Biztonságos Internet Nap – 2010
Az Európa Tanács a Wild Web Woods játék keretében kézikönyvet ad ki tanárok
részére hat nyelven

Strasbourg, 2010.02.10 – Az Európa Tanács a Biztonságos Internet Nap alkalmából online útmutató
kézikönyvet adott ki több nyelven – angolul, franciául, németül, oroszul, szlovénul, spanyolul és
törökül – tanárok számára a gyermekek biztonságosabb internethasználata érdekében.
A kézikönyv kiegészítése az Európa Tanács Wild Web Woods online játékának, amely jelenleg 24
nyelven érhető el, és amit eddig már több mint két és fél millió gyermek és felnőtt játszott egész
Európában. Az útmutató hasznos támogatás a tanárok számára, hogy segítségére tudjanak lenni a
gyermekeknek az internet biztonságosabb és felelősségteljesebb használatában.
A kézikönyv magyarázatokkal és tanácsokkal látja el az oktatókat, valamint különféle gyakorlati
feladatokat ad a gyermekeknek olyan témakörökben, mint az online személyazonosság kezelése, a
gyermekek jogainak oktatása, a számítógépezéssel töltött idő, a magánélet tiszteletben tartása,
biztonsági kérdések.
Maud de Boer-Buquicchio, az Európa Tanács főtitkár-helyettese szerint: – Az internet óriási fejlődési
lehetőséget jelent a számunkra: segít kifejezni magunkat, megosztani másokkal gondolatainkat, segít
a kommunikációban, a tanulásban, a játékban és a munkában. De ahhoz, hogy teljes mértékben
kiaknázhassuk ezt a lehetőséget, és hogy mindezt a közösnek vallott értékeink: az emberi jogok, a
demokrácia és a jogállamiság védelmének szem előtt tartásával tehessük, biztosnak kell lennünk
benne, hogy az internet használata nem rejt veszélyt, elsősorban is gyermekeink számára.
– Szabványok és irányelvek kidolgozásával már eddig is sok munkát fektettünk abba, hogy
biztonságosabbá tegyük az internetet. Tovább kell haladnunk ezen az úton: elméleti és gyakorlati
oktató anyagokat kell kidolgoznunk a médiaműveltségről és az emberi jogokról. Alapvető fontosságú,
hogy a felhasználók, különösen a gyermekek és a tizenévesek megtanulják szabadon használni az
internetet, de ugyanakkor tisztában legyenek az ezzel járó felelősséggel is – mondta Maud de BoerBuquicchio.
A Wild Web Woods internetes játék az Európa Tanács „Építsük Európát a gyermekekért a
gyermekekkel” programjának része, amely abból a célból jött létre, hogy hirdesse a gyermekek
jogainak védelmét, és felhívja a figyelmet az erőszak minden formájára, ide értve az internet
használatában rejlő veszélyeket is.
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