Sajtóközlemény
Tanuljunk játszva az Internet biztonságos használatáról – az Európa
Tanács online játéka gyermekek számára magyar nyelven
2008.02.12. Mától hozzáférhető magyar nyelven is az a számítógépes játék, amelyet az
Európa Tanács dolgozott ki gyermekek számára azzal a céllal, hogy az Internet biztonságos
használatára tanítsa őket.
A „Wild Web Woods” elnevezésű játékot azért fejlesztették ki, hogy játékos formában
segítsen a gyermekeknek megtanulni a biztonságos Internethasználat szabályait. Ismert
mesék felhasználásával vezeti át a játék a gyermekeket a web veszélyes labirintusán, hogy
végül biztonságosan eljussanak a csodás E-városba.
A játék elsősorban a 7-10 éves korosztály számára készült, és először angol nyelven tavaly
év végén volt hozzáférhető az Európa Tanács honlapján. Azóta elkészült francia, spanyol,
német, olasz, lengyel, finn, orosz, portugál, görög, román, török, holland, és magyar nyelven
is.
Az Európa Tanács gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt együttműködik annak érdekében,
hogy minden korosztály számára biztonságossá váljék az Internet használata. A 47
tagországot számláló nemzetközi szervezet az Internet-bűnözés elleni küzdelem élharcosa.
Az online játék az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” elnevezésű program
szellemében készült. Célja erősíteni a gyermekek jogait és megvédeni őket az erőszak
minden formájától, beleértve az Internet veszélyeit is. A játék fontos lépés az Európa Tanács
számára abban az elkötelezett munkában, amellyel komoly erőfeszítéseket tesz a
gyermekeket érintő online-bűnözéssel szemben. Az ezzel kapcsolatos alapvető elveket a
gyermekek védelmében nemrégiben kidolgozott, a gyermekek szexuális kizsákmányolása
ellen, a szexuális visszaélések megakadályozásáról szóló egyezményében rögzíti az Európa
Tanács.
A játék a www.coe.int webhelyen található.
További információ az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” programról angol
és francia nyelven a www.coe.int/children, magyar nyelven a www.europatanacs.hu
honlapon olvasható.
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