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Заместник – областният управител на Видин Елка Георгиева и народните
представители Владимир Тошев и Любомила Станиславова присъстваха на
отбелязването на Световния ден за безопасен интернет в Професионална гимназия по
облекло и хранене „Михалаки Георгиев”. Тази година събитието, чието официално
честване е утре – 8 февруари, е под мотото „Това не е просто игра, това е твоят живот”.
По този повод клуб „Приятели на сайта” в училището организира дискусия на тема
„Знаем ли какви опасности крие за мен интернет”. В срещата участваха директори на
видински училища, представители на Регионалния инспекторат по образованието,
Общинския съвет за наркотични вещества, Областна дирекция на МВР, „Социално
подпомагане” и други компетентни институции.

Ученици от 9-ти и 10-ти клас обясниха в презентация рисковете при общуването чрез
интернет, основните правила за безопасност на децата във виртуалната мрежа и
правата на потребителите. В собствен видеоклип учениците показаха инсцениран опит
на злоупотреба при запознанство с непознат по интернет.

Високият риск да попаднеш в подобна ситуация се потвърждава и от анкетното
проучване сред 222-ма ученика, проведено от клуб „Приятели на сайта”. На въпроса
„Четеш ли и отговаряш ли на имейли и съобщения от непознати?”, 44% са посочили като
отговор „понякога”. 63 % от запитаните са заявили, че не споделят с родителите си кои
сайтове посещават. 71 % са отговорили, че се чувстват в безопасност, докато
„сърфират” в интернет. Близък до този е процентът на учениците, които твърдят, че в
интернет не са попадали на информация, която да ги смущава. Повечето от
анкетираните – 61 %, отговарят положително на въпроса „Бихте ли заменили
компютърните игри с вид спорт?”.
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„Несравнимо по-добре е за децата да се срещат навън, на футболното игрище, на тенис
на маса... Интернет е отражение на всичко в реалния живот – от много хубави и полезни
до изключително опасни и грозни неща”, коментира народният представител Владимир
Тошев, който има и педагогически опит в компютърното обучение. Видинският депутат
отбеляза, че в тази област родителите са по-изостанали от децата си и често не знаят
как да им помогнат. Владимир Тошев подчерта, че са необходими законодателни мерки
за предпазването на най-малките потребители от рискови ситуации в интернет.

Народният представител Любомила Станиславова посъветва учениците да опознават
по-добре хората, които срещат в интернет, преди да приемат поканите им за
приятелство. „Аз също ползвам много интернет, но предимно по работа и по-малко за
лична кореспонденция”, каза Любомила Станиславова, като насочи вниманието на
младежите към полезните функции на глобалната мрежа.

Заместник – областният управител Елка Георгиева призова учениците да дадат шанс на
родителите си, като повече разговарят и споделят с тях. Според нея децата бързо
овладяват всички новости в информационните технологии, но изостават в натрупването
на социални умения. Тя подчерта ролята на родителите и учителите във възпитанието,
чрез което децата да се научат да правят своя разумен избор в необятното
пространство на виртуалната мрежа.

Елка Георгиева поздрави клуб „Приятели на сайта” за инициативите му, посветени на
безопасното използване на интернет. Идеята е реализирана по проект еТунинг „Никога
не знаеш кой е от другата страна на екрана”, в партньорство с пет училища от Испания,
Полша, Турция, Франция и Хърватия. Под ръководството на учителката си по
математика и информатика Бисерка Каменова, клубът ще продължи проучванията си по
темата и ще изнася презентации и в други видински училища.
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