Ziua Sigurantei pe Internet 2013 – Safer
Internet Day 2013




Pentru că ne desfăşurăm activitatea pe Internet;
Pentru că unii dintre noi avem copii care navighează adesea nesupravegheaţi pe Internet;
Pentru că ne dorim cu toţii o lume virtuală curată şi senină

Aniversăm, împreună, cea de-a X-a ediţie a Zilei Siguranței pe Internet, un eveniment
de anvergura europeană, desfășurat anual în luna Februarie, sub egida rețelei europene
„INSAFE” – European Safer Internet Network în cadrul programului Safer Internet Plus al
Comisiei Europene.
Ziua Siguranței pe Internet are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur
și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și
adolescenți, precum și conștientizarea și educarea acestora asupra pericolelor navigării
nesupravegheate pe Internet.
Susținută la nivel european de către organizația INSAFE și de Directoratul General
pentru Media și Societatea Informatica al Comisiei Europene, Ziua Siguranței pe Internet a
atins un grad global de participare, conștientizare și acoperire media, aflându-se în continuă
creștere. Ajunsa la ediția a X-a, Safer Internet Day 2013, va avea loc pe data de 5
Februarie și va fi sărbătorită în aproximativ 65 de tari din întreaga lume. Tema acestei ediții
este: „Connect with respect!” („Conectează-te cu respect!”) și vizează necesitatea stabilirii
unei netichete general acceptata privind navigarea pe Internet. Ca în fiecare an, evenimentul
este precedat de un concurs național de proiecte adresat copiilor sub titlul “Vrem respect pe
Internet“. [...]
În România, evenimentul Ziua Siguranței pe Internet este organizat și promovat de
Consorțiul Sigur.info format din Organizația Salvați Copiii România, în calitate de
Coordonator național al proiectului, Positive Media și Focus – Centrul Român pentru Copii
Dispăruți și Exploatați Sexual.
Consorțiul a fost inițiat în anul 2007 și are ca scop dezvoltarea proiectului Sigur.info
în cadrul programului european multianual de promovare a utilizării, în condiții de mai mare
siguranță a Internet-ului și a noilor tehnologii online, Safer Internet Plus desfășurat prin
organizația europeana InSafe, de către Directoratul General pentru Media și Societatea
Informatica al Comisiei Europene.
SURSA: http://www.sigur.info/ziua-sigurantei-pe-internet-2013/safer-internet-day-2013.html
Vă propunem:
http://www.ciordas.ro/proiecte/T12.html
http://en.calameo.com/read/0018888899d0e51b591a6

