нетом?
Чи марите ви інтер
Тест, за допомогою якого можна виявити інтернет-залежність (у випадку 5ти позитивних відповідей людина вважається інтернет-залежною):
1.Чи відчуваєте ви постійну стурбованість навколо інтернету (чи думаєте
про минулі та майбутні сеанси)?
2. Чи спостерігається у вас необхідність у збільшенні часу, проведеного у
мережі?
3. Чи були у вас безуспішні намагання контролювати, обмежити чи припинити користуватися інтернетом?
4. Чи відчуваєте ви себе втомленим
або роздратованим після спроби обмежити чи зовсім припинити користування
інтернетом?
5. Ви знаходитесь в мережі більше,
аніж ви собі могли уявити?
6. У вас коли-небудь виникали проблеми через інтернет у роботі, навчанні, в особистому житті?
7. Чи були випадки, коли ви брехали сім’ї, друзям, лікарям, щоб приховати свій час перебування в онлайні?
8. Ви використовуєте інтернет для
того, щоб втекти від проблем і поганого
настрою?

Кількість комп'ютерів, для яких
встановлюється з'єднання з мережею
Інтернет, зростає кожного дня. Водночас
як серед корпоративних, так і серед
домашн іх корис тувач і в д ед а лі
поширенішим стає підключення до
високошвидкісних каналів. Це означає,
що все більше дітей отримують
можливість працювати в Інтернеті, а
отже, надзвичайно актуальною стає
проблема безпеки наших дітей у
Всесвітній мережі. Оскільки від самого
початку мережа Інтернет розвивалася
неконтрольовано, тепер у ній міститься
величезний обсяг інформації, серед якої
багато небезпечної. У зв'язку з цим, а
також тому, що вік, в якому людина
починає працювати з Інтернетом, стає
дедалі молодшим, постає проблема
захисту дітей. А хто їм у цьому
допоможе, як не їхні батьки?
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День
безпечного
Інтернету
Парадокс Інтернету:
він з'єднує людей що
знаходяться далеко,
але
роз'єднує з тими, хто
знаходиться поруч.

День безпечного
Інтернету
День безпечнішого Інтернету, англ. Safer Internet Day — відзначається у вівторок другого тижня лютого
з 2004 року.
Цього дня в багатьох країнах світу
обговорюються: шляхи безпечного використання молоддю Інтернету, питання інтернет-етики, загрози протизаконного контенту.

На сьогодні Інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної людини.
Глобальна мережа Інтернет – це
необмежений ресурс, який може бути
використаний як для навчання, так і
для відпочинку та спілкування з друзями. Але вміщаючи в себе великий інформаційний, навчальний та розважальний потенціал, Інтернет може бути
небезпечним та становити певний ризик, особливо для дітей.

Тому, враховуючи всі проблеми та небезпеки, з якими може стикнутися дитина чи підліток в Інтернеті, можна визначити наступні
ризики:
Загроза зараження комп'ютерними вірусами ;
Можливість розголошення
приватної інформаці;
Велика кількість неперевіреної та неправдивої інформації;
Використання соціотехнік,
різноманітних схем шахрайства;
Спами;
Можливість розвитку Інтернет-залежності;
Велика ймовірність зустрітись зі сценами насильства, порнографією, жорстокістю
Грубощі, приниження і образи в мережі.

