Basın açıklaması 15 Mart 2019
Konuşmayı başlatmaya yardımcı olmak için yeni internet güvenlik kampanyası
Sataşma ve Şiddete Karşı Ulusal Eylem Günü olan bugünde, ebeveynler, bakıcılar
ve öğretmenlerin internet güvenliği konusunda konuşmaya başlamalarına yardımcı
olmak için yeni bir kampanya başlatılmıştır.
Araştırmalar her zamankinden daha fazla Avustralya’lı çocuğun siber sataşma,
istenmeyen yabancı irtibatı ve sosyal dışlanmayı da kapsayan olumsuz internet
tecrübesi yaşadıklarını göstermektedir.
Ulusal kampanya çocukların ve gençlerin internette güvencede olmalarına yardımcı
olmak için ebeveynleri, bakıcıları ve öğretmenleri doğru kaynaklarla donatmayı
amaçlamaktadır.
eSafety Komiseri Julie Inman Grant konuyla ilgili olarak "Araştırmalarımız
ebeveynlerin yüzde 81’inin anaokuluna giden çocuklarının internet erişimli bir cihazı
kullanmalarına izin verdiklerini göstermektedir; bu nedenle güvenli internet davranışı
konusunda açık ve dürüst iletişimin evde çoğu insanın sandığından daha erken
başlaması gerekmektedir" demektedir.
Inman Grant ayrıca “Teknolojinin çok hızlı değişmesi nedeniyle ebeveynlerin,
öğretmenlerin ve çocuk bakımı ile ilgilenen diğer kimselerin güncel, doğru ve takibi
kolay olan bilgi ile donatılması yaşamsal önem arz eder. Böylece çocukların
internette güvenli ve olumlu tecrübeler yaşamalarını güvenceye almak için hepimiz
bir rol oynayabiliriz,” demektedir.
eSafety’nin internet sitesinde bulunan kaynaklar yardımıyla ebeveynler, bakıcılar ve
öğretmenler internet davranışının kişisel, duygusal ve - bazı hallerde - yasal
sonuçları hakkında bilgiler bulabilirler.
Inman Grant konu hakkında ayrıca “Sataşma ve Şiddete karşı Ulusal Eylem Günü
olan bugünde, harekete geçmenin en iyi yollarından biri de çocuklarımızla iletişimi
başlatmaktır,” demektedir.
Avustralya çapındaki 5000’den fazla okulda bulunan iki milyondan fazla öğrenci,
Sataşma ve Şiddete karşı Ulusal Eylem Günü kapsamında ‘Sataşmaya Hayır’
demektedir.
Dokuzuncu yıllık Ulusal Eylem Günü; öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynleri
okullarımızda sataşma ve şiddete karşı harekete geçmeyi teşvik etmektedir.
Inman Grant “İnternet sataşması isim takma ve istenmeyen mesajlar şeklinde ve
ayrıca tehdit etme ya da içeriklerin izinsiz olarak yayınlanması gibi türlü şekillerde
olabilir – ve bugün biz, bunu asla kabul etmediğimiz konusunda güçlü bir mesaj
gönderiyoruz,” diye eklemektedir.
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eSafety sitesi öğrencileri ve öğretmenleri pratik stratejiler kanalıyla internet
sataşmasını engelleme, yönetme ve haber verme konularında güçlü kılmak için ülke
çapındaki okullar için ücretsiz sanal sınıflar açmaktadır.
2015 yılından beri 320,000’den fazla öğrenci bu sınıflara katılmışlardır.
Ebeveynler, bakıcılar, öğretmenler ve diğer kimseler konu hakkında esafety.gov.au
sitesinde daha fazla bilgi bulabilirler.
Daha fazla bilgi veya bir görüşme ayarlamak için lütfen ‘Embrace Society’den
Paula Masselos ile irtibata geçiniz: 02 8090 7737 ve 0419 292 207 veya
paula@embracesociety.com.au
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