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Tisztelt/Kedves Pedagógusok, Ifjúsági Szakemberek, Szülők!
Ha pedagógus, ifjúsági szakember, vagy szülő vagy és szeretnél belelátni gyerekeink digitális
világába, annak érekében, hogy tudj nekik segíteni, fel tudd hívni a figyelmüket adataik,
információik védelmének fontosságára, akkor segítünk.
A statisztikák és szakembereink tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az információbiztonság
egyik kulcskérdése az adatok, információk bizalmasságának biztosítása. A felhasználók, köztük a
fiatalok is, sokszor nincsenek tisztában az általuk birtokolt és kezelt információk, akár saját adataik
értékével, illetve nem feltételezik, hogy mások azokhoz hozzá akarnak jutni. Annak ellenére, hogy
a fiatalabb generáció már az informatika világában nőtt fel, ez a korosztály sincs még tisztában a
digitális világ veszélyeivel.
Napjainkban jelentősen megnövekedett az információ értéke, jelentősége, hiszen a mai
információs társadalom az infokommunikációs rendszereken alapszik.
Különbséget kell azonban tenni az informatikai és az infokommunikációs biztonság között. Ez
utóbbi a hétköznapi életünk során mindannyiunkat érint és mégis rendkívül hiányosak az
ismereteink róla. Szülőkként, pedagógusokként tudjuk, hogy ez fontos és oda kell figyelni rá,
viszont a gyerekeink nincsenek tisztában vele, milyen veszélynek vannak nap, mint nap kitéve.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk nekik ebben, meg kell ismernünk az ő világukat, ami őket érdekli, a
programokat és applikációkat, amelyeket használnak. Fontos, hogy az ifjúsággal foglalkozó
szakemberek tisztában legyenek az infokommunikációs biztonság fontosságával és képzettek
legyenek annyira, hogy felhívják a fiatalok figyelmét erre a területre.
Ehhez kívánunk hozzájárulni egy 10 alkalmas kurzussal, mely 2018. október 27-én indul, és
amelynek végére a résztvevők tudni fogják, hogy mit, mitől és hogyan kell megvédeni, mindezt
úgy, hogy közben belelátnak a fiatalok digitális világába is.
A kurzus az EFOP 5.2.2.-17-2017-00060 kódszámú projektnek köszönhetően térítésmentes a
résztvevők számára, viszont előzetes jelentkezéshez kötött. A létszámkeret korlátozott és a
regisztrációkat jelentkezési sorrendben tudjuk fogadni.
Bővebb információ: Németh Enikő 06-70-632-4154, asalapitvany@gmail.com
Jelentkezni az alábbi űrlapon lehetséges: http://tiny.cc/infobizt_jelentkezo_urlap
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