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ИЗВЈЕШТАЈ ЗА МЕДИЈЕ
„Дан сигурнијег интернета“
У циљу промоције сигурнијег и одговорнијег кориштења интернета-онлине
технологија и мобилних телефона, посебно међу дјецом и младима, широм свијета се у
мјесецу фебруару обиљежава „Дан сигурнијег интернета“.
С тим у вези Полиција Брчко дистрикта БиХ покренула је низ активности којима
упознаје младе, посебно ученике основних и средњих школа, као и наставнике и
родитеље, о опасностима по њихову личну и имовинску сигурност, које се могу појавити
на интернету.
Наиме, у склопу ових активности Полиција Брчко дистрикта БиХ је на интернет
страници Полиције Брчко дистрикта БиХ, www.полицијабдбих.гов.ба, раније поставила
упуства за “сигурни интернет”.
Поред наведеног у средњим школама, кроз пројекат „рад полиције у заједници“, а
у сарадњи са Одјељењем за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ, ученицима средњих
школа, проводит ће се различита предавања о сигурности на интернету, како слиједи:
- дана 04.02.2016. године од 12,15 сати и од 13,15 сати, за ученике ЈУ Економска
школа Брчко, у спортској сали наведене школе;
- дана 05.02.2016. године од 12,15 и од 13,15 сати, за ученике ЈУ Пољопривредне
и медицинске школе Брчко, у спортској сали ЈУ Економске школе Брчко;
- дана 08.02.2016. године од 12,15 за ученике ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“
Брчко у спортској сали наведене школе;
- дана 09.02.2016. године од 12,15 и од 13,15 сати за ученике ЈУ Техничка школа
Брчко у спортској сали наведене школе.
Посебно завршно предавање у поводу обиљежавања „Међународног дана
сигурног интернета“ ће бити уприличено дана 09.02.2015 у 18,00 сати у просторијама
Омладинског центра Брчко, за заинтересоване родитеље ученика.
Кроз ова предавања, ученици, наставници и родитељи, ће бити упознати са
могућим пријетњама на интернету, те како да сигурно користе интернет за претраживање,
учење и забаву. Поред тога дат ће се практична рјешења како да се исти заштите на
интернету, као и информације како и гдје затражити помоћ у случајевима насталих
сигурносних проблема.
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