
 



 



            Формування навичок безпечної поведінки в Інтернеті 

                       З метою убезпечення спілкування в інтернет-мережі, 

підвищення рівня обізнаності дітей по проблемам інтернет-безпеки 

розробляються різні, в тому числі інтерактивні технології та форми 

роботи. Так, з 2004 року на міжнародному рівні було прийнято рішення 

про визнання першого вівторка лютого Днем безпечного інтернету 

(S1D). Основна мета такого заходу полягає у сприянні безпечному та 

відповідальному поводженню в інтернет-мережі та в користуванні 

мобільними телефонами, підвищенні знань дітей і молоді у галузі 

інформаційних технологій та способах захисту інформації. 

Популярність такого заходу постійно зростає, що є свідченням того, 

щоб проблема безпечної поведінки в інтернеті стала 

загальнолюдською. Важливим і актуальним є не тільки розуміння 

безпечної поведінки в інтернет-мережі, а й відповідальне ставлення до 

власної діяльності та вчинків. Тому радимо дотримуватись 

наступних правил! 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Якщо ви відчуваєте тривогу щодо епідеміологічної ситуації, що склалася у світі, 

прочитайте, будь ласка, наступні рекомендації 



      Як знизити свою тривогу в умовах пандемії? 

- Перш за все важливо зізнатися собі в тому, що Ви тривожитесь 

ЦЕ НОРМАЛЬНО 

Ситуація справді неприємна, тому тривожитись цілком природно. Але 

важливо, щоб тривога не переростала в паніку. 

- Окресліть сферу впливу 

Тобто, є сфери, на які ми можемо вплинути і сфери, на які ми вплинути не 

можемо. 

НЕ МОЖЕМО 

На обстановку в світі, на іншх людей 

Із цим потрібно змиритися 

МОЖЕМО 

На наше здоров’я 

Тому ми можемо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і побути вдома 

на час карантину 

- Керуватися фактами, а не фантазіями 

НЕ «ми всі помремо», а конкретними цифрами про те, хто серед наших 

близьких хворіє, а хто здоровий 

- Припинити постійно моніторити новини 

Звісно, якщо ви не працюєте в ЗМІ. 

Зовсім виключатися з інформаційного поля не потрібно, але варто його 

мінімізувати 

- Спробуйте знайти плюси і провести час карантину із користю: 

    читати 

   дивитися фільми 

   навчатись чомусь новому 

   спілкуватися із близькими, знаходячись вдома 

- З тривожністю допомагають впоратися фізичні вправи: присядання, ходьба на 

місці, йога 

- Планування часу. Тривогу знижує відчуття контролю. Тому невеличкий план 

на день допоможе Вам знизити рівень тривожності. 

- Поговоріть із близькими. В такій ситуації допоможе розділення почуттів, 

оскільки більшість зараз знаходиться вдома і більшість тривожиться. 

Поговоріть із сім’єю, зателефонуйте другові. Розділивши переживання, можна 

допомогти одне одному. 

#kmarehab#kmarehab_тривога#карантин 



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268114320051227&id=412526598943341  
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