UNIVERSUL DIGITAL AL COPIILOR TÃI
SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

PRIETENII ONLINE
Ajutã-i pe copii să-şi dezvolte cunoştinţele şi competenţele sociale necesare pentru a lua decizii corecte cu privire
la persoanele pe care le cunosc în mediul online.
							
PREA FRUMOS CA SĂ FIE ADEVĂRAT!
Spune-le copiilor tãi să aibă grijă la persoanele care sunt
prea prietenoase, de exemplu care par să aibă exact
aceleaşi gusturi în ceea ce priveşte muzica, filmele,
actorii etc. Scopul unui hărţuitor online este acela de a
câştiga încrederea copiilor. Prin urmare, hărţuitorii vor fi
foarte amabili cu ei la început şi deseori vor pretinde că
sunt un „suflet pereche”.
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NECONCORDANŢE ÎN POVEŞTILE
PRIETENILOR
Învaţã-i să fie atenţi la neconcordanţele din poveştile
prietenilor virtuali. De exemplu, ar trebui să aibă mare
grijă dacă, dintr-o dată, unul dintre prietenii online
se dovedeşte a fi mult mai în vârstă decât spusese la
început. Într-o astfel de situaţie, cel mai bine este să se
întrerupă orice contact.
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URMEAZÃ-ŢI INSTINCTUL
În cazul în care copilul tãu are suspiciuni, chiar şi
foarte mici, ar trebui să discute imediat cu un adult
de încredere.
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SUBIECTUL DELICAT AL SEXULUI
Cercetările arată că adolescenţii care discută despre sex
cu străini cunoscuţi pe internet sunt mult mai expuşi
contactului cu hărţuitorii. Aceşti hărţuitori încearcă de
obicei să elimine inhibiţiile copilului tãu, introducând
treptat subiecte sexuale în discuţie. Spune-i copilului că
dacă străinii cunoscuţi pe internet încep să vorbească
despre subiecte sexuale, sub orice formă, ar trebui să
anunţe imediat un adult de încredere şi să întrerupă
orice legătură cu persoanele în cauză.
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COMUNICAREA CU O PERSOANĂ ADULTĂ
Copilul trebuie sã ştie că poate apela întotdeauna la
tine sau la un alt adult de încredere, dacă se simte
ameninţat de cineva sau dacă se simte incomod din
cauza unei persoane cunoscute pe internet. Ajutã-l să
raporteze orice îngrijorare poliţiei sau website-ului
respectiv.
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ÎNTÂLNIRILE CU PRIETENII DIN MEDIUL
ONLINE – STABILIREA REGULILOR
Atunci când copiii tãi vor să cunoască prieteni virtuali în
lumea reală pentru prima dată, stabileşte reguli stricte.
Descarcã fişierul „Întâlnirile cu străinii”.
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AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?
OnGuard Online:
www.onguardonline.gov
INHOPE:
www.inhope.org
Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

