UNIVERSUL DIGITAL AL COPIILOR TÃI
SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

ÎNTÂLNIRILE CU STRĂINII
Datoritã internet-ului, copiii pot comunica acum cu persoane din întreaga lume. Uneori, „prieteniile” virtuale
se pot transforma în prietenii reale. Astfel, copiii tãi pot fi interesaţi să cunoască străini cu care au comunicat
pe internet. În funcţie de vârsta şi maturitatea copilului, dar şi de contextul întâlnirii, îi poţi permite acestuia să
meargă la întâlnirea cu un străin însoţit de un prieten, nu neapărat de un adult de încredere. Fiindcă cei mici pot
fi uneori naivi şi pot să nu aibă competenţele sociale necesare pentru evaluarea intenţiilor persoanelor pe care le
cunosc în mediul online, trebuie să stabileşti reguli clare privind cunoaşterea străinilor în viaţa reală.
REGULI SUGERATE PENTRU COPIII TÃI
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Înainte de a te întâlni cu o persoană pe care ai
cunoscut-o pe internet, asigurã-te, mai întâi, că o
cunoşti bine. Discutaţi despre familie, pasiuni etc.
Dacă observi neconcordanţe sau dacă totul pare
prea frumos ca să fie adevărat, cel mai bine e să
nu îl întâlneşti.
Comunicã-i unui adult de încredere (părinte /
rudă / tutore) faptul că doreşti să te întâlneşti
cu această persoană şi oferã-i detalii privind
identitatea persoanei.
Spune-i unui adult de încredere (părinte / rudă /
tutore) unde şi când te întâlneşti şi stabileşte clar
la ce oră trebuie să fii înapoi acasă.
Este foarte uşor să pretinzi că eşti altcineva în
mediul online. Prin urmare, îţirecomandăm
efectuarea unei verificări a trecutului persoanei
respective, folosind o căutare pe Google sau
întrebând prietenii şi familia.
Ia cu tine la prima întâlnire un adult de încredere
sau un prieten. Aceştia pot pleca oricând după ce
ai ajuns la locul de întâlnire şi te simţi în largul tãu.
Dacă prietenul virtual refuză să vină la întâlnire
dacă este prezent un adult sau alt prieten, de
obicei acesta este un semn că ai putea să dai
de necazuri.
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Stabileşte întâlnirea într-un loc public, nu privat.
Vei fi mai în siguranţă dacă vor fi şi alte persoane
în jur.
Asigurã-te că ai telefonul încărcat şi ţine-l pornit
şi în permanenţă cu tine.
Foloseşte-ţi intuiţia. Dacă ceva ti se pare în
neregulă, cel mai bine este să scurtezi întâlnirea
şi să iei legătura cu un adult de încredere.
Întâlneşte-te cu noul prieten/noii prieteni de
câteva ori în aceste circumstanţe, până ce te
asiguri că este într-adevăr vorba despre persoana
pe care ai cunoscut-o pe internet.

AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?
Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

