2.3. Ponašanje za 5
Roditelji imaju značajnu ulogu u poticanju sigurnoga ponašanja djece na internetu. U ovoj je dobi
učenicima internet i mjesto druženja.
Prvi korak koji možete učiniti kako biste djetetu osigurali sigurnost na internetu, jest doznati što
radi online i tako provjeriti ponaša li se pristojno i odgovorno. Razgovarajte s njim o tome što je
primjereno reći drugima, kojim je sadržajima primjereno koristiti se, a koje je vrste komunikacije i
interakcije potrebno izbjegavati.

K O M U N I K A C I J A

Roditelji bi morali provjeriti stranice prije nego što ih djeca otvore. Poučavajući dijete odgovornomu
ponašanju, čuvate njegovu sigurnost na internetu.
Osnove sigurnosti na internetu s kojima trebate upoznati dijete su sljedeće:
• uvijek mora pitati odraslu osobu za dopuštenje upotrebe interneta
• može razgovarati jedino s poznatim osobama
• može posjećivati mjesta koja su primjerena djeci (učenje, kreativnost, interes djeteta)
• ne smije otkrivati svoje ime, školu, dob, broj telefona ili adresu
• ne smije otvarati elektroničku poštu od nepoznatih osoba – može sadržavati viruse koji
mogu naštetiti računalu
• ne smije slati fotografije nepoznatim osobama ili gledati fotografije koje šalje nepoznata
osoba
• ne smije otkrivati zaporku kojom se koristi (osim roditeljima)
• treba reći odrasloj osobi u koju ima povjerenja ako se dogodi što ružno ili uznemiravajuće
na internetu.
Budući da se djeca u ovoj dobi najčešće služe internetom za igranje računalnih igara, valja ih poučiti
da nije sve istinito što vide na internetu. Ako vaše dijete igra online igre s osobama koje ne poznaje
u stvarnome životu, treba ga uputiti da ne odaje nikakve osobne informacije.
Roditelji su uzor svojoj djeci za sigurno i pametno služenje internetom. Zajedno uživajte u istraživanju
interneta.
Obiteljske aktivnosti
Učenici mogu roditelje ili druge odrasle članove obitelji upoznati sa stranicama koje su posjetili u
školi. Djecu treba potaknuti da „nauče“ članove obitelji pravila sigurnosti na internetu. Ako imaju
računalo kod kuće, valja ih potaknuti da posjete nova mrežna mjesta zajedno s članovima obitelji, a
u školi ispričaju što su sve vidjeli i posjetili.
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