2.4. Uzoran stanovnik u
virtualnome svijetu
Kao što djecu odmalena odgajamo da budu pristojna i oprezna, tako ih valja učiti i da ono što su
naučila u stvarnome svijetu, primijene i koriste u virtualnome. Djeci je bitno naglasiti da na internetu
vrijede ista (ili slična) pravila kao u stvarnome svijetu.
Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije, današnja djeca vrlo rano postaju virtualni stanovnici interneta
i sve se mlađa djeca služe elektroničkom poštom, internetom i mobilnim uređajima. Učenici moraju
spoznati nužnost zaštite osobnih podataka, važnost preuzimanja odgovornosti za sebe i svoja djela
te vrijednost poštovanja ostalih virtualnih stanovnika primjerenim ponašanjem.
Roditeljska je uloga, među ostalima, stvoriti uvjete za pravilnu, sigurnu i odgovornu upotrebu interneta
te svojim ponašanjem biti primjer djetetu.

Obiteljske aktivnosti
S djetetom možete pogledati video i crtane filmove Moje online susjedstvo i Sigurnost na internetu za
djecu na petzanet.HR/Modul1/poveznice, a potom razgovarati o uzornome i sigurnome ponašanju
na internetu.
Sastavite kućna pravila korištenja računalom, mobitelom te pravila ponašanja na internetu. Možete ih
izraditi u obliku plakata i postaviti u blizini računala.

2.5. Poruka koja najbrže stiže
Elektronička pošta (e-mail, e-pošta) najkorišteniji je oblik pisane komunikacije današnjice. U
poslovnome svijetu život je nezamisliv bez e-maila.
Svakodnevno primamo i šaljemo velik broj poruka ne razmišljajući uvijek o internetskome bontonu.
Dobro je prisjetiti se osnovnoga pravila kojemu učimo i djecu: internetska komunikacija mora se
odvijati prema pravilima stvarne komunikacije.

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

Pogledajte videozapise i doznajte nešto novo o sebi, kakav ste tip roditelja te o digitalnome svijetu
uopće na petzanet.HR/Modul1/poveznice.

Sve moralne vrijednosti koje primjenjujemo u svakodnevnoj komunikaciji licem u lice moramo
osobnim primjerom prenositi i na dijete te mu osvijestiti da je iza svakoga računala živa osoba.
Obiteljske aktivnosti
Više o internetskome bontonu i slanju elektroničke pošte možete pročitati s djetetom prokomentirati
na petzanet.HR/Modul1/poveznice.
Ako želite više teorijskih znanja, dobro će doći prezentacija o elektroničkoj pošti na
petzanet.HR/Modul1/poveznice.
Sjetite se obiteljskoga prijatelja ili člana obitelji koji živi u drugome gradu ili državi. Pomozite djetetu
sastaviti i poslati poruku elektroničke pošte toj osobi.
Video Društveni mediji i djeca sa savjetima za roditelje možete pogledati slijedeći poveznicu na
petzanet.HR/Modul1/poveznice.
Sigurnost djece na internetu – Modul 1 Priručnik za roditelje
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