Szülőknek
10 tipp - Így támogatja gyermekeit a biztonságos internethasználatban
1. Fedezze fel gyermekével közösen az internetet!
Keressen gyermeke életkorának megfelelő érdekes és izgalmas weboldalakat, és fedezzék fel
ezeket közösen! A közös tapasztalatok megkönnyítik a jövőben az internethasználattal kapcsolatos pozitív és negatív élmények megbeszélését.
2. Állapodjon meg gyermekével az internethasználatra vonatkozó szabályokban!
Ezek tartalmazzák például a személyes adatok kiadására vonatkozó szabályozást, a más online-felhasználókkal szemben tanúsított helyes magatartást, ill.
az Ön családjában elfogadott online-tevékenységeket. Ne feledje, a szabályok
csak abban az esetben hatásosak, ha a gyermekek és a fiatalok megértik és
azok jogosultságát elfogadják!
3. Hívja fel gyermeke figyelmét a személyes adatok körültekintő kiadására!
Magyarázza el az adatok könnyelmű kiadásának veszélyeit! Egyszerű szabályként bevezethető, hogy gyermeke nevét, telefonszámát és fényképeit kizárólag az Önnel történő egyeztetés után adja ki.
4. Beszéljen gyermekével az online-ismeretségekkel történő valós találkozás kockázatairól!
Az internet fantasztikus hely új emberek megismerésére. A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében, állapodjon meg gyermekével, hogy ilyen találkozások esetén mindig legyen jelen egy ismerős felnőtt, vagy legalább egy
barátnő, illetve barát! Találkozót csakis nyilvános helyen beszéljenek meg!
5. Beszéljen gyermekével az interneten található tartalmak valóságtartalmáról!
Mutassa meg gyermekének, hogyan lehet a tartalmak helyességét más forrásokkal való összehasonlítás útján ellenőrizni!
6. Az illegális internettartalmakat jelentse a www.internethotline.hu oldalon!
A gyermekpornográfiát, a rasszista tartalmakat és a zaklatást Magyarországon
törvény tiltja.
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

7. Bátorítsa gyermekét a helyes netikettre!
A netikett az internetes informális viselkedési szabályok összefoglaló neve.
Egyszerűbben: ami a valós életben megengedett, megengedett az interneten
is. Ami a valós életben tilos, tilos az interneten is.
8. Legyen nyitott, tájékozódjon gyermeke internethasználatáról!
Beszélgessen gyermekével arról, hogy melyek kedvenc weboldalai és próbálja
meg megérteni, mit is csinál gyermeke azokon az oldalakon! Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy gyermekét az internethasználat során célzottan igazítsa útba.
9. Ne legyen túl kritikus gyermeke internetes felfedezőútjaival kapcsolatosan!
Gyermeke véletlenül is rábukkanhat nem megfelelő tartalmakra. Használja ki ezt az alkalmat, és vitassa meg e tartalmakat, illetve állapodjanak meg esetleges szabályokban! Ne
fenyegesse azonban gyermekét azonnal az internettől való
eltiltással, hiszen azt szeretné, ha gyermeke a jövőben is
Önhöz fordulna, ha kellemetlen helyzetbe kerül!
10. Ne feledje: Az internetnek sokkal több előnye van,
mint kockázata! Az internet kitűnő terep a tanulásra, és a
szabadidős tevékenységekre. Bátorítsa gyermekét az internet tudatos használatára, és minden pozitív lehetőség felfedezésére!
További információk:
www.kek-vonal.hu,
www.kek-vonal.hu/emil
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