RADY DLA RODZICÓW
Aby chronić dziecko w Internecie nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej.
Wśród poniższych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała.
 Niech komputer stoi we wspólnym miejscu - jako rodzic masz prawo wiedzieć,
jak Twoje dziecko korzysta z komputera. Jeśli jednak będzie ono odbierać Cię
jako kontrolera czy cenzora, to nie pomoże to Waszym kontaktom. Jeśli
komputer stoi we wspólnym miejscu Twojego domu, możesz zawsze zajrzeć
na ekran, przechodząc obok.
 Rozmawiaj z nim o tym - jeśli Twoje zainteresowanie będzie przybierało formę
ciągłej kontroli, że Twoje dziecko szybko nauczy się tej kontroli unikać.
Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co ono robi w sieci, wykazuj zainteresowanie.
A może nauczysz się przy tym czegoś ciekawego?
 Nie bój się przyznać do niewiedzy - dzisiaj dzieci często lepiej radzą sobie
z nowoczesnymi technologiami niż dorośli. Taka już kolej rzeczy, więc nie bój
się przyznać do tego, że czegoś nie wiesz. Naprawdę, Twój rodzicielski
autorytet na tym nie ucierpi, a dziecko będzie szczęśliwe, mogąc Cię czegoś
nauczyć.
 Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje
- w Internecie każdy może udawać kogoś, kim naprawdę nie jest. Rozmówcy
nie widzą się, siedząc przed swoimi monitorami. Osoba dorosła może udawać
dziecko, a dziecko osobę dorosłą, mężczyzna może podawać się za kobietę
i na odwrót. Dzieci są ufne i naiwne z natury i często tego nie rozumieją.
Wytłumacz dziecku, że np. miła koleżanka może okazać się niemiłym
dorosłym mężczyzną.

 Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i nie opowiadało
o rodzinie - przestępca chce jak najwięcej wiedzieć o swojej ofierze. Nawet
włamywacz może poprzez Internet przeprowadzić wywiad poprzedzający
kradzież w Twoim domu. Dlatego naucz dziecko, by nie mówiło, ile dokładnie
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i numeru telefonu. Takiej samej ostrożności uczymy w końcu nasze dzieci
w stosunku do ludzi w świecie realnym.
 Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej
wiedzy
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o takim spotkaniu dziecko musi Ci powiedzieć. Jeśli już umawia się ono, niech
wyznaczy na spotkanie miejsce publiczne, w którym może łatwo wezwać
pomoc lub uciec.
 Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie -dziecko musi wiedzieć, że może
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o czymś złym, co je spotkało, doceń jego zaufanie wobec Ciebie. Pochwal je,
nie krytykuj, nie obwiniaj, nie karz, nie bagatelizuj, nie próbuj usprawiedliwiać
osoby, która wyrządziła krzywdę dziecku.
 Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, poradź się specjalistów czasem coś budzi nasze wątpliwości. Nie wiemy nic na pewno, ale podskórnie
czujemy, że dzieje się coś złego. Jeżeli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości,
czegoś nie wiesz, szukaj pomocy u specjalisty.
 Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj - My, dorośli,
często mówimy, że "dzieci i ryby głosu nie mają". Stąd bierze się większość
naszych problemów - nie umiemy słuchać dzieci i rozmawiać z nimi.
Tymczasem rozmowa to najlepsza forma ochrony Twojego dziecka. Rozmawiaj
z nim. Nic mądrzejszego nikt nie wymyśli.
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