GYERMEKEINK DIGITÁLIS VILÁGA
ONLINE TIPPEK SZÜLŐKNEK
TALÁLKOZÁS IDEGENEKKEL
Az interneten a gyerekek bárkivel kommunikálhatnak világszerte. Az online „barátságok” valódi barátságokká
alakulhatnak. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeket érdekelheti idegenekkel való találkozás. A gyermek életkorától és
érettségétől, valamint a találkozó helyszínétől függően megengedhetjük neki, hogy az idegennel való találkozóra
egy barátjával menjen egy megbízható felnőtt helyett. Mivel a fiatalok gyakran naivak és hiányzik a szociális
képességük ahhoz, hogy felmérjék az online megismert emberek szándékait, szükséges, hogy világos szabályokat
állítsunk fel az idegenekkel való találkozást illetően.
JAVASOLT SZABÁLYOK GYERMEKEKNEK
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Mielőtt találkozol valakivel, akivel az interneten
ismerkedtél meg, először próbáld meg jobban
megismerni! Kérdezz a családjáról, kedvteléseiről,
stb. Ha bármilyen következetlenséget fedezel fel a
történetében, vagy ha az túl szépnek tűnik ahhoz,
hogy igaz legyen, jobb nem találkozni vele.
Szólj egy megbízható felnőttnek (szülő / családtag
/ gondozó), hogy szeretnél találkozni ezzel az
emberrel, és mesélj neki róla.
Szólj egy megbízható felnőttnek (szülő / családtag
/ gondozó), hogy hol és mikor találkozol vele, és
mondd el, hogy pontosan mikor érsz haza.
Könnyű valaki másnak kiadni magunkat online.
Ezért érdemes utánanézni az illetőnek a Google
keresőben,vagy megkérdezni a barátaidat vagy
a családodat.
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Nyilvános helyre beszéljetek meg találkozót.
Mások jelenléte nagyobb biztonságot nyújt.
A telefonod mindenképpen legyen feltöltve és
bekapcsolva, és mindig tartsd magadnál.
Bízz a megérzéseidben. Ha valamivel kapcsolatban
nincs jó érzésed, a legjobb azonnal otthagyni a
találkozót, és szólni egy megbízható felnőttnek.
Találkozz az új barátoddal néhányszor ilyen
körülmények között, amíg meg nem győződsz
róla, hogy ő valóban az az ember, akivel
online megismerkedtél.

TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?
Tudjon meg többet az Insafe hálózatról:
www.saferinternet.org
www.saferinternet.hu

Egy megbízható felnőttel vagy barátoddal menj az
első találkozóra, aki otthagyhat, ha biztonságban
érzed magad. Ha az online ismerős nem akar
eljönni a találkozóra, ha egy felnőtt vagy barát is
ott lesz, az általában bajt jelent.

