
RODITELJI 
 Važno je da budete upoznati s aktivnostima vaše djece na internetu. Iskren i 

otvoren odnos, pun povjerenja olakšat će vam upoznavanje djetetovih on-line 
prijatelja. Dijete će teže ući u potencijalno rizičan razgovor sa strancem u chat-
roomu ili tražiti pristup eksplicitnim seksualnim sadržajima ako roditelj 
redovito kontrolira aktivnosti na računalu i mobitelu.  

 Važno je da naučite osnovne stvari i terminologiju u korištenju interneta i u 
tome možete potražiti dječju pomoć, što nudi mogućnost za uspostavu 
komunikacije, pokazivanje interesa za ono što dijete radi i odnosa povjerenja. 
Pokazujući interes i pažljivo nadgledajući djetetove aktivnosti na internetu, 
ipak možete zaštititi djecu od rizika, što je u svakom slučaju bolje nego im 
jednostavno zabraniti upotrebu. 

 Bitno je postaviti određen skup pravila o korištenju interneta, vremenu koje 
dijete provodi, stranicama koje posjećuje te dogovorene posljedice 
ponašanja. Djeca će uglavnom ta pravila prihvatiti i na to će odlično reagirati, 
jer im je jasno da ste vi tu, da se brinete i da se imaju kome obratiti u slučaju 
potrebe. Važno je da uključite i dijete u proces dogovaranja pravila, čime 
povećavate djetetovu odgovornost za poštivanje dogovorenih pravila. 

 Možete se educirati kako provjeriti koje stranice dijete posjećuje. Pri tome je 
važno otvoreno komunicirati s djetetom, kako ovaj način provjeravanja ne bi 
dugoročno narušio odnos roditelja ili nastavnika s djetetom. 

 Važno je objasniti zašto provjeravate sadržaje koje dijete posjećuje. Npr., 
recite: “Brine me to što na nekim web stranicama postoje sadržaji koji su 
neprikladni za djecu” ili “Moja je odgovornost i obveza kao odraslog da vodim 
računa o tome koliko vremena i kako provodiš na internetu”. Preuzimanje 
odgovornosti odraslog u ovom slučaju je isto kao i u situacijama kad je odrasla 
osoba odgovorna koliko mladi provode vremena u gledanju televizije, čitanju 
časopisa i stripova, igranju video-igara itd. 

 Dobro je s djetetom razgovarati o tajnama i o tome kakve tajne čuvamo. 
Također, važno je djeci reći da, ako se osjećaju neugodno ili zbunjeno zbog 
nečeg što su doživjela, uvijek mogu razgovarati s roditeljima ili odraslom 
osobom kojoj vjeruju. 

 Moguće je da će dijete htjeti upoznati svog online prijatelja ili prijateljicu. 
Važno je da na prvi susret dijete odlazi u pratnji roditelja ili odrasle osobe kako 
bi i roditelji upoznali novog prijatelja svoga djeteta. Možemo djeci objasniti da 
prijatelj koji nam stvarno želi biti prijatelj i ima poštene namjere neće imati 
ništa protiv da upozna roditelje, kao što bi bilo dobro da online prijatelj dođe 
sa svojim roditeljima. 

 U slučaju bilo kakve naznake da su osobe s neprijateljskim namjerama stupile 
u kontakt s Vašim djetetom, saznali Vaše ili djetetove podatke, prijete Vašem 
djetetu ili Vama, POTRAŽITE POMOĆ! 

 


