			DIJETE    I   INTERNET

U današnje vrijeme rijetke su obitelji koje  ne  posjeduju računalo. Ako ne u obitelji dijete će u školi svakako  doći u kontakt s računalom. Pomoću računala dijete na njemu zanimljiv način može učiti i igrati se.  Kroz rad na računalu dijete može razvijati pamćenje, može rješavati probleme,  ponekad računalo služi i kao podršaka u učenju, a i poticanje informatičke pismenosti danas je dio školskih programa. Tako postaje  nepotrebno  da roditelji djeci brane susret  s računalom. Kada se djeca igraju ili na drugi način služe računalom,  najzanimljivije im je  pretraživati internet. Osim toga djecu privlači ih i anonimnost koju internet pruža, što ih potiče na nove vrste komunikacije. Rješenja nisu u zabranama, već u kontroli i nadzoru roditelja  u trenucima kada dijete koristi interenet. Uz sve prednosti interneta kao  brzog sredstava za komunikaciju, prikupljanje pojedinih informacija i sl.  na internetu  dijete može biti izloženo rizicima i opasnostima.  Rizici  interneta mogu  biti raznoliki: od  neprimjerenih informacija,  sadržaja koji potiču mržnju, nasilje, pedofilskih sadržaja i sl. Internetom se može prenijeti računalni virus koji će oštetiti  kućno računalo. Dijete putem interneta može postati žrtva  osoba s lošim i neiskrenim namjerama, može proslijediti svoje podatke, te ih je moguće zloupotrijebiti.
Kako roditelji nekim jednostavnim postupcima mogu  smanjiti ove rizike. Dobro je da  roditelj savlada osnovnu terminologiju u korištenju interneta  i komunikacije putem interneta ( blog, chat, MSN,……).Kompjuter sa pristupom internetu treba biti u prostoriji u kojoj najčešče borave odrsli, tako da odrasli mogu lakše i  diskretnije pregledavati sadržaje na kojima se dijete zadržava. Roditelj s djetetom treba dogovoriti skup pravila o korištenju interneta, tih pravila se treba dosljedno pridržavati. Također s djetetom dogovorite koje  stranice   će posjećivati i sl. Isto tako  provjerite koje stranice dijete posjećuje, no pritom je važno otvoreno objasniti djetetu zašto ste to učinili, kako ne bi narušili  odnos povjerenja. Dijete treba poučiti i tome da na internetu ne ostavlja osobne podatke, podatke o obitelji i sl. te da putem računala ne  izmjenjuje tajne koje ima i koje čuva. U komunikaciji s online prijateljima i prijateljicama  poučiti dijete oprezu i u slučaju da dijete poželi otići na susret s  online prijateljem, učinite to zajedno s djetetom, pazeći na objašnjenje postupka. U slučaju da je ipak došlo do neželjenog kontakta djeteta s osobom koja ima nečiste, pa čak  i neprijateljske namjere potražite pomoć. Vama roditeljima ponekad će se dogoditi  da niste  prisutni kada se dijete igra na računalu i ima pristup internetu. Stoga možete instalirati programe koji postoje, a kontroliraju količinu vremena koje dijete provodi na računalu, te stranice koje posjećuje. Time ćete ograničiti vrijeme koje dijete provodi na računalu, te smanjiti rizike pristupa internetu . Ipak uz sve ovo najvažnije je da s djetetom odredite skup pravila  oko služenja računalom i internetom, dosljedno ih se pridržavate, što će svakako pridonijeti sigurnom okruženju  u kojem vaše dijete može učiti i zabavljati se.
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