Шта би одрасли требало да знају у вези са
превенцијом дигиталног насиља?
1. Није неопходно да познајете сва достигнућа у области дигиталних технологија, али је
веома важно да покажете интересовање за оно што ваше дете ради на интернету.
2. Разговарајте са дететом о предностима коришћења дигиталних технологија,
добробитима за дете и заједнички радите на откривању алата који доприносе учењу и
обогаћивању знања.
3. Унапређујте своје дигиталне вештине, информишите се о мерама заштите од дигиталног
насиља и начинима препознавања и реаговања.
4. Сарађујте с школом, потражите од запослених у школи (психолога/шкиње,
педагога/шкиње) информације о заступљености дигиталног насиља међу ученицима/ама,
питајте их да ли школа пружа стручну подршку родитељима (нпр. радионице и сл.).
5. Потражите помоћ од деце у вези са новим технологијама. То није знак родитељске
слабости, већ родитељске снаге. Тиме уважавате децу и учвршћујете однос заснован на
поверењу, а својим понашањем дајете пример детету да и оно вас пита и тражи подршку.
6. Разговарајте са децом о утицају вршњака и вршњакиња на њихово понашање,
подстичите их да конструктивно излазе на крај са притисцима вршњака/иња. Научите ваше
дете да љубазно и одлучно каже: „Не, то нећу да урадим!”.
7. Разговарајте са децом о потенцијалним ризицима на интернету, саслушајте шта ваше
дете зна и има да вам каже о томе.
8. Заједно са дететом дефинишите правила коришћења друштвених мрежа (садржаји,
време које проводе на интернету), као и последице у случају кршења тих правила.
Учествовање у успостављању правила повећава вероватноћу поштовања тих правила.
Доследно се придржавајте успостављених правила. Забрана коришћења друштвених мрежа,
као мера за контролу понашања, јесте „немогућа мисија”. Када је ван вашег надзора, дете их
може поново користити (а деца све чешће користе мобилне уређаје, па тако родитељи имају
све мање надзора).
9. Застрашивање и претње не дају добре резултате и не доприносе подстицању дечјег
развоја.
10. За васпитање детета пресудан је квалитет односа који успостављате с њим. Често
родитељи и наставници/е забранама, претњама и наређивањем покваре однос са дететом, а
онда настоје да га васпитавају. Као што је вама важно да вас други/е уважавају и разумеју,
тако је то важно и детету, нарочито ако ствари не иду онако како бисте волели/е.
11. Изразите захвалност детету за одлуку да садржај са интернет подели са вама. Страх
и љутњу контролишите јер у присуству ових емоција тешко можете да предложите нешто
конструктивно.
12. Преузмите одговорност за своје поступке, понашајте се доследно, немојте да причате
једно, а да радите друго. Тако учите децу да се и она понашају одговорно.

