
Правила за одрасле 
1. Водите рачуна о сајтовима које користе чланови ваше породице. 

2. Успоставите правила безбедног понашања на интернету која важе за целу 
породицу да дете осети да сви чланови породице могу да буду на разне начине 
изложени ризицима злостављања и онлајн узнемиравања и да је и оно 
равноправно укључено у заштиту од оваквог ремећења приватности! 

3. Објасните деци да и у виртуелном свету за све важе иста правила понашања која 
важе и у стварном. 

4. Будите укључени на дискретан начин, у онлајн живот детета и успоставите 
отворену комуникацију са њим о томе. 

5. Ограничите време које ваша деца могу да проводе онлајн. 

6. Будите опрезни када ускраћујете деци приступ рачунару/Интернету и објасните им 
зашто то радите јер може довести до супротног ефекта (ако им забраните да 
користе Интернет код куће, могу то да ураде на било ком другом месту – код 
другова, у играоницама, у школи и слично, потпуно ван вашег надзора). 

7.  Упознајте се са сајтовима које деца користе. 

8. Научите их да брижљиво чувају своје шифре (пасворде). 

9. Одвратите дете од одавања личних података преко Интернета (имена, презимена, 
адресе становања, назива школе у коју иде и сл.). 

10. Објасните деци ризике које носи комуникација са непознатим особама путем 
Интерента јер не знају које су стварне намере особе која је са друге стране. 

11. Објасните деци а су и фотографије и снимци приватни подаци и да треба да вас 
питају ако хоће да их поставе на Интернет. 

12. Реците им да се никада не састају сами са особама које су упознали путем 
Интернета! 

13. Објасните детету да су најбољи онлајн пријатељи они који су му пријатељи у 
реалном животу. 

14. Разговарајте са децом о малтретирању путем Интернета – cyber bullying (научите их 
да увек поштују друге и да су сви дужни да поштују њих). 

15. Научите децу да, уколико се осете увређеним, прекину контакт и да не одговарају 
на увреду, већ да о њој обавесте родитеље! 


