Mokykime vaikus, kaip patikrinti
internete rastą informaciją ir palyginti ją
su kitais informacijos šaltiniais (pvz.,
knygomis).
Neleisk
internetu
pavogti
tavo
laikoišmok
tinkamai
jį
paskirstyti:
laiku
atlik
namų darbus, daugiau laiko praleisk
gryname ore, sportuok, bendrauk su
šeimos narais bei draugais, skaityk
knygas. Svarbu suprasti, kad nuo
kompiuterio
gali
išsivystyti
priklausomybė.
Saugok savo sveikatą – akis. Per daug
įnikus į bendravimą ar žaidimus
virtualioje erdvėje, pradedame jaustis
pavargę, nebegalime sukoncentruoti
dėmesio,
nebelieka
jėgų
kitoms
veikloms (namų darbų ruošai).
Jei po žaidimų, bendravimo virtualioje
erdvėje kankina nemiga, turime pradėti
kontroliuoti laiką prie kompiuterio.

,,INTERNETAS – DAUGIAU NEI

Šiaulių ,,Romuvos‘‘ progimnazija

ŽAIDIMAS, TAI – TAVO GYVENIMAS!“
Internetas – Tavo kasdieninis draugas! Tai
tartum ta vieta, kurioje telpa visas pasaulis, tai
neatsiejama mūsų gyvenimo dalis.
Čia galime
susitikti su draugais, dalytis mėgstama muzika,
vaizdais ir netgi keisti pasaulį, jei tik turime
puikių idėjų, gerų rašymo įgūdžių ir išdrįstame
imtis iniciatyvos.

Paaiškinkime, kad ne visa internete skelbiama
informacija yra patikima, papasakokime, kokia
informacija yra tinkama vaikams, o kokia –
žalinga. Kalbėkime su vaikais apie svarbius
jiems dalykus ir tada jie labiau pasitikės mumis,
o ne ieškos, kuo galima pasitikėti internete!
,,SUVIENYKIME KARTAS - SAUGIAI
ATSKLEISKIME SKAITMENINĮ PASAULĮ
KARTU!
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SAUGAUS INTERNETO
TAISYKLĖS VAIKAMS
Niekam internete neatskleisiu savo
asmeninės informacijos.
Nedelsdamas pranešiu tėvams, kai tik
pastebėsiu
internete
kokią
nors
nemalonią informaciją.
 Niekada nesusitiksiu su asmeniu, su
kuriuo susipažinau internete, nepasitaręs
su tėvais.
Niekada niekam nesiųsiu savo
nuotraukos ir nieko kito nepasitaręs su
tėvais.
 Neatsakinėsiu į jokias niekingo
turinio,
nepadorias
ar
kitokias
nemalonias žinutes.
Pasitarsime su tėvais dėl interneto ir
nustatysime taisykles. Nuspręsime,
kokiu paros metu galiu naršyti internete,
kiek laiko ir kokiuose puslapiuose.
Niekam neatskleisiu savo internetinių
slaptažodžių
(netgi
geriausiems
draugams.
Padėsiu tėvams suprasti, kokių
įdomybių yra internete, sužinoti daugybę
dalykų ir pamokysiu juos, kaip naudotis
kompiuteriu bei internetu.

PATARIMAI TĖVAMS
Kai kalbėsite, su sūnumi ar dukra, apie
internetą, laikykitės kelių nesenstančių
taisyklių ir kelių praktinių patarimų, kurie
padės pokalbio metu

BŪK BUDRUS!
Tau gali parašyti žinutę blogo linkintis
žmogus- nekreipk dėmesio, geriau nieko
neatrašyk.
Kaip ir Tu gali pasigauti virusą ir susirgti ,
taip Tavo kompiuteris gali užsikrėsti virusais,
kurie gali padaryti nepaprastai didelės žalos.
Nesakyk virtualiam pašnekovui nieko, ko
neatskleistum nepažįstamam gatvėje.
Pats elkis kultūringai ir gerai pagalvoki, ar
Tavo skleidžiama informacija nieko neįžeis.
Kartais mes patys nepagalvojame, kad ji gal
įskaudinti kitus.
Atmink, net jei manai, kad moki tinkamai
elgtis internete, Tu pats gali sukelti sau grėsmę,
taptum priklausomas nuo kompiuterio.

Pradėkite dabar. Niekada nėra per vėlu ar per
anksti pradėti.
Pasistenkite. Vaikui nepriklauso pirmam apie tai
pradėti kalbėti.
 Būkite nešališki. Vaikai neturi jausti
diskomforto, nesvarbu, apie ką su jumis bekalbėtų.
Leiskite jiems sužinoti jūsų požiūrį. Jūsų
veiksmai ir įsitikinimai diktuoja jiems toną.
 Klausykite. Žodis „kalbėtis“ dar nereiškia, kad
visą laiką turite kalbėti tik jūs.
Sakykite tiesą. Juk ir jūs to norite iš savo vaikų.
 Turėkite kantrybės ir tuo viskas pasakyta.
Specialiai neplanuokite laiko, kada kalbėsitės,
tiesiog imkite ir padarykite tai.
 Pokalbiui pradėti naudokite įprastas situacijas.
Tai daryti tinka bet kada.
 Kalbėkite kasdien. Kuo ilgiau kalbate, tuo
lengviau.

