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Ai nevoie de puțin timp să mai faci măcar
o parte din treburile pe care le ai și îi lași
micuțului sau micuței tale telefonul, să se uite
la desenele selectate de tine. Probabil deja ai
auzit că nu este chiar cea mai fericită alegere
să petreacă mult timp privind ecranele, așa
că măsori fiecare minut pe care îl petrece
conectat și ești extrem de precaut cu privire
la conținutul pe care îl alegi pentru el.
Treptat, observi cum copilul tău crește și nu
mai pare la fel de vulnerabil, din contră, el
știe să acceseze jocurile preferate, execută
din prima manevre pe care tu le-ai exersat
de mai multe ori până să le reții și, cu timpul,
s-a transformat în micul expert în domeniul
tehnologiei care își ajută părinții sau bunicii.
Ca părinte, rămâi uimit privindu-l cu câtă
încredere și dibăcie folosește dispozitivele și
navighează pe Internet. Grija excesivă legată
de impactul asupra dezvoltării lui aproape
dispare pentru că te obișnuiești să îl vezi
conectat. Astfel se instalează o mai mare
lejeritate, o degajare care este întreținută
de ideea că așa sunt copiii de azi și că așa
fac toți părinții. Primind mai multă libertate,
lumea pe care copilul o experimentează
este mai largă, atât în viața de zi cu zi, dar
și când este vorba de accesul lui online.

ÎȚI PARE UN
SCENARIU
FAMILIAR?

Acest scenariu este unul foarte larg răspândit și e
timpul să observăm firescul din această ipostază.
Folosindu-și curiozitatea și dorința de explorare, copiii
accesează foarte ușor diverse spații online, uneori
foarte potrivite pentru ei și cu efect benefic datorită
stimulării și dezvoltării abilităților. Alteori însă, poate
neintenționat, ajung să întâlnească pagini sau persoane
care îi fac să se simtă speriați, triști, rușinați sau vinovați. Desigur, aceste situații neplăcute întâlnite online
sunt doar reprezentări ale societății noastre și devine
evident, poate mai mult decât oricând, că Internetul
este o manifestare complexă a modului în care suntem
interconectați. Internetul este co-creația noastră, a
tuturor, și avem puțin control asupra a ceea ce aduce
fiecare persoană în această vastă rețea publică.
Acest tip de experiențe timpurii, care nu sunt neapărat
ceea ce tu ai alege pentru copilul tău, fac totuși parte
din viață. Suntem conștienți că nu este deloc ușor
pentru un părinte să realizeze că nu își poate proteja
în permanență copilul, că nu îl poate feri de ceea
ce este neplăcut și greu pentru el și, desigur, că nu
poate să trăiască emoțiile grele în locul lui. Acestă
conștientizare cauzează o stare de neputință care
te poate determina uneori să exagerezi pericolele
existente. Mai mult decât atât, poți fi influențat de
presa scrisă, audio-vizuală și de online care prezintă
des cazuri dramatice și tragedii, uneori chiar oferind
informații neverificate, incomplete, distorsionate
sau ireale într-o formă foarte alarmantă.
La o privire mai atentă însă, când reușim să lăsăm
deoparte grijile și zgomotul de fundal, realizăm că
Internetul nu este despre dispozitive, aplicații sau
siteuri, ci este despre modul în care interacționăm unii
cu alții. Online, comportamentul și acțiunile copiilor
noștri se alătură unui mix imens de interacțiuni umane
care se petrec într-un spațiu public și impredictibil.
De aceea, atunci când vine vorba de Internet, putem
apela la aceleași principii pe care le folosim când
ghidăm copii să fie în siguranță în locuri publice.
Lumea online, ca orice alt cadru și context, implică o
realitate mult mai nuanțată, nu există doar pericole

sau doar avantaje. Prin urmare, ceea ce poți face
este să te conectezi cu intenția ta de a fi un părinte
suficient de bun. Știm că esti dornic, capabil și determinat să fii alături de copilul tău, la bine și la greu, și
cum anume vei face asta, vei descoperi în fiecare zi.

Soluțiile tehnice, resursele educaționale și
recomandările specialiștilor sunt esențiale, însă
cheia este la tine și la relația pe care o dezvolți
cu copilul tău.
Pentru că știm că acest lucru nu este ușor și pentru că
ne dorim să te însoțim în acest demers, echipa Ora de
Net din cadrul Organizației Salvați Copiii îți pune la
dispoziție extensia Google Chrome #FărăUrăPeNet
care suprascrie cuvintele agresive sau injurioase cu
mesaje educative, de respect și toleranță și serviciul
ctrl_AJUTOR, o linie de informare și consiliere pentru
situații legate de folosirea Internetului de către copii.
Soluțiile tehnice, resursele educaționale și recomandările specialiștilor sunt esențiale, însă cheia este la
tine și la relația pe care o dezvolți cu copilul tău. Poți
reduce șansele ca cel mic să experimenteze pe pielea
lui efectele riscurilor online prin a comunica deschis
cu el. Deschide un spațiu pentru discuții sincere cu el,
invită-l să-ți spună ce trăiește când este online, ce și
cum învață și ascultă-l cu inima și mintea deschisă.
Află prin joc și povești ce imagine despre sine, despre
ceilalți și despre lume își face prin bula lui online
de conținut și prin intermediul comunicării cu alte
persoane. Pentru a-ți fi mai ușor să fii alături de el
obișnuiește-te să privești lumea prin ochii lui. Nu da
curs iluziei că știi. Deși acel mic om pare o persoană
foarte familiară și asemănătoare ție, realitatea este
că în acel corp e o altă persoană, diferită de tine.
Dintotdeauna relațiile au avut cel mai profund efect
asupra dezvoltării umane și științele care le studiază
dovedesc, prin teorii și studii diferite, impactul enorm
al experiențelor din copilărie în realizarea adultului

de mai târziu. Dacă relația voastră este una în care
copilul se simte în siguranță atunci el va veni și îți va
povesti ce îi place, ce a făcut, ce l-a deranjat; îți va
zice tot, cu lux de amănunte. Uneori chiar va insista
să te învețe și pe tine ce a descoperit el și te va invita
în lumea lui online. Aceasta este o formă prin care el
eliberează tensiunile pe care le-a acumulat cât timp nu
era alături de tine și are nevoie să se reapropie de tine.

Cu cât copilul crește și se apropie de preadolescență,
contactul social devine mai important pentru el iar
familia nu mai este principalul punct de interes, ci mai
degrabă colegii și prietenii. Desigur, această extindere
în alte grupuri sociale și nevoia de a aparține și a fi
la fel cu cei din jur este un ecou care are rădăcini
adânci în evoluția umană. Putem să ne imaginăm
cât de periculos era să fii singur, în afara comunității
pentru că nu aveai nicio șansă de supraviețuire în
întâlnirile cu animale sălbatice sau alte grupuri care

sesizau că nu ești „de-al lor”. Uneori, poate fi dificil
de acceptat că, treptat, influența ta va fi mai mică
și alte lucruri vor deveni importante pentru el. E
firesc și spre binele lui. Dincolo de orice simți acum,
probabil îți dorești ca el care să devină un adult
autonom care să poată să trăiască fericit și să aibă
succes, iar adolescența este o perioadă în care el
adaptează o parte din obiceiurile și viziunile familiei,
care nu îi mai servesc exact în aceeași formă.
Această etapă a adolescenței devine brusc problematică pentru mulți părinți pentru că este clar că ceea
ce funcționa înainte, acum nu mai are efectul scontat.
Acum, capacitatea de control a părintelui scade și iese
la suprafață ce a sădit și hrănit în relația cu copilul
lui în anii dinainte. De multe ori, cu cât relația este
mai puțin apropiată, cu atât adolescentul tău vrea
mai departe, devine mai rebel, mai împotrivă a tot
ce propui. Acum relația este dezgolită de impuneri
fără sens și putem cu ușurință să observăm impactul
extrem de negativ al pedepselor și recompenselor dacă
în trecut ai apelat la această formă de condiționare
a comportamentului copilului. Amintește-ți că relația
dăinuie și este mereu dincolo de controlul tău, dar la
un pas distanță de iubirea ta manifestată cu curiozitate față de lumea interioară a fiului sau fiicei tale.

Amintește-ți că relația dăinuie și este mereu
dincolo de controlul tău, dar la un pas distanță
de iubirea ta manifestată cu curiozitate față de
lumea interioară a fiului sau fiicei tale.
Te invităm să fii conștient că e nevoie ca protecția
care este firească în primii ani de viață să se
transforme mai târziu în împuternicire a copilului.
Orice conținut am alege să așternem aici, nu este
vorba doar de tehnologie, ci este vorba de o relaționare între cei mari și cei mici priviți ca oameni
compleți, cu propria înțelegere, lume emoțională
și interese sau preferințe de comportament.

Informează-te, fii curajos și abordează teme care
poate au fost sau sunt considerate tabu în familia ta
de origine. Discuțiile deschise, cu informații adaptate
pentru etapa de dezvoltare la care se află copilul
tău, sunt un adevărat izvor de apropiere și o bază
sigură pentru el. Amintește-ți că oricum va afla
despre cuvinte urâte, despre intimitate, relaționare și
sexualitate și ar fi atât de valoros pentru sănătatea
și dezvoltarea lui să afle cum să fie în siguranță chiar
de la tine. Un prim pas ar fi să îl înveți ce înseamnă
datele personale, ce este în regulă să comunice și ce
nu cu alte persoane, ce anume să facă atunci când
cineva îi vorbește urât sau se poartă necorespunzător,
în viața de zi cu zi sau online. Mai mult decât orice,
este esențial să creezi și să menții relația cu el atât de
apropiată astfel încât să fii primul căruia i-ar împărtăși când una dintre aceste limite a fost încălcată.

Fii conștient că e nevoie ca protecția, care este
firească în primii ani de viață, să se transforme
mai târziu în împuternicire a copilului.
Experiența ne demonstrează cu fiecare ocazie că
situațiile de hărțuire la care sunt expuși copiii constituie o dificultate, însă devine o traumă cu efecte
pe termen lung doar dacă este suprapusă cu lipsa
unui adult care să îl ajute să depășească situația.
Cuvintele aruncate pe Internet, hărțuirea online lasă
urme și, dacă se repetă mult timp, e foarte posibil
ca copilul să devină o victimă a bullyingului sau,
mai târziu, a sextingului, forme mult mai grave de
încălcare a limitelor și a drepturilor online. Pentru a
nu ajunge în situații de acest fel, este important ca
pe măsură ce crește să îl inviți să gândească critic
cu privire la conținutul și comportamentul lui online
concentrându-te pe a deveni tu însuți un model care
îl inspiră prin propriul exemplu despre cum poate fi
folosit Internetul într-o formă utilă, sigură și creativă.
Te invităm să accesezi pagina www.oradenet.ro/extensie
pentru a stârni discuțiile în cadrul familiei cu privire

la ce este hărțuirea online și ce efecte poate
avea asupra copilului sau a celor implicați.
Poți folosi materialul de prezentare pentru a îl
introduce pe tărâmul poveștilor despre acest subiect
și a-l invita să descrie cum ar proceda el dacă
cineva i-ar vorbi urât pe Internet. În plus, i-ai putea
oferi ocazia să spună ce i-ar plăcea să găsească pe
Internet și cum să se poarte oamenii care îl folosesc.
Apoi arată-i cum instalezi aplicația și amuzați-vă
împreună de ceea ce se va întâmpla când primesc
cuvinte urâte. Amintește-i că dincolo de glumă, e
important cum se protejează de astfel de situații
și să devină conștient că, la rândul lui, nu trebuie
să jignească pe cineva, online sau offline.
Cu pași mici pui bazele identității unui cetățean
digital responsabil în persoana copilului tău! Îți
mulțumim și îl așteptăm online, în siguranță!

Fii tu însuți un model care îl inspiră prin propriul
exemplu despre cum poate fi folosit Internetul
într-o formă utilă, sigură și creativă.
Descarcă extensia de Chrome #FărăUrăPeNet
acasă sau la școală și protejează-ți copilul
de injuriile la care e expus online.

Material realizat de Georgiana Roșculeț - psihoterapeut
și coordonator programe educaționale Salvați Copiii.

Aveți o îngrijorare, nelămurire sau întrebare legată de
activitatea copilului pe Internet.
Apelați cu încredere la specialiștii ctrl_AJUTOR.

Ai găsit ceva pe internet ce poate fi periculos
pentru un copil sau adolescent?
Raportarea la esc_ABUZ este primul pas.
Email: abuz@oradenet.ro
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