Copiii au nevoie de noi
și atunci când încă
nu sunt în pericol

La nivel național s-a creat un adevărat fenomen în jurul conectării unor
evenimente tragice cu o provocare propusă online care vizează copiii
și adolescenții. Impactul la nivel social este foarte mare și este indus
un sentiment de frică mai ales în rândul celor care au copii în imediata
apropiere.
Tentația generală pare a fi de a arunca vina asupra părinților,
dascălilor sau chiar a copiilor. Propunerea noastră este să nu dăm
curs acestei tentații ci să ne oprim pentru câteva momente să privim
în profunzime. Putem transforma acest context național într-o
oportunitate pentru a deschide discuții mai autentice cu copiii, să
contribuim la conectarea lor cu viața, cu plăcerile firești ale vârstei
lor, cu alternativele pe care le au pentru socializare și, poate cel mai
important, să ne amintim nouă, adulților, că relațiile pe care le cultivăm
cu copiii constituie baza pentru dezvoltarea lor.
Vă invităm să îl întrebați pe copilul sau elevul dvs, ce înțelege din
această promovare masivă a existenței unor provocări periculoase
în mediul online. Din exemplele noastre, aceasta este cea mai facilă
metodă pentru a înțelege cum ajunge la ei această informație și cum
se raportează la ea. Indiferent de răspunsul lui puteți să folosiți această
discuție pentru a vă apropia cu mai multă deschidere, curiozitate și
blândețe de copil și a înțelege care este experiența lui personală.

Cum au ajuns copiii să fie atât de intim legați
de tehnologie și de dispozitivele smart?

Vă invităm să reflectăm la ce vârstă copiii
fac cunoștință pentru prima dată cu aceste
dispozitive, direct sau indirect, văzându-i
pe părinții lor absorbiți de ecrane.
De multe ori, tehnologia devine dădacă pentru
situațiile în care părinții nu pot fi alături de copii
lor fizic sau emoțional. Primind un dispozitiv
care să îi distragă atenția atunci când cel mic a
vrut să fie împreună cu părintele, atunci când a
vrut să se joace cu alte obiecte sau să exploreze
spațiul sau atunci când i-a fost frică sau era
supărat, îl determină să preia această asociere
ca model și să continue să suplinească nevoile
neîmplinite cu diverse activități în mediul online.
Având o astfel de experiență în primii ani
de viață, copilul poate înțelege tehnologia
ca fiind soluția prin care poate scăpa de
sentimentele pe care nu știe cum să le gestioneze,
singurătatea, dorința de explorare dar fără
direcție clară, plictiseala și multe altele. Întrun scenariu în care acest comportament se
menține pe termen lung, cei mici ajung să se
deconecteze de realitatea din interiorul lor
și să nu mai știe cum să exprime adevăratele
trăiri sau dorințe. Privit cu superficialitate și
fără un real interes, adesea copilul poate părea
în ochii adulților din jurul lui ca fiind în sine
neatent, confuz, incongruent sau neglijent.
Într-un mod paradoxal, mediul online este tratat
adesea ca antidot pentru singurătate într-o lume
în care peste 40% din populație are acces la
Internet. Din nefericire, în același timp, se crează
un context foarte potrivit pentru însingurare
camuflată de o mulțime de ore navigând pe
pagini de socializare fără scop, selfiuri cu
zâmbete care ascund ochi triști și promovarea
doar a unor secvențe de viață care nu surprind
întreaga realitate și de aceea par ideale.

Cu privirea absorbită de ecrane, oricine, nu
doar copilul, poate pierde conexiunea cu sine și
cu cei apropiați, devine mai tăcut și mai tentat
să împărtășească lucruri intime cu cei străini.
Dacă alegi să vezi în termeni comparativi,
pentru anumite persoane este mai facil să simtă
încredere și mai multă înțelegere din partea
persoanelor cunoscute pe Internet față de ce
simt în relațiile cu cei apropiați. Nu este cazul să
prioritizăm sau să ne poziționăm în tabere opuse
pentru că realitatea este că fiecare context are
propriile avantaje și dezavantaje însă acestea
depind de experiența individuală a fiecăruia și,
mai mult decât atât, acestea tind din ce în ce
mai mult să se completeze decât să se excludă.
Pentru nativii digitali, noile tehnologii fac parte din
elementele esențiale ale vieții lor și este important
să acceptăm acest aspect și să le oferim un
exemplu potrivit pentru cum le pot integra întrun mod echilibrat, util și plăcut în viața lor.
Tehnologia este doar un instrument care scoate
mai mult în evidență o situație de fapt - copiii
și adolescenții prezintă tot mai des manifestări
anxioase și depresive și noi, adulții din jurul lor,
putem contribui la schimbarea acestei tendințe
prin a fi mai conștienți, mai implicați, mai antrenați
de dorința de a fi aproape de ei așa cum au ei
nevoie de noi. Relațiile pe care copiii le stabilesc cu
părinții, cu ceilalți membri ai familiei, cu prietenii
și cu profesorii sunt baza pe care își va clădi viața
copilul de azi care mâine va deveni adult, partener,
manager, coleg, politician, profesionist samd.
Plecând de la înțelegerea că modul în care copiii
cresc este ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi,
nu doar pe părinți, vă invităm să ne oprim pentru
câteva momente asupra nevoilor copiilor care
sunt împlinite în mediul online pentru a putea oferi
acestora mai multe alternative potrivite pentru ei.

Oare ce îi atrage pe copii și tineri în mediul online?

Mediul online este foarte generos în termeni de
propuneri iar cei mici pot să dea curs cu ușurință
tendinței lor naturale de explorare ajungând
să întâlnească spații sau activități online foarte
atractive. Se simt foarte des liberi și în control
pentru propriile decizii, pot învăța într-un mod
interactiv aproape orice și acest lucru le hrănește
încrederea în sine.
Prin diversele activități specifice care presupun
o evaluare, prin scor sau prin conectarea cu
alte persoane, ei pot să își măsoare competența,
propriul progres, primesc feedback individual
rapid, se pot exprima și adesea se simt „ei înșiși”.
Multe din spațiile online te invită la reflecție și din
acest loc, copiii ajung să se înțeleagă mai bine
pe ei înșiși. Nevoile lor de contribuție, de a crea
conținut original și a fi valorizați de ceilalți, sunt
din ce în ce mai vizibile pentru tânăra generație.
Mai mult decât atât, unii dintre tineri aleg jocuri
și activități complexe care le stimulează elemente
mai înalte ale potențialului uman precum gândirea
critică și cea strategică, creativitatea, exprimare
personalizată acordată la context, adaptarea și
spontaneitatea pentru a putea lua decizii rapide;
Totodată, se încurajează colaborarea cu alți
membrii ai comunității online pe care tinerii o
accesează.
Componenta socială a Internetului este cea mai
des menționată de către copii și tineri ca fiind
importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu
persoane care împărtășesc aceeași experiență,
interese, pasiuni sau curiozități, este o nevoie

profund umană. Adolescenții parcurg o perioadă
esențială în procesul lor de dezvoltare și nu este
deloc ușor să te simți singur și neînțeles în acest
proces astfel că spațiul online devine o resursă
pentru ei de a se simți „împreună” cu ceilalți iar
modelele preluate de la idolii lor devin adevărate
manifestări pentru că au nevoie să aparțină unei
comunități. În pragul și pe durata acestor ani de
revoluție interioară în care emoțiile sunt de multe
ori foarte intense și nu mereu foarte stabile, în
care știu că nu mai sunt copii însă nici claritatea
adultului nu este încă la-ndemână pentru ei, în
care dorința de nou și de exprimare este tot
mai evidentă iar contextele din familie, de la
școală sau chiar sociale nu încurajează această
dezvoltare, prietenii online devin foarte importanți.
Desigur, toate aceste aspecte sunt mai degrabă
benefice și reprezintă oportunitățile aduse de
era digitală. Copiii pot fi însă expuși la diverse
pericole în încercarea lor de a cunoaște lumea,
iar explorarea și relaționarea în mediul online, un
spațiu public și nereglementat, nu este o excepție.
Folosit în exces sau fără o informare și experiență
ghidată inițial de un adult care are viziunea de
ansamblu, copilul are mult mai multe șanse să
ajungă în situații neplăcute pe Internet și să nu știe
cum să reacționeze. Riscurile precum hărțuirea
online, ademenirea, afectarea reputației în mediul
online, dependența, sextingul sau furtul de date
personale sunt doar câteva dintre pericolele pe
care le pot experimenta utilizatorii de Internet.
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Ce pot face, în calitate de părinte, pentru a
menține o relație apropiată cu copilul meu?

Fie că vorbim de părinți sau de dascăli, invitația
Organizației Salvați Copiii este aceea de a
privi copilul mai degrabă ca un participant
activ la propria educație. Rolul adulților este în
egală măsură de a îi fi alături celui mic și de a
stabili limite sănătoase pentru acesta. Iubirea
necondiționată și grija pe care o simte din partea
adultului se va transforma în iubire de sine și
încredere, limitele puse cu blândețe și care îi
permit și imediata revoltă, dacă sunt gestionate
bine de adult, se vor transforma într-un sistem de
valori coerent și într-un comportament echilibrat.
Acest mod de relaționare empatică cu copilul, în
care încercăm mai des să vedem lumea prin ochii
lui, este o experiență care necesită practică și,
pentru mulți părinți și profesori, este ceva foarte
nou pentru că generația părinților lor au ales alte
metode de educare.
În lipsa unor analize și reflecții asupra propriei
istorii de viață, impulsul este de a educa copiii la

fel cum am fost și noi educați. Invitația noastră
este aceea de a vă acorda un răgaz și a privi cu
sinceritate să vedeți în ce fel istoria personală
influențează modul în care sunteți părintele
copilului vostru sau profesorul elevilor voștri.
Dacă ne oprim la situația familială, baza pentru
dezvoltarea copiilor, existența relațiilor de sânge
este un dat însă ceea ce este mai important,
calitatea relației, este ceva fluid, care se modifică
în timp, se dezvoltă, are momente de apropiere și
depărtare și, mai ales, se întreține cu atenție, timp
și energie dedicate permanent.
Încrederea este fundamentul unei relații apropiate
și copiii au foarte multă nevoie să simtă că pot
să se apropie atât atunci când se simt bine, să
celebreze succesul cu tine dar și atunci când le
este greu, să îi ajuți să își gestioneze emoțiile și să
dai sens experienței lui.

Ce puteți face

Ce învață copilul

Asumați-vă rolul de părinți în relația cu copilul
și oferiți-i iubire, protecție, ghidare, suport
atât pentru momentele când explorează,
cât și pentru momentele de apropiere

Am pe cineva mai mare, mai puternic, mai înțelept
și blând alături de care mă simt în siguranță

Amintiți-vă că nu există un părinte perfect și că puteți
repara atunci când simțiți că s-a produs o ruptură în
relația cu copilul sau ați procedat altfel decât v-ați fi
dorit

Este firesc să procedez uneori altfel decât mi-aș fi
dorit, important este cum recunosc ce aș fi putut
face diferit și să contribui pentru reapropiere

Relația voastră se dezvoltă în funcție de cum treceți
împreună prin viață, zi de zi, cu iubire, respect și
empatie

Mă simt iubit, respectat și înțeles și am un model
clar despre cum pot să acționez cu iubire, respect și
înțelegere față de ceilalți

Vorbiți mai mult cu el decât despre el

Sunt valoros și iubit, părinții mei sunt interesați de
mine și de părerea mea

Decideți mai des împreună cu el și nu pentru el

Sunt un participant activ la ceea ce trăiesc și îmi pot exprima
opiniile despre ce consider că este potrivit pentru mine

Ascultați-l mai mult decât îi vorbiți

Sunt ascultat de către cei care mă
iubesc atunci când mă exprim

Apropiați-vă de el mai des pentru că vă e drag nu
pentru că este în pericol sau vă simțiți speriați/vinovați

Sunt apreciat, părinții mei se
bucură de mine și cu mine

Priviți dorința lui de a fi împreună cu voi ca invitație
din partea lui și semn că relația este foarte apropiată

Am încredere că atunci când am nevoie de
conectare pot cere acest lucru celor apropiați

Luați-l în serios când spune ce i-a fost greu într-o
anumită situație chiar dacă aveți impulsul de a
desconsidera importanța seriozității problemei lui

Toate emoțiile mele sunt valide și pot împărtăși atât
bucuriile, cât și dificultățile mele cu cei apropiați

Manifestați-vă mai des iubirea față de el așa cum are
el nevoie să simtă că e iubit și mai puțin cum credeți/
ați fost învățați că trebuie arătată iubirea față de copii

Sunt demn de iubire, sunt iubit și simt asta

Mențineți congruență în comportamentul dvs
față de copil, față de limitele puse copilului

Știu la ce să mă aștept din partea părinților, relația
noastră este predictibilă și pot să mă încred în ei
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Priviți cu empatie și răbdare adolescentul din
fața voastră și amintiți-vă că și voi ați trecut
prin schimbări mari în acea perioadă

Sunt într-un proces de maturizare și pot alege
cum vreau să acționez chiar și atunci când nu
înțeleg exact ce se întâmplă în interiorul meu

Aveți încredere în el și asigurați-vă că îi creați contexte
prin care își poate dezvolta abilitățile și competențele
care îl ajută în prezent și îl pregătesc pentru viitor

Anumite valori, abilități, comportamente și moduri de
relaționare cu ceilalți asigură baza succesului în viață
mai mult decât rezultatele avute la un anumit punct

Când sunteți îngrijorat, cereți compania celor
apropiați, apelați la informațiile specialiștilor și
oferiți voi înșivă ajutor atunci când aveți ocazia

Mă pot baza pe ceilalți și ei se pot baza pe
mine, este în regulă să ceri și să oferi ajutor

Ghidați-l să identifice propriile nevoi și metode
prin care poate să analizeze opțiunile care
implică negocierea sau împlinirea acestora

De cele mai multe ori, pot să îmi identific nevoile și
să contribui pentru împlinirea lor, să le discut cu cei
care sunt implicați în decizie și, dacă este cazul, să
hotarâm amânarea lor sau satisfacerea lor parțială

Recomandări pentru siguranța online a copiilor
Reflectează asupra motivelor pentru care introduci noile tehnologii în viața micuților
Înainte de a îi face cunoștință cu mediul virtual
asigură-te că ai identificat beneficiile Internetului
sau folosirii dispozitivelor smart adaptate pentru

etapa de dezvoltare la care se află copilul tău. Tu îți
cunoști cel mai bine copilul și dacă îți acorzi timp
să te informezi vei ști ce e mai potrivit pentru el.

Amintiți-vă că cei mici învață prin imitare și dumneavoastră sunteți
primul lui model, inclusiv pentru echilibru în folosirea Internetului
Deși poate părea copleșitor, copilul este cel mai
vigilent observator și comportamentul tău are un
impact mult mai puternic asupra lui decât orice sfat
i-ai oferi. Acest lucru este valabil și pentru crearea
percepției și relației lui cu tehnologia. Împărtășiți cu
el experiența voastră concretă despre cum decideți

să navigați pe Internet o perioadă determinată
de timp și cum vă pregătiți să încheiați activitatea
online atunci când timpul decis se apropie de sfârșit.
Arătați-i cum ajungeți în spațiile online sigure
pentru el și invitați-l să experimenteze aceași cale.

Informați-vă din surse credibile și învățați-l pe cel mic să facă la fel
Puneți accentul pe faptul că Internetul este un
spațiu public la care oricine poate contribui și
e nevoie să dezvoltăm o gândire critică asupra
a ceea ce găsim pe Internet și cu cine intrăm în
legătură. Gândiți cu voce tare și spuneți-i cum
obișnuiți să procedați înainte de a lua o decizie,

cum vă informați, cum verificați sursele și cum
folosiți informația cu citarea autorilor. Ascultați-l
apoi să vedeți ce înțelege.Vocea dumneavoastră
va deveni vocea lui interioară și e important să îl
echipați pentru a lua decizii informate și asumate.

Folosiți programe de control parental și ghidați primele experiențe online
Pentru copiii mici recomandăm folosirea unor
programe de control parental și prezentarea
acestora ca un aliat al familiei lor pentru siguranța
în mediul online. Acestea sunt un instrument care se
adaugă însă nu suplinește importanța comunicării

deschise și frecvente pe această temă. Treptat, pe
măsură ce observați că a învățat principiile de bază
pentru a se menține în siguranță, puteți să diminuați
controlul și să îi permiteți o explorare mai mare.

Înainte de a îi lăsa să navigheze singuri online, asigurați-vă că ați exersat cu el
ce poate face dacă întâlnește ceva care îi crează o senzație de disconfort
Copiii de multe ori cred că părinții lor știu totul
despre ei iar atunci când se revăd cu ei, în puținul
timp rămas pentru discuții, de multe ori aleg să nu
le împărtășească părinților experiențele neplăcute
prin care au trecut. Fac asta uneori din teamă de
reacția lor, uneori din neîncredere, alteori din lipsa de

speranță că vor fi ajutați, copiii aleg să împărtășească
cu persoane necunoscute greutățile lor și atunci
ajung să se simtă mai conectați și mai înțeleși decât
în propria familie. Asigură-i că nu au de ce să treacă
singuri prin perioadele dificile și vei fi acolo pentru el.

Oferă-i suport pentru a își putea dezvolta abilitățile și
competențele pentru o navigare creativă și sigură
Dincolo de performanțele școlare, copilul are nevoie
să îi hrănești încrederea în propriile capacități,
gândirea critică, creativitatea, să îi apreciezi efortul
și perseverența, să îi canalizezi dorința de noutate,
energia creativă, să îi oferi un model cum poate
colabora cu alții, să îl înveți cum să se uite în
interiorul său pentru a da sens tumultului emoțional

și pentru a alege mai conștient și responsabil din ce
grupuri vrea să facă parte. Nu e mereu ușor să ai
acest rol important în viața unei alte persoane, mai
ales dacă tu nu ai avut o experiență în care tu să
fii cel protejat și ghidat însă sunt multe persoane,
profesioniști, comunități care te pot sprijini.

Cere sprijinul atunci când ai nevoie de informații și ghidare pentru a
fi un părinte sau un profesor mai conștient în relația cu copilul
Felul în care tratăm copiii este o responsabilitate
comună a noastră ca societate și, implicit, a
fiecărei persoane, instituții, organizații și corporații,
indiferent de rolul din care interacționează
cu copilul. Este important să înțelegem că
atât familia, cât și școala au rolul de a stabili

un parteneriat autentic care le permite să se
îngrijească, în egală măsură, pentru crearea unor
contexte adaptate etapelor de dezvoltare și să
meargă în acord cu ele pentru a crește un copil
echilibrat din punct de vedere fizic și psihologic.

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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