OLGE KA ISE SOTSIAALMEEDIAS PÄDEV. Tundke
huvi, milliseid rakendusi (äppe) ja teenuseid teie pereliikmed, sugulased ja tuttavad kasutavad. Võib juhtuda, et nii mõnegi veebikeskkonna või rakenduse
proovimisel hakkate paremini mõistma nii sotsiaalmeediat kui ka põhjust, miks teie laps seda naudib.

ALATI PROOVIGE ENNE MÕISTA, KUI HAKKATE
HUKKA MÕISTMA. Lapsel peab olema teadmine,
et ükskõik, mis ka ei juhtuks, ta saab sellest rääkida oma lähedastele. Kui teil ei ole olemas kohe
kõiki vastuseid, saate need välja selgitada. Kasulikku infot interneti ja nutivahendite kasutamisest
leiate veebilehelt WWW.TARGALTINTERNETIS.EE.
Nõu ja abi saab ka tasuta lasteabitelefonilt 116111,
veebileht WWW.LASTEABI.EE. Nõu ja infot jagavad
ka veebikonstaablid
WWW.POLITSEI.EE/ET/NOUANDED/VEEBIKONSTAABEL/.

OLGE OMA LAPSEGA SEOTUD SOTSIAALMEEDIAS,
KUID AUSTAGE TEMA PRIVAATSUST KA SEAL.
Arutage lapsega, millisel viisil tema sooviks teie ja
teiste pereliikmetega olla seotud sotsiaalmeedias ja
millist informatsiooni, sealhulgas fotosid ja videoid,
lapsel endast ja oma pereliikmetest on mõistlik jagada. Ka ise fotode ja videote üleslaadimisel arvestage
lapse huvidega ning küsige lapselt enne luba, kui
foto temast internetti üles riputate.
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PIDAGE ALATI MEELES, ET ARVUTI EGA
NUTIVAHEND EI ASENDA LAPSEVANEMAT!

PIDAGE MEELES, ET SEE, MIDA OLETE ÕPETANUD
LAPSELE HEAKS INIMESEKS OLEMISEST, KEHTIB
KA DIGITAALSES MAAILMAS. Selgitage oma lapsele, et internetis tuleb samamoodi viisakalt käituda nagu kodus, lasteaias või koolis.

OSKUS ISE DIGIMAAILMAS HAKKAMA SAADA
ON HÄDAVAJALIK JA EELDAB ÕPPIMIST. Hoidke
ennast digimaailma arengutega kursis. Harige ennast selles, millised võimalused ja riskid interneti
ja nutiseadmete kasutamisega võivad kaasneda ja
rääkige neist oma lapsega.

LEPPIGE LAPSEGA KOKKU REEGLID INTERNETI JA NUTISEADMETE KASUTAMISES NING
JÄLGIGE KA NENDE MÕLEMAPOOLSET TÄITMIST. Kui ostate või annate lapsele kasutada
uue nutiseadme, siis leppige kohe kokku ka selle kasutamise reeglites. Kokkulepitud reeglid
tuleks koostada vastavalt lapse vanusele ning
ajakohastada lapse kasvades ja tema oskuste ja
teadmiste suurenedes.

EESKUJU KASVATAB ROHKEM KUI ÕPETUSSÕNAD.
Arvestage, et laps jäljendab teie käitumist – jälgige,
kuidas ja kui sageli ise internetis olete, mida seal
teete, millist eeskuju annate.

TUVASTAGE VEEBILEHED, MIDA SOOVITE, ET TEIE
LAPS KÜLASTAKS. Internetis on palju lapsele eakohaseid ja harivaid veebilehti, mis pakuvad võimalusi
õppimiseks ja mängimiseks.

TEGUTSEGE LAPSEGA KOOS KA DIGITAALMAAILMAS. Tundke huvi lapse tegemiste vastu
internetis – külastage koos samu veebilehti, sotsiaalvõrgustikke, mängige talle meeldivaid mänge. Vestelge temaga, miks talle mingi keskkond
või tegevus võrgus meeldib.

