ПРАВИЛА Інтернет-БЕЗПЕКИ І Інтернет-ЕТИКИ
ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище,
номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків.
•

Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у
мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому
самостійно. Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба
робити.
•

Зустрічі у реальному житті із знайомими по Інтернетспілкуванню не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже
різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви все ж
хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони підуть на
першу зустріч разом з вами.
•

Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Webсторінки, отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте.
•

•

родини.

Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих вашої

Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет-безпеки: вони
розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі.
•

Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині,
окрім випадків, коли поруч з вами батьки.
•

Завжди будьте ввічливими у електронному листуванні, і ваші
кореспонденти будуть ввічливими з вами.
•

СПІЛКУЮЧИСЬ
В
ІНТЕРНЕТІ
БЕЗПЕКИ, НЕ ПОВИНЕН НІКОЛИ:

ТИ,

ЗАРАДИ

СВОЄЇ

повідомляти своєму віртуальному другу своє прізвище, домашню
адресу, номер свого мобільного або домашнього телефону, номер та
місцезнаходження своєї школи та інші дані;
•

розміщувати фотокартки, на яких ти оголений або у нижній
білизні чи піжамі, а також відправляти комусь свої фото електронною або
звичайною поштою;
•

повідомляти пароль до своєї Інтернет-сторінки. Твій пароль як
ключ від твоєї квартири, тому нікому його не віддавай!;
•

•

казати, що ти вдома знаходишся один;

казати, що ти сам знаходишся перед комп’ютером. Скажи краще,
що час від часу до тебе у кімнату навідуються твої батьки;
•

•

обговорювати теми, які тобі неприємні або яких ти соромишся;

показувати віртуальному другу перед Веб-камерою своє тіло або
якісь його частини, робити те, що тобі не подобається.
•

відповідати на питання, які стосуються твого особистого життя
або твого тіла. Пам’ятай: твоє тіло належить тільки тобі і ніхто не має права
розмовляти про нього з тобою!
•

розповідати багато про своїх друзів, знайомих та родину,
особливо, видавати їхні таємниці;
•

відправляти поштою або передавати через когось свої особисті
речі співрозмовнику по Інтернету;
•

Крім того:
при реєстрації у Чаті ніколи не заповнюй поля, де від тебе
вимагають прізвище, номер мобільного та домашнього телефону, домашню
адресу. Якщо ці поля обов’язкові, то краще вигадай для себе прізвище,
адресу та номер телефону. Це потрібно для твоєї безпеки. Взагалі, для
реєстрації у Чаті, вКонтакті та на інших подібних сайтах створи для себе
окрему електронну поштову скриньку;
•

коли вигадуєш у Чаті для себе нікнейм, то він не повинен бути
схожим на твоє прізвище. Також він не повинен стосуватися твого
зовнішнього вигляду;
•

у соцмережах обмеж доступ до твоєї сторінки невідомих тобі
людей. Додавай до списку своїх друзів лише тих, кого ти добре знаєш у
справжньому житті;
•

Пам’ятай: спілкування в Інтернеті не є твоїм обов’язком, тому якщо
тобі це більше не подобається або тебе лякають твої Інтернет-друзі, то лише
вимкни комп’ютер і не повертайся більше до спілкування онлайн з ними!

Увага! Ніколи за жодних умов не погоджуйся на особисту зустріч у
реальному світі зі своїм Інтернет-другом. Якщо ти все-таки вирішив
зустрітися з ним, то нехай обов’язково батьки чи інші дорослі, яким ти
довіряєш, прийдуть з тобою на зустріч. Ти можеш також сказати про це
своєму віртуальному другу. Місце для зустрічі повинно бути таким, де
постійно знаходиться багато людей, наприклад, парк розваг, каток.
Якщо твій знайомий з Інтернета постійно вимагає від тебе зустрітися з
ним або щось зробити для нього, продовжує це робити, незважаючи на твою
відмову або небажання, то ти обов’язково маєш розповісти про це своїм
батькам або іншим дорослим, яким ти довіряєш!
Запамятай! Неможна розкривати і ділитися в соціальних мережах (та і
загалом, зустрічаючи незнайомців) особистими даними:
•
місцем прогулянок;
•
номером телефону;
•
часом коли вдома відсутні батьки;
•
адресою;
•
номерами банківських карток;
•
повним ім’ям та іменами членів своєї родини
Така обізнаність — запорука безпеки дитини як в реальному світі,
так і у віртуальному просторі.

