
Kvalitetnim, obrazovnim sadržajima na računalu i 
mobilnim uređajima možete dijete puno toga naučiti te 
naviknuti da digitalnu tehnologiju koristi kao sredstvo 
stvaranja, izražavanja i učenja. 

Uvijek obraćajte pažnju na aplikacije i računalne 
programe dostupne djetetu – oni moraju biti osmišljeni 
baš za uzrast vašeg djeteta (pogledajte PEGI oznake i 
pročitajte komentare korisnika i preporuke organizacija koje se 
bave medijima npr. www.commonsensemedia.org). 

Što znači biti ODGOVORAN 

RODITELJ u digitalnom svijetu? 

KAKO OSIGURATI da dijete 

sigurno i odgovorno koristi internet i 

poticajne alate koji su mu nadohvat 

ruke? 

Koji je DOBAR PRISTUP 

prvim koracima djeteta na 

internetu?

Budite DOBAR primjer svome djetetu.



D avati dobar primjer je uvijek najbolji prvi korak u vođenju 
djeteta, a vrijedi i kad je riječ o svijetu interneta. Razmislite 

kako vi koristite računalo, mobilne uređaje i internet. Koliko 
vremena provedete ispred različitih zaslona, koje aplikacije 
koristite i za što. 

O dgovorno odgajati nije lak posao, a moderne tehnologije to 
čine još složenijim. Obratite pažnju što o djetetu objavljujete 

na društvenim mrežama, može li bilo tko pronaći fotografije vašeg 
djeteta te mjesta na kojima najčešće boravite. Odgovorno birajte i 
sadržaje kojima dijete smije pristupati.

B lokirajte aplikacije, mrežne stranice i kontakte kako dijete 
ne biste doveli u nesigurno online okruženje. Dijete koristi 

i vaše mobilne uređaje pa s nekoliko klikova može naići na 
uznemirujuće sadržaje ili se uključiti u komunikaciju s nepoznatim 
ljudima. Ograničite pristup samo na mrežne stranice i aplikacije 
namijenjene djeci.

A ktivnim sudjelovanjem u korištenju digitalnih tehnologija 
pružit ćete djetetu podršku u snalaženju, ali i pratiti njegove 

prve korake u virtualnom svijetu. Interesirajte se o tome kako 
dijete provodi vrijeme na internetu i kad za to dođe vrijeme, vodite 
računa o tome s kim komunicira. Vaše sudjelovanje doprinosi 
stvaranju povjerenja između vas i djeteta, što je nužno da bi se 
dijete osjećalo slobodno pozvati vas u pomoć ako se susretne s 
problemom na internetu.

R azgovarajte s djetetom o svemu onome što doživi i vidi na 
internetu. Stvorite atmosferu povjerenja u kojoj se dijete neće 

ustručavati povjeriti što je vidjelo i doživjelo na internetu i znat 
će uz vašu pomoć zaključiti što je stvarno, što izmišljeno i je li se 
dovelo nečime u opasnost. Ovakvim pristupom dugo ćete ostati 
osoba od povjerenja kojoj će se dijete slobodno obraćati za pomoć 
ako naiđe na probleme.

Ovaj je letak izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga letka u isključivoj je 
odgovornosti udruge Roda i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.
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