
Sunteți pregătiți pentru  
smartphone și discuție de clasă?
Protecția copiilor și a tinerilor din orașul Neumünster

Ce trebuie să 
știe părinții
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Mai multe informații, 
găsiți pe:

Klick-Tipps.net

Internet-abc.de

Klicksafe.de

Handysektor.de

Schau-hin.info

Digitale-Helden.de

Medienanstalt Hamburg  
și Schleswig-Holstein

Baza de date de aplicații a Institutului 
German de Tineret DJI
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Și nu uitați:  
Există un pliant, o aplicație sau un videoclip pentru aproape orice, în 
cazul în care aveți nevoie de mai multe informații sau doriți să reglați 
setările modelului dumneavoastră de smartphone!



Lista de verifi care Smartphone
Opțiunile individuale de pregătire

Dispozitivul
 S-au făcut setări pentru copii?

 S-a setat timpul de utilizare a ecranului?

 Parola sigură disponibilă?

 Ați discutat despre transmiterea parolei altora?

 Toate aplicațiile sunt potrivite pentru copii?

Utilizarea
 Volumul datelor este acoperit?

 Este necesară disponibilitatea constantă?

 Conturile sunt create împreună?

 Accesului la magazinul de 
 aplicații este confi gurat împreună?

 Ați acordat pretutindeni atenție informațiilor 
 privind limita de vârsta?

 Primul chat\conversatie de clasă

 Un părinte ca membru pasiv în chatul clasei?

 Setările de profi l au fost discutate?

Dragi părinți, următoarea între-
bare, sigur, o aveți adesea:

O contra-întrebare: În ce moment 
vă lăsați copilul să meargă singur 
la cumpărături sau să se plimbe 
cu o bicicletă pe stradă?

Secretul: o bună pregătire pentru peri-
cole, riscuri și capcane! 
Crucial: copilul trebuie, de asemenea, 
să �e pregătit pentru mass-media.

Bună ziua. Am o întrebare: 
Când recomandă experții un 
smartphone? 

Acum înțeleg!        Când este pregătit 
copilul meu pentru social media? 
Mai aveți și alte sfaturi pentru mine?

Dacă de la bun început vă însoțiți copi-
lul și faceți totul împreună cu el, copilul 
va învăța de la dumneavoastră, ceea ce 
este important. Să înveți utilizarea 
mass-mediei fără a folosi mass-media 
este ca și cum ai învăța mersul pe 
bicicletă fără să mergi pe bicicletă.

Consultații din mediul 
online

Acum înțeleg!        Când este pregătit 



Copiii sunt stresați de:

 prea multe mesaje/spam

 chat-uri de noapte 

 jigniri

 blasfemii

 conflicte

 utilizarea nesolicitată a fotografiilor personale

 persoane străine în chat 

 

Atenție. Copiilor le este frică de:

 postarea de date/fotografii private

 videoclipuri interzise

 imagini porno

 amenințări

 mobbing

 rasism

 imagini radicale (de extremă drepta)

 copierea conținutului personal dacă parola este transmisă  
 ‘celor mai buni prieteni ’ 
 

INTERVIEVĂM ÎN MOD REGULAT 
COPIII DIN NEUMÜNSTER

Ce puteți să faceți acasă, în viața de zi cu zi?

 Informați-vă bine despre mass-media

 Asigurați protecția tehnică

 Explicați pericolele

 Învățați copilul să se auto-protejeze

 Vorbiți frecvent despre mass-media în viața de zi cu zi

 Introduceți cultura media acasă

 Oferiți alternative, în loc doar să le interziceți

 Lăsați dispozitivele digitale să fie utilizate numai în 
 perspectivă

 Întrebați și alți părinți pentru a putea evalua afirmația  
 „Toată lumea are voie să facă acest lucru, numai eu nu!“.

 Nu banalizați incidentele și fiți consecvenți, mai ales 
 în cazul de Mobbing (agresiune), de încălcăre a  
 drepturilor personale și de conținut penal (infracțional)!

PĂRINȚII DEVIN DIN  
CE ÎN CE MAI COMPETENȚI!


