ДІТИ та ІНТЕРНЕТ

Інтернет – це не тільки осередок розпусти та жорстокості, але
й найбагатша в світі бібліотека знань, розваг, спілкування та
інших корисних речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно
користуватися цим невичерпним джерелом інформації.
Та
найголовніше – дитина повинна розуміти, що Ви не позбавляєте
її вільного доступу до комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте.
Дитина повинна Вам довіряти.
Проблема безпеки дітей в мережі Інтернет вже не здається
Україні такою далекою. Ніхто не може заперечити, що на
сьогоднішній день вона постала особливо гостро.
Відомо, що підлітки у період заниженої самооцінки шукають
підтримки серед своїх друзів, а не у родинному колі. Старші
підлітки, бажаючи незалежності, мають потребу ототожнювати
себе з певною групою й схильні порівнювати цінності своєї
сім’ї та своїх товаришів.
Що роблять підлітки в он-лайні:
Завантажують музику;
Обмінюються миттєвими повідомленнями;

Користуються електронною поштою для обміну листами;
Грають в он-лайнові ігри;
За допомогою пошукових серверів знаходять інформацію
будь-якого змісту та якості в мережі Інтернет;
Спілкуються в чатах та на форумах.
Часто підлітки реєструються у приватних чатах та спілкуються
на будь-які теми, видаючи себе за дорослих. Хлопці в цьому
віці надають перевагу всьому, що виходить за межі дозволеного:
брутальний гумор, насильство, азартні ігри, еротичні та
порносайти. Дівчатам, які мають занижену самооцінку,
подобається розміщувати провокаційні фото, вони схильні до
фривольних розмов, видаючи себе за дорослих жінок, в
результаті чого стають жертвами сексуальних домагань.
Як забезпечити безпеку дітей в мережі Інтернет
Пропонуємо декілька рекомендацій, які слід взяти до уваги:
1.

Розміщуйте комп’ютери з
межамикімнати Вашої дитини;

1.

Поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони
спілкуються в он-лайні, довідайтесь як вони проводять
дозвілля і чим захоплюються;
Цікавтесь які веб сайти вони відвідують та з ким
розмовляють;
Вивчіть програми, які фільтрують отримання інформації з
мережі Інтернет, наприклад, Батьківський контроль в
Windows*;
Наполягайте на тому, щоб Ваші діти ніколи не
погоджувалися зустрічатися зі своїм он-лайновим другом
без Вашого відома;
Навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту
інформацію про себе та свою родину електронною поштою та
в різних реєстраційних формах, які пропонуються
власниками сайтів;
Контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми,
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музику, ігри, тощо);
Цікавтесь, чи не відвідують діти сайти з агресивним
змістом;
Навчіть своїх дітей відповідальному та етичному
поводженню в он-лайні. Вони не повинні використовувати
Інтернет мережу для розповсюдження пліток, погроз іншим
та хуліганських дій;
Переконайтеся, що діти консультуються з Вами, щодо
будь-яких фінансових операції, здійснюючи замовлення,
купівлю або продаж через Інтернет мережу;
Інформуйте дітей стосовно потенційного ризику під час
їх участі у будь-яких іграх та розвагах;
Розмовляйте як з рівним партнером, демонструючи свою
турботу про суспільну мораль.
Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте нагоду
максимально захистити дитину від негативного впливу
всесвітньої мережі Інтернет.

Як протидіяти кримінальному
гіпнозу

Ознаки кримінального гіпнозу:

хочуть

Гіпнотизери говорять досить тихо, монотонно, ніби
приспати. Супроводжують слова м’якими ритмічними

рухами. Пильно дивляться у вічі. Якщо потенційна
жертва
спробує перервати зоровий контакт, під будь-яким приводом не
дають цього зробити.
Гіпнотизери з числа деяких циган дуже метушливі, весь
час говорять, роблять багато дрібних рухів.
Постійно
торкаються до жертви, намагаються заволодіти правою рукою.
Говорять лестощі, хвалять людину, її зовнішність, вбрання,
дітей, перевантажують інформацією, до якої у вигляді окремих
«вкраплень» вводять значиму для жертви інформацію – «хвороба»,
«з дитиною проблеми», «чоловік зраджує», «на тебе чекає
щасливе кохання» та ін. Гіпнозу також сприяють блискучі
прикраси, що коливаються.
Як не дати себе загіпнозувати:
Не припускайтесь думки, що ви «особливий» і не
піддаєтесь гіпнозу. Все залежить лише від рівня вмінь
кримінального гіпнотизера.
Не вступайте у спілкування з кочовими циганами, не

давайте їм гадати по вашій руці,
повністю виключіть
можливість зорового контакту. Не розмовляйте з ними, не
впускайте до своїх осель.
Пам’ятайте, що кримінальні гіпнотизери іноді
мають європейську зовнішність, добре вдягнені і
професійно вміють викликати
довіру.
Будьте обережні, якщо раптом зустріли «споріднену
душу» – когось, хто захоплюється вами, хвалить; розділяє
ваші уподобання, погляди та смаки. Це може бути
звичайний психологічний прийом, щоб знизити рівень
вашого критичного мислення.
Контролюйте своє бажання отримати щось задешево
або й задарма, адже один з головних прийомів знизити
рівень критичності та підготувати людину до навіювання
та гіпнозу – це розпалити в її душі користолюбство.
Якщо під час розмови з кимсь ви відчуваєте
дискомфорт, терміново перервіть зоровий контакт, не
дивіться такому співрозмовнику в очі. Займіть себе
чимось: подивіться на годинник, поправте одяг, пошукайте
щось у сумці, удайте, що побачили знайомого, просто
відверніться в іншу сторону, а за першої ж нагоди
тікайте геть.

