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Cu majoritatea tinerilor care învață acum de acasă, aceștia vor petrece mai mult timp
online făcându-și munca școlară, jucându-se sau socializând. Tehnologia este extrem de
valoroasă pentru educație, precum și o modalitate de a păstra legătura cu prietenii și
familia. Cu toate acestea, este important să luăm în considerare cu toții modul în care
putem contribui la menținerea copiilor în siguranță online în timpul acestei închideri și
întotdeauna. Iată câteva informații despre ce se poate bucura copilul dumneavoastră
online și ce puteți face pentru a-l menține în siguranță:

Echipa de
protecție

Curs gratuit de e-siguranță
pentru părinți/îngrijitori
Pentru a sprijini angajamentul nostru în curs de desfășurare

Mrs J Dickens pentru a proteja studenții noștri, suntem încântați să vă
Desemnat
protejarea
plumb

informăm că suntem membri ai comunității naționale online de
siguranță.
Ca urmare, suntem capabili de a oferi un curs gratuit online de esiguranță de formare, care a fost creat pentru părinți / îngrijitori.
Pentru a vă crea contul, vă rugăm să urmați:
Miss F Turner http://nationalonlinesafety.com/enrol/smestow-school și să
Adjunct desemnat completați detaliile. Când sunteți configurat, veți putea seta
protejarea plumb "Părinte/Îngrijitor" ca tip de utilizator.
Cursul este oferit de Myleene Klass, iar videoclipurile au o durată
de aproximativ cinci minute. Puteți selecta cursul cel mai de
vârstă potrivit pentru familia ta. Acestea sunt:

Mr C McMahon

Adjunct desemnat Siguranța online pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între
protejarea plumb 11 și 14 ani
Siguranța online pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între
14 și 18 ani

Pașii pe care îi puteți lua pentru a vă menține copilul în siguranță online

Aveți o conversație în curs de desfășurare: Continuați să vorbiți despre
aplicațiile, jocurile și site-urile pe care le place să le utilizeze, și despre ceea ce le
place și nu le place și despre preocupările legate de a fi online. Discutați cu ei
când să anulați urmărirea, blocarea sau raportarea. Pentru ajutor la începerea
acestei conversații, citiți o conversație cu copilul.
Asigurați-vă că știu unde să meargă pentru asistență: Amintiți-i copilului
dumneavoastră că poate vorbi întotdeauna cu tine sau cu un adult în care au
încredere dacă se întâmplă ceva online care îi face să se simtă îngrijorați sau
supărați. Amintiți-le că nu vor avea probleme și că sunteți acolo pentru a ajuta.
Pentru o defalcare a serviciilor de raportare, vizitați:
Supporting your child with reporting unwanted content online
Asigurați-vă că știu despre NCA CEOP: Tinerii pot raporta o preocupare cu privire
la îngrijirea sau abuzul sexual la NCA CEOP la https://www.ceop.police.uk/safetycentre/ și pentru a obține sprijin de la un specialist protecția copilului Consilier.

Pașii pe care îi puteți lua pentru a vă menține copilul în
siguranță online

Parental: Controlul parental a fost conceput pentru a vă ajuta să gestionați activitățile
online ale copilului. Există diferite tipuri, dintre care unele sunt gratuite, dar altele care
pot fi cumpărate. Cu toate acestea, nimic nu este complet prost dovada, astfel încât
acestea nu ar trebui să înlocuiască necesitatea pentru tine de a sprijini și sfătui copilul
dumneavoastră folosind internetul. Pentru mai multe informații și instrucțiuni pas cu pas
privind configurarea controlului parental, vizitați Parental Controls & Privacy Settings
Guides - Internet Matters.
Să nu judece: Explicați că nu le-ar da vina pentru nimic din ceea ce s-ar putea întâmpla
on-line, și vă va oferi întotdeauna le calm, sprijin iubitor.
Asigurați-vă că știu despre NCA CEOP: Tinerii pot raporta o preocupare cu privire la
îngrijirea sau abuzul sexual la NCA CEOP la https://www.ceop.police.uk/safety-centre/
și să obțină sprijin de la un consilier specializat pentru protecția copilului.
Discutați despre modul în care acțiunile lor online pot afecta alte persoane: Dacă
copilul interacționează online cu colegii, reamintiți-i să se gândească s-ar putea simți
altcineva înainte de a posta sau partaja ceva. În cazul în care acestea sunt în considerare
partajarea o fotografie / video de altcineva, acestea ar trebui să ceară întotdeauna
permisiunea în primul rând.
Direcționați copilul la vârsta informații adecvate despre relații și sex: Este firesc
ca tinerii să înceapă explorarea sentimentelor lor sexuale online, iar adolescenții sunt
mai înclinați să își asume riscuri. Este important să înțelegeți acest lucru și să discutați
cu copilul dumneavoastră într-un mod pozitiv, încurajator și sigur. Thinkuknow, Brook ,
The Mix Şi Childline toate oferă informații adecvate vârstei despre relații și sex pe care
le puteți semna copilul dumneavoastră la.

Jocuri online
Jocurile online sunt activități sociale și majoritatea au caracteristici care le permit
tinerilor să discute cu alții în timp ce se joacă.
Pentru informații despre aspectele pozitive ale jocurilor, riscurile "chatului în joc" și
măsurile pe care le puteți lua pentru a vă proteja copilul, urmăriți acest scurt videoclip:
In-game chat: a guide for parents and carers .

Partajarea imaginilor și videoclipurilor
Tinerii partajează adesea imagini sau "selfie-uri" și există potențialul ca unele dintre ele
să fie imagini nud sau aproape nud. Tinerii împart "nuduri" din mai multe motive, iar
unele situații sunt mai riscante decât altele.
Pentru informații despre contextele în care sunt partajate imaginile și despre modul cel
mai bun de nude selfies: a parents guide.

Sfaturi instagram pentru a vă menține în siguranță
Caracteristicile de siguranță ale Instagram includ:
Blocare: atunci când utilizatorii folosesc funcția de blocare, persoana pe care o blochează nu
își poate vedea postările sau căuta contul de Instagram.
Raportarea unei postări: puteți raporta postări, comentarii sau persoane nepotrivite
utilizând caracteristicile de raportare încorporate din aplicație.
Ștergerea sau raportarea comentariilor: puteți semnala sau șterge un comentariu ca abuz
sau spam glisând la stânga pe el.
Setări de confidențialitate: puteți ajusta setările de confidențialitate pentru a vă face contul
privat. Aceasta înseamnă că orice persoană care dorește să vă vadă fotografiile sau
videoclipurile, urmăritorii sau următoarele liste va trebui să vă trimită o solicitare de
urmărire pentru a vă aproba sau ignora.
Setări locație: Utilizatorii aleg când partajează locația pe fiecare postare, aceasta poate fi
editată și la o dată ulterioară
Amintiți-vă să nu adăugați oameni pe care nu le cunosc

