JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI.
 USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU
 Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych treści.
 Czas korzystania z sieci powinien być ograniczony.
 Najmłodsze dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z wyszukiwarek, portali
społecznościowych i innych serwisów dających nieograniczony dostęp do treści.
 Dzieci nie powinny publikować samodzielnie w sieci treści, szczególnie prywatnych
informacji, filmów, zdjęć.
 Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem kiedy trafi na nieodpowiednie
treści lub cokolwiek innego je w sieci zaniepokoi, natychmiast nas o tym poinformuje.
 UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE TREŚCI
 Zasoby internetowe udostępniane dzieciom muszą być wolne od szkodliwych treści,
czyli przemocy, wulgaryzmów, erotyki.
 Należy udostępniać dzieciom treści z wiarygodnego źródła, stworzone z myślą
o młodym odbiorcy.
 Estetyka, sposób prezentowania informacji, nawigacja po serwisie, grze czy aplikacji
powinny być przyjazne i zrozumiałe dla dziecka.
 Udostępniane dzieciom treści powinny łączyć zabawę z edukacją i rozwojem –
angażować je w aktywności plastyczne, muzyczne, rozwijać wyobraźnię, poszerzać
wiedzę.
 Należy zwrócić uwagę, czy serwis zapewnia ochronę prywatności użytkownika –
kluczowe jest zadbanie o bezpieczeństwo danych i wizerunku dziecka.
 ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH W SIECI
 Dobry kontakt z dzieckiem, czas na rozmowę i zainteresowanie jego doświadczeniami
są niezwykle ważne do rozwoju dziecka. Zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa.
Jeżeli w świecie dziecka pojawiają się urządzenia elektroniczne i Internet, to ważne,
żeby również one były tematem rozmów z nim. Dzięki temu będziemy na bieżąco
z doświadczeniami dziecka, poznamy jego preferencje, zobaczymy efekty jego
aktywności online, damy mu szansę na pochwalenie się osiągnieciami (ważne, żeby je
zauważać i doceniać). Rozmowa o doświadczeniach online będzie pomocna
w zauważeniu niepokojących zdarzeń – również tych związanych z kontaktem
z niebezpiecznymi treściami.
 SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU
 Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio
skonfigurować ich system operacyjny. Jest to dosyć proste i powoduje znaczne
ograniczenie dostępu do szkodliwych treści. W przypadku tabletów i smartfonów
z systemem Android warto odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę
oraz aplikację serwisu YouTube. W nowszych wersjach systemu istnieje także
możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną
przestrzeń dla dziecka. Właściciele urządzeń mobilnych z systemem iOS (iPad,
iPhone) mogą ograniczyć dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji
„Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych. Określimy tam m.in.
ograniczenie wiekowe dotyczące wyświetlanych filmów oraz używanych programów.
Jeżeli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system Windows,
możemy aktywować moduł Ochrony Rodzicielskiej, który umożliwia kontrolowanie

czasu korzystania z komputera oraz ograniczenie dostępu do wskazanych gier i
aplikacji. Moduł znajdziemy w panelu sterownia.
 ZAINSTALUJ PROGRAM DO KONTROLI RODZICIELSKIEJ
 W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu warto zainstalować
na urządzeniach, z których korzystają, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej.
Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu
i aktywności dziecka online itp. Aplikacje tego typu na tablety i smartfony dostępne są
w sklepach online właściwych dla danego systemu operacyjnego. Użytkownicy
komputerów pobiorą takie programy z sieci lub kupią je w sklepie.
Część programów i aplikacji kontroli rodzicielskiej udostępnianych jest gratis, za inne
trzeba zapłacić. Zdarzają się również propozycje darmowych programów z płatnymi
dodatkowymi funkcjonalnościami. Duża grupa programów działa na zasadzie
abonamentu. Zazwyczaj w okresie próbnym można przetestować możliwości
programu. Warto zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas pakiet do kontroli
rodzicielskiej umożliwia zabezpieczenie kilku urządzeń jednocześnie.
Z powodu zdalnego nauczania, dzieci są zmuszone do korzystania z Internetu, w większym
stopniu niż dotychczas.
Prosimy Państwa, o zwrócenie szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo w sieci. Można
skorzystać z informacji zawartych na stronie naszej szkoły w zakładce „Rodzice –
cyberprzemoc” oraz z następujących stron:
z n https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecieporadnik-dla-rodzicow.pdfastęp
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-wsieci/informacje/stron:
W opracowaniu wykorzystano materiały zaczerpnięte ze źródeł internetowych:
http://www.dzieckowsieci.pl/

