
W A K A C J E    Z    K O M P U T E R E M 

Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni 

RADY   DLA   RODZICÓW !!!! 

 

 

 

1. Unikaj ustawiania komputera w pokoju dziecka- ustawiaj go zawsze w pomieszczeniu ogólnodostępnym. 

Tylko ustawienie komputera w miejscu , do którego wszyscy domownicy mają dostęp w każdej chwili, gwarantować będzie bezpieczną 

kontrolę użytkowania komputera przez Twoje dziecko.  

2. Ustal wspólnie z dzieckiem zasady używania komputera i Internetu. 

Najlepiej spisz je i powieś obok komputera. WYRAŹNIE OKREŚL, CZEGO OCZEKUJESZ OD DZIECKA w zakresie bezpiecznego 

korzystania z Internetu. Ustalając zasady bądź wyrozumiały i miej rozsądne wymagania.  

3. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. 

Bardzo często  rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i wskazuj mu sposoby ich unikania. 

4. Odkrywaj Internet razem z swoim dzieckiem. 

Po prostu bądź PIERWSZĄ OSOBĄ która zapozna dziecko z Internetem. 

5. Interesuj się tym co Twoje dziecko robi w sieci. 

Czy TY RODZICU WIESZ , jakie witryny przegląda Twoje dziecko, jakie wiadomości zbiera i rozsyła w sieci. Jeśli chcesz aby było 

bezpieczne nawet w domu przed komputerem, serfuj po sieci razem z nim..interesuj się tym co ono!!!!!  

6. Rozmawiaj z dzieckiem o tym co robi w sieci. 



Systematyczna, częsta rozmowa z dzieckiem o tym, co poznała nowego w sieci, spowoduje, że przestanie ono nas odbierać jako kontrolera i 

zbiegiem czasu staniemy się dla niego partnerem do rozwijania jego zainteresowań. 

7. Nie bój się przyznać, że wiele zagadnień z zakresu technologii informatycznej jest dla Ciebie obca i nieznana. 

Nie staraj się na siłę uchodzić za znawcę technologii komputerowej. Tak już jest że dzieci często wyprzedzają nas w wielu umiejętnościach. 

Swojego autorytetu na pewno nie zmniejszysz jeśli poprosisz dziecko aby nauczyło Cię czegoś!!! 

8. Naucz dziecko, że osoby poznawane w sieci nie muszą być tymi, za które się podają. 

Dzieci z reguły są bardzo ufne, naiwne. Uświadom dziecku, że w sieci każdy może udawać kogo tylko chce. Ucz je, że są ludzie którzy 

kłamią, oszukują  w Internecie i dlatego lepiej z nimi nie rozmawiać.  

9. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. 

Ustal z dzieckiem, że może spotykać się z osobami poznanymi w sieci TYLKO I WYŁĄCZNIE po uzyskaniu Twojej zgody, zawsze w 

towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 

10. Poznaj internetowych przyjaciół Twojego dziecka. 

Zrób to tak samo jak poznajesz szkolnych przyjaciół swojego dziecka. 

11. Naucz dziecko by nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie. 

Dostęp do wielu stron internetowych wymaga podania określonych  danych osobowych. Twoim zadaniem jest uświadomienie 

dziecku, że przestępca, zanim dokona wykroczenia, chce jak najwięcej wiedzieć o swojej ofierze.  

12. Jeśli coś się stanie nie krytykuj, nie obwiniaj swojego dziecka – postaraj się być wyrozumiałym. 

NAUCZ SWOJE DZIECKO, ŻE ZAWSZE MOŻE PRZYJŚĆ PO CIEBIE, JEŚLI ZNAJDZIE W INTERNECIE LUB NA 

SWOJEJ POCZCIE TREŚCI, KTÓRE GO ZANIEPOKOJĄ, ZAWSTYDZĄ LUB SPRAWIĄ, ŻE POCZUJE SIĘ 

SKRĘPOWANE. 

13. Jeśli masz wątpliwości, czegoś nie wiesz, skontaktuj się z specjalistą. 

JEŚLI ZAUWAŻYSZ, ŻE COŚ NIEPOKOJĄCEGO DZIEJE SIĘ Z Twoim dzieckiem skontaktuj się z specjalistą (pedagog, 

psycholog, terapeuta). 

14. Stosuj blokady i programy filtrujące. 

Pamiętaj że nie dają one sty procentowej pewności i NIGDY NIE ZASTĄPIĄ CIEBIE!!!! 

15. Naucz swoje dziecko krytycznego podejścia do informacji pozyskanych w sieci. 

Naucz swoje dziecko, że nie wszystko co przeczyta w Internecie to prawda, że każda zdobyta wiedzę należy weryfikować a czasem 

sprawdzać w innych źródłach. 

Opracowała mgr Eliza Sokołowska 


