
Bezpieczny Internet. Wskazówki dla 
rodziców.

Internet nie przestaje zaskakiwać bogactwem możliwości pod względem oferowanego
dostępu  do  wiedzy  i  rozrywki.  Podobnie  jak  w  przypadku  otaczającego  świata,
korzystanie  z  sieci  może  nieść  ze  sobą  pewne  ryzyko,  szczególnie  gdy  nie  są
zachowywane  środki  ostrożności,  a  dostęp  pozostaje  nieograniczony.  Pomóż
kształtować w swoim dziecku właściwe postawy w zakresie bezpiecznego korzystania
z cyfrowej rzeczywistości.

ZADBAJ O AKTUALNY SYSTEM I BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ

 Korzystaj  z  aktualnego  oprogramowania:  Regularnie  aktualizuj  program
antywirusowy,  przeglądarkę  internetową  i  system  operacyjny.  Jest  to  jedna
z podstawowych metod obrony przeciwko wirusom, złośliwemu oprogramowaniu
i innym zagrożeniom obecnym w sieci.

 Włącz  aktualizacje  automatyczne:  Wiele  aplikacji  oferuje  możliwość
automatycznego  pobierania  aktualizacji,  w  celu  ochrony  przed  nowymi
zagrożeniami.  Aktywuj  aktualizacje  automatyczne  wszędzie  tam,  gdzie  jest  to
możliwe.

 Chroń  urządzenia  podłączane  do  sieci:  Nie  tylko  komputery,  ale  także
smartfony, tablety i inne urządzenia podłączane do Internetu potrzebują ochrony
przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

ZARZĄDZAJ DOSTĘPEM DO INFORMACJI

 Zadbaj  o  prywatność  Twojego  dziecka:  Wspólnie  dostosujcie  opcje
prywatności  i ustawienia bezpieczeństwa w serwisach internetowych. Wybierzcie
poziom,  który  uznacie  za  odpowiedni  w  tym  obszarze.  Wzmacniaj  w  dziecku
przekonanie,  że  ma  prawo  ograniczać  ilość  udostępnianych  treści  oraz  ich
odbiorców.



KORZYSTAJ ROZWAŻNIE

 Zatrzymaj się, gdy masz wątpliwości: Uświadamiaj dziecko, że linki i załączniki
w  wiadomościach  e-mail,  niektóre  reklamy  oraz  posty  w  mediach
społecznościowych mogą być wykorzystane do ataków na jego prywatność. Jeżeli
wydają się podejrzane, powinno zgłosić je Tobie lub zignorować. Nawet jeżeli źródło
wygląda na zaufane.

BĄDŹ ŚWIADOMYM UŻYTKOWNIKIEM

 Pozostań na bieżąco:  Nie lekceważ informacji  ze świata bezpieczeństwa IT.
Jeśli  coś  podawane jest  do  publicznej  wiadomości,  najczęściej  dotyczy  także
Ciebie. Dziel się wiedzą ze swoim dzieckiem i zachęcaj je do bycia świadomym
użytkownikiem sieci.

KULTURA BEZPIECZNEJ SIECI

 Wasze zachowanie ma znaczenie: Stosowanie  dobrych praktyk przez  Ciebie
i  Twoje  otoczenie  buduje  kulturę  bezpiecznego  Internetu.  To,  co  robicie,  ma
znaczenie (w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteście).

WIĘCEJ WSKAZÓWEK DLA CAŁEJ RODZINY

 Poznaj  mechanizmy  bezpieczeństwa  oferowane  przez  Twojego  dostawcę
Internetu.  Niektóre  frmy  oferują  rozwiązania  pomagające  monitorować  czas
i  fltrować  treści  dostępne  dla  dziecka.  Pamiętaj  również,  że  dom  nie  będzie
jedynym miejscem, w którym uzyska dostęp sieci.

 Angażuj się pozytywnie:  Poznawaj wirtualne środowisko Twojego dziecka. Miej
dla  niego  czas,  kiedy  korzysta  z  Internetu.  Doceniaj  zaangażowanie  i  wykazuj
zainteresowanie osobami,  które poznaje w sieci.   W sytuacji  kiedy natrafcie na
niewłaściwe treści, staraj się reagować konstruktywnie - może to być np. okazja do
wspólnej rozmowy.

 Wspieraj dobre wybory: Trafne i odpowiedzialne wybory Twojego dziecka, mogą
stać się okazją do poszerzenia przestrzeni jego samodzielności w sieci. Staraj się
zadbać, by była ona dostosowana do wieku dziecka.

 Wyrabiaj  nawyk  krytycznego  myślenia:  Pomagaj  rozpoznawać  bezpieczne
i  wiarygodne  serwisy  oraz  aplikacje.  Zachęcaj  do  ostrożności  w  zakresie
odwiedzanych stron oraz pobieranych i publikowanych treści. 



 Objaśniaj  następstwa:  Pomagaj  dziecku  zrozumieć  powszechny  charakter
Internetu, wiążące się z tym korzyści i zagrożenia. Uświadom je, że wszystko co
publikujemy w  sieci,  może  zostać  łatwo  skopiowane  i   opublikowane  w  innym
miejscu  (zatrzymanie  tego  jest  praktycznie  niemożliwe).  Treści,  które  mogą
zniszczyć wizerunek Twojego dziecka, jego znajomości oraz plany na przyszłość,
nie powinny trafać do sieci.

 Zwykłe “nie”,  rzadko jest skuteczne:  Ucz swoje  jak  dzieci,  jak  bezpiecznie
spotykać się z ludźmi “poznanymi” online. Chociaż lepiej jest unikać osobistych
spotkań  z  osobami,  które  znamy  wyłącznie  z  sieci,  młodzi  ludzie  raczej  nie
posłuchają tej rady. W takim wypadku możesz porozmawiać z nimi o warunkach
spotkania,  które  wpłyną  na  poprawę  bezpieczeństwa.  Niech  to  będzie  miejsce
publiczne, w towarzystwie co najmniej jednej, zaufanej osoby. Poproś dziecko, by
poinformowało Cię o swoich planach, ustalonym czasie i miejscu spotkania. Uzyskaj
kontakt do osoby, która będzie mu towarzyszyć.

 Wspieraj  swoje  dziecko  w stawianiu  czoła  problemom takim  jak  przykre
komentarze,  niechciane  kontakty,  cyberprzemoc.  Wspólnie  opracujcie  plan,
z  którego  skorzystacie,  gdy  pojawi  się  problem.  Może  to  być  rozmowa  z  kimś
dorosłym,  zablokowanie  niechcianej  osoby,  złożenie  skargi  lub  brak  reakcji  na
prowokację. Jeżeli Wasz plan będzie wymagał zmian, uzgodnijcie dodatkowe kroki.

Odwiedź https://stojpomyslpolacz.pl i dowiedz się więcej.
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