OPRACOWANIE MGR AGNIESZKA CZERNECKA, MGR GABRIELA SKRZYPSKA

Na przestrzeni ostatnich lat cyberprzestrzeń stała się nieodłącznym towarzyszem codziennego życia dzieci
i młodzieży. Z jednej strony daje nieograniczony dostęp do wiedzy, umożliwia nawiązywanie i utrzymywanie
kontaktów. Ale z drugiej strony to kuszące medium może przysporzyć nie lada kłopotów.
Dzieje się tak wówczas, gdy Internet zaczyna być postrzegany jako sposób radzenia sobie ze stresem
i okazja do ucieczki od rzeczywistości.
Nie wspominając już o sytuacji, kiedy staje się źródłem realnych zagrożeń w postaci cyberprzemocy.

Rady dla rodziców
Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo w Sieci, nie
zapominając o kilku faktach: zalety Internetu znacznie przeważają nad jego wadami;




ciekawość dziecka jest rzeczą naturalną;
anonimowość w Sieci jest tylko pozorna;
Internet jest dobry, źli mogą być jedynie używający go ludzie.

Zapobieganie zagrożeniom polega przede wszystkim na podejmowaniu działań, dzięki którym będziesz
mógł się dowiedzieć, w jaki sposób Twoje dziecko spędza czas w Sieci, a także na rozmawianiu z
dzieckiem, by skłonić je do zachowywania ostrożności.
Co robić
1. Unikaj ustawiania komputera w pokoju dziecka. Jeżeli to zrobisz, trudno Ci będzie kontrolować
czas, jaki spędza przed komputerem, i godziny, w których to robi. W wypadku komputera i
Internetu powinny obowiązywać takie same zasady, jakie stosuje się w prawdziwym życiu – jeśli
nie pozwalasz dziecku grać przez 7 godzin bez przerwy w piłkę nożną ani spotykać się ze
znajomymi o trzeciej w nocy, to dlaczego miałoby grać przez wiele godzin dziennie w gry
komputerowe albo używać Internetu w czasie, kiedy powinno spać.
2. Używaj programów filtrujących. Wiele przeglądarek internetowych jest wyposażonych w takie
narzędzia, ale istnieją również zewnętrzne programy blokujące treści nieodpowiednie dla dzieci.
Jest to szczególnie ważne w wypadku młodszych dzieci, które najczęściej natrafiają na tego typu
treści przypadkowo i są szczególnie podatne na ich negatywny wpływ.
3. Ze starszymi dziećmi, które zazwyczaj „radzą” sobie z filtrami i często same poszukują
materiałów niekoniecznie dla nich przeznaczonych, trzeba po prostu rozmawiać.
4. Ustal z dzieckiem zasady używania komputera i Internetu, spisz je i zawieś w okolicach
komputera.
5. Jeśli Twoje dziecko nie zna Internetu, zapoznaj je z nim lub odkrywajcie go razem. Jeśli zna,
poproś je, żeby było Twoim przewodnikiem po wirtualnym świecie. Pozwoli Ci to poznać i
ukierunkować internetowe zainteresowania dziecka. Staraj się, żeby Internet był aktywnością
rodzinną, surfuj po Sieci razem z dzieckiem.
6. Zachęcaj dziecko do rozwijania zainteresowań za pośrednictwem Internetu, do robienia w nim
rzeczy pożytecznych. Wynajduj dla niego strony, listy i fora dyskusyjne zgodne z jego hobby.
7. Ustal z dzieckiem, jakich danych nie powinno ujawniać w Internecie w żadnym wypadku (np.
adresu zamieszkania), a które może podawać w określonych okolicznościach (np. adres e-mail).
8. Staraj się poznawać internetowych przyjaciół swojego dziecka tak, jak czynisz to w realnym
świecie. Na ogół trafniej niż dziecko wyczujesz kłamstwo, dzięki czemu możesz uchronić je przed
niebezpieczeństwem.
9. Zrób wszystko, żeby Twoje dziecko nie umawiało się na spotkania w prawdziwym świecie z
osobami poznanymi przez Internet. Jeśli do takiego spotkania ma jednak dojść, udaj się na nie z
dzieckiem.

OPRACOWANIE MGR AGNIESZKA CZERNECKA, MGR GABRIELA SKRZYPSKA
10. Zgłaszaj incydenty, które uznasz za szkodliwe dla Twojego dziecka, odpowiednim organizacjom
zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.
11. Nie używaj komputera ani Internetu w roli opiekunki do dzieci.

O czym rozmawiać
1. Rozmawiaj z dziećmi o Internecie. Poznaj ich sieciowe aktywności, mów o tym co powinny,
a czego nie mogą robić w Sieci. Niech wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się do ciebie o pomoc
w rozwiązaniu problemów wynikających z używania Sieci.

2. Przekonaj dzieci, że powinny informować cię za każdym razem, kiedy znajdą w Internecie coś, co
sprawi, że poczują się skrępowane, zawstydzone, urażone lub w jakiś inny sposób źle.

3. Naucz dziecko, że informacje w Internecie nie zawsze są wiarygodne. Wskaż mu inne sposoby
zdobywania wiedzy, aby mogło konfrontować wiadomości z Sieci z innymi materiałami.

4. Rozmawiaj o właściwych zachowaniach w Internecie ujętych w Netykiecie, tłumacząc dlaczego
dziecko powinno się do niej stosować.

/w oparciu o zasoby internetowe/

