
 

Co zrobić, żeby uchronić dziecko przed potencjalnym zagrożeniem? 

● Zmień ustawienia przeglądarki, by wszystkie niedozwolone treści były blokowane i 
filtrowane. 

● Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej. 
●  Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z ciekawymi stronami internetowymi. 
● Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. 
● Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. 
● Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie 

zróbcie listę przyjaznych im stron. 
● Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po sieci, nie zrażajcie się – poproście, 

by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. 
● Nie publikuj zdjęć swojego dziecka i je też na to uczulaj. 
● Jeśli chcesz pokazać zdjęcia dziecka rodzinie, która daleko mieszka, korzystaj z narzędzi i 

platform, które umożliwiają nadawanie dostępu wybranym odbiorcom, a także 
prowadzą politykę prywatności. 

● Uczulaj dziecko, by uważało na kontakty z zupełnie obcymi ludźmi. 
● Tłumacz dziecku, żeby do internetowych kontaktów podchodziło tak, jak do tych ze 

świata rzeczywistego. 
● Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. 
● Rozmawiaj z dzieckiem, aby nie pozwoliło się straszyć i ośmieszać. Mów mu, że nie jest 

sam. 
● Gdy coś go niepokoi, powiedz  mu, aby  cię lub wychowawcę zaraz o tym poinformował. 
● Tłumacz dziecku, że zbyt częste korzystanie z Internetu może spowodować uzależnienie 

od niego. W rezultacie możesz zaniedbać naukę i zrezygnować ze swoich 
dotychczasowych przyjaźni. 

● Zainstaluj na komputerze program antywirusowy. 
● Stosuj trudne do odgadnięcia hasła. 
● W związku z zagrożeniami w sieci bądź ostrożny i nie podawaj wszystkich informacji 

o sobie oraz nie wysyłaj swoich zdjęć. 
● Podczas przeglądania stron internetowych możesz spotkać się z próbami nawiązania 

kontaktu z  tobą przez osobę podającą się za kogoś innego. 
● Nie otwieraj plików nieznanych typów. 
● Czytaj uważnie pojawiające się na ekranie komunikaty, 
● Nie reaguj na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy. 
● Zawsze zwracaj uwagę, w co klikasz, bo przypadkiem możesz ściągnąć wirusa. 
● Do zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi, stosuj program antywirusowy. 

Dbaj o to, aby był to program zawsze aktualny. 
 

 

 


