
Uczysz dziecko, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, przy 

przechodzeniu przez jednię. Pamiętaj również o udzielaniu wyraźnych wskazówek, 

jak należy zachowywać się w Internecie. 

Zebrane zasady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci 

Niczyje) dotyczące promocja bezpieczeństwa w sieci. 

 

1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie 

jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które 

może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje. 

 

2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego 

dziecka, kiedy surfuje po Internecie. 

 

3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia 

w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi 

w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! 

Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc! 

 

4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez 

dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, 

maksymalnie chroniący jego prywatność. 

 

5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje 

w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach. 

 

6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci! 

 

7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że 

na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy 

i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program emailowy. Stosuj 

dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. 

Korzystaj z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden 

program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica. 

 

8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. 

na podstawie oznaczeń PEGI.PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski 

system 

klasyfikacji gier komputerowych. 

 

9. Sprawdź szkołę swojego dziecka. Upewnij się, że opracowała i wdrożyła 

system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc. 



 

10.Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet 

pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić. 

 

Źródło: http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/ 

 


