
JAK CHRONIC DZIECKO W SIECI –

 PORADNIK  

 

Obecnie w domu jest przynajmniej jeden komputer. Teraz niemal każde dziecko, przy 

robieniu różnego rodzaju projektów, gazetek czy prac semestralnych, posiłkuje się danymi 

znalezionymi w sieci Internet. Rodzice za normalny przyjmują fakt spędzania przez ich 

pociechy wielu godzin przed monitorem i komunikowaniu się ze światem. Jednak nie od dziś 

wiadomo, że prócz pożytecznej wiedzy, najmłodsi mogą natknąć się na strony 

pornograficzne, strony sekt czy pedofilów i zboczeńców podających się na czatach za ich 

rówieśników. Co należy zrobić, aby dziecko mogło przeglądać zasoby Internetu bez ryzyka 

natknięcia się na niepożądane treści? 

Rolą rodzica jest bycie towarzyszem dziecka w przygodzie z Internetem. Warto, by we 

wspólnym poznawaniu Internetu rodzic pamiętał o poniższych zasadach: 

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. 

Ustalając zasady korzystania z Internetu przez swoje dziecko, możesz posłużyć się „Umową 

o bezpiecznym korzystaniu z Internetu”, która jest dostępna w serwisie 

www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/materialy-do-pobrania.  

By zwiększyć prawdopodobieństwo, że dziecko będzie przestrzegało zasad, nie narzucaj ich, 

ale uzgodnij je z nim – znajdźcie kompromis. Pamiętaj jednak o konsekwencji – robienie 

wyjątków, łamanie uzgodnień spowoduje, że dziecko nie będzie traktowało tych zasad 

poważnie. 

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

dziecka, kiedy surfuje po Internecie. 
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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 e-mailowy. 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. 

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

niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić. 

 Polecane strony: http://www.dzieckowsieci.pl/kampania/, 
 https://sieciaki.pl/,  

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/47358,Jak-chronic-dziecko-w-

sieci.html, 
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