
 

 

1. Ustal zasady.  

Spróbujcie wspólnie ustalić sposób korzystania z komputera. Zasady możecie spisać lub 

narysować. Warto pamiętać, by przed „podpisaniem” kontraktu porozmawiać z dziećmi o 

zagrożeniach, na które mogą natknąć się w Internecie. Bardzo ważne, by wśród zasad takich 

jak na przykład ilość czasu spędzanego przed komputerem znalazł się zapis o 

nieudostępnianiu swoich danych osobowych czy zakazie spotkań z poznanymi w sieci 

osobami (chyba że odbędzie się to pod Twoją kontrolą). Przykład spisanych zasad znajdziesz 

tutaj: www.dzieckowsieci.pl. 

2. Załóż swojemu dziecko osobne konto użytkownika.  

W ten sposób będzie mogło bez przeszkód korzystać z zasobów komputera, a Ty upewnisz 

się, że nie uzyska dostępu do czegoś, co wolelibyście pozostawić poza jego zasięgiem. Takie 

konto pomoże również zbudować u dziecka poczucie prywatności i odpowiedzialności za 

swoją „własność”. Będziecie mogli aktywować na nim kontrolę rodzicielską. 

3. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe.  

Niektóre programy można zainstalować bezpłatnie lub przynajmniej przetestować przed 

zakupieniem. Listę wartych uwagi programów znajdziesz tutaj: www.dobreprogramy.pl. 

Naucz swoje dziecko, by nie otwierało wiadomości od nieznanych nadawców i pozostało 

czujne podczas zapisywania plików pochodzących z sieci. Zwróć uwagę, że zawsze może 

zwrócić się do ciebie po pomoc. 

4. Włącz filtr antyspamowy. 



 Wiele niepożądanych treści w komputerze pojawia się za pośrednictwem poczty. Filtr 

antyspamowy można włączyć w programie pocztowym; warto również skorzystać z 

odpowiedniego oprogramowania (np. SPAMfighter). 

5. Zainstaluj filtr rodzicielski.  

To program, który umożliwi kontrolowanie stron odwiedzanych przez Twoje dziecko w 

Internecie. Dobry program będzie blokował dostęp do stron uznanych za niebezpieczne dla 

dziecka, pozwoli dodawać kolejne witryny do listy niepożądanych stron, będzie monitorował 

treści przekazywane za pośrednictwem komunikatorów. Przykłady takich programów to: 

Opiekun dziecka w Internecie czy Cenzor. 

6. Pobaw się z siecią z dzieckiem.  

Istnieje wiele stron, na których znajdziecie ciekawe gry, zabawy, bajki, a także programy 

edukacyjne. Przegląd takich portali dla dzieci w różnym wieku znajdziesz 

tutaj:www.opiekun.pl. 

7. Zaufaj swojemu dziecku.  

Rodzice muszą pamiętać, że z wiekiem nasze dzieci potrzebują swojej prywatnej przestrzeni. 

Postaraj się zatem nie monitorować wszystkiego, co Twoje dziecko robi na komputerze. 

Łatwo przekroczyć granice – prawo Twojego dziecka do prywatności, własnych myśli, opinii 

i znajomych. Lepiej naucz swoje dziecko rozmawiać o problemach i stopniowo pokaż mu, jak 

dobrze wykorzystywać komputer i chronić się przed zagrożeniami. Jednocześnie zawsze 

pamiętaj, żaden program nie zastąpi Ciebie. Dlatego bądź dla swojego dziecka towarzyszem 

w jego rozwoju Patronat Dziecisawazne.pl 
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