
Bezpieczny Internet - rady dla rodziców  

  

Dzieci coraz częściej korzystają z maili i czatów. Wyszukują w sieci potrzebne im informacje i grają w gry. 

Internet jest przydatny, ale kryje też wiele niebezpieczeństw. Przeczytajcie jak je uniknąć. 

Bądźcie pierwszymi przewodnikami dziecka po sieci - pokażcie mu interesujące strony i opowiedzcie o 

zasadach korzystania z Internetu. Jeśli wasze dziecko stało się już w serfowaniu sprawniejsze od was, 

pozwólcie jemu być przewodnikiem. Niech wam pokaże, co je interesuje i w jaki sposób korzysta z 

internetu. Możecie razem przygotowac listę ciekawych stron. Nie traktujcie Internetu jako bezpłatnej 

opiekunki lub wypełniacza czasu dla dziecka i zawsze bądźcie zorientowani, jakie miejsca w sieci odwiedza 

wasza córka lub syn oraz czy korzysta z Internetu bezpiecznie. Starajcie się poznać znajomych, z którymi 

dziecko porozumiewa się w sieci. 

Uciec z wirtualnego świata 

Dziecko może trafić na stronę zawierającą przemoc lub elementy pornografii niechcący. Jeśli wam ufa, wie 

że nie posądzicie je o to, że nie znalazło się tam przypadkiem, powie wam o tym i będziecie mogli starać 

się na przyszłość temu zapobiec. Im bardziej jesteście dla dziecka wyrozumiali, tym lepszą zbudujecie więź 

współpracy nie tylko na tym polu. Niech podobne sytuacje nie przestraszą was na tyle, by zabronić dziecku 

netu. Pozytywne strony sieci przeważają. Pamiętajcie, że to doskonałe źródło nie tylko rozrywki, ale przede 

wszystkim wiedzy. 

 

Ostrożnie i krytycznie 

Dzieci często podchodzą bezkrytycznie do informacji, jakie znajdują w Internecie. Są nieświadome, żę nie 

wszystkie musżą być wiarygodne. Internet nie powinien być jedynym sposobem zdobywania wiedzy. 

Zachęcajcie dzieci do korzystania także z książek, encyklopedii, slowników. Namawiajcie do odwiedzenia 

biblioteki. Tam bedzie moglo zweryfikować informacje, jakie znalazło w sieci. krytyczne podejście do 

Intenetu zakłada także ostrożność w podawaniu przez dzieci swoich danych. Tematy zagrożeń, jakie 

czyhają w Internecie, i sposobów ich unikania powinny pojawić się w waszych rodzinnych rozmowach.  

 

Kulturalny internauta 

Netykieta to Kodeks Dobrego Zachowania w Internecie. Została stworzona przez samych internautów, aby 

ulatwić wszystkim jak najbardziej bezpieczne i przyjemne korzystanie z zasobów sieci. Warto do niej 

zajrzeć aby pokazać dziecku, że tak jak w każdej dziedzinie życie, w Internecie rónież obowiązuje 

kulturalne zachowanie: uprzejmość, szacunek dla innych i ich prywatności, uczciwość. Wiedząć to, wasze 

dziecko nie będzie czytało cudzych maili albo kopiowało zastrzeżonych materiałów, ściągało filmów czy 

muzyki bez opłat. Pod warunkiem także, ze w waszym domu wszyscy przestrzegacie reguł i sami nie 

oglądacie pirackich kopii filmów. Przyklad rodziców jest ważniejszy niz jakiekolwiek słowa. 

 

Walka z pornografią 

Macie prawo, a wręcz obywatelski obowiązek zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści w internecie. Dzięki 

temu możecie pomóc zwalczać zjawisko dziecięcej pornografii i wiele podobnych, które szerzą się za 

pośrednictwem stron internetowych, czatów, e-maili. Nielegalne treści zgłaszajcie na policję lub do punktu 

kontaktowego do spraw zwalczania nielegalnych treści w Internecie - tzw. gorącej linii (www.dyzurnet.pl) - 

która współpracuje z policją. To także posób ochrony dziecka. 

 

Ważne adresy 

http://www.dyzurnet.pl/


ustalajcie zasady korzystania z sieci, podpisując z dzieckiem umowę - wzorowy formularz umów znajdziecie 

np. na stronie www.sieciaki.pl. Jasne reguły mogą zapobiec zagrożeniom. Na tej stronie wasze dzeicko 

odnajdzie wiele pozytecznych informacji podanych przstępnym dla niego językiem. Warto polecić dziecko 

korzystanie z bezpiecznych przeglądarek internetowych, takich jak www.lupiko.pl. 

Przydatne adresy stron: 

 www.sieciaki.pl - projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dzieci Niczyje, w 

ramach programu "Dziecko w Sieci". 

 www.dzieckowsieci.pl – strona programu „Dziecko w sieci”, skoncentrowanego na ochronie dzieci i 

młodzieży przed internetowymi zagrożeniami. 

 www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez 

Konsorcjum Fundację Dzieci Niczyje i Naukowa Akademicką Sieć Komputerową. 

 www.przedszkolaki.sieciaki.pl – sieciakowy serwis przeznaczony dla najmłodszych dzieci. 

 www.helpline.org.pl - strona projektu helpline.org.pl zajmującego się pomocą dzieciom i młodzieży w 

sytuacji zagrożenia w Internecie. 

 www.fdn.pl – oficjalna strona Fundacji Dzieci Niczyje. 

 www.dbi.pl - serwis poświecony tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 www.321internet.pl – serwis dziecięcy projektu Fundacji Dzieci Niczyje i Microsoft S.A. poruszający temat 

bezpieczeństwa młodych internautów. 

 www.kursy.dzieckowsieci.pl – platforma e-learning programu „Dziecko w Sieci” 
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