5 złotych zasad bezpiecznego korzystania z
internetu

Wprowadzony model zdalnej nauki oraz ograniczone
możliwości wykorzystania czasu wolnego powodują, że dzieci i
młodzież spędzają przed komputerami i smartfonami znacznie
więcej czasu niż zaledwie rok temu. I choć wirtualna przestrzeń
pełna jest wartościowych oraz interesujących treści, to po stronie
rodziców i pedagogów leży duża odpowiedzialność, aby nauczyć
podopiecznych najważniejszych reguł surfowania po sieci. Pięć
złotych zasad bezpiecznego korzystania z internetu przygotował
T-Mobile Polska wraz z Fundacją Digital University, realizujący
wspólnie program edukacyjny B.NET.
Dziś w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który zainicjowany
został przez Komisję Europejską, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na rozsądne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Choć Internet
daje dużo możliwości i dostarcza wielu ciekawych treści, to niestety często właśnie ci
najmłodsi narażeni są na różne zagrożenia, których zazwyczaj nie są świadomi. Dlatego to w
rękach rodziców i nauczycieli spoczywa duża odpowiedzialność, aby edukować i wskazywać
odpowiednie ścieżki w internetowej sieci.
T-Mobile Polska wspólnie z Fundacją Digital University realizują projekt B.NET, w ramach
którego przeszkolonych zostało już ponad 300 nauczycieli z całej Polski. Podczas szkoleń
online pedagodzy rozwijają swoje umiejętności cyfrowe, dzięki czemu zyskują również
większą świadomość na temat zagrożeń w sieci, które mogą przekazać swoim uczniom.
Podstawowe reguły, jak rozsądnie wprowadzać dziecko w przestrzeń internetową, powinni
znać także rodzicie, bo to oni spędzają ze swoimi pociechami najwięcej czasu.
Oto pięć złotych zasad, przygotowanych przez T-Mobile Polska wraz z Fundacją Digital
University, które pomogą rodzicom wdrożyć dzieci w świat wirtualny:

1. Rozmowa
Czy rozmawiasz z dziećmi o obowiązkach, problemach w szkole, relacjach z
kolegami? Oczywiście, że tak. Co więc stoi na przeszkodzie, aby do Waszych
codziennych pogawędek dodać tematy związane z bezpieczeństwem w internecie?
Wyjaśnij, że znajomości nawiązywane w sieci nie zawsze są bezpieczne.
Zaprzyjaźnijcie się z tematem. Umówcie się, że o każdej nowej poznanej w sieci
osobie zostaniesz poinformowany i że ewentualne spotkanie w rzeczywistym świecie
odbędzie się tylko w Twojej obecności, obecności innej zaufanej osoby dorosłej albo
przyjaciół.
2. Działanie razem
Internet jest kopalnią wielu ciekawych i przydatnych informacji, więc nie zabraniaj
dziecku korzystania z sieci. Możecie jednak ten czas spędzać wspólnie i razem
poszerzać horyzonty, poznając nowe strony, przeglądać interesujące treści i aplikacje
wspierające rozwój zainteresowań dziecka. Pokaż dziecku, że nauka to zabawa, a przy
okazji wytłumacz, że to, co znajdzie w internecie, nie zawsze jest wiarygodne.
Wspólnie utwórzcie spis „dobrych” stron internetowych i dzielcie się nowymi
odkryciami.

3. Stop prywatnym danym
Internet znacząco ułatwia nawiązywanie kontaktów i niestety często dzieci
nieświadomie przekazują innym dane osobowe – nie widząc w tym żadnego
zagrożenia. Dlatego tak istotne jest, aby wytłumaczyć dziecku, czym to grozi i jak
zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami, którzy tylko czyhają na niewłaściwy krok

internauty. Zaproponuj, żeby nick do logowania w grach i na stronach był zabawny,
interesujący, ale żeby nigdy nie przypominał faktycznego imienia i nazwiska dziecka.
Nie pozwól też podopiecznemu na podawanie gdziekolwiek numeru telefonu, dbając o
jego bezpieczeństwo.
4. Zasada ograniczonego zaufania
W natłoku codziennych spraw możemy nawet nie zauważyć, że dziecko ma kontakt z
treściami dla niego nieodpowiednimi. Dlatego pamiętaj, żeby mieć świadomość tego,
co Twoja pociecha robi w sieci. Nigdy jednak nie oceniaj i nie karz. Najważniejsze
jest, żeby dziecko ufało Ci i nie wstydziło się zwrócić właśnie do Ciebie w
nietypowych sytuacjach. Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej, dzięki któremu
będziesz mógł zablokować dostęp do niewłaściwych stron WWW. Można skorzystać
z usługi T-Mobile „Dzieci w sieci”, która umożliwia zdalne zarządzanie treściami,
które młodzi użytkownicy smartfonów przeglądają online. Jej działanie jest proste, a
zarazem skuteczne – po wprowadzeniu wieku dziecka rozwiązanie samo zaproponuje,
które strony zablokować, co może stanowić duże ułatwienie dla opiekunów. Usługa
umożliwia również określenie pory dnia, w której dziecko może korzystać z internetu,
dzięki czemu w delikatny sposób ograniczamy czas spędzany przed ekranem
smartfona.
5. Netykieta
Ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna jest zasada związana z kulturą w internecie,
czyli netykieta. Tak jak w życiu codziennym przekazujemy dzieciom reguły kultury
osobistej, tak samo powinniśmy wyjaśnić im, że obowiązują one także w sieci. W
wirtualnej rzeczywistości, w której nie widać drugiej osoby, dużo łatwiej kogoś
obrazić – i na to właśnie powinniśmy szczególnie wyczulić młodych użytkowników.
Dlatego wyjaśnij dziecku, że wulgaryzmy, wszczynanie kłótni czy obrażanie innych
jest niekulturalne, a czasami nawet karane (także finansowo) przez administratorów.

