
Uczeń bezpieczny w sieci 

 

         Komputer stał się podstawowym narzędziem w wielu dziedzinach naszego 

życia. Zdominował naszą codzienność, zarówno tę zawodową, jak i czas wolny, 

bez względu na nasz wiek.  Szerokie zastosowanie komputera wskazuje jak 

wiele korzyści czerpiemy z jego funkcji i zasobów Internetu. Czy tylko korzyści? 

Z przykrością musimy stwierdzić, że nieumiejętne korzystanie z komputera 

niesie ze sobą wiele zagrożeń.  Jednym z nich, jest zagrożenie bezpieczeństwa 

naszego i naszych bliskich. Poprzez  projekt ,, Uczeń bezpieczny w sieci” 

chcemy,  aby nasi uczniowie a Państwa dzieci nauczyły się mądrego 

 i bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomiły sobie potrzebę ochrony 

swojej prywatności, zapoznały się z ustawą o prawie autorskim, typami licencji, 

konsekwencjami publikowania materiałów, które naruszają dobre imię drugiej 

osoby czy  instytucji.  Pragniemy, aby  uczniowie  zwiększyli  swoją świadomość  

o uzależnieniach od komputera i Internetu, by wiedzieli,  co to jest 

cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia swojego 

bezpieczeństwa.  

           Drogi Rodzicu, pewnie Twoje dziecko ma już za sobą pierwsze 

doświadczenie z komputerem. Pewnie myślisz, że mógłbyś się od niego wiele 

nauczyć, bo ono bez większych problemów porusza się w świecie wirtualnym.  

Pamiętaj jednak, że ono w dalszym ciągu jest dzieckiem, a Ty jego rodzicem. 

Musisz być  odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo, również w  wirtualnym 

świecie. Nie obawiaj się, że zagubisz się w morzu nazw, które jeszcze dzisiaj 

brzmią  tak  obco. Jutro  będziesz  partnerem  swojego  dziecka  w  rozmowach  

o świecie wirtualnym, a nic tak nie zbliża jak rozmowa.  



Drogi  Rodzicu,    każda  sfera  naszego  życia, tak  również  i ,,poruszanie’’  

się w Internecie wymaga zasad, które stoją na straży korzystania z jego 

zasobów. Jeśli jeszcze nie ustaliłeś takich zasad ze swoim dzieckiem, a może te 

ustalone  są zbyt mało precyzyjne, może w tym momencie warto je 

doprecyzować.  

1.  Ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit 

godzinowy i cele korzystania z sieci. 

2. Towarzysz swojemu dziecku, gdy korzysta z Internetu. 

3. Uświadom swoje dziecko, że nie wszystkie strony internetowe 

zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w rzetelny sposób 

przedstawiają rzeczywistość. Naucz swoje dziecko ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci. Jeśli zgadzasz się na surfowanie 

Twojego dziecka po portalach społecznościowych, zadbaj, by miało 

ono bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.  

4. Chroń zawartość komputera swojego dziecka poprzez program 

antywirusowy i zaporę sieciową. Korzystaj z programów kontroli 

rodzicielskiej. 

5. Poinstruuj dziecko, jak ma się zachować, jeśli zetknie się  

z niewłaściwymi sytuacjami w sieci. 

6. Zapewnij swoje dziecko, że jeżeli spotka się z sytuacją 

problematyczną, nie tylko w sieci, zawsze może się do Ciebie zwrócić  

i spokojnie porozmawiać. 

    Drogi Rodzicu, Internet kryje w sobie wiele serwisów edukacyjnych, dzięki 

którym możesz poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniach . Na początek skopiuj 

link http://www.youtube.com/watch?v=T6CVDb28efI#action=share i posłuchaj 

piosenki pt. ,,Mama i tata”. 

http://www.youtube.com/watch?v=T6CVDb28efI#action=share


 Zapraszam Cię na strony: 

  www.dzieckowsieci.pl,  

 https://fdds.pl/oferta/kontrola-rodzicielska/, 

W sytuacji zagrożenia szukaj pomocy również na stronie www.helpline.org.pl  

lub pod numerem 800 100 100.  

Jeśli powyższe strony internetowe nie do końca rozwieją Twoje wątpliwości, 

służę swoją radą i pomocą.  

Anna Rumianowska , psycholog szkolny 
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