
Drogi uczniu

Zasady Bezpieczeństwa w sieci

Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych,  takich jak:  imię,  nazwisko,  numer telefonu czy  adres
domowy.

Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi
znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.

Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz  
o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.  Możesz w takiej sytuacji skontaktować się  
z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi
w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj,  by  traktować  innych  z  szacunkiem.  Swoje  zdanie  wyrażaj,  nie  obrażając  nikogo.  
Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu
i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Drogi Rodzicu

W internecie dostępnych jest wiele materiałów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mogą 
pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania nie wychodząc z domu. Wśród nich te, które 
pomogą w zabezpieczeniu przed niebezpieczeństwem dziecko, zwiększają kontrolę rodzica nad 
czasem oraz formami aktywności dziecka w  Internecie. Oto kilka z nich:

• Asy Internetu to program prowadzony wspólnie przez Google i  Fundację Szkoła z Klasą, dzięki
któremu dzieci  poznają podstawy bezpieczeństwa w sieci  i  udziału w społeczności  internetowej.
Uczniowie dowiadują się m.in. jak bezpiecznie udostępniać treści w sieci, rozpoznawać oszustwa
internetowe,  tworzyć  silne  hasła  oraz  jak  być  uprzejmym  wobec  innych  internautów.  Program
oferuje  materiały,  które  można  wykorzystać  w  edukacji  domowej:  gra  Interlandia dla  uczniów,
poradnik dla  całej  rodziny oraz  webinary dla  rodziców i  nauczycieli.  Program skierowany jest  
do uczniów szkół podstawowych.

• Google Family Link to  bezpłatną aplikację Google, która ułatwia kontrolowanie, co dzieci
robią w internecie. Family Link umożliwia rodzicom zdalne określanie reguł korzystania z
urządzeń cyfrowych z własnego urządzenia. Pomagają one dzieciom podczas nauki, zabawy
i poznawania świata przez internet. 

• Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet to scenariusz zajęć przeznaczony dla dzieci z klas
1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, którego celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat
zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

• Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet to scenariusz zajęć przeznaczony dla dzieci w wieku
9-11,  którego  celem  jest  edukacja  dzieci  na  temat  bezpiecznego  korzystania  z  sieci,
zapoznanie z kursem e-learning w ramach portalu Sieciaki.pl

• Plik i Folder – odkrywcy internetu to scenariusz zajęć przeznaczony dla dzieci z klas III-VI
szkoły  podstawowej,  którego  celem  jest  wprowadzenie  dzieci  w  wirtualny  świat,  uczą
podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

• 3...  2...  1...  Internet! to  scenariusz  zajęć  przeznaczony  dla  uczniowie  klas  IV-VI  szkół
podstawowych,  którego  celem  jest  uwrażliwienie  uczniów  na  zagrożenia  związane
z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

https://www.116111.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=mgtNtO31sAU&list=PL9zFlYu8avE3CuyKeCiLP2Ao4KqBi0ecS
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pl-all/hub/pdfs/20190529_ASY%20Poradnik%20dla%20rodziny%20(1).pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland
https://www.szkolazklasa.org.pl/
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