Porady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w wieku 7-8 lat
Siedmio- i ośmioletnie dzieci mają silne poczucie więzi rodzinnej. Zaczynają odkrywać własną
moralność i płciowość, najczęściej interesują się tym, co robią starsze dzieci w ich otoczeniu. Dzieci w
wieku 7-8 lat są bardzo ufne i na ogół nie kwestionują autorytetów.

Co dzieci w wieku 7-8 lat mogą robić w Internecie?
Dzieci w tym wieku szukają w Internecie rozrywki i lubią gry interaktywne. Być może korzystają już z
poczty elektronicznej i eksperymentują z witrynami i pokojami rozmów, na których odwiedzanie nie
dostali pozwolenia od rodziców.

Wskazówki bezpieczeństwa
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek bezpieczeństwa, które warto wziąć pod uwagę przy korzystaniu
z Internetu z dziećmi w wieku 7 lub 8 lat.

• Wraz z dziećmi sporządź domowy regulamin korzystania z Internetu.
• Zachęcaj dzieci do odwiedzania tylko zaakceptowanych przez Ciebie witryn.
• Ustaw komputery z dostępem do Internetu w ogólnodostępnym miejscu, gdzie można łatwo
•

nadzorować poczynania dziecka.
Poszukaj narzędzi do filtrowania zawartości Internetu (np. funkcja kontroli rodzicielskiej w usłudze

•

MSN (j. ang.)), które będą uzupełniać, a nie zastępować, nadzór rodzicielski.
Korzystaj z wyszukiwarek przyjaznych dzieciom (np. MSN Kids Search (j. ang.)) lub wyszukiwarek z

•

funkcją kontroli rodzicielskiej.
Zamiast pozwalać dzieciom na posiadanie własnych kont poczty elektronicznej, zwróć się do dostawcy

•

usług internetowych z prośbą o ustanowienie wspólnego konta rodzinnego.
Naucz dzieci, że powinny się z Tobą konsultować, zanim ujawnią jakiekolwiek informacje w
wiadomościach e-mail, pokojach rozmów, na forach dyskusyjnych, w formularzach rejestracyjnych i

•
•

profilach osobistych.
Naucz dzieci, że nie powinny pobierać programów, muzyki i plików bez zezwolenia.
Stosuj filtry wiadomości e-mail, aby blokować wiadomości od konkretnych osób lub wiadomości

•
•

zawierające określone słowa lub zwroty.
Nie pozwalaj dzieciom w tym wieku korzystać z wiadomości błyskawicznych.
Pozwalaj dzieciom korzystać wyłącznie z monitorowanych pokojów rozmów i forów dyskusyjnych w

•

renomowanych witrynach dla dzieci.
Rozmawiaj z dziećmi o ich internetowych znajomych i zajęciach tak jak rozmawiasz o zajęciach czy

•

znajomych w świecie rzeczywistym, gdzie dzieci poznają nowych ludzi.
Porozmawiaj z dziećmi o seksualności, ponieważ łatwo mogą się natknąć na treści przeznaczone dla

•

dorosłych lub na internetową pornografię.
Zachęcaj dzieci do mówienia o tym, co wzbudza w nich niepokój lub poczucie zagrożenia. Zachowaj
spokój i przypominaj dzieciom, że nie spotka je żadna kara, jeśli zwrócą na coś uwagę rodziców
Pochwal ich zachowanie i zachęć do ponownego zwrócenia się do Ciebie w takiej sytuacji. Dowiedz się
więcej o sposobach postępowania z internetowymi pedofilami i dręczycielami.

