Porady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w wieku 9-12 lat
Okres między dziewiątym a dwunastym rokiem życia to czas gwałtownych zmian w życiu dziecka.
Chociaż dzieci w tym wieku ciągle są wciąż mocno uzależnione od rodziny, domagają się coraz
większej niezależności.
Dzieci w wieku 9-12 lat zaczynają interesować się otaczającym je światem, a związki z
przyjaciółmi stają się bardzo ważne.
Co dzieci w wieku 9-12 lat mogą robić w Internecie?
Dzieci w tym wieku korzystają z Internetu podczas realizowania szkolnych projektów. Pobierają
również muzykę, korzystają z poczty elektronicznej, grają w gry internetowe, głosują na ulubione
gwiazdy w witrynach dla fanów. Ich ulubioną formą komunikowania się z przyjaciółmi jest
korzystanie z wiadomości błyskawicznych.
Wskazówki bezpieczeństwa
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek bezpieczeństwa, które warto wziąć pod uwagę, udzielając
porad dzieciom w wieku 9-12 lat.
• Wraz z dziećmi sporządź domowy regulamin korzystania z Internetu.
• Ustaw komputery z dostępem do Internetu w ogólnodostępnym miejscu, a nie w pokojach dzieci.
• Poszukaj narzędzi do filtrowania zawartości Internetu (np. funkcja kontroli rodzicielskiej w
usłudze MSN (j. ang.)), które będą uzupełniać, a nie zastępować, nadzór rodzicielski.
• Rozmawiaj z dziećmi o ich internetowych znajomych i zajęciach tak jak rozmawiasz o innych
zajęciach.
• Zabroń umawiania się z osobami poznanymi w Internecie.
• Pozwalaj dzieciom korzystać wyłącznie z monitorowanych pokojów rozmów w renomowanych
witrynach dla dzieci.
• Naucz dzieci, że nigdy nie powinny ujawniać jakichkolwiek informacji osobistych w
wiadomościach e-mail, pokojach rozmów, wiadomościach błyskawicznych, formularzach
rejestracyjnych, profilach osobistych i że nie powinny uczestniczyć w konkursach internetowych.
• Naucz dzieci, że bez pozwolenia nie powinny pobierać żadnych programów. Mogą w ten sposób
niechcący pobrać wirusa lub program wywiadowczy. Naucz je również, że udostępnianie plików
lub pobieranie z Internetu tekstów, obrazów lub ilustracji może stanowić naruszenie praw
autorskich.
• Aby dziecko nie uczestniczyło w różnych zajęciach bez wiedzy rodzica, należy mu przydzielić
konto użytkownika standardowego (j. ang.).
• 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.
• Porozmawiaj z dzieckiem o pornografii w Internecie i skieruj je do odpowiednich witryn
poświęconych zdrowiu i seksualności.
• Nalegaj na posiadanie dostępu do kont poczty elektronicznej i wiadomości błyskawicznych
dzieci, aby sprawdzić, czy nie rozmawiają z nieznajomymi.

• Porozmawiaj z dziećmi o odpowiedzialnym, etycznym zachowaniu w Internecie. Dzieci nie
powinny używać Internetu do rozsiewania plotek, tyranizowania lub grożenia innym.

