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ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
Internet jest alternatywnym światem, platformą wymiany informacji, zawiązywania znajomości, miejscem zabawy, nauki i pracy. I tak jak świat rzeczywisty, sieć ma swoje dobre i złe strony,
ponieważ wszystkie zachowania ludzkie mają także tu swoje odzwierciedlenie. Aby nie paść ofiarą internetowych przestępców, należy zachować ostrożność i pamiętać o podstawowych
zasadach. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU- Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i firewalla,- Korzystaj z najnowszej wersji przeglądarki, - Ostrożnie korzystaj z maila,
unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,- Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób, - Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, - Nie podawaj w sieci danych osobowych ani
haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć, - Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych, - Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr, - Unikaj logowania na obcym
komputerze,- Czytaj regulaminy, - Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL, - Nie ufaj we wszystko, co jest napisane w Internecie,- Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie
nie musi być tym, za kogo się podaje.JAK UCHRONIĆ DZIECKO W SIECI? – RADY DLA RODZICÓW1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. - Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem.
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.4. Naucz swoje dziecko ostrożności
przy podawaniu swoich prywatnych danych.5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. 6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. - Często zdarza się, że dzieci
przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach.7.
Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. – Zainteresuj
się jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby
postępowania w razie nietypowych sytuacji.
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