Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w czasie edukacji zdalnej
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Zwracamy się do Was w tym trudnym dla nas wszystkich okresie ze szczególną prośbą o
zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu / przebywania w sieci w okresie kwarantanny społecznej.
-Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj
-Niech komputer stoi we wspólnym miejscu
-Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci i rozmawiaj z dzieckiem o tym
-Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje
-Naucz dziecko, by nie podawało swoich danych osobowych oraz by nie opowiadało o rodzinie
-Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy i obecności
-W razie potrzeby szukaj pomocy i rady specjalistów (nr telefonu 112, Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę nr Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!
Zwracamy się do Was z bardzo gorącą prośbą, abyście w tym trudnym okresie współpracowali
ze Swoimi Rodzicami i Rodzeństwem. Jest to szczególny okres, w którym nie możemy się
spotykać, ale musimy się wspólnie wspierać.
-komputer, smartfon oraz inne komunikatory (media społecznościowe: Messenger,
Facebook) są narzędziem służącym do pracy i komunikacji
-poprzez komputer możemy poznawać świat i ludzi, ale koniecznie trzeba wiedzieć z jakich
treści korzystamy i z kim rozmawiamy
-trzeba zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci, o czym rozmawiali z Wami
nauczyciele informatyki
-nie należy poprzez komputer i smartfon obrażać innych
-w Internecie dużo osób udaje, kłamie, oszukuje…by poczuć się lepiej, albo by wykorzystać
inną osobę i jej uczucia
-pamiętajcie – każda Wasza aktywność jest rejestrowana
-Cyberprzemoc jest przestępstwem i podlega karze
-za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca
-ofiara ma prawo do obrony
-nikt w sieci nie jest anonimowy
-nigdy nie spotykaj się z osobą poznaną w sieci bez osoby dorosłej
-nie publikuj własnego wizerunku i nie udostępniaj wizerunku innych
-dbajmy o Siebie i Swoich Najbliższych
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