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Od wielu lat słyszę zdanie "Internet to okno na świat". W pełni się z tym zgadzam,
ale warto też dodać, że Internet to również wrota do zła. Jako matka dwójki dzieci i pedagog z
wykształcenia zdaję sobie sprawę, że nie mogę swoich pociech odciąć od dostępu do Sieci. Staram
się jednak, by ich kontakt z Internetem był rozsądnie zaplanowany. Czyha tam bowiem na nie wiele
niebezpieczeństw, przed którymi chciałabym je ostrzec. Dlatego też opracowałam wiersz, w którym
zawarłam wskazówki dla siebie i dla innych rodziców. To prosty i przyjemny sposób, by zawsze
pamiętać o radach dla naszych dzieci.
Przede wszystkim ze swoim dzieckiem dużo rozmawiaj,
Pytań zadawać o korzystanie z sieci się nie obawiaj,
Najpierw sam naucz się niebezpieczeństwa oceniać,
By wymagać od dzieci – musisz też siebie zmieniać.
Zasady korzystania z Internetu ustalić z dzieckiem musisz,
Ma wchodzić na bezpieczne strony nie tylko gdy z pracy wrócisz,
Musi też wiedzieć, że limity wiekowe na stronach obowiązują,
I nie tylko dzieci, ale i rodzice się do nich stosują.
Przekaż mu też, żeby kontaktowało się tylko ze znajomymi,
Nie ujawniało swoich danych, nie dzieliło się informacjami cennymi.
Ważne też, by dziecko wiedziało, czym przemoc jest w sieci,
Uważało na siebie i nie stosowało cyberprzemocy wobec innych dzieci.
Ostrzeż też dziecko przed internetowymi oszustwami,
Naucz je, by chroniło się hasłem i dostępnymi zabezpieczeniami.
A kiedy tylko natknie się na oszustwo w Internecie,
Niech powiadomi Ciebie, to razem problem rozwiążecie.
Tych kilku cennych rad powinni nauczyć się rodzice i przekazać je dziecku. Jeśli jednak ich
zaufanie do dziecka zostało w jakiś sposób nadwyrężone mogą sami monitorować przebieg
korzystania z Internetu przez ich dziecko. Zachęcam jednak, by czynić to tylko w wyjątkowych i
uzasadnionych przypadkach. Bowiem dzieci, które nie mają nic na sumieniu i dowiedzą się o tym,
że je szpiegujemy mogą stracić zaufanie do nas. Lepiej rozmawiać z dzieckiem i skorzystać z
funkcji kontroli rodzicielskiej, któa umożliwi zablokowanie pewnych stron i ograniczenie czasu
spędzanego przez dziecko przy komputerze, aniżeli sprawdzać je i monitorować każdy jego ruch.

