
Bądź bezpieczny 
w Internecie

 

Porady dla dzieci i młodzieży



     
1) Zabezpiecz  komputer, telefon,
tablet i inny sprzęt z dostępem 
 do Internetu.

Zainstaluj na swój sprzęt antywirus              
 i pamiętaj o jego aktualizacjach. 
Ignoruj linki i załączniki, które wydają Ci się
podejrzane.



     
2) Dbaj o prywatność w sieci
internetowej.

Zapoznaj się z ustawieniami prywatności      
i skonfiguruj je. 
Nie udostępniaj swoich haseł logowania żadnej
osobie. 
Chroń swoje dane osobowe i zdjęcia.
Pamiętaj o wylogowaniu się, kiedy korzystasz
z komputera poza domem lub z komputera,
telefonu innej osoby. 



     
3) Ustawiaj silne, unikatowe
hasła logowania.

Zbyt słabe lub popularne hasło może być
wykorzystane przez hakera, który uzyska
dostęp do naszego konta.



     
4) Nie ufaj osobom poznanym
w sieci.

Nie można w 100% ufać osobie, którą znamy
tylko z sieci. Jeśli planujesz spotkanie z tą
osobą, koniecznie poinformuj o tym rodziców.



     
5) Jeśli coś Cię zaniepokoiło,
mów o tym.

Kiedy coś lub ktoś zaniepokoi Cię lub
wystraszy, powiedz o tym rodzicom lub innej
zaufanej osobie dorosłej.



     
6) Przed wstawieniem czegoś
do sieci, przemyśl to.

Pamiętaj, że to co wrzucisz do Internetu
zostanie w nim na zawsze (zdjęcia, filmy posty,
komentarze itp.)



     
7) Bądź krytyczny.

Nie wszystkie informacje  umieszczane                  
w Internecie to prawda.



     
8) Szanuj swoją osobę.

Dbaj o to, by przedstawiać swój
wizerunek w sieci w pozytywny
sposób.



     
9) Szanuj inne osoby.

Nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hejtuj innych w sieci.



10) Jeżeli jesteś świadkiem lub ofiarą
przemocy w sieci – reaguj.

Groźby i wykorzystywanie czyjegoś wizerunku online są tak samo
karalne jak w realnym świecie.

CYBERPRZEMOCY
Cyberprzemoc- agresja elektroniczna.  Zalicza się do niej:

wyśmiewanie, nękanie, zastraszanie, obrażanie innych osób za
pomocą Internetu oraz narzędzi typu elektrycznego takich jak
SMS i innych. 

Osoba, która dopuszcza się takich czynów to stalker.

STOP



     

11) Ogranicz swoją aktywność             
w publicznie dostępnych sieciach
WI-FI.

Pamiętaj, aby wyłączyć Wi-Fi i Bluetooth, kiedy z nich nie
korzystasz.



     

12) Szanuj swój wolny czas.

Zachowaj umiar w spędzaniu czasu w Internecie.



     

13) Poznaj możliwości, które
daje Internet i korzystaj z nich.

Zastanów się, jak możesz w twórczy sposób
wykorzystać jego potencjał i zasoby.



Jeśli chcesz bezpiecznie spędzać swój czas
w Internecie, odwiedź stronę:

www.necio.pl 
(dla dzieci 3-6 lat)

 

www.sieciaki.pl 
(dla uczniów)

 


