Jak zadbać o

bezpieczeństwo w sieci?

Jak zorganizować dzieciom
warunki do nauki w domu?

Bezpieczeństwo w sieci
• Kwarantanna, zdalne nauczanie to czas
większego wykorzystywania
technologii IT.
• Jak zapewnić bezpieczeostwo w
cyberprzestrzeni?
Warto skorzystać ze wskazówek, które
pozwolą lepiej zadbać o bezpieczeostwo
w Internecie.

Poradnik dla ucznia na temat
bezpiecznego korzystania z sieci:
• Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego
imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli
pseudonimem.
• Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie
swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych
tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności,
z kim naprawdę rozmawiasz!
• Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.
• Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna
lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją
swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

• Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim
rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za
twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być
dużo starszy i mieć wobec Ciebie złe zamiary.
• Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie
wszystkie informacje, które w nim znajdziesz,
muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić
wiarygodność informacji.
• Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich
tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
• Szanuj prawo własności w sieci. Jeżeli posługujesz
się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze
podawaj źródło ich pochodzenia.
• Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci
osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników
i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą
osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy.
Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

• Pamiętaj, że hasła są tajne i nie podawaj ich nikomu.
Traktuj je jak swoją największą tajemnicę i wymyślaj
takie, które nie są łatwe do odgadnięcia.
• Nie spędzaj przy komputerze zbyt dużo czasu
i gospodaruj nim tak, by znaleźć równowagę pomiędzy
nauką a odpoczynkiem. Ustal sobie jakiś limit czasu,
który poświęcasz pracy przy komputerze i staraj się
go nie przekraczać.
• W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą
uszkodzić albo wykraść dane. Koniecznie zainstaluj
oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym
z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie
zainstalujcie odpowiedni program.

Rodzicu!
• Ze względu na czas kwarantanny uczniowie
muszą pracować samodzielnie w domu.
Dla większości dzieci i młodzieży może to być
duży problem.
Jak zatem wspierać ucznia? Jak pomóc mu
zorganizować pracę w domu?
• Rodzice są dla dziecka przykładem i wsparciem.
Dziecko powinno wiedzieć, że codziennie będzie
odpytywane. Doceniajmy rezultaty nauki, chwalmy
nawet za małe osiągnięcia. Stosujmy techniki,
które pomagają zapamiętać: kolorowe karteczki,
pisaki, podkreślanie itp...

Organizacja warunków pracy w
domu:
• Miejsce nauki dziecka ma szczególne
znaczenie w edukacji. Jest istotnym
warunkiem efektywnej pracy.
• Zadbaj o to, aby nauka dziecka odbywała się
codziennie w tym samym miejscu, o tej
samej porze. Bardzo ważne jest, aby
podczas pracy dziecka znajdowała się w
domu osoba dorosła, kontrolująca przebieg
pracy ucznia, poprzez pomoc w zadaniu lub
doglądanie i interesowanie się postępami
pracy.

Stwórz spokojną atmosferę
• Miejsce pracy powinno być jasne i ciche. Głośne rozmowy, kręcenie
się domowników, włączone radio czy telewizor nie sprzyjają
koncentracji na odrabianej pracy.
Nie rozpraszaj dziecka w czasie nauki, nie rozmawiaj
z nim na inne tematy, nie wydawaj poleceo.
Telefon komórkowy również powinien być odłożony w odrębne
miejsce, nie przykuwające wzroku dziecka. Zadbaj o odpowiednie
oświetlenie, natomiast biurko i krzesło dostosuj do wzrostu
dziecka. Miejsce pracy powinno być uporządkowane.
Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy
odrabianiu lekcji należy sprzątnąć z biurka. Niezbędne przybory
szkolne - pióro, ołówek, gumka, linijka czy kalkulator - powinny
znajdować się zawsze pod ręką.

Zaplanuj razem z dzieckiem
kolejność wykonywanej pracy
• Udziel pomocy we właściwym
zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia.
Uczeo może nie być w stanie sam
poradzić sobie z organizacją czasu.
Plan pracy można oprzeć na planie lekcji
z danego dnia. Mile widziany jest także
postawiony na biurku zegar, pozwalający
na kontrolę czasu przeznaczonego na
naukę poszczególnych przedmiotów.

• Dziecko powinno w pierwszej kolejności
wykonywać zadania sprawiające mu największą
trudność, natomiast w kolejnej coraz łatwiejsze.
Po każdych 45 minutach pracy należy
wprowadzić dziecku kilku minutowe przerwy,
gdyż narastające zmęczenie zmniejsza
koncentrację. Przerwy jednak nie mogą być zbyt
długie, aby dziecko łatwo wróciło do odrabiania
pracy domowej.
Dzieciom pracującym wolniej lub mającym
trudności, dzielimy czas nauki na kilka partii,
pozwalając na kilka minut relaksu. Nie powinny
być one jednak przeznaczone na zabawę.
Przewietrz w tym czasie pokój, podaj dziecku
zdrową przekąskę i wodę, porozmawiaj na
relaksujące tematy.

W trakcie nauki kontroluj pracę
dziecka
• Pomagaj mu, ale nie wyręczaj go w wykonywaniu zadania.
Zawsze możesz również zwrócić się o pomoc do nauczyciela
danego przedmiotu. Po wykonaniu każdego zadania,
wymagającego od dziecka wysiłku, pochwal je. Po wykonaniu
całościowej pracy przeanalizuj razem z dzieckiem postępy.
Sprawdź czy zadania zostały poprawnie wykonane – jeśli
widzisz błędy pomóż dziecku w wyjaśnieniu zadania, zachęć
do poprawienia błędów lub ponownego zapoznania się z
tekstem. Zadaj pytania sprawdzające zapamiętane
wiadomości i pomóż dziecku zrozumieć problem, jeśli nie jest
w stanie zrobić tego samodzielnie. Na koniec pracy dopilnuj,
aby dziecko przygotowało wszystkie potrzebne na dzieo
kolejny podręczniki, zeszyty i przybory. Konsekwentnie
przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę dopiero po
odrobieniu lekcji.

Drogi Rodzicu!
Zawsze najważniejszą rolę w kontakcie
z dzieckiem odgrywa rozmowa.
Rozmawiaj z dzieckiem, a dowiesz się o jego
doświadczeniach w sieci.
Pozytywna relacja pomiędzy rodzicem,
a dzieckiem daje poczucie bezpieczeostwa
i ufności. Dzięki emocjonalnej więzi rodzic
ma większe szanse na zdobycie wiedzy
dotyczącej aktualnych doświadczeo dziecka
w Internecie.

Polecane strony:
Jeśli chcecie Paostwo uzyskać więcej
informacji proszę odwiedzić wskazane
strony:
• http://www.dzieckowsieci.pl/
• http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-obezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
• https://sieciaki.pl/
• https://dyzurnet.pl/

