Drodzy rodzice i opiekunowie
W czasie samokształcenia, które wynikło z powodu wirusa nauczanie ma odbywać się drogą
internetową. W związku z tym Wasze pociechy będą spędzały dużo czasu przy komputerze, żeby zrobić
wysłane przez nauczyciela zadanie, żeby obejrzeć film, program edukacyjny czy uczestniczyć w lekcji
online.
Ale czy ten czas w całości dziecko poświęci nauce? Czy pod pretekstem zadań domowych
dziecko nie zacznie wykorzystywać tej sytuacji i wykorzysta ten czas na granie, portale społecznościowe
lub strony o treściach niepożądanych?
Jako szkoła zachęcamy Państwa do stosowania kontroli rodzicielskiej. Dzięki temu będziecie
mogli, będąc w tym czasie w pracy, kontrolować co Wasze dziecko robi na telefonie, tablecie czy
komputerze.
Pierwsza ważna sprawa to zainstalowanie programu antywirusowego oraz zapory firewall.
Dzięki temu zabezpieczycie urządzenie przed wirusami i atakami z zewnątrz.



Antywirus - to program, którego zadaniem jest zapobieganie dostaniu się wirusów do
komputera.
Firewall - to zapora systemowa, która ma za zadanie bronić użytkowników przed
bezpośrednim atakiem z Internetu, np. włamaniem.

Na rynku dostępne są zarówno darmowe jak i płatne produkty tego typu.
Kontrola rodzicielska ma na celu kontrolowanie stron i treści, które przegląda dziecko,
kontrolowanie czasu pracy na urządzeniu lub możliwość lokalizacji telefonu Waszego dziecka. W tym
przypadku również są aplikacje płatne i darmowe. Wielu operatorów sieci komórkowych oferuje
w swoich sklepach online takie aplikacje. Również użytkownicy, którzy maja założone konto na Googlu
mają dostęp do takiej aplikacji.
Blokada rodzicielska - dlaczego warto z niej korzystać?
Blokada rodzicielska Internetu ma same zalety. Co daje? W jaki sposób chroni dzieci w sieci?
Blokada rodzicielska Internetu:










filtruje strony internetowe pod kątem treści nieodpowiednich, co jest zadaniem kluczowym.
Dziecko unika zagrożeń - nie odwiedza stron o treściach, których nie powinno zgłębiać (np.
pornograficzne, przemocowe),
nadzoruje uruchamiane aplikacje - pozwala na weryfikowanie częstotliwości i czasu z nich
korzystania,
blokuje opcje pobierania programów i aplikacji przez dziecko - próba zainstalowania czegoś
musi być autoryzowana przez rodzica,
chroni bezpieczeństwo plików - nic przypadkowo nie zostanie skasowane,
uniemożliwia ściągniecie zawirusowanego pliku,
minimalizuje ryzyko sytuacji, kiedy dziecko jest narażane na język wulgaryzmów,
uniemożliwia kontakty dziecka z osobami, z którymi do czynienia mieć nie powinno,
pozwala na kontrolę czasu spędzanego w sieci - można skorzystać z opcji konfigurowania
limitów czasu korzystania z urządzenia.

Blokada rodzicielska Internetu - jak to działa?

W zakresie blokady rodzicielskiej Internetu istnieje wiele rozwiązań, które oferuje zarówno
sprzęt (zainstalowane w nim oprogramowanie), jak i przeglądarki internetowe. Są to takie opcje jak
choćby możliwość włączenia filtracji stron internetowych, które pozwalają zablokować zarówno
pojedyncze witryny, jak i obszary sieci (np. posiadające w nazwie słowo "seks"). Można również na
domowych komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach instalować specjalne programy kontroli
rodzicielskiej. Są one zarówno płatne, jak i bezpłatne, przez co różnią się zakresem i możliwościami.
Blokada rodzicielska na telefon
Blokada rodzicielska nie powinna omijać telefonów, do których dostęp ma dziecko. Dzięki niej
nie będzie mogło celowo, przez przypadek czy nieświadomie korzystać z niepożądanych
i niewskazanych stron, nie skasuje cennych plików oraz aplikacji, a i nie zainstaluje tego, czego nie
powinno. Niezależnie od tego, czy telefon pracuje na systemie Android, iOS czy Windows Phone można
to zrobić na kilka sposobów, tak korzystając z możliwości ustalania profili użytkowników, jak i instalując
darmowe aplikacje. Zakładając blokadę rodzicielską na Android (ale i inne systemy) nie wolno
zapomnieć o sklepie, skąd dziecko może pobierać różne aplikacje.
Blokada rodzicielska Youtube
Dzieciaki uwielbiają spędzać czas na YouTube, oglądać filmiki, teledyski czy bajki, jednak ze
względu na różnorodność treści, jakie można tam znaleźć, warto tę rozrywkę kontrolować. Aby dzieci
korzystały z serwisu bezpiecznie, z dala od zagrożeń, wystarczy zainstalować YouTube Kids - to odmiana
YouTube przeznaczona dla dzieci. Po konfiguracji przez rodziców młodzi użytkownicy mogą oglądać
wyłącznie moderowane filmy i kanały.
Lokalizacja telefonu dziecka
W obecnym czasie, dzieci maja obowiązek przebywać w domu. Czy tak jest, gdy jesteśmy
w pracy? Dzięki lokalizacji telefonu naszego dziecka możemy to sprawdzić.
Przykładowa strona, dzięki której możemy zlokalizować telefon naszego dziecka:
https://www.gdziejestdziecko.pl/
My, jako szkoła możemy zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby wysyłane przez
nauczycieli zadania, pliki i linki były zgodne z treściami nauczania i nie stanowiły zagrożenia dla Państwa
dzieci. A Wy musicie nam w tym pomóc. Kontrolujcie urządzenia swoich dzieci. Nie zostawiajcie ich
samych sobie. My możemy sprawdzić nadesłane rozwiązania, odznaczyć aktywność dziecka na
dzienniku elektronicznym. Ale nie jesteśmy w stanie kontrolować Waszych dzieci w czasie, gdy Wy
jesteście w pracy.
Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Państwu i Waszym dzieciom w
bezproblemowo przetrwać czas nauczania zdalnego.

