
                                  Organizacja pracy uczniów w warunkach nauczania na odległość.  

 

Szanowni rodzice, 

obecna sytuacja w kraju postawiła przed nami nowe wyzwania. Wszystkie osoby 

zaangażowane w proces edukacyjny dzieci i młodzieży starają się jak najlepiej wykonywać 

swoje zadania i wskazać nowe możliwości ich realizacji. Postarajmy się wykorzystać ten czas 

najpełniej. Nauka w innym trybie, bez wychodzenia do szkoły i bez bliskich kontaktów z 

 rówieśnikami może być dla naszych dzieci dużym wyzwaniem. To jest czas, kiedy jesteśmy 

zmuszeni przeorganizować nasze życie zawodowe i rodzinne. Stoimy przed koniecznością 

wyrobienia nowych zachowań związanych z nauką i nauczaniem. 

Należy pamiętać, że ucząc się online dzieci mają dużą swobodę, nie mogą jednak zapominać, 

że nauczyciele pozostają do dyspozycji tylko w określonych godzinach. 

W tak trudnej, nowej dla wszystkich sytuacji współpraca jest najważniejsza. Na 

nauczycielach, uczniach i rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za jakość 

kształcenia. Tylko odpowiednio planując swoją pracę, można osiągnąć założone cele 

edukacyjne. Nowa forma pracy stawia wyzwania w zakresie motywacji i samodyscypliny. 

Nieodzowna jest rola Was rodziców jako osób odpowiedzialnych za organizację i stworzenie 

warunków do nauki w środowisku domowym. Bez Waszego wsparcia, Drodzy Rodzice i 

 stałego kontaktu z nauczycielami proces edukacyjny Waszych dzieci może ulec osłabieniu. 

Proces to cykl, pewna ciągłość, który pomimo obecnej sytuacji nie powinien zostać 

zakłócony. 

          Aby się udało ważna jest: dobra organizacja, odpowiedzialność, samodyscyplina. 

 

Przesyłamy kilka wskazówek, które mogą pomóc w obecnej sytuacji usprawnić życie 

domowe: 

1. Bardzo ważne jest, aby każdy dzień miał swój rytm i jasną strukturę.  

Rytm dnia można opracować razem z dziećmi w formie pisemnej i wywiesić w  widocznym 

miejscu. Określamy porę pobudki, posiłków, czas pracy i obowiązków, czas zabawy i 

 rozrywki, czas aktywności fizycznej, czas spędzony wspólnie z rodzicem i wieczorną rutynę. 

Ustalony rytm dnia pomoże dzieciom w zorganizowaniu się i przechodzeniu z jednej 

aktywności w inną, zapobiegając nadmiernemu korzystaniu z multimediów. Nawet 



najmniejsze planowanie daje nam namiastkę poczucia kontroli, a dzieci zwalnia z ciągłej 

niepewności „Co teraz mam robić?” 

2. Zachowanie rytmu dobowego ważne jest dla zdrowia i kondycji psychicznej. 

Przestrzeganie rytmu dnia uchroni dziecko przed rozregulowaniem rytmu dobowego i 

 nocnym graniem lub oglądaniem seriali. 

3. Rozmawiamy z dziećmi o tym co się dzieje, dostosowując informację do wieku i 

 możliwości poznawczych oraz emocjonalnych dziecka. Mówimy prawdę, niezbędne rzeczy, 

jeśli dziecko dopytuje odpowiadamy w przystępny sposób. 

4. Uwzględniamy pojawiające się trudne emocje u dzieci: rozdrażnienie, złość, 

przygnębienie, znudzenie czy lęk. Przebywanie w izolacji spowoduje w pewnym momencie 

spadek nastroju i znudzenie. Dorosły powinien pomóc dziecku przeżyć trudne emocje, 

akceptując te emocje i wspierając dziecko. Możemy skorzystać z techniki odzwierciedlania 

emocji i powiedzieć np:  

„Widzę, że jesteś smutny. Wolałbyś pewnie biegać z kolegami na podwórku” 

„Wygląda na to, że martwisz się, że nie zdążysz poprawić ocen i nie wiesz co będzie dalej” 

„Rozumiem, że złości cię, że nie możesz spotkać się z kolegami. Jednak takie są zalecenia i 

 trzeba się do tego zastosować”. 

Ważną zasadą jest to, że akceptujemy uczucia, pomagając dzieciom przeżywać je 

konstruktywnie. Dzieci mają prawa przeżywać trudne uczucia, nie mają jednak prawa pod 

wpływem tych emocji krzywdzić innych, siebie czy niszczyć przedmiotów. Zasada dotyczy 

również Rodziców, którzy bezpośrednio modelują zachowania. 

5. Warto wyznaczać dzieciom drobne zadania oraz obowiązki dostosowane do możliwość 

rozwojowych dziecka. Wykonanie zadania powoduje wzrost poczucia własnej wartości i 

 buduje poczucie sprawstwa. 

6. Ważny jest codzienny ruch i aktywność fizyczna, w miarę możliwość na świeżym 

powietrzu, biorąc pod uwagę obecne ograniczenia. Jeśli jest to możliwe to warto w 

 rodzinnym gronie wyjść na wieczorny spacer, pobiegać czy pojeździć na hulajnodze. Jeśli 

wyjście nie jest możliwe to należy porządnie wywietrzyć pomieszczenie i poćwiczyć wspólnie 

w domu. 

7. Proszę pamiętać, że dzieci ciągle rozwijają się, rosną, dojrzewają, a to znaczy, że nie są 

jeszcze gotowe na wszystkie wyzwania jakie stawia życie. Dla Rodziców aktualna sytuacja 

również może być trudna, jednak to na dorosłych spoczywa obowiązek konstruktywnego 

poradzenia sobie w tej sytuacji i bezpiecznego przeprowadzenia przez nią dzieci. 

W razie trudności, zapraszamy do kontaktu i współpracy. Kontakt telefoniczny lub poprzez 

 dziennik elektroniczny Librus. 



Motywacja i wsparcie dla dzieci  

1. ZMIENIAJ AKTYWNOŚĆ DZIECKA PODCZAS NAUKI 

Ważnym aspektem w nauce, która jest organizowana w sposób online jest równowaga 

między aktywnością umysłową i odpoczynkiem. Pamiętajmy, że niemal każdą naukę możemy 

uczynić przyjemniejszą, dozując odpowiednio zakres przerabianego materiału z aktywnością, 

która sprawi, że dziecko nie odczuje znudzenia. Nudną naukę ułamków doskonale jest 

zastąpić prezentacją ułamków na klockach lego. W warunkach domowych możemy 

przeprowadzić niejeden eksperyment naukowy z dziedziny fizyki czy biologii. Dobrze jest 

również rozwijać dziecięcy umysł, podsuwając mu interesującą edukacyjną rozrywkę. 

Komputerowe gry logiczne bywają ciekawe i dostarczają wiele zabawy, a jednocześnie 

zwiększają efektywność umysłu na wielu płaszczyznach. Dzięki nim dziecko ćwiczy pamięć 

lub koncentrację, a jeśli poprawi w sobie te umiejętności – nauka będzie przychodziła mu bez 

trudu i z dużą przyjemnością. A to sprzyja chęciom do nauki. 

 2. NIE ZBYWAJ, NIE ZNIECHĘCAJ, NIE WYRĘCZAJ 

Zmęczeni obecną sytuacją możemy popaść w zniechęcenie i absurd nauki online. 

Niebezpiecznie odwrócić uwagę od edukacji naszego dziecka i trapiących go w związku z tą 

sytuacją problemów. Nie możemy jednak zwalniać się z obowiązku wspierania w edukacji 

naszych dzieci, skupiając tylko i wyłącznie uwagę na problemach świata ludzi dorosłych. W 

 ten sposób niepostrzeżenie możemy tłumić ciekawość dziecka do poznawania nowych 

zagadnień i ogólnego rozwoju. Brak systematyczności i angażowania się w proces edukacyjny 

naszego dziecka, może mieć zgubny wpływ na jego szkolną przyszłość. Aktywność szkolną 

naszej pociechy możemy skutecznie  zahamować poprzez wyręczanie dziecka np. w 

 odrabianiu lekcji. W momencie pojawienia się trudności, należy znaleźć czas, aby 

wytłumaczyć na czym polega problem niż wykonywać zadanie za dziecko. Nie przynosi to 

żadnego skutku edukacyjnego, a wręcz przeciwnie – hamuje jego rozwój umysłowy. 

 3. CHWAL I NAGRADZAJ 

Nie da się uniknąć systemu kar i nagród w edukacji. Służą temu między innymi stopnie  w 

 szkole, ale my jako rodzice również możemy ustanowić własny system nagradzania i karania. 

Trzeba to jednak robić z dużą rozwagą. Niektóre dzieci na kary reagują zniechęceniem do 

podejmowania dalszych prób i buntem przeciw nauce. Zdarza się, że zbytnie nagradzanie 

dziecka traktowane jest przez nie jako codzienność. Wówczas dochodzi do sytuacji, w której 

dziecko domaga się nagrody za każdym razem, gdy coś mu się udało. By nie popaść w te 

skrajności, należy rozważnie dysponować karami i nagrodami. Na co dzień wystarczą ustne 

pochwały, miłe słowo doceniające trud włożony i zaangażowanie. W  przypadku nagród 

większych można na przykład ustalić dziecku duże cele, które będziemy nagradzać np. 

systematyczność w nauce i własna wewnętrzna motywacja. Na co dzień mogą to być 

drobiazgi, które naukę czynią przyjemniejszą. W przypadku kar, warto stosować je w 

 ostateczności i tylko wtedy, gdy brak wywiązywania się z obowiązków szkolnych jest 



efektem lenistwa a nie braku zrozumienia tematu. Przykładem kary, może być pozbawienie 

dziecka na jakiś czas przywilejów. Kara powinna być zastosowana od razu po przewinieniu, 

nie odraczana w czasie i tyle trwać, aby rodzice konsekwentnie byli w stanie ją utrzymać. 

 4. ROZWIJAJ PASJE 

Każdy z nas wykonuje i uczy się z przyjemnością tego, co lubi. Tak samo jest w przypadku 

dzieci. Nie ma się więc co dziwić, kiedy nasza córka lub syn lepiej radzą sobie np. z 

 przedmiotami ścisłymi niż naukami humanistycznymi Wiedzę o zainteresowaniach i  pasjach 

dziecka warto wykorzystać w motywowaniu. Nie wymagajmy od dziecka najlepszych ocen ze 

wszystkich przedmiotów, bądźmy wyrozumiali dla jego przedmiotowych upodobań. 

Umożliwiajmy mu oddanie się pasji np. przyrodniczej, kupujmy mu pomoce naukowe z tej 

dziedziny, wspierajmy rozwój zainteresowań ze świadomością, że dziecko nie marnuje w ten 

sposób czasu, który mogłoby poświęcić matematyce, ale że właśnie rozwija swój umysł i 

 czyni go bardziej otwartym. To w matematyce jest równie ważne i na pewno wyjdzie jej na 

dobre. Wykorzystaj czas spędzony z dzieckiem w domu na wspólne oglądanie programów 

edukacyjnych, inspirujących doświadczeń czy ciekawostek na które zawsze brakowało czasu. 

 5. NIE KRYTYKUJ 

Dla dziecka izolacja od środowiska szkolnego jest sytuacja trudną, która może doprowadzać 

do skrajnych emocji u dziecka. Starajmy się być wsparciem i ,,znosić” pojawiające się 

huśtawki nastrojów. Nie ma nic gorszego w obecnej sytuacji niż negowanie pojawiających się 

emocji lub niepowodzeń. Jeśli robi to rodzic, który powinien być autorytetem, mogą 

pojawiać się uczucia bezsensu w podejmowanie działań, a motywacja drastycznie spadnie. 

Jeśli zależy nam na wychowaniu młodego człowieka, który będzie pełny wiary we własne 

możliwości, nie możemy podcinać mu skrzydeł. Krytykowanie nie jest żadnym hartowaniem 

charakteru, szczególnie u wrażliwego dziecka. Zamiast motywować dziecko do wytężonej 

pracy, może osłabić jego zapał i przede wszystkim zranić je. Nauka w tej sytuacji może 

wydawać się dziecku czymś złym, niepotrzebnym, a utraconą wiarę w siebie trudno 

odbudować. Zamiast się z dziecka naśmiewać czy wytykać mu błędy i niedociągnięcia, warto 

postarać się zrozumieć trudności związane z inną dla niego sytuacją.  

6. POBUDŹ OGÓLNĄ MOTYWACJĘ DO NAUKI 

Warto wzbudzać w dziecku ogólną motywację do nauki mimo nie chodzenia do szkoły. 

Dziecko powinno zrozumieć, po co w ogóle musi się uczyć. Trzeba przystępnie wyjaśnić mu, 

do czego przydaje się wiedza uzyskana w procesie edukacji. Nasza pociecha powinna mieć 

świadomość, że edukacja jest bardzo praktyczna i czyni nasze życie łatwiejszym. 

Wytłumaczmy dziecku praktyczność edukacji. Niech wie, że umiejętność liczenia przydaje się 

np. do określenia kwoty, jaką potrzeba wziąć na zakupy, a umiejętność czytania pozwoli mu 

samodzielnie czytać jego ulubione bajki. Możemy również rozbudzać w dziecku marzenia o 

 tym kim chciałby zostać i wspierać w tych wyborach.  



 7. KOCHAJ I AKCEPTUJ 

 Dziecko otoczone miłością i akceptacją jest silniejsze i łatwiej poradzi sobie w tak kryzysowej 

sytuacji. Dlaczego? Bo ma wsparcie, które dodaje mu sił i zapału. Ma również świadomość, 

że ktoś je dopinguje i w razie potrzeby mu pomoże. Teraz jest moment szczególny, żeby 

dziecko czuło się kochane, zaopiekowane i nie pozostawione samo sobie. Takie dziecko 

nawet w sytuacji zagrożenia może wierzyć mając nadzieję w bezpieczny świat i opiekę 

dorosłych. Nabiera wiary w siebie, a ta przecież potrafi czynić cuda. Na każdym kroku 

wzmacniajmy w dziecku wiarę w siebie. Akceptujmy jego słabości, wykażmy zrozumienie dla 

niepowodzeń i obecnie przeżywanych czasem skrajnych emocji. Zapewniajmy o swojej 

miłości szczególnie w tych trudnych dla dziecka chwilach. Jeśli nasza pociecha uwierzy, że 

może i że potrafi czegoś dokonać, łatwiej poradzi sobie z obecną i pojawiająca się w 

 przyszłości trudną sytuacją.. 

 8. POKAZUJ AUTORYTETY I BĄDŹ AUTORYTETEM 

Dla każdego z nas największą motywacją do działania bywają osiągnięcia innych osób, 

szczególnie tych, które znamy. Nic bardziej nie przekonuje niż namacalny dowód na sukces. 

Dzieciom również przydają się takie wzorce. Ale tylko te atrakcyjne z ich punktu widzenia. 

Bardziej niż najlepszy uczeń z klasy zdobywający najwyższe stopnie do nauki przekona ich np. 

ulubiony sportowiec, który skończył studia i zna języki obce. Szukajmy autorytetów wokół 

dziecka, zwracajmy uwagę na jego zainteresowania i starajmy się pokazać nowe możliwości 

edukacji online np.: jako nowe doświadczenie. Nie zapominajmy przy tym o sobie. Dbajmy o 

 swój dobrostan. My też powinniśmy korzystać z pomocy, jeżeli obecnie czujemy taka 

potrzebę. Dzięki temu będziemy stabilnie tworzyć naszym dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa, które jest podstawą wszelkiej dziecięcej aktywności, w tym edukacyjnej. 

 9. UŁATW DZIECKU NAUKĘ 

Nawet najtrudniejsze rzeczy można w przystępny sposób wytłumaczyć. Można również 

łatwiej pewne rzeczy przyswoić. Niestety nie wiedzą tego dzieci, więc to do nas – dorosłych 

należy podpowiedź, jak to zrobić. Warto podzielić się z dzieckiem technikami ułatwiającymi 

zapamiętywanie, by potrafiło w prosty sposób zapamiętać nawet najdłuższe informacje. 

Sprawmy, by podczas nauki dziecko nauczyło się selekcji. Niech odrabianie lekcji zaczyna od 

najprostszych rzeczy, bo szybki sukces wzmoże motywację do rozwiązywania trudniejszych 

zadań. Warto pokazać dziecku, że podkreślanie tekstu czy zaznaczanie ważnych fragmentów 

w książce karteczkami może ułatwić późniejszą naukę. Zachęcać do kontaktu z 

 nauczycielami, w razie pojawienia się trudności ze zrozumieniem zadanego materiału. 

 10. DOBRZE ZORGANIZUJ CZAS DZIECKA 

Zadbajmy o to, by nasze dziecko uczyło się systematycznie. Zostawianie sobie nauki 

obszernego materiału na sam koniec, może okazać się ponad siły i możliwości dziecka, co z 

 pewnością będzie działać na nie demotywująco. Wprowadzenie dyscypliny w edukacji ma 



swoje plusy – uczy systematyczności działania również w innych dziedzinach życia. Warto 

ustalić harmonogram dnia , w którym nauka staje się stałym elementem – niemal tak samo 

naturalnym jak mycie zębów. Dobrze jest również codziennie rozmawiać z dzieckiem na 

temat rzeczy, o których się uczyło. W ten sposób utrwalamy jego wiedzę. Umysł, który 

regularnie ćwiczy, łatwiej przyswaja informacje i zapamiętuje je. Dziecko, które codziennie 

utrwala sobie zdobywane wiadomości, nie powinno mieć żadnych problemów w 

 opanowaniu materiału. W sytuacji, gdy uczeń proces edukacyjny odbywa w formie online, 

ogromną rolę odgrywają rodzice, którzy codziennie powinni aktywnie uczestniczyć w 

 działaniach organizacyjnych i motywacyjnych pracy ucznia w środowisku domowym. 

Praca online naraża na niebezpieczeństwa-jak zadbać o bezpieczeństwo w 

 sieci? 

W związku z tym, że Internet będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w edukacji 

online, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady korzystania z Internetu. 

PAMIĘTAJ, ŻE: 

Sieć nie jest w pełni kontrolowana, dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek zaniedbania 

ze strony użytkowników. Niejednokrotnie w mediach pojawiają się informacje o kradzieżach 

danych, przemocy wirtualnej i innych negatywnych zjawiskach, na które mogą być narażone 

osoby korzystające z Internetu. Wiele osób wychodzi z założenia, że zagrożenia ich nie 

dotyczą, ponieważ w wolnej chwili przeglądają jedynie witryny internetowe lub kontaktują 

się ze znajomymi – takie podejście nie jest właściwe, ponieważ każdy z nas jest potencjalną 

ofiarą wirtualnych zagrożeń. 

Istnieje ryzyko zagrożenia złośliwym oprogramowaniem i wirusami komputerowymi. Mogą 

one zablokować możliwość korzystania z urządzenia, a nawet pobrać poufne dane, takie jak 

dane osobowe czy namiary konta bankowego. W niektórych przypadkach złośliwe 

oprogramowanie mogą uzyskać dostęp do kamery urządzenia, przez co będzie śledziło 

konkretnego użytkownika lub ruch danej osoby w sieci. Choć programy chroniące  przed 

 wirusami komputerowymi są nieustannie unowocześniane, warto o nich pamiętać i dbać o 

jak najwyższy poziom zabezpieczeń. 

Wyłudzanie i kradzież danych osobowych. Wystarczy raz udostępnić swoje poufne dane, 

aby stały się upublicznione w sieci – w ten sposób stają się również dostępne dla osób, które 

mogą wykorzystać je w różny sposób. Wiele osób lub grup wyłudza i wykorzystuje dane 

osobowe, tworząc i sprzedając specjalne bazy lub biorąc kredyty, do których wystarczy 

znajomość podstawowych danych. Warto pamiętać, aby w żaden sposób nie przesyłać 

swoich danych osobowych ani nie umieszczać ich w sieci, również podczas prywatnych 

rozmów. 

Zagrożeniem, czyhającym przede wszystkim na młodszych użytkowników internetu, jest 

 pornografia i wirtualna przemoc. Wszelkiego rodzaju wirtualne znajomości, korzystanie z 



serwisów matrymonialnych, dostępność serwisów z treściami pornograficznymi czy usługami 

dla dorosłych oraz wiele innych elementów stanowią ogromne zagrożenie dla dzieci. Z tego 

powodu rodzice powinni monitorować aktywność swoich dzieci w sieci oraz uświadamiać je 

o potencjalnych zagrożeniach. Jednym z najnowszych problemów w wirtualnym świecie jest 

tzw. hejt – jego ofiarą padają nie tylko dzieci, ale też dorośli, dlatego bardzo ważne jest jak 

najszybsze reagowanie na niewłaściwe zachowanie innych użytkowników internetu. 

Internet niesie ze sobą o wiele więcej zagrożeń, dlatego w związku z nasileniem pracy w sieci 

przez nasze dzieci, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 

• pamiętaj, aby zawsze korzystać z aktualnego programu antywirusowego – wybieraj 

oprogramowania, które są sprawdzone. Warto również na bieżąco i regularnie skanować 

komputer pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania, 

• twórz bezpieczne, skomplikowane hasła – nie wybieraj tych, które są łatwe do 

odgadnięcia. Zadbaj o to, aby mieć inne hasło do każdego portalu i profilu – dzięki temu 

nawet w sytuacji, kiedy Twoje hasło do jednego miejsca zostanie wykradzione, inne hasła 

pozostaną bezpieczne. Warto również korzystać ze specjalnych generatorów haseł, które 

pozwalają na stworzenie długich, bardzo skomplikowanych haseł zabezpieczających; 

• zwracaj uwagę, czy witryna, z którą chcesz się połączyć, posiada certyfikat SSL – 

dzięki temu zyskasz pewność, serwer, z którym się łączysz, jest tym właściwym, a IP nie 

zostało podmienione. Dzięki certyfikatom SSL internetowe transakcje są o wiele bardziej 

bezpieczne – na przykład w sklepach internetowych; 

 • nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych – unikaj wszelkich ogłoszeń o 

 pracę lub serwisów, wymagających podania numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, 

adresu, nazwiska czy numeru telefonu; 

• unikaj pobierania plików z niepewnych źródeł, na przykładu plików typu torrent; 

• rozważ szyfrowanie dysku twardego – warto zrobić to zawczasu, aby w razie awarii 

komputera nie ryzykować, że ktoś niepożądany (na przykład w serwisie) uzyska dostęp do 

prywatnych danych; 

• nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail, nie pobieraj załączonych w nich 

plików oraz nie wchodź na strony z linków w takich wiadomościach – mogą one zawierać 

złośliwe oprogramowanie; 

• unikaj nawiązywania relacji z osobami, których nie znasz – jeśli ktoś obcy zaprasza 

Cię do znajomych na portalu społecznościowym, bezpieczniej będzie odrzucić takie 

zaproszenie; 



• uważaj na skrócone adresy URL – często mogą stanowić niebezpieczną pułapkę. Jeśli 

chcesz skorzystać ze skróconego linku, upewnij się, że został udostępniony przez osobę, 

którą znasz lub pochodzi z bezpiecznego źródła; 

• dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej 

 lokalizacji czy treści w telefonie. Ta sama zasada dotyczy korzystania ze  stron 

 internetowych – nie klikaj “Akceptuję” czy “Potwierdzam”.  W  ten  sposób  udzielasz 

 zezwoleń na dostęp do wielu informacji – warto najpierw zapoznać się z regulaminem i 

dokładnie sprawdzi, co akceptujesz. 

Warto stosować się również do zasad savoir vivre w Internecie, nie jesteśmy anonimowi. 

Warto odnosić się do innych z kulturą i szacunkiem. Co prawda internetowe kontakty często 

postrzegane są jako mniej istotne, przez co dochodzi do wielu negatywnych zjawisk, a nawet 

do cyberprzemocy. Odnoś się do innych grzecznie i reaguj, kiedy spotkasz się z hejtem. Jeśli 

dojdzie do kontaktu z osobą, która odnosi się do Ciebie niegrzecznie, nie kontynuuj 

rozmowy – dzięki temu zapewnisz sobie komfort psychiczny! 

Bezpieczeństwo dzieci w internecie 

Kontroluj aktywność dziecka w sieci i reaguj, kiedy zdarzy się coś niepokojącego! Wyjaśnij 

dziecku, co jest akceptowalne, a czego nie można tolerować. Warto wykorzystać możliwość 

pracy online do nauki odpowiedzialności w internecie. Korzystaj z wszelkiego typu blokad 

rodzicielskie, na przykład przed stronami dla dorosłych. Jakiś czas temu Google 

zaprezentował YouTube Kids w Polsce – wersja popularnego serwisu stworzona została z 

 myślą o dzieciach – ma ona ustrzec maluchów przed kontaktem z nieodpowiednimi 

treściami. 

Przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś w sieci je zaniepokoi 

– dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania. Nie pozwól dziecku na 

nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne zagrożenie, w szczególności dla 

najmłodszych dzieci. Jednocześnie pamiętaj, że obecność dziecka w sieci jest nieunikniona – 

Internet wykorzystywany jest między innymi w szkole, dlatego uświadamianie dziecka na 

temat potencjalnych zagrożeń jest najlepszym rozwiązaniem. 

W obecnej sytuacji mamy możliwość i nasze dzieci do wykorzystania go intensywnie w 

 procesie edukacji. Warto jednak na bieżąco dbać o bezpieczeństwo w sieci – nieustannie 

pojawiają się nowe typy zagrożeń, dlatego należy dbać o aktualność posiadanych informacji 

oraz zabezpieczeń. Stosując się do powyższych zasad skutecznie zminimalizujesz ryzyko, że  

staniemy się ofiarą zagrożeń Internetu. 

W razie problemów i pytań dotyczących wykorzystania platform edukacyjnych, e-dziennika 

czy zabezpieczeń np.: kontrola rodzicielska, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub 

poprzez dziennik Librus. Pozostańmy w kontakcie. 



 

 

 


