
 

Jak zabezpieczyd komputer dziecka? 
 

Zagrożenia związane z Internetem: 
 Zawieranie znajomości z nieznajomymi. 
 Ujawnianie własnych danych. 
 Pornografia. 
 Pedofilia. 
 Łamanie praw autorskich. 
 Wykorzystywanie informacji z Internetu do tworzenia narkotyków. 
 Uzależnienie od komputera i Internetu. 
 Brutalne i pełne przemocy gry. 
 Cyberprzemoc. 

Oprogramowania filtrujące: 
 Na rynku istnieje wiele płatnych programów do 

filtrowania Internetu tj. Beniamin, Cenzor, Motyl, 
Opiekun dziecka w Internecie. 

 Programy te kontrolują korzystanie z zasobów 
Internetu. Blokują strony zawierające treści erotyczne 
i pornograficze. Pozwalają również na zablokowanie 
dostępu do czatów, stron z bramkami SMS 
i uniemożliwienie uruchamiania komunikatorów 
takich jak Gadu-gadu, Tlen. 

 Niektóre programy dają także możliwośd blokowania uruchomienia 
dowolnych programów. 

Klasyfikator treści w przeglądarkach: 

Każda przeglądarka internetowa umożliwia włączenie tzw. klasyfikatora 
treści. W Internet Explorer wybieramy opcje:  

Narzędzia -> Opcje 
internetowe - > Zawartośd -> 
Klasyfikator  treści -> Włącz 
 
W przeglądarce FireFox 
instalujemy dodatek 
FoxFilter. 
Zarządzanie dodatkiem: 
Narzędzia -> FoxFilter 
Settings  

 
 

Windows 7: 
Windows 7 umożliwia ustawienie konta użytkownika standardowego, 
gdzie użytkownik nie może zmieniad ustawieo systemowych i instalowad 
programy bez zgody administratora. Windows 7 posiada także możliwośd 
włączenia kontroli rodzicielskiej dla konta. Panel sterowania -> Kontrola 
rodzicielska. 
 

Plik Hosts: 
Plik Hosts pozwala manipulowad przekierowaniami adresów w systemie 
Windows. Jest to sposób o tyle uniwersalny, że 
działa na każdą przeglądarkę internetową i inne 
oprogramowanie które łączy się z danymi 
adresami oraz można go zastosowad praktycznie 
w każdej wersji systemu Windows. Plik Hosts 
znajduje się w różnych lokalizacjach, zależnie od 
wersji systemu Windows.  
Szczegółowy opis można znaleźd na stronie: 
http://www.expressit.pl/plik-hosts-jak-zablokowac-strony/  

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier: 
PEGI - ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier, to  system 
ratingu wiekowego stworzony w celu udzielenia rodzicom 
w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji 
o zakupie gier komputerowych. System ten, jednolity i stosowany 
obecnie w większości krajów Europy, został wprowadzony wiosną 
2003 r. i zastąpił krajowe systemy ratingu wiekowego. Wystarczy 
wejśd na stronę www.pegi.info, a następnie w celu sprawdzenia 
klasyfikacji określonej gry wybrad zakładkę "Szukaj gry". Po 
znalezieniu konkretnego tytułu, rodzic jest w stanie sprawdzid 
m.in. ograniczenia wiekowe lub obejrzed piktogramy, które 
objaśniają czy gra zawiera elementy przemocy lub wulgarny 
język, informują również o tym czy w grze pojawia się nagośd, 
zachowania seksualne, narkotyki, dyskryminacja i hazard. 

 
Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim. Nie 
ma lepszej ochrony niż mądry, troskliwy rodzic i jego opieka. 
Żadne rozwiązanie techniczne nigdy nie zastąpi dobrego 
kontaktu rodzica z dzieckiem. 
 Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w domu. Pozwoli Ci to raz 

na jakiś czas w naturalny sposób zerknąd na monitor i sprawdzid, co 
robi Twoja pociecha. 

 Pokaż dziecku wartościowe i bezpieczne strony. Zadbaj o to, by 
dziecko miało co robid w Internecie. Jeżeli zaproponujesz mu ciekawe 
serwisy, zapewne zajmie się nimi i nie będzie chodzid po ciemnych 
zaułkach sieci. 

 Nie bój się Internetu. Internet sam w sobie nie jest zły. Nie podchodź 
do niego jak pies do jeża, nie zabraniaj dziecku korzystania z sieci. 
Potraktuj Internet jak jedno z wielu zajęd dziecka, rozmawiaj o nim 
rzeczowo i spokojnie. 

 Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Najlepsza metodą na to, by chronid 
dziecko przed najróżniejszymi zagrożeniami, jest rozmowa. Przygotuj 
się do niej, spróbuj poczytad trochę o Internecie, dowiedzied się 
o nim, by byd dla swojego dziecka partnerem do rozmowy. Pamiętaj, 
że rozmowa to nie tylko mówienie, ale i słuchanie.  

 Nie bój się przyznad do niewiedzy. Byd może komputery i Internet nie 
są Twoim konikiem, nie poruszasz się biegle w nich. Przyznając się 
dziecku do niewiedzy, nie stracisz w jego oczach autorytetu. Poproś 
dziecko, by pokazało Ci, jak korzystad z komputera i Internetu. Będzie 
szczęśliwe, mogąc Cię czegoś nauczyd. 

 Surfuj po sieci razem z dzieckiem. W dzisiejszych czasach wszyscy 
jesteśmy zagonieni, zapracowani i mamy mało czasu. Pamiętaj 
jednak, że Twoje dziecko jest najbezpieczniejsze, kiedy jesteś przy 
nim. Jeśli surfujecie razem, dziecko na pewno w tym czasie nie będzie 
odwiedzad niedozwolonych stron. 

 Ustalaj zasady i egzekwuj je. Nie zachęcamy w żadnym wypadku do 
stosowania w odniesieniu do sieci metod tzw. bezstresowego 
wychowania. Rodzice są od tego, by wyznaczad granice, określad 
pewne zasady i je egzekwowad. Ustal z dzieckiem, co wolno, a czego 
nie i egzekwuj to. 

 Wspieraj się programami filtrującymi. Programy filtrujące mają za 
zadanie wspierad rodziców w ochronie dzieci, blokując wyświetlenie 
dziecku stron ze szkodliwymi treściami. Pamiętaj jednak, że program 
nie zastąpi Ciebie. Jak każde narzędzie bywa też zawodny. 

 
Ważne strony internetowe: 

 www.saferinternet.pl  
 www.dzieckowsieci.pl  
 www.helpline.org.pl  
 www.dyzurnet.pl  
 www.sieciaki.pl  
 www.przedszkolaki.sieciaki.pl  
 www.dbi.pl  
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