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Як організувати безпечний інтернет-простір для дітей: 
пам’ятка для педагогів
	 Підвищуйте комп’ютерну та інтернет-обізнаність.
Це допоможе бути з учнями на «одній хвилі» та за                        необхідності допомогти розв’язати проблеми, пов’язані з              комп’ютером або інтернетом. Вчіться у своїх учнів нового,                особливо коли це стосується технологій, програм, 

соціальних мереж.
	Будьте для учнів авторитетом. Це допоможе їм довіряти вам,           бути відвертими. На уроках, пов’язаних із гаджетами й інтернетом, спілкуйтеся з дітьми про їхні успіхи й невдалі в онлайні-світі.
	Регулярно поновлюйте ліцензію на антивірусні програми. Шкільні комп’ютери слід захищати активованою ліцензією офіційних програм, щоб уникнути збоїв у системі.
	Пропонуйте учням цікаві й пізнавальні інтернет ресурси. А отже, вони не шукатимуть, де розважатися онлайн, самостійно. Використовуйте навчальні ігри та програми, дитина матиме змогу тренувати навички концентрації уваги, комунікації. 
	Навчайте учнів комп’ютерній грамотності. Діти в будь-якому випадку використовуватимуть інтернет, гаджети, адже це частина сучасної реальності. Навчайте їх правил безпеки.
	Установітьправила використання гаджетів на уроках. Поясніть дітям, що перевірти повідомлення, сповіщення, телефонувати батькам тощо слід на перерві.
	Розповідайте про інтернет – загрози. На виховних годинах інформуйте учнів про ризики, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті. Пояснюйте, які правила захистять їх від неприємностей.





Правила інтернет-безпеки: пам’ятка для дітей
• Дотримуйтеся родинних правил безпеки в інтернеті. Прислухайтеся до порад батьків, оскільки вони турбуються про твій комфорт і захист даних у мережі.
• Не ділися конфіденційною інформацією про себе – прізвищем, номером телефону, адресою, номером школи тощо без дозволу батьків.
• Створюй різні складні паролі для своїх акаунтів у соцмережах і періодично оновлюй їх.
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• Не зустрічайся із незнайомцями з мережі в реальності. Якщо це інтернет-друг, із яким ти довго листуєшся, то перед зустріччю обов’язково повідом батьків, нехай знають про ваше місце зустрічі або підуть із тобою.
• Дотримуйтеся нетикету – етикету в мережі.  Не ображай інших і не давай образити себе.
• Нічого не купуй онлайн самостійно.       Не повідомляй іншим дані картки, банківського рахунку батьків тощо.
• Дотримуйся правил користування гаджети, які є у твоєму закладі освіти. Вмикай під час уроку режим «без звуку», користуйся телефоном на перерві.
• Не відкривай листи електронної пошти, файли в чатах тощо від незнайомих користувачів або з незнайомих сайтів.
• Встанови або попроси батьків встановити антивірус  на свій гаджет і за потреби оновлюй його.
• Перевіряй гаджети – чи не з’явилися на них файли або програми, яких ти не завантажував (-ла), чи активна антивірусна програма. Якщо помітив (-ла) щось незвичайне – повідом дорослого.
• Користуйся пошуковими системами для дітей. Пам’ятай, що коли ти завантажуєш щось в інтернеті – аудіо, відео, текстові файли – разом із ними на гаджет може завантажитися вірус або програма-шпигун.

Як організувати безпечний інтернет-простір для дітей: пам’ятка для батьків
* Створіть сімейні правила безпеки в інтернет-просторі. Обов’зково посніть дитині, чому важливо їх дотимуватися. Також домовтеся про денний ліміт часу в інтернеті – за комп’ютером і в телефоні.
* Налаштуйте батьківський контроль та інформаційні фільтри. Для цього застосовуйте інструменти, що обмежують доступ дитини до певної інформації на сайтах або в застосунках. Запитайте, що дитині цікаво переглядати в інтернеті, хто її друзі та в яких соціальних мережах вони зареєстровані. Також використовуйте засоби блокування небажаного контенту і рекламних вікон, що спливають.
* Захищайте конфіденційність. Переконайтеся, що дитячі акаунти в соціальних мережах мають правильні налаштування – опублікований контент бачать лише друзі, читачі, підписники тощо.
* Розповідайте про ризики й загрози. Ознайомте дитину з небезпеками в мережі – розкажіть їй про віруси , шахраїв, тролів тощо. Обговоріть небезпеку комунікації із незнайомцями онлайн і офлайн. Окремо поспілкуйтеся про популярні небезпечні ігри, челенджі, флешмоби. Нагадайте, як важливо захищати конфіденційну інформацію.
* Будьте дитині другом. Вона не має вас боятися. Частіше спілкуйтеся, виявляйте щирий інтерес до віртуального життя дитини. Допоможіть ій опанувати різні онлайн-ресурси, застосунки, навчіть застосовувати на практиці правила безпеки.
* Обмінюйтеся досвідом. Спілкуйтеся з іншими батьками щодо медіаплатформ, які підходять для дітей, сімейного користування.
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* Використовуйте пошукові сервіси, призначені для дітей. Наприклад, YoutubeKids, Kiddle, KidzSearch тощо.


