
Ta broszura została wydana przez:

Kinder- und Jugendschutz der Stadt Neumünster
Urszula Steinhagen 043 21/ 942 21 46 
Daniela Taubenheim 043 21/ 942 21 45
E-Mail: jugendschutz@neumuenster.de

Pierwszy smartfon 
i czat w klasie?
Delegat do spraw ochrony dzieci 
i młodzieży w Neumünster

Co rodzice  
powinni wiedzieć

Dalsze informacje znajdą 
państwo np. na stronach:

Klick-Tipps.net

Internet-abc.de

Klicksafe.de

Handysektor.de

Schau-hin.info

Digitale-Helden.de

Medienanstalt Hamburg  
und Schleswig-Holstein

App Datenbank des Deutschen  
Jugendinstituts DJI
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Ważne przypomnienie:  
Prawie na każdy temat można znaleźć w internecie folder, 
aplikację albo film video! Jeżeli potrzebują państwo więcej 
informacji na temat ustawień modelu państwa telefonu, proszę 
poszukać w internecie.

Ustawienia smartfona 
Indywidualne przygotowanie urządzenia  

Co możesz ustawić ? 

Sprawdź czy …
	ustawione są limity aplikacji?

	ograniczony jest „czas przed ekranem“?

	bezpieczne jest hasło dziecka?

	dziecko nie da hasła innym?

	aplikacje są odpowiednie dla wieku dziecka? 

Dziecko to nie dorosły!   
Musi dziecko mieć …
	nieograniczony pakiet ?

	nieustannie włączony telefon?

	własne konto wszędzie?

	dostęp do sklepów z aplikacjami?

	dostęp do programów i aplikacji od 16/18 lat   
 (np. Youtube)?

Pierwszy czat klasowy. Czy …
	pomocna jest obecność dorosłego w czacie?

	znane są ustawienia aplikacji i profilu?



To stresuje nasze dzieci:

 za dużo wiadomości, spam

 pisanie nocą

 wyzwiska

 plotki

 konfl ikty

 używanie prywatnych zdjęć bez pytania

 obce osoby w czacie

Jak pomogę dziecku na codzień?

 informuję się na bierząco

 zabezpieczę smartfona (ograniczenia) 

 rozmawiam zapobiegawczo o możliwych problemach

 uczę dziecko ochrony własnej (blokowanie kontaktu n.p.)

 dyskutuję o mediach na codzień

 jestem przykladem dla dziecka w używaniu smartfona

 zamiast zabraniać proponuję alternatywne zajęcia

 dziecko używa smartfona w mojej obecności

 tematyzuję z innymi rodzicami jakie oni mają reguły.  
 Dzieci często argumentują „Wszyscy to mogą! Tylko ja nie   
 mogę!“ W rzeczywistości jest inaczej

 jestem konsekwentny(a), jeżeli dziecko innych obraża,   
 szykanuje also wysyła zabronione prawnie treści np 
 pornografi ę

Uwaga! To powoduje lęki u naszych dzieci:

 robienie postów z danymi osobowymi bez pozwolenia

 wysyłanie brutalnych albo obrzydliwych fi lmów

 zdjęcia pornografi czne

 groźby i pogróżki

 mobbing

 rasistowskie uwagi

 faszystowskie obrazki, zdjęcia

 kopiowanie prywatnych danych przez uczniów znających  
 twoje hasło

ROZMAWIAMY REGULARNIE NA TEMAT 
MEDIÓW Z DZIEĆMI W NEUMÜNSTER

RODZICE SĄ CORAZ BARDZIEJ 
 KOMPETENTNI MEDIALNIE

Drodzy rodzice! Podobne pytanie 
stawiacie sobie napewno:

Inne pytanie: kiedy pozwolili 
państwo dziecku samemu iść do 
sklepu albo jeździć na rowerze po 
ulicy?

Najważniejsze jest przygotowanie dziecka na  
medialne „pułapki i niebezpieczeństwa“. 
Dziecko musi dojrzeć również do smartfona, 
potra�ć samodzielnie rozpoznać ryzykowne 
sytuacje.

Dzieńdobry, kiedy dać dziecku 
pierwszego smartfona? 
Co radzą eksperci?

Rozumiem!         Od kiedy moje dziecko jest 
dojrzałe do mediów spolecznościowych?
Rozumiem!         Od kiedy moje dziecko jest 

Doradca medialny 
online

Proszę towarzyszyć dziecku na początku pod-
czas używania czatów i mediów,  pomóc, wytłu-
maczyć ustawienia i możliwości aplikacji. 
Dziecko nauczy się od państwa, czego należy 
unikać i jak reagować na medialne zagrożenia. 
Nie można się nauczyć poprawnego zachowa-
nia w czatach, bez ich używania. To byłoby jak 
jazda na rowerze bez roweru. 


