
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
JAKI SMARTFON?

... dziecko MUSI MIEĆ 16 LAT żeby legalnie, zgodnie z regulaminem, samodzielnie założyć i zarządzać swoim kontem Google? 
 
Przed osiągnięciem tego wieku założenie specjalnego dziecięcego konta ( które np. nie zbiera danych o aktywności użytkownika do
celów reklamowych ) jest możliwe tylko przez kontrolę rodzicielską.
 

GOOGLE FAMILY LINKGOOGLE FAMILY LINK

Aplikacja pozwala na wprowadzenie
całkiem skutecznej kontroli rodzicielskiej.
Udostępniana jest za darmo na smartfony
z systemem Android lub iOS.
 
 nagrywania i podsłuchiwania rozmów

odczytywania wiadomości e-mail i sms
odczytywania wiadomości z innych
aplikacji
sprawdzania historii przeglądanych
stron i filmów

GOOGLE FAMILY LINK nie jest aplikacją do
szpiegowania dziecka!
 
Pozwoli Ci ograniczyć pewne funkcje, ale
nie daje dostępu do:

CO  CYBERRODZ I C E  POW INN I  W I E DZ I EĆ  O :

Family Link działa na
urządzeniach z Androidem
w wersji od 7.0 oraz iPhone'ach
z systemem iOS w wersji 9 lub
wyższej.
 
Niektóre funkcje smartfonów np
programowalne przyciski
pozwalają na ominięcie
blokady. 

CO  CYBERRODZ I C E  POW INN I  W I E DZ I EĆ  O :

CO TO ZA APKA? NIE BĘDZIESZ MÓGŁ:

@CyberSkillPl

KIEDY SMARTFON Z APKĄ DO KONTROLI ?

"Szkodliwe treści to jest olbrzymi problem, i to jest nasze olbrzymie zaniedbanie. Nasze rodziców. Jedynie 20% rodziców korzysta z filtrowania
treści..."
źródło: Domowe Zasady Ekranowe | Łukasz Wojtasik, FDDS | DBI2020 | rodzice.fdds.pl
____________________________________________________________________________________________________________________
Z badania “Młodzi Cyfrowi” i z badań poprzednich wynika, że w 60% przypadków, rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi [o internecie], nie
wprowadzają zasad w domu.
 
Ja zawsze porównuję z tym, jakbyśmy dali dzieciakowi kluczyki do samochodu i w ogóle się nie zainteresowali czy on umie jeździć czy nie.
źródło: https://www.ojcowskastronamocy.pl/

WIĘCEJ NA:

INNE APKI?

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

KIM JEST AUTOR?
Radek. Gracz, gadżeciarz i tata dwóch córek. To dla nich
szuka sposobów na mądre wykorzystanie technologii. Na
co dzień uczy dzieciaki programownia. LICENCJA

CZY WIESZ ŻE....

Nadmiar kontroli szkodzi tak
samo jak jej brak!

NIE SZPIEGUJ!

Autor opracowania wyraża swoją prywatną opinię. Używasz na własną odpowiedzialność.

ukryje aplikacje niedostosowane do
wieku dzieci
instalacja każdej aplikacji wymaga
zgody opiekuna
blokuje możliwość korzystania z
urządzenia w określonych godzinach
pozwala na wykonywanie i odbieranie
połączeń podczas blokady
daje możliwość ustawienia dziennego
limitu czasu korzystania z urządzenia
blokuje strony dla dorosłych
lokalizuje położenie urządzenia

 

CO POTRAFI ?

USUNIĘCIE APLIKACJI BEZ ZGODY
OPIEKUNA KOŃCZY SIĘ CAŁKOWITĄ
BLOKADĄ URZĄDZENIA!
Wyłączenie blokady jest czasochłonne, ale
możliwe.

ZABEZPIECZENIA

Jak dziecko jest nastolatkiem to zaczynają się negocjacje. Wtedy
jest za późno na rozmowy. Dlatego fajnie jak te dobre wzorce
budujemy od najmłodszych lat.
źródło: https://www.ojcowskastronamocy.pl/
 
Zacznij zanim Twoje dziecko otrzyma swój pierwszy smartfon na
własność. 
 
Ustawienie kontroli rodzicielskiej będzie dla Ciebie dużo
trudniejsze jeśli Twoje dziecko przyzwyczaiło się do
korzystania z urządzania bez ograniczeń.

Net Nanny 
Qustodio
OurPact
FamiSafe
Spyzie

Jeśli nie jesteś fanem google
masz wiele alternatyw:

 
Ja zdecydowałem się na
FAMILY LINK ponieważ ta apka
jest skuteczna i darmowa.
 
Ważne jest też to, że daje mi
uprawnienia do kontroli
korzystania z urządzenia, a nie
pozwala na szpiegowanie
dziecka.  


