Nauczycielu,
poinformuj rodziców
o aplikacji mOchrona

m

chrona

Aplikacja ochrony rodzicielskiej
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) dostarczamy do szkół w całej Polsce
szybki, bezpłatny i bezpieczny internet. Wiemy, że internet OSE towarzyszy Państwu w codziennej
pracy. Mamy też nadzieję, że dzięki udostępnianym przez nas materiałom edukacyjnym lekcje stają
się jeszcze ciekawsze, a kompetencje cyfrowe uczniów – coraz wyższe.
Dodatkowo, przygotowaliśmy narzędzie, które pomoże dbać o bezpieczeństwo najmłodszych
użytkowników internetu również poza szkołą. To aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona.

Czym jest i jak działa? Oto kilka najważniejszych informacji:
•

mOchrona ułatwia ustalanie reguł dotyczących korzystania z internetu i aplikacji
na urządzeniu dziecka,

•

działa poprzez połączenie (sparowanie) sprzętów rodzica i dziecka,

•

można ją pobrać bezpłatnie na smar�ony, tablety i komputery,

•

konto rodzica, zabezpieczone kodem PIN, pozwala na wprowadzenie takich ustawień, które
zminimalizują ryzyko kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, to znaczy – na wybór
kategorii stron i aplikacji, do których dziecko powinno mieć dostęp, i wykluczenie
pozostałych,

•

w aplikacji rodzic może również zobaczyć szczegółowe informacje na temat aktywności
dziecka w internecie (to opcjonalne),

•

mOchrona umożliwia także dostęp do stale aktualizowanych treści edukacyjnych,
publikowanych na stronie: gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

Więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mochrona.

Kształtowanie bezpiecznych nawyków cyfrowych musi opierać się przede wszystkim na rozmowie
i przekazaniu najmłodszym odpowiedniej wiedzy. Rozwiązania technologiczne, takie jak aplikacja
mOchrona, mogą być znaczącym wsparciem w tym procesie.
Dlatego zachęcamy – przekażcie Państwo rodzicom uczniów informacje o aplikacji ochrony
rodzicielskiej OSE.

Przygotowaliśmy gotowy materiał dla rodziców w dwóch wersjach – elektronicznej i przeznaczonej
do druku. Można go wykorzystać na różne sposoby:
•

przekazać na osobistym spotkaniu, np. zebraniu,

•

umieścić w widocznym miejscu w szkole,

•

wysłać mailem,

•

opublikować na stronie internetowej szkoły,

•

umieścić w dzienniku elektronicznym.

To ważne, aby temat bezpieczeństwa w sieci był wpisany w zakres tematów poruszanych na
lekcjach. Zastanawiacie się Państwo, jak to zrobić najlepiej? Pomożemy!

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych, na których regularnie publikujemy
gotowe scenariusze zajęć, a także aktualności i wskazówki, jak dbać o bezpieczeństwo
najmłodszych w internecie:
•

it-szkola.edu.pl – znajdują się tu kursy e-learningowe dla uczniów i nauczycieli, m.in. z
zakresu cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji,

•

no i oczywiście – ose.gov.pl.

Powodzenia!

Aplikacja powstała w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), który jest realizowany przez Państwowy Instytut
Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(POPC) na lata 2014–2020. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość
podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE prowadzone są także działania edukacyjnoinformacyjne, promujące zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

