
Jakiego typu zagro enia czyhaj  na m odych ludzi w sieci? 

 
I. TRE CI PORNOGRAFICZNE 

67%  nastolatków zetkn o si  w Internecie z ró nego rodzaju materia ami pornograficznymi. 

Kontakt z takimi materia ami mo e spowodowa : 
- wyst pienie wysokiego poziomu negatywnych emocji,  
- zaburzenie prawid owego rozwoju,  
- obni enie poczucia bezpiecze stwa dziecka. 

!Pornografia ogl dana przez dzieci i m odzie  mo e kszta towa  w nich fa szywe pogl dy na 
sfer  seksualno ci i stanowi  wypaczon  edukacj  seksualn .  

II. TRE CI PREZENTUJ CE PRZEMOC I OKRUCIE STWO 
Wyst puj ce np. w filmach, brutalnych grach komputerowych. 

Kontakt z takimi materia ami negatywnie wp ywa na psychik  dziecka, 
prowadzi  mo e do wi kszej tolerancji na przemoc lub agresji.  
 

!Z przekazami pe nymi nienawi ci b  agresywnymi atakami s ownymi spotka o si  40% 
dzieci. 

III. TRE CI PROMUJ CE ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE B  
SZKODLIWE DLA ZDROWIA 

Samookaleczenia lub samobójstwa;  
 
Wyniszczaj ce diety; 
 
 
Za ywanie narkotyków lub dopalaczy; 
 

Z tymi tre ciami zetkn o si  ponad 20% 
dzieci; 
Informacje na temat skrajnego odchudzania 
si  znalaz o w sieci 30% m odych 

ytkowników; 
Tre ci prezentuj ce za ywanie narkotyków / 
dopalaczy obejrza o w sieci 24% dzieci. 

IV. CYBERPRZEMOC 

Cyberprzemoc to przemoc rówie nicza z u yciem mediów elektronicznych.  
   
  Cech  specyficzn  dla cyberprzemocy jest jej ci , ofiara cierpi zarówno w szkole, 
jak i w domu, dziecko przez ca  dob  do wiadcza negatywnych emocji i l ku.  

!22%  nastolatków do wiadczy o przemocy w sieci. 

V. NIEBEZPIECZNE KONTAKTY 

Uwiedzenie przez osob  doros , nazywane jest groomingiem.  



Kontakty z nieznajomymi mog  by  szczególnie gro ne, je eli prowadz  do spotkania 
w rzeczywisto ci.  

Dzieci s  otwarte na interakcje bezpo rednie z osobami poznanymi w sieci.  

! wiadczy o tym fakt, e co dziesi ty (11%) nastolatek przyzna  si  do spotkania poza 
Internetem z osob  doros , a prawie co trzecia (29%) z tych osób nie poinformowa a o tym 
nikogo ze swojego otoczenia. 

JAK USTRZEC DZIECKO PRZED NIEBEZPIECZE STWAMI? 

1. Odkryj Internet razem z dzieckiem.  
Rodzic zapoznaje dziecko z Internetem i jego zasobami. Pomaga znale  dziecku 
bezpieczne strony, które odpowiadaj  zainteresowaniom dziecka.  
 

2. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 
Przyjrzyj si  jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi ogl da , jak 
zachowuje si  w  sieci.  
 

3. Czas korzystania z Internetu -  ograniczony w zale no ci od wieku. 

WIEK ILO  CZASU SP DZANA ONLINE 
 

0 – 3 rok ycia 
 

Brak kontaktu z urz dzeniami ekranowymi. 
 

 
4 – 6 rok ycia 

 

 
30 minut – 1 godzina dziennie. 

 
7 – 10 rok ycia 

 

 
1 godzina co drugi dzie . 

 
11 -15 rok ycia 

 

 
2 godziny dziennie + dzie  wolny od 

korzystania. 
 

4. Podstawowe zasady bezpiecze stwa w Internecie. 
* Kontakt z osobami poznanymi w sieci – nie ka dy jest tym za kogo si  podaje  
i mo e wyrz dzi  dziecku krzywd . 
*Nieznajomym nie wolno podawa  danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru 
telefonu. 
* Dzieci nie powinny publikowa  samodzielnie w sieci tre ci, szczególnie 
prywatnych informacji, filmów, zdj . 
 

5. Kodeks dobrego zachowania w Internecie.  
Zasady dobrego zachowania obowi zuj  wsz dzie, tak e w Internecie. 
 



6. Wyrozumia . 
Bywa, e dziecko przypadkowo znajdzie si  na stronach przeznaczonych dla 
doros ych. Cz sto dziecko boi si  przyzna  do tego faktu w obawie przed kar , nawet 
je li tre ci je zaniepokoj  b  przestrasz . Rozmawiaj z dzieckiem o jego 
do wiadczeniach w sieci. 

 
7. Bezpieczna przegl darka stron internetowych. 

np. Przegl darka BeSt (program pe ni funkcj  kontroli rodzicielskiej w Internecie). 
Informacja pod linkiem: http://www.dzieckowsieci.pl/ (w zak adce „rozwi zania”). 
 

8. Ustawienia bezpiecze stwa w urz dzeniu. 
Informacja pod linkiem: http://www.dzieckowsieci.pl/ (w zak adce „zasady”). 
 

9. Bezpieczny starter. 
Je li dziecko korzysta z telefonu komórkowego mo esz zakupi  mu starter 
wyposa ony w dodatkowe funkcje:  
- blokad  tre ci przeznaczonych dla doros ych w Internecie (np. tre ci erotycznych, 
tre ci brutalnych) oraz blokad  po cze  i SMS-ów z numerami specjalnymi  
o podwy szonej op acie.  
Starter umo liwia sta y kontakt z rodzicem – darmowe po czenia z wybranym 
numerem nawet przy braku rodków na koncie. 
 

10. Program kontroli rodzicielskiej.  
Informacja pod linkiem: http://www.dzieckowsieci.pl/ (w zak adce „rozwi zania”).  
 
Wiedz  na temat bezpiecze stwa dziecka w sieci znale  mo na na stronach: 
- http://mamatatatablet.pl/ 
- https://sieciaki.pl/ 
- http://www.dzieckowsieci.pl/ 
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