
 

Bezpieczeństwo w sieci - 

dziecko w sieci 
 

Internet - to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocześnie jednak sieć jest, jak to określił 
Stanisław Lem wielkim śmietnikiem" Oprócz wielu wartościowych rzeczy, dzieci i młodzież 
mogą znaleźć też treści, z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy.  

Z czego młodzież najczęściej korzysta w Internecie?  

- Komunikacja,  

- Rozrywka,  

- Gry,  

- Ściąganie plików,  

- Poszukiwanie informacji,  

- Zakupy, i wiele, wiele innych... 

 

Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie:  

 

* Utrata prywatności - w sieci zostawiamy całą mapę swojego dnia, począwszy od treningów 

sportowych, po miejsca, które odwiedzamy. 

* Cyberprzemoc - dzieci coraz częściej padają ofiarami agresji online ze strony swoich 

rówieśników- stalking, uporczywe nękanie.  

* Nadmierne korzystanie z Internetu- 35 % dzieci zaniedbuje rodzinę, znajomych, naukę 
szkolną albo hobby.  

* Zakupy- 15 % nastolatków ma konto w serwisie aukcyjnym.  

* Treści prezentujące i promujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć. 
* Treści promujące niezdrowy i niebezpieczny tryb życia (używki, samookaleczenia, 

samobójstwa)  

* Treści nawołujące do nietolerancji, nienawiści (rasizm, ksenofobia)  

* Treści pornograficzne (filmy, zdjęcia, teksty) 

* Treści zawierające elementy manipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty) 

 

Jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami?  

 

1. Zwracać uwagę na to, czym dziecko zajmuje się w Internecie. Rozmawiać z nim o tym.  

2. Ustalić zasady. Wytłumaczyć dziecku, dlaczego nie chcemy, by odwiedzało określone 

strony.  

3. Program filtrujący może być pomocnym narzędziem, jednak filtr nigdy nie zastąpi 

czujnego rodzicielskiego oka i szczerej rozmowy.  

4.Ważne, by to rodzice, a nie Internet, byli dla dziecka najważniejszym przewodnikiem po 

świecie. 

 

Co zrobić, gdy dziecko natknęło się na szkodliwe treści?  

 

1. Nie obwiniać dziecka. Pamiętać, że dzieci często same czują się winne, nawet wtedy, gdy 

na niewłaściwe treści trafiły przypadkiem.  

2. Porozmawiać spokojnie. Ważne, by dziecko miało do Ciebie zaufanie.  

Jeśli Twoje dziecko trafiło na niewłaściwe treści, a Ty nie wiesz, jak z nim rozmawiać i co 

zrobić, skontaktuj się z helpline.org.pl 



Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy:  

* nękanie  

* szantażowanie  

* straszenie  

* podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli  

* publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów, tekstów. 

 

Główne źródła zagrożeń, z jakimi można się zetknąć na czacie/komunikatorze:  

* anonimowość w Internecie - ma czasem swoje plusy, ale należy pamiętać, że nigdy do 

końca nie wiadomo, kim naprawdę jest nasz rozmówca;  

* starsi potrafią manipulować dziećmi co pozwala im zbliżyć się do dzieci i pozyskać ich 

zaufanie; niektórzy dorośli starają się rozwinąć znajomość z dzieckiem do celów seksualnych; 

* rozmowy na czacie/komunikatorze mogą ewaluować do rozmów za pośrednictwem innych 

metod porozumiewania się, takich jak e- maile, telefony, a także do spotkań;  

* rozmówcy często podają inny wiek, niż mają w rzeczywistości, a nawet podszywają się pod 

innych. 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z czatów i komunikatorów: 

 

* posługiwać się nickiem (pseudonimem),  

* odmawiać podawania internetowym znajomym swoich danych osobowych, a także 

wysyłania swoich zdjęć;  
* przy rejestracji nie podawać więcej informacji o sobie, niż jest to konieczne,  

* nie odpowiadać na wulgaryzmy i prowokujące zaczepki,  

* blokować niechcianych rozmówców, jeśli dziecko chce się spotkać z osobą poznaną przez 

Internet, powinno Cię o tym poinformować, a na spotkanie udać się tylko w towarzystwie 

rodzica bądź innej zaufanej osoby dorosłej.  

 

Bardziej narażone na stanie się ofiarami nadużyć w Internecie są dzieci, które:  

* Nie mają zaspokojonych emocjonalnych potrzeb;  

* Są ciche zdolne do trzymania w tajemnicy tego, co im się przydarzyło;  

* Potrzebujące uwagi;  

* Młodsze nie rozumieją, co się dzieje, ufają;  
* Odrzucone przez inne dzieci, potrzebujące przyjaciół;  

* Mające niskie poczucie własnej wartości;  

* Ufne, uległe, podatne na manipulacje;  

* Wychowujące się w rodzinie rozbitej potrzebują uwagi; 

 

Początek uzależnienia - dziecko spędza wiele czasu przy grach; rodzice z dumą patrzą na 

dziecko, które sprawnie obsługuje komputer, uważają je za młodego geniusza, są przekonani, 

że rozwija ono swoje zainteresowania, a równocześnie jest w domu pod czujnym okiem 

rodziców. Z czasem dzieci zaczynają spędzać coraz więcej czasu przy grach komputerowych, 

przy próbie oderwania od komputera reagują wybuchami niekontrolowanej złości i agresji. 

Najważniejsza staje się gra i czas spędzany w świecie wirtualnym.  

 

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?  

* Odseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).  
* Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii. 

 

 


