
BEZPIECZEŃSTWO         

W SIECI 

Informacje dla Rodziców 



Internet to medium, którego dynamiczny rozwój                          

i potencjał potrafią wykorzystać przede wszystkim 

młodzi ludzie. 

Jest nieodłącznym elementem ich życia społecznego, 

codziennych aktywności i rozrywki. Dzieci nie pytają, 

skąd się wziął Internet, nie pamiętają także czasów 

pierwszych telefonów komórkowych czy laptopów.



Młodzi ludzie wychowali się                           

już w otoczeniu nowych technologii, 

podczas gdy starsze pokolenie mogło 

obserwować ich rozwój, z czasem musiało 

się do nich przyzwyczaić, a często 

całkowicie zmienić swoje nawyki                          

i dotychczasowy styl pracy.



 O młodych internautach zwykło                              

się mówić,  że urodzili się z myszką                      

w ręku. Przestaje zatem dziwić fakt,                         

że dla dzieci granica między światem                      

realnym a wirtualnym przestała istnieć.

 Codzienne aktywności młodego pokolenia 

toczą się równolegle online i offline. 



 Rozwijanie zainteresowań, rozmowy z rówieśnikami 

czy odrabiane lekcji to czynności, które dzieci 

swobodnie realizują w sieci. 

 Wystarczy Internet i komputer, smartfon czy tablet,                             

by nastolatki mogły zaspokoić potrzeby                                

w różnych obszarach swojego życia.



Internet otwiera przed młodym pokoleniem wiele 

możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe 

wyzwania. 

Jego dynamiczny rozwój fascynuje i wciąga 

nastolatków. 

Dla młodych ludzi sieć nierzadko staje się pozornie 

prostym narzędziem do kształtowania swojego 

wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem 

anonimowości czy panaceum na ich problemy. 



Internet to kopalnia możliwości i okno na 

świat, w którym obok wartościowych treści 

i odpowiedzialnych internautów, 

spotykamy drastyczne obrazy                      

i agresywnych użytkowników. 

Lista niebezpieczeństw jest długa                            

i zmienia się wraz z rozwojem                  

nowych technologii. 



 Dorosłym może się wydawać, że nie sposób nadążyć 

za rozwojem sieci, czy wirtualnymi nawykami                

i zainteresowaniami ich dzieci. 

 Stąd potrzeba podnoszenia świadomości rodziców  

na ten temat, mówienia o nowych, niepokojących 

zjawiskach oraz o tym, jak najskuteczniej                          

postępować  w przypadku wirtualnych zagrożeń.



Powszechny dostęp do Internetu                               

oraz wykorzystywanie go w edukacji i życiu 

społecznym młodych ludzi przyniosły wiele 

różnorodnych wyzwań. 

Wraz ze wzrostem korzystania z Internetu 

pojawiło się również zjawisko wykorzystania 

tego medium do działań mających na celu 

wyrządzenie krzywdy najmłodszym jego 

użytkownikom.



 Sytuacje, kiedy dzieci w wyniku zawarcia 

znajomości w Internecie zostają wykorzystane 

seksualnie, zwerbowane do grupy przestępczej, 

sekty lub zachęcone do zachowania szkodliwego 

dla ich życia lub zdrowia są wyzwaniem                     

nie tylko dla organów ścigania i badaczy,                    

ale także instytucji odpowiedzialnych                

za bezpieczeństwo i profilaktykę. 



Zagrożenia w Internecie:

✓ cyberprzemoc                                     

✓ uzależnienia

✓ niebezpieczne treści

✓ hejt

✓ łamanie prawa

✓włamania komputerowe

✓ kradzież danych osobowych

✓ wyłudzenie poufnych danych



PAMIĘTAJ!

 Porozmawiaj z dzieckiem o problemie uwodzenia online.

 Wytłumacz, że nawiązywanie kontaktów przez Internet może być 

niebezpieczne, bo trudno zweryfikować, czy osoba, z którą 

rozmawiamy jest tym, za kogo się podaje. 

 Może początkowo oferować swoja pomoc np. w nauce                       

(co w ostatnim czasie jest bardzo popularne).



 Porozmawiaj z dzieckiem o jego znajomościach

online: jeśli np. wśród znajomych na portalu

społecznościowym są osoby, których nie zna z życia

realnego, warto, aby je usunęło lub ograniczyło im

dostęp do publikowanych materiałów.



 Zaoferuj dziecku wsparcie i powiedz, żeby zawsze 

informowało cię, jeśli jakaś obca osoba będzie poruszała 

tematy związane z seksualnością lub inne, które je 

zaniepokoją. 

 Zastosuj w tym przypadku zasadę ograniczonego zaufania                 

i sprawdzaj w miarę możliwości telefon i komputer dziecka.

 Poinformuj dziecko o możliwości zgłoszenia                                            

takiej sytuacji Policji i do Helpline.org.pl.



Do tej prezentacji w osobnym pliku PDF 

dołączam garść informacji na temat 

tego, jak wygląda cyfrowy świat 

nastolatka. 

Znajdziecie tam Państwo informacje          

na temat tego z jakich aplikacji, 

komunikatorów i serwisów 

społecznościowych najczęściej 

aktualnie korzysta młodzież wraz z ich 

krótką charakterystyką i opisem.

Dołączam też ulotkę informacyjną pt.: 

„Co moje dziecko robi na You Tube”.



Dziękuję za uwagę ☺

W razie pytań serdecznie 

zapraszam Państwa do kontaktu ☺
(wiadomości poprzez e - dziennik, 

czat i rozmowy online w aplikacji Microsoft Teams, 

telefon lub  osobisty kontakt w szkole) 

Psycholog szkolna 

- Beata Gędźba - Kaczmarek


