
Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży w sieci



Początki Internetu

 Początki Internetu sięgają lat 90-tych XX wieku.

 Początkowo Internet służył jako medium komunikacyjne dla amerykańskich 
naukowców i instytucji badawczych.

 Od tego czasy sieć internetowa rozprzestrzeniała się bardzo szybko, a dostępność 
połączeń była coraz większa.



Dostęp do Internetu

 W Polsce ponad 70% osób ma dostęp do Internetu

 Dzieci korzystają najczęściej z Internetu w domu, szkole, a ostatnio także na 
nowych urządzeniach telefonicznych - smartfonach



Zalety Internetu

 Wyszukiwanie dużych ilości informacji

 Możliwość komunikacji z osobami znajdującymi się daleko od nas

 Rozwój e-bankowości

 Możliwość robienia wirtualnych zakupów



Wady Internetu

 Możliwość szybkiego uzależnienia

 Dostęp do treści zabronionych lub demoralizujących

 Kradzież oprogramowania

 Kradzież tożsamości i pozorne anonimowe obrażanie innych



Klasyfikacja zagrożeń wg Livingstone’a



Uzależnienie Internetu

 Rośnie zaniepokojenie rodziców, badaczy oraz terapeutów i psychiatrów 
problemem uzależnienia dzieci od Internetu oraz natury i podobieństwa tego 
uzależnienia do uzależnienia nikotynowego i alkoholowego. Wybrano pięć 
symptomów uzależnienia od Internetu, kierując się tym, na ile wskazują one na 
zagrożenie dla zdrowia fizycznego (zakłócenia snu, zaspokojenia potrzeby 
pokarmu), nauki, zainteresowań, potencjalnych konfliktów w rodzinie i 
funkcjonowania społecznego oraz trudności w ograniczeniu lub wyrugowaniu 
uzależniającej aktywności. Im więcej symptomów wymienia badany i im częściej je 
u siebie obserwuje, tym uzależnienie od Internetu większe



Odsetek dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat, które nie 
doświadczyły żadnego zagrożenia w Internecie 



Zagrożenia w sieci

 Zagrożeniem najczęściej wymienianym w Polsce jest kontaktowanie się w sieci z 
nieznajomymi - osobami, których wcześniej nie poznały osobiście: 25% (30% 
przeciętnie w Europie). Na drugim miejscu znalazła się ekspozycja dzieci w 
Internecie na treści potencjalnie szkodliwe tworzone przez innych użytkowników, 
czyli kontakt ze stronami www lub otrzymanie materiałów o treści potencjalnie 
zagrażającej rozwojowi społecznemu dzieci 



Kontakt z osobami nieznajomymi, 
ekspozycja na szkodliwe treści

 Zagrożeniem najczęściej wymienianym w Polsce jest kontaktowanie się w sieci z 
nieznajomymi - osobami, których wcześniej nie poznały osobiście: 25% (30% 
przeciętnie w Europie). 

 Na drugim miejscu znalazła się ekspozycja dzieci w Internecie na treści 
potencjalnie szkodliwe tworzone przez innych użytkowników, czyli kontakt ze 
stronami www lub otrzymanie materiałów o treści potencjalnie zagrażającej 
rozwojowi społecznemu dzieci 



Jak rodzice mogą pomóc?

 Rozmowa z dziećmi

 Wspólne spędzanie czasu

 Ustalenie zasad funkcjonowania dziecka w sieci (np. maksymalna ilość godzin 
jaką dziennie dziecko może poświęcić na surfowanie)

 Instalowania oprogramowania chroniącego np. Beniamin, Opiekun dziecka w 
Internecie, podstawowe zabezpieczanie przeglądarki, instalacja i konfiguracja 
firewalla, oprogramowania antywirusowego

 Wspólne korzystanie z komputera



Wsparcie instytucjonalne

 W sieci istnieje wiele projektów i działających stowarzyszeń, które pomagają 
zachować bezpieczeństwo dzieci w sieci:

www.dzieckowsieci.fdn.pl
www.fdn.pl
www.sieciaki.pl
www.safeinternet.pl



Dziękujemy za uwagę
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