


  Komputer z dostępem do Internetu jest jednym 

z najważniejszych narzędzi służących 

współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki  

i rozrywki. Jak każde narzędzie może być 

wykorzystywane do różnych celów - tych 

"właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych  

a nawet przestępczych.  



Na zagrożenia występujące i związane z 

Internetem narażony jest każdy użytkownik 

Internetu bez wyjątku. W największym 

jednak niebezpieczeństwie są dzieci, 

jako najbardziej podatne na wszelkie 

wpływy szkodliwe i niepożądane.  



Zakazywanie korzystania z komputera  

czy Internetu w dobie powszechnego jego 

użycia może przynieść odwrotne do 

zamierzonych skutków. 

 Zdecydowanie lepszym sposobem 

zapobiegania niebezpieczeństwom związanym 

z Siecią jest edukacja..  



Stąd też wynika ważna i odpowiedzialna 

rola rodziców, którzy mogą i powinni być 

dla dziecka mentorami również w zakresie 

korzystania z Internetu 

Naucz swoje dziecko 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu !!! 



Rodzaje zagrożeń 
 

• treści pornograficzne,  

• materiały nasiąknięte przemocą (np. zdjęcia     

zmasakrowanych ofiar wypadków 

samochodowych),  

• pedofile, 

• cyberprzemoc (wyzywanie, nękanie, poniżanie, 

ośmieszanie, kradież tożsamości) 

• uzależnienie od Internetu, 

• oszuści Internetowi,  

• piractwo komputerowe , 



•  strony WWW i fora dyskusyjne z wulgarnym 

słownictwem,  

•  strony sekt, propagujących przemoc 

•  konsekwencje finansowe (np. korzystanie z 

dialerów, programów łączących komputer z 

Internetem za pośrednictwem numerów 0-700),  

•  nieświadome udostępnianie informacji  

(np. numerów kart, adresów, haseł). 



Rodzicu!!! 
 

Pamiętaj, by zwracać uwagę na 

zachowania dziecka, które korzysta z 

komputera połączonego z Internetem. 

Czasami zauważenie nietypowych zachowań 

może zapobiec nieprzyjemnym, a nawet 

niebezpiecznym wydarzeniom. 



Twoje dziecko korzysta z Internetu?  

Zwróć uwagę na sytuacje, w których: 
 

•  dziecko często opowiada o nowo poznanym 

przyjacielu, o którym dotychczas nie słyszeliście,  

•  dziecko spędza dużo czasu w Internecie, a każde 

rozstanie z komputerem powoduje u niego smutek 

bądź złość,  

•  dziecko zaczyna używać wyrazów 

nacechowanych negatywnie - określeń związanych 

pośrednio lub bezpośrednio z przemocą bądź 

seksem,  
 



•   dziecko staje się agresywne w stosunku do 

otoczenia,  

•   dziecko opowiada o swoim nowym idolu - 

super bohaterze, który np. pokonał wszystkich 

wrogów,  

•   dziecko jest pogardliwe w stosunku do swoich 

koleżanek i kolegów, którzy nie korzystają z 

Internetu,  

•  dziecko opowiada dziwne, wymyślone, 

niesamowite historie, w których motywem jest 

walka lub przemoc 

 



Jak chronić swoje dzieci? 
 

•  Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest 

rozmowa z nim. Nie ma lepszej ochrony niż 

mądry, troskliwy rodzic i jego opieka. Żadne 

rozwiązanie techniczne nigdy nie zastąpi 

dobrego kontaktu rodzica z dzieckiem. 

  

•  Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w 

domu.  

•  Pokaż dziecku wartościowe i bezpieczne 

strony.  

 



• W szczególności należy uświadamiać dzieci o 

stosowaniu ograniczonego zaufania w 

stosunku do innych internautów i zachowaniu 

najwyższej ostrożności w razie prośby o osobisty 

kontakt. 

•   Nie bój się przyznać do niewiedzy.  

•  Ustalaj zasady i egzekwuj je.  

•  Staraj się regularnie sprawdzać, w jaki sposób 

Twoje dziecko korzysta z Internetu.  

•  Wspieraj się programami filtrującymi.  
 

 



•  Należy uczulić dzieci, by nie odpowiadały 

na listy od nieznajomych osób i nie otwierały 

dołączonych załączników.   

• Nie podawały swoich danych: imienia, 

nazwiska, wieku, adresu, loginów. 

•Chroniły swoje zdjęcia. 

• Uświadom je, że najlepiej chronić swój 

adres e-mail, uważając komu i gdzie go 

udostępniają.  

•  Uważnie kontrolujcie czas, jaki dziecko 

spędza przy komputerze; nie można pozwolić, 

by świat wirtualny zastąpił dziecku świat 

rzeczywisty, a jedyny kontakt ze znajomymi 

odbywał się za pośrednictwem sieci.  



Starajcie się nie pełnić roli cenzora - wszelkie 

ograniczenia związane z używaniem 

Internetu i komputera wprowadzajcie 

używając jasnych i zrozumiałych dla 

dziecka argumentów. 



Gdzie się zgłosić w razie...? 
 

W przypadku otrzymania przez dziecko 

niesympatycznych propozycji np. o treści 

seksualnej czy też gróźb możesz zgłosić ten 

fakt na Policję. Internet wbrew często 

spotykanym opiniom nie jest anonimowy  

i można wykryć konkretną osobę na podstawie 

adresu IP przydzielanego przez dostawcę 

Internetu. 



Programy filtrujące 

Emilek 

Pobierz: http://emilek.pl/ 

Beniamin 

Pobierz: http://www.beniamin.pl/pobierz.html 

Cenzor 

Więcej informacji na: http://www.cenzor.pl/ 

Przydatne strony poświęcone 

bezpieczeństwu w Internecie: 
 

 http://www.dzieckowsieci.pl/  

 http://www.bezpiecznyinternet.pl/  

 http://www.kidprotect.pl/  


