
Rodzicu! Przedstawiamy zestawienie informacji na temat zagrożeń w sieci: 

 

Zagrożenie 

 

na czym polega/czym grozi: jak go unikać/jak pomóc: 

Niechciane i 

nieodpowiednie 

dla dzieci treści 

Dziecko korzystając z Internetu może napotkać treści 

prezentujące przemoc lub pornografię, może zostać 

poddane psychomanipulacji nawołującej do 

popełnienia przestępstw, hazardu, narkotyków lub 

samobójstwa. 

 Trzeba uczyć dzieci odpowiedzialności, unikania 

zagrożeń. 

 Stosować zapory, blokady niepożądanych treści -

stosując dostępne na rynku pakiety 

zabezpieczające np. cenzor, opiekun, strażnik 

ucznia lub inne mechanizmy wbudowane w 

aplikacje serwerowe, programy filtrujące. 

Nękanie w 

Internecie  

 Przemoc werbalna czyli wyzywanie, 

poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż. 

 Zamieszczanie w Internecie 

kompromitujących materiałów także 

sfałszowanych. 

Ofiara ma trudną sytuację, gdyż usunięcie 

kompromitujących materiałów jest często 

niemożliwe, trudno także odnaleźć sprawcę bez 

pomocy odpowiednich służb, gdyż w Internecie 

istnieje wysoki poziom anonimowości. 

 Tego trudno uniknąć, może dotyczyć każdego – 

warto jednak rozmawiać z dzieckiem, aby 

unikało niewłaściwych środowisk rówieśniczych. 

 Nie lekceważyć problemu, gdy dziecko go 

zgłasza, nie wystarczy dziecku powiedzieć, żeby 

się nie przejmowało. 

 Być dla dziecka oparciem i podejmować kroki 

oczekiwane przez dziecko, gdyż konsekwencje 

są niejednokrotnie najgorsze z możliwych, czyli 

prowadzą nawet do samobójstwa. 

Kontakt z 

przestępcami 

 Uwiedzeniem dziecka przez osobę dorosłą. 

 Zwabienie w celu kradzieży. 

 Zwabienie w celu zgwałcenia. 

 Porwanie. 

 Zwabienie w celu pozbawienia  życia. 

 Nie zawieranie znajomości przez Internet. 

  



 Uczenie dziecka, by nie ufało osobom 

próbującym się przypodobać przez Internet. 

 Nie zamieszczanie swoich danych w 

Internecie. 

 Nie prowadzenie aktywności 

dającej  możliwość kontaktu z dzieckiem 

nieznajomych (portale społecznościowe, 

blogi). 

Uzależnienie od 

Internetu 

Nadużywanie Internetu ma bardzo negatywny wpływ 

na funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, 

społecznej, rodzinnej. 

Dziecko uzależnione od Internetu spędza w sieci tak 

dużo czasu, że brakuje go na naukę, spotkania z 

przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem. Doprowadza 

to do zaniku więzi rodzinnych, utratę przyjaciół, a 

może doprowadzić do fobii społecznej lub szkolnej, 

zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu, utratę 

dotychczasowych zainteresowań, zaburzenia 

osobowości, zacieranie granic pomiędzy światem 

wirtualnym i realnym. 

 Kontrolować czas spędzany przy komputerze 

przez dziecko. 

 Zachęcanie do innych form aktywności, 

rozwijania zainteresowań. 

 Spędzanie czasu z dzieckiem. 

 Poszukanie pomocy, jeśli problem zostanie 

rozpoznany. 

 


