
 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 

 

Myślicie, że wiecie, kiedy i ile Wasze dzieci korzystają z internetu? Jesteście pewni, że 

macie kontrolę nad tym, co oglądają w sieci i z kim się kontaktują? Na pewno? 

„Każdego dnia, wychowując bądź ucząc dziecko, podejmujemy wiele decyzji. Mamy świadomośd, że 

kształtujemy zachowania, które w przyszłości będą wpływad na jego życie. Nie jesteśmy w stanie 

uchronid dzieci przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami. Możemy jednak przygotowad je na 

trudne sytuacje i dad im wsparcie, tak aby mogły sobie z nimi radzid. Jedną z aktywności, która od 

początku wymaga mądrego przewodnictwa, jest kontakt młodych ludzi z internetem. Kiedyś – nowe 

zjawisko, dziś – codziennośd, niezmiennie jednak wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Globalna sied 

przynosi coraz większe możliwości rozwojowe, ale może też byd źródłem sytuacji ryzykownych. 

Niepodważalnym faktem jest to, że rozwijanie kompetencji cyfrowych jest bardzo ważnym 

elementem funkcjonowania we współczesnym świecie, ale nawet temu towarzyszą dylematy: kiedy i 

jak rozpocząd przygodę dziecka z internetem? Jak długo pozwolid dziecku korzystad z urządzeo 

ekranowych? W jaki sposób uchronid młodych ludzi przed szkodliwymi i niebezpiecznymi treściami? 

Często potrzebujemy wskazówek, jak pomóc młodym świadomie budowad swój „cyfrowy profil”, jak 

bezpiecznie zarządzad relacjami w sieci czy też chronid swoją prywatnośd. Podejmowane wybory 

zawsze będą indywidualną decyzją dostosowaną do naszych doświadczeo, charakteru i 

zainteresowao dziecka, jego predyspozycji i pasji, ale częśd z nich może byd też wsparta bardzo 

konkretną wiedzą dotyczącą istniejących rekomendacji, zidentyfikowanych zagrożeo oraz 

skutecznych działao profilaktycznych. „/za: „Bezpieczeostwo dzieci i młodzieży online. Kompendium 

dla rodziców i profesjonalistów”, Polskie Centrum Programu Safer Internet Warszawa 2018/ 

Bezpieczeństwo w sieci – 10 RAD DLA RODZICÓW dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci. 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. 

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. 

Spróbujcie znaleźd strony, które mogą zainteresowad Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę 

przyjaznych im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – 

poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. 

Uczul dziecko na niebezpieczeostwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. 

Podkreśl, że nie można ufad osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyd we wszystko co o sobie 

mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcied zrobid im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem 

o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. 



3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. 

Dorośli powinni zrozumied, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywad przyjaźnie. Jednakże 

spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazad się bardzo niebezpieczne. Dzieci 

muszą mied świadomośd, że mogą spotykad się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie 

rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. 

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych 

danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytad o zgodę 

swoich rodziców. Dziecko powinno zdawad sobie sprawę z niebezpieczeostw, jakie może przynieśd 

podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom 

swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. 

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowao i rozszerzenia wiedzy 

potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni byd jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w 

Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikowad znalezione w Internecie treści, 

korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. 

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, 

że w obawie przed karą, boją się do tego przyznad. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego 

typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie,coś je zawstydzi lub 

przestraszy, może się do Ciebie zwrócid. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 

Wszyscy musimy wziąd odpowiedzialnośd za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze 

działania w tym względzie pomogąlikwidowad np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy 

użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszad na policję lub do 

współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – 

Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i 

serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci. 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie 

więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się byd miłym, używad odpowiedniego 

słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je 

poznad (nie wolno czytad nie swoich e-maili, kopiowad zastrzeżonych materiałów, itp.). 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądad i jak zachowuje się w 

Sieci. Staraj się poznad znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. 

Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.  

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu 

dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystad z oferowanego przez Sied bogactwa. 



źródło: www.dzieckowsieci.pl 

Rodzicu! Nie zagub dziecka w sieci! 
https://www.youtube.com/watch?v=jVAYxah_RP8&feature=youtu.be 

 
Przydatne linki: 

 Nie zagub dziecka w sieci 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/aktualnosci 
 W świecie komputerów, sieci i gier komputerowych 

https://akademia.nask.pl/publikacje/032-9%20Broszura-Pomysl-Zanim-Kupisz-A5-v8-26-11-2015.pdf 
https://akademia.nask.pl/publikacje/Dzieci-w-%C5%9Bwiecie-gier-komputerowych.pdf 
 Rodzina i ekrany- Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii 

https://www.edukacja.fdds.pl/68096e26-1d84-40f4-8832-ed0774ca3676/Extras/fdds-wywiady.pdf 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online Kompendium dla rodziców i profesjonalistów 

https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf 
 Kampania „Chroń dziecko w sieci”, która na celu przestrzec rodziców przed 

konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze 
szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich 
kontaktów.  

http://www.dzieckowsieci.pl/ 
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