
 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu  (DBI) obchodzony jest z inicjatywy 

Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały 

jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy 

angażując  państwa  z całego świata . Z pełną listą zaangażowanych państw  

i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się  

na stronie www.saferinternetday.org .  

 Od kilku lat nasza Szkoła również aktywnie włącza  się do udziału   

w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu . Dzieci zostaną zapoznane  

z zasadami korzystania z Internetu, będą rozmawiać o zagrożeniach w sieci 

oraz o tym, jak pozytywnie i pożytecznie korzystać  z Internetu. Na tę okazję 

zostały przygotowane dla uczniów prezentacje  multimedialne, ulotki, gazetka 

szkolna oraz plakietki. Hasło tegorocznego DBI brzmi „Działajmy razem!”, 

dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę 

poprzez podejmowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci  

i młodzieży do zasobów internetowych.  

Rodzicu! Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami ! 

Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój  

i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. 

poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę. Do szkodliwych treści 

zazwyczaj zalicza się:  

 treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne  

z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne; 

 treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych grach 

komputerowych; 

 treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub 

samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczające diety 

(tzw. ruch pro-ana), zażywanie narkotyków lub dopalaczy; 

 treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych 

grup społecznych, narodowościowych, religijnych lub osób. 

Dla najmłodszych dzieci kontakt z pornografią czy brutalną przemocą potrafi być 

szokiem, z którym trudno jest im sobie poradzić. Również dla starszych dzieci kontakt  

z nieodpowiednimi treściami stanowi poważne zagrożenie. Dlatego niezwykle ważne 

jest, żeby z jednej strony chronić dzieci przed takimi sytuacjami, a z drugiej odpowiednio 

na nie reagować . Szereg porad i rozwiązań znajdziecie Państwo na stronie kampanii 

„Chroń dziecko w sieci” http://www.dzieckowsieci.pl/ 

https://www.saferinternetday.org/
http://www.dzieckowsieci.pl/


Rodzicu! Zadbaj o dziecięcy  mózg!  

Urządzenia ekranowe używane świadomie i z umiarem mogą stanowić atrakcyjny 

element życia dzieci i młodzieży oraz życia rodzinnego. Jednak nadmiar ekranów może 

mieć negatywny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci oraz na relacje rodzinne. Dlatego 

ważne, żebyśmy kontrolowali korzystanie z ekranów w domu. Pomogą w tym Domowe 

Zasady Ekranowe.  

https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/ 

 

Bezpieczeństwo  dzieci i młodzieży online  

Więcej na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online znajdziecie Państwo na 

stronie: https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/podcasty-i-

audiobooki/bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-online---podcast-polskiego-centrum-

safer-internet.html , gdzie załączone są podcasty: 

1. „Szkodliwe treści” 

2. „ Seksting i uwodzenie dzieci w Internecie” 

3. „Problemy nadużywania Internetu” 

4. „Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci” 

5. „Gry wideo dla dzieci” 

 

YouTube - Co moje dziecko robi na YouTube?  

Dlaczego moje dziecko spędza tyle czasu na YouTubie? Co je tak fascynuje w gwiazdach 

YouTube? Jakie filmy są modne wśród nastolatków? Na te i inny pytania uzyskacie 

Państwo odpowiedzi w ulotce dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje  

o ulubionej platformie filmowej młodzieży - jej realiach i zagrożeniach – ulotka  

zamieszczona w załączniku. 

Opracowanie: Renata Stachura – 

pedagog szkolny 
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