
Bezpieczeństwo w sieci  - informacje dla rodziców 
 

 
Internet o kopalnia wiedzy i plac zabaw. Oprócz wielu wartościowych rzeczy dzieci i 
młodzież mogą znaleźć też treści, z którymi kontakt jest dla nich  szkodliwy. To właśnie  
Internet w ostatnim czasie najbardziej kształtuje postawy dzieci, wpływa na ich zachowanie i 
sposób myślenia. Dlatego bądźmy czujni! 
Szkodliwe treści 
 

 Treści pornograficzne (filmy, zdjęcia, teksty) 
 Treści prezentujące i promujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć 
 Treści promujące niezdrowy i niebezpieczny  tryb życia (używki, 

samookaleczenia, samobójstwa)  
 Treści nawołujące do nietolerancji, nienawiści (rasizm, ksenofobia)) 
 Treści zawierające elementy manipulacji  (np. namawiające do przystąpienia do 

sekty) 
 

Niebezpieczne kontakty 
 Wyłudzanie danych oraz informacji 
 Uwodzenie - grooming 
 Manipulacja 
 Namawianie do niebezpiecznych zachowań (używania narkotyków, 

samookaleczeń, samobójstw) 
 Szerzenie i kształtowanie niebezpiecznych postaw (sekty, subkultury)  

 
CYBERPRZEMOC 

To szczególna forma agresji elektronicznej z wykorzystaniem internetu i urządzeń 
mobilnych. 
 

Formy cyberprzemocy 
 

 Nękanie 
 Straszenie 
 Szantażowanie z użyciem Internetu 
 Publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących inf., zdjęć, 

filmów  z użyciem Sieci 
 Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli 
 Robienie komuś zdjęć  lub rejestrowanie filmów bez jego zgody 
 Dopisywanie obraźliwych komentarzy do wpisów w blogu czy na forum 

dyskusyjnym 
 
Miejsca cyberprzemocy 
 

 Poczta elektroniczna 
 Serwisy społecznościowe 
 SMS, MMS 
 Strony internetowe 
 Fora internetowe 
 Czaty, blogi 
 Komunikatory 



 
Skutki cyberprzemocy 
 

 Poniżenie 
 Strach 
 Frustracja 
 Społeczna izolacja 
 Utrata poczucia własnej wartości 
 Pogorszenie wyników w nauce 
 Choroby 
 Depresja 
 Czasem nawet próby samobójcze 
 Absencja w szkole 

 
WAŻNE ! 
 
 Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi tak, żeby wiedziały jak chronić swoją 

prywatność oraz szanować prywatność innych 
 Wasze dzieci powinny wiedzieć, że nie należy rozpowszechniać wiadomości, 

które mogą sprawić przykrość innym 
 Pomóżcie swoim dzieciom zrozumieć, jakie wiadomości i zachowanie są dla 

innych przykre i jak można temu zapobiec 
 Upewnij się, że dziecko wie, jak można zablokować otrzymywanie maili od 

osób, które nie znajdują się na liście ich kontaktów  
 Zapisujcie obraźliwe wiadomości – być może będą stanowiły ważny dowód 
 Współpracujcie z innymi rodzicami i nauczycielami 
 Poznajcie środowisko Waszego dziecka 
 Zachęcajcie swoje dziecko, by było z Wami szczere, nawet jeśli zachowa się 

bezmyślnie 
 Upewnijcie się, że dziecko wie, że to nie z jego winy ktoś mu dokucza. 

 
Nie dajmy się złapać w sieć! 
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