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NIEBEZPIECZNE TREŚCI - dziecko
spędzające czas w Internecie bez

żadnego nadzoru Rodzica oraz bez jego
kontroli narażone jest na kontakt             

 z treściami, które są dla niego bardzo
szkodliwe. Do treści niebezpiecznych dla

zdrowego rozwoju dziecka zaliczamy:
pornografię, w tym pornografię dziecięcą,

materiały zawierające przemoc, hejt -
czyli mowę nienawiści, wulgaryzmy.
Dlatego niezwykle istotne jest, żeby
osoby dorosłe wychowujące dzieci

monitorowały, w jaki sposób ich syn lub
córka korzystają z nowych mediów.

Nowe media w dzisiejszych czasach są
stałym elementem życia większości

ludzi. Zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Dlatego bardzo ważne jest, aby

uczniowie używali mediów 
w sposób bezpieczny. Istotną rolę

odgrywają tutaj rodzice i opiekunowie
dzieci, którzy 

w dużej mierze decydują o tym, czy
Internet 

i inne media elektroniczne będą
narzędziem wspierającym rozwój
młodego człowieka, czy staną się

ogromnym zagrożeniem.

CYBERPRZEMOC I TYPY AGRESJI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ INNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MEDIAMI



GROOMING - jest to bardzo
niebezpieczne zagrożenie
polegające na uwodzeniu dzieci za
pomocą różnych portali
społecznościowych, forów, czatów 
i komunikatorów. Z reguły osoba
siedząca po drugiej stronie podaje
się za rówieśnika swojego
rozmówcy. Celem groomingu jest
zazwyczaj chęć wykorzystania
seksualnego dziecka, wyłudzanie
intymnych zdjęć i filmów.



NAŁOGOWE KORZYSTANIE - uzależnienie od
mediów rozwija się przez dłuższy czas. Jeśli 
w ciągu ostatniego roku pojawiły się u dziecka
niepokojące symptomy takie jak: poczucie silnej
potrzeby, a wręcz przymusu skorzystania 
z Internetu; brak kontroli nad swoim
zachowaniem podczas korzystania z sieci
internetowej; coraz dłuższe spędzanie czasu
przed komputerem/telefonem, aby poprawić
swoje samopoczucie; niechęć do wykonywania
czynności, które dotychczas zajmowały czas 
i były dla dziecka przyjemne (utrata
zainteresowań); uporczywe korzystanie 
z Internetu mimo świadomości szkód, jakie ono
wyrządza; znaczące pogorszenie nastroju 
w sytuacji ograniczenia lub przerwania
korzystania z Internetu - może to oznaczać, że
nasze dziecko jest uzależnione od korzystania
z mediów elektronicznych.

Uzależnienie od Internetu to stan, w którym
człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez
dostępu do sieci. Uzależniać mogą gry, ale
również internetowe media i portale
społecznościowe takie jak: facebook,
instagram, YouTube, twitter, reddit itp.



GRY KOMPUTEROWE I ONLINE.
Oczywiście, gry komputerowe mają również pozytywny
wpływ na rozwój dziecka, o ile są odpowiednio dobrane
do wieku oraz uwzględniają różne obszary rozwoju 
i potrzeb dziecka. Do takich pozytywnych gier zaliczamy
takie, które rozbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają
umiejętności szkolne i krytycyzm, pobudzają myślenie 
i wzmacniają samoocenę. Niestety większość gier zawiera
niebezpieczne treści, które zaburzają prawidłowy rozwój
dziecka, a są to gry przepełnione scenami przemocy,
wulgaryzmami, używkami, nagością, strachem itp.
Pamiętajmy, że małe dzieci nie potrafią rozróżniać dobrze
fantazji od życia realnego i mogą bezkrytycznie
naśladować bohaterów w grze.



Cyberprzemoc to umyślne działanie sprawców
polegające na: zastraszaniu, nękaniu,

wyśmiewaniu, prześladowaniu innych osób za
pomocą mediów elektronicznych i Internetu.
Cyberprzemoc może przybrać wiele różnych
form, które przedstawione zostały w dalszej

części prezentacji. Niestety zjawisko
cyberprzemocy charakteryzuje się dużą
anonimowością sprawców oraz dużym

zasięgiem oddziaływania. Mimo, iż wiedza
dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego
korzystania z nowych mediów jest coraz

większa, to rozwój sieci i pojawiających się 
w niej treści oraz możliwości dla przestępców
też są coraz większe, co niesie za sobą nowe

zagrożenia.

CO TO JEST CYBERPRZEMOC?
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Cyberprzemoc z reguły przybiera formę
słowną – pojawia się np. 

w komentarzach, na tzw. "memach" lub
na nagraniach (filmikach). 

Może też być bardziej dwuznaczna 
i polegać na wykluczeniu z grupy,

manipulowaniu
czy nienawiązywaniu relacji.

 
Cyberprzemoc niesie ogromne

konsekwencje dla ofiary, a więc osoby
atakowanej.

Do najtragiczniejszych skutków zaliczyć
można samobójstwa młodych ludzi

poniżonych, zastraszonych 
i doprowadzonych do ostateczności
okrutnymi działaniami rówieśników.
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 FLAMING- wojna na obelgi;
agresywna wymiana zdań

pomiędzy osobami na
publicznym forum

internetowym.

JAKIE WYRÓŻNIAMY TYPY AGRESJI ELEKTRONICZNEJ?

 
 

CYBERSTALKING
 tj. prześladowanie -

systematyczne,
częste przesyłanie
nieprzyjemnych,

obraźliwych
wiadomości do

ofiary, może
odbywać się na
forach, czatach,

grach
internetowych,
drogą mailową,

sms-ową itd.



HAPPY SLAPPING
zmuszanie poprzez atakowanie

lub prowokowanie innej osoby do
zachowania się w określony

sposób po to, aby nagrać całe
zdarzenie, a następnie umieścić
filmik lub zdjęcia w sieci w celu

ośmieszenia tejże osoby
oczywiście bez jej zgody 

lub wiedzy.

FLOOD- zapychanie poczty
elektronicznej odbiorcy
dużymi ilościami spamu 
i innymi niechcianymi
informacjami.

SEXTING- rozsyłanie bez
zgody i wiedzy ofiary filmów 
i zdjęć
intymnych/wstydliwych 
o kontekście seksualnym. 



TROLLING - sprawca
przemocy tzw. troll umieszcza
poniżające, ironiczne i złośliwe

komentarze na temat ofiary.
Dotyczy to także dorosłych,
którzy celowo zamieszczają

wiele negatywnych
komentarzy dotyczących
działających firm, lekarzy,
sklepów internetowych,

prawników, itp. 
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MASKARADA - to zjawisko
polegające na tworzeniu fałszywych

profili na portalach
społecznościowych, 

w grupach dyskusyjnych itd. w celu
zaszkodzenia ofierze. Podszywanie
się pod jakąś osobę włamując się na

jej konto społecznościowe, by wysyłać
z niego nieprawdziwe, obraźliwe

wiadomości itd.



ANONIMOWOŚĆ - ofiara nie
zna sprawcy agresji, nie wie kto
stosuje wobec niej przemoc.

CECHY AGRESJI ELEKTRONICZNEJ

EFEKT KABINY PILOTA -
sprawca nie widzi reakcji ofiary,
ma przed sobą tylko monitor,
dlatego nie jest w stanie ocenić,
jak bardzo krzywdzi drugą
osobę.

CIĄGŁOŚĆ ODDZIAŁYWANIA - ofiara
jest dostępna dla sprawcy praktycznie
non-stop i nie ma takiego miejsca gdzie
mogłaby się ukryć.

NIEOGRANICZONA PUBLICZNOŚĆ -
materiał raz zamieszczony w Internecie
jest dostępny praktycznie dla każdego.

ROZHAMOWANIE - sprawca nie musi podawać
swojego prawdziwego imienia 
i nazwiska, jest trudny do zidentyfikowania; często
sprawcy czują się bezkarni, chociaż w życiu realnym
nigdy by się tak nie zachowali wobec ofiary.



Kiedy skontaktować się ze
specjalistą?

SYGNAŁY, KTÓRE ŚWIADCZĄ O POTRZEBIE
SKONSULTOWANIA SIĘ ZE SPECJALISTĄ, DLA DOBRA

DZIECKA TO:
-DZIECKO WYKORZYSTUJE KAŻDĄ OKAZJĘ DO TEGO,

ABY SKORZYSTAĆ Z TELEFONU, KOMPUTERA,
LAPTOPA, TABLETA ITD. 

-ZŁOŚCI SIĘ, OBRAŻA LUB REAGUJE PŁACZEM GDY
COŚ LUB KTOŚ PRZESZKADZA MU W KORZYSTANIU 

Z INTERNETU I W/W MEDIÓW
-KŁAMIE NA TEMAT ILOŚCI SPĘDZANEGO CZASU

PRZED KOMPUTEREM, ROBI WSZYSTKO BY UŻYWAĆ
MEDIÓW POZA KONTROLĄ RODZICÓW NP. ZAMYKA

SIĘ W POKOJU, CZEKA AŻ RODZICE ZASNĄ ITP.
-TRACI ZAINTERESOWANIE SWOIM HOBBY, PASJAMI 
I AKTYWNOŚCIAMI, KTÓRE SPRAWIAŁY MU KIEDYŚ

RADOŚĆ

NAŁOGOWE KORZYSTANIE
Z NOWYCH MEDIÓW



SKUTKI NAŁOGOWEGO KROZYSTANIA Z MEDIÓW
ELEKTRONICZNYCH

-trudności w koncentracji uwagi i nadmierne pobudzenie
-obniżenie umiejętności społecznych

-trudności w relacjach interpersonalnych
-problemy w radzeniu sobie z emocjami
-trudności w rozwiązywaniu problemów
-ograniczenie kreatywności i wyobraźni

-nastawienie na bierny odbiór informacji bez ich krytycznej oceny
-szybkie tracenie zainteresowania nowymi rzeczami

-coraz większe problemy w nauce i uczeniu się
-osłabienie odporności i przybieranie na wadze, bóle kręgosłupa,

nadgarstka, szyi, pogorszenie wzroku, bóle głowy itp.
-obniżenie samooceny

-tracenie zainteresowania swoimi pasjami, hobby i innymi
aktywnościami ważnymi dla rozwoju

-pogorszenie samopoczucia, odczuwanie częściej nieprzyjemnych
emocji tj. lęk, niepokój, smutek, osamotnienie, depresja, strach...



JAKIE DZIAŁANIA
MOŻNA PODJĄĆ,
ABY NAUCZYĆ
DZIECI
ODPOWIEDZIALNE-
GO KORZYSTANIA 
Z NOWYCH MEDIÓW,
INTERENTU (CYBER-
PRZESTRZENI) ?

Najważniejsza jest po prostu rozmowa i budowanie oraz
utrzymywanie bliskiej relacji z dzieckiem. Dziecko

powinno w relacji z Rodzicem mieć poczucie
bezpieczeństwa, wtedy będzie chciało rozmawiać również
o problemach. Rodzic z kolei powinien szanować emocje

odczuwane przez swoje dziecko 
i udzielać mu wsparcia.



NIE DEMONIZUJ - pamiętajmy, że dzieci
rodzą się w świecie rewolucji cyfrowej,
a więc Internet i media elektroniczne są
dla nich nierozerwalnym elementem
rzeczywistości, dla nich to część świata
realnego w którym podejmuje się wiele
czynności i aktywności. 

Warto więc dostrzegać pozytywne
aspekty korzystania z nowych mediów,
aby nie wywołać u młodzieży buntu
ciągłymi zakazami i wytykaniem wad.

Pamiętaj o zaletach - należy przyznać przed dziećmi, że życie bez Internetu było o wiele trudniejsze,
powinniśmy wskazywać na plusy korzystania z mediów m.in.: możemy pracować zdalnie, rozwijać się,
uczyć się, nawiązywać wartościowe znajomości, robić zakupy, opłacać rachunki, robić przelewy bankowe,
mieć praktycznie nieograniczony dostęp do informacji itp. Podkreślając pozytywne strony internetu dzieci
nauczą się mądrze korzystać z jego zasobów i będziemy dla nich bardziej wiarygodni mówiąc o tych
niebezpiecznych, negatywnych aspektach korzystania z cyberprzestrzeni.



Zapoznaj się ze stronami, aplikacjami, mediami
społecznościowymi i grami z których korzysta Twoje

dziecko. Zainteresuj się tym, w co gra, co ogląda,
czyta i robi w sieci. 

 
Kontroluj treści przyswajane przez Twoje dziecko

podczas spędzania czasu przed komputerem.
Zainstaluj na komputerze oprogramowanie filtrujące,

które monitoruje wybrane frazy, aby uniemożliwić
dziecku dotarcie do niebezpiecznych i obraźliwych

treści; zainstaluj programy antywirusowe.
 

Pamiętaj, że bardzo ważna jest świadomość
możliwych zagrożeń i zjawisk w cyberprzestrzeni.
Rozmawiaj na spokojnie ze swoim dzieckiem na
temat tego, co robi w Internecie i wyjaśnij mu,
dlaczego nie powinien tego robić, co jest w tym

zachowaniu niewłaściwe i jakie niesie to za sobą
konsekwencje.

Współpracuj z nauczycielami - rola nauczycieli, jak 
i rodziców w uczeniu dzieci z bezpiecznego
korzystania z nowych mediów jest ogromna. Rodzice
i nauczyciele powinni ustalić wspólną strategię,
otwarcie rozmawiać o problemach dziecka i
wspólnymi siłami starać się rozwiązać dany problem.

Informuj o rzeczywistych zagrożeniach swoje
dziecko, ale również sam pogłębiaj wiedzę na temat
cyberprzestrzeni  i zagrożeń z niej płynących, aby
móc skutecznie interweniować i pomóc swojemu
dziecku. Rozmawiaj na temat niebezpieczeństw
płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu,
reaguj szybko na niepokojące sygnały, które
zaobserwujesz u swojego dziecka.



Określ swojemu dziecku jasne granice dotyczące tego, kiedy 
i gdzie oraz jak długo może korzystać z mediów elektronicznych.

 
Wytłumacz, dlaczego ma określony czas na korzystanie 

z Internetu, zrób to ze spokojem i pokaż dziecku, że wynika to
nie ze złośliwości, a z troski o jego dobro.

 
Pamiętaj o KONSEKWENCJI - istotne jest, aby wszystkie osoby

dorosłe mieszkające w domu miały podobne stanowisko wobec
używania nowych mediów oraz

nie podważały ustalonych wcześniej zasad i reguł.
 

Zaproponuj dziecku alternatywne zajęcie, rozbudzaj lub rozwijaj
pasje i zainteresowania. 



Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko zachowuje się niezgodnie z zasadami 
lub łamie prawo podejmij od razu działania! 
Stosowanie cyberprzemocy jest w wielu przypadkach traktowane jako
przestępstwo, uświadamiaj o konsekwencjach prawnych związanych
z m.in. zniesławianiem, znieważaniem, kradzieżą tożsamości, groźbami
karalnymi, podszywaniem się, nękaniem, utrwalaniem wizerunku innej
osoby bez jej zgody, kradzieżą informacji, naruszeniem spokoju człowieka itp.

Powtarzaj dziecku, że może, a nawet powinien zwrócić się do Ciebie 
o pomoc w przypadku, kiedy jest świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy

Informuj dziecko o możliwości szukania pomocy pod anonimowym telefonem
zaufania dla dzieci i młodzieży -116111, jeśli podejrzewasz, że miałoby
trudności z otworzeniem się przed Tobą lub innymi członkami rodziny.



 
Należy uczulić dzieci, aby nie

otwierały podejrzanych
załączników lub linków;

korzystały tylko ze
sprawdzonych źródeł; nie

podawały innym
użytkownikom swoich

danych, haseł czy kodów. 
 

Uświadamiaj dzieci, jak mogą
pomóc ofierze cyberprzemocy tj:

-odmówienie dalszego przekazania
obraźliwej wiadomości;

-blokowanie osoby, która jest
sprawcą agresji;

-informowanie moderatorów 
o stosowaniu cyberprzemocy;

-zachęcanie innych osób do
przeciwstawienia się agresji

elektronicznej;
-wspieranie ofiar.



DARMOWY DOSTĘP DO
INFORMACJI, TREŚCI,

WIEDZY

Nowe media:
-kształcą,
– pomagają w lekcjach,
zadaniach domowych,
– rozwijają zdolności,
umiejętności, zainteresowania,
-pomagają dostrzegać różne
perspektywy i światopoglądy,
aby lepiej zrozumieć
otaczający świat i poszerzyć
swoją wiedzę na różne
tematy,
-pokazują problemy
współczesnego świata i próby
ich rozwiązania.

UŁATWIAJĄ ŻYCIE,
DOSTARCZAJĄ

ROZRYWKI, UMOŻLIWIAJĄ
ROZWÓJ

Media elektroniczne: dostarczają
rozrywki, odprężają, uspokajają,
umożliwiają realizacje zakupów
online, dają możliwość poznania
opinii klientów na temat
sprzedawcy i danego produktu
przed zakupem, brak kolejek.

W sieci możliwe jest także
pokazanie siebie i swojego
talentu, na przykład poprzez
prowadzenie bloga lub
udostępniania swoich piosenek
czy zdjęć w celu promocji 
i dotarcia do wielu osób.

DOBRE STRONY
NOWYCH MEDIÓW



ŁATWY KONTAKT Z INNYMI OSOBAMI

Internet oferuje bardzo dużo różnych mediów
społecznościowych (np. facebook, instagram)
i komunikatów internetowych (np. skype,
whatsapp, snapchat), które pozwalają mieć
stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi 
z różnych miejsc na Ziemi lub właśnie w
czasie epidemii, kiedy bezpośrednie kontakty
zostały znacznie ograniczone.

Za pośrednictwem Internetu można zawrzeć
nowe znajomości.



ZADBAJ  O WŁAŚCIWE WARUNKI PRACY DLA DZIECKA
Bardzo ważne jest wyznaczenie dziecku stałego miejsca do nauki, ale też pozwolenie mu na zorganizowanie

swojego miejsca wg jego upodobania, aby czuło się komfortowo podczas lekcji. Należy dopilnować, żeby
biurko i krzesło były dostosowane do wzrostu dziecka, miejsce powinno być usytuowane z dala od czynników

rozpraszających uwagę (telewizor, radio itp.), miejsce musi być dobrze oświetlone; dziecko powinno mieć
dostęp do potrzebnych przyborów, zeszytów, książek, teczek, segregatorów, które powinny być

uporządkowane.
 

JAK RADZIĆ SOBIE 
Z TRUDNOŚCIAMI W SYTUACJI ZDALNEGO NAUCZANIA?

 



Brak motywacji do nauki wynika m.in. 
z niewykształcenia jeszcze u dziecka nawyku uczenia
się lub jest skutkiem dotychczasowych niepowodzeń.
Dlatego istotne jest, żeby Rodzice wdrażali dziecko do

systematyczności, pilnowali nauki o stałej porze,
wyznaczali czas na naukę na zasadzie: krócej, 

a częściej i regularnie. Dziecko nowych zagadnień
powinno uczyć się, jako pierwszych. 

W przypadku trudności należy pomóc dziecku, ale nie
wyręczać go od wykonania zadania, dzielić materiał

na mniejsze i łatwiejsze do przyswojenia treści,
wskazywać na skuteczne sposoby szukania informacji
i źródeł w Internecie, zachęcać dziecko, aby ucząc się

nowego materiału, starało się w nim znaleźć coś
interesującego dla siebie.

 

MOTYWUJ DO
SYSTEMATYCZNEJ NAUKI

 
NIECH DZIECKO PROWADZI

KALENDARZ WYDARZEŃ
Stwórzmy kalendarz w którym

dziecko samo będzie wpisywało
zaplanowane zadania, obowiązki,

czas na zabawę i naukę.
Prowadzenie takich zapisów pełni
też funkcję motywującą do nauki.

Dzięki temu dziecko widzi, ile
zrobiło lub ile jeszcze pracy mu

pozostało. Ważne jest, żeby
zamieszczać w nim wszystkie

obowiązki, zadania i czynności.
 



 
DZIECKO POWINNO ROBIĆ AKTYWNE PRZERWY 

OD KOMPUTERA
Ważne jest robienie regularnych przerw na odpoczynek
pomiędzy lekcjami w formie zdalnej. Przerwa powinna

polegać na wykonaniu kilku prostych ćwiczeń fizycznych,
krótki spacer albo porozciąganie się przy oknie patrząc
w dal. Absolutnie przerwa nie powinna być spędzona
przed ekranem monitora np. na przeglądaniu stron
internetowych, grach online, czy na rozmowach na

portalach społecznościowych, ponieważ korzystając 
w dalszym ciągu z urządzeń elektronicznych dziecko 

w ogóle nie odpoczywa!
 

CHWAL DZIECKO JAK NAJCZĘŚCIEJ
Dostrzegaj nawet drobne postępy w nauce, chwal za

pokonywanie przeszkód, doceniaj starania, 
a nie jedynie efekt końcowy. Wzmacniaj pozytywnie,

motywuj do dalszego wypełniania obowiązków
szkolnych.

 

 
OTOCZ DZIECKO ATMOSFERĄ

BEZPIECZEŃSTWA I ZADOWOLENIA
Staraj się unikać krytykowania,

ponaglania, okazywania
niezadowolenia. Uspokajaj dziecko,

ale wdrażaj do samodzielności 
i usprawniania tempa pracy.

 
UNIKAJ PORÓWNAŃ

Nie porównuj swoich dzieci do
siebie, do kolegów, koleżanek itd.

Wzmacniaj jego samoocenę
 i poczucie wyjątkowości.



 
ISTOTA POWTÓREK

Nie ma innego rozwiązania ugruntowania wiedzy, jak po
prostu jej systematyczne powtarzanie. Uświadom dziecko,
żeby nie uczyło się bezmyślnie na pamięć, ale uczyło się ze
zrozumieniem. Powtarzanie materiału własnymi słowami
jest zdecydowanie lepszą metodą, niż uczenie się czegoś

słowo w słowo na pamięć bez zrozumienia.
 
 
 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ
Na początku rozwiązywać powinno się łatwe zadania, potem

trudniejsze, a na samym końcu zupełnie najłatwiejsze.
Warto odrabiać zadania domowe jeszcze tego samego dnia 

i powtarzać materiał po zakończeniu lekcji.

 
UCZ DZIECKO WYKORZYSTUJĄC SKOJARZENIA 

I UROZMAICENIA
Ucząc się, niech dziecko stara się kojarzyć nową wiedzę 

z wiadomościami już przyswojonymi, niech szuka
śmiesznych skojarzeń ułatwiających zapamiętywanie,
może wykorzystywać przy tym wierszyki, rymowanki.

Podczas nauki najlepiej przeplatać przedmioty
humanistyczne, ze ścisłymi.

 
ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

Niech dziecko wykorzystuje wzrok, słuch, ręce do nauki 
w zależności od tego, która metoda przynosi najlepsze

rezultaty. Motywuj do podkreślania fragmentów na
kolorowo, robienia notatek, spacerowania po pokoju

podczas nauki, głośnego czytania, powtarzania itd. Jeśli
dziecku to rzeczywiście pomaga, nie zabraniaj mu

wykonywania tych czynności.
 
 



Należy spokojnie,
otwarcie i szczerze

rozmawiać z dziećmi
na tematy dotyczące

zachowania
bezpieczeństwa 

w Internecie.

Współpracować ze
Szkołą,

nauczycielami,
pedagogiem
szkolnym. 

W razie potrzeby skorzystaj 
z pomocy specjalistów, którzy

zajmują się uzależnieniami
behawioralnymi oraz

zagrożeniami wynikającymi 
z korzystania z mediów

elektronicznych.

Przede wszystkim należy
kontrolować czas spędzania
dziecka przed komputerem 

i konsekwentnie przestrzegać
ustalonych wcześniej zasad. Nie

można dopuścić do tego, aby
dziecko większą część dnia

spędzało przed komputerem. 

PODSUMOWANIE



Dziękuję za uwagę
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