
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych. 
 

 

         W 2013 roku Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) opublikowała raport 

„Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież”. Wynika z niego, że co piąty nastolatek 

widział portale z samookaleczaniem się, a co szósty z poradnikami dotyczącymi odebrania sobie życia. 

Przekazy pełne nienawiści zauważyło 40 proc. ankietowanych. Jednak ten wskaźnik znacznie wzrasta w 

przypadku nastolatków korzystających z sieci w sposób dysfunkcyjny. 

W kolejnych badaniach „Nadużywanie internetu przez młodzież”, również przeprowadzonych przez 

Fundację Dzieci Niczyje, aż 38 proc. nastolatków przyznało, że surfuje po sieci nawet, gdy nie jest to 

szczególnie interesujące. Co gorsza, blisko 70 proc. uważa, że rodzice nie mają pojęcia, co ich dzieci 

robią w sieci, a 25 proc. nie interesuje się tym w ogóle. To tak jakby w 30-osobowej klasie aż 21 uczniów 

podróżowało po wirtualnym świecie samopas i bez żadnej kontroli. W świecie rzeczywistym to nie do 

pomyślenia, żeby tak dużo nastolatków chodziło swoimi ścieżkami i podejmowało różne próby inicjacji bez 

płaszcza ochronnego rodzica. Świat wirtualny może krzywdzić nasze dzieci, nawet jeśli pozornie siedzą 

bezpiecznie w drugim pokoju. 

Zaburzenia na które warto zwrócić uwagę: 

 zaburzenia snu spowodowane korzystaniem z sieci w nocy, co zaburza normalny rytm odpoczynku, 

 nadmierne zmęczenie - skutek utraty godzin snu, 

 nieregularne odżywianie się, 

 osoba uzależniona przez zapomnienie, a nawet celowo opuszcza posiłki, aby mieć więcej czasu na 

przebywanie w sieci, 

 osłabienie odporności organizmu  

 skutek nieregularnego snu, odżywiania się i braku ruchu na świeżym powietrzu, 

 zaniedbanie ciała z powodu braku ćwiczeń, niechęci do aktywności fizycznej i ciągłej statycznej 

pozycji przy komputerze, prowadzi często również do otyłości i wielu skrzywień kostnych rosnącego 

dziecka, 

 bóle pleców, 

 zespół cieśni nadgarstka  

 dokuczliwy ból w nadgarstku powodowany stała męczącą pozycją ręki przy klawiaturze lub myszy 

komputerowej, 

 bóle głowy 

 zmęczenie, zaczerwienienie oczu 

 + skutki społeczne 

 

GRY KOMPUTEROWE 

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają 

pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz 

koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność 

współdziałania w grupie. 



Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, 
zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również 

do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W 

skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia. 

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich 

zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie 

siły.  

Przed zakupem gry zapoznajmy się z jej klasyfikacją i  podejmijmy przemyślaną decyzję. 

 

 

 

 

 



Jak zachować bezpieczeństwo – wskazówki dla rodziców: 

Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.  

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli 

ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień 

będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.  

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o 

grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.  

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym 

pomóc system oceny gier PEGI.  

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.  

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.  

 Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.  

 Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla 

dzieci.  

 Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.  

 Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi 

użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania 

ryzykownych zachowań.  

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. 

Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-

i-przemocy 

Ponadto: 

 Do trzeciego-czwartego roku życia dziecko w ogóle nie powinno korzystać z komputera i Internetu. 

Zabawa dziecka powinna skupiać się na grach zręcznościowych realizowanych z rodzicami, 

opiekunami i innymi dziećmi. 

 Czas korzystania z komputera przez dziecko powinien być limitowany. Dzieci w wieku 5-7 lat nie 

powinny grać jednorazowo dłużej niż jedną godzinę dziennie, nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu. 

Dzieci w wieku 8-10 lat również nie dłużej niż jedną godzinę dziennie, nie więcej niż 4-razy w 

tygodniu (według zasady - dzień z grą, dzień bez gry). Zasadnym jest aby w wieku dziecięcym i 

nastoletnim dzieci w ogóle nie grały w gry, gdzie głównym motywem są zabijanie i zbrodnia. 

 Komputer podłączony do Internetu powinien znajdować się w miejscu ogólnodostępnym, a nie w 

pokoju dziecka. Ponadto powinien mieć zainstalowane filtry rodzicielskie. 

 Nie zezwalamy aby nastolatek grał na komputerze lub przebywał w Internecie w późnych godzinach 

wieczornych i nocnych. 

Jak skonfigurować program kontroli rodzicielskiej na komputerze? 

 Zobacz bezpłatny film instruktażowy i skonfiguruj program kontroli rodzicielskiej na komputerze 

Twojego dziecka.  

 Youtube  saferinternet  kontrola rodzicielska Android / IOS / Windows 7 

 

 

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy


Uważaj, gdzie klikasz! Media społecznościowe 

 
 Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom. 

 Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. 

 Nigdy nie podawaj innej osobie swojego hasła. 

 Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr. 

 Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

 Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób. 

 Nie używaj kamery podczas rozmowy z osobą, której nie znasz. 

 Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci. 

 Nie podawaj w Internecie, w tym na portalach społecznościowych zbyt wielu 

informacji o sobie, swoich bliskich i znajomych. 

 Nie zamieszczaj w sieci zdjęć, które mogą świadczyć o Twoim stanie 

majątkowym. 

 Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. 

 Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail. 

 Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, 

formularzy czy umów. 

 Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 

 Czytaj regulaminy. 

 

 


