
DZIECKO W SIECI – PORADNIK RODZICA 

 

Internet to wspaniały wynalazek. Nic więc dziwnego, że całkowicie odmienił nasze 
życie. Korzystają z niego niemal wszyscy – również dzieci, dla których jest kopalnią wiedzy  
i informacji, ale też wielkim centrum rozrywki, miejscem zabaw i kontaktu z rówieśnikami.  
 

 

Czy dzieci są w nim bezpieczne?  

 

Internet niesie przecież ze sobą także sporo zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ  
na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka. Podczas surfowania po sieci młody człowiek 
może być narażony na: 

- kontakt z niebezpiecznymi treściami  

  Są to filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc,  
  promujące postawy i zachowania zagrażające zdrowiu, tj.: hazard, używki, anoreksję,  
  zaangażowanie w działalność sekt itp. Często publikowane są w sieci nielegalnie; 

- niebezpieczne kontakty  

  Korzystając z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych młodzi internauci  
  zawierają nowe znajomości. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność niejednokrotnie stają  
  się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych  
  i innych. Dzieci często podają obcym w Internecie prywatne informacje, np. dane osobowe,  
  a także umawiają się z osobami poznanymi w sieci na spotkania w rzeczywistym  
  świecie; 

- cyberprzemoc  

  Przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,  
  takich jak: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy  
  społecznościowe itd.; przyjmuje różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem  
  sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących zdjęć i filmów,  
  podszywanie się pod cudzą tożsamość; 

- uzależnienie od Internetu  

  Różnorodne formy aktywności w Internecie i ich atrakcyjność sprawiają, że młodzi  
  internauci spędzają przed komputerem wiele godzin dziennie. Zaburza to ich relacje  
  społeczne i kontakty z rówieśnikami. Może prowadzić do uzależnienia.  

 

 

 

Jak chronić dzieci? Jak zapewnić im bezpieczeństwo w Sieci? 



 Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o tym, co robi w Internecie, na jakie strony wchodzi. 
Poproś, aby pokazało Ci swój wirtualny świat. Pytaj, co mu się tam podoba, co dziwi, 
zaskakuje. Rozmowa to najlepsza ochrona. To dzięki niej tworzy się zaufanie pomiędzy 
dzieckiem a osobą dorosłą. Kontrola, sprawdzanie, czytanie wiadomości bez wiedzy dziecka 
może je  nauczyć, jak się skuteczniej ukryć przed „śledztwem” prowadzonym przez rodzica. 
Budując zaufanie możesz sprawić, że dziecko samo opowie Ci o problemie i poprosi o pomoc. 

 Niech komputer stoi we wspólnym miejscu - osoba, która chce skrzywdzić dziecko za 
pośrednictwem Internetu ocenia ryzyko odkrycia znajomości. W pierwszej kolejności pyta  
o miejsce ustawienia komputera, czy ktoś jeszcze z niego korzysta i czy rodzice interesują się 
tym, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera. Masz prawo to wiedzieć,  jednak ciągłe 
zaglądanie do pokoju dziecka nie sprzyja budowaniu dobrych relacji i stawia Cię w roli 
kontrolera. Umieszczenie komputera w miejscu dostępnym dla wszystkich stwarza więcej 
okazji do zainteresowania tym, co dzieje się z dzieckiem korzystającym z Internetu. Pomaga 
również w kontrolowaniu czasu spędzanego przed komputerem oraz utrudnia korzystanie  
z niego bez Twojej wiedzy, np. nocą.  

 Jeśli nie jesteś tak biegły w obsłudze komputera jak Twoje dziecko, wykorzystaj tę  
sytuację i  poproś  je o kilka krótkich lekcji z obsługi komputera i surfowania po Internecie. 
Twój autorytet z pewnością na tym nie ucierpi, a dziecko może być zadowolone, że może 
czegoś nauczyć rodzica.  

 Poznaj gry, w które gra Twoje dziecko. Zagraj z nim! To jeden z prostszych sposobów 
sprawdzenia, czy gra jest adekwatna do wieku gracza. Może Ci w tym pomóc PEGI - 
Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier. System ten został specjalnie opracowany w celu 
ochrony dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich do wieku.  Pozwala też znaleźć 
informacje, jakie treści zawiera gra.  

 Naucz dziecko, co zrobić, gdy wydarzy się coś trudnego dla niego, gdy poczuje się 
zagrożone. Zadbaj o przekazanie mu podstawowych informacji dotyczących zasad 
bezpiecznego korzystania z Internetu, tj.: 

•   Osoba poznana w Internecie nie musi być tym, za kogo się podaje. 

•   W Internecie nie podawaj danych osobowych swoich i kolegów (np.: imienia i 
nazwiska, adresu, nazwy szkoły, innych informacji, które pomagają w identyfikacji).  

•   Ostrożnie wybieraj i dodawaj zdjęcia do profili na portalach społecznościowych.  

•   Używaj ustawień prywatności zabezpieczając tym samym wgląd do profilu osobom 
spoza listy znajomych.  

•   Używaj haseł trudnych do odgadnięcia przez innych. 

•   Czytaj regulaminy miejsc, z których korzystasz. 

•   Nie otwieraj pojawiających się reklam czy wiadomości od nieznajomych. 

•   Archiwizuj, czyli zapisuj to, co otrzymujesz. 

•   Poinformuj kogoś dorosłego o zamiarze spotykania się z kimś poznanym w Internecie. 



Gdy dziecko przyjdzie do Ciebie i opowie, że przydarzyło mu się coś złego  
w Internecie, nie obwiniaj go. Twoje „a nie mówiłem” z pewnością nie rozwiąże problemu, a 
dziecko straci odwagę, by opowiedzieć Ci, co się stało.  Jedyne czego dziecko oczekuje od 
dorosłego w takiej sytuacji to pomoc. Wykaż zrozumienie, doceń zaufanie, którym Cię 
obdarzyło zwierzając się z problemu. 

Zabezpiecz dowody. Niczego nie kasuj z komputera. W zależności od sytuacji, która 
się przydarzyła – wydrukuj rozmowy, maile, strony. Zrób screeny obraźliwych komentarzy, 
zdjęć dziecka, które bezprawnie pojawiły się na stronach. Zachowaj sms’y i mms’y. Jeśli 
doszło do popełnienia przestępstwa, zawiadom Policję, Prokuraturę lub Sąd. W Internecie 
nikt nie jest anonimowy, a organy  ścigania mają możliwości, by w krótkim czasie ustalić 
dane sprawcy.  

W przypadku niewłaściwych zachowań użytkowników można skontaktować się  
z administratorami portali, a gdy wiemy, kto jest sprawcą, można skontaktować się z jego 
rodzicami. 

 

Gdzie szukać pomocy?  
 
Kidprotect.pl  
www.kidprotect.pl 
tel. 22 636 73 04 

Fundacja Dzieci Niczyje 
www.helpline.org.pl 
tel. 800 100 100 
 
Dyżurnet.pl   
http://www.dyzurnet.pl 
tel. 801-615-005     
 
Rzecznik Praw Dziecka 
www.brpd.gov.pl 
tel. 800 12 12 12  

Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier (PEGI) 
www.pegi.info 
 

 

Oprac. I. Blank na podstawie: Dominika Zimecka- Kroll  „Dziecko w Internecie” www.madrzy-rodzice.pl/porady 
oraz  materiałów zamieszczonych na stronach: dzieckowsieci.fdn.pl i www.szkolabezpiecznegointernetu.pl 

 

http://www.kidprotect.pl/
http://www.helpline.org.pl/
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http://www.brpd.gov.pl/
http://www.pegi.info/
http://www.madrzy-rodzice.pl/porady
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http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/


Wybrane programy do kontroli rodzicielskiej 

Aplikacje umożliwiające dozowanie i ustalenie zakresu dostępu do Internetu 
naszym dzieciom, a także monitorowanie przeglądanych stron. Istnieją też aplikacje 
będące specjalną ochroną przed pornografią, sektami i innymi groźnymi dla dzieci 
zjawiskami oraz programy ograniczające czas korzystania z komputera. 

 
K9 Web Protection - oferowany w ramach programu społecznego Blue Coat Community 
Outreach, którego celem jest edukowanie, informowanie oraz oferowanie bezpłatnych 
narzędzi do ochrony dzieci przed niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu. K9 Web 
Protection monitoruje witryny internetowe pogrupowane w 60 kategorii. Rodzice mogą 
skonfigurować program tak, by blokował dostęp do wybranych stron, np. zawierających 
treści pornograficzne lub przemoc. Oprogramowanie pozwala również na ograniczenie 
dostępu do Internetu w określonych porach dnia. 

Opiekun Dziecka w Internecie - jeden z najlepszych polskich programów komercyjnych do 
kontroli rodzicielskiej. Blokuje dostęp do stron zawierających pornografię, przemoc, 
propagujących narkotyki oraz działalność sekt. Umożliwia także blokowanie dodatkowych 
stron. Opiekun Dziecka w Internecie zapisuje strony otwierane przez dziecko, a także 
kontroluje czas korzystania z Internetu. Umożliwia ponadto blokadę chatów  
i komunikatorów internetowych oraz zablokowanie możliwości pobierania plików  
z Internetu. Oferuje dwa tryby pracy: uproszczony i zaawansowany, dzięki czemu obsługa 
programu jest bardzo prosta. 

Cenzor - profesjonalny polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów 
Internetu. Ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści oraz wybranych czatów  
i komunikatorów. Program umożliwia ochronę małoletnich użytkowników przed takimi 
zagrożeniami Internetu jak:  pornografia, pedofilia, przemoc, narkomania, działalność sekt. 
Zapewnia kontrolę odwiedzanych stron, automatyczną i regularną aktualizację bazy danych, 
bezpłatną pomoc i wskazówki ze strony producenta. 

Norton Online Family - internetowa bezpłatna usługa pozwalająca na pełniejszą kontrolę 
tego, co robi dziecko podczas korzystania z Internetu. Aplikacja pozwala na otrzymywanie 
szczegółowego raportu stron przeglądanych przez dziecko. Można również sprawdzić, do 
jakich społeczności internetowych należy dziecko. Monitorowane jest również to, co zostaje 
ściągane z Internetu jak również to, czego dziecko w nim poszukuje. Aplikacja informuje 
również rodzica w formie maila o zaistniałym fakcie zignorowania ostrzeżenia przez 
użytkownika. 

Beniamin - program zapewniający bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje 
dostęp do stron, np. o tematyce erotycznej, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę 
nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (np. 
komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci, poczta e-mail, zarządzanie dostępem 
do serwisów video i społecznościowych). System śledzi strony internetowe, które odwiedza 
użytkownik oraz jego działania w sieci, pod kątem dostępu do niepożądanych treści.  

 


