
ZAGROŻENIA CZYHAJĄCE NA MŁODZIEŻ W  INTERNECIE 

 

Starając się usystematyzować wiedzę związaną z zagrożeniami czyhającymi na młodzież w sieci internet w najprostszym ujęciu 

(znanym od angielskiego akronimu jako „model 3C”) zagrożenia te mogą się wiązać: 

 Z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami z jakimi mogą się zetknąć młodzi ludzie w internecie (content) 

 Z niebezpiecznymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować w Internecie (contact) 

 Z niebezpiecznymi działaniami jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje (conduct) 

 

1. Niebezpieczne treści 

W pierwszej kolejności w tej kategorii wymieniane są materiały pornograficzne, które mimo prawnych zakazów 

ciągle są w bardzo łatwy sposób dostępne także dla niepełnoletnich użytkowników. Serwisy pornograficzne często 

zestawiają obok siebie erotykę i tzw. miękką pornografię z obrazami i filmami ukazującymi seks pełen aberracji i przemocy. 

Międzynarodowe badania EU-NET-ADB z 2012 r. pokazują, że kontakt z pornografią miało ponad dwie trzecie (67%) 

polskich gimnazjalistów. Jednak niebezpieczne treści obejmują także przemoc i rasizm oraz przekazy promujące zachowania 

autodestrukcyjne (takie jak promocja brania narkotyków, skrajnego odchudzania, czy wręcz sposobami na samobójstwa). 

 Z przynajmniej jedną z powyższych kategorii kontakt miało 54% młodzieży szkolnej. 

 

2. Niebezpieczne kontakty 

Internet umożliwia nawiązywanie nowych znajomości i łatwe znajdowanie ludzi o podobnych zainteresowaniach 

czy poglądach. Jest to jedna z jego ważnych funkcji, ale także tutaj może dochodzić do nadużyć. Oprócz zjawiska 

tzw. groomingu czyli uwodzenia dzieci w internecie w celu późniejszego wykorzystania seksualnego, niebezpieczne 

kontakty mogą dotyczyć także zjawisk takich jak werbunek do sekty lub grupy przestępczej. Według przywołanych już 

badań, aż 69% gimnazjalistów poznało w internecie kogoś, kogo nie znało wcześniej. Co bardziej niepokojące, aż 31% 

spotkało się z taką osobą na żywo. O ile zazwyczaj te znajomości nie kończą się oczywiście źle, o tyle warto zachować 

ostrożność, szczególnie w przypadku spotkań na żywo. 

 

3. Niebezpieczne działania: cyberprzemoc i seksting 

 

W tej kategorii znajdują się przede wszystkim zachowania określane mianem agresji elektronicznej lub 

cyberprzemocy. Mogą one przyjmować różne formy takie jak agresja werbalna, zamieszczanie kompromitujących 

materiałów, czy tworzenie specjalnych obraźliwych stron lub profili. Ofiarą różnych form przemocy pada nawet co piąty 

gimnazjalista (22%). Innym, stosunkowo nowym, trendem jest tzw. seksting, czyli przesyłanie własnych intymnych zdjęć 

lub filmików za pomocą telefonu komórkowego lub komunikatorów internetowych. W niedawnym badaniu do wysyłania 

takich materiałów przyznało się aż 11% młodych ludzi. 

JAK REAGOWAĆ 

 Podstawą jest towarzyszenie dziecku w jego odkrywaniu internetu. Ważne są także rozmowy o tym, jakie sytuacje mogą się 

przydarzyć w sieci i jak się wtedy zachować. 

 Jeśli już wydarzy się coś złego, ważne aby nie tracić głowy, nie obwiniać siebie, ani dziecka, ale okazać wsparcie i spróbować 

znaleźć rozwiązanie 

MATERIAŁY DLA RODZICÓW 

 „Bezpieczeństwo dzieci on-line” (http://fdn.pl/kompendium) 

 „Bezpieczne Media” wydany przez Fundację Orange http://bezpiecznystarter.com/docs/dc/Bezpieczne_Media_Final_version.pdf) 

http://fdn.pl/kompendium
http://bezpiecznystarter.com/docs/dc/Bezpieczne_Media_Final_version.pdf


 

 

10 PORAD DLA RODZICÓW, DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 

 

 

 
1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego 

zasoby.  

 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane  

z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich 

unikania.  

 

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.  

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.Dostęp do wielu stron internetowych 

przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie 

informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 

 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia 

swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole.  

 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do 

dorosłych.  

 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za 

niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii 

dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do 

współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie - Hotline'u (www.dyzurnet.pl). Hotline 

kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych 

materiałów w Sieci.  

 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dziecku o zasadach dobrego 

wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, 

używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dziecko 

powinno je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)  

 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 

Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. 

 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem 

wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki.  

 

Porady ze strony : www.dzieckowsieci.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyzurnet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=106
http://www.sieciaki.pl/


 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 

 

 

 

1. Nigdy nie podawaj w internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem , czyli pseudonimem, internetową 

ksywką. 

 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu itp. 

 

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz do kogo naprawdę trafią. 

 

4. Nie odpowiadaj na wulgarne i niepokojące wiadomości. 

 

5. Pamiętaj , że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w internecie. 

 

6. Internet to skarbnica wiedzy ale pamiętaj , że nie wszystkie informacje , które w nim znajdziesz są prawdziwe. 

 

7. Szanuj prawo własności w Sieci. 

 

8. Szanuj innych użytkowników internetu. 

 

9. Spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne. 

 

10.Uważaj na e-maile otrzymywane od nieznanych Ci osób. 

 

11.Pamiętaj , że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. 

 

12. Nie spędzaj czasu wolnego przy komputerze . Ustal sobie jakiś limit. 

 

13. Jeżeli prowadzisz bloga , pamiętaj , że mają również do niej dostęp osoby o złych zamiarach . 

 

14. Rozmawiaj z rodzicami o internecie. Informuj ich o wszystkich stronach , które Cię niepokoją. 

 

15.Jeżeli chcesz coś kupić w internecie , skonsultuj to z rodzicami. 

 

16. Koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe na swoim komputerze. 

 

( za stroną : www.dzieckowsieci.pl/dzieci /podstawowe -zasady.html) 
 


