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Zmiany cywilizacyjne 

KIEDYŚ  DZIŚ  

•Telefon stacjonarny – (wielka książka 
telefoniczna ) 
 
•Listy, kartki pocztowe, przekazy pocztowe, 
telegramy 
 
•Kartka i pióro, potem długopis  
•Maszyna do pisania, „pisz przez kalkę”  
 
•Aparat fotograficzny  
 
•Patefon, gramofon  
•Płyty winylowe 
•Pocztówki dźwiękowe  
 
•Taśma i kaseta magnetofonowa  

•Telefon komórkowy  
 
•Internet  
 
•Poczta elektroniczna  
 
•Sms-y, mms-y  
•Komputer  
•Pendrive  
•aparat w telefonie  komorkowym  
 
•Płyta CD  
•IPod  
 
 
•MP3  
Itp……………………………………… 
 



 Komputer z dostępem do Internetu jest 

jednym z najważniejszych narzędzi 

służących do pracy, nauki i rozrywki.                     

Jak każde narzędzie może być 

wykorzystywane do celów  "właściwych" 

jak i szkodliwych, złośliwych a nawet 

przestępczych.  

 

 W największym niebezpieczeństwie są dzieci, 

jako najbardziej podatne na wszelkie wpływy 

szkodliwe i niepożądane. 

 



 

 

 

   Zagrożenia internetowe  

 

 

 



1. Cyberprzemoc 

 

 

 

 Stosowanie przemocy poprzez: 

prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 

nowych technologii. 

  

 STALKING-  Ciągłe i zamierzone nękanie 

za pomocą SMS-ów, telefonów czy e-maili. 



 Co drugi młody człowiek (52%) miał do czynienia z 
przemocą werbalną w Internecie lub poprzez telefon 
komórkowy; 

  47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania; 

 21% doświadczyło  poniżania, ośmieszania i upokarzania;  

 16% straszenia i szantażowana. 

 29% zgłasza, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew 
ich woli. 

 Ponad połowa (57%) osób w wieku 12-17 była 
przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych 
wbrew ich woli. 

 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za 
pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je 
materiałów. 

 Akty cyberprzemocy często powodują u ofiar irytację, lęk 
i zawstydzenie. 

Źródło: dzieckowsieci.pl 

 





2. Niebezpieczne kontakty (pedofila)  

 



3. Nieświadome udostępnianie 

informacji ( numerów, adresów, haseł ) 
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Ankieta na temat upubliczniania informacji o 

innych w sieci 

 



3. Szkodliwe treści  

 
Do treści uznanych za szkodliwe zaliczamy 

m.in.: 

 treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne 

bądź śmierć 

  treści zachęcające do działań autodestrukcyjnych 

  treści podżegające do nietolerancji 

  treści pornograficzne 

 



Bajka kiedyś to nie to samo co bajka 

dziś 

 

 
 

Kiedyś      
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Dziś 
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Gry kiedyś to nie to samo co gry dziś 
 

    Kiedyś     Dziś  
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4. UZALEŻNIENIE  

 
 Do niedawna za najbardziej uzależniające 

uchodziły narkotyki i alkohol. Teraz do listy 

groźnych uzależnień dołączył Internet, który 

wciąga coraz więcej ludzi. Jest równie 

niebezpieczny! Uzależnienie od Internetu jest 

zjawiskiem nowym, ale dotyka już miliony 

ludzi na świecie. 

 



Co to jest uzależnienie? 

 

 nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś 

czynności lub zażywania jakiejś substancji.  

 

 obejmuje ono także (...) inne wypadki, kiedy 

ludzie czują się zmuszeni angażować się w 

ryzykowne, "wymykające się spod kontroli" 

zachowania (…) 



Siecioholizm- uzależnienie od ekranu 

Uzależnienie od Internetu: 

 Gier, 

 Czatowania, 

 Hazardu, 

 Zakupów, 

 Surfowania po Sieci, 

 Portali społecznościowych, 

 Pornografii internetowej. 
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Norma czasu przed komputerem 

 Według wielu pedagoga i psychologów 

optymalny czas to: 

• dla dzieci w wieku przedszkolnym: 

maksymalnie 30 minut 

• dla dzieci w wieku szkolnym: maksymalnie 

1 godzina 

• dla dzieci od 12. roku życia:  

     około 1,5 godziny 

 



Przyczyny uzależnienia od mediów 

 ucieczka od codzienności, 

 

 problemy dziecka w kontaktach 

interpersonalnych, 

 

 atrakcyjność form, łatwy dostęp i popularność 

mediów. 
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Symptomy uzależnienia 

 spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem 

innych zainteresowań,  

 zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkolnych                            

 pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych                                             

z komputerem,  

 kłamanie na temat ilości czasu spędzanego w Internecie,  

 podejmowanie nieudanych prób ograniczenia aktywności w 

sieci,  

 reagowanie rozdrażnieniem lub agresją, gdy korzystanie  z 

komputera jest utrudnione lub niemożliwe. 



Skutki uzależnienia 

 

 

 Zanik umiejętności społecznych (zmniejszenie 
liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych).  

 Wycofywanie się z kontaktów interpersonalnych                      
w realnym świecie w sytuacji wystąpienia 
trudności 

 Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego  

 Podwyższone ryzyko kontaktu z niewłaściwymi 
treściami uznawanymi przez dzieci za normalne –               
gry komputerowe gloryfikujące przemoc, 
wulgarny język, treści pornograficzne 

 Wielu psychiatrów uważa, że nadmierne 
korzystanie z Internetu może zaostrzać objawy 
istniejących psychoz, zespołów depresyjnych ) 

 



 

WAŻNE!  

 

Na skutek długiego kontaktu z monitorami 

 u dzieci słabiej rozwijają się  kompetencje społeczne 

 ( problemy z empatią, nie potrafią poprawnie odczytywać 

i interpretować uczuć innych ludzi). Ma to związek  

z neuronami lustrzanymi, które mogą się rozwijać jedynie 

poprzez kontakty z innymi ludźmi w świecie realnym. 

 



5. Wirusy - To prawdziwa plaga Internetu. Wirusy komputerowe 
umieszczane są na wielu stronach www, a także w e-mailach i 
plikach pobieranych z Sieci. Najlepszą ochroną przed nimi jest 
firewall - zapora sieciowa, blokująca dostęp do komputera. 

6. Spam - Każdy posiadacz skrzynki e-mail doświadczył tego 
zjawiska. Aby ustrzec się przed zalewającą falą reklam i ofert 
rozsyłanych po całej Sieci, należy posiadać filtr antyspamowy. 
Równie irytujące są wyskakujące reklamy, których czasem nie da 
się wyłączyć. Można się z nimi spotkać na wielu stronach i 
portalach internetowych. 

7. Wyłudzenia - Jeśli już się zdarzają, to najczęściej na serwisach 
aukcyjnych. Tam oszustwo i kradzież pieniędzy jest dość znanym 
zjawiskiem. Po zamówieniu produktu i wysłaniu przelewu na 
konto sprzedawcy, paczka często w ogóle nie dociera pod 
wskazany adres albo wybrany towar jest uszkodzony bądź zepsuty 
i nie nadaje się do użytku. Dlatego przed 
zatwierdzeniem transakcji (bez względu na wartość produktu), 
należy przeczytać komentarze innych użytkowników na temat 
danego sprzedawcy. 

8. Hazard 

9. Werbowanie do sekt 
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FACEBOOK a Profil dziecka do lat 

13  
    Zgodnie z zasadami Facebooka konto może 

utworzyć tylko osoba, która ukończyła co 
najmniej 13 lat . Utworzenie konta z fałszywymi 
danymi stanowi naruszenie regulaminu. Dotyczy 
to także kont zarejestrowanych w imieniu osób, 
które nie ukończyły 13 lat. 

 Jeżeli Twoje dziecko, które nie osiągnęło 
wymaganego wieku, utworzyło konto na 
Facebooku, możesz pokazać mu, jak je usunąć. 

 Jeśli chcesz zgłosić konto należące do osoby, 
która nie ukończyła 13 lat, wypełnij  formularz 
zamieszczony na stronie facebooka. .  

 

https://pl-pl.facebook.com/help/contact/209046679279097




 Zakazywanie korzystania z komputera czy 

Internetu w dobie powszechnego jego 

użycia może przynieść odwrotne do 

zamierzonych skutków. Zdecydowanie 

lepszym sposobem zapobiegania 

niebezpieczeństwom związanym z Siecią 

jest edukacja..  

 



Stąd też wynika ważna i odpowiedzialna 

rola rodziców, którzy mogą i powinni być  

dla dziecka mentorami również w zakresie  

korzystania z Internetu 

 



 Jak chronić dziecko ? 

      

 
 Ustaw Komputer w widocznym miejscu, 

łatwo dostępnym dla wszystkich 

 Naucz dziecko, że osoba poznana  w sieci 
nie musi być tym za kogo się podaje 

 Naucz dziecko by nie podawało swoich 
danych osobowych. Jeżeli pozna kogoś dla 
siebie sympatycznego to podaje dane za 
twoją zgodą 

 Nie może umieszczać bez twojej zgody zdjęć 
i informacji gdzie i kiedy pracujesz  

  



 W przypadku przestępstwa lub jego podejrzenia 

niczego nie kasuj z komputera, zostaw to 

specjalistom 

 Chroń w sieci swoją anonimowość  

 Powinieneś wiedzieć jakie strony internetowe 

odwiedza dziecko  

 Dbaj o inne zainteresowania dziecka  

 Jeżeli coś cię zaniepokoi to poradź się specjalisty 

 Leczenie  

 Konsekwentnie stosuj zasadę najpierw 

obowiązki potem  Komputer 

 



 Surfujcie razem 

 Pokaz dziecku wartościowe miejsca w Internecie 

 Zalecaj częste przerwy w czasie korzystania                      

z Internetu  

 Oferuj inne, atrakcyjne sposoby spędzania 

wolnego czasu 

 Poświęcaj dziecku jak 

  najwięcej czasu                                                                     

i zainteresowania  

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCE_bmr3sgCFYPaGgodxzECOg&url=http://spbiala.com.pl/dziecko-w-sieci&psig=AFQjCNEKDmHAnPsnwpUBv78LdFBrgJwhHw&ust=1445886564296705


Czy twoje dziecko wie, co to jest 

netykieta? 
 

Netykieta – zbiór zasad przyzwoitego zachowania 
w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w 
sieci (ang. net). 

 

Zasady Netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad 
przyzwoitości lub są odzwierciedleniem 
niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń 
technicznych wynikających z natury danej usługi 
Internetu.  



Zalecenia Netykiety  

  zakaz pisania wulgaryzmów 

 zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych 

linków do stron) i wysyłania tzw. "łańcuszków 

szczęścia" 

 zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób 

naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej 

(stosujemy kopię ukrytą) 

 zakaz pisania nie na temat 

 zakaz floodowania (wysłania tej samej 

wiadomości lub wielu różnych wiadomości w 

bardzo krótkich odstępach czasu) 

 



 zakaz nagabywania osób, które sobie tego nie życzą 

 zasady dotyczące znaków diakrytycznych – użytkownicy 
niektórych kanałów IRC nie życzą sobie używania 
polskich liter, natomiast na forach internetowych pisanie 
bez polskich znaków diakrytycznych bywa źle widziane;  

 zakaz ciągłego pisania wielkimi literami 

 zakaz pisania naprzemiennie wielkich i małych liter 
(tzw. poke-pismo) 

 nakaz używania emotikon z rozwagą (mają być 
dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią) 

 w dyskusjach, zwłaszcza w Usenecie i na forach 
internetowych zwracamy się po nicku lub imieniu jeśli 
rozmówca wyraża na to zgodę. Nigdy samym 
nazwiskiem. Nie należy się obrażać, jeśli ktoś zwraca się 
do nas "per ty", a nie w formie grzecznościowej, i nie 
należy się obawiać używania takiej bezpośredniej formy. 

 



Przydatne strony poświęcone 

bezpieczeństwu w Internecie: 

  

 http://www.dzieckowsieci.pl/  

 http://www.bezpiecznyinternet.pl/  

 http://www.cert.pl/  

 http://www.helpline.org.pl/  

 http://www.chrondziecko.pl/  

 http://www.kidprotect.pl/  

 http://www.dyzurnet.pl/ 

 



 
Rodzicu naucz swoje dziecko 
bezpiecznego korzystania                   

z Internetu!!! 
 


