
To materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u
odbiorcy, destrukcyjnie wpływać na rozwój emocjonalny,
poznawczy i społeczny dzieci oraz młodzieży (Livingston,

Smith, 2014). Treści te promują niebezpieczne zachowania i
dlatego są nieodpowiednie dla młodego odbiorcy. 

Bardzo dynamicznie zmieniają się sposoby korzystania z
internetu, technologie cyfrowe ewoluują, pojawiają się nowe

trendy, inne możliwości, a za tym kolejne wyzwania,
niebezpieczne zachowania i nowe materiały, które powstają

tylko po to, aby szkodzić. Przykładowo – jeszcze kilka lat
temu nikt nie mówił o tzw. fake newsach, patostreamach,

czy internetowych challengeach. 
 

Bezpieczne dziecko
w sieci

Szkodliwe treści



treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne
z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania

seksualne;
treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź

brutalnych grach komputerowych;
treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia

lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np.
wyniszczające diety (tzw. ruch pro-ana), zażywanie narkotyków lub

dopalaczy;
treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec
różnych grup społecznych, narodowościowych, religijnych lub osób.

USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU
UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE

TREŚCI
ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH 

SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się:

Wpływ na dzieci
Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego

poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża
poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Pornografia oglądana przez dzieci i młodzież może kształtować w nich
fałszywe poglądy na sferę seksualności i stanowić wypaczoną edukację
seksualną. Wyniki badań potwierdzają, że częsty kontakt dzieci z tego

rodzaju treściami może prowadzić do problemów w sferze seksualności w
późniejszym wieku.

Wyniki wielu badań potwierdzają także, że kontakt z przekazami pełnymi
przemocy, np. poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ

na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji na przemoc lub
wręcz agresji

 
ZASADY

W SIECI

W URZĄDZENIU



Zasady Bezpieczeństwa
dla dziecka

Chroń swoją prywatność!
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer

telefonu czy adres domowy.
Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by
widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci

zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.
 

Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy,
koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Możesz w takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111.

 
Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z
osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych

znajomych informuj rodziców.
 

Szanuj innych w sieci!
Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie

obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.
 

Korzystaj z umiarem z internetu!
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić

Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.
 

Więcej materiałów:
https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html

https://www.116111.pl/

