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PRZYGODA Z INTERNETEM

+ Jeżeli jesteś rodzicem nastolatka to zapewne Twoje dziecko rozpoczęło 
już przygodę z internetem- posiada konto w serwisie społecznościowym , 
albo i w kilku serwisach- PUBLIKUJE , KOMETUJE, LAJKUJE, 
UDOSTĘPNIA I ZAPRASZA…ogląda w sieci filmy, słucha muzyki …..

+ WIĘC- WSZYSTKO W NORMIE !

+ PAMIĘTAJ- internet to wspaniałe możliwości, dobrze że TWOJE dziecko 
ma do nich dostęp, internet to również zagrożenia- pomoż mu ich 
uniknąć.



OD CZEGO 
ZACZĄĆ?

ROZMOWA O BEZPIECZEŃSTWIE W 
INTERNECIE-najlepiej rozpocznij ją od 
najmłodszych lat, kiedy tylko zaczyna korzystać 
z sieci i wracać do nich co jakiś czas.

ZAINTERESUJ SIĘ- tym jak Twoje dziecko 
korzysta z internetu. Pozwól mu zaprezentować 
to co go interesuje w sieci. Poznasz jego świat, 
a przy okazji możesz się wiele nauczyć.

NIE JESTEŚ INTERNETOWYM EKSPERTEM ?-
nie szkodzi, ale jesteś RODZICEM- osobą 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo swojego 
dziecka



POZNAJ ZAGROŻENIA I 
SPOSOBY NA 
ZAPOBIEGANIE IM !

+ CYBERPRZEMOC- przemoc rówieśnicza 
przy użyciu internetu, polega na 
ośmieszaniu, wyzywaniu, straszeniu w sieci, 
publikowaniu kompromitujących zdjęć 
filmów lub treści. 

+ Porozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy, 
zapytaj czy je to spotkało, przypomnij 
dziecku, że w sieci należy traktować  
wszystkich z szacunkiem. Powiedz że jesłi
jest świadkiem lub ofiarą, może zwrócić się 
do CIEBIE o pomoc



+ UWODZENIE W SIECI (grooming)-są to sytuacje w których 
osoba pełnoletnia nawiązuje w internecie kontakt z dzieckiem 
w celu pozyskania materiałów o charakterze erotycznym lub 
nawiązania kontaktów seksualnych.  Zdarza się, że dzieci same 
inicjują takie relacje. Częściej jednak ulegają manipulacji, są 
oszukiwane albo szantażowane.



NAUCZ DZIECKO ZASADY OGRANICZONEGO 
ZAUFANIA do osób poznawanych w sieci. 
Przestrzeż je przed wysyłaniem komukolwiek zdjęć 
o charakterze seksualnym  oraz umawianiem się 
na spotkania z osobami poznanymi w sieci.

UMÓWCIE SIĘ , ŻE SPOTKANIA MOŻLIWE 
SĄ TYLKO ZA TWOJĄ ZGODĄ I WIEDZĄ-
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i że 
dziecko zawsze poinformuje Cię o nim.



+ NIEBEZPIECZNE TREŚCI- to takie , które mogą mieć negatywny wpływ na komfort , rozwój i psychikę 
dziecka np. sceny przemocy.      ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM o niebezpiecznych treściach. Wskaż mu 
bezpieczne serwisy internetowe.

+ ZAGROŻENIA PRYWATNOŚCI- 90 % nastolatków ma profil na jednym lub kilku serwisach 
społecznościowych, jak FACEBOOK, TWITTER, INSATGRAM. To przestrzeń, w której budują 
tożsamość, nawiązują kontakty i utrzymują kontakty, prezentują siebie, dzielą się zdjęciami, filmami 
lub planami na przyszłość. Często robią to z narażeniem swojej prywatności.                                                  
POZNAJ SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE, z których korzysta Twoje dziecko. Uświadom ,że materiały 
publikowane online są powszechnie dostępne. ZADBAJ, by Twoje dziecko odpowiednio 
skofigurowało parametry prywatności w serwisach, żeby nieznajomi nie widzieli materiałów które 
publikuje.



+ NADMIERNE KORZYSTANIE-Nadużywanie internetu, nazywane też 
potocznie uzależnieniem, to sytuacja w której dziecko spędza w internecie
zbyt dużo czasu, zaniedbując przez to relacje z rodziną, obowiązki szkolne 
itp. Dziecko odczuwa silną potrzebę korzystania z internetu. Na próby 
ograniczenia dostępu ,reaguje złością a nawet agresją.

+ USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INETRNETU, OKREŚL CZAS 
!

+ REAGUJ NA SYMPTOMY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU-
ogranicz czas, przekieruj jego aktywności poza sieć. 



CO ZROBIĆ GDY TWOJE DZIECKO 
PADŁO OFIARĄ NADUŻYCIA W 
SIECI?

+ - NIE TRAĆ CZASU-natychmiastowa reakcja uchroni Twoje dziecko 
przed eskalacją problemu i poczucia krzywdy.

+ -POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM pozwól opowiedzieć dziecku o tym 
co się stało, wysłuchaj go i postaraj się nie oceniać. Doceń to, że 
podzieliło się problemem z osobą dorosłą. Zbierz jak najwięcej 
informacji na temat danej sytuacji.

+ ZABEZPIECZ DOWODY- kiedy już zdarzy się coś niebezpiecznego 
ważne jest żeby zebrać dowody. Warto zachować wszystkie 
informacje tj: wiadomości, zdjęcia, mmsy. Mogą one pomóc w 
ustaleniu tożsamości sprawcy.

+ W zależności od okoliczności zdarzenia SKONTAKTUJ SIĘ ZE 
SZKOŁĄ dziecka, poinformuj policję zapewnij wsparcie psychologa



+ Zawsze możesz liczyć na pomoc 
TELEFONU ZAUFANIA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 116 111. Konsultanci 
udzielają pomocy między innymi w 
przypadkach: uwodzenia w internecie
przez dorosłych sprawców, przemocy 
rówieśniczej z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych, nadużywania internetu, 
przestępstw internetowych, pytań 
związanych z bezpieczeństwem młodych 
internautów 

+ TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY- działa codziennie od godz
12-22.



CO JESZCZE MOŻESZ 
ZROBIĆ?
+ Jeśli Twoje dziecko korzysta z Facebooka, Instagrama czy 

Twittera poleć mu poradnik „Dbaj o FEJS „ oraz inne 
poradniki na stronie edukacja.fdds.pl

+ TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE 
BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 800 100 100 to bezpłatna i 
anonimowa pomoc telefoniczna i online dla osób które 
potrzebują wparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania 
i pomocy dzieciom przeżywających kłopoty i trudności 
wynikające z zachowań ryzykownych takich jak : agresja  i 
przemoc w szkole, cyberprzemoc, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja.



Dziękuje za uwagę
Paulina Hernik – psycholog szkolna


