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Dlaczego Internet jest atrakcyjny dla dzieci?

Projekt Kreatywny odkrywca

? ?
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Dlaczego Internet jest atrakcyjny dla dzieci?

Projekt Kreatywny odkrywca

Bajkowy świat

Gry

Przynależność 
do grupy

„Kontakt” z idolami 

Fajne rzeczy

Śmieszne rzeczy

Straszne rzeczy

Tajemnice
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Dlaczego Internet jest atrakcyjny dla dzieci?

Projekt Kreatywny odkrywca

Sprawność technologiczna w obsłudze urządzeń elektronicznych jest fajna

Sprawność technologiczna jest dobrze postrzegana w grupie rówieśniczej
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Dlaczego Internet jest atrakcyjny dla dzieci?

Projekt Kreatywny odkrywca

Dzieci lubią mieć „swój” świat i swoje drobne tajemnice

Internet pozwala się świetnie bawić, uczyć, poznawać świat i być z nim w kontakcie
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Jak młodzież i dzieci funkcjonują w nowoczesnym świecie?

Projekt Kreatywny odkrywca

Świat bez internetu?
Mamo, żartujesz?

Jak tak nie umiem...

Przecież mam to 
w telefonie! 

Tato, widzę pokemona!

Nie ma świata bez internetu, komputery i telefony są proste a świat rzeczywisty i wirtualny 
się przenikają
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Jak młodzież i dzieci funkcjonują w nowoczesnym świecie?

Projekt Kreatywny odkrywca

Wyrażam siebie, moje 
filmy mają lajki, 

potrzebuję więcej lajków, 
muszę coś nagrać

Jestem na 100 forach, 50 
grupach, jestem w stałym 
kontakcie, ciągle poznaję 

nowych ludzi 

Internet może być środowiskiem kreowanie swojego wizerunku, zdobywania popularności, 
nawiązywania kontaktów i ich utrzymywania
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Świat z Internetem to naturalne środowisko życia dzieci 

Projekt Kreatywny odkrywca

Zasoby Internetu i współczesne aplikacje stwarzają dzieciom i młodzieży szansę rozwoju 
o jakiej nam się nawet nie śniło. Właściwe wykorzystanie tej szansy otwiera przed naszymi 

pociechami nowe możliwości. O jakich nam się nawet nie śniło      
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Ale...

Projekt Kreatywny odkrywca

Jestem ja, władca Ciemnej Strony 
Internetowej Mocy

Jestem wirtualnym Lordem Sithów

I trzeba się mnie bać!
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Dlaczego Internet może być niebezpieczny dla dzieci?

Projekt Kreatywny odkrywca

Różne formy uzależnienia

„Nauczenie” się niewłaściwego postrzegania świata
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Różne formy uzależnienia

Projekt Kreatywny odkrywca

Uzależnienie od urządzeń (telefon, tablet, komputer), chęć posiadania.

Uzależnienie od bycia „online” i śledzenia treści.

Uzależnienie od bycia „online” i uczestnictwa w społeczności:

portale społecznościowe,

gry sieciowe,

hazard.

Uzależnienie od „idoli”.

Przeciążenie informacyjne, przymus pobierania informacji.
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„Nauczenie” się niewłaściwego postrzegania świata

Projekt Kreatywny odkrywca

Akceptacja, uznanie za normę, naśladowanie:

zachowań autodestrukcyjnych,

treści i zachowań agresywnych, brutalnych,

treści i zachowań rasistowskich, braku tolerancji dla inności,

treści i zachowań seksualnie ekstremalnych.

Uznawanie na normę i rzeczywistość tworów i światów wirtualnych.

Dysfunkcja w relacjach z otoczeniem. 
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Dlaczego interakcje w Internecie mogą być niebezpieczne?

Projekt Kreatywny odkrywca

Obniżenie poczucia własnej wartości, stres, fobie, depresja 

Ośmieszenie, odrzucenie, agresja, gnębienie
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Ośmieszenie, odrzucenie, agresja, nękanie

Projekt Kreatywny odkrywca

Wykluczenie technologiczne.

Wykluczenie społecznościowe:

włamania na konta, podszywanie się,

publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów,

wulgarne, ośmieszające wpisy i komentarze.

Kreowanie treści nieprawdziwych. 

Agresja werbalna, „multimedialna”.

Nękanie za pośrednictwem email, SMS.
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Niebezpieczne kontakty, niebezpieczne znajomości

Projekt Kreatywny odkrywca

Wyłudzanie, uwodzenie, nakłanianie do szkodliwych zachowań 
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Wyłudzanie, uwodzenie, nakłanianie do szkodliwych zachowań 

Projekt Kreatywny odkrywca

Uwodzenie w celach seksualnych.

Wyłudzanie:

materiałów – zdjęć, filmów – o charakterze intymnym, erotycznym;

danych dziecka, rodziców i rodziny, adresów, informacji majątkowych;

poufnych danych, danych do logowania, haseł.

Nakłanianie do:

zachowań seksualnych,

zażywania narkotyków, leków, używek, zachowań autodestrukcyjnych,

instalacji prawdopodobnie szkodliwego oprogramowania. 

Budowanie relacji Guru-Wyznawca, werbowanie do sekt, „pranie mózgu”. 
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Mały leksykon Ciemnej Strony Internetu 

Projekt Kreatywny odkrywca

Napastnicy (stalkerzy) czują się bezkarni a cyberprzemoc jest łatwa.

Wysyłanie wulgarnych, złośliwych, obraźliwych i nękających SMS-ów i e-maili.

Wpisy wpisów na blogach lub na portalach społecznościowych.

Publikowanie, rozsyłanie ośmieszających informacji, filmów lub zdjęć.

Podszywanie się w Internecie, włamania na na konta email, społecznościowe.

Cyberprzemoc (cyber bullying, cyberstalking) to działanie przy użyciu nowych 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych, które ma na celu skrzywdzenie 
konkretnej osoby bądź grupy osób. Dotyka dzieci i dorosłych
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Mały leksykon Ciemnej Strony Internetu 

Projekt Kreatywny odkrywca

Udostępnianie takich treści rodzi problemy prawne.

Udostępnione treści mogą zostać upublicznione.

Udostępnione treści mogą być wykorzystane do szantażu, zastraszania.

Udostępnione treści zostają w internecie i mogą mieć wpływ na dorosłe życie. 

Seksting polega na wysyłaniu innym osobom za pośrednictwem mediów 
elektronicznych swoich intymnych zdjęć lub filmów
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Mały leksykon Ciemnej Strony Internetu 

Projekt Kreatywny odkrywca

Zaczyna się od różnicy zdań, spontanicznej lub sprowokowanej.

Zwykle nikt nie zamierza ustąpić, przyjąć innego punktu widzenia.

Każdy bezgranicznie wierzy w słuszność swego zdania.

Wyraźna jest eskalacja agresji, od drobnych uszczypliwości do poważnych obelg .

Flaming (flame war),  flejm, to kłótnia internetowa, „wojna na obelgi”,  
polegająca na wymianie wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych 
wysyłanych na grupę społecznościową, listę dyskusyjną czy forum dyskusyjne. 



  

Ciemna strona internetu 20

Jak wykryć działanie Ciemnej Strony Internetu? 

Projekt Kreatywny odkrywca
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Objawy uzależnienia – dla wszystkich

Projekt Kreatywny odkrywca

Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania 
z dostępu do Internetu, bycia na portalach społeczno-
ściowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, korzystania 
z gier on-line czy czatu.

Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia 
przeglądarki internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.

Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane 
brakiem dostępu do Internetu).

Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem 
się.

Źródło: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/

Więcej: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/dziecko-uzaleznione-od-komputera-
podpowiadamy-jak-pomoc-i-gdzie-szukac-wsparcia/
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Objawy uzależnienia – popatrzmy na dziecko

Projekt Kreatywny odkrywca

Dziecko spędza przy komputerze/Internecie kilka godzin
dziennie, z tego powodu wagaruje i/lub ma gorsze wyniki w nauce.

Gdy coś lub ktoś mu przeszkadza w kontynuowaniu tych zachowań – staje się 
konfliktowe, wyraża rozdrażnienie, złość lub agresję.

Kłamie ukrywając rzeczywisty czas spędzony przy komputerze, zamyka drzwi, 
nie pozwala się kontrolować, przekracza czas zaplanowanej aktywności przy 
komputerze/Internecie.

W związku z nadmierną aktywnością w omawianym zakresie dziecko może być 
zmęczone, apatyczne, może nieadekwatnie przybierać na wadze lub mogą się 
u niego rozwijać wady postawy i wzroku i inne problemy zdrowotne.

Źródło: https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/uzaleznienie-od-komputera-i-internetu-kiedy-podejrzewac-
jak-postepowac/
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Objawy cyberprzemocy – popatrzmy na dziecko

Projekt Kreatywny odkrywca

Zmiana zachowania, apatia, niechętne podejmowania 
codziennych czynności. Denerwowanie lub złość, podczas lub po 
korzystaniu z internetu.

Tajemnice i sekrety związane z tym, co dzieci robi w sieci, unikanie korzystania 
z internetu przy rodzicach, szybko wyłączać oglądane strony czy też usuwać 
historię oglądanych stron, aby rodzice nie zorientowali się o kłopotach.

Wycofanie z relacji z rodziną, bliskimi i rówieśnikami. Zranione czy zastraszane 
dziecko nie chce rozmawiać otwarcie o tym, jakie doświadczenia spotkały je w 
świecie wirtualnym.

Unika towarzystwa rówieśników. Nie chcąc narażać się na dalsze przykrości, 
szczególnie jeśli krzywdzące dziecko informacje czy zdjęcia, dotarły do ogółu 
znajomych.
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Objawy cyberprzemocy – popatrzmy na dziecko

Projekt Kreatywny odkrywca

Ma gorsze wyniki w nauce. Trudno skupić się dziecku na 
nauce i szkole, jeśli z powodu cyberprzemocy nie ma ochoty 
się tam pojawiać, a w domu problemy skutecznie odwracają uwagę
od zadanych lekcji.

Nerwowo reaguje, jest zestresowane, nie tylko podczas otrzymywania 
wiadomości lub powiadomień z portali internetowych.

Unika rozmów dotyczących korzystania z internetu, na temat znajomych, 
z którymi się w ten sposób kontaktuje.

Źródło: https://ohme.pl/psychologia/cyberprzemoc-sygnaly-swiadczace-o-tym-ze-twoje-dziecko-moze-byc-ofiara-
przemocy-w-internecie/
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Do czego prowadzi uzależnienie i cyberprzemoc?

Projekt Kreatywny odkrywca

Zaniedbywanie codziennych obowiązków.

Porzucenie innych zainteresowań, w skrajnych przypadkach nawet 
zaniedbywanie potrzeb fizjologicznych.

Zmiany w psychice, degradacja fizyczna.

Poczucie osaczenia, stany lękowe, epizody depresyjne.

Działania autodestrukcyjne, samookaleczenia, próby samobójcze.
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Jak walczyć z Ciemną Stroną Internetu? 

Projekt Kreatywny odkrywca
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Pierwsze ― zapobiegać

Projekt Kreatywny odkrywca

Wprowadź dziecko w świat Internetu, 
bądź dla niego przewodnikiem

Odkrywaj Internet wraz z dzieckiem

Pozwól dziecku być przewodnikiem po wirtualnym 
świecie
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Pierwsze ― zapobiegać, wybierz rolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Wprowadź dziecko w świat Internetu, 
bądź dla niego przewodnikiem

Odkrywaj Internet wraz z dzieckiem

Pozwól dziecku być przewodnikiem po wirtualnym 
świecie

mentor

kumpel

podopieczny
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Pierwsze ― zapobiegać, wybierz rolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Wprowadź dziecko w świat Internetu, 
bądź dla niego przewodnikiem

Odkrywaj Internet wraz z dzieckiem

Pozwól dziecku być przewodnikiem po wirtualnym 
świecie

mentor

kumpel

podopieczny

W każdej z ról można tłumaczyć zagrożenia, 
wskazywać jak ich unikać, jak reagować gdy 
wystąpią oraz systematycznie ustalać zasady 
korzystania z urządzeń komputerowych oraz 
sieci Internet
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Drugie ― ustalić zasady i egzekwować ich przestrzeganie

Projekt Kreatywny odkrywca

Fachowcy sugerują zawarcie umowy...

Źródło: 
https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1997625/40911362
45.pdf

Inna wersja: 
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/
materialy_edu_dla_rodzicow/Umowa_o_korzystaniu_z_internetu/
Umowa_o_korzystaniu_z_internetu.pdf
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Trzecie ― zachować czujność i kontrolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Internetu nie należy demonizować i upatrywać w nim źródła zła.

Jednak wyobrażenie o tym, co nasze dzieci robią w Internecie może być 
dalekie od rzeczywistości.

Założenie, że Ciemna Strona Internetu nie dotyczy naszych dzieci może być 
niebezpieczne ― możemy coś przeoczyć.
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Trzecie ― zachować czujność i kontrolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Czujność, troska i kontrola

Na poziomie rodzicielskim, bazując na 
dobrych relacjach Na poziomie technologicznym
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Trzecie ― zachować czujność i kontrolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Czujność, troska i kontrola

Na poziomie rodzicielskim, bazując na 
dobrych relacjach Na poziomie technologicznym

Nie można zdać się jedynie na technologię, trwa walka 
„atak-zabezpieczenie”, najgorzej gdy dziecko stanie do 
walki z rodzicem i będzie chciało złamać zabezpieczenia
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Trzecie ― zachować czujność i kontrolę

Projekt Kreatywny odkrywca

Osobne konto na wspólnym komputerze.

To konto bez uprawnień administracyjnych.

Aktualizacje, program antywirusowy i ściana ogniowa.

Instalacja nowego oprogramowania tylko po konsultacji.

Kontrola używanych aplikacji, głównie gier.

Instalacja filtrów kontroli rodzicielskiej.

Przemyślane ustawienie komputera w przestrzeni domowej.
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Klasyfikacja gier

Projekt Kreatywny odkrywca

PEGI (Pan-European Game Information) - ogólnoeuropejski 
system klasyfikacji gier, wizualnie oznaczenia, które można 
znaleźć z przodu i z tyłu opakowania gier.

Klasyfikują gry ze względu na minimalny wiek gracza oraz rodzaj treści. 
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Kontrola rodzicielska

Projekt Kreatywny odkrywca

https://download.komputerswiat.pl/bezpieczenstwo/kontrola-rodzicielska
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Kontrola rodzicielska wbudowana w system operacyjny

Projekt Kreatywny odkrywca
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Kontrola rodzicielska wbudowana w system operacyjny

Projekt Kreatywny odkrywca
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Kontrola rodzicielska wbudowana w system operacyjny

Projekt Kreatywny odkrywca



  

Ciemna strona internetu 40

Kontrola rodzicielska wbudowana w system operacyjny

Projekt Kreatywny odkrywca
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Kontrola rodzicielska wbudowana w system operacyjny

Projekt Kreatywny odkrywca
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Kontrola rodzicielska na urządzeniu mobilnym

Projekt Kreatywny odkrywca

https://komorkomat.pl/kontrola-rodzicielska-w-androidzie/

https://blog.atena.pl/temat-wiecznie-zywy-kontrola-rodzicielska-na-urzadzeniach-mobilnych
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Kontrola rodzicielska na urządzeniu mobilnym

Projekt Kreatywny odkrywca

Źródło: https://komorkomat.pl/kontrola-rodzicielska-w-androidzie/

Orange PlusPlay T-Mobile

Rozwiązania (płatne) operatorów telefonii komórkowej
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Kontrola rodzicielska na urządzeniu mobilnym

Projekt Kreatywny odkrywca

https://www.pcworld.pl/ranking/Najlepsze-aplikacje-do-kontroli-rodzicielskiej-na-Androida,410645.html
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Co za dużo to nie zdrowo

Projekt Kreatywny odkrywca

https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1997625/4091136245.pdf

Kompletny  przewodnik o zagrożeniach czyhających na dzieci oraz wiele 
konkretnych informacji, jak się przed nimi chronić:
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Niech Ciemna Strona Mocy nie ma do Was dostępu

Projekt Kreatywny odkrywca

Dziękuję za uwagę!
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