ZAGROŻENIA
W INTERNECIE

Zapobieganie – reagowanie

Czy wiesz, że...?

Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie

Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się tym,
jak dzieci korzystają z komputera

Aż 30,9% uczniów bez wiedzy i zgody rodziców spotykało się z ludźmi
poznanymi w sieci

Tylko 51,2% uczniów korzystających z serwisów społecznościowych
ustawia swój profil tak, aby był widoczny tylko dla ich znajomych

Badanie: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych we współpracy z instytutem badawczym NASK,
przeprowadzone na próbie uczniów z gimnazjów oraz szkół średnich w siedmiu szkołach na terenie
województwa mazowieckiego w 2013 r.

Treści nielegalne

Pornografia dziecięca

art. 202 k.k.

Rasizm i ksenofobia

art. 256 k.k., art. 257 k.k.

Inne treści mające szkodliwy
wpływ na dzieci i młodzież
ZACHĘCAJĄCE
DO AUTODESTRUKCJI

OBRAZUJĄCE
PRZEMOC

TREŚCI

OBRAZUJĄCE
OBRAŻENIA
FIZYCZNE, ŚMIERĆ

SZKODLIWE

NAWOŁUJĄCE
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PORNOGRAFICZNE

Gdzie zgłaszać
nielegalne treści?

Policja

Administratorzy/
moderatorzy

Zespół reagujący
Dyżurnet.pl

Jak zgłaszać nielegalne treści?
Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą:
• formularza na stronie: www.dyzurnet.pl
• e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl
• infolinii : 801 615 005
• aplikacji mobilnej: dyzurnet.pl

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie
www.dyżurnet.pl
www.ore.edu.pl
www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl
www.saferinternet.pl
www.plikifolder.pl

Dbaj o bezpieczeństwo
dziecka w internecie!

Rozmawiaj
o zasadach bezpiecznego korzystania
z internetu

Pamiętaj, aby zabezpieczyć
wszystkie urządzenia,
które łączą się z internetem
(również telewizor, konsolę
do gier, smartfon)
w filtry kontroli rodzicielskiej

Poznawaj internet
razem z dzieckiem

Proponuj strony
dostosowane do wieku
i zainteresowań dziecka

Korzystaj z porad
specjalistów

Jeśli natrafiłeś
na nielegalne treści
w internecie

nie bądź obojętny!
Reaguj!
Pomóż budować
bezpieczny internet!
Zgłoś anonimowo
nielegalne treści

www.dyzurnet.pl

Zespół Dyżurnet.pl
- działa na rzecz tworzenia
bezpiecznego internetu
- reaguje na nielegalne
i szkodliwe treści
w internecie
- popularyzuje
bezpieczne korzystanie
z internetu

ZAGROŻENIA W INTERNECIE
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania
bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:












Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry
komputerowe.
Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy
spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w
piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie
komputera.
Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich
nauczyć.
Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku.
Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI*.
Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały
uzależnienia od komputera.
Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków
domowych i szkolnych.
Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści
nieodpowiednie dla dzieci.
Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z
innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i
podejmowania ryzykownych zachowań!
Gdzie można uzyskać pomoc?
Po pomoc i poradę zawsze można zgłosić się do psychologa i pedagoga szkolnego.
W celu uzyskania dodatkowych wskazówek rodzice mogą też dzwonić pod numer
telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców,
nauczycieli, pedagogów).
Na dzieci i młodzież, które potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich
problemach czeka szkolny psycholog i pedagog, który zawsze chętnie służy pomocą.
Gry komputerowe – oznaczenia
*W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (PanEuropean Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony
przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu
świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na
opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane

zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie
internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o
potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy
czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną
decyzję.
źródło Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

