
Ochrona dziecka w Internecie

Każdy troskliwy rodzic  dba o bezpieczeństwo swojego dziecka.  Jednak nie  każdy,

zastanawia się nad bezpieczeństwem dziecka w sieci. Internet daje nam wiele możliwości,

korzyści,  ale  może być  również ogromnym źródłem niebezpieczeństw,  zagrożeń.  Obecnie

coraz  młodsze  dzieci  korzystają  z  Internetu.  Dlatego  chcemy uświadomić  rodzicom jakie

zagrożenia mogą spotkać ich pociechy. 

Właściwe  zachowania,  nawyki  należy  kształtować  od  najmłodszych  lat,  dlatego

zachęcamy rodziców do wskazywania dzieciom sposobów korzystania z wirtualnego świata,

oraz o wpojenie im zasad umożliwiających konstruktywne korzystanie z jego pozytywów.

Należy pamiętać o tym, że krzywda, która zostanie wyrządzona dziecku nie zniknie razem z

wyłączeniem komputera. 

Zagrożenia  możemy  podzielić  na  dwie  grupy.  Te,  które  mogą  dotyczyć  dziecka

poprzez jego bezpośrednie korzystanie z Internetu oraz te, które mogą dotknąć nasze pociechy

poprzez najczęściej nieświadome działanie rodziców, czy osób bliskich. 

Pierwszą grupą zagrożeń jest między innymi agresja, przemoc, pornografia, kontakty z

internetowymi  przestępcami,  uzależnienie.  Dzieci  korzystając  z  popularnych  stron

internetowych mogą natknąć się na treści niedozwolone. Wielu rodziców pozwala dzieciom

na oglądanie bajek, filmów za pośrednictwem Internetu, wiele z nich zawiera bardzo dużo

scen agresji, przemocy. Opiekunowie, myślą, że ich dziecko jest bezpieczne, jest w domu,

mamy je na oku, ma przed sobą komputer, nie dozna żadnych urazów. Często może być to

błędne przekonanie. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, co ich dziecko ogląda.

Rodzic  zajęty  codziennymi  sprawami,  obowiązkami,  daje  dziecku  tablet,  telefon  czy

komputer, po to, aby mieć chwilę „spokoju”, chwilę dla siebie. Dzieci, nawet te najmłodsze,



trzy,  czteroletnie,  często  potrafią  „poruszać”  się  w  sieci.  Samodzielnie  potrafią  włączyć

kolejną bajkę czy film, wybrać ulubioną stronę. W taki sposób mogą natknąć się na treści,

które  pod  żadnym  względem nie  powinny być  im udostępniane.  Rodzic  zadowolony,  że

dziecko ma zajęcie, nie sprawdza co ono właściwie ogląda. 

Drugą grupą zagrożeń są te, na które rodzice narażają swoje dzieci. Głównie, chodzi o

udostępnianie zdjęć, danych dzieci między innymi na portalach społecznościowych. Rodzice,

dziadkowie,  niejednokrotnie  publikują  zdjęcia  dzieci.  W  wielu  przypadkach  możemy

zobaczyć również zdjęcia w strojach kąpielowych czy podczas kąpieli. Takie fotografie mogą

trafić w ręce pedofila.  Ponadto, należy pamiętać, że to co raz trafi do Internetu zostaje tam na

zawsze. Nawet jeżeli po opublikowaniu zdjęć uznamy, że są do końca adekwatne, nie mamy

wpływu i  kontroli  nad  tym kto  i  do  jakich  celów używa tego  zdjęcia.  Wszelkie  zdjęcia,

ilustracje z łatwością można skopiować i używać do przeróżnych celów. 

Pamiętajmy, że dorośli mają wpływ na obecność dzieci w Internecie. Rodzice mogą

nauczyć  dzieci  jak  właściwie  korzystać  z  dobrodziejstw  sieci.  Istnieje  bardzo  dużo  stron

internetowych, które mogą ułatwiać, umożliwiać naukę, inspirować nas do twórczych działań,

zabaw, mogą zainteresować nas otaczającym światem. 

Jak ochronić dzieci?

Istnieje wiele programów, które umożliwiają rodzicom kontrolowanie aktywności dziecka w

Internecie.  Na  rynku  dostępne  są  programy  mające  ochronę  dziecka.  Umożliwiają

zablokowanie  nieodpowiednich  stron  internetowych  -  między  innymi  blokowanie  czatów,

stron  zawierających  przemoc,  sprawdzanie  z  jakich  stron,  adresów  dziecko  korzystało,

kontrolowanie czasu jaki dziecko spędza w sieci - można ustalić dni i godziny, w których

dziecko może przebywać w Internecie. 

Zasady obowiązujące podczas korzystania z Internetu przez dziecko:

 Ustalenie czasu jaki dziecko może korzystać z komputera, tabletu, telefonu. 

 Ustalenie jakie strony dziecko może odwiedzać, jakie treści może oglądać.

 Ustawienie komputera z ogólnodostępnym miejscu, tak aby mieć kontrolę nad tym, co

dziecko ogląda. 

 Uwrażliwienie  dziecka,  na  to  aby  nie  podawało  swoich  danych  przez  Internet,

uświadomienie mu, że nie każdy jest tym za kogo się podaje. 

 Upewnienie się, że dziecko korzysta z gier, filmów odpowiednich dla jego wieku. 



 Uwrażliwienie dziecka, że zawsze może liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z opisanym powyżej problemem. 
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