
Być odbiorcą światowej sieci 
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2013 r. w 73% polskich gospodarstw 

domowych, w których mieszkają dzieci, posiada dostęp do Internetu.  Z całą pewnością można także 

stwierdzić, że technologie informatyczne rozwijają się na tyle dynamicznie, aby wkrótce „zawitać pod 

wszystkie strzechy”.  

W dniu 21 czerwca 2016 r. w czasie seminarium eksperckiego Dzieci jako konsumenci w sieci  

zorganizowanego w Warszawie w Faktycznym Domu Kultury przy ul. K.I. Gałczyńskiego 12 przez 

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Orange, 

prelegenci przekonywali uczestników, że tytułowy temat nie traci na aktualności, a wręcz nabiera 

rumieńców i wymaga zwrócenia uwagi społeczeństwa. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 

reprezentowałyśmy wraz z Marią Gudro-Homicką, przewodniczącą Zarządu Głównego. 

Rodzice zachwycają się intuicyjnymi umiejętnościami pociech, które, jeszcze nie posługując się 
sprawnie językiem polskim, obsługują telefon lub ekran dotykowy. Podążając za zaleceniami 
światowych organizacji prozdrowotnych, zdecydowaną alternatywą dla zabaw z użyciem urządzeń 
mobilnych powinien być wspólnie spędzony czas off-line. Kampania Mama, tata, tablet1 
wypracowała zalecenia profilaktyczne dla rodziców, wśród których to sugestii na pierwszy plan wybija 
się teza o nieużywaniu urządzeń mobilnych przez dzieci poniżej 2. roku życia,  a przez dzieci 3-6-letnie 
jednorazowy kontakt z tabletem czy smartfonem  nie powinien przekraczać  15 -20 minut, w tym 
dzienny 30 min do 2 godzin w zależności od wieku dziecka. Argumentem, który potwierdza powyższe 
dictum, jest rozwijający się układ nerwowy małego człowieka, który potrzebuje wielomodalnego  
(z wykorzystaniem wszystkim zmysłów) doświadczania świata. Aktywność ruchowa dziecka  jest 
gwarantem zachowania naturalnego porządku rozwoju w relacjach z innymi ludźmi2. Troska  
o zapewnienie dziecku adekwatnej do wieku stymulacji rozwoju w żaden sposób jednak nie stoi  
w sprzeczności z szansami, które wniósł do współczesnego życia Internet, np. e-learningiem. 
W czasie seminarium w służbie profilaktyki  skupiono się na zagrożeniach, które wynikają  
z korzystania z sieci. Wiedza rodziców na temat sposobu korzystania przez ich pociechy  z Internetu 
okazuje się być na przysłowiową wagę złota. Z sondażu opinii przeprowadzonego przez Pedagogium 
Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową w 2013 r. wynika, 
że 41% uczniów gimnazjum i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego deklaruje, że nikt 
nie był ich przewodnikiem po Internecie, a 79% stwierdza, że ich rodzice nie interesują się tym, 
jak dzieci korzystają z komputera, z kolei 30% uczniów bez zgody i wiedzy rodziców spotykało się  
z osobami nowo poznanymi w sieci. W poradniku dla rodziców Bezpieczne media3zagrożenia 
pogrupowano w pięć kategorii.  
- niebezpieczne treści (nielegalne i szkodliwe), na które dzieci i młodzież mogą natrafić w Internecie, 
m.in. pornografia dziecięca, rasizm i ksenofobia czy treści obrazujące przemoc, zachęcające do 
autodestrukcji, np. poprzez skrajne odchudzanie się, ponadto treści obrazujące obrażenia fizyczne 
i śmierć, pornograficzne oraz szerzące różne formy nienawiści bazujące na nietolerancji,  
- niebezpieczne zachowania, w jakie mogą angażować się młodzi ludzie, m.in. cyberprzemoc 
(nękanie, prześladowanie, agresja), seksting (przesyłanie osobistych zdjęć i filmów o charakterze 
erotycznym za pośrednictwem telefonu lub sieci) oraz nadużywanie Internetu, 
- niebezpieczne kontakty, które mogą wynikać z anonimowości wpisanej w znajomości nawiązywane 
w sieci oraz możliwości zafałszowywania podawanej tożsamości, m.in. wieku,  
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- naruszenie prywatności, kiedy dziecko pozostawia w sieci dane osobowe, zdjęcia i udostępnia hasła,  
- zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm w sieci, kiedy dzieci wskazują rodzicom 
oczekiwane zakupy, nabywają wirtualne towary, np. muzykę i gry, korzystają z darmowych aplikacji 
 z ukrytymi mikropłatnościami, także gdy stają się odbiorcami reklam. 
 
Treści płynące z prezentacji prelegentów wielokrotnie potwierdzały, że świadomość zagrożeń, 
rzetelna wiedza o nich oraz nauczenie się wrażliwości na informacje marketingowe może być 
antidotum na trudne zdarzenia w czasie kroków stawianych przez dziecko na drodze konsumenckich 
wyborów.  
 
Naprzeciw profilaktyce zagrożeń tkwiących w użytkowaniu Internetu przez dzieci i młodzież wychodzi 
w Polsce kilka instytucji i organizacji pozarządowych:  
 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) prowadzi telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci 800 100 100, 

 

 Zespół Dyzurnet.pl przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej działa na rzecz 
tworzenia bezpiecznego Internetu i reaguje na nielegalne i szkodliwe treści. Wystarczy 
uzupełnić anonimowo formularz dostępny na stronie Dyzurnet.pl, 

 

 Urząd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów prowadzi infolinię konsumencką 800 007 007,                
a Komisja Etyki Reklamy rozpatruje zgodność przekazów reklamowych z Kodeksem Etyki 
Reklamy www.radareklamy.pl . 

 

 Osoby zainteresowane pogłębianiem posiadanych informacji na temat bezpiecznego 
korzystania  z Internetu mogą wziąć udział w kursach e-learningowych dostępnych na 
platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę www.edukacja.fdn.pl oraz czerpać                   
z bogatych zasobów wiedzy w Akademii NASK www.nask.pl.  Z myślą o najmłodszych 
użytkownikach sieci przygotowany został także portal www.necio.pl, dzięki któremu już od 4. 
r.ż. można rozpocząć bezpieczną wędrówkę  po świecie Internetu. 

 
Udział w seminarium w kompaktowej formie – czasie, publikacjach i prezentacjach – myślę,                       
że nie tylko mnie pokazał treści ważne, coraz bardziej aktualne i dotyczące praktycznie każdego z nas 
- użytkowników urządzeń mobilnych. Dziękuję serdecznie organizatorom za możliwość podążania 
śladami specjalistów zajmujących się wirtualną rzeczywistością. 
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