
Nie zagub dziecka w sieci



NAUCZ DZIECKO MĄDRZE CZERPAĆ ZE ŚWIATA 
CYFROWEGO

• Pokaż dziecku, to co dobre i wartościowe w Internecie.

• Zobacz, czym dziecko zajmuje się w sieci (ogląda filmiki, surfuje po portalach
społecznościowych, publikuje, gra) – nie każdy czas spędzony przed ekranem jest
równie wartościowy.

• Pomóż dziecku w dokonywaniu wyborów treści odpowiednich do jego wieku i rozwoju.

• Wyznaczaj granice – to Ty decydujesz, ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem.
Zadbaj o równowagę w życiu dziecka.



UTRWALANIE WIADOMOŚCI SZKOLNYCH PRZEZ 
ZABAWĘ W INTERNECIE

Dzieci mogą wykorzystywać Internet do wyszukiwania informacji, nauki oraz doskonalenia umiejętności
poprzez zabawę. Polecamy programy:

- dyktanda.online

- pisupisu.pl

- matzoo.pl

- szaloneliczby.pl

- zdobywcywiedzy.pl (j. angielski i matematyka)

- eduelo.pl

- learningapps.org

• gier i zabaw logicznych np.:

- pamiec.imasz.net

- memory online,

- logiclike.com

Praca przy komputerze przygotowuje dziecko do dorosłego życia, którego dużą częścią będą technologie
cyfrowe.



ERGONOMIA

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych może prowadzić do
utraty zdrowia:

• wady postawy

• wady wzroku

• uszkodzenia słuchu

Należy pilnować prawidłowej postawy dziecka siedzącego przy komputerze.
Dbać o to, aby dziecko korzystało z urządzeń elektronicznych przy
dodatkowym źródle światła. Pilnować, żeby nie korzystało ze słuchawek z
maksymalnie ustawioną głośnością. Przypominać dzieciom o przerwach co 30
minut.



ORGANIZACJA MIEJSCA NAUKI
Prawidłowe ustawienie monitora, to 50-70 cm od oczu. Nie należy ustawiać go przodem
do okna. Osoba przy komputerze powinna siedzieć tak, by mniej więcej górna krawędź
monitora znajdowała się na wysokości jego wzroku. Stanowisko pracy powinno być
oświetlone światłem rozproszonym, niepowodującym olśnienia.



NAUCZ DZIECKO PODSTAWOWYCH ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

• Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w 
Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we 
wszystko co o sobie mówią. 

• Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić mu krzywdę. „Nigdy nie 
wiadomo, kto jest po drugiej stronie”.

• Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich 
unikania.

• Wykorzystaj bajki z serii „Owce w sieci” 

• ( https://www.youtube.com/watch?v=koKXTaiPvKI ) 



KONTAKT Z OBCYMI OSOBAMI W SIECI

• Powtarzaj dziecku, żeby nie rozpoczynały rozmów z nieznajomymi. 

• Pokazuj analogie do rozmów z obcymi spotkanymi na ulicy czy w sklepie. 

• Mów dziecku o dużym prawdopodobieństwie spotkania w Internecie osób, które mają złe 
intencje mogą bez powodu hejtować, obrazić lub je poniżyć.

• Pozostaw możliwość spotkania się z nowo poznaną osobą w Twojej obecności.

• 32 na 100 uczniów potwierdza, że prowadziło rozmowy z nieznajomym przez Internet (FDDS).



ZWRÓĆ UWAGĘ DZIECKA NA FAKTY, ŻE ZŁO MA RÓŻNE 
OBLICZA  



UCZ KRYTYCZNEGO PODEJŚCIA DO INFORMACJI 
PRZECZYTANYCH W SIECI

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia
wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie
wszystkie znalezione w sieci informacje są wiarygodne.

Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając
z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

W Internecie jest relatywnie dużo nieprawdziwych i błędnych informacji.

Zdarzają się na forach internetowych, w portalach, a nawet na uznanych stronach typu
Wikipedia.

Zwróć uwagę na to aby Twoje dziecko nie publikowało niesprawdzonych informacji lub
zdjęć w sieci.



ZAPOZNAJ DZIECKO Z KODEKSEM DOBREGO 
ZACHOWANIA W INTERNECIE

Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia,
podobnie więc w Internecie obowiązują reguły, powinno się być miłym, używać odpowiedniego
słownictwa, nie kłamać itp.



NARUSZANIE PRAW AUTORSKICH

Kiedy korzystamy z cudzego tekstu zdjęć, nagrań /lub idei, koniecznie powołujemy się na źródło

http://zswolkowyja.pl/wp-content/uploads/pedagog/wsparcie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jVAYxah_RP8 



PRZYPOMINAJ  DZIECKU  ABY NIE PODAWAŁO 
DANYCH OSOBOWYCH

• Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania
danych osobowych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze
musi zapytać o zgodę swoich rodziców.

• Ustal z dzieckiem, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska,
adresu, czy numeru telefonu- wspólnie wymyślcie NICK, którym będzie się logowało do gier.

• Rozmawiaj z dzieckiem na temat zakupów przez Internet i podawania nr karty płatniczej.   



NIEWŁAŚCIWE TREŚCI

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych.

Dlatego ważnej jest, aby  być przy dziecku kiedy przegląda Internet zwłaszcza w pierwszym etapie 
edukacyjnym (SP 1-3).

Bądź „przewodnikiem” dla dziecka i rozmawiaj o tym, które treści są niewłaściwe. Analogicznie jak 
w życiu codziennym.



KONTROLA  RODZICIELSKA
FILTR  DOSTĘPU DO INFORMACJI LUB USŁUG 

INTERNETOWYCH

Blokada rodzicielska jest filtrem, przez który przepuszczane są strony internetowe, by
oddzielić te bezpieczne od absolutnie nieodpowiednich dla młodego oka i umysłu. Dziecko
często nie jest w stanie samodzielnie ochronić się przed napływem treści pornograficznych
lub pokazujących przemoc – potrzebny jest nadzór rodzica. Co więcej funkcja ta minimalizuje
możliwość kontaktu on-line z nieznajomymi. Kolejną zaletą blokady jest weryfikacja czasu,
jaki dziecko spędza w sieci lub korzystając z aplikacji



PAMIĘTAJ - OCHRONA OZNACZA 
BEZPIECZEŃSTWO!

Dzieci pozostawione same sobie w Internecie są narażone na treści niebezpieczne dla ich rozwoju 
psychicznego i moralnego.

Rodzicu zainstaluj aplikację kontroli rodzicielskiej, np.:

• Beniamin to oprogramowanie blokuje dostęp do stron o tematyce pornograficznej oraz zawiera 
szereg innych możliwości, które zapewnią bezpieczeństwo dziecku w Internecie, ponadto program 
jest bardzo łatwy w instalacji i obsłudze.

• Kaspersky Safe Kids Free to oprogramowanie monitorujące aktywność w mediach 
społecznościowych, typu Facebook oraz sprawdzające połączenia telefoniczne i SMS pod kątem 
nieodpowiednich słów i zwrotów. Powiadomienia o zagrożeniach docierają do rodziców w czasie 
rzeczywistym w formie alertu dostarczonego na telefon lub e-maila.

• Visual Porn Blocker Free to darmowe i łatwe w obsłudze narzędzie chroniące nasze dziecko 
przed dostępem do treści pornograficznych we wszystkich przeglądarkach internetowych. Dostęp do 
Visual Porn Blocker Free chroniony jest hasłem. 

• KidLogger to darmowy program do kontroli rodzicielskiej. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli 
trzymać pieczę nad aktywnością dziecka w systemie operacyjnym Windows. KidLogger zapamiętuje 
historię wczytywanych stron internetowych i uruchamianych programów. 

Ranking programów na komputerswiat.pl/



BLOKADA RODZICIELSKA NA TELEFON 

• Google Family Link należy pobrać ze sklepu Google Play i App Store. Aplikacja ta ma na celu
filtrowanie zakazanych dla dzieci treści oraz programów, jednak dobrze jest osobiście ustawić
odpowiednie filtry według własnego uznania, jak choćby limit korzystania z sieci www lub
blokadę na dostęp do sieci w godzinach nocnych. Program blokuje zarówno niechciane treści
dostępne na witrynach internetowych, jak i dostępne w sieci aplikacje - dzięki niej ograniczysz
dziecku dostęp do gier 18+.

• Calmean blokada rodzicielska na telefon- monitoruj i kontroluj telefon Android dziecka
z poziomu swojego własnego telefonu. Widzisz sumaryczny czas, jaki dziecko spędziło na
telefonie. Porównujesz ostatnie 7 dni. Widzisz, które aplikacje i gry są najczęściej używane.
Sprawdzasz, jakie nowe gry i aplikacje pobrało dziecko



BLOKADA  RODZICIELSKA  W TELEFONIE 
U OPERATORA

• Usługi dla rodziców oferują także sieci komórkowe. Dzięki nim również istnieje możliwość 
zablokowania niechciane treści, z którymi mogą spotkać się mali użytkownicy telefonów.

• Sieć Orange posiada pakiet "Chroń Dzieci w Sieci", która kosztuje miesięcznie 7,98 zł. 
Play oferuje opcję "Ochrona Internetu", której koszt to 4,99 zł, a przez pierwszy miesiąc 
można z niej korzystać za darmo.

• Ochronny program Plusa kosztuje 4,99 zł i można go aktywować za pośrednictwem SMS-
a. Istnieje też aplikacja T-Mobile "Dzieci w Sieci", za którą zapłacić należy 4,99 lub 5,99 zł 
- jeśli aktywujemy ją wraz z podpisaniem nowej umowy, jest tańsza o złotówkę. W 
przypadku uruchomienia blokady podczas trwania umowy, cena wzrasta do 5,99 zł za 
miesiąc.



CYBERPRZEMOC 



CYBERPRZEMOC

Przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej

Cyberprzemoc może przybierać formy:

• nękania

• zastraszania

• szantażowania 

• wyśmiewania, poniżania itp.

• Seksting jest  aktywnością zaliczaną do cyberprzemocy. Rozpowszechnienie intymnego zdjęcia w sieci 
jest karane (demoralizacja, pedofilia). 

Rodzicu rozmawiaj z dzieckiem na temat agresji oraz sposobów reagowania na nią.

Jeśli jesteście świadkami cyberprzemocy należy zachować dowody i zgłosić taką sytuację:

• w szkole

• na policję

• lub zadzwonić pod numery: 116 111/ 800 100 100



UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
SIECIOHOLIZM 

Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada –
ryzyko uzależnienia się.

Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się
dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest
atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten
sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów
społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu. Szacuje się, że obecnie
uzależnionych jest kilkanaście procent użytkowników Internetu.



JAK UCZNIOWIE GRAJĄ W GRY CYFROWE ? 
(F.DOMZ)



JAK ROZPOZNAĆ UZALEŻNIENIE OD GIER 
KOMPUTEROWYCH?

• Granie w gry komputerowe staje się najważniejszą aktywnością w życiu dziecka.

• Dziecko coraz więcej czasu spędza przy grach komputerowych, rezygnuje
z dotychczasowych aktywności (spotkania z rodziną i rówieśnikami, nauka).

• Objawy abstynencyjne - zaprzestanie grania w gry komputerowe powoduje pojawienie się
u graczy złego samopoczucia, rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji.

• Konflikt - osoba z powodu zaangażowania w gry komputerowe wchodzi w konflikt ze
swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodzicami.

• Drastyczne zmiany nastroju - przeżywanie albo dobrego nastroju i samopoczucia, albo
też poczucie odrętwienia, niemocy.



Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz sobie na następujące pytania:

• Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często mówi o poprzednich,
bądź następnych aktywnościach w sieci)?

• Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?

• Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało- wykorzystuje Twoją nieobecność?

• Czy potrzebuje kontroli i ograniczenia czasu korzystania z Internetu?

• Czy dziecko czuje się niespokojne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać
z Internetu?

• Czy zaniedbuje naukę z powodu Internetu?

• Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem Internetu?



ZAPOBIEGNIJ  UZALEŻNIENIU

• Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony – godzina dziennie jest 
zupełnie wystarczająca.

• Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi 
przy nim dziecko. 

• Dzieci nie powinny używać Internetu pod nieobecność rodziców, w czasie przeznaczonym 
na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.

• Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, 
starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

• Zachęcaj i umożliwiaj dziecku korzystanie z innych atrakcyjnych aktywności. 



OZNACZENIA GIERKOMPUTEROWYCH
PEGI – KLASYFIKACJA WIEKOWA GIER 



KLASYFIKACJA  GIER ZE WZGLĘDU NA ICH 
TREŚĆ



“ZAKUPY W GRZE”. W DANEJ GRZE BĘDZIE 
MOŻLIWE DOKONYWANIE ZAKUPÓW ZA 

REALNĄ WALUTĘ.





GRY, W KTÓRE DZIECI NIE POWINNY GRAĆ

• 1. Manhunt 1 i 2 

Dziecko-gracz jako wyjątkowy morderca. Manhunt 2 to wyjątkowo brutalna, w niezwykle naturalistyczny sposób 
przedstawia liczne zbrodnie, które są w niej kluczem do sukcesu. Grafika jest mroczna, klimat gry oscyluję wokół 
nieustannego zagrożenia, niepewności czy też najzwyklejszego panicznego strachu.

• 2. F.E.A.R.

Dziecko-gracz jako komandos o nadprzyrodzonych zdolnościach. W grze pojawia się wiele drastycznych scen, widoki  
szkieletów, poszarpanych zwłok ludzkich. Generalnie ideą całej gry jest wystraszenie grającego, poprzez oddziaływanie 
na jego podświadomość oraz wyzwalanie natychmiastowej walki. W gruncie rzeczy żołnierze FEAR to zwykli zabójcy.

• 3.  Resident Evil (cała seria)

Resident Evil 4 Wii Edition to kolejna edycja popularnej serii z gatunku surival horror. Bohater (gracz) trafia do pewnej 
wsi, opanowanej przez mutanty, zombie i inne przerażające stworzenia. Jedyną formą sukcesu jest zabicie przeciwnika. 
Dziecko znajduje w niej wiele brutalnych scen eliminacji każdego napotkanego wroga. Chociaż gra jest adresowana do 
dorosłych graczy, często sięgają po  nią dzieci.

• 4.  GTA (cała seria)

Dziecko-gracz, jako członek mafijnej rodziny. Cała gra opiera się na gloryfikacji przemocy i zbrodni, gdzie użytkownik 
nabiera przekonania, iż  przemoc i brutalność pomagają w zdobyciu autorytetu i władzy. W grze użytkownicy mogą 
pozbyć się wszelkich ograniczeń moralnych i prawnych, a następnie jako część wielkiej machiny przestępczej grabić, 
kraść oraz w razie potrzeby zabijać. 

• 5.   Carmageddon 2

Dziecko-gracz-kierowca-zabójca. To gra, która przeszła do historii dzięki ogromnej popularności i brutalności. Zwykłe 
wyścigi samochodowe, mimo że są sportem ekscytującym i niebezpiecznym, nie dają graczom naprawdę tego czego 
oczekują. Tym, co w grze jest szczególnie niebezpieczne, to bezkarne zabijanie pieszych i innych kierowców oraz 
zamienianie drogi w pasmo zbrodni, ubranej w szaty „dobrej zabawy”. 



• 6. The Punisher

Gracz otrzymuje do dyspozycji pokaźny arsenał broni, który można – w zależności od naszych potrzeb –
nieustannie modernizować. Duża dawka przemocy, mroczna i sugestywna grafika wydatnie przedstawia
przerażający klimat brudnych ulic, plugawych bandytów, czy też naturalistycznych migawek z notorycznych
egzekucji. Tytułowy bohater to pogromca działający w akcie zemsty za zabicie jego rodziny i morduje w
bezwzględny sposób wszystkich złoczyńców, którzy staną mu na drodze.

• 7. Postal 1 i 2

Należy do najbardziej kontrowersyjnych gier akcji – jej sprzedaży zakazano oficjalnie w wielu krajach. Program
stał się znany przede wszystkim dzięki przeładowanej sadystyczną brutalnością formule zabawy. Likwidacja
ofiar odbywa się przy pomocy dziewięciu śmiercionośnych narzędzi o charakterze wybitnie niszczycielskim
(granaty, pistolet maszynowy, strzelba, karabin szturmowy, miny, butelki z benzyną, wyrzutnia rakiet, granatnik
napalmowy i miotacz płomieni). Zabijanie przeobrażono w zabawę oraz pole wielkiej satysfakcji, gdzie o
śmierci napotkanej osoby decyduje kaprys gracza.

• 8. Hitman

Dziecko-gracz jako nieśmiertelny bohater. Główny bohater gry to agent 047 „wyhodowany’ morderca. Gracz
wciela się w postać seryjnego mordercy, który umie rozwiązywać napotkane problemy tylko przez zabijanie.
Jego zadaniem jest bezszelestne, perfekcyjnie zaplanowane prowadzenie egzekucji kolejnych ofiar oraz
maskowanie po sobie śladów.

• 9. Ojciec Chrzestny

Gra opowiada o najsłynniejszej rodzinie mafijnej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli gracz się wykaże swoimi
zdolnościami ma szansę na zawodowy awans w przestępczej hierarchii i zyskuje należyty respekt. Może
zdobywać kolejne szczeble kariery tylko poprzez czyny przestępcze i „dyplomację”. Grę tą można uznać za
doskonały podręcznik pt. „Jak zostać doskonałym gangsterem?”. Gra wprowadza równoznaczność pomiędzy
sukcesem a zbrodnią. Jej mottem mogą być słowa: „Im bardziej jesteś bezwzględny tym szybciej będziesz
awansował”.



• 10. Call of Duty

Cóż nie pokazuje okrucieństwa, terroru, bezprawia i oszustwa politycznego lepiej niż wojna? Czym byłaby historia bez
konfliktów zbrojnych…? Druga wojna światowa ujawniła do czego tak naprawdę zdolni są ludzie; humanitaryzm zsunął
się w czeluści podświadomości ludzkiej. Kobiety, dzieci, młodzież, starcy, inteligencja – co za różnica? Wszyscy
skończyli tak samo….Wiele było gier próbujących oddać, choć namiastkę tego, co wyrządziła ludziom ta wojna. Jednak
żadna nie pokazała tego w taki sposób jak Call of Duty.

• 11. Fallout

Jest to gra typu RPG. Bohater tej gry wciela się w mieszkańca wioski oznaczonej numerem 13. Trafia do nierealnego
świata, w którym przyjdzie się mu zmierzyć z licznymi wrogami, w tym monstrualnymi postaciami rodem z
fantastycznych filmów. Świat jego walki to post nuklearna ruina. Dziecko-gracz prowadzi niebezpieczną misję
skierowana na penetrację wrogiego świata, wykradanie artefaktów (magicznych przedmiotów) oraz zabijanie
wyznaczonych wrogów. W wyniku skażonego środowiska ma do czynienia ze zdeformowanymi biologicznie stworami. I
znowu zabijanie, destrukcja i walka są jedynymi sposobami na przetrwanie.

• 12. Doom (cała seria)

Dziecko-gracz jako żołnierz- bohater. Bohater gry, którym sterujemy, jest nowo przybyłym na planetę marines,
rozpoczynającym swą służbę dla korporacji. Bohater rozpoczyna śmiertelną walkę z licznymi demonami
opanowującymi marsjańską bazę. Pod pozorem bohaterstwa kreuje wizerunek brutalnego wojownika, dla którego
zabijanie staje się jedynym sposobem funkcjonowania i osiągania celu. Z obrazu śmierci uczyniono w grze kolorowe
widowisko.

• 13.Counter Strike

Dziecko-gracz jako członek antyterrorystycznego zespołu lub… terrorysta. Gra oparta na wspólnym działaniu drużyny,
a nie pojedynczego gracza. Cele drużyn są zawsze sprzeczne ze sobą - jeżeli terroryści mają wysadzić jakiś obiekt,
antyterroryści mają nie dopuścić do tego, oraz odwrotnie - jeżeli antyterroryści mają uwolnić zakładników, terroryści
mają im to uniemożliwić. Drużyna, która zdoła osiągnąć swój cel, albo zabije wszystkich przeciwników z drugiej grupy,
wygrywa rundę. Przemoc w dużym stopniu stanowi o sensie gry. Gra potrafi przykuć gracza na długie godziny. Poprzez
zmienność ról, zamazana została całkowicie granica między tym co dobre, a tym co złe.



STATYSTYKI 
(F.DOMZ BADANIA Z 2021 R.)

• 97% uczniów w Polsce korzysta z Internetu za pomocą smartfona.

• Nastolatki posiadają średnio 2-3 konta w mediach społecznościowych.

• Co piąty uczeń korzysta ze smartfona nałogowo.

• W ponad połowie domów nie ma żadnych zasad korzystania ze smartfonów.

• Co trzeci uczeń twierdzi, że rodzice nie wiedzą, co robi w Internecie.

• Co czwarty nastolatek uważa, że nie mógłby liczyć na pomoc rodziców, gdyby 
napotkał w sieci coś niepokojącego.



FONOHOLIZM 
JEST PRZYKŁADEM UZALEŻNIENIA OD CZYNNOŚCI 

WYWOŁUJE NEGATYWNE SKUTKI ZDROWOTNE 
FIZYCZNE I PSYCHICZNE.

SKUTKI
FONOHOLIZMUSKUTKI

FONOHOLIZMU

uczucie zmęczenia,
przeciążenia 

informacjami/ obrazem, 
ogólna dezorganizacja

trudności z 
zasypianiem,

niespokojny sen

chwiejność 
emocjonalna, 

uczucie 
rozdrażnienia, 

podenerwowaniatrudności w budowaniu 
relacji rówieśniczych, 

problemy w nauce:
nieumiejętność skupienia
się na zadaniu, słabsze

przyswajanie
i zapamiętywanie treści









FILMY- CHALLENGE
• Squid Game  Netflix/ YouTube                                     MOMO



CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE?

• Nauczyć tego, co sami wiedzą

• Pokazać, jak bezpiecznie się poruszać po sieci

• Okazywać zainteresowanie tym, co odkryło dziecko

• Jeżeli dziecko zrobi coś niewłaściwego, rozmawiać i tłumaczyć na czym polegał błąd

• Wspólnie uczyć się korzystać z sieci

• Samemu poszerzać wiedzę



SPECGRUPA DS. PRZESTĘPSTW W INTERNECIE 

• Walka z przestępczością w Internecie, a także ujawnianie przestępstw popełnianych z
użyciem najnowszych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych to główne
zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością utworzonego w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

• Do zadań wydziału należy m.in. stały monitoring Internetu pod kątem zamieszczania i
rozpowszechniania treści zabronionych, ujawnianie i zwalczanie przestępstw
popełnianych przy użyciu sieci komputerowych, systemów teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych, ustalanie sprawców takich przestępstw, współpraca z dostawcami
usług internetowych i administratorami sieci.

• WYDZIAŁ DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

tel. 47 821-21-71

e-mail cyber@rz.policja.gov.pl



W prezentacji wykorzystano:

• Materiały z  „Vademecum dla rodziców. Komputer i Internet w domu” przygotowaną przez Departament ds.. 
Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka; Warszawa 2007;

• Informacje znajdujące się na stronach:

• www.dzieckowsieci.pl

• www.pegi.info

• https://www.youtube.com/watch?v=jVAYxah_RP8 

• https://www.youtube.com/watch?v=koKXTaiPvKI

• https://dbamomojzasieg.pl/

Danuta Bugajska pedagog szkolny 

ZS w Wołkowyi 


