
Czy na pewno wiesz co Twoje dziecko robi w sieci i 

na co wydaje Twoje pieniądze?

Martyna Różycka
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Badanie NASK „Nastolatki 3.0” 

Ile procent nastolatków korzysta z internetu ponad 8 godzin i więcej? 

12%

Ile nastolatków doświadczyło przemocy internetowej? 

49% 

Ile z nich nie zrobiło nic, ani nikomu nie powiedziało? 

33%

Jeśli powiedziało, to komu? 
– Rodzicom/opiekunom 

22%; 
– przyjaciołom/znajomym 

24%; 
– nauczycielowi 

8% ?

Ile nastolatków zgadza się z twierdzeniami:

• „moje życie byłoby puste bez telefonu” 

31%

• „powinienem mniej korzystać z telefonu”

56%



Badanie NASK „Rodzice Nastolatków 3.0”

Jaki procent rodziców nie doświadczyło cyberprzemocy? 

93%

Jaki procent rodziców odpowiada, że jego dziecko nie doświadczyło 
przemocy w Internecie? 

84% 

Jaki procent rodziców nastolatków deklaruje, że ustala zasady korzystania 
z internetu w domu? 

57%

Jaki procent nastolatków mówi, że rodzice ustalają zasady korzystania 
z internetu? 

23%



nielegalne treści

• treści regulowane przez

przepisy prawa krajowego

• problemem jest 

niejednorodność regulacji

prawnych

• problemem są globalne firmy

i usługi



nielegalne treści

• treści pornograficzne z udziałem osoby niepełnoletniej

• treści pornograficzne bez ostrzeżenia

• treści rasistowskie i ksenofobiczne

• i inne…



szkodliwe treści - przykłady

• CYBERPRZEMOC

• treści promujące niebezpieczne zachowania - zażywanie substancji i leków, promujące

zachowania nadmiernego „bycia fit”

• treści przemocowe - gloryfikowanie przemocy oraz jej unormalnianie - np. obrazy wojny i

okrucieństwa wobec zwierząt

• treści pornograficzne - również twarda pornografia

• treści medyczne i naturalistyczne - rzadkie przypadki medyczne, epatowanie

intymnością i brutalnością

• fake news - nieprawdziwe informacje, których celem jest szerzenie chaosu, dezinformacja

• reklama wprowadzająca w błąd

• treści niezgodne z wartościami przekazywanymi przez opiekunów



szkodliwe treści - jak na nie trafić?

• gry - treści w grach (misje) oraz 

treści wymieniane między graczami

• filmy na YouTube - przekazy

youtubersów oraz komentarze

• strony internetowe oraz profile na

portalach społecznościowych



jak to wszystko 

ogarnąć?



Jak wspierać się technologią?

• dostosować sprzęt, konta, profile, usługi



Telefon, tablet…

• Dla Google jest to Family Link (aplikacja kontroli 

rodzicielskiej, oferuje funkcjonalności takie jak np. 

zarządzanie aplikacjami na urządzeniu dziecka; 

kontrolowanie czasu; blokownie urządzenia; sprawdzanie 

lokalizacji urządzenia) czy Program Dla całej rodziny

(polityka produktów dla dzieci, obostrzenia dotyczące 

treści, reklam, rzeczywistości rozszerzonej)

• dla Apple Parental Gates (kontrola rodzicielska), 

Apple ID dla dziecka w wieku poniżej 13 lat (konto 

użytkownika; wiek zależy od kraju)











A jak zapobiegać?

• dostosowywać internet i sprzęt do wieku dziecka

• i pamięć o tym, że dziecko rośnie!

• uczyć społecznych zachowań i szacunku

• pokazywać pozytywne strony, inspirować do działań

• stawiać granice



Gdy dochodzi do naruszenia

• kontakt z moderatorem

• kontakt z policją

• kontakt w wyspecjalizowanymi

zespołami



…i rozmawiać, 

rozmawiać, rozmawiać…
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