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Dzieci i ich kontakty w internecie  

 

Kontakty przez internet to dla młodych ludzi codzienność. Przy tym prawie 1/3 nastolatków 

obawia się, że ktoś będzie ich obrażał w sieci. Warto uświadomić dzieciom, jak unikać 

zagrożeń i jak reagować na cyberprzemoc. Fundacja Orange przygotowała kurs Bezpiecznie 

Tu i Tam z myślą o rodzicach, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo najmłodszych w internecie  

i nauczyć ich ostrożności online.  

 

Współczesne dzieci nie dzielą swoich aktywności na online i offline, bo oba te światy przenikają się 

w ich czynnościach. Na co dzień używają w komunikacji smartfony, komputery i tablety – korzystają 

z portali społecznościowych, przesyłania zdjęć, filmów, prowadzą rozmowy wideo. Popularnością 

cieszą się również komunikatory i czaty. Według badania TNS, dzieci najbardziej obawiają się ataku 

hakerów i wirusów (49 proc.). Boją się również różnych form cyberprzemocy rówieśniczej, np. 

podszywania się (38 proc), obrażania i wyzwisk (31 proc.)1.  
 

- Niebezpieczne znajomości internetowe oraz przemoc przy użyciu nowych mediów to jedne  

z poważniejszych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku 

gimnazjalnym. Często nie zdają sobie sprawy, jak poważne może mieć to konsekwencje. Dużą rolę 

odgrywają rodzice, którzy mogą nauczyć młodych kilku ważnych zasad ochrony online, ale w tym 

celu potrzebują informacji i porad, bo wielu z nich wychowywało się w świecie bez internetu i nie 

zawsze nadążają za nowinkami. – mówi Ewa Krupa, prezeska Fundacji Orange.  

 

Cyberprzemoc 

Przemoc rówieśnicza z użyciem internetu i technologii może przejawiać się w postaci publikowania 

ośmieszających filmów lub zdjęć, wulgarnych komentarzy, nękania SMSami i w mediach 

społecznościowych. Młody człowiek może być ofiarą, świadkiem, a zdarza się, że także sprawcą 

krzywdzących zachowań. Jakie są ich źródła? 

- Powody cyberprzemocy są zwykle zbliżone do tych, które sprawiają, że młodzi ludzie są 

sprawcami tradycyjnej przemocy. Zresztą sprawcy przemocy offline i online to zwykle te same 

osoby. Kiedy bliżej przyglądamy się przyczynom w konkretnej klasie, to powody często powiązane 

są z problemami znanymi wszystkim z dzieciństwa - także tego bez internetu. Bywa to przykładowo 

kłótnia o chłopaka, złe traktowanie kogoś z powodu wyglądu czy innych zainteresowań. Powody są 

podobne, ale stosowanie technologii do realizacji działań agresywnych często pogarsza sytuację 

ofiary. Szczególnie wtedy, kiedy działania sprawców związane są z publikacją jej wizerunku. – mówi 

dr hab. Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, badacz edukacyjnych 

aspektów internetu. 

 

Sprawcą cyberprzemocy można stać się nieświadomie – zapominając, że nawet pozornie niewinny 

żart może być trudnym doświadczeniem dla ofiary, a anonimowość w sieci jest jedynie pozorna. 

Wprowadzając dziecko w świat nowych mediów, warto uświadomić je, że w internecie obowiązują 

takie same zasady szacunku dla ludzi jak poza nim. 

 

Ofiara cyberprzemocy potrzebuje wsparcia. Może czuć się zraniona, osamotniona, mieć poczucie 

wstydu, zagrożenia i bezsilności, co może prowadzić do działań autoagresywnych. Niezwykle ważna 

jest rozmowa z bliską osobą – rodzicem lub opiekunem, w której warto okazać troskę, zrozumienie 

dla emocji nastolatka i nie oceniać go. Warto uświadomić dziecku, że odpowiadanie na 

cyberprzemoc przemocą prowadzi jedynie do powiększenia konfliktu. Jeśli źródłem obraźliwych 

działań są znajomi ze szkoły, rodzic powinien zawiadomić wychowawcę lub pedagoga, prosząc  

o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, aby zminimalizować u dziecka poczucia odrzucenia i obawę 

przed zemstą. W niektórych przypadkach trzeba zadbać o pomoc psychologiczną. Dzięki 

                                                 
1 „Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych” Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie 
Orange Polska we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje, 2013 
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odpowiedzialnej reakcji rodziców lub opiekunów młody internauta będzie czuł, że jest traktowany 

poważnie, a jego problem nie jest bagatelizowany. W niektórych przypadkach należy: zabezpieczyć 

dowody, zgłosić niewłaściwą treść lub działanie do administratora portalu, spróbować dotrzeć do 

sprawcy oraz porozmawiać z nim i jego rodziną, a nawet zawiadomić policję. W sytuacjach 

zagrożenia dziecka osoby dorosłe mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji ze specjalistą pod 

numerem telefonu 800 100 100. Pomocny może okazać się także telefon zaufania 116 111.   
 

Dziecko w sieci a rola rodzica 

Aktywność w internetowych społecznościach to dla młodych ludzi naturalna rzecz. Warto 

obserwować swoje dziecko i jego zachowania nie tylko w świecie offline, ale także online i zwiększyć 

swoją wiedzę w zakresie możliwych zagrożeń w sieci i przejawów cyberprzemocy. W tym celu 

specjalnie dla rodziców i opiekunów Fundacja Orange przygotowała platformę e-learningową  

„Bezpiecznie Tu i Tam” dostępną bezpłatnie na www.fundacja.orange.pl/kurs. Kurs zawiera krótkie 

filmy, animacje, quizy, które wzmocnią kompetencje cyfrowe dorosłych. Wszystko po to, aby mogli 

służyć wsparciem swoim dzieciom i lepiej rozumieć różne zjawiska internetowe, którymi żyją młodzi. 

Kurs przeznaczony jest do samodzielnej realizacji i zajmuje około 1,5 godziny. Jest podzielony na  

5 modułów, które można przejść również pojedynczo, w dogodnym dla siebie czasie.  
 

E-learning „Bezpiecznie Tu i Tam” został przygotowany w ramach społecznej misji Fundacji Orange. 

Do tej pory organizacja nauczyła 38 tys. dzieci zasad bezpiecznego internetu na zajęciach  

w szkołach, a także wsparła przygotowanie narzędzi ochrony online. Jest partnerem wielu kampanii 

na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w sieci, m.in. Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku 

odbędzie się 9 lutego pod hasłem „Lepszy internet zależy od Ciebie”. Fundacja Orange została 

założona w 2005 roku i jest jedyną fundacją korporacyjną wśród firm telekomunikacyjnych w Polsce. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Antonina Bojanowska, Fundacja Orange 

e-mail: antonina.bojanowska@orange.com  

tel.: (+48) 22 527 40 24   kom: (+48) 509 84 86 82 

 

 

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do 

zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu internetu i technologii. We wszystkie jej 

inicjatywy angażują się wolontariusze Orange. Fundacja została stworzona w 2005 roku przez Orange Polska S.A. i od 10 lat 

aktywnie odpowiada na liczne potrzeby społeczne – dostarcza Internet i technologie do miejsc zagrożonych cyfrowym 

wykluczeniem, dba o bezpieczeństwo dzieci w internecie, zapewnia możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych młodzieży, osobom 

starszym, mieszkańcom małych miast i wsi. W 2015 roku otworzyła nowy program MegaMisja na rzecz szkolnych świetlic. 
www.fundacja.orange.pl; www.facebook.com/FundacjaOrange   
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