
Chroń swoje dziecko 

 
Mamo, Tato - obejrzyj i posłuchaj utworu z kampanii społecznej „Chroń dzieci w sieci”  

realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK w ramach działań Polskiego 

Centrum Programu Safer Internet. 

Mama i tata (Chroń dziecko w sieci) - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6CVDb28efI


Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci 

i młodzieży. Zalicza się do nich: 

- treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z wykorzystaniem 

przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne; 

  - treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych grach 

komputerowych; 

 - treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub samobójstwa, bądź 

zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczające diety (tzw. ruch pro-ana), zażywanie 

narkotyków lub dopalaczy; 

 - treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych osób lub grup 

społecznych, narodowościowych, religijnych. 

 Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, 

spam czy reklamę. 

  
Wpływ na dzieci 

Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych 

emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

Pornografia oglądana przez dzieci i młodzież może kształtować w nich fałszywe poglądy na 

sferę seksualności i stanowić wypaczoną edukację seksualną. Wyniki badań potwierdzają, że 

częsty kontakt dzieci z tego rodzaju treściami może prowadzić do problemów w sferze 

seksualności w późniejszym wieku. 

Wyniki wielu badań potwierdzają także, że kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. 

poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do 

większej tolerancji na przemoc lub wręcz agresji. 

Skala zjawiska 

Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. Około 30% 

nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie 

korzysta z internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016). 

Jak wynika ze statystyk internetowych, ogółem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci w 

wieku 7–18 lat miała kontakt z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież miała 

styczność z takimi materiałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 7–12 lat było 

to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2015). 

Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, a 

spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych treści (Orange, 

2016). 

 

 
 

 



W linkach pod spodem znajduje się bardzo czytelna instrukcja (krok po kroku) konfiguracji 

Kontroli Rodzicielskiej, zachęcam do obejrzenia i zastosowania:  

Kontrola rodzicielska - Android - YouTube 

 

Kontrola rodzicielska - iOS - YouTube

 

Pozdrawiam, 

psycholog J. Łubnicka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8--mztOu9s
https://www.youtube.com/watch?v=tj7XOimLugU
https://www.youtube.com/watch?v=tj7XOimLugU

