
 

Droga mamo, drogi tato! 

  

Zapraszam do przeczytania referatu „Bezpieczne dziecko w sieci” 

 
Zacznijmy  od tematu „Szkodliwe treści” to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na 

rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, 

np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę. 

 

Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 grup 

społecznych, 

narodowościowych

, religijnych lub 

osób. 

 

 

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. 

 

 



Zalety Internetu: 

 jest to źródło wiedzy oraz informacji. Większość osób właśnie w Internecie szuka 

odpowiedzi na swoje pytania czy szuka interesujących informacji. Jest trochę prawdy w 

stwierdzeniu, że jeśli czegoś nie ma w Internecie to nie ma tego nigdzie; 

 jest źródłem rozrywki. Można w nim oglądać śmieszne filmiki, czy pograć w gry. Tryb 

wieloosobowy to praktycznie standard obecnych gier; 

 ułatwia komunikację, dzięki poczcie elektronicznej można się komunikować w kilka sekund, 

są też różne fora, czaty czy skype, dzięki któremu można porozmawiać z osobami z drugiego 

końca świata; 

 promowanie w sieci to następna zaleta. Dzięki rozwojowi Internetu można promować swój 

biznes czy swoją osobę, a jeśli ktoś robi to umiejętnie to dotrze do milionów odbiorców. 

Tutaj wyłania się kolejna zaleta Internetu, a mianowicie Internet jako źródło zarabiania lub 

dorabiania.  

 zakupy internetowe również można zaliczyć do zalet. W Internecie można sprzedać i kupić 

wszystko, co bardzo ułatwia funkcjonowanie, bo nie każdemu chce się wychodzić z domu; 

 nie tylko zakupy można robić przez Internet. Następną zaletę można nazwać ułatwianiem 

życia. Można założyć konto bankowe bez wychodzenia z domu, można zaciągnąć kredyt czy 

pożyczkę, a nawet realizować opłaty - wszystko przez Internet; 

Jak widać Internet ma swoje wady oraz zalety. Zapewne zalety przewyższają wady, ale na to 

każdy odpowie sobie sam. Jednak nie ma wątpliwości, że gdyby nagle zabrakło Internetu 

społeczeństwo nie funkcjonowałoby już tak samo. Wiele czynności byłoby utrudnione, a 

wykonanie ich zajęłoby znacznie więcej czasu. Wystarczy porównać tradycyjne listy do 

poczty e-mail jedne mogą dochodzić kilka dniu lub nawet tygodni, tym czasem poczta 

Internetowa niezależnie od odległości dostarczy wiadomość w kilka sekund. Z drugiej jednak 

strony mamy przestępstwa internetowa oraz samobójstwa, których przyczyną są ludzie 

działający w Internecie. Nie można zapominać też o ciemnej stronie Internetu. Funkcjonuje 

też tak zwany Darknet, gdzie osoby oferują nawet przestępstwa na zlecenie. 
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