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Konto pocztowe



Kontakt z niebezpiecznymi tre ciami
Materia y prezentuj ce przemoc

Zdj cia, filmy, teksty o charakterze pornograficznym

Materia y prezentuj ce i promuj ce niezdrowe postawy i zachowania (u ywki, 
anoreksja, agresja, hejt, spam, cyberprzemoc, hazard, uzale nienie od gier



Jak broni  si  przed niebezpiecznymi 
tre ciami?

Je eli wiadomo , któr  otrzyma  jest wulgarna – nie odpowiadaj na ni   i 
powiedz o  niej Rodzicom/ Opiekunom

Warto korzysta  z Antyspamu na swoim koncie pocztowym (filtry 
antyspamowe) 

Uwa aj na maile od nieznanych osób

Nie otwieraj przypadkowych linków otrzymanych w wiadomo ciach



Jeste my bezpieczni, po drugiej stronie 
komputera!... Czy aby na pewno?...



Pami taj!
NIGDY! Nie zapominajcie, e nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie 
komputera. Niezale nie za kogo si  podaje. 

Nie spotykajcie si  z osobami poznanymi w sieci. Je eli planujesz takie 
spotkanie ZAWSZE poinformuj o nim Rodzica/Opiekuna

NIGDY! Nie podawaj imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numer telefonu

Stosuj zasad  ograniczonego zaufania



Cyberprzemoc

Zniewa anie, o mieszanie, hejtowanie, znies awianie

Szanta

Zastraszanie

Podszywanie si  za osob  wbrew jego woli

Rozpowszechnianie kompromituj cych zdj /filmów



Traktuj innych  w sieci tak, jakby  
chcia , eby Ciebie traktowano



• FOMO i nadu ywanie nowych technologii;

Inne:

• Sharenting - wizerunek dziecka w sieci;
• SPAM, HEJT;
• Piractwo i amanie praw autorskich;
• Uzale nienie od Internetu.



FOMO i nadu ywanie nowych technologii

Zjawisko l ku przed od czeniem si  od sieci. Nadu ywania smartfonów, 
tabletów, internetu, mediów spo eczno ciowych i gier w ród dzieci i 

odzie y.



Sharenting

Nadmierne dzielenie si  przez Rodziców wizerunkiem ich dzieci w sieci. 

Polecam zapoznanie si  z poni szym linkiem, w którym znajduje si  poradnik. 
Zawiera on praktyczne porady, które dotycz  rozwa nego dzielenia si  
filmami, zdj ciami oraz informacjami na temat dziecka.





Nie sp dzaj za du o czasu 
przed tabletem, smartfonem, 
komputerem – z a postawa, 

uzale nienie

Odk adaj sprz t 
elektroniczny podczas 

posi ków z rodzin  – lepiej 
porozmawia

Odpoczywaj, sp  czas w 
realnym yciu - poczytaj 

ksi , pograj w planszówki, 
pos uchaj muzyki

Korzystaj z mo liwo ci jakie 
nios  technologie – programuj, 

koduj,  

W przypadku lekcji online –
skup si  tylko i wy cznie na 
lekcji ( nie przegl daj stron 
internetowych, nie graj itp.)



Zawsze mo na szuka  pomocy. 
Miejmy wiadomo . 

• Telefon zaufania dla dzieci i m odzie y 
116 111 

• Telefon dla rodziców i nauczycieli w 
sprawach   bezpiecze stwa dzieci 800 
100 100

• Punkt kontaktowy, do którego 
mo na anonimowo zg asza  
przypadki wyst powania w 
Internecie tre ci zabronionych 
prawem.
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Zadanie domowe

W dowolnym programie stwórz komiks w, którym poka esz mi w jaki sposób 
dbasz o bezpiecze stwo w sieci. Zadanie prosz  przes  do dnia: 



Dzi kuj  za uwag


