
Partner merytoryczny



CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci? CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci?

Partnerzy raportu

SPIS TREŚCI

Młodzi użytkownicy w internecie i social mediach06

11

22

29

36

45

51

60

64 

70

Mamo, Tato - czy mogę już korzystać z Facebooka?

Czy zawsze warto być trendy? Różne oblicza 
internetowych challenge’y

Dzieci i rodzice w sieci, czyli sharenting. Kto bywa 
większym zagrożeniem - dziecko dla siebie i innych 
czy rodzic dla dziecka?

Ciemne strony social media – zagrożenia i zdrowie 
psychiczne dzieci

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami  
w wirtualnym świecie
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Aenean luctus augue eget dui porttitor 
malesuada a quis odio fusce eget 
cursus lorem nunc dapibus dolor massa

Cyfrowa edukacja powinna być jednym z priorytetów

Raportem „Cyfrowe dzieciństwo” podpowiadamy, jak wychowywać mądrego 
e-obywatela, który będzie sprawnie i – przede wszystkim – bezpiecznie poruszał się 
po cyfrowej rzeczywistości. Sieć pełna jest zagrożeń, które czyhają na nieuważnych
użytkowników. Nawet bardziej świadomi internauci dają się złapać na haczyki, 
np. phishingowe, co może skończyć się wyciekiem danych, mniej lub bardziej wrażli-
wych, a w skrajnych przypadkach nawet poważnymi stratami finansowymi. Dorośli nie 
są bezpieczni online, a co dopiero dzieci, które – często bez odpowiedniego wsparcia 
merytorycznego ze strony starszych – korzystają z globalnej sieci. 

Wielu rodziców, wychowawców czy nauczyciel ma dużo mniejszą wiedzę 
o cyfrowym świecie niż dzieci. Czasami nie mają jej w ogóle, a to na nich ciąży obow-
iązek i odpowiedzialność, by wskazać swoim podopiecznym właściwe ścieżki porusza-
nia się w gąszczu informacji oraz unikania sytuacji, które mogą narażać je na niebez-
pieczeństwo. 

W raporcie, który oddajemy w Wasze ręce, podpowiadamy, gdzie są największe
zagrożenia, na co zwracać szczególną uwagę, a na co i w jakim zakresie dziecku 
pozwalać, by rozwijać jego pasje oraz poszerzać horyzonty. Chcemy też uświadomić, 
że dzieci w internecie prowadzą „normalne życie”, więc nie można im zabronić dostępu 
do tego świata, gdyż wówczas narażamy je nie tylko na cyfrowe wykluczenie, ale 
również wykluczenie z grupy rówieśniczej. Nasza redakcja, wspólnie z ekspertami, 
zebrała wiedzę, jak te elementy wyważyć, żeby z jednej strony dbać o bezpieczeńst-
wo dziecka i danych przekazywanych do internetu, a z drugiej, jak wychowywać, żeby 
najmłodsi żyli mądrze w internetowej rzeczywistości, budując relacje społeczne (realne 
i wirtualne) ze swoimi rówieśnikami. 

Zapraszam do lektury!

Grzegorz Miłkowski
Redaktor naczelny SOCIALPRESS

Edukacja, świadomość zagrożeń i wrażliwość na pewne tematy

Niektóre innowacje i udogodnienia traktujemy jako pewnik, bo towarzyszą nam, 
odkąd żyjemy. I choć czasem możemy o tym zapominać, wiele dzieci nie zna świata 
bez dotykowych smartfonów i tabletów. Bez internetu, YouTube’a i łatwego wyszuki-
wania informacji w Google. Bez widoku ludzi wokół wpatrzonych w mobilne ekrany. 
A ucząc się przez obserwację właśnie to widzą wokół siebie.

Pandemiczna rzeczywistość sprawiła, że dzieci, które od miesięcy uczestniczą 
w lekcjach zdalnie, przeniosły swoje kontakty z rówieśnikami i aktywności do świata 
online. W obliczu tego, bardziej niż kiedykolwiek, niezwykle istotne jest zadbanie 
o ich bezpieczeństwo w sieci. Robiąc ukłon w stronę wszystkich rodziców i opiekunów, 
prezentujemy raport „Cyfrowe dzieciństwo”, który – mamy nadzieję – wyedukuje, 
uświadomi i uwrażliwi na pewne tematy oraz zainspiruje do rozmowy z dziećmi. 

W naszej publikacji prowadzimy Was od podstawowych informacji na temat internetu 
i social media, przez trendy i zjawiska, które można znaleźć w wirtualnym świecie, 
różne oblicza sharentingu, aspekty psychologiczne korzystania z sieci oraz jej ciemne 
strony, aż po kwestie techniczne ochrony danych i tego, jak zadbać o bezpieczeństwo 
najmłodszych. Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu i zainteresowaniu, 
rodzic czy opiekun może na wielu polach zadbać zarówno o komfort dziecka, jak i swój. 
Fundamentem do tego jest jednak zrozumienie, jak obecnie funkcjonuje internet 
oraz chęć poznania jego jasnych i ciemnych stron. 

Przyjemnego czytania!  

Monika Nykiel
Z-ca redaktora naczelnego SOCIALPRESS
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Dostęp do internetu

     Wedle danych ze stycznia 2021 roku 
     z internetu korzysta już 4,66 miliarda osób 
     na całym świecie (źródło: „Digital 2021: 
     Global overview report”).

Liczba ta wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym 
o 1,8%, czyli o około 93 miliony użytkowników. 
Kiedy zwrócimy uwagę na liczby reprezentujące 
użytkowników social mediów, również mamy 
do czynienia z tendencją wzrostową.

Już ponad 4,20 miliarda użytkowników liczą sobie 
media społecznościowe. Z czego, co warto zaz-
naczyć, tylko w ciągu roku do tego grona dołączyło 
ponad 490 milionów. I jeżeli takie liczby nie robią 
wrażenia, to być może warto odnieść te dane 
do całej populacji żyjącej na ziemi. Użytkownicy 
mediów społecznościowych stanowią bowiem już 
ponad jej połowę tj. 53% (źródło: „Digital 2021: 
Global overview report”). Co jest ciekawe o tyle, 
że wciąż bardzo duży odsetek populacji nie posiada 
dostępu do internetu w ogóle. Potwierdza to raport 
UNICEF, który podaje, że aż 68 milionów dzieci, 
młodzieży i dorosłych w wieku poniżej 25. roku 
życia, mieszkających w Azji Południowej nie posia-
da dostępu do internetu. Podobnie wygląda to 
w przypadku Azji Wschodniej i Pacyfiku, Afryki 
Zachodniej, Środkowej, Wschodniej i Południowej. 
Tam ponad 300 milionów dzieci i młodzieży nie 
ma w domu dostępu do internetu. Jak sprawdził 
UNICEF, całość daje wynik ponad 900 milionów 
ludzi bez dostępu do internetu.

Młodzi użytkownicy w internecie 
i social mediach

Internautów i użytkowników social mediów przybywa z każdym rokiem.  
Do podjęcia takiego kroku zachęcają ich zarówno bliscy, jak i rówieśnicy. W efekcie 
media społecznościowe stają się dla nich miejscem spotkań. Zwłaszcza w okresie 
tak ciężkim, jakim jest obecnie trwająca pandemia. 

Dzieci a social media

Wystarczy spojrzeć na najmłodszych użytkown-
ików, którzy swoją przygodę z internetem zaczy-
nają na telefonach rodziców. Warto tu również 
zaznaczyć, że aż 5,22 miliarda ludności na świecie, 
czyli 66,6% populacji, takie urządzenie posiada 
(źródło: „Digital 2021: Global overview report”). 
Co nie powinno nikogo dziwić. 

Jak podaje raport „Children and parents: Media 
use and attitudes report 2019”, który opublikowa-
no na początku roku 2020, już ponad połowa dz-
iesięciolatków w Europie posiada swojego włas-
nego smartfona. Biorąc jednak pod uwagę obecną 
sytuację na świecie, której skutkiem był home 
office i nauczanie zdalne, możemy przypuszczać, 
że w ciągu tego roku wiek ten się obniżył, a liczba 
dzieci z własnym smartfonem wzrosła. 

Następstwem posiadania telefonu z dostępem 
do internetu jest również korzystanie osób poniżej 
13. roku życia z mediów społecznościowych.
Zważając na fakt, że już jedno na czworo dzieci 
nie ogląda telewizji na żywo, rośnie tu zaintereso-
wanie serwisami streamingowymi oraz platformami 
wideo. Dlatego też ulubionym miejscem w sieci 
dzieci i młodzieży w przedziale 5-15 lat jest 
YouTube. Inne serwisy również zyskały uznanie 
w ich oczach. Szacuje się, że już ponad połowa 
osób w wieku 13-17 lat korzysta z Facebooka 
i Snapchata, a jedna trzecia najmłodszych użytkow-
ników zakłada swoje konta na Instagramie (źródło: 
www.sproutsocial.com).

Czy dane te oddają wszystkich młodych użytkow-
ników mediów społecznościowych? Nie. Powodem 
są np. oszustwa na tle wieku podczas zakładania 
konta. Statystyki te mogą być więc przekłamane 
przez samych badanych. Młodsze dzieci, które 
obecnie zakładają swoje konta w social mediach, 
zawyżają swój wiek do dolnej granicy 13 lat. 
Natomiast, gdy już tę granice wiekową osiągną, 
a nie zmienią jej w swoich ustawieniach, 13-
letni użytkownik może być uznawany za starszego. 
Warto zauważyć, że portale społecznościowe nie 
chwalą się statystykami dotyczącymi najmłodszych, 
ponieważ świadczyłoby to o ich niesprawnym 
działaniu w tej kwestii. Wiele z nich wprowadziło 
bowiem ograniczenia dla najmłodszych – nie za-
wsze są one jednak w pełni skuteczne. 

Natomiast wyjątkiem wydaje się być tu TikTok, 
który podał, że w Polsce aż 25,6% użytkowników 
to osoby w wieku 9-13 lat. Warto zatem zauważyć 
pewną prawidłowość. Większość social mediów, 
w tym TikTok, pozwala na założenie konta dopiero 
użytkownikom, którzy ukończyli co najmniej 13 lat. 
W przypadku niespełnienia tego kryterium, konto 
powinno zostać usunięte, jeżeli zostanie wykryte 
przez algorytmy. 

W takim razie, dlaczego ponad ¼ użytkowników 
aplikacji w Polsce stanowi właśnie ta grupa 
wiekowa? Niech to pytanie stanie się dla nas 
tematem do głębszych rozważań. 

Dziecko w sieci podczas pandemii 

Pandemia oznacza również home office i e-learn-
ing. Dzieci i młodzież coraz częściej sięgają po 
smartfony czy laptopy. Raport ze szpitala dziecięce-
go w Chicago mówi o zwiększonej częstotliwości 
korzystania najmłodszych również z social mediów. 
W przeprowadzeniu tego badania szpital otrzymał 
pomoc od samych rodziców. Wyniki pokazują, 
że aż 63% dzieci zwiększyło swoją aktywność 
w social mediach w czasie pandemii. Natomiast 
12% z nich korzysta tak samo, jak przed pandemią, 

a 25% aktywność w mediach społecznościowych 
zmniejszyło. Biorąc zaś pod uwagę e-learning 
w Polsce, ciekawe badanie zostało przeprowadzone 
przez Fundację Orange. Po zamknięciu szkół praw-
ie połowa uczniów (49,5%) przyznała, że w dni 
robocze korzysta z internetu 6 godzin lub nawet 
więcej. Co więcej, aż 28,4% uczniów dokładnie 
tyle samo czasu spędza w internecie w weekendy. 
Istotna również wydaje się być informacja, że 
aż 66,5% uczniów przyznało się do korzystania 
z narzędzi ekranowych tuż przed snem. A połowa 
z nich (50,7%) wspomina także o zbytnim prze-
bodźcowaniu informacjami. 

Autor: Karolina Żyłowska

9,6%

16-18 lat

27,6%

9-13 lat

25,6%

14-15 lat

37,2%

Kim są polscy użytkownicy TikToka?

WIEK PŁEĆ

źródło: opracowanie własne na podstawie badania GetHero „Kim są polscy użytkownicy TikTok” (edycja II)
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Młodsi użytkownicy internetu w Polsce

Aby zrozumieć, ile dokładnie dzieci i młodzieży 
korzysta z internetu, warto zdać sobie sprawę 
z tego, że w Polsce, w styczniu 2021 roku 
całkowita liczba internautów wynosiła 31,97 
miliona. Biorąc pod uwagę fakt, że nasz kraj 
zamieszkuje niespełna 38 milionów, można 
pokusić się o stwierdzenie, że korzystamy 
z niego niemalże wszyscy. Social media zaś 
liczą sobie w Polsce 25,9 miliona użytkowników. 

Interesujące również wydaje się w tym przypadku 
spojrzenie na młodsze grupy odbiorców. Raport 
wskazuje, że marketerzy mogą za pomocą 
social mediów dotrzeć już do 4,2% kobiet i 3,3% 
mężczyzn w wieku 13-17 lat. Najpopularniejszym 
medium jest w tym przypadku YouTube. 

Raport dostarcza także wiedzy na temat tego, co dokładnie wyszukują użytkownicy na tej 
platformie wideo. 

Pierwsza 10, którą w nim znajdziemy, wygląda następująco:

1. Piosenki 2. Film 3. Minecraft

4. Friz 5. Vito 6. Muzyka

7. Wojan 8. Filmy 9. Vito i bella

10. Kamuś

Pozostawiamy rodzicom szansę odpowiedzenia sobie na pytanie, czy popularne 
wyszukiwania powielają się z tym, co interesuje ich dziecko. 

Wszystkie przytoczone przez nas badania dają nam szerszy obraz tego, jak istotny 
dla młodszego pokolenia jest internet. Dlatego warto zadbać o to, aby najmłodsi 
użytkownicy czuli się w nim bezpiecznie.

źródło: „Digital 2021: Poland report”4,66 mld – ogólna liczba użytkowników internetu 

4,20 mld – liczba użytkowników mediów społecznościowych na świecie

31,97 mln – całkowita liczba internautów w Polsce

25,90 mln – liczba użytkowników social media w naszym kraju 

Liczba użytkowników social media w Polsce wzrosła o 2,5 mln (11%) od 2020 roku. 

Szacuje się, że już 84,5% populacji Polski korzysta z internetu, a 68,5% z serwisów 

społecznościowych. 

źródło: „Digital 2021: Global overview report”
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Mamo, Tato - czy mogę już korzystać 
z Facebooka?

Portale społecznościowe i różne serwisy wideo, gamingowe czy rozrywkowe mają 
wiele przydatnych funkcji, które umożliwiają realizację różnych potrzeb młodych 
użytkowników. Nie wszystkie jednak są regulaminowo dostępne dla dzieci. 
Jakie ograniczenia wiekowe oraz zasady korzystania z social mediów warto 
znać w kontekście najmłodszych użytkowników?

Facebook

Wedle regulaminu z Facebooka mogą korzystać 
użytkownicy powyżej 13. roku życia. Jeśli już 
zainteresowany własnym profilem użytkownik 
przekroczył ten próg wiekowy, może dokonać 
rejestracji. W ramach niej portal wymaga posługi-
wania się imieniem i nazwiskiem, których używają 
na co dzień, numeru telefonu lub adresu e-mail, 
wskazania daty urodzenia oraz płci. Podanie tych 
informacji oraz dokonanie rejestracji w serwisie 
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego reg-
ulaminu, w tym zasad dotyczących danych oraz 
plików cookies. Jako że korzystanie z serwisu jest 
bezpłatne, z chwilą rejestracji użytkownik godzi się 
na wyświetlanie mu reklam oraz że – w momencie 
udostępnienia zdjęcia na Facebooku – udziela firm-
ie zgody na przechowywanie, kopiowanie 
i udostępnianie go innym użytkownikom, np. dost-
awcom usług obsługującym serwis lub inne pro-
dukty Facebooka, z których użytkownik korzysta 
– aż do momentu usunięcia pliku z serwisu. 

Dzieci są ciekawe otaczającego ich świata i głodne poznawania nowych rzeczy. Trudno dziwić się 
więc, że budzi się w nich zainteresowanie nowymi technologiami, internetem czy aplikacjami mo-
bilnymi. Szczególnie że gdziekolwiek się nie pojawią, na horyzoncie z pewnością zobaczą kogoś ze 
smartfonem w ręku lub wpatrzonego w mobilny ekran. Jak wygląda kwestia dostępności różnych 
serwisów? 

Jak zgłosić profil użytkownika poniżej 
13. roku życia?

Młodzi użytkownicy, podając nieprawdziwą datę 
urodzenia, są w stanie obejść wymagania doty-
czące wieku. Warto jednak wiedzieć, że wedle 
Facebooka utworzenie konta z fałszywymi danymi 
jest naruszeniem regulaminu. 

Każdy użytkownik serwisu, który zauważy pro-
fil osoby poniżej 13. roku życia, może zgłosić go 
poprzez odpowiedni formularz. Konieczne jest 
podanie linku do profilu dziecka, jego pełnego 
imienia i nazwiska oraz wskazanie jego rzeczy-
wistego wieku. Jeśli możliwe jest potwierdzenie tej 
kluczowej informacji, konto zostanie niezwłocznie 
usunięte, lecz zgłaszający nie zostanie o tym 
dodatkowo powiadomiony. W sytuacji, gdy wery-
fikacja wieku właściciela konta nie będzie możliwa, 
podjęcie odpowiednich kroków przez Facebooka 
może być utrudnione i zalecana jest rozmowa 
z rodzicem lub opiekunem tegoż dziecka.

Jak rozmawiać z dzieckiem o mediach społecznościowych? 

Jestem ojcem dziesięciolatki, którą na co dzień traktuję jak partnera. Dzieckiem staje 
się dla mnie w sferach, które wymagają wyznaczania granic rodzicielskich i oczywiście 
ojcowskiej miłości. Odpowiadając na pytanie, jak rozmawiać z dzieckiem o mediach 
społecznościowych wskazuję, że jak z partnerem. Co to właściwie znaczy? 

Dla mnie to szczera, pozbawiona infantylnego języka, rzeczowa rozmowa o korzyści-
ach i wadach konkretnego medium. Fakt, jest mi o wiele łatwiej niż wielu rodzicom, 
bo z zawodowego punktu widzenia znam i rozumiem działanie różnych aplikacji, 
również od strony ich wpływu i metod manipulacji. Jest mi więc stosunkowo prosto 
wytłumaczyć, na czym polega konkretna akcja publikujących czy reakcja odbiorców. 
Myślę, że kluczową kwestią przed rozmową z dzieckiem, jest próba zrozumienia, 
czym są poszczególne social media i w jaki sposób funkcjonują. Już samo dostrzeże-
nie i zrozumienie zmian pokoleniowych, różnic jakie dzielą pokolenia rodziców, czyli X 
i Y a pokolenia Z i Alfa, bardzo ułatwia dostrzeżenie roli świata cyfrowego w otoczeniu 
naszych dzieci. 

Myślę, że to konieczne, aby rozmowa z dzieckiem nie była wyrazem wyłącznie igno-
rancji rodzica („social media to zło, masz szlaban na Insta”). Zapewne wielu z nas nie 
zaakceptuje transhumanizmu czy binarności, które będą chlebem powszednim dla Alf. 
Być może nie namówię wszystkich do otworzenia się na social media, na zainstalowan-
ie aplikacji i aktywne korzystanie z nich. Zachęcam jednak do rzeczowej, partnerskiej 
rozmowy z dzieckiem o aplikacjach z których korzysta. Pozwolenia mu na pokazanie, 
co tam jest fajnego, pochylenie się nad tym i przed przejściem do wyrażenia swojego 
dorosłego, krytycznego zdania, zrozumieniem korzyści, jakie czerpie z mediów społec-
znościowych dziecko. Pamiętajmy, że dzieci w swoim cyfrowym środowisku natu-
ralnym z czasem będą poruszać się sprawniej niż my, więc z łatwością nas oszukają 
(przypomnijcie sobie własne sposoby na oszukiwanie własnych rodziców ;-)). Krytyka 
prowadzić będzie do wyłączenia nas, rodziców, z cyfrowej rzeczywistości dziecka, 
która jest nieunikniona wraz z rozwojem technologicznym. Znalezienie się poza tym 
nowym światem dziecka pozbawia nas całkowicie kontroli nad jego losem i pojawiają-
cymi się tam niebezpieczeństwami. 

Do czego zmierzam i na co chcę zwrócić Waszą uwagę? Aby funkcjonować w nowej 
i obcej dla wielu z nas rzeczywistości, w której funkcjonują nasze dzieci, musimy się 
na nią otworzyć, zaakceptować ją i poszukać w sobie entuzjazmu na odkrywanie jej 
pozytywów. Na tym można śmiało budować z dzieckiem dialog, który będzie kluczem 
do posiadania jakiegokolwiek wpływu na rozwój sytuacji i wspierania dziecka 
w cyfrowym świecie.

Tomasz Michalik
Chief Innovation Officer, INSIGNIA
tata 10-letniej Igi

Autor: Monika Nykiel
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Jeśli problem dotyczy więc dziecka z naszego 
bliskiego otoczenia lub naszej własnej pociechy, 
warto zacząć od rozmowy z nim samym. Być może 
młody użytkownik nie miał świadomości, że łamie 
regulamin serwisu lub może napotkać różne nie-
bezpieczeństwa. Zaś zbyt pochopne działanie 
w tym zakresie może zakończyć się utratą zau-
fania do nas lub poczuciem wykluczenia wśród 
rówieśników. Kto wie, być może cała klasa gro-
madzi się w ramach jakieś grupy lub istnieją inne 
powody założenia konta, które warto poznać przed 
podjęciem działań? 

Ważnym elementem Facebooka jest Messenger, 
czyli komunikator, który pozwala na rozmowy 
tekstowe, głosowe lub wideo. 

Tak jak w przypadku Facebooka, z komunikatora 
powinni korzystać użytkownicy powyżej 13. roku 
życia. Jednak, aby nie odbierać młodszym inter-
nautom możliwości bezpiecznego porozumiewania 
się ze sobą, w 2017 roku stworzono Messenger 
Kids – wersję komunikatora skierowaną do dzieci. 
Niestety, na ten moment aplikacja nie jest dostęp-
na w Polsce, ale postanowiliśmy przybliżyć jej 
możliwości, gdyby miało się to wkrótce zmienić.

W Messenger Kids to rodzice konfigurują konto 
swojego dziecka i zarządzają nim z poziomu włas-
nego konta na Facebooku. Co ciekawe, mogą 
to robić oboje rodzice i wówczas otrzymują powi-
adomienia o zmianach dokonywanych w zakresie 
zarządzanie kontem. Mają oni także nadzór nad 
dodawania znajomych – mogą zezwolić dziecku 
na dodawanie osób do listy lub ograniczyć ją tylko 
do kontaktów, które sami wskażą. Z kolei, jeśli 
rodzice lub inni członkowie rodziny będą chcieli 
skomunikować się ze swoim dzieckiem, wyko-
rzystują oni do tego własne konto na Messengerze. 

Młody użytkownik Messenger Kids może połączyć 
się ze swoimi rówieśnikami za pomocą specjalnych 
kodów. Aktywowanie 4-wyrazowego kodu sprawia, 
że pociecha może pokazać go swoim znajomym 
i wówczas otrzymać od nich zaproszenie 
do kontaktów. Kody te, jeśli są uruchomione, moż-
na sprawdzić, klikając w zdjęcie profilowe dziecka 
w Messenger Kids. W ramach klasy lub grupy dzieci 
można także poprosić rodziców o uprawnienia
do dodawania ich dziecka do czatów grupowych 
oraz dodawania kontaktów ich dziecka. Co ważne, 
rodzic, który posiada więcej niż jedno dziecko, 
może utworzyć konta dla każdego z nich 
i korzystać z Pulpitu rodzica na Facebooku. 

Instagram

Użytkownik, który chce korzystać z Instagrama, 
również musi mieć ukończone 13 lat. Podobnie 
jak w przypadku Facebooka, z chwilą rejestracji 
godzimy się na zasady funkcjonowania i zbierania 
danych czy wyświetlanie reklam. Zdarzają się jed-
nak sytuacje, w których rodzic jest świadomy, 
że jego dziecko korzysta z aplikacji i wyraża na 
to zgodę oraz pomaga swojemu dziecku w prow-
adzeniu profilu. Takie konta reprezentujące osobę 
poniżej 13. roku życia muszą jednak zawierać 
w biogramie wyraźną informację, że kontem 
zarządza rodzic lub opiekun. 

Warto wiedzieć, że w przypadku nastoletnich 
użytkowników Instagram nie może przyznać 
rodzicowi czy opiekunowi dostępu do konta 

młodego użytkownika ani podjąć żadnych działań 
wobec niego na prośbę opiekuna lub rodzica. 
Jak możemy przeczytać w regulaminie aplikacji, 
zgodnie z przepisami w sprawie ochrony pry-
watności, aplikację obowiązuje zakaz udzielania 
dostępu do konta osobie niebędącej jego posiad-
aczem bez zgody użytkownika. Wszyscy posiad-
acze profilu powyżej 13. roku życia są traktowani 
jako pełnoprawni użytkownicy i podlegają zasadom 
ochrony, dlatego ingerencja w ich profil lub przeję-
cie nad nim kontroli są niemożliwe. 

Jeśli jakieś treści, profile lub komentarze w aplikacji 
budzą niepokój, łamią regulamin lub są narusze-
niem, możliwe jest zgłoszenie ich zarówno 
z poziomu aplikacji, jak i komputera. Użytkownicy, 
których treści lub konta zgłaszamy, nie zostaną 
o tym powiadomieni.

Instagram w swoim przewodniku dla rodziców wskazuje, że aby zadbać o prywatność 
profilu dziecka można:

• Uczynić go prywatnym, a nie publicznym.
• Zezwolić na komentowanie wszystkim, osobom, które obserwujemy oraz osobom,                         
            które obserwują nas, tylko osobom, które obserwujemy lub tylko naszym 
            obserwatorom.
• Zablokować komentarze od wybranych użytkowników.
• Filtrować komentarze i ukrywać te obraźliwe.
• Zastosować filtry ręczne dla komentarzy, tj. wybrać słowa lub frazy, których 
            nie chcemy widzieć, a Instagram ukryje wszystkie komentarze zawierające je w treści.
• Ograniczyć wskazane konta przed niepożądanym interakcjami (wówczas ograniczani       
            użytkownicy nie są o tym powiadamiani).
• Zablokować wskazane konta.
• Wstrzymać wskazane konta – wówczas będą one wyciszone.
• Ograniczyć powiadomienia z aplikacji, wyciszając je. 
• Zarządzać czasem korzystania z aplikacji – gdy ustawiony czas użytkowania aplikacji   
            w ciągu dnia zostanie osiągnięty, Instagram wyśle przypomnienie.
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Być może nie wszyscy rodzice wiedzą także, 
że Instagram pozwala na zmianę sposobu 
kierowania reklam do dziecka. Zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej 
rodzice mają teraz większą kontrolę nad 
przetwarzaniem przez firmę danych ich dzieci. 
Jak czytamy w Centrum prywatności 
i bezpieczeństwa, rodzice mogą również 
decydować o tym, czy reklamodawcy mają 
kierować do ich dzieci reklamy dopasowane 
do zainteresowań. Jeśli dziecko zdecyduje się 
na dostęp do aplikacji z bardziej dopasowanymi 
reklamami, może wówczas poprosić rodzica 
o zatwierdzenie tego wyboru za pomocą 
odpowiedniego formularza. Decyzja o sposobie 
kierowania reklam do najmłodszych 
użytkownik może zostać zmieniona w każdej 
chwili. Co ciekawe, dotyczy to mieszkańców 
Unii Europejskiej i wymaga od rodzica 
potwierdzenia, że jest opiekunem danego 
użytkownika oraz nazwy profilu, którego 
to dotyczy.

Instagram w swoich regulaminie podkreśla 
także ważną z perspektywy rodzica informację.
Jeśli nastoletnie dziecko padnie ofiarą 
niewłaściwego zachowania w aplikacji, 
jej twórcy – mimo okoliczności – nie mogą 
udostępnić informacji niepublicznych (jak 
np. adres e-mail użytkownika winnego tego 
zachowania) bez otrzymania nakazu przeszukania 
lub wezwania od organów ścigania. Skierowanie 
takiej prośby przez rodzica lub poszkodowanego 
będzie nieskuteczne i zaleca się wówczas kontakt 
z organami ścigania. 

Przewodnik Instagrama, który powstał 
we współpracy z organizacjami rodzicielskimi 
oraz do spraw bezpieczeństwa z całego świata, 
podpowiada także, jakie pytania warto zadać 
dziecku korzystającemu z aplikacji. 
Poniżej zamieszczamy kilka z nich, które 
mogą przydać się w rozmowie z nastolatkiem. 

- Co podoba Ci się w Instagramie?

- Co powinnam/powinieniem wiedzieć o Instagramie?

- Jakie jest Twoje TOP 5 profili, które obserwujesz w aplikacji?

- O czym myślisz przed opublikowaniem czegoś na Instagramie?

- Jak wpływają na Ciebie lajki i komentarze pod postami?

- Czy znasz Twoich obserwatorów?

- Co myślisz o czasie spędzanym online?

- Czy czułaś/czułaś się kiedyś niekomfortowo z tym, co zobaczyłaś/zobaczyłeś na Instagramie?

- Co zrobiłabyś/zrobiłbyś, gdybyś zauważył przemoc/nękanie na Instagramie?

Warto zaznaczyć także, że w marcu Instagram 
ogłosił kilka istotnych zmian, które mają zwiększyć 
bezpieczeństwo nastoletnich użytkowników. 
Gdy wszystkie zmiany zostaną wdrożone, 
dorośli użytkownicy, którzy nie obserwują 
danego profilu stracą możliwość wysyłania 
wiadomości do nieletnich użytkowników – 
zobaczą wówczas komunikat o tym informujący. 
Co więcej, w przypadku rozmów z dorosłymi, 
którzy wysyłają dużą liczbę wiadomości 
lub zaproszeń do użytkowników poniżej 18. roku 
życia, młodzi rozmówcy otrzymają ostrzeżenie 
wskazujący na potencjalne zagrożenie. Będą mogli 
zakończyć rozmowę, zablokować lub zgłosić 
tego użytkownika. Aplikacja będzie także 
wyświetlała kontom prowadzonym przez osoby 
nieletnie alerty zachęcające do zmiany ustawień 
prywatności w obrębie profilu. Z kolei 
technologia przyjdzie z pomocą w kwestii 
weryfikacji wieku użytkownika. To problem, 
z którym boryka się wiele firm z branży social 
mediów. Instagram pracuje nad technologią, 
która miałaby pomóc w sprawdzeniu 
rzeczywistego wieku posiadacza profilu. 

TikTok

TikTok to kolejny serwis, który wymaga 
od użytkownika posiadania minimum 13 lat 
oraz akceptacji warunków serwisu. Aplikacja 
wideo szturmem zdobyła serca młodych 
użytkowników, dlatego podjęto szereg działań, 
by umożliwić legalne i bezpieczne korzystanie 
z niej. Dla najmłodszych użytkowników 
ograniczono m.in. wysyłanie bezpośrednich 
wiadomości i udostępnianie transmisji na żywo 
na konta użytkowników poniżej 16. roku życia 
oraz kupowanie, wysyłanie i odbieranie 
wirtualnych prezentów dla użytkowników 
poniżej 18. roku życia.

W aplikacji dostępna jest również funkcja 
“Family Pairing”, która pozwala rodzicom 
na połączenie swojego konta z kontem 
nastolatka oraz umożliwia ustawienie 
zabezpieczeń na potrzeby korzystania 
z platformy TikTok przez ich dzieci. W ramach 
tego możliwe jest m.in.: zarządzanie czasem 
spędzanym w aplikacji i kontrolowanie, 
ile zajmuje to każdego dnia, ograniczanie 
dostępu do wyświetlania niektórych treści 

czy ograniczenie wiadomości bezpośrednich. 
Pierwsze dwie funkcje są dostępne także 
bez opcji rodzinnej. Dla użytkowników poniżej 
16. roku życia wprowadzono specjalne ustawienia, 
które ogłoszono w styczniu i przewidywano 
ich wprowadzenie w ciągu kilku najbliższych 
tygodni. 

Przede wszystkim konta osób w przedziale 
wiekowym 13-15 lat będą w trosce o ich 
bezpieczeństwo domyślnie oznaczone jako 
prywatne. Wskutek tego tylko wybrane osoby 
i osoby zaakceptowane przez użytkownika jako 
obserwatorzy mogą oglądać jego materiały 
wideo. Niemożliwe jest także sugerowanie 
tychże kont innym użytkownikom. Najmłodsi 
użytkownicy mają także możliwość zdecydowania, 
kto może komentować ich wideo. Mogą wybrać 
pomiędzy “Przyjaciółmi” a “Nikim”. Z kolei 
ustawienie “Każdy” zostaje usunięte.

Użytkownicy TikToka mogą korzystać także 
z dostępu do “Duetu” i “Stitcha”. W przypadku 
kont użytkowników poniżej 16. roku życia funkcje 
te zostaną usunięte, a dla użytkowników w wieku 
16-17 lat domyślne ustawienia Duet i Stitch 
zostaną zmienione na “Przyjaciele”. Również 
pobieranie filmów jest możliwe wyłącznie 
w przypadku użytkowników powyżej 16. roku 
życia. W przypadku użytkowników w wieku 
16-17 lat pobieranie będzie domyślnie 
zablokowane i możliwe jest jedynie ręczne 
zmienienie ustawień.

Dla użytkowników poniżej 16. roku życia 
również funkcja wiadomości prywatnych jest 
automatycznie niedostępna. Wyłącznie 
zaakceptowani użytkownicy mogą wysyłać 
wiadomości prywatne, ale tylko takie, które 
nie zawierające zdjęć i filmów.
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Twitter

Twitter jest platformą mikroblogową przeznaczoną 
dla użytkowników powyżej 13. roku życia. 
Użytkownicy mogą „tweetować”, czyli wysyłać 
krótkie wiadomości tekstowe (max. 280 znaków) 
lub przesyłać materiały graficzne/wideo, 
jeśli przekroczyli ten próg wiekowy.

Snapchat

Osoba poniżej 13. roku życia nie może utworzyć 
konta ani korzystać z usług. Użytkownik, 
który dowie się, że jego dziecko dostarcza 
aplikacji informacji osobistych bez jego zgody, 
powinien skontaktować się z serwisem za pomocą 
odpowiedniego formularza dotyczącego 
prywatności. 

Pinterest

Regulamin aplikacji skupiającej się na materiałach 
wizualnych wskazuje, że jakiekolwiek użycie 
lub dostęp przez osoby poniżej 13. roku życia 
nie są dozwolone. 

W swoich wytycznych Pinterest wyjaśnia, 
że chce, aby każdy użytkownik Pinteresta miał 
świadomość, na co wyraża zgodę i właśnie 
dlatego nie zezwala na zakładanie kont 
osobom młodszym niż 13 lat użytkownikom. 

Co ważne, w niektórych krajach, na przykład 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
wiek wymagany do wyrażenia zgody to od 13 
do 16 lat.

WhatsApp

Z komunikatora WhatsApp mogą korzystać 
osoby mając ukończone co najmniej 16 lat. 
Co ciekawe, w przypadku regionu spoza 
regionu europejskiego, aby zarejestrować 
w aplikacji wystarczy mieć ukończone 13 lat. 

Jeśli dziecko utworzyło konto WhatsApp, 
rodzic może pomóc w usunięciu konta 
lub zgłosić to za pomocą wiadomości e-mail 
i potwierdzenia dokumentami (dowodem 
własności numeru WhatsApp, dowodem 
sprawowania opieki rodzicielskiej 
oraz potwierdzeniem daty urodzenia dziecka). 
W sytuacji, gdy dorosły chce zgłosić konto 
dziecka, którego nie jest rodzicem, WhatsApp 
sugeruje kontakt z jego rodzicami 
i zaproponowanie im wyżej wspomnianego 
postępowania. 

Discord

Z Discorda, czyli platformy początkowej 
skupionej wokół społeczności graczy, mogą 
korzystać użytkownicy powyżej 13. roku 
życia. Aplikacja pozwala na komunikację 
na czacie głosowym, tekstowym oraz wideo 
różnym grupom na serwerach, czyli miejscach 
każdej społeczności. Skorzystają z niej m.in. gracze 
Minecraft i Fortnite, uczniowie do wspólnej 
nauki, społeczności artystyczne czy uczestnicy 
dodatkowych zajęć, gdyż Discord udostępnia 
szablony umożliwiające tworzenie różnych 
społeczności. Nie jest on więc tradycyjną platformą 
społecznościową i nie posiada algorytmu, który 
decyduje o wyświetlaniu treści. Aplikacja 
udostępnia poradnik na temat tego, jak rodzice 
mogą pomóc nastolatkom zachować na niej 
bezpieczeństwo.

Użytkownicy Discorda poniżej 18. roku życia 
mają bowiem możliwość ustawienia opcji 
„Chroń mnie”, która jest włączona domyślnie 
i zapewnia, że obrazki i pliki wideo 
we wszystkich prywatnych wiadomościach 
będą przeskanowane przez Discord, 
a nieodpowiednie treści zostaną zablokowane. 
Mają oni także możliwość decydowania, 
kto może wysłać prywatne wiadomości, wysyłać 
im zaproszenia do znajomych, blokować 
wybranych użytkowników, a także zgłaszać 
wszelkie nieprawidłowości twórcom platformy.

YouTube

W niektórych krajach minimalnym wiekiem 
uprawniającym do zarządzania własnym 
kontem Google jest 13 lat. W Polsce jest 
to możliwe od 16 lat. Rozwiązaniem, w ramach 
którego rodzice mogą pomóc młodszym 
dzieciom w utworzeniu konta Google 
i zarządzaniu nim, jest Family Link. Kiedy zaś 
dziecko osiągnie minimalny wiek obowiązujący 
w danym kraju, będzie mogło samodzielnie 
zarządzać własnym kontem. Dla młodszych 
użytkowników przygotowano YouTube Kids. 

YouTube Kids

YouTube Kids to wersja popularnego serwisu 
wideo skierowana do najmłodszych użytkowników. 
Znajdą tam bajki, piosenki i inne materiały 
wideo, które mogą umilić czas lub dostarczyć 
nowej wiedzy. 

Rodzice, po wpisaniu swojego roku 
urodzenia, mogą utworzyć profil dziecku. 
Opiekun, po zalogowaniu się, ma więcej opcji 
kontroli. Może zezwolić dziecku na dostęp 
do wielu filmów lub wskazać je ręcznie. Co więcej, 
istnieje możliwość blokady kanałów 
lub materiałów wideo, które nie spodobają 
się rodzicowi. 

Możliwe jest dostosowanie treści w zależności 
od wieku – Przedszkolaki do 4 lat (filmy 
promujące kreatywność, zabawę, naukę i chęć 
odkrywania), Młodsze dzieci 5-7 lat (wyszukiwanie 
i odkrywanie piosenek, kreskówek, filmów 
o pracach ręcznych i innych treści) oraz Starsze 
7-12 lat (wyszukiwanie i odkrywanie większej 
liczby teledysków, filmów o grach, nauce oraz 
innych treści). Wybór odpowiedniej kategorii 
wpłynie na rodzaj filmów, które będą dostępne 
w aplikacji.

Jeśli jednak rodzic zdecyduje się na opcję 
samodzielnego doboru treści, dziecko nie będzie 
mogło samodzielnie wyszukiwać wideo. 
Dostępne będą te materiały, które uprzednio 
wybrał rodzic. YouTube Kids posiada także funkcję 
minutnika, która pozwala na ograniczanie czasu 
spędzanego przed ekranem. Po osiągnięciu 
wskazanego limitu, np. 30 minut, aplikacja zostanie 
zablokowana. W ten sposób możliwe będzie 
kontrolowanie tego, ile czasu dziecko ogląda filmy.

Każdy rodzic w dowolnym momencie ma dostęp 
do ustawień rodzicielskich i kontroli rodzicielskiej. 
Wystarczy dotknąć ikony blokady w aplikacji, 
wykonać działanie – mnożenie, wpisanie odpow-
iednich liczb widocznych na ekranie lub wpisanie 
własnego kodu dostępu. Dzięki temu mamy pewn-
ość, że dziecko nie zmieni samo ustawień. 

Ciekawym rozwiązanie są także profile dzieci – 
każdy rodzic może utworzyć nawet osiem profili 
dzieci, które będą zawierały oddzielne preferencje 
co do treści, rekomendacje filmów oraz ustawienia. 

Częstym problemem podczas korzystania z różnych 
serwisów wideo przez dzieci jest fakt, że mogą one 
same odnajdywać nowe treści i w chwili nieuwagi 
dotrzeć do materiałów nieprzeznaczonych dla ich 
grupy wiekowej. Aby tego uniknąć YouTube Kids 
pozwala na wyłączanie wyszukiwania i w ten 
sposób ograniczenie zbioru filmów, które może 
oglądać mały widz.

Family Link

Family Link to rozwiązanie od Google, które 
umożliwia rodzicom nastolatków i młodszych 
dzieci kontrolowanie tego, w jaki sposób korzystają 
z urządzeń cyfrowych z systemem Android. 
Sami rodzice mogą jednak korzystać z aplikacji 
Family Link zarówno na urządzeniu z systemem 
Android, jak iOS. 

Aplikacja pozwala na utworzenia konta Google 
dla dziecka poniżej 16. roku życia. Wedle 
deklaracji Google na utworzenie konta dla dziecka 
i skonfigurowanie go na urządzeniu z Androidem 
warto przeznaczyć około 15 minut.  

1716

https://discord.com/inspiration
https://discord.com/safety/360044153831-Helping-your-teen-stay-safe-on-Discord


CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci? CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci?

Jedną z opcji Family Link jest zarządzanie 
aplikacjami na urządzeniu dziecka – rodzice 
mogą zatwierdzać lub blokować pobieranie 
aplikacji z Google Play, zarządzać programami 
czy ukrywać je na urządzeniu dziecka. Mają także 
możliwość kontrolowania, ile czasu na korzystaniu 
z urządzenia spędza ich dziecko. Możliwe jest 
ustawienie limitu czasowego, pory snu lub blo-
kady, która uniemożliwi korzystanie z urządzenia, 
np. w czasie przeznaczonym na spacer czy 
czytanie. Jeśli dziecko ma przy sobie urządzenie 
połączone do rodzinnego rozwiązania od Google, 
możliwe jest także sprawdzanie jego lokalizacji. 

Family Link pozwala na zmienianie ustawień 
filtrowania treści we wcześniej wspomnianej
aplikacji YouTube Kids, zarządzanie ustawieniami 
w wyszukiwarce Google czy też sprawdzanie 
uprawnień, np. do korzystania z mikrofonu, 

aparatu, usługi lokalizacji i dostępu do kontaktów 
w aplikacjach.

Clubhouse 

Clubhouse to najmłodszy z wymienionych 
serwisów społecznościowych, który w ostatnim 
czasie cieszy się sporą popularnością. 
Umożliwia on rozmowy głosowe w różnych, 
wirtualnych pokojach. Uczestnicy pokojów 
mogą posiadać różne funkcje – moderatora, 
prelegenta czy słuchacza. Obecnie aplikacja 
jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy urządzeń 
z systemem iOS. Co ważne, użytkownikiem 
Clubhouse może zostać osoba mająca przynajm-
niej 18 lat, która otrzymała zaproszenie od innego 
użytkownika. 

Oczywiście wychodzę z założenia, że im mniej wpatrywania się w ekran tym lepiej, 
ale jestem realistą. Technologia to nieodłączna część dzisiejszego życia i wszystko 
wskazuje na to, że będzie w tym życiu grać coraz większą rolę. Trudno zupełnie 
nie zapoznawać z tym dzieci. Wierzę natomiast, że im dłużej będą w stanie funkc-
jonować bez tego, tym lepiej dla ich rozwoju. Aktualnie doszliśmy do maksymalnie 
1 godziny bajek dziennie, ale nie każdego dnia. Niestety, ostatnie czasy pandem-
iczne nie sprzyjają tym ograniczeniom i ciężko wysiedzieć w małym mieszkaniu 
bez tego typu dodatkowych atrakcji.  

Wbrew pozorom nie puszczam dzieciom swoich piosenek. Głównie dlatego, 
że nie przepadam za słuchaniem swojej muzyki po jej ukończeniu. Skupiałbym się 
wtedy na tym, jak brzmi i rzeczach, które powinienem poprawić lub zrobić lepiej. 
Wiem jednak, że moja żona puszcza je, gdy mnie nie ma w domu :).

Wywiad 
z CeZikiem

CeZik, czyli Cezary Nowak

polski wokalista, multiinstrumentalista, 
kompozytor i aranżer oraz twórca kanału 
muzycznego NutkoSfera dla dzieci

Monika Nykiel: Jesteś twórcą internetowym, 
ale i rodzicem. Znasz więc ten świat niejako 
z dwóch stron. Czy Twoje dzieci korzystają 
z internetu/YouTube’a? Widzisz u nich 
zainteresowanie tym tematem? 

CeZik: Wychowanie dzieci w czasach inter-
netu rodzi wiele wyzwań. Chociaż ja sam 
nie wychowałem się w czasach internetu, 
to aktualnie nie wyobrażam sobie funkc-
jonowania bez niego. Widać więc jak łatwo 
sieć wciąga i co tu dużo umówić, uzależnia. 
Nie chciałbym, aby moje dzieci poznawały 
internet bez nadzoru. Myślę, że to narzędzie 
niezwykłe, ale też i bardzo niebezpieczne. 

Chociaż nie śledzę na bieżąco wszystkich negatywnych odsłon sieci, to mam świ-
adomość ich istnienia. I to jest dla mnie absolutnie wystarczający powód, aby moje 
dzieci nie miały własnych telefonów, a z telefonów czy też komputerów rodziców 
korzystały tylko pod nadzorem. Póki co udaje się to w pełni, ale moje dzieci są 
w wieku przedszkolnym (4 i 6 lat), więc kontrolowanie ich jest bardzo skuteczne. 
Oczywiście wymaga to asertywnego podejścia i konsekwencji, a w przypadku, gdy 
już pozwalamy im z żoną na korzystanie z technologii, ciągłej obecności, obserwacji 
oraz przede wszystkim wyboru treści, które chłopaki mogą obejrzeć. 

Monika Nykiel: Masz na to jakiś patent? Określasz im czas oglądania wideo lub 
może po prostu włączacz swoje piosenki, które są bezpiecznym rozwiązaniem? 

CeZik: Korzystanie przez moje dzieci z internetu ogranicza się do oglądania bajek 
na Netflixie i sporadycznie na YouTubie. Netflix jest pod tym względem dużo 
łatwiejszym rozwiązaniem, ponieważ posiada dedykowany profil dziecięcy, gdzie 
znajdują się tylko i wyłącznie treści przystosowane dla dzieci. YouTube również 
posiada aplikację YouTube Kids, jednak w moim odczuciu jest niezbyt intuicyjna 
i wygodniejsze jest korzystanie z klasycznej odsłony. Tam niestety ryzyko trafienia 
na treści nieodpowiednie dla dzieci jest dużo większe. Poza tym jest dużo kanałów 
nieoficjalnych, gdzie filmy animowane nie są w żaden sposób prześwietlone 
i nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Natomiast bardzo często korzystam z YouTube’a 
puszczając przeróżne słuchowiska, które dzieci uwielbiają. A sporadycznie filmiki 
ze śmiesznymi kotami albo potężnymi lawinami śnieżnymi. Dla urozmaicenia. 
Moje dzieci wiedzą mniej więcej, czym jest internet i słyszą, jak czasem krzyczę 
do telefonu „OK GOOGLE!”, ale samodzielnie nie zgłębiają tego tematu i nie wyda-
je mi się, aby na tym etapie rozwoju było im to potrzebne.
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Monika Nykiel: Pamiętasz, co zmotywowało Cię do rozpoczęcia tworzenia treści edukacyjnych 
i kanału dla dzieci? 

CeZik: Główną motywacją były narodziny pierwszego dziecka. Chcąc nie chcąc, zacząłem przeczesy-
wać internet w poszukiwaniu tego, co czeka tam na mojego pierworodnego. Jako muzyk oczywiście 
skupiłem się na treściach muzycznych i nic na polskim rynku nie przykuło mojej uwagi. Dostrzegłem 
natomiast ciekawe treści na kanałach zagranicznych. Pomyślałem, że uruchomienie czegoś bardziej 
ambitnego muzycznie doda dużo dobrego do polskiej strefy teledysków dla dzieci. I tak narodził się 
pomysł na NutkoSferę. 

Monika Nykiel: Czy dla Ciebie tworzenie treści dla najmłodszych jest taką formą „autoterapii” 
i dbania o to, co dociera do dzieci w internecie? 

CeZik: Nie nazwałbym tego autoterapią. Produkowanie piosenek, które w moim odczuciu niosą 
ze sobą walor edukacyjny, a przy okazji nie są infantylne kompozycyjnie, to po prostu ukłon w stronę 
dzieci, ale też rodziców, którzy chcą zaserwować dzieciom coś, czego i sami chętnie wysłuchają. 
Być może dlatego, że sami słuchają innej muzyki niż biesiada czy disco-polo, a wiem, że tego typu 
aranżacje są często maglowane w dziecięcych piosenkach. Ja z kolei wychodzę z założenia, że bycie 
dzieckiem nie oznacza, że uszy małego człowieka nie są gotowe na wysłuchanie czegoś, co przyjmu-
ją uszy dorosłych. Mowa oczywiście o stylu muzycznym, a nie o wulgaryzmach. Dlatego nie oba-
wiam się tworzenia piosenek, które mają bardziej skomplikowaną harmonię czy teksty wychodzące 
ponad proste zrymowanie kilku wyrazów w pętli. I w związku z tym chętnie puszczam swoim dzieci-
om normalną, „dorosłą” muzykę. 

Monika Nykiel: Myślisz, że rodzice powinni bać się YouTube’a i tej części internetu? 
Co byś im poradził – jako twórca i tata? 

CeZik: Myślę, że rodzice powinni przede wszystkim być przy dzieciach i wprowadzać je do internetu 
krok po kroku. W żadnym wypadku nie polecam zostawiania malucha sam na sam z włączonym 
YouTubem licząc, że algorytm będzie prowadził dziecko za rękę po bezpiecznych dla niego treściach. 
Chyba, że ktoś ma ochotę przekonać się do YouTube Kids, to warto spróbować. 

Na pewno jest bezpiecznie, bo te treści według mojej wiedzy ktoś dopuszcza do platformy, więc 
nie powinno się tam znaleźć nic złego. W serwisie znajdziemy także różnego typu tutoriale, np. 
układania kostki Rubika czy origami. Poza tym nic tak nie uświadamia, jak wspólne oglądanie tego, 
co rzekomo jest dla dzieci przeznaczone. Myślę, że po obejrzeniu kilku odcinków Psiego Patrolu lub 
Booby korona z głowy nikomu nie spadnie, a możliwość późniejszego podyskutowania z własnymi 
dziećmi o tym, co ich zachwyca ma swój urok :). Dzięki temu wiemy dokładnie, co nasze pociechy 
oglądają i możemy na bieżąco sami dostosowywać treści, bez polegania na magicznych algorytmach, 
czy nawet opiniach fachowców, którzy kategoryzują różne rzeczy pod kątem wieku. Sami będziemy 
fachowcami, a przecież to my najlepiej znamy swoje dzieci i wiemy, co jest dla nich najlepsze. 

Osobiście chciałbym odwlekać maksymalnie moment, gdy wręczę moim dzieciom ich własny telefon 
z nieograniczonym dostępem do internetu. Chciałbym najpierw mieć minimalne przekonanie, że one 
same będą w stanie zdecydować, co jest dla nich wartościowe i ile czasu powinny siedzieć wpatr-
zone w ekran. Niestety jestem w tej kwestii pesymistą i chyba będę próbował mieć nad tym kontrolę 
jak najdłużej.

Czy nauczyciele mogą uwzględniać wizerunek tworzony przez 
uczniów w sieci w ocenie ich zachowania i takiej aktywności 
im zakazać?

Szkoła powinna oceniać tylko to, co dzieje się w szkole. Art. 21 ust 3. Konstytucji 
zapewnia każdemu prawną ochronę wolności. Art. 41 zapewnia wolność osobistą. 
Jest jeszcze art. 54, który zapewnia swobodę wyrażania poglądów. 

W praktyce nauczyciele zachowują się bardzo różnie, a moja skrzynka pęka w szwach 
od wiadomości spanikowanych uczniów, którzy dostają ultimatum - jedynka albo 
usunięcie logo strajku kobiet ze zdjęcia profilowego. Warto przypomnieć, że z zachow-
ania nie można nikomu wstawić oceny niedostatecznej, bo ocena z zachowania 
i ocena za osiągnięcia edukacyjne są rozłączne. Logo strajku kobiet czy tęcza na zdjęciu 
profilowym, prywatnym koncie na instagramie albo blogu, mieszczą się w granicach 
wolności wypowiedzi. Nie są to symbole zakazane, nie naruszają prawa ani niczyich 
dóbr. Dyrektor ani żaden nauczyciel nie może zakazać udziału w strajkach, popierania 
inicjatyw społecznych, protestów ani zniechęcać do takich działań. Na uczniów można 
nakładać tylko kary przewidziane w statucie szkoły. Ponadto warto wspomnieć, że nie 
można nikogo wykluczyć z lekcji tradycyjnej ani online. Uczniowie mają pełne prawo, 
aby protestować, manifestować swoje poglądy (o ile nie naruszają prawa), wspierać 
mniejszości i angażować się społecznie. 

Teoria teorią, a praktyka praktyką. Wielu nauczycieli stosuje szantaże emocjonalne 
i dusi aktywność obywatelską w zarodku. Zastanówmy się nad tym, gdy znowu 
będziemy narzekać, że młodzi ludzie nie chcą głosować w wyborach.

Ania Kęska
autorka bloga AniaMaluje.pl, 
z wykształcenia, pasji i zamiłowania pedagog-terapeuta
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Czy zawsze warto być trendy? 

Przeciętny rodzic, myśląc o bezpieczeństwie dzieci w internecie, kieruje swoją uwagę 
na zjawisko pedofilii i pornografii. Tymczasem to, co z pozoru wydaje się niewinne, 
zabawne lub po prostu głupie, może stanowić niemniejsze zagrożenie. Tym bardziej 
w połączeniu z dziecięcą beztroską i lekkomyślnością. 

Do wyzwania nominuję…

Dziś jednym z najpopularniejszych trendów 
są internetowe wyzwania. Zasada jest prosta: 
ktoś wyznacza zadanie i typuje osoby, które mają 
je wykonać. Realizację zadania dokumentujemy 
zdjęciami lub filmikiem, wrzucamy do sieci 
i nominujemy kolejne osoby. Czy to coś nowego? 
Niespecjalnie, bo kto z nas nie słyszał o popularnej 
grze towarzyskiej „prawda czy wyzwanie”? 
Znana od lat zabawa ewaluowała i przeniosła 
się do sieci, zyskując w szybkim tempie uznanie 
nastolatków jako „challenge”. Skoro jednak 
to nic nowego, to czy jest powód by się martwić? 
Okazuje się, że tak!

Wirtualna zabawa rozprzestrzenia się viralowo, 
ponieważ po każdym zrealizowanym zadaniu 
uczestnik nominuje do jego wykonania swoich 
znajomych. Czy można odmówić wykonania 
zadania? Oczywiście! Jednak w praktyce może 
się to wiązać z wyśmianiem, odrzuceniem 
i wykluczeniem z grupy rówieśniczej, a tego 
boi się każdy młody człowiek. Presja jest więc 

Młodzi ludzie zawsze starają się podążać za aktualnymi trendami. Niesprawiedliwym byłoby 
jednak twierdzenie, że to domena wyłącznie współczesnej młodzieży. W końcu każde pokolenie 
ma swoje trendy. Moda zawsze ma wpływ na, to jak się ubieramy, jak urządzamy mieszkanie, 
co kupujemy, gdzie jeździmy na wakacje, czym się interesujemy i w jakich miejscach spędzamy czas. 
Chcemy iść z duchem czasu, wyróżnić się albo zyskać uznanie i akceptację znajomych. Podążanie 
za wiodącymi nurtami jest wpisane w naszą codzienność. A tego, co jest modne dla młodych ludzi, 
należy szukać w internecie.

nieodłącznym elementem takiej zabawy. Jak sobie 
z nią radzić?

Magdalena Iwanowska z Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego podkreśla, że kluczowe 
jest wspieranie dziecka w budowaniu stabilnej – 
nieuzależnionej od zewnętrznych wpływów 
– samooceny.

Młody człowiek, który ma wsparcie w domu, rozwija 
swoje mocne strony i jest ceniony przez najbliższych, 
łatwiej oprze się negatywnej presji rówieśniczej, 
również tej w internecie. Co więcej, poczucie własnej 
wartości pozwala dziecku otworzyć się na te wpływy, 
które niosą pozytywne wzorce. Warto zatem 
zachęcać dzieci do otwartości na nowe 
doświadczenia i poszerzanie kręgów społecznych 
o te, w których będą czuły się akceptowane, np. koła 
zainteresowań, drużyny sportowe czy wolontariat 
– wskazuje ekspertka.

Autor: Alina Fijałkowska

Udział w wirtualnych zabawach to dla dzieci 
i młodzieży rozrywka, dzięki której mogą 
rywalizować, wygłupiać się i żartować. To sposób 
na zabicie nudy, zaspokojenie ciekawości 
i zaistnienie w towarzyskich kręgach. Nie ma 
w tym nic złego, o ile challenge nie przybiera 
niepokojącego charakteru. 

Wirtualny challenge jako zagrożenie

Czasem challenge to niewinna zabawa, w którą 
wciągają się nawet dorośli. Być może zostałeś 
wyznaczony chociażby do opublikowania swojego 
zdjęcia z dzieciństwa? Zdarza się jednak, 
że wyzwania stają się niemądre, a nawet 
niebezpieczne. Część z nich może zagrażać zdrowiu 
i życiu uczestników! Niedawno świat usłyszał 
historię 10-letniej Antonelli Sicomero 
z Palermo, która realizując wyzwanie na TikToku, 
przez przypadek się udusiła! Jak to możliwe? 
Dziewczynka wzięła udział w Black-out Challenge, 
który polega na samopodduszaniu się aż 
do momentu utraty przytomności. Takich 
wyzwań jest niestety więcej. 

Tide Pods Challenge, czyli zabawa polegająca 
na połykaniu kapsułek do prania, doprowadziła 
do hospitalizacji kilkunastu nastolatków. 
Producenci detergentów wydali z kolei 
oświadczenie, że ich produktów nie należy 
połykać. Czy to nie dziwne, że w XXI wieku 
trzeba tłumaczyć, iż produktów do prania się nie je, 
bo substancje w nich zawarte mogą doprowadzić 
do śmierci? Być może, ale dzieci nie rozumieją 
konsekwencji ryzykownych zachowań, 
a pomysłowość internautów nie ma granic.

Oto kilka innych przykładów. Ultimate Selfie 
Challenge to wyzwanie, które polega na zrobieniu 
sobie zdjęcia w niebezpiecznym miejscu. Kiki 
Challenge to taniec przy toczącym się aucie, 
w którym znajduje się kamera. Efekt? Połamane 
nogi, potrącenia i mandaty za narażanie 
uczestników ruchu drogowego. Salt and Ice 
Challenge jest z kolei wyzwaniem polegającym 
na posypywaniu sobie skóry solą i przykładaniu 
do niej lodu, co prowadzi do poparzeń skóry. 
Do podobnych obrażeń prowadzić może także 
Eraser Challenge, w którym chodzi o pocieranie 
skóry gumką podczas wykonywania innej 
czynności. Realizując Vacuum Challenge uczestnik 
wchodzi do plastikowego worka i odsysa powietrze 
odkurzaczem. Bird Box Challenge to zaś 
wykonywanie różnych czynności ze szczelnie 
zawiązanymi oczami. Nawet z pozoru niegroźne 

wyzwania, takie jak Cinnamon Challenge, 
polegające na zjedzeniu łyżki cynamonu bez 
popijania, może zakończyć się zadławieniem 
i problemami z oddychaniem.

Obserwując challange, które rozpowszechniają się 
wśród młodych, widzimy, że często zagrażają one 
bezpieczeństwu, ale nie temu internetowemu, 
a bezpieczeństwu fizycznemu. Zdarza się, 
że zagrażają zdrowiu, a nawet życiu – mówi 
Martyna Różycka z NASK. - Dlatego tak ważne
jest monitorowanie tego, co robi i z czym ma 
do czynienia dziecko w internecie. Im młodsze 
dziecko, tym monitoring powinien być bardziej 
szczelny. Natomiast im dziecko starsze, tym więcej 
uwagi powinniśmy poświęcić na rozmowy 
o bezpieczeństwie, o zachowaniu dystansu wobec
 informacji umieszczanych w internecie, social 
mediach oraz o modach i trendach szerzących się 
z pomocą aplikacji – dodaje ekspertka.

Oczywiście internetowe wyzwania to zabawa, 
w której biorą udział nie tylko dzieci. Sporo 
dorosłych również angażuje się w podobne 
inicjatywy. Świetnym przykładem jest Fruit Snack 
Challenge, w którym rodzice starali się odtwarzać 
słynny stanfordzki eksperyment z piankami 
marshmallow (choć bez zrozumienia jego istoty, 
a jedynie ku uciesze followersów). Inny przykład 
to challenge ze Stanów Zjednoczonych, w ramach 
którego rodzice oblewali swoje dzieci z zaskoczenia 
wodą i utrwalali ich reakcje na to. „Zabawa” została 
zgłoszona do Komitetu Praw Dziecka ONZ. 
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Kolejnym pomysłem było CucChallenge, czyli 
wyzwanie, które miało zwrócić uwagę na temat 
przemocy domowej. Idea była dobra, lecz 
wykonanie fatalne. Jednak nie to jest najbardziej 
istotne. We wszystkich wspomnianych akcjach 
dużo ważniejszy jest fakt, że rodzice, angażując 
się w niezbyt mądre inicjatywy, dają swoim 
dzieciom niewłaściwy przykład. Dzieciom, 
które uczą się w dużej mierze przez obserwację 
dorosłych. 

Zatem warto zastanowić się czy: 

•   jako dorośli powinniśmy, tak jak młodzi 
     internauci, dążyć do bycia trendy? 

•   czy nie spowodujemy u dziecka takim 
     zachowaniem traumy oraz nie nadwyrężymy 
     zaufania do nas? 

•   czy to nie obróci się przeciwko nam 
     i nie zainspirujemy młodszych obserwatorów         
     – zarówno w domu, jak i w social mediach – 
     do takich pomysłów? 

Rola mediów w szerzeniu 
popularności challenge’ów

Media co jakiś czas ostrzegają przed 
kontrowersyjnymi trendami pojawiającymi się 
w sieci. Jednak zdarza się, że sensacja wokół 
nich przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. 
Stosunkowo niedawno z ogromną prędkością 
szerzyły się informacje o grze internetowej 
zwanej Niebieskim Wielorybem. Media donosiły, 
że gra polega na wykonaniu w pięćdziesiąt dni 
pięćdziesięciu zadań, takich jak: oglądanie 
horrorów, izolacja, powstrzymywanie się od snu, 
słuchanie psychodelicznych nagrań. Ostatnie miało 
polegać na… popełnieniu samobójstwa. 
Dzieci przekazywały sobie z ust do ust rzekome 
informacje o ofiarach zabawy, a rodzice 
panikowali, myląc zjawisko społeczne z grą 
komputerową i domagając się wycofania jej ze 
sprzedaży! W rzeczywistości był to fake news, 
ale doniesienia mediów, podawane bez 
weryfikowania źródeł, stały się inspiracją dla wielu 
młodych ludzi, którzy samookaleczali się, 
a nawet podejmowali próby samobójcze. Zatem 
to nie sama gra, a szum medialny wokół niej zebrał 
swoje żniwo. 

Fikcją okazało się również Momo Challenge, w którym przerażająca 
laleczka Momo miała nakłaniać dzieci i młodzież do podejmowania 
szeregu niebezpiecznych działań. Bezkrytyczne kopiowanie 
informacji i nakręcanie sensacji dotyczyło także tzw. Ognistej 
Wróżki, w której miało chodzić o odkręcenie gazu w kuchence, 
wypowiedzenie magicznego zaklęcia i położenie się spać. Instrukcja 
przemiany we wróżkę szybko obiegła sieć i trafiła do wielu dzieci. 
Na szczęście w tym wypadku obyło się bez ofiar. To pokazuje, że te 
i inne legendy miejskie rozgłaszane przez media potrafią wykreować 
realne zagrożenie. Na szczęście wirtualne zabawy mają nie tylko 
negatywny aspekt.

Pozytywne trendy w internecie

Choć istnieje niebezpieczna strona wyzwań internetowych, 
nie oznacza to, że trzeba dzieciom całkowicie zabraniać udziału 
we wszelkich inicjatywach szerzących się w sieci. Challenge są 
niejednokrotnie wykorzystywane do promowania odpowiednich 
postaw i zachowań. Niedawno internet podbił m.in. TrashTag 
Challenge – akcja polegająca na sfotografowaniu zaśmieconego 
miejsca, posprzątaniu go i pochwaleniu się efektem. 

Wielu internautów wzięło też udział w Offline Challenge, będącym próbą bycia offline 
przez 48 godzin, tak aby spędzić czas w nietypowy sposób. Wyzwania są też wykorzysty-
wane w ramach akcji charytatywnych. Tak właśnie było ze znanym na całym świecie 
Ice Bucket Challenge, które polegało na oblewaniu się lodowatą wodą. Osoby, które 
nie podjęły wyzwania, miały wpłacić pieniądze na rzecz chorych na stwardnienie zanikowe 
boczne. Dzięki wyzwaniu, w którym udział wzięli również sportowcy, celebryci i politycy, 
zbiórka pieniędzy zyskała rozgłos, a co ważniejsze – wzrosła świadomość na temat 
tej poważnej choroby. Wyzwanie, które również było motywowane celami charytaty-
wnymi to #Hot16Challenge2. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób, a nagrania związane 
z akcją obejrzano ponad 500 mln razy. Na cel wsparcia personelu medycznego zebrano 
ponad 3,5 mln zł.

Oczywiście poza challenge’ami podejmowanymi w szczytnych celach nie brakuje 
ciekawych, zupełnie nieszkodliwych wyzwań, które służą po prostu rozrywce. Właśnie 
takie są bijące rekordy popularności na TikToku wyzwania taneczne. Odtwarzając 
choreografię do znanych piosenek, takich jak np. „Savage Love” Jasona Derulo 
czy „Don’t Start Now” Dua Lipy, można się świetnie bawić i urozmaicić sobie czas, 
o czym przekonała się nie tylko młodzież, ale też całe rodziny, które międzypokoleniowo 
wzięły udział w zabawach.

Wyzwanie dla rodziców

Młodzi ludzie chcą rywalizować, przekraczać swoje możliwości, zaskakiwać, bawić się. 
Chcą też zaistnieć w swoim otoczeniu. Kieruje nimi ciekawość, potrzeba akceptacji, 
a czasami po prostu nuda. Zawsze będą podążać za trendami. Dlatego największe 
wyzwanie stoi przed ich rodzicami, opiekunami i nauczycielami. Dzieciom i młodzieży 
należy uświadomić, że udział w internetowej zabawie nie może narażać ich zdrowia 
i życia. Warto też uzmysławiać młodym, że wykonanie zadania może paradoksalnie 
ośmieszyć ich i skompromitować, a jak wiadomo – w internecie nic nie ginie. I co nie 
mniej ważne, należy przyjrzeć się, czy dziecko, biorąc udział w challenge’ach, świetnie 
się bawi czy może robi to tylko dlatego, że ciąży na nim presja rówieśników 
lub nie radzi sobie z silnymi emocjami. 

Zjawisko internetowych challenge’ów – i innych pojawiających się w sieci trendów –
jest dobrym pretekstem, by porozmawiać z dzieckiem o cyber-zagrożeniach, 
o relacjach z rówieśnikami czy też o kreowaniu swojego wizerunku w internecie.
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Komu i w jaki sposób można zgłosić szkodliwe lub nielegalne 
treści dostępne w internecie? 

Jeśli natrafimy na challenge lub inne szkodliwe treści, to powinniśmy 
jak najszybciej zareagować. Podczas rozmowy z dzieckiem, również 
nastolatkiem, powinniśmy krótko przedstawić, dlaczego uważamy, 
że treści są szkodliwe i nieodpowiednie. Drugą częścią reakcji jest 
zgłoszenie treści do moderacji serwisu, aby jak najszybciej zostały 
odpowiednio oznaczone i opatrzone ostrzeżeniem, przeniesione 
do innej kategorii, dostępne tylko dla dorosłych użytkowników 
serwisu czy nawet usunięte – wszystko zależy od możliwości serwisu 
oraz charakteru zgłaszanych treści. Zgłoszenia można dokonać poprzez 
wciśnięcie odpowiedniego przycisku, oflagowanie treści lub wypełnienie 
odpowiedniego formularza. 

Jeśli mamy podejrzenie, że treści są wyjątkowo niebezpieczne, łamią 
prawo, zawsze mamy możliwość zgłoszenia ich na policję lub 
do prokuratury.

Można również skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych zespołów, 
które zajmują się reagowaniem na potencjalnie nielegalne treści. 
Do naszego zespołu Dyżurnet.pl użytkownicy internetu zgłaszają 
przede wszystkim treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie 
dzieci, ale staramy się pomóc też i w innych przypadkach naruszenia 
prawa lub wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w internecie.

Martyna Różycka
kierownik funkcjonującego w NASK 
zespołu Dyżurnet.pl    

Jak rodzic powinien reagować na zachowania online, których 
nie akceptuje? 

Przede wszystkim należy zadbać o właściwą edukację medialną 
w domu. Dziecko musi być świadome zasad związanych z korzystaniem 
z internetu. Niestety, rodzice sami często nie znają dokładnie tego śro-
dowiska i przyjmują negatywną postawę wobec sieci. Wiedza na temat 
takich zjawisk jak fake news, hejting czy patostreaming umożliwi dialog 
na ten temat z dzieckiem. Warto dzielić się własnymi doświadczeniami, 
pokazać, że rodzic również doświadczał presji rówieśniczej i wskazać, 
że te same zjawiska występują dzisiaj w internecie. Na podstawie takich 
rozmów można stworzyć listę osób, miejsc, zachowań w sieci, na które 
dziecko powinno uważać. Konieczne jest przy tym zaufanie z obu stron 
– młody człowiek musi mieć świadomość, że jeśli w sieci zdarzy się coś 
zagrażającego, ma komu o tym powiedzieć. Jeśli natomiast już doszło 
do negatywnych zachowań, należy przede wszystkim zrozumieć moty-
wację dziecka i podjąć działania korygujące, np. popracować nad jego 
poczuciem akceptacji czy asertywnością.

Magdalena Iwanowska
asystent w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej 
i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego
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Tworzymy treść 
dla Twojego biznesu!

Łączymy kompetencje 
w zakresie content marketingu i technologii. 

Nasze działania pozwalają dokładnie analizować efekty biznesowe 
oraz komunikacyjne, a także powodują zwiększenie generowania 
leadów, w efekcie czego nasi Klienci skuteczniej wydają swój budżet 
marketingowy i osiągają lepsze wyniki sprzedażowe.

Tworzymy unikatowe treści dla Twojej marki 
i docieramy do grup docelowych

Wprowadzamy automatyzację marketingu

Podnosimy efektywność i generujemy leady

Skontaktuj się z nami

Dzieci i rodzice w sieci, czyli sharenting. 
Kto bywa większym zagrożeniem 
– dziecko dla siebie i innych czy rodzic 
dla dziecka?

Współczesny świat to mariaż rzeczywistości realnej i wirtualnej. Funkcjonowanie 
w przestrzeni, do której daje nam dostęp internet, jest dziś czymś zwyczajnym 
i zupełnie naturalnym. Dlatego tak łatwo zapominamy o specyfice sieci i o zagrożeniach, 
które ze sobą niesie dla nas i dla naszych dzieci.  

Co to jest sharenting?

Termin „sharenting” powstał z połączenia dwóch 
angielskich słów: „parenting” („rodzicielstwo”) 
oraz „sharing”, oznaczającego „dzielenie się”, 
„udostępnianie”. Sharenting to zatem nic 
innego jak dzielenie się w social mediach treściami 
związanymi ze swoim rodzicielstwem. Ale termin 
ten można potraktować szerzej, nie tylko jako 
rozsyłanie zdjęć i filmików – również jako dzielenie 
się faktami, informacjami i historiami z życia 
dziecka. Sharenting doczekał się nawet swoich 
odmian. Mowa o oversharentingu i troll parentingu.

Oversharenting to skrajna postać omawianego 
zjawiska, a więc bezrefleksyjne i nadmierne 
dzielenie się szczegółami z życia latorośli. 
Termin troll parenting określa rodziców 
udostępniających treści, które bezpośrednio 
kompromitują i ośmieszają dziecko. 

Powszechny dostęp do urządzeń wyposażonych w doskonałej jakości aparaty fotograficzne 
i kamery sprawił, że zaczęliśmy w nieograniczony sposób dokumentować swoje codzienne życie 
rodzinne. Social media umożliwiły z kolei dzielenie się tymi zdjęciami i filmami na szeroką skalę. 
Dokumentowanie online życia dzieci stało się  więc swoistą normą społeczną. Zjawisko to zyskało 
nawet swoją nazwę – sharenting. 

Jaka jest skala tego zjawiska? Z raportu „Sharenting 
po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?” 
dowiadujemy się, że aż 40% rodziców 
dokumentuje w social mediach dorastanie 
swoich pociech. Rodzice ci wrzucają średnio 72 
zdjęcia i 24 filmiki rocznie. Jest to zatem zjawisko 
masowe. Bardziej niepokojący jest jednak fakt, 
że tylko 37% z nich udostępnia te materiały 
wyłącznie swoim najbliższym i zaledwie 25% 
rodziców pyta swoje dziecko o zgodę, jeśli pozwala 
na to jego wiek. Czy wynika to z nieświadomości 
na temat zagrożeń? Niezupełnie. 

Zdecydowana większość rodziców wie, 
że publikowane przez nich materiały mogą 
wpaść w niepowołane ręce, a także zdają sobie 
sprawę z tego, że filmiki i zdjęcia zostają w sieci 
na zawsze, co sprawia, że dziecko traci swoją 
anonimowość. Ich zachowanie jednak mówi coś 
zupełnie innego. Dlaczego więc to robią? 

Autor: Alina Fijałkowska
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Napędza ich bowiem duma ze swoich pociech 
i potrzeba dzielenia się radością z bliskimi. 
Do istotnych powodów należy również chęć 
archiwizacji wspomnień. W efekcie wiele dzieci 
wkracza w świat ze szczegółową historią na swój 
temat. Kontrowersyjne jest jednak przede 
wszystkim to, że rodzice budują narrację 
na temat dzieci bez ich wiedzy, jednocześnie 
narażając je na utratę prawa do prywatności. 
To jednak nie jedyne zagrożenie.

Cyfrowy tatuaż, czyli zagrożenia 
niesione przez sharenting

Trudno przewidzieć wszystkie konsekwencje, 
jakie mogą spotkać młodego człowieka 
z powodu niefrasobliwego zachowania jego 
rodziców. Pewne jest jednak to, że treści 
udostępniane w sieci pozostają tam na zawsze. 
Niektórzy mówią nawet o cyfrowym tatuażu, 
podkreślając trwałość cyfrowych śladów. 
Tym samym dziecko na zawsze traci możliwość 
zachowania prywatności oraz tworzenia 
własnego wizerunku w wirtualnym świecie. 
Ośmieszające filmiki, krępujące historyjki 
i „zabawne” zdjęcia mogą stać się częścią 
wizerunku nastolatka, a potem dorosłego, 
wpływając na jego przyszłość. Z kolei 
prezentowanie wyidealizowanego wizerunku 
to ogromna presja, z którą dziecko może 
sobie nie poradzić, na czym ucierpi jego 
samoocena. Na tym jednak nie koniec. 
Rodzice obecni na forach, blogach i grupach 
parentingowych ulegają złudzeniu, że są 
wśród swoich, dlatego chętnie dzielą się 
doświadczeniami, opowiadają o tajemnicach 
swoich dzieci i zadają pytania, które nie powinny 
paść publicznie. Mamy więc krępujące zdjęcia 
i opowieści o problemach z grzybicą, łuszczycą, 
menstruacją, wysypką...

Inne zagrożenie wynikające z sharentingu 
to bezpośrednie lub pośrednie ujawnianie 
danych. Zdjęcia z przyjęcia urodzinowego 
pozwalają szybko ustalić wiek i datę urodzenia 
dziecka. Fotografie z przedszkola lub szkoły, 
a także skany dyplomów i świadectw, to 
informacja, gdzie dziecko się uczy i jak wygląda 
jego sytuacja szkolna. Filmy i zdjęcia z danymi 
o lokalizacji pokazują z kolei, gdzie dziecko 
często przebywa. Algorytmy rozpoznające 
twarze pozwalają je śledzić w sieci. Do tego 
dochodzą opisy i komentarze, które też 
ujawniają więcej, niż byśmy chcieli.

Nietrudno wyobrazić sobie, jak dane te zostaną 
wykorzystane przez ludzi, którzy mają nieczyste 
zamiary, przez przestępców. Pewne jest zatem, 
że stwarza to zagrożenie zarówno wirtualne, 
w tym cyfrowy kidnaping (kradzież tożsamości), 
jak i całkowicie realne niebezpieczeństwo. 

Zupełnie odrębną kategorię stanowią zdjęcia 
prezentujące dziecko nago lub w bieliźnie. 
To już nie tylko krępująca pamiątka, ale też 
materiał, który mogą wykorzystać osoby 
o skłonnościach pedofilskich. Z pewnością 
żaden rodzić nie chciałby, żeby zdjęcia jego 
dziecka pozwalały realizować czyjeś fantazje 
erotyczne. Tymczasem zbiory pedofilów 
w większości składają się właśnie z takich 
materiałów, co udowodnili dziennikarze z „The 
Independent”! Zresztą zwykłe zdjęcia też 
można modyfikować i wykorzystać na wiele 
różnych sposobów, choćby w celach 
marketingowych lub komercyjnych, nawet jeśli 
nie jest to do końca legalne. 

Mówiąc o zagrożeniach, nie można 
pominąć zjawiska hejtu i przemocy. Do treści 
opublikowanych nawet wiele lat wcześniej 
mogą bez trudu dotrzeć rówieśnicy dziecka, 
a to prosta droga do wyśmiewania, zawstydzania

i poniżania dorastającego człowieka. Czy lajki 
pod zdjęciem lub filmikiem są tego warte? 

I na koniec pozostaje kwestia utraty zaufania 
oraz poczucia bezpieczeństwa. Dorastający 
człowiek może mieć żal, że rodzice nie szanowali 
jego prywatności, a nawet mu zaszkodzili. 

Sharenting a przepisy prawa

Można się zastanawiać, czy w obliczu tak wielu 
zagrożeń sharenting jest zgodny z prawem? 
Z jednej strony mamy bowiem obecnego 
i aktywnego w sieci rodzica, który ma prawo 
do własnej ekspresji, a z drugiej dziecko, które 
ma prawo do zachowania swej prywatności 
i godności.

Mówiąc o zgodzie na publikację wizerunku 
dziecka, nie sposób uciec od krótkiego 
zwrócenia uwagi na przepisy, które 
warunkują zasady publikacji czyjegoś 
wizerunku – podkreśla prawniczka 
i autorka bloga www.MamaPrawniczka.pl, 
Marzena Pilarz-Herzyk.

Odnajdziemy je w Ustawie o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych. 
Stanowią one, że publikowanie czyjegoś 
wizerunku wymaga wyraźnej zgody tej 
osoby. Dopuszczają również pewne 
wyłączenia dotyczące: publikacji za uzyskanym 
wynagrodzeniem za pozowanie, wizerunku 
osoby powszechnie znanej w związku 
z pełnieniem funkcji politycznych, zawodowych 
czy społecznych lub wizerunku stanowiącego 
fragment większej całości. Gdy mówimy 
o dzieciach, musimy mieć na uwadze, że 
tu za wyrażenie zgody odpowiedzialni są 
rodzice. Co ważne, jeśli oboje posiadają pełną 
władzę rodzicielską, konieczna jest zgoda 
obojga. Rodzice reprezentują interesy swojego 
dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności 
i do 18. roku życia to oni formalnie 
odpowiedzialni są za wyrażenie zgody – dodaje 
ekspertka. 

Dziecku przysługuje prawo do wizerunku, 
będące jednym z tzw. dóbr osobistych 
zdefiniowanych przez kodeks cywilny. 
Rodzice (lub opiekunowie) reprezentują dziecko 
jako osobę, która nie posiada zdolności 
do czynności prawnych. Zatem to oni decydują 
o udostępnianiu wizerunku swoich potomków. 
Jednak, co nie mniej ważne, są oni też zobowiązani 
do ochrony dziecka, dopóki nie będzie mogło 
stanowić o sobie samo. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy wskazuje, że rodzice lub prawni 
opiekunowie są zobowiązani do działania 
na korzyść i dla dobra dziecka. Czy zatem osoby 
postronne mogą pomóc dziecku, które zostało 
narażone na nieodpowiedzialne lub krzywdzące 
zachowanie rodzica? Okazuje się, że rażące 
postępowanie można potraktować tak samo, 
jak inne przestępstwa wobec dziecka. Sąd może 
interweniować, jeśli działanie rodziców uwłacza 
godności dziecka, nosi znamiona popełnienia 
przestępstwa albo wynika z uzyskania przez 
rodzica korzyści majątkowych kosztem dobra 
dziecka!

40% rodziców dokumentuje 
w social mediach dorastanie swoich pociech 

Źródło: raport „Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?”
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Co grozi za nadużycia w kwestii udostępniania wizerunku dziecka? 

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że władza rodzicielska 
to prawa, ale i obowiązki. Obowiązkiem rodzica jest chronienie 
dóbr osobistych dziecka, poszanowanie jego godności. Jeśli działania 
rodzica naruszają godność dziecka, są sprzeczne z istotą i celem 
władzy rodzicielskiej, a zatem mogą zostać poddane ocenie sądu 
opiekuńczego. 

Sąd może wydać np. zakaz publikowania zdjęć. Sąd może rozstrzygać 
również sprawy, w których rodzice nie doszli do porozumienia co 
do zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a jest to istotne z punktu 
widzenia działalności jednego z rodziców itp. Wizerunek jest też 
poddawany ochronie z tytułu ochrony danych osobowych. Tym samym 
podlega rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). 

Warto też podkreślić, że dziecko będzie miało prawo do poddania 
ocenie naszych działań. Kiedyś zdjęcia lądowały w rodzinny albumie, 
dzisiaj – na popularnych kanałach społecznościowych. W Europie 
znane są już nawet procesy sądowe dzieci przeciwko rodzicom, które, 
po wejściu w dorosłość, uznały, iż wykorzystywanie ich wizerunku 
naruszyło ich dobra osobiste.

Marzena Pilarz-Herzyk
prawniczka, autorka bloga MamaPrawniczka.pl

Czy sharenting ma pozytywne strony?

Dzielenie się wizerunkiem dzieci w internecie 
zapewne zawsze będzie budzić skrajne emocje. 
Z jednej strony będą ci, którzy ponad wszystko 
cenią sobie prawo do prywatności i zachowują 
szczególną ostrożność, jak i tacy, którzy 
w sharentingu nie widzą nic złego. Wystarczy 
spojrzeć na influencerów i celebrytów. Jedni 
starannie chronią prywatność swoich dzieci, inni 
nie tylko ją eksponują, ale wręcz monetyzują 
wizerunek swoich pociech. Niemniej sharenting 
nie zniknie, bo młodzi rodzice, będąc istotami 
społecznymi, będą dążyć do dzielenia się tym, 
co się w ich życiu dzieje. Tym bardziej, że 
rodzicielstwo bardzo ich odmienia i nadaje 
sens ich życiu. Zdaniem socjolożki i etnolożki 
dr Marty Biercy z Uniwersytetu SWPS świat social 
mediów ukazuje rzeczywistość przerysowaną. 
Raczej taką, do której aspirujemy, niż taką, która 
przydarza nam się codziennie, dość powtarzalna.

W tym kontekście macierzyństwo 
i ojcostwo prezentowane w social mediach 
często ukazywane jest jako idealne, wręcz 
zjawiskowe. Nasze badanie wykonane 
na zlecenie CluePR („Sharenting po polsku, 
czyli ile dzieci wpadło do sieci?”) pokazuje, 
że 75% rodziców w Polsce wrzuca 
do internetu zdjęcia pociech zrobione 
podczas szczególnych wydarzeń w życiu 
dziecka (urodziny, wydarzenia w szkole itd.). 
Niemal połowa rodziców udostępnia zdjęcia 
ukazujące sukcesy dziecka (44%), ale też 
sytuacje z życia codziennego (46%). Myślę, 
że media społecznościowe sprawiają, 
że rodzicielstwo staje się kolejnym 
wyzwaniem, obszarem, w którym możemy 
ze sobą rywalizować – na liczbę lajków, 
pozytywnych komentarzy. Na szczęście 
pojawia się przeciwstawny nurt, również 
w social mediach, polegający na ukazywaniu 
rodzicielstwa z wszystkim jego blaskami 
i cieniami – wskazuje dr Bierca.

Mimo zagrożeń związanych z sharentingiem 
nie można go jednoznacznie określić jako 
zjawiska złego. W ten sposób użytkownicy inter-
netu dzielą się rodzicielskimi doświadczeniami, 
w tym radościami i smutkami. Funkcjonowanie 
w internecie jest naturalną częścią ich życia, 

dlatego to właśnie tam poszukują otuchy 
i aprobaty. Tym bardziej że dla wielu z nich życie 
z dala od tradycyjnych grup wsparcia – takich jak 
wielopokoleniowe rodziny – oraz ograniczenie 
kontaktów związane z nowymi obowiązkami jest 
smutną rzeczywistością. Dlatego kluczowe wydaje 
się znalezienie kompromisu pomiędzy 
zaspokojeniem wewnętrznych potrzeb rodzica 
a ochroną wizerunku dziecka. Jak to zrobić?

Jak mądrze dzielić się wizerunkiem 
dziecka w internecie?

Przed opublikowaniem posta należy zastanowić 
się, czy nie narusza on w jakikolwiek sposób dobra 
dziecka i czy nie sprawi mu przykrości 
w przyszłości. Marzena Pilarz-Herzyk zachęca, 
aby zadać sobie pytanie, czy wyrazilibyśmy zgodę 
na taką publikację komuś innemu i czy ona nie 
narusza dóbr naszych dzieci? 

    Choć nie ma wskazanej prawem granicy wieku, 
    od której należałoby pytać o zgodę samego zaint- 
    eresowanego, wydaje się słusznym stwierdzenie, 
    że rozwaga rodzica pozwala mu stwierdzić, 
    w którym momencie jego Dziecko ma już na tyle 
    dużą świadomość działania mediów społecznościo-  
    wych, że takie publikacje powinny być uzgadniane 
    wspólnie. Raczej taką, do której aspirujemy, 
    niż taką, która przydarza nam się codziennie, 
    dość powtarzalna - wskazuje prawniczka.

W trosce o bezpieczeństwo pociechy należy 
zadbać, aby publikowane treści nie udostępniały 
szczegółów na temat życia dziecka, w tym 
danych wrażliwych. Niezwykle ważne jest też 
zweryfikowanie ustawień prywatności 
na portalach społecznościowych. Najlepiej 
unikać wrzucania postów tak, aby były widoczne 
całkowicie publicznie. Ponadto nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby rodzinę i przyjaciół poprosić, 
by nie przekazywali zdjęć i filmów dalej. Dobrym 
pomysłem jest też nakładanie na fotografie 
znaków wodnych. 
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Przy odrobinie kreatywności można podzielić 
się swoimi przeżyciami bez odzierania dziecka 
z prywatności. Przykładowo, publikując zdjęcie 
niemowlęcej rączki lub stópki, można pięknie 
poinformować znajomych o narodzinach dziecka, 
pozostawiając resztę dla siebie i najbliższych. 

Choć zjawisko sharentingu, w tym oversharentingu 
i troll parentingu, ma charakter masowy, to cieszy 

fakt, że rośnie zainteresowanie jego skutkami, 
a użytkownicy internetu zyskują świadomość 
na temat zagrożeń z nim związanych. Pojawiające 
się artykuły i publikacje naukowe, badania, a także 
prowadzone programy edukacyjne, takie jak 
„Twoje dane – Twoja sprawa” czy „Nie zagub 
dziecka w sieci”, mocno akcentują znaczenie 
działalności rodziców w kontekście bezpieczeństwa 
i poszanowania dziecka.

Dlaczego rodzice dokumentują życie swoich dzieci w mediach 
społecznościowych?  

Dla 2/3 badanych duma z dzieci jest kluczowym motywatorem 
do udostępniania ich zdjęć w mediach społecznościowych. Jest to dość 
zrozumiała motywacja, ale niepokoi fakt, że zdjęcia dzieci oglądane są 
nie tylko przez najbliższą rodzinę czy znajomych, ale i przez setki innych 
osób, zazwyczaj zupełnie obcych. W podejściu do udostępniania zdjęć 
widać dużą niefrasobliwość – po zdjęciu łatwo poznać, gdzie dziecko 
często przebywa czy jakie miejsca odwiedza. Rodzice deklarują, że mają 
świadomość czyhających na dzieci zagrożeń (ponad 80%), ale ich 
działania zdają się temu przeczyć. Wydaje się, że potrzeba chwalenia się 
dzieckiem i zebrania pozytywnego feedbacku jest silniejsza niż zdrowy 
rozsądek. Niepokojący jest również fakt, że wizerunek dziecka zostanie 
w sieci na zawsze. Rodzice zdają się nie wybiegać myślami w przyszłość, 
gdy ich dzieci będą już dorosłymi ludźmi starającymi się np. o pracę czy 
kredyt w banku, a kompromitujące zdjęcia z dzieciństwa mogą 
im zwyczajnie zaszkodzić. 

dr Marta Bierca
ekspertka Uniwersytetu SWPS, Customer 
Research Director, Frost & Sullivan 

Jak mądrze jako rodzic pokazywać swoje dziecko w social media?

We wszystkim najważniejszy jest umiar. I to na pewno sprawdza się 
też w tym wypadku. Dotyczy to każdej kwestii: ilości zdjęć, ilości kam-
panii prowadzonych wspólnie z dziećmi, czy informacji ze wspólnego 
życia. Jeśli pokażę moją córeczkę w pięknej sukience, w starannie 
dobranym ujęciu to jestem za (jeśli to jest raz na jakiś czas). Natomiast, 
jeśli staje się to codziennością to na pewno nie jest to dobre dla żadnej 
ze stron. Słowo umiar jest tu jak dla mnie kluczowe w każdym aspekcie. 
Zawsze zadaję sobie pytanie, czy gdy moja córka dorośnie to będzie 
zadowolona z takiego zdjęcia? 

Kieruje się intuicją. Nie zgadzam się z tezą o niepokazywaniu dzieci 
w internecie – one i tak będą zakładały kanały social media czy ko-
munikatory i nie chciałabym ich z tego wykluczyć. Świat się zmienia. 
Uważam, że social media to świetne narzędzia, jeśli korzystamy z nich 
w odpowiedni sposób i z umiarem. Wszelkie zakazy nie są dla mnie 
rozwiązaniem. Z kolei nauczenie moich dzieci tego, jak korzystać 
z narzędzi w odpowiedni sposób jest dla mnie kluczowe.

Jagoda Kutkowska
autorka bloga Lovingit.pl
mama Melanii i Patrycji 
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Ciemne strony social media 
– zagrożenia i zdrowie psychiczne dzieci

Rozwój nowych technologii i cyfrowego świata zmienił większość aspektów naszego 
życia. Część tych zmian to dla nas ogromne ułatwienie, część to zaś źródło nowych 
trudności i wyzwań, na które ciągle szukamy odpowiedzi. Jednym z takich obszarów 
jest rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. 

Cyfrowy świat a rozwój dziecka

Dziecko już od chwili narodzin styka się z nowymi 
technologiami. Są one nieodłączną częścią życia 
dorosłych, więc maluch dorasta w ich otoczeniu. 
Ma to ogromne znaczenie dla jego całościowego 
rozwoju. To temat żywo interesujący naukowców. 

Niemowlęta, które od małego stykają się 
z cyfrowym światem, przestają reagować 
na głosy otoczenia. U dzieci od 2. roku życia 
mogą pojawiać się trudności w skupieniu uwagi, 
wskazywaniu palcem czy w przyjmowaniu 
jedzenia. Wcześnie pojawiające się trudności mogą 
negatywnie działać na dalszy rozwój i powodować 
zaburzenia mowy czy kompetencji społecznych. 
U dzieci po 3. roku życia można zaobserwować 
niską sprawność manualną, problemy komunik-
acyjne czy brak rozumienia poleceń. Nadmierne 
korzystanie z komputera w wieku przedszkolnym 
sprawia, że u dzieci pojawiają się problemy 
z czytaniem i pisaniem, a także trudności 
w sytuacjach społecznych. Powszechnym 
problemem są także zaburzenia mowy, trudności 
w uczeniu się, koncentracji, co często skutkuje 
słabymi ocenami w szkole.

Jaki wpływ na zdrowie psychiczne młodych użytkowników mają media społecznościowe? 
Na jakie aspekty rozwoju wpływają? W jaki sposób? Co zrobić, by zminimalizować szkodliwe 
działanie? Jak pomóc dzieciom zmierzyć się z wyzwaniami rozwojowymi? To temat złożony 
i wielowątkowy, jednak na część pytań chcemy odpowiedzieć w niniejszym tekście. 

Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne (AAP) 
wydało rekomendacje dotyczące tego, ile czasu 
dzieci w różnym wieku mogą spędzać przed 
monitorami: 

• Poniżej 2 lat – całkowity brak używania urządzeń 
cyfrowych, z wyjątkiem wideo rozmów.

• Wiek przedszkolny – nie więcej niż godzina
 wartościowego programu dziennie.

• Wiek szkolny i nastolatki – w tym przypadku 
trzeba zwrócić uwagę, by czas poświęcany 
na przebywanie w świecie online nie zakłócał 
codziennych aktywności: snu, ćwiczeń, wspólnych 
posiłków, czasu wolnego offline.

Autor: Tamara Pielas, psycholog 

Modelowanie

Jednym z najważniejszych psychologicznych 
mechanizmów wychowywania dzieci jest 
modelowanie – uczenie się przez obserwację. 
To właśnie patrząc na dorosłych, małe dzieci uczą 
się myć zęby czy posługiwać się widelcem. W wielu 
sytuacjach mali obserwatorzy zauważają więcej, 
niż dorośli by chcieli. Wystarczy przypomnieć sobie 
sytuacje, w których małe dziecko powtarza 
przekleństwo, które przypadkiem usłyszało. 
Lub kiedy kilkulatek próbuje dotykowo obsługiwać 
telewizor, bo jego mama czy tata w taki sposób 
operuje smartfonem. Nierzadko rodzice, 
szukając pomocy, nie zdają sobie sprawy z tego, 
że ich pociecha zachowuje się w taki sposób, 
ponieważ zaobserwowała to u nich samych. 
Jeśli zależy nam więc na kształtowaniu dobrych 
nawyków u dzieci, musimy zacząć od siebie. 
Nie wolno używać telefonu przy kolacji? Tak, jeśli 
zakaz dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. 
Rodziców także. Gdy chcemy, by dziecko czytało 
książki przed snem zamiast scrollować TikToka, 
my sami powinnyśmy dać dobry przykład i przed 
snem zająć się lekturą, a nie smartfonem. 

Modelowanie jest ważne nie tylko ze względu 
na cyfrowe nawyki. To dla dzieci także kluczowa 
informacja, jak należy traktować wirtualny świat. 
Dzieci uczą się także naszych postaw. Nie muszą 
wszystkiego słyszeć wprost, by się tego nauczyć. 

Zastanów się… czym dla Ciebie 
jest cyfrowy świat? Co Ci daje? 
Jak Ty go traktujesz? Jakie treści 
oglądasz? Czy to, w jaki sposób 
Ty z niego korzystasz, zgadza się 
z tym, czego chciałbyś dla swojego 
dziecka?

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Życie w internecie jest piękne. Szczęśliwe 
i beztroskie. Wakacje w egzotycznych miejscach 
kilka razy w roku. Praca, która daje świetne 
pieniądze, a tak naprawdę jest tylko dodatkiem 
do codzienności. Tak CZASAMI wygląda życie. 
Tylko że w cyfrowym świecie najczęściej pokazy-
wane są właśnie te momenty. Na ich podstawie 
nastolatki tworzą obraz dorosłego życia i uczą się, 
czego można od niego oczekiwać. 

Pokolenie Z dorastało z telefonami w rękach. 
Dla nich granica między światem wirtualnym 
a realnym całkiem się zatarła. To po prostu 
jeden wymiar, gdzie tak samo realne są 
wyjścia ze znajomymi, jak i InstaStory ulubionej 
influencerki. Rozróżnienie tego, co dzieje 
się online i offline może być dla nastolatka 
wyzwaniem. 

Wpływają na to także procesy dojrzewania. 
Nastolatek dopiero uczy się myślenia abstrakcy-
jnego. Wcześniej dzieci posługują się myśleniem 
konkretnym – opartym o przykłady i konkrety. 
Dlatego im młodsze dzieci, tym trudniej będzie im 
zrozumieć, że wiele z tego, co oglądają w social 
mediach, może być tylko kreacją. To wszystko 
sprawia, że dzieciom i nastolatkom trudno jest 
formułować realistyczne oczekiwania wobec 
przyszłości. Może to prowadzić do problemów 
w zakresie zdrowia psychicznego – depresji, 
lęków, ataków paniki, zaniżonej samooceny. 
Skoro moje życie nie wygląda tak pięknie jak 
na Instagramie, to coś musi być ze mną nie tak? 

Nie mamy wpływu na to, jakie treści pojawiają 
się w sieci. Ale to my decydujemy, czyje 
profile oglądamy. By wspierać dziecko w podróży 
przez cyfrowy świat, warto zgłębiać go z nim. 
Towarzyszyć mu i interesować się tym, co lubi 
oglądać. Pomóc znaleźć takich twórców, którzy 
normalizują zachowania, na które nie ma miejsca 
w idealnym świecie Instagrama.

Zastanów się… czy Ty sam/a 
nie wpadasz w różne pułapki 
porównywania się do innych, 
które mogą również pojawić się 
u Twojego dziecka? Czy wyjaśniasz 
mu, że to, co w sieci widzimy, 
to tylko wycinki rzeczywistości? 
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Jak skupić się w cyfrowym świecie?

Koncentracja, czyli umiejętność skupienia 
uwagi na jednej rzeczy, jest kluczowa dla 
przyszłych sukcesów dzieci, zarówno w szkole, 
jak i w pracy. Naukowcy alarmują jednak, 
że z roku na rok utrzymanie koncentracji 
jest coraz trudniejsze. 

Koncentracja wymaga od nas, by pozostać 
skupionym na jednej rzeczy, a tym samym 
nie zwracać uwagi na inne bodźce, które 
cały czas do nas dopływają. Mózg nieustannie 
dokonuje selekcji informacji, które do nas 
docierają i wybiera tylko te dla nas istotne. 
Gdy przebywamy w cyfrowym świecie, nasz 
umysł pracuje na najwyższych obrotach, bo 
w każdej sekundzie dociera do nas mnóstwo 
danych. Social media cały czas produkują 
nowe, interesujące bodźce. Umysł, by za nimi 
nadążyć, musi przeskakiwać od jednego zdjęcia 
do drugiego, od jednej informacji do drugiej. 
To męczące, dlatego zdarza nam się odczuwać 
fizyczne zmęczenie po dłuższym czasie 
spędzonym w internecie. Takie ciągłe bombar-
dowanie sprawia, że niemożliwe staje się 
skupienie tylko na jednej rzeczy, gdy wokół 
wszystko rywalizuje o naszą uwagę.

Zastanów się… ile czasu każdego 
dnia spędzasz na korzystaniu 
z mediów społecznościowych 
i internetu? Czy Twoje dziecko 
jest wówczas obserwatorem?

Social media i ekrany a sen

Sen w dużym stopniu odpowiada 
za prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. 
We śnie zachodzą procesy uczenia się 
i zapamiętywania informacji. Młody organizm 
potrzebuje odpoczynku i regeneracji, by rozwijać 
się we właściwym rytmie. Złym nawykiem 
jest korzystanie z telefonu przed snem. 
Smartfony i inne urządzenia elektroniczne 
produkują niebieskie światło, które jest 
nie tylko szkodliwe dla wzroku, ale i zaburza 
wydzielanie melatoniny – hormonu odpowied-
zialnego za sen. Przeglądanie social mediów przed 
snem może powodować także silne emocje, 
które nie pozwolą dziecku zasnąć. Pamiętajmy, 
że dziecko potrzebuje więcej snu niż dorośli. 
Często nauka i dodatkowe zajęcia nie pozwalają 
mu spać wystarczająco długo, dlatego dbajmy 
o to, by nic innego nie zaburzało wypoczynku. 

Zastanów się… jak wyglądają 
nawyki Twoje i Twojego dziecka 
związane z korzystaniem ze smart-
fona i komputera w łóżku i przed 
snem? Czy pamiętasz o modelowa-
niu zachowań i o tym, że jeśli zależy 
Ci na zmianie, musisz zacząć ją 
od siebie?

Jak mądrze i bezpiecznie wprowadzić dziecko w świat mediów 
społecznościowych?

Mój 11-letni syn chce zostać youtuberem i zarabiać miliony 
na streamowaniu gier. Minęły już czasy, gdy marzył o byciu programistą 
czy astronautą. Pogodziłam się z tym, że jego dzieciństwo jest naznaczone 
online’em i korzystaniem z social mediów w stopniu nieporównywalnym 
do tego, jak z tych narzędzi korzystałam ja w latach 90-tych, gdy byłam 
w jego wieku. Z racji pandemii, jego kontakt z przyjaciółmi odbywa się 
niemal wyłącznie przez Instagrama, TikToka, Scratch’a, Discord’a i You-
Tube’a. To integralna część jego życia towarzyskiego. Doceniam to, że to 
właśnie do mnie przychodzi z dylematami dotyczącymi bycia w sieci, choć 
na początku byłam przerażona tym, w jakim sposób on i jego rówieśnicy 
korzystają ze świata cyfrowego. Od początku wyrażałam zainteresowanie 
tym, co go fascynuje i dzięki temu mogę na bieżąco śledzić jego sieciowe 
poczynania. Mimo że często czułam, jakby mówił o rzeczach, o których 
nie mam bladego pocięcia, postanowiłam poznać świat, w którym przeby-
wa mój syn, żeby czuł, że ktoś, komu ufa, jest obok niego. To był nie lada 
wyczyn nawet dla mnie, choć mam na co dzień do czynienia z marketin-
giem w digitalu i jestem na bieżąco ze światem nowych technologii – gry, 
wyrażenia, sposób, w jaki mówią do siebie dzisiejsi 11-latkowie, był dla 
mnie czarną magią. Ale wysiłek włożony w poznanie tych aspektów dzisiaj 
procentuje. 

Rozumiem, o czym syn do mnie mówi, wiem, czym jest zainteresowany 
oraz w co obecnie gra i z czego korzysta. Na początek wyznaczyliśmy jasne 
zasady: założenie nowego konta musi zostać skonsultowane z rodzicem 
i zgoda musi być jasno wyrażona, przed publikacją filmu/zdjęcia w sieci mój 
syn zobowiązany jest mi go pokazać. Kilka razy musiałam zainterweniować 
i nakazać usunięcie treści, które opublikował. Pogadanki o hejcie, zagroże-
niach czyhających w sieci i zasadach netykiety też mamy już za sobą i zau-
ważam, że syn, mimo że zafascynowany innymi twórcami, stał się już w tym 
momencie krytyczny wobec nich. Konsekwentnie śledzę każde jego konto 
i czuwam nad tym, co się tam pojawia.

Myślę, że to sposób na sukces: jasne zasady, dużo rozmów i obecność w 
miejscach w sieci, w których mój syn bywa codziennie.

Gabriela Wolak 
Business Growth Manager, ContentHouse 
mama 11-letniego Kuby
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Wirtualny świat, realna nagroda

Pojawiające się non stop nowe bodźce są ważne 
z jeszcze jednego względu. Działają one nasz 
układ nagrody. Ewolucyjnie był on nam potrzebny, 
by zwiększać prawdopodobieństwo występowania 
zachowań ważnych dla naszego przetrwania 
(mowa np. o jedzeniu czy zachowaniach 
seksualnych). Gdy odczuwamy przyjemność, 
w naszym mózgu wydzielana jest dopamina. 
To tak przyjemny stan, że chcemy odczuwać 
go więcej i więcej. Będziemy więc powtarzać 
te zachowania, które nam go zapewniają. 

Media społecznościowe zapewniają nam 
natychmiastową nagrodę – w postaci lajków 
i serduszek. Tak samo dzieje się, gdy zdobywamy 
nowe informacje, czy to dotyczące tego, co 
dzieje się na świecie, czy o naszych znajomych. 
Wirtualny świat zapewnia nam ciągłe doładowanie 
dopaminą. Tak łatwo jest sięgnąć po telefon, 
zacząć scrollować i poczuć się na chwilę dobrze… 
Z czasem jednak potrzebujemy jej więcej i więcej, 
a to prosta droga do uzależnienia.

Jak social media wpływają 
na samoocenę?

Samoocena zaczyna świadomie rozwijać się 
u dzieci w wieku około 9-10 lat i powstaje 
na bazie porównań. Zestawiamy nasze cechy 
i umiejętności z tym, jacy są i co potrafią inni. 
Na tej podstawie określamy swoją pozycję. 
Łatwo się domyślić, że jeśli w tych porównaniach 
będziemy wypadać gorzej, to nasza samoocena 
nie będzie wysoka. Potrzebujemy jednak myśleć 
o sobie dobrze, by móc mierzyć się z codziennymi 
wyzwaniami. 

Nastolatki często budują swoją samoocenę 
w oparciu o czynniki zewnętrzne: popularność 
w grupie, osiągnięcia sportowe, sukcesy w nauce, 
ale także ilość obserwujących w mediach 
społecznościowych, najnowszy sprzęt 
czy drogie ubrania. Dla dorosłych te zewnętrzne 
„czynniki sukcesu” nie zawsze są tak ważne 
jak dla nastolatka. Jak mają się do tego social 
media? Mała liczba serduszek czy lajków będzie 
ogromnym ciosem dla osoby, której postawa 
wobec siebie oparta jest na popularności 
w wirtualnym świecie.

Cyfrowy świat kreuje wiele okazji do porównywan-
ia się w wynikach, w których wypadamy źle.

O swoim życiu wiemy wiele – czujemy, kiedy 
jesteśmy szczęśliwi i kiedy mamy gorsze dni. 
Natomiast w przypadku cyfrowych idoli 
dowiadujemy się zazwyczaj o tym, co dobre, 
szczególnie interesujące i czym to oni chcą się 
podzielić. Ich życie może wyglądać jak niekończące 
się pasmo sukcesów. Bo to najchętniej pokazuje-
my w internecie. W przypadku takich porównań 
zawsze wypadniemy gorzej. To szczególnie 
niebezpieczne dla nastolatków, bo to właśnie 
w tym wieku porównania są najsilniejsze 
i najważniejsze. Wynika to z kształtującego się 
poczucia własnej wartości i budowania tożsamości. 
Dla nastoletnich użytkowników to ogromne 
wyzwania rozwojowe. A warto pamiętać, 
że zestawianie się z twórcami internetowymi, 
youtuberami i gamerami w podobnym wieku 
jest dla dzieci i nastolatków naturalne. Dlatego 
w tym wypadku bardzo ważna jest edukacja 
dotycząca zdrowia psychicznego, realności 
cyfrowego świata, normalizacja problemów 
i trudności. Warto szukać i obserwować takich 
twórców, którzy na te aspekty również zwracają 
uwagę. Na szczęście jest ich coraz więcej. 

Zastanów się… jak Ty sam/a czujesz 
się, gdy zdobywasz uznanie 
na portalach społecznościowych? 
Czy wiesz, kim inspiruje się Twoje 
dziecko i dlaczego ta osoba mu 
imponuje? Czy należycie dbasz o to, 
aby czuło się docenione w realnym 
świecie i nie musiało szukać 
akceptacji w internecie? 

Rozwój emocjonalny w cyfrowej erze

Umiejętność rozpoznawania, nazywania 
i radzenia sobie z emocjami to podstawa zdrowia 
psychicznego. Smutek, złość, rozgoryczenie, 
radość – każda emocja to dla nas informacja. 
Cyfrowy świat kreuje rzeczywistość, gdzie 
możliwe jest odczuwanie tylko „pozytywnych 
emocji”. Obiecuje też, że możemy pozbyć się tych 
trudnych. To obietnica niemożliwa do spełnienia. 
Nie da się odczuwać szczęścia cały czas. 

Zaprzeczanie emocjom, udawanie, że ich nie ma, 
próby poczucia się dobrze za wszelką cenę 
– to wszystko nasila trudne emocje, a także 
prowadzi do chorób: depresji, lęków, zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych. Im silniejsze mamy 
przekonanie, że powinnyśmy czuć tylko dobre 
emocje, tym silniej będziemy odczuwać ich brak. 
Dla dzieci i nastolatków to szczególnie ważna 
kwestia, bo obserwując cyfrowy świat, można 
łatwo dojść do wniosku, że można być wiecznie 
szczęśliwym.

Zastanów się… czy obserwujesz 
u Twojego dziecka zmiany nastro-
jów pod wpływem korzystania 
z internetu? Czy rozmawiasz 
z nim na temat tego, co się stało 
lub co zobaczyło, że tak się czuje?

Rozwój społeczny w nowej 
rzeczywistości

Przed pandemią wiele mówiło się o tym, 
że przebywanie w cyfrowym świecie negatywnie 
wpływa na umiejętność budowania relacji. 
Teraz wiemy, że w wielu przypadkach to właśnie 
social media uratowały część z nas przed 
samotnością w trakcie lockdownu. 

Fakt – nic nie zastąpi realnego przebywania 
wśród bliskich i znajomych. Nie widząc drugiej 
osoby, pozbawieni jesteśmy informacji płynących 
z jej mimiki. Możemy bazować tylko na tym, 
co powiedziała lub napisała. Komunikacja niewer-
balna (gesty, miny) jest tak samo ważna jak niewer-
balna. Jej brak powoduje, że odnajdywanie się 
w sytuacjach społecznych może być trudniejsze. 

W czasie pandemii wiele czasu spędzamy 
na rozmowach wideo. Ich plusem jest to, 
ze nawet na odległość jesteśmy w stanie widzieć 
drugą osobę, a tym samym dostrzegać także to, 
co mówi nam niewerbalnie. Choć jest to większym 
wyzwaniem niż w rzeczywistości, to daje nam 
namiastkę realnego kontaktu. 

Pandemia przewartościowała nasze myślenie 
dotyczące wpływu social mediów na relacje 
społeczne. Z jednej strony pozwalają nam one 
podtrzymywać kontakty, gdy niemożliwe staje 
się spotkanie. Z drugiej internet nadal jest 
miejscem, gdzie łatwo stać się ofiarą przemocy. 
Wielu nastolatków dzięki social mediom 
może cieszyć się relacjami z innymi, podczas 
gdy inni odczuwają więcej lęków społecznych 
w wyniku ograniczenia realnych spotkań.
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Jak wspierać młodych w cyfrowym świecie?

Nie ma sensu denerwować się i złościć na to, jak technologia i internet zmieniły nasz świat. To nic nie da, 
bo nie jesteśmy w stanie wyważyć otwartych drzwi. Sieć to dla młodych użytkowników rzeczywistość, 
w której czują się zupełnie naturalnie. Z kolei otwarta postawa pomoże nam, jako rodzicom czy 
opiekunom, nawiązać dialog z dziećmi, a tym samym wspierać je lepiej w dorastaniu i stawaniu się 
mądrymi użytkownikami internetu. Na czym warto się skupić?

Po pierwsze, na edukacji: mówić o korzyściach i uczulać na zagrożenia. Spróbować 
przygotować na różne sytuacje, które się zdarzyć w sieci. Sami możemy czerpać ku temu 
inspirację z przeróżnych profili organizacji edukacyjnych czy blogów parentingowych. 

Po drugie, dbać o to, by dzieci miały do czynienia z wartościowymi miejscami w sieci. 
Warto poznawać je z nimi i dzięki temu lepiej rozumieć dziecko, jego wirtualne 
zainteresowania i internetowych idoli.

Po trzecie, być cierpliwym. Dzieciństwo i okres dorastania rządzą się własnymi 
prawami i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Czasem uświadomienie i zrozumienie 
tego, co chcemy przekazać, może zająć dzieciom dłuższą chwilę. W wielu przypadkach 
to wynik procesów zachodzących w mózgu w okresie dojrzewania. 

Po czwarte, dawać dobry przykład swoim zachowaniem. Dzieci uczą się przez obserwację, 
więc jeśli my sami spędzamy każdego dnia mnóstwo czasu z telefonem w ręku, takie 
zachowanie wydaje im się naturalne. 

Po piąte, być otwartym na świat dzieci. Tak, by mogły traktować nas jako swoich 
towarzyszy, a nie wrogów. Nasze wysiłki można porównać do zasiewania ziarenka. 
By wykiełkowało, musimy poświęcać mu czas i pielęgnować je.

Jak mądrze i bezpiecznie wprowadzić dziecko w świat 
nowych technologii?

Na szkodliwe treści takie jak pornografia czy materiały prezentujące 
przemoc, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę 
dzieci i młodzieży w internecie, młodzi użytkownicy mogą trafiać celowo 
lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy 
reklamę. Dzieciom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. 
Około 30% nastolatków pozostaje online cały czas, niezależnie od miejsca 
pobytu, a prawie 95% codziennie korzysta z sieci w domu (badania Nas-
tolatki 3.0 – NASK, 2016). Jestem matką 7-letniej Leny, która korzysta na 
co dzień z internetu i również obawiam się, że trafi na niepożądane treści. 
Dlatego ważne jest, aby ustalić z dzieckiem zasady korzystania z internetu 
oraz kontrolować je. Wspólnie z mężem udostępniamy jedynie pozytywne 
i bezpieczne treści, rozmawiamy z córką, o tym czego szuka w internecie. 
Zainstalowaliśmy także program kontroli rodzicielskiej. To rola rodzica, 
aby zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej,
mama 7-letniej Leny
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Co robimy 
w ContentHouse?

Strategia 
content marketingowa

Business 
content marketing

AI 
content experience

Performance 
content marketing

Social media 
content Video content

Influencer 
marketing Public relations

Pozwala na poznanie potrzeb grup docelowych. 
W strategii budujemy persony oraz analizujemy 
ich zachowania w sieci. Pozwala to precyzyjnie 
dopasować treści o produkcie lub usłudze.

Budujemy dla Ciebie media własne 
(blog lub portal firmowy), które wypełniamy 
merytorycznymi treściami na temat 
Twojej usługi lub produktu.

Dzięki szcztucznej inteligencji wspieramy 
działania content marketingowe poprzez 
automatyzację procesów dostarczania treści.

Promocja treści nastawiona na efektywne 
kanały dystrybucji, które prowadzą 
do realizacji wyznaczonych celów.

Prowadzenie kanałów dystrybucji, które 
wykorzystujemy do promocji Twoich treści.

Skuteczny format komunikacji do promocji 
produktów lub usług zarówno w branży 
B2B jak i B2C.

Współpraca z influencerem pozwala 
precyzyjnie dotrzeć do grupy docelowej. 
Influencer marketing ułatwia uwiarygodnienie 
marki oraz wzrost widoczności w Google.

Działania komunikacyjne z mediami opieramy 
na tworzeniu kontekstowych i wartościowych 
treści, które faktycznie interesują dziennikarzy 
oraz ich czytelników.

      

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami 
w wirtualnym świecie 

Dla współczesnych dzieci i młodzieży internet to bardzo ważne miejsce. 
Pomaga w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, jak również w szybkim dostępie 
do informacji. Dlatego każdy młody człowiek powinien mieć do niego równy dostęp.  

Problem z nomenklaturą

Zanim przejdziemy do tematu social media 
i serwisów internetowych, warto zauważyć, 
że problem z ich dostępnością dla osób z niepełno-
sprawnością zaczyna się już na poziomie nomen-
klatury. Ta z kolei cały czas ewoluuje. Powodem 
takiego stanu rzeczy jest zarówno wzrost 
świadomości społeczeństwa, jak również samej 
grupy społecznej, o której mowa. Aby dziecko 
mogło zrozumieć różnicę, sam rodzic powinien 
ją dostrzegać, dlatego poniżej krótko wyjaśniamy, 
jakie to ma znaczenie. 

Sam temat jest na tyle istotny, że od kilku lat 
na tym polu toczy się walka o to, aby mówić 
„osoby z niepełnosprawnością”, zamiast 
„osoby niepełnosprawne”, czy chociaż „głuche/
niesłyszące”, zamiast osoby „głuchonieme”. 
Dlaczego? Używając tych zwrotów z przeszłości, 
bardzo stygmatyzujemy takie osoby jeszcze zanim 
je spotkamy lub nawiążemy z nimi jakikolwiek 
kontakt. Mówiąc „osoba niepełnosprawna”, 
definiujemy człowieka jedynie za pomocą jego 
niepełnosprawności. A niepełnosprawność 
to jedna z jego cech. Nie coś, na co najbardziej 
powinniśmy zwracać uwagę.

W ostatnich latach na dzieci z niepełnosprawnościami zwraca się uwagę znacznie częściej, niż miało 
to miejsce jeszcze kilka lat temu. I chociaż wynika to z różnych czynników społeczno-politycznych, 
możemy zaobserwować większą otwartość na temat i potrzeby tej grupy. W rezultacie coraz więcej 
stron internetowych, serwisów i portali społecznościowych pragnie dostosować się do ich potrzeb. 
Sytuacja ta wciąż nie jest idealna, jednak wiele miejsc w internecie coraz szerzej otwiera swoje 
wirtualne drzwi dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Także tych młodych.

Szerzej ten problem wyjaśniał również Dariusz 
Galasiński – psycholog i lingwista, autor tekstu 
„Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawn-
ością?”, wskazując, że w tym przypadku język 
ma również ogromne znaczenie. Podobnie 
jest w przypadku osób g/Głuchych. To, że nie 
mówią i nie słyszą, nie oznacza braku komunikacji. 
Ta komunikacja jest, tylko na poziomie PJM 
(Polskiego Języka Migowego). A skoro ktoś mówi, 
lecz tylko za pomocą dłoni, to dlaczego określać 
go mianem „niemy”? 

Nazewnictwo jest bardzo ważne wśród ludzi 
młodych, u których dopiero kształtują się 
pewne zachowania i którzy nie zawsze rozumieją 
to, co dzieje się wokół nich. Sposób, w jaki będą 
odnosić się do swoich rówieśników z różnymi 
niepełnosprawnościami, mówić o nich czy sami 
o sobie, w znaczący sposób wpływa na ich 
relacje i samopoczucie.

Autor: Karolina Żyłowska
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Internet a dokumenty prawne

W przypadku internetu możemy mówić 
o poprawie komfortu życia osób z niepełnosprawn-
ością czy o ułatwieniu im kontaktu z osobami 
pełnosprawnymi. Wszystkie prawa zawarte są 
w licznych dokumentach dotyczących praw 
obywateli, jak również samych osób z niepełno-
sprawnościami. 

Przede wszystkim, co zaznacza Marek 
Mariusz Tytko, w konstytucji mówi się 
o kobietach i mężczyznach lub o człowieku 
jako o obywatelach naszego kraju. I wszystkim 
obywatelom, bez względu na inne cechy, 
w tym niepełnosprawność, przysługują takie 
same prawa. 

Na naszą uwagę, zwłaszcza w kontekście 
social mediów, zasługuje art. 69, który mówi, 
że „osobom niepełnosprawnym władze 
publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy 
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu 
do pracy oraz komunikacji społecznej.
Owa pomoc w „komunikacji społecznej” 
w dzisiejszych czasach wiąże się m.in. z interne-
tem i mediami społecznościowymi, które takową 
nam umożliwiają. Powinniśmy dążyć do tego, aby 
również osoby z niepełnosprawnościami miały 
do nich pełen dostęp. 

Innym, równie istotnym dokumentem, 
jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełno-
sprawnych. Definiuje „uniwersalne projektowanie” 
i wskazuje, że nie wyklucza ono pomocy 
technicznej dla szczególnych grup osób niepełno-
sprawnych, jeśli jest to potrzebne. Media powinny 
być dostosowane do wszystkich odbiorców. 
Z pomocą przychodzi szczególnie artykuł 2 Kon-
wencji, który właśnie wyjaśnia istotę „uniwersal-
nego projektowania”. Oznacza ono projektowanie 
produktów, środowiska i usług tak, aby były 
dostępne dla wszystkich w możliwie największym 
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalisty-
cznego projektowania. A jeżeli takowa potrzeba 
zajdzie, to uniwersalne projektowanie nie powinno 
wykluczać pomocy technicznej dla takich osób. 

To właśnie te dokumenty powinny być podstawą 
do działania w sprawie osób z niepełnosprawności-
ami. Natomiast, jak możemy wywnioskować 
z historii poszczególnych spraw sądowych, 
przepisy to jedno, a ich interpretacja drugie 
– może być różna w zależności od kontekstu 
danej sprawy.

Aspekt psychologiczny obecności 
dzieci w internecie

Mimo ograniczeń wiele dzieci i młodzieży 
decyduje się na założenie swojego konta 
w social mediach. Jak wskazuje psycholożka 
z serwisu psychotki.pl, Agata Wezandt, 
dla osób z różnymi niepełnosprawnościami jest 
to przestrzeń do nawiązywania relacji, pokaza-
nia siebie czy swoich pasji, które nie muszą być 
postrzegane przez pryzmat różnych trudności, 
z jakimi zmaga się dziecko. 

Wirtualny kontakt jest szczególną szansą 
zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. 
Takie dzieci mogą mieć problemy z akcepta-
cją siebie oraz własnej niepełnosprawności 
w kontakcie bezpośrednim, a znajomości 
internetowe są okazją na uniknięcie oceny 
opartej na wyglądzie zewnętrznym. 
W sieci mogą one kreować swój własny 
wizerunek, dzielić się tylko tą częścią życia, 
która dla nich ma największe znaczenie – 
wylicza ekspertka. - Mogą pokazywać swoje 
pasje, sposoby spędzania wolnego czasu. 
Dzięki takim działaniom nawiązywanie 
znajomości opierać się będzie na podstawie 
podobieństwa zainteresowań. Zneutral-
izowane zostanie postrzeganie poprzez 
pryzmat niepełnosprawności, która w życiu 
realnym często może utrudniać pierwszy 
kontakt.

Psycholożka dodaje, że jest to istotny punkt, 
biorąc pod uwagę fakt chęci zaspokojenia 
potrzeb społecznych, również przez dzieci 
z niepełnosprawnościami. Wezandt wspomina 
także o zagrożeniach, jakie mogą czekać na dzieci 
z niepełnosprawnością w sieci. Dlatego też 
warto edukować takie dzieci i od najmłodszych 
lat uświadamiać je na temat możliwości wystąpi-
enia takich problemów i pojawienia się różnych 
odmian cyberprzemocy. Pomimo to zaznacza, 
że nie można zapominać, iż w dzisiejszych czasach 
brak dostępności do mediów społecznościowych, 
sam w sobie, może stanowić źródło wykluczenia 
z grupy, a kontakt z rówieśnikami jest niezbędny 
do prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego, 
w opinii ekspertki, najlepsze rozwiązanie stanowi 
rozsądne korzystanie z internetu pod nadzorem 
osób dorosłych.

Dziecko z niepełnosprawnością niestety 
jest dużo bardziej narażone na cyberprzemoc. 
Obok tej, z którą spotykają się dzieci pełno-
sprawne, w tym przypadku pojawia się również 
wątek samej inności, niepełnosprawności. 
Bardzo często jest to również przemoc ze strony 
rówieśników, którzy starają się w ten sposób 
dowartościować. 

Innym, równie istotnym aspektem w tej kwestii, 
jest także zbytnia bezpośredniość pełnosprawnych 
rówieśników w stosunku do osoby z niepełno-
sprawnością. W zależności od cech charakteru 
dziecka z niepełnosprawnością pytania 
i stwierdzenia takie jak: czemu nie chodzisz?, 
jakbym nie widział, to by mi było smutno itd. 
mogą negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój 
dziecka z niepełnosprawnością. Dlatego istotne 
jest zrozumienie pewnych kwestii w tym temacie 
również przez osoby dorosłe. To właśnie 
w ich rękach spoczywa nauka wrażliwości 
młodszego pokolenia i zrozumienia w przyszłości, 
z kim może porozmawiać, np. o jego niepełno-
sprawności, a z kim lepiej takich rozmów unikać.

Wpływ dzieci z niepełnosprawnością 
na dzieci pełnosprawne w sieci

Jeżeli coś widujemy rzadko, wydaje nam się 
to być czymś innym, nieznanym. Często rodzi 
się w nas również lęk przed poznaniem tego. 
Podobnie wygląda sytuacja dzieci pełnosprawnych, 
które nie mają możliwości poznania swoich 
rówieśników, z różnym rodzajem i stopniem 
niepełnosprawności. Jak twierdzi psycholożka 
Daria Kaźmierczak, współautorka bloga 
psychotki.pl, przygoda dziecka z social mediami 
może mieć nie tylko negatywne konsekwencje, 
ale również pozytywne. Przykładowo chociażby 
dostrzeganie różnorodności w innych ludziach 
i akceptacja tego, że nie wszyscy wyglądamy 
tak samo. 

Dodatkowo psycholożka za niechęć osób 
z niepełnosprawnościami do pojawienia się 
w internecie nie obarcza samej niepełnosprawnoś-
ci, ale lęk przed swoją własną innością czy odrzuce-
niem. Dlatego też ważne jest, aby dzieci przestały 
się bać, nie przekłamywały rzeczywistości, 
np. tworząc fikcyjne konto na Facebooku, 
i pokazały siebie takimi, jakimi są. Nie jako dziecko 
z niepełnosprawnością, ale człowieka, który 
chce mieć swój własny profil w social mediach, 
gdzie będzie w sposób wirtualny łączył się 
ze znajomymi o podobnych problemach i pasjach.

Dzieci pełnosprawne, obserwując konta 
dzieci z niepełnosprawnościami, będą mogły 
zmienić swoje wyobrażenie o dzieciach 
z trudnościami, widząc po drugiej stronie 
człowieka, a nie samą niepełnosprawność. 
Często zapominamy, że człowiek 
z niepełnosprawnością ma swoje poglądy, 
zainteresowania, wiedzę, a patrzymy na 
niego tylko przez pryzmat niepełnosprawn-
ości. Uczestnictwo w sieci dzieci z niepełno-
sprawnościami wraz z prezentowaniem 
swoich pasji, pokazywaniem codziennego 
życia będzie zmniejszało ten dystans 
i wybiórczy sposób patrzenia na osoby 
niepełnosprawne – wskazuje Agata 
Wezandt. - Dodatkowo aktywizowanie 
społeczności osób z niepełnosprawności-
ami i włączanie ich w życie social mediów 
będzie wpływało na walkę ze stygmatyzacją 
i ostracyzmem społecznym (wykluczeniem). 
Warto również wspomnieć, że dzięki ogólnej 
dostępności internetu dzieci pełnosprawne 
mogą nawiązać kontakt, a nawet bliższe 
relacje z osobami z niepełnosprawnościami, 
z którymi nie miałyby możliwości spotkać 
się w świecie rzeczywistym. Dlatego takie 
znajomości będą pozytywnie wpływać 
na rozwój akceptacji odmienności i szacunku 
u osób pełnosprawnych dzięki doświadcze-
niu „więcej nas łączy, niż dzieli”.
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Internet bez barier

Niepełnosprawność nie powinna oznaczać 
wykluczenia, zwłaszcza wśród dzieci. 
Magda jest matką dwójki chłopców, bliźniąt 
w wieku 8 lat. Jedno z dzieci posiada ubytek 
słuchu. O wyjaśnianiu pewnych pojęć dziecku 
z niepełnosprawnościami mówi w następujący 
sposób:

Należy na pewnym etapie wychowania 
wyjaśnić dziecku, czym jest jego niepełno-
sprawność. Postarać się, aby zrozumiało, 
że co prawda jego cechą jest brak sprawności 
w nogach, rękach, uszach czy oczach. 
Natomiast inne dzieci również może 
wyróżniać inny kolor skóry, język czy zach-
owanie. Tłumaczenie, na czym polega 
różnorodność, to jedna z ważniejszych 
rzeczy, jakie musimy wykonać jako rodzice, 
czy to dzieci pełno- czy niepełnosprawnych. 
Jeżeli my wykonamy swoją pracę dobrze, 
to na dalszych etapach wykonają ją również 
social media i inne serwisy internetowe. 
Na ten moment wszelaki udział w social 
media może być dla dzieci terapią. Jednak 
niech będzie taką terapią, na jaką przygotują 
je rodzice – wskazuje mama 8-latków. 

Z powyższej wypowiedzi możemy wynieść 
bardzo ważny przekaz. Jest to niejako apel 
do rodziców, aby już na wczesnym etapie 
uświadamiali swoje dzieci o różnicach, jakie 
panują w społeczeństwie. Natomiast social media, 
jak i cały internet, traktowały jako rozwój i ciąg 
dalszy swoich nauk. Bo to właśnie tam bardzo 
często dostrzega się największe problemy innych 
ludzi. Ale przede wszystkim znajduje się człowieka 
w użytkowniku, dla którego internet często bywa 
jedyną formą uczestnictwa w społeczeństwie.

Social media a dostępność

O dostępności powinno myśleć się już podczas 
tworzenia serwisów lub mediów społecznościo-
wych. Większe kontrasty, audiodeskrypcja, 
piktogramy czy napisy to coś, dzięki czemu 
osoby z niepełnosprawnościami mogą lepiej 
poradzić sobie z obsługą internetu lub social 
mediów. Natomiast problem ten tak naprawdę 
najbardziej dotyka młodszych użytkowników. 
Dzieci bowiem nie zawsze potrafią zrozumieć, 
dlaczego brakuje pełnej dostępności i nie mogą 
robić tego, co ich rówieśnicy. 

Dzieci z niepełnosprawnością wzroku mogą 
mieć problem ze rozumieniem tekstu, 
zwłaszcza wtedy, gdy jest on okraszony 
obrazkiem, bez dokładnego opisu alternatywnego 
już na poziomie wstawiania tekstu przez 
jego twórcę. O zdanie na ten temat zapytaliśmy 
13-letniego Tomka, który od urodzenia zmaga 
się z wadą wzroku

Korzystam ze specjalnych aplikacji do czy-
tania tego, czego nie widzę w internecie. Ale 
one nie są niezawodne. Często nie wiem, co 
znajduje się np. na memie, którego dostałem 
od znajomego. Albo znajomi rozmawiają 
o czymś, co zobaczyli, a ja nie mogę tego 
widzieć, nie znam dokładnego kontekstu, 
a koledzy nie zawsze są w stanie mi ten 
obrazek opowiedzieć. Smutno mi wtedy.

Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom, które 
już dziś znajdziemy w najpopularniejszych 
social mediach: 

•  Facebook – daje możliwość czytania obrazu 
za pomocą sztucznej inteligencji, pozwala wysyłać 
wiadomości głosowe, ułatwia dodawanie audi-
odeskrypcji,

•  TikTok – pozwala na dodawanie napisów, ustaw-
ienia kontrastów, co również jest istotne 
w przypadku dzieci z epilepsją,

•  Instagram – umożliwia dodawanie napisów, 
również w transmisjach live, Stories czy na IGTV, 
oferuje wiadomości głosowe w DM oraz czytanie 
obrazów,
 
•  YouTube – daje możliwość dodawania napisów.

Co ciekawe, wiele osób niewidomych, 
w tym również dzieci, korzysta z Twittera. 
I nic w tym dziwnego, ponieważ jest on w pełni 
dostosowany do ich obecności. Oprócz wiado-
mości audio w DM istnieje tam również możliwość 
dodawania i odsłuchiwania krótkich tweetów 
audio. Pytany wcześniej Tomek przyznał, 
że wraz ze znajomymi to właśnie na Twitterze 
spędzają większość swojego wolnego czasu. 

Zupełnie inną perspektywą podzieliła się 
wspomniana wcześniej Magda, która jest 
matką dwójki chłopców w wieku 8 lat. 
Czy social media według niej są dostosowane 
do odbiorcy z niepełnosprawnością?

Tak naprawdę to zależy. Moje dziecko 
najczęściej chciałoby korzystać z serwisu 
YouTube. Ale nie da się ukryć, że tylko 
nieliczni twórcy dostosowują swoje treści, 
np. za pomocą napisów. Kiedy mój syn był 
mniejszy, bardzo lubił oglądać piosenki 
na kanale HeyKids - Piosenki Dla Dzieci. 
Dla niego tworzyły one bajkę i chętnie 
spędzał czas, obserwując rozwój akcji. 
Niestety, bardzo często twórcom nie chce 
się ich dodawać, co mnie zbytnio nie dziwi, 
bo zapewne jest to zajęcie czasochłonne. 
W przypadku innych social mediów, a na 
pewno Instagrama, sytuacja wygląda już 
dużo lepiej. Córka mojej koleżanki, która 
jest całkowicie niesłysząca, gdy zapytałam 
ją o wykluczenie, oznajmiła, że tam prak-
tycznie go nie czuje. Wiele filmów na IGTV 
czy na Stories posiada napisy. Więc rozumie 
dokładnie tyle, ile potrzebuje.

Oczywiście, w internecie znajdziemy również 
wiele przykładów treści tłumaczonych, np. na język 
migowy. Natomiast w większości ich twórcami 
są osoby niesłyszące, np. Młodzi Migają Muzykę 
czy Fundacje zajmujące się poprawą jakości życia 
osób g/Głuchych, np. Fundacja Między Uszami, 
która przygotowała tłumaczenie lektur szkolnych. 
Na uwagę zasługuje również projekt „Migane 
Bajko”, który w minimalistyczny sposób uspokoi 
zarówno słyszące, jak i niesłyszące dzieci. 

Ponadto rodzice dzieci z niepełnosprawnościami 
zawsze mogą szukać wsparcia u takich twórców 
jak: Życie na wózku, Iwona Cichosz, Migamy 
PJM-em, Muzyka na Kółkach czy Wózek 
dla duszy. Zaś w kwestii serwisów polecamy 
nawiązanie kontaktu z Fundacjami zajmującymi 
się pomocą osobom z różnymi niepełnosprawnoś-
ciami (Fundacja Między Uszami, Fundacja 
Szansa dla niewidomych czy Fundacja Widzialni) 
oraz na stronach pomagamydzieciom.info, 
fsmm.pl. 

Serwisy społecznościowe otwarte 
dla wszystkich

O ile w social mediach ułatwienia w dostępności 
można znaleźć np. w ustawieniach, tak z serwisami 
bywa już niestety gorzej. Wciąż niewiele z nich 
jest przystosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Dlatego też nie tylko dorośli, 
ale również dzieci mogą mieć znaczne problemy 
ze zrozumieniem zawartych w nich treści, co może 
być przeszkodą np. podczas szukania treści 
naukowych. 

Wiele filmików umieszczonych w artykułach 
nie posiada napisów i audiodeskrypcji. Jak zatem 
mogą w tym przypadku poradzić sobie dzieci, 
które chciałyby poszukać informacji w sieci 
lub dowiedzieć się, co nowego dzieje się 
w popkulturze? Jak twierdzi mama jednego 
z niewidomych chłopców, rozwiązaniem jest 
zainstalowanie odpowiednich aplikacji. 
Co ciekawe, tak naprawdę większość osób 
korzysta właśnie z nich, nawet podczas obsługi 
social mediów. Do najpopularniejszych aplikacji 
należą: 

•   IBUK Libra Light, która udostępnia 
publikacje niewidomym, słabowidzącym 
oraz niepełnosprawnym ruchowo,

•   NVDA – darmowy czytnik ekranowy 
dla niewidomych i niedowidzących 
użytkowników Windows,

•   Oprogramowania JAWS i Window-Eyes. 

Niestety wciąż dużo zależy od dobrej woli
twórców internetowych i autorów stron WWW. 
Zarówno w social mediach, jak i na innych 
serwisach czy stronach internetowych, dzieci 
z niepełnosprawnościami napotykają przeszkody.
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Walka o dostępność w sieci

Jeżeli mimo różnych, dostępnych rozwiązań 
widzimy, że dziecko czuje się wykluczone 
ze świata mediów społecznościowych, możemy 
podjąć stosowne kroki. Jednym z nich jest 
zgłoszenie się do odpowiednich fundacji, 
np. Fundacji Widzialni czy Fundacji Instytutu 
Rozwoju Regionalnego. Są też inne metody, 
np. próba podjęcia walki o dostępność poprzez 
wiadomości skierowane do twórców czy zaz-
naczanie tych problemów w komentarzach. Mogą 
to również robić dzieci, np. za pomocą zostawienia 
komentarza pod filmem, zdjęciem w social mediach 
itd. Czy takie działania mają sens? Jak pokazuje 
przykład jednego youtubera – owszem, mają. 
Kilka miesięcy temu oznajmił on w jednym 
ze swoich filmów, że robiłby napisy, ale nie ma 
na to czasu ani chęci. W rezultacie w komentarzach 
i na jego profilach w social mediach rozpętała 
się niemała burza, którą spowodował jeden 
komentarz pozostawiony przez bliskiego 
znajomego osoby niesłyszącej. Efekt? 
Dziś niemalże wszystkie filmy wspomnianego 
twórcy takie napisy posiadają. 

Czy warto to robić? Tu również odpowiedź 
jest twierdząca, o czym opowiada nam 14-letnia 
Laura.

Mam 14 lat, moja babcia też była 
niesłysząca. Jestem dumna, że akurat 
tę cechę po niej przejęłam. Nie ma się 
czego wstydzić. Jedynie denerwuje mnie 
to, że nie zawsze mogę oglądać tych 
twórców, których oglądają moi znajomi. 
Uwielbiam patrzeć na to, jak maluje się 
Red Lipstic Monster, ale czasami chciałabym 
też wiedzieć, jaki żart opowiedziała i z czego 
dokładnie się śmieje. Niektóre rzeczy staram 
się wyczytać z ruchu warg, ale wiele ujęć 
mi na to nie pozwala, jak również to, 
w jaki sposób Ewa układa wargi. Też nie jest 
to dla mnie łatwe do odczytu – opowiada 
o swojej idolce nastolatka.

Co ciekawe, rodzice dzieci z niepełnosprawnościa-
mi również często wskazują na to, że dzięki 
social mediom ich dzieci bardziej czują się częścią 
społeczności rówieśniczej. Mogą porozmawiać 
o swoich problemach z kimś w swoim wieku 
czy ponarzekać na to, jak bardzo nie fair wobec 
nich zachowali się ich rodzice, kiedy to o 2 w nocy 
wyłączyli im dostęp do internetu.  

Rodzice zarówno dzieci pełno-, jak i niepełno-
sprawnych powinni pamiętać zatem o tym, 
aby nie tylko edukować swoje dzieci, ale i czasami 
uświadamiać twórców, którzy być może nie zda-
ją sobie sprawy z tego, jak pewne udogodnienia 
byłyby istotne dla ich fanów. Dzięki temu dzieci 
z niepełnosprawnościami będą czuć się bardziej 
częścią społeczności rówieśniczej, a dzieci 
pełnosprawne zrozumieją, że bez względu na to, 
jak bardzo różnimy się od siebie zewnętrznie 
– jesteśmy bardzo do siebie podobni i mamy 
niemalże identyczne potrzeby. Również te 
komunikacyjne.

Double trouble – bezpieczeństwo 
i zarządzanie danymi w internecie

Internet jest nieodłącznym elementem życia młodego pokolenia. Jednak niefrasobliwe 
podejście do kwestii bezpieczeństwa i złudne poczucie anonimowości mogą narazić 
dziecko na kłopoty, a jego rodzicom dostarczyć powodów do zmartwień. Jak się przed 
tym chronić?

Cyfrowe ślady

Poruszanie się w wirtualnym świecie stało się 
dla nas tak normalne i oczywiste, że często 
zapominamy, jakie wiążą się z tym zagrożenia. 
Każdy nasz krok, każda czynność zostawia 
w sieci tzw. cyfrowy ślad. Z jednej strony adres 
IP komputera umożliwia m.in. ustalenie, gdzie 
znajduje się urządzenie, z którego korzysta 
konkretny użytkownik internetu, na jakim 
systemie pracuje, gdzie loguje się do sieci, 
z usług jakiego dostawcy internetu korzysta. 
Z drugiej strony wyszukiwarki i portale dokład-
nie śledzą ruch w cyberprzestrzeni. Przeglądarki 
zapamiętują odwiedzane przez nas strony, pliki 
cookies rejestrują aktywność, portale gromadzą 
podawane przez nas dane osobowe, z kolei 
wyszukiwarki dysponują historią wyszukiwań. 
Systemy w aplikacjach pozwalają precyzyjnie 
ustalić aktualną lokalizację, a do tego żądają 
dostępu do listy kontaktów lub zawartości kal-
endarza. Do tego pokaźną ilość danych zbierają 
portale społecznościowe. Wszystko to, co robimy 
w wirtualnym świecie, informuje o tym, kim 
jesteśmy, jak się komunikujemy, czym się interesu-
jemy, jak spędzamy czas, co nam się podoba, 
czym się zajmujemy. To ogromna ilość danych, 
która pozwala nawet ustalić wiek, płeć, stan 
cywilny i majątkowy czy orientację seksualną! 
Na co dzień z danych tych korzystają m.in. dost-
awcy internetu, operatorzy sieci komórkowych, 
analitycy internetowi, marketerzy, reklamodawcy. 
Problem pojawia się wtedy, gdy dane te wpadną 
w niepowołane ręce. 

Cyfrowy ślad, który pozostawiamy często 
nieświadomie, jest niezwykle trudny do usunięcia. 
Dane, które są gromadzone niejako bez naszej 
wiedzy, to jednak nie wszystko. Wiele cyfrowych 
śladów zostawiamy po sobie celowo, przede 
wszystkim publikując posty, komentując 
artykuły, umieszczając w social mediach zdjęcia 
lub nagrania wideo, udzielając się w dyskusjach 
na forach, pozostawiając opinie i oceny czy też 
prowadząc blogi. Tymczasem materiały zamieszc-
zone w sieci nie zawsze da się tak po prostu 
usunąć. W dodatku często po ich opublikowaniu 
tracimy nad nimi kontrolę. Niestety, wielu 
użytkowników internetu naiwnie zakłada, że 
po pierwsze udostępniane przez nich dane nie 
zostaną przeciwko nim użyte, a po drugie, że infor-
macje rozpłyną się wśród milionów innych danych 
krążących w sieci. W rzeczywistości znalezienie 
i segregacja wprowadzanych danych nie stanowi 
dużego problemu. 

O tym, że zagrożenie jest realne wiemy 
m.in. z ogólnopolskiego badania uczniów 
„Nastolatki 3.0”. Aż jedna trzecia nastolatków 
(32,2%) spotkała się z wyzywaniem za pośrednic-
twem internetu, a jedną piątą (19,4%) dotknęło 
poniżanie i ośmieszanie. Co dziesiąty deklaruje, 
że przez internet był szantażowany (11,1%) 
i straszony (13,6%). Z rozpowszechnianiem 
kompromitujących materiałów na swój temat 
spotkał się co dziesiąty uczeń (12,4%) i podobna 
liczba nastolatków doświadczyła próby podszywa-
nia się pod swoją tożsamość (12,6%). Jednocześnie, 
jak możemy przeczytać w raporcie, co piąty uczeń 
nie widzi potrzeby ograniczenia dostępności 
do swoich danych w internecie (21,9%).

Autor: Adrian Paradowski
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RODO a ochrona dzieci w internecie

Dzieci korzystające z internetu są skłonne 
udostępnić więcej danych niż dorośli i jednocześnie 
są bardziej narażone na wykorzystanie tych 
danych, bez ich świadomej zgody. Z pomocą 
starają się przychodzić przepisy. Wejście w życie 
RODO sprawiło, że niezgodne z prawem stało 
się wykorzystywanie danych osobowych 
dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia, 
bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
Niestety, ustawodawcy nie sprecyzowali tego, 
jak ma wyglądać weryfikacja wieku użytkowników 
internetu czy też zgody rodziców/opiekunów 
dziecka na gromadzenie i przetwarzanie danych. 
Zatem nie ma prawnego rozwiązania, które 
zapewniłoby kompleksową i pełną ochronę 
dzieci w internecie.

Zagrożenia dla prywatności

Niepokojący jest fakt, że większość dzieci 
nie potrafi edytować ustawień prywatności 
w portalach społecznościowych. Wiele z nich 
nie dba o regularną zmianę haseł do serwisów, 
z których korzystają. W dodatku młodzi ludzie 
chętnie publikują posty z oznaczeniem dokładnej 
lokalizacji, w której się znajdują. Co więcej, niektóre 
dzieci są skłonne nawet do udostępnienia haseł 
lub swoich danych osobowych. Wszystko to szansa 
na atak ze strony cyberprzestępców. 

Trzeba pamiętać, że jedną z najpopularniejszych 
metod, których używają hakerzy, jest tzw. phish-
ing. Wysyłając fałszywe maile lub przekierowując 
użytkownika na fałszywe strony www, z łatwością 
wyłudzają wiele danych, w tym hasła, numery 
kart kredytowych czy kont bankowych. Oszuści 
korzystają też z opanowanych do perfekcji socjo-
technik, tak aby nakłonić użytkowników internetu 
do ujawnienia swoich danych lub do zainstalowan-
ia złośliwego oprogramowania. 

Badanie firmy Kaspersky dowodzi, że aż 60% 
użytkowników internetu miało styczność 
z zagrożeniami takimi jak: kradzież tożsamości, 
cyberprzemoc czy kontakt ze szkodliwymi 
treściami. 12% respondentów odnotowało, 
że ich dziecko było atakowane przez hakerów 
w celu zainstalowania szkodliwego oprogramowa-
nia, 14% potwierdziło, że ich dziecko otrzymało 
anonimowe wiadomości nakłaniające do nieod-
powiednich działań, a 11% dzieci było szan-
tażowanych w sieci. Z kolei 12% dzieci podawało 
dane w ryzykowny sposób, w tym informacje 
finansowe. Jest to niezwykle niepokojące, 
tym bardziej że wielu rodziców udostępnia 
dzieciom urządzenia, do których mają podpięte 
karty kredytowe umożliwiające zakupy w aplik-
acjach albo takie, z których korzystają w ramach 
bankowości elektronicznej. 

W przypadku korzystania ze wspólnych urządzeń, 
a nawet wspólnej sieci, kluczowe jest zabezpiecza-
nie danych hasłami, utworzenie odrębnych 
kont dla użytkowników itp. 

Jak zapewnić najmłodszym bezpieczny dostęp do sieci?

Jak wspomnieliśmy, to rodzice odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu dziecka do bezpiecznego 
poruszania się w sieci. Co zatem można zrobić? 

      

1.  Przede wszystkim trzeba uświadomić dziecku konieczność ostrożnego 
podchodzenia do udostępniania danych. Warto podpowiedzieć mu, jakie dane 
są niezbędne do korzystania z serwisów internetowych, programów i aplikacji, 
a jakich podawać absolutnie nie wolno. 

2.  Należy też wytłumaczyć, czym grozi klikanie w podejrzane linki i ściąganie 
niesprawdzonego oprogramowania. Istotne jest też skonfigurowanie wraz 
z dzieckiem ustawień prywatności w mediach społecznościowych. 

3.  Warto przejrzeć aplikacje na smartfonie i odinstalować te, z których pociecha 
nie korzysta. Nauczyć dziecko, jak rozpoznawać programy i aplikacje warte instalacji. 
Sposobem na zweryfikowanie jakości aplikacji jest wspólne zapoznanie się z opiniami 
dostępnymi w Google Play i w App Store.

4.  Dobrze jest także od czasu do czasu sprawdzać, z jakich stron i portali korzysta 
dziecko, a także jakie treści publikowane są na jego temat w sieci. 

5.  Trzeba uświadamiać dziecku konsekwencje nieroztropnego publikowania zdjęć 
i filmów, które mogą go nie tylko kompromitować, ale też dostarczać wielu informacji 
na temat miejsca zamieszkania, statusu materialnego rodziny, szkoły, do której chodzi itd.  

Jednak czy można wspierać dziecko w korzystaniu z internetu, samemu mało wiedząc o współczesnych 
technologiach? Wiedza jest niezastąpiona, ale dużą pomoc stanowi tu łatwe w obsłudze oprogramowanie 
do kontroli rodzicielskiej. 

Specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – Sergiusz Diundyk – podkreśla, że większość współcze-
snych systemów operacyjnych, zarówno dla komputerów, jak i dla telefonów, posiada podstawowe 
funkcje kontroli rodzicielskiej. Wystarczy je włączyć! Jaki zakres może mieć oprogramowanie 
do kontroli rodzicielskiej?
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Możliwość ograniczania zakresu godzin 
aktywności systemu, ograniczenie uprawnień 
do uruchomienia wybranego oprogramowa-
nia, blokada możliwości zainstalowania 
nowych programów, ograniczenie dostępu 
do wybranych stron internetowych, zbieranie 
statystyk – to tylko niektóre z nich – wylicza 
ekspert.

Dużo większe możliwości dają zewnętrzne 
programy do kontroli rodzicielskiej. Dzięki 
zaawansowanej technologii filtrowania treści, 
monitorowaniu aktywności w internecie 
i aplikacjach, śledzeniu lokalizacji, monitorowaniu 
czasu spędzonego przed ekranem i innym 
opcjom programy te pomagają chronić dziecko 
zarówno w świecie wirtualnym, jak i w realnym. 
Na jakie programy warto zwrócić uwagę? Nasze 
propozycje to: Kaspersky Safe Kids, Qustodio 
Best Parental Control, NetNanny Family Protection 
Pass, Norton Family, Google Family Link czy też 
Beniamin. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest 
to rozwiązanie całkowicie niezawodne. Na pytanie, 
czy dzieci mogą w jakiś sposób dezaktywować 
kontrolę rodzicielską, Sergiusz Diundyk bez 
wahania odpowiada, że tak.

Jest na to wiele sposobów, których, oczy-
wiście, nie zdradzę. Jeśli dziecko interesuje 
się komputerami czy telefonami, ma umysł 
techniczny – na pewno poradzi sobie 
z odblokowaniem, często lepiej i szybciej 
niż rodzice. Jest to tylko kwestia czasu. 
Dlatego to ma sens jedynie dla dzieci 
do 5-6. roku życia. Dalej tylko edukacja 
może pomóc, przy czym najpierw trzeba 
wyedukować rodziców, a potem dzieci. 
Przecież, najczęściej, to właśnie rodzice 
rozsyłają po całym internecie niewyo-
brażalne ilości prywatnych danych swoich 
dzieci. Dziecko albo poradzi sobie z odblo-
kowaniem urządzenia, albo znajdzie inne 
(chociażby u przyjaciół). Chyba że komplet-
nie mu na tym nie zależy. A decyzję rodziców 
o zablokowaniu mu dostępu może pamiętać 
przez całe życie.

Jak wspomina ekspert – kiedyś pod blokiem 
w Warszawie usłyszał rozmowę dwóch chłopców: 
7 i 8 lat.

– Znalazłem ciekawą stronę w internecie, chodźmy 
do Ciebie, pokażę.

– O, super! Tylko idziemy do Ciebie, bo mój ojciec 
ma zepsuty komputer, u niego nic nie ma.

Sergiusz Diundyk nie ma pojęcia, o jaką stronę 
chodziło wspomnianemu dziecku, jednak podkreś-
la, że im bliższy rzeczywistości jest obraz świata 
istniejący w wyobraźni rodziców, tym bezpieczniej 
jest dla dziecka.

Pozostaje również pytanie, czy monitorowanie 
i kontrolowanie aktywności dziecka w internecie 
nie jest naruszeniem jego prywatności? Bez wąt-
pienia jest to dobre rozwiązanie dla najmłodszych, 
którym nie da się w precyzyjny i pewny sposób 
wytłumaczyć zasad bezpieczeństwa. W przypadku 
starszych dzieci takie działanie może zostać 
zinterpretowane jako brak zaufania. Dlatego 
lepszą opcją może się okazać zwyczajna rozmowa 
poświęcona tematowi cyberbezpieczeństwa. 

Omawiając problem bezpieczeństwa, upewnij 
się, czy dziecko wie, że:

•   każde działanie w sieci zostawia cyfrowy ślad,

•   trudno przewidzieć konsekwencje ujawniania 
prywatnych informacji,

•   usunięcie opublikowanych materiałów jest 
często niemożliwe,

•   można skutecznie ograniczyć liczbę danych 
udostępnianych w internecie,

•   należy ujawniać tylko te dane, które są 
niezbędne.

Zagrożenia, które niesie ze sobą internet, 
mają wiele aspektów. Niekontrolowane udostęp-
nianie danych wrażliwych i prywatnych informacji 
może zachwiać bezpieczeństwem zarówno 
w świecie wirtualnym, jak i w realnym. Konse-
kwencje są różne, od utraty kontroli nad publikow-
anymi treściami, przez narażenie komputerów 
na cyberataki, aż po przestępstwa przeciwko 
mieniu, życiu i zdrowiu. Wszystko to sprawia, 
że tematu tego lekceważyć nie wolno!

O czym trzeba pamiętać, konfigurując ustawienia bezpieczeństwa 
na urządzeniach, z których korzysta dziecko?   

Konfigurując oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, trzeba pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach:

1. Rzetelnie wybierać producenta oprogramowania. Najlepiej, żeby dobry 
informatyk zbadał, gdzie wybrane oprogramowanie wysyła dane 
i czy wszystkie wymagane przez program dostępy są uzasadnione.

2. Jeśli podczas konfigurowania czegoś nie wiemy lub nie rozumiemy 
– nie dotykamy.

3. Zawsze sprawdzamy, czy to, co poustawialiśmy rzeczywiście działa, 
szczególnie po nagłym zrestartowaniu telefonu/komputera (odłączenie 
od zasilania, wyjmowanie baterii).

4. Trzeba sprawdzić, czy nie da się w jakiś prosty sposób wyłączyć tego 
oprogramowania.

5. Warto parę razy w tygodniu sprawdzać, czy oprogramowanie dalej 
działa.

Sergiusz Diundyk
doradca z zakresu architektury oprogramowania, 
e-commerce i cyberbezpieczeństwa, 
autor bloga informatycznego sergiuszdiundyk.pl
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Publikowanie wizerunku dziecka z perspektywy prawnej

Urząd Ochrony Danych Osobowych od 2009 r. w ramach ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” upowszech-
nia wiedzę o ochronie danych osobowych wśród nauczycieli, uczniów 
i ich środowisk, jak rodzina czy społeczność lokalna. W ramach tego 
programu, ale nie tylko, UODO uświadamia, że prawo do prywatności 
i ochrona danych osobowych, przysługują również dziecku. Należy jed-
nak pamiętać, że to rodzice działają w imieniu dziecka i mają na względzie 
jego dobro. Zatem jeśli dziecko nie umie jeszcze zarządzać swoimi dany-
mi, to rodzice powinni to robić w jego imieniu rozważnie. Jeżeli dziecko 
jest już na tyle dojrzałe, że może współpracować z rodzicem w pode-
jmowaniu pewnych, bardzo istotnych dla niego decyzji, to jego wola 
powinna być uwzględniana i powinien być dopuszczony do współdecy-
dowania w ważnych dla niego kwestiach, np. udostępniania wizerunku. 

Dzieci jednak są podatne na zagrożenia. Nie zawsze wiedzą, jak chronić 
się przed niebezpieczeństwami wynikającymi z dzielenia się własnymi 
danymi osobowymi za pomocą nowych technologii. Dlatego też rodzic 
powinien uzasadnić dziecku swoją decyzję o nieudostępnianiu danych, 
wyrazić jakie ma obiekcje, co motywuje jego sprzeciw. Rodzice sami 
również powinni pamiętać, że publikowanie wizerunku dziecka 
powinno mieścić się w granicach zdrowego rozsądku. Zawsze warto 
pomyśleć o konsekwencjach takiego działania, zarówno obecnych, 
jak i w przyszłości. Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu 
i czasie należy do istotnych praw dziecka.

Ewelina Janczylik-Foryś
zastępca rzecznika prasowego UODO

Jakie bezpośrednie zagrożenia najczęściej spotykają dzieci 
w internecie? Po czym je rozpoznać i jak nie wpaść w pułapkę? 

Świat online pełen jest edukacji, informacji i rozrywki, a poprawnie uży-
wany może okazać się bardzo pomocny dla każdego dziecka. Problem 
w tym, że według naszych badań rodzice mają kłopot z zapewnieniem 
swojemu dziecku bezpieczeństwa w internecie, a 84% martwi się, co 
może je spotkać w świecie wirtualnym. 

Nie jest niespodzianką, że dzieci grają w gry, oglądają różne treści wideo, 
słuchają muzyki i pobierają oprogramowanie. Problem w tym, że często 
nie wiedzą one, gdzie szukać takich treści i dość łatwo skierować je 
na niebezpieczne zasoby online. Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju 
paradoksem, bo przecież współczesne dzieci doskonale czują się w świe-
cie online i często znacznie lepiej radzą sobie z urządzeniami cyfrowymi 
niż ich rodzice. Problem polega jednak na tym, że dzieci są z natury 
znacznie bardziej ufne i bardziej niecierpliwe niż dorośli. Dlatego dość 
łatwo można nimi manipulować, by kliknęły odnośnik, pobrały coś 
lub podały jakieś dane. Szczególnie gdy przedstawi im się perspektywę 
pobrania za darmo gry, która w oficjalnych kanałach jest płatna, obe-
jrzenia filmu przed premierą lub wygrania atrakcyjnej nagrody (takiej jak 
smartfon) za kliknięcie odnośnika na portalu społecznościowym. 

Atakujący mogą mieć na celowniku dane samego dziecka (np. numer 
telefonu lub adres e-mail), ale atak może być także elementem szerszych 
działań, w których przestępcy dążą np. do uzyskania informacji o adresie 
zamieszkania, statusie majątkowym rodziców itd. 

Z kolei nakłonienie do uruchomienia załącznika lub kliknięcia odnośnika 
ma zwykle na celu doprowadzenie do infekcji komputera, która może 
mieć szereg konsekwencji – kradzież lub zniszczenie danych, przechwyty-
wanie loginów i haseł do usług online czy podsłuchiwanie/podglądanie 
przy użyciu kamery wbudowanej w komputer. Sytuacja robi się jeszcze 
bardziej niebezpieczna, gdy w rodzinie jest jeden komputer, z którego 
korzystają wszyscy domownicy, łącznie z rodzicami. W takim przypadku 
infekcja wynikająca z nieuwagi dziecka może doprowadzić do poważnych 
konsekwencji, łącznie z kradzieżą danych dotyczących bankowości on-
line lub nawet bezpośrednio pieniędzy.

Piotr Kupczyk
Dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska
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Bezpieczeństwo dziecka w sieci 
– jak o nie zadbać od strony technicznej?

Dzieci wiele czasu spędzają dziś w internecie. Miejsce to, oprócz oczywistych walorów 
edukacyjnych, cechuje się również ogromną liczbą zagrożeń. W jaki sposób możemy 
ustrzec przed nimi nasze pociechy? Co zrobić, żeby przeglądanie internetu było dla nich 
– a także dla naszych urządzeń – maksymalnie bezpieczne?

Jakie zagrożenia czekają 
na najmłodszych w internecie?

Łatwość dostępu do internetu sprawiła, 
że dzieci spędzają w nim coraz więcej czasu. 
Nie tylko ze względu na trwającą pandemię 
i zdalny tryb nauczania. Internet służy im jako 
miejsce do zbierania potrzebnych informacji, 
rozrywki, a także kontaktów z rówieśnikami. 
To sprawia, że najmłodsi użytkownicy są narażeni 
na szereg rozmaitych zagrożeń płynących z bycia 
online. 

Do najważniejszych należą z pewnością: 

•    dostęp do nieodpowiednich treści oraz reklam  
      nieprzeznaczonych dla najmłodszych 
      (pornografia, alkohol, wyroby tytoniowe, 
      wulgarne treści etc.),

•    ataki socjotechniczne oraz phishing, 
      a co za  tym idzie – możliwość udostępnienia    
      osobom nieuprawnionym wrażliwych 
      danych (np. miejsca zamieszkania, danych 
      dostępowych  do kont bankowych, adresów  
      e-mail),

•    infekcja urządzenia niebezpiecznym 
      oprogramowaniem, mogącym służyć 
      do szyfrowania, a w konsekwencji utraty  
      dostępu do zapisanych na dysku danych.

Jako że dzieci często nie posiadają własnego 
komputera, zwykle korzystają z urządzeń 
rodziców. To sprawia, że ryzyko przekazania 
prywatnych danych nieuprawnionym osobom 
jest bardzo wysokie. Dzieci są w stanie bez 
zastanowienia klikać w komunikaty pojawiające 
się na ekranie, co np. na niezabezpieczonych 
stronach może być pierwszym krokiem 
do instalacji złośliwego oprogramowania 
szpiegującego. A to z kolei sprawi, 
że udostępniając dziecku laptop, smartfon 
lub tablet, na którym opłacamy rachunki, 
robimy zakupy lub logujemy się do własnych 
kont e-mail, ważne dla nas informacje mogą 
dostać się w niepowołane ręce. W związku z tym 
niezbędne jest wprowadzenie pewnych procedur, 
dzięki którym umożliwimy dziecku bezpieczne 
przeglądanie treści w internecie. 

Autor: Radek Kowalik

Artykuł stworzony przy współpracy z firmą Surfshark

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami 
w internecie?

Vytautas Kaziukonis, CEO firmy Surfshark, 
w strategii ochrony dziecka przed 
zagrożeniami płynącymi z sieci proponuje 
skupienie się na sześciu elementach, dzięki którym 
jesteśmy w stanie nauczyć nasze pociechy 
bezpieczeństwa w sieci i sprawnego poruszania 
się po jej zasobach. 

Oto co według eksperta możemy jako rodzice 
zrobić, aby zapewnić dziecku maksymalny poziom 
bezpieczeństwa w świecie online:

     Ustalić podstawowe zasady dotyczące 
przekazywania obcym osobistych danych: 
musimy wyjaśnić dzieciom, którymi informacjami 
nie powinny dzielić się z przypadkowymi osobami 
poznanymi w sieci. Dotyczy to m.in. nazwisk, 
haseł, adresu zamieszkania etc.

    Uczyć dziecko uważnego i przemyślanego 
korzystania z internetu, tj. stałego myślenia o tym, 
jakie informacje publikują online lub przesyłają 
przez komunikatory.

    Ustawić kontrolę rodzicielską skierowaną 
na treści nieodpowiednie dla naszych dzieci. 
Obecnie każda przeglądarka posiada tego typu 
funkcje, dzięki którym jesteśmy w stanie „wyciąć” 
tę część internetu, w którą najmłodsi nie powinni 
się zagłębiać.

      Edukować dzieci w zakresie niebezpieczeństwa 
publicznych sieci Wi-Fi, zwłaszcza pod 
kątem łatwości, z jaką cyberprzestępcy 
są w stanie monitorować ich aktywność.
Sieci takie dostępne są w wielu miejscach, 
a korzystanie z nich bez odpowiedniej 
wiedzy może mieć poważne konsekwencje. 

      Upewnić się, że dzieci nie będą klikać 
w podejrzane linki, zwłaszcza te przesyłane 
w e-mailach od nieznanych nadawców. Warto 
sprawdzić również, czy dzieci są świadome 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą instalowanie 
aplikacji z niesprawdzonych źródeł. 

      Zainstalować specjalistyczne oprogramowanie 
chroniące dziecko w internecie. W tym przypadku 
jednym z dostępnych rozwiązań będzie VPN.

Technologia a bezpieczeństwo 
dziecka w sieci

Rozwój technologii spowodował, że z dzisiejszymi 
zagrożeniami internetowymi jesteśmy w stanie 
walczyć za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Jednym z najlepszych jest wspomniany przed 
chwilą VPN.

VPN (ang. Virtual Private Network) to specjalne 
oprogramowanie służące do szyfrowania 
połączenia internetowego, które ma na celu 
maksymalne zabezpieczenie naszej sieciowej 
aktywności przed zewnętrznymi ingerencjami 
oraz pełną ochronę prywatności. Z technicznego 
punktu widzenia, działanie VPN-a opiera się 
na korzystaniu z internetu przy pomocy 
specjalnie przygotowanego serwera należącego 
do firmy obsługującej VPN. Przez ten właśnie 
serwer przepuszczany jest cały nasz ruch 
internetowy. Serwer generuje specjalny klucz 
poufny, dzięki któremu nasze połączenie jest 
szyfrowane i nikt nie jest w stanie podejrzeć 
przesyłanych lub pobieranych danych. 

Instalacja VPN, np. od firmy Surfshark, 
na komputerach, tabletach i smartfonach całej 
rodziny jest niezwykle prosta i nie wymaga 
praktycznie żadnych zdolności technicznych. 
Wystarczy zainstalować specjalną aplikację 
(dla bardziej zaawansowanych użytkowników 
istnieje możliwość manualnego skonfigurowania 
VPN np. na domowym routerze). 
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Aplikacja taka zapewnia znaczną poprawę 
bezpieczeństwa korzystania z sieci, również 
przez najmłodszych. W jaki sposób? 

Oto kilka możliwości tego narzędzia, które 
przydadzą się każdemu rodzicowi troszczącemu 
się o swoje dziecko i jego działania online.

Szyfrowane połączenie internetowe

Chcąc zobrazować, jak działa VPN 
zainstalowany na telefonie, tablecie 
lub komputerze można porównać go 
do cyfrowej peleryny-niewidki – niczym ta 
z opowieści o losach Harry’ego Pottera. 
Jej „założenie” sprawia, że wszystko, co robimy 
w internecie jest zupełnie niewidoczne dla osób 
z zewnątrz. 

Uruchomiony VPN szyfruje przesyłane przez
nas informacje, chroniąc je przed zewnętrznym 
oprogramowaniem monitorującym – również 
w ogólnodostępnych sieciach Wi-Fi. A te, 
jak powszechnie wiadomo, nie słyną przecież 
ze stosowania wymyślnych zabezpieczeń. 
Dzięki szyfrowaniu połączenia, nasze dziecko 
może surfować po sieci i wyszukiwać interesujące 
je informacje bez ryzyka, że każdy jego ruch będzie 
śledzony przez cyberprzestępców, a pozyskane 
w ten sposób informacje posłużą do przygotowania 
ataku phishingowego. 

Ochrona przed nieodpowiednimi 
treściami

Internet pełen jest treści nieodpowiednich 
dla najmłodszych. Dobrze ustawiona kontrola 
rodzicielska w przeglądarce jest w stanie wyciąć 
wiele z nich, ale nie zawsze możliwe jest pełne 
kontrolowanie tego, co nasza pociecha widzi 
na ekranie.

VPN Surfshark jako jedno z nielicznych narzędzi 
na rynku posiada wbudowaną funkcję blokady 
nieodpowiednich treści, również tych 
reklamowych. Dzięki temu dziecko, przeglądając 
zasoby sieciowe, nie trafi przypadkiem na rzeczy, 
których nie powinno zobaczyć. Reklamy alkoholu, 
gier hazardowych, pornografia, brutalność – 
to tylko niewielki wycinek nieodpowiednich treści, 
na jakie dziecko może trafić w czasie surfowania 
po sieci. Korzystając z VPN-a jesteśmy w stanie 
wyciąć je wszystkie, pozostawiając jedynie 
to, co niezbędne.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym 
o potencjalnych zagrożeniach

Surfshark Alert jest co prawda dodatkową usługą 
(jej koszt to niecałe 4 zł miesięcznie), jednak 
znacznie ułatwia zabezpieczanie działań dziecka 
w internecie. Udostępnia ona bowiem 
natychmiastowe powiadomienie w momencie, 
gdy nasze adresy e-mail pojawią się 
w jakichkolwiek ujawnionych bazach danych 
i wykrywa ślady zhakowanych danych osobowych 
z ponad 60 różnych punktów danych. W pakiecie 
z nią znajduje się również Surfshark Search 
– prywatna przeglądarka internetowa, pozwalająca
naszemu dziecku bezpieczniej przeszukiwać
internet. Bez reklam i bez zapisywania jego
aktywności w jakimkolwiek rejestrze.

Ochrona wielu urządzeń

VPN udostępniany przez firmę Surfshark 
w ramach jednego abonamentu pozwala 
na objęcie ochroną nielimitowanej liczby 
urządzeń. Dlatego, gdy posiadamy więcej niż 
jeden komputer, telefon bądź tablet – każdy 
sprzęt podpięty do sieci jesteśmy w stanie 
zabezpieczyć pod kątem wykorzystania go przez 
nasze dzieci. Ma to zastosowanie nie tylko w czasie 
użytkowania przez nie z naszego urządzenia, 
ale umożliwia także dodanie w przyszłości 
kolejnych komputerów (np. w momencie, gdy 
zdecydujemy się na zakup własnego sprzętu 
dla dziecka). Możemy więc zabezpieczyć całą 
rodzinę bez dodatkowych opłat. 

W jaki sposób można zabezpieczyć rodzinę przed niezamierzonym 
wyciekiem wrażliwych danych?

Rodziny powinny w miarę możliwości korzystać z 2FA (ang. two-factor authentication), czyli 
uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz dbać o to, aby ich oprogramowanie było zawsze 
aktualne. Jeśli to możliwe, radziłbym również korzystać z oprogramowania do zarządzania 
hasłami, aby każde hasło było unikalne i spełniało surowe wymagania 
bezpieczeństwa. 

Ważne jest również, aby nauczyć się rozpoznawać i unikać oszustw typu phishing. Kampanie 
typu spear-phishing, w których oszuści atakują określoną osobę w celu uzyskania informacji 
lub pieniędzy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub fałszywych witryn internetowych, 
są zaskakująco skuteczne. Na przykład mogą wysłać nam wiadomość e-mail, która wygląda 
prawie identycznie jak ta, którą wysyła usługa, z jakiej korzystamy. Jeśli klikniemy w link, 
możemy udostępnić poufne informacje, które hakerzy mogą sprzedać lub wykorzystać 
do popełnienia oszustwa. 

Wreszcie, konieczne są odpowiednie działania proaktywne, takie jak programy/aplikacje 
do wykrywania naruszeń, aby rutynowo sprawdzać, czy dane nie wyciekły do ciemnej sieci 
(ang. dark web). Odpowiednie zabezpieczenie wykryje, że zhakowane dane osobowe są 
udostępniane online, a użytkownicy otrzymają powiadomienie z prośbą o podjęcie 
niezbędnych działań. W większości przypadków hasła będą musiały zostać natychmiastowo 
zmienione, a w sytuacji naruszenia informacji finansowych wymagane może być także 
monitorowanie aktywności na koncie bankowym.

Vytautas Kaziukonis
CEO firmy Surfshark

Dziecko w internecie – duże szanse 
i duże zagrożenia

Internet to prawdziwa skarbnica informacji, dzięki którym najmłodsi mogą 
rozwijać swoje pasje i utrzymywać kontakt z rówieśnikami. To również 
miejsce, w którym czekają na nich liczne zagrożenia. Na szczęście jesteśmy 
dziś w stanie skutecznie im przeciwdziałać. Nie ma co prawda rozwiązań 
idealnych, w 100% chroniących młodych użytkowników przed zewnętrznymi 
zagrożeniami. Jesteśmy jednak w stanie zminimalizować ryzyko tego typu 
sytuacji poprzez umiejętne wykorzystanie VPN-u oraz edukację dziecka 
w dziedzinie bezpiecznego poruszania się po sieci internetowej. To powinno 
zaowocować wzrostem jego świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa 
w sieci i ochroną naszego cyfrowego życia. 
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Bezpieczne korzystanie ze stron 
internetowych – czego unikać 
i na co uważać?

Hakerzy na świecie atakują średnio co 39 sekund, przeprowadzając tysiące cyberataków 
różnego typu, a prawie 18 tysięcy dolarów jest traconych co minutę z powodu ataków 
phishingowych. Kiedy więc rozmawiamy o bezpieczeństwie naszych pociech w sieci, 
nie miejmy przed oczami wyłącznie cyberprzestępczości w mediach społecznościowych, 
ale i bezpieczeństwo stron www samych w sobie.

Phishing i podrobione strony www

Phishing to jedna z coraz częściej występujących 
metod, służąca do przeprowadzenia oszustwa, 
podobnie jak głośne ostatnimi czasy w mediach 
metody „na wnuczka” lub „na policjanta”. W tym 
przypadku jednak przestępcy tworzą fałszywe 
strony www. Swoim wyglądem przypominają 
one prawdziwe serwisy, np.: ulubiony sklep 
internetowy lub stronę pośrednika płatności.
Dzięki wyglądowi podrobionych stron, jak 
i podobnej nazwie, oszust skutecznie potrafi 
uśpić naszą czujność.

Autor: Mateusz Wiatrzyk z małym wsparciem Pawła Otlewskiego, 
CyberFolks.pl

Według danych CERT Polska phishing 
stanowił aż 54,2% incydentów związanych 
z bezpieczeństwem polskiej sieci w 2019 roku. 
Z roku na rok liczba tego typu wydarzeń wzrasta.

Przykład potencjalnego zagrożenia 

Wchodzisz na stronę łudząco przypominającą oryginalny serwis – może być to fałszywy 
Facebook, a nawet bankowość elektroniczna. Podajesz dane logowania i… zostajesz 
przekierowany do fałszywej strony oraz ponownie poproszony o logowanie. Pomyślisz 
sobie wówczas, że zapewne wpisałeś niewłaściwy login lub hasło i wysyłasz je ponownie, 
a tymczasem do bazy danych przestępców mogły trafiły właśnie Twoje dane logowania. 
Mogą one wówczas zostać wykorzystane do różnych nadużyć Twoim kosztem.

Pamiętaj, aby zawsze weryfikować, czy przeglądasz 
prawdziwą stronę www i czy nie dostrzegasz różnic 
w jej wyglądzie lub działaniu. 

Artykuł przygotowany przez Partnera

Podatności stron internetowych

Każdego dnia dokonywane są setki skutecznych 
ataków na witryny – blogi, sklepy internetowe 
czy zwykłe firmowe strony wizytówki. 
Najczęściej dzieje się to automatycznie, kiedy 
roboty internetowe weryfikują obecność 
popularnych podatności i luk we wnętrzu witryny. 
Zwykle strony są tworzone z wykorzystaniem 
popularnych silników, jak np. WordPress czy 
PrestaShop oraz dodatków do nich tworzonych 

przez różne firmy. Zdarza się, że któryś z tych 
komponentów zawiera lukę bezpieczeństwa, 
a kiedy administrator strony nie zareaguje 
odpowiednio szybko i nie dokona właściwych 
aktualizacji, jego strona jest narażona na tego 
typu atak i zainfekowanie. W rezultacie może 
ona przekierowywać użytkowników końcowych 
na inne adresy, zwykle zawierające niechciane 
treści (np. pornografię, kasyna internetowe), 
ale także próbować przesyłać do komputera 
użytkownika wirusy.

Przykład potencjalnego zagrożenia

Strona wyświetla specyficzne reklamy, wykonuje wiele przekierowań lub wydaje się inna niż zawsze. 
Może się okazać, że Twój ulubiony portal padł ofiarą wirusów lub włamania. Warto być czujnym 
i wyjaśnić dziecku, aby zwracało uwagę na to, po jakich stronach się porusza i co wówczas widzi
na ekranie.

Gromadzenie informacji – podsłuch

Jesteś śledzony przez różne serwisy w zasadzie każdego dnia, bo przeglądarki korzysta-
ją z tzw. plików cookies (ciasteczek). Najczęściej są to niezagrażające w niczym pliki, 
a wręcz ułatwiające codzienne korzystanie z sieci. Pozwalają one chociażby na 
zapamiętanie wyboru preferencji w sklepie internetowym, czy rozpoznanie, że jesteś 
już zalogowanym użytkownikiem. Coraz częściej służą one również do precyzyjnego 
kierowania reklamy. Na pewno nie raz zdarzyło Ci się widzieć w reklamie na stronie 
internetowej lub Facebooku przedmiot, którego niedawno szukałeś w e-sklepie czy 
na Allegro. Dzieje się tak właśnie przez wspomniane śledzenie użytkownika.

Standardowa notka o wykorzystywaniu plików cookies

6564



CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci? CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci?

Przykład potencjalnego zagrożenia 

Może zdarzyć się, że strona internetowa (na przykład w wyniku omówionych wyżej podatności) 
zawiera infekcję. Przekazywane wówczas przez Ciebie dane mogą być śledzone. Ryzyko pojawia 
się również w momencie, gdy wybrana strona internetowa umożliwia logowanie czy uzupełnienie 
jakichkolwiek innych danych w formularzach, a jednocześnie nie jest wyposażona w tzw. certyfikat 
SSL, o którym piszemy dalej.

Obraźliwe i nielegalne treści – spam i scam

Niemal codziennie możesz otrzymać na skrzynkę e-mail niechcianą wiadomość – w jednym przypadku 
będzie to zwyczajna reklama jakiejś firmy, ale może to być także wiadomość mająca na celu wzbudzić 
Twoje zaufanie w celu dalszego wykorzystania naszych danych lub majątku. Często będzie to prowadziło 
do wspomnianego już phishingu.

Przykład potencjalnego zagrożenia 

Odwiedzasz swoją skrzynkę pocztową i widzisz przypomnienie o zaległości u operatora 
telekomunikacyjnego. W zasadzie opłaciłeś już fakturę, ale może faktycznie przelew był zbyt mały 
lub zwyczajnie zdarzyło Ci się zapomnieć o jakiejś opłacie. Mogło tak, być prawda? Wiadomość 
wygląda autentycznie, więc z uśpioną czujnością po prostu klikasz w link, aby uregulować zaległość. 
W najlepszym przypadku zapłacisz oszustowi, ale w tej sytuacji równie dobrze mogą zostać 
wykorzystane dane Twojej karty bankowej lub dane logowania do bankowości. 

Jak nie dać się oszukać?

Co jako użytkownik internetu możesz zrobić, aby nie dać się oszukać i uchronić 
przed tym swoje dziecko? Nie musisz być specjalistą IT, aby wiedzieć, w jaki sposób 
rozpoznać zagrożenie. Posiadając tę wiedzę, możesz również przestrzec swoje 
dziecko przed tym, czego należy unikać – jakich danych nie podawać, na jakie 
strony nie wchodzić i na co zwracać uwagę. Ośmiolatek z pewnością korzysta 
z różnych serwisów, jak chociażby platformy udostępniające gry komputerowe. 
Może dać się oszukać na przykład wtedy, kiedy otrzyma e-mail z informacją, 
że musi podać swoje dane dostępowe/osobowe, aby w dalszym ciągu móc 
korzystać bezpłatnie ze swojej ulubionej gry. Dlatego...

1. Sprawdzaj dokładnie adres URL 
witryny

Oryginalny adres Facebooka to www.facebook.
com. Fałszywy serwis może wyglądać podobnie 
np. www.facedook.com, www.faceb00k.com. 
Coraz popularniejsze są oszustwa wykorzystujące 
znaki pochodzące z cyrylicy – te, zapisane 
komputerowo, wyglądają jak ich standardowe 
odpowiedniki. Będziesz zatem widział adres www.
facebook.com, co może skutecznie uśpić Twoją 
czujność. W tej sytuacji, jeśli nie masz pewności
co do autentyczności witryny, możesz sprawdzić jej 
elementy, o których piszemy w kolejnych 
punktach. 

2. Zweryfikuj certyfikat SSL, 
dane właściciela strony, domeny 
oraz obecność polityki prywatności 
i regulaminu

Wiarygodność fałszywych stron zwykle podważa 
„łamana” polszczyzna, nieschludne pismo (np. brak 
polskich znaków), ale także techniczne i formalne 
aspekty działania witryn.

Obecnie większość właścicieli stron internetowych 
doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności 
posiadania certyfikatu SSL, udostępniania 
obowiązku informacyjnego, polityki prywatności, 
regulaminu, danych firmowych itd. Ty z kolei łatwo 
możesz sprawdzić, czy te standardy są spełnione.

Certyfikat SSL to kłódka, którą widzisz w pasku 
przeglądarki przy adresie witryny. Po kliknięciu 
w nią możesz zobaczyć szczegóły – niektóre 
udostępniają nawet informację, dla jakiej 
organizacji (nazwa) są wystawione. Zobaczysz 
je przede wszystkim w systemach bankowości 
elektronicznej. Jeśli strona jest niezabezpieczona/
niebezpieczna, czyli nie posiada takiego certy-
fikatu, pod żadnym pozorem nie należy podawać 
tam żadnych danych (ani osobowych, 
ani dostępowych), oraz dokonywać rejestracji 
lub logowania. Zwróć uwagę czy strony, z których 
korzysta Twoje dziecko posiadają taki certyfikat.

Pozostałe elementy znajdziesz w menu danej 
witryny. Często można je spotkać w dolnej 
części strony, w tzw. stopce. Powinieneś łatwo 
zlokalizować tam odnośnik do polityki prywatności, 
regulaminu, czy też sekcji z danymi kontaktowymi. 
Ich brak również powinien zapalić w Twojej głowie 
ostrzegawcze światełko.

3. Zapytaj Google, co myśli o stronie

Google udostępnia narzędzie, które – jak twierdzą 
sami twórcy – weryfikuje miliardy stron 
internetowych dziennie. Wystarczy, że podasz 
adres URL, a Google powie Ci, czy strona wygląda 
na w pełni bezpieczną. 

Jeśli masz wątpliwość czy witryna, z której korzysta 
Twoje dziecko, jest bezpieczna, możesz w prosty 
sposób to sprawdzić. 

Narzędzie „Bezpieczne przeglądanie – stan witryn” znajdziesz 
pod adresem: https://transparencyreport.google.com/safe-brows-
ing/

4. Rozważ skorzystanie z programu 
antywirusowego 

Programy antywirusowe to jeden z pomysłów 
na profilaktykę w korzystaniu z sieci. Warto o tym 
pomyśleć zwłaszcza wtedy, gdy z internetu 
korzysta również Twoje dziecko.

Programy tego typu często udostępniają 
subskrypcję premium, w ramach której możesz 
zyskać dostęp do rozszerzonej ochrony: bieżącą 
analizę przeglądanych witryn (kiedy na stronie 
zostanie wykryty wirus, od razu zostaniesz o tym 
poinformowany), a nawet wiarygodności 
odbieranych przez Ciebie wiadomości e-mail. 
Bądź jednak rozważny i nie powierzaj całego 
swojego bezpieczeństwa wyłącznie programom. 
Ślepe ufanie antywirusowi może odnieść 
odwrotny skutek do zamierzonego, gdyż jest 
to program, który można w odpowiednich 
warunkach oszukać. Antywirus może również 
nie znać nowego rodzaju zagrożenia. 
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Dodatkowo operuje tylko w wąskich 
możliwościach, weryfikując tylko podstawy. 
Jednak większe zagrożenie będzie stanowić 
ignorowanie powiadomień antywirusowych, 
bo jeśli ochrona zgłasza problem - nie powinieneś 
go ignorować.

Przypomnij sobie, czy kiedykolwiek na informację 
o zagrożeniu zareagowałeś poprzez zignorowanie/
pominięcie ochrony, bo przeszkadzała w czymś? 
Instalacji gry, programu, wejściu na jakąś stronę? 
Sam antywirus Cię nie ochroni, jeśli będziesz 
ignorować wyświetlane powiadomienia.

Zapewnianie bezpieczeństwa stron internetowych to również wyzwanie, 
które coraz częściej podejmują operatorzy hostingowi. Twórcy witryn 
w ramach wsparcia cyber_Folks mogą liczyć na pomoc w stworzeniu polityki 
prywatności, zabezpieczeniu strony, jak również są na bieżąco chronieni 
przez nasze systemy antywirusowe. 

cyber_Folks informuje klientów o każdym takim problemie, jaki pojawia 
się na ich stronie, przez co są oni w stanie szybko reagować i chronić swoich 
użytkowników przed zagrożeniem. Świadomi administratorzy serwisów 
również starają się odpowiednio zabezpieczyć przed popularnymi 
podatnościami, a świadomość ta – wedle naszych obserwacji i dzięki 
naszym staraniom – systematycznie wzrasta. 

To bardzo dobry znak, że internet staje się sukcesywnie coraz 
bezpieczniejszym miejscem. Szczególnie, gdy do wirtualnego świata 
wkraczają najmłodsi użytkownicy.   
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Przewodnik 
dla rodziców

Algorytm – w mediach społecznościowych jest to sposób selekcji i doboru treści, 
jakie widzimy na swojej stronie głównej w oparciu o nasze zachowania i preferencje 

Audiodeskrypcja – narracja głosowa filmów, obrazów i innych, która pozwala 
dostosować treści do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących 

Challenge - inaczej wyzwanie, działanie przekazywane wiralowo, najczęściej 
za pomocą hashtagów 

Cookies – ciasteczka, czyli małe informacje powstające przez przeglądane strony 
www, dzięki którym strony wiedzą, że gdy jesteśmy zalogowani, pamiętają nasze 
ustawienia i udostępniają treści dotyczące danego miejsca 

Cyberprzemoc – współczesny rodzaje przemocy w internecie; agresja, prześladowa-
nie, zastraszanie szantażowanie, nękanie za pomocą narzędzi online, np. komunika-
torów, komentarzy, forów internetowych czy materiałów foto lub wideo 

Cyfrowy kidnaping – kradzież tożsamości dziecka i rozpowszechnianie jego 
wizerunku w sieci

Cyfrowy ślad – zapis działań, jakie użytkownik wykonał w internecie, a także 
adresu IP, czasu spędzonego wirtualnie itd. 

Doxing – poszukiwanie cyfrowych śladów pozostawionych przez użytkowników, 
w celu zgromadzenia jak największej liczby informacji, np. poprzez hakerów

Filtrowanie komentarzy – oddzielanie komentarzy pozytywnych od tych negaty-
wnych, np. za pomocą wyboru słów kluczowych w ustawieniach danego serwisu 
społecznościowego

Flaming – zamieszczanie w internecie obraźliwych wypowiedzi i podżeganie 
kontrowersyjnych kłótni

FOJI – Fear of Joining In, czyli strach przed tym, że nasze posty nie spotkają się 
z zainteresowaniem innych użytkowników

FOMO – Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że przeoczymy coś ważnego 
w internecie

Griefing – wandalizm w grze, który polega, np. na podawaniu fałszywych wskazówek 
swoim sojusznikom 

Hacker – osoba posiadająca bardzo dobrą orientację w internecie, jak również znają-
ca język programowania, która najczęściej wykorzystuje te umiejętności w celu okra-
dania kogoś z danych

Słowniczek pojęć
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Hejt – nienawiść, która jest obecna w internecie, np. za pomocą komentarzy 
mających na celu obrażanie innych

JOMO – Joy of Missing Out, czyli bycie poza światem wirtualnym i czerpanie 
z niego radości

Kradzież danych – bezprawne przejęcia cudzych danych

MOMO – Mystery of Missing Out, strach przed tym, że znajomi nie publikują 
postów z powodu prowadzenia ciekawego życia towarzyskiego; niektórzy uważają 
również, że powodem jest brak sympatii znajomych w stosunku do nich samych 

Overparenting – skrajna postać parentingu; bezrefleksyjne i nadmierne dzielenie 
się szczegółami z życia dziecka

Patostreaming – transmisja na żywo zachowań negowanych społecznie, 
np. pokazywanie bójki, picia alkoholu czy przemocy domowej

Parenting – udostępnianie/dzielenie się swoim rodzicielstwem w sieci i mediach 
społecznościowych za pomocą wpisów, zdjęć i innych materiałów tekstowych 
oraz wizualnych 

Phishing – metoda oszustwa, w ramach której w której przestępca podszywa się 
pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych 
logowania, danych karty kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym 
oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań; przykładami 
phishingu są np. zainfekowane załączniki, prośby o kod BLIK, linki kierujące 
na fałszywe strony

Prawo do wizerunku – jedno z dóbr osobistych zdefiniowanych przez kodeks 
cywilny; wedle przepisów każdy ma prawo decydować o tym, w jaki sposób 
i w jakich okolicznościach jego wizerunek będzie rozpowszechniany

Profil publiczny – profil w mediach społecznościowych, na którym treści mogą 
widzieć wszyscy, nawet osoby pozostające poza gronem znajomych lub osób 
obserwujących, mają wgląd do informacji np. takich jak data urodzenia, miejsce 
pracy, miejsce zamieszkania, zainteresowania czy galerii zdjęć

Profil niepubliczny – profil w mediach społecznościowych, na który wgląd mają 
tylko znajomi i obserwatorzy lub też wybrani znajomi i obserwatorzy; przeciętny 
użytkownik internetu nie zobaczy więc wszystkich informacji 

Sexsting – wirtualny przekaz o charakterze seksualnym w formie zdjęć 
lub wiadomości tekstowej

Sharenting – nadmierne publikowanie przez rodziców lub opiekunków zdjęć 
z wizerunkiem dziecka czy treści z nim związanych

Stalking – nagabywanie, prześladowanie i narzucanie się drugiej osobie, 
które powoduje w niej utratę poczucia bezpieczeństwo; bardzo często stalking 
wirtualny zamienia się również w realne, szkodliwe działania

Streaming – udostępnianie treści za pomocą technologii strumieniowej, 
np. w formie spotkań online na żywo

Tekst alternatywny – opis pomagający zrozumieć znaczenie i kontekst 
np. zdjęcia w social media osobom niewidomym i słabowidzącym

Trolling – prowokowanie innych użytkowników za pomocą agresywnych, 
zaczepnych komentarzy bądź wiadomości prywatnych

Troll parenting – postać parentingu; udostępnianie przez rodziców lub opiekunów 
treści, które bezpośrednio kompromitują i ośmieszają dziecko

Zarządzanie prywatnością/Ustawienia prywatności – sekcja w serwisach
/aplikacjach, w której wybieramy, jakie informacje mogą być dostępne publicznie, 
a które chcemy ukryć przed znajomymi i osobami spoza grona znajomych

VPN – Virtual Private Network, czyli wirtualna sieć prywatna, która pozwala 
na zaszyfrowanie danych i ukrycie IP; dzięki VPN mamy szansę na zachowanie 
prywatności w sieci, np. w aplikacji. 

Skąd czerpać wiedzę? Kogo warto obserwować?
Strony www, kampanie, Fundacje/Organizacje

Akademia NASK – dział Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który 
prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską instytutu. 
To odpowiedź na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii 
cyfrowych.

STRONA WWW

Akademia Cyfrowego Rodzica – cykl webinarów i filmów z udziałem ekspertów, 
poświęconych tematyce tego, czym są zagrożenia internetowe i jak się przed nimi 
chronić lub radzić sobie z ich konsekwencjami. Materiały wideo są dostępne 
na kanale Nauka. Lubię to, który prowadzi ambasador akcji, Tomasz Rożek. 

STRONA WWW
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Asy Internetu – bezpłatny program, realizowany w Polsce przez Fundację Szkoła 
z Klasą oraz Google, skierowany do szkół podstawowych w całym kraju. Jego celem 
jest danie dzieciom mocnych fundamentów do bycia bezpiecznymi i świadomymi 
użytkownikami internetu przez całe życie. 

STRONA WWW

CyfrOFFwy kONtakt – program Samsunga, który ma pomóc rodzicom i opiekunom 
czynnie uczestniczyć w życiu cyfrowym ich dzieci. Eksperci dzielą się swoimi 
poradami i pokazują, jak cała rodzina może skorzystać na oswojeniu cyfrowego 
świata.

STRONA WWW

Domowe zasady ekranowe – kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę promująca 
zrównoważone korzystanie z urządzeń ekranowych, aby nie stanowiły one 
zagrożenia dla relacji rodzinnych, rozwoju dzieci i zdrowia domowników.

STRONA WWW

Dziecko w sieci – projekt Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci 
Niczyje) i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Kampania, której celem jest 
uświadomienie rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym proble-
mu szkodliwych treści w sieci. 

STRONA WWW

SPOTIFY

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – w ramach działania Fundacji, poza szeregiem 
działań, funkcjonuje strona dedykowana rodzicom, na której znajdują się informacje 
m.in. na temat bezpieczeństwa online oraz tego, jak traktować dzieci/co zrobić, 
żeby nie były krzywdzone.

STRONA WWW

Fundacja Orange – fundacja działająca na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci 
i młodzieży, która uczy m.in. jak używać technologii mądrze i kreatywnie, 
aby młodzi użytkownicy mogli w pełni rozwijać swój potencjał i kompetencje 
niezbędne w przyszłości.

STRONA WWW

Internet Matters – organizacja non-profit, której celem jest to, aby umożliwić 
rodzicom i opiekunom zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

STRONA WWW

„Nie zgub dziecka w sieci” – kampania realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji 
we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

STRONA WWW

Safer Internet – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości 
na temat zagrożeń w sieci. Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) 
powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. 
Tworzą je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz wspomni-
ana już Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

STRONA WWW

SPOTIFY

Sieciaki – projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl jest elemen-
tem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange. 
Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy 
przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa 
dzieci w internecie. Znajdziemy tam gry, piosenki oraz materiały edukacyjne.

STRONA WWW
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UMMS – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, skoncentrowana wokół 
zagadnień związanych ze społecznym wymiarem technologii oraz działalności szkole-
niowo-informacyjnej skierowanej do rodziców.

STRONA WWW

Poradniki serwisów społecznościowych

PORADNIK INSTAGRAMA

PORADNIK YOUTUBE KIDS

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DISCORD 

ZASOBY OD FACEBOOKA

Blogi i profile parentingowe/okołoparentingowe 
w social media 

10 minut spokoju 
Tematyka: kreatywność dzieci, zdrowie psychiczne i parenting

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Bakusiowo
Tematyka: sposoby wspólnego spędzania wolnego czasu, parenting

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Blog Ojciec 
Tematyka: parenting, treści związane z wychowaniem dorastających dzieci, dobry humor

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Być bliżej  
Tematyka: psychologia dziecięca, a także jego rozwój, wychowanie

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Mama Prawniczka  
Tematyka: treści dotyczące przepisów prawnych, rodzicielstwa, zachęcające 
matki do rozwoju

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Mamoholiczka   
Tematyka: treści poradnikowe i związane z rodzicielstwem

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Matka jest tylko jedna
Tematyka: wychowanie w zgodzie z naturą, lifestyle, nauka dziecka o tym, jak unikać 
nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Matka Wariatka
Tematyka: treści związane z czasem wolnym, logopedią, a także prywatnością dzieci

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG
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https://umms.pl/ 
https://about.instagram.com/community/parents 
https://support.google.com/youtubekids/?hl=pl#topic=6130504
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https://www.instagram.com/blogojciec/?hl=pl
https://www.facebook.com/blogojciec
https://www.blogojciec.pl/
https://www.instagram.com/psycholog.dzieciecy.anitajr/
https://www.facebook.com/Bycblizej 
https://bycblizej.pl/
https://www.instagram.com/marzena_pilarz_herzyk.prawnik/
https://www.facebook.com/mamaprawniczka
https://mamaprawniczka.pl/ 
https://www.instagram.com/mamoholiczka/
https://www.facebook.com/Mamoholiczka
https://www.mamoholiczka.pl/ 
https://www.instagram.com/matkatylkojedna/?hl=pl
https://www.facebook.com/matkatylkojedna
https://matkatylkojedna.pl/
https://www.instagram.com/matkawariatkapl/?hl=pl
https://www.facebook.com/matkawariatkapl 
https://wiolawoloszyn.pl
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Moje dzieci kreatywnie 
Tematyka: sposoby na spędzanie czasu wolnego z dzieckiem, wychowanie, parenting

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Mum and the city 
Tematyka: parenting, rodzina bez stereotypów

INSTAGRAM

Nebule
Tematyka: blog parentingowy autorstwa pedagog, logopedy

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Nieperfekcyjnamama
Tematyka: parenting, wychowanie, czas wolny

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Oczekując 
Tematyka: wychowanie w uważności, parenting z punktu widzenia Mamy i Taty

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

PsychoMama Julia 
Tematyka: blog parentingowy, psychologiczny

INSTAGRAM BLOG

Tata Prezes  
Tematyka: połączenie rodzicielstwa z pracą, wychowanie z perspektywy Ojca

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Tata w pracy
Tematyka: ojcostwo, porady, jak łączyć pracę z rodzicielstwem

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Szczesliva
Tematyka: slow life, slow food, slow family living, rodzinne życie i podróże  

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Wychowanie to przygoda 
Tematyka: treści o charakterze psychologicznym, metody wychowawcze opisane 
w przystępny sposób  

INSTAGRAM FACEBOOK BLOG

Kanały edukacyjne i muzyczne na YouTube 
– zarówno dla dzieci, jak i rodziców

AKI Arkadiusz Gerlic 

kanał związany z nauką języka niemieckiego
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https://www.instagram.com/mojedziecikreatywnie/
https://www.facebook.com/BlogMojeDzieciKreatywnie
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.instagram.com/mumandthecity_pl/?hl=pl 
https://www.instagram.com/nebule_pl/
https://www.facebook.com/nebuleblog/ 
https://www.nebule.pl/
https://www.instagram.com/nieperfekcyjnamama_pl/
https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama
https://nieperfekcyjnamama.pl/ 
https://www.instagram.com/oczekujac/ 
https://www.facebook.com/Oczekujac/ 
https://oczekujac.pl/
https://www.instagram.com/psychomama_julia/
https://juliaizmalkowa.com/blog/pl/category/psychomama/
https://www.instagram.com/tataprezes/
https://www.facebook.com/tataprezes 
https://tataprezes.pl/
https://www.instagram.com/tatawpracy.pl/?hl=pl
https://www.facebook.com/TataWPracy
https://www.tatawpracy.pl/
https://www.instagram.com/szczesliva/ 
https://www.facebook.com/Szczesliva 
https://www.szczesliva.pl/ 
https://www.instagram.com/wychowaniet
https://www.facebook.com/wychowanietoprzygoda
https://wychowanietoprzygoda.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCUgmoqLqOo92hDv3HxgWqQg 
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Arlena Witt 

kanał związany z nauką języka angielskiego

Astrofaza

kanał o tematyce związanej z fizyką

Crazy Nauka 

kanał o tematyce popularnonaukowej

Dziecięce Przeboje - Polskie przeboje dla dzieci 

kanał z piosenkami dla dzieci

emce2

kanał popularnonaukowy

Good Idea 

kanał o architekturze

Hablo Español 

kanał związany z nauką języka hiszpańskiego

Mówiąc Inaczej 

kanał związany z nauką języka polskiego

Nauka. To lubię 

kanał o tematyce naukowej

Nauka. To lubię Junior 

kanał o tematyce naukowej dla dzieci 

NauQa.pl 

kanał związany z nauką języka polskiego

NutkoSfera

kanał CeZika z piosenkami edukacyjnymi

Olsikowa

kanał związany z nauką rysowania i kwestiami związanymi z plastyką

Pasja Informatyki 

kanał o tematyce informatycznej

Projekt Alpha 

kanał o szeroko pojętej nauce

RockYouEnglish

kanał związany z nauką języka angielskiego

SciFun

kanał o szeroko pojętej nauce

Fundacja Uniwersytet Dzieci 

kanał o tematyce naukowej

8180

https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg
https://www.youtube.com/channel/UCIUYdIIld_2bsymqWDCdOFQ
https://www.youtube.com/c/CrazynaukaPl/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJQMk7Am_0qlZe8TCmg-QdQ
https://www.youtube.com/channel/UCZgxE8WOvOmHNfMpv1otPxQ 
https://www.youtube.com/user/rgajda 
https://www.youtube.com/channel/UCjauEwj20BLWquctOJLRxYA 
https://www.youtube.com/user/PamikuPL 
https://www.youtube.com/user/naukatolubie 
https://www.youtube.com/channel/UC8xquvuX_xi7rq_N_L06n5w 
https://www.youtube.com/channel/UCMHJ_-FtZIR189KgWEvjnNg 
https://www.youtube.com/channel/UC7QXmpkGHKKSNx4RPKxF6Iw 
https://www.youtube.com/channel/UCoIdDLiEScJNU8fsQmp3Flg/videos
https://www.youtube.com/c/Pasjainformatykitutoriale/featured 
https://www.youtube.com/channel/UCuLMGIOwvlHRqNSLangz9BQ 
https://www.youtube.com/channel/UClrTaxNIXblGc5RNXnP0_4Q 
https://www.youtube.com/user/SciTeraz 
https://www.youtube.com/channel/UCqkcIxFQInAHjsE-Rv8WoFA
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Najpopularniejsi nastoletni/dziecięcy twórcy na YouTube

Ami opowiada 

414 tysięcy subskrypcji

Cookie Mint 

521 tysięcy subskrypcji

Hejka Tu Lenka 

1,15 miliona subskrypcji

Jachimozianka

199 tysięcy subskrypcji

Misia i ja 

633 tysięcy subskrypcji

Marcel Mazur 

145 tysięcy subskrypcji

Mela Modela 

394 tysięcy subskrypcji

Nadia

195 tysięcy subskrypcji

Pusheen Girl 

555 tysięcy subskrypcji

VlogNikolTV

316 tysięcy subskrypcji

Wojan

1,41 miliona subskrypcji

Yoto Toys 

419 tysięcy subskrypcji

Zabawkowicz

744 tysiące subskrypcji

Zabawy Mistrzów 

104 tysiące subskrypcji

Zaczarowany świat Sary 

544 tysiące subskrypcji

Zwariowany Marcin 

120 tysięcy subskrypcji
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https://www.youtube.com/channel/UCYy-hjJt20C1Yk4OJZQFkBg 
https://www.youtube.com/channel/UCjqjUK1vBJxXugBOf-hq9Ag 
https://www.youtube.com/channel/UCZ1f0DIe-4xAKVmpysULazA
https://www.youtube.com/channel/UCbWad8uOvfGx1qZNH-eJA6g
https://www.youtube.com/channel/UCY6FiIXqqhtAfT4dVDL0czg 
https://www.youtube.com/channel/UCXjCMwGkAtDMt44L7Mk_aKQ 
https://www.youtube.com/channel/UChflvaC09FWhfkJvq0uoOKg
https://www.youtube.com/channel/UCd4lOo6ppddWCRTOcVhfSLA
https://www.youtube.com/channel/UCJKj9V047MD-UK77pjXsK1A
https://www.youtube.com/channel/UCy1FSNoBPO1WjjyYRF2j5Zw 
https://www.youtube.com/channel/UCzTFc6-iB68HTx3syrjTN_w
https://www.youtube.com/channel/UCItPJx3tW9oGU4N7XoF8j0w
https://www.youtube.com/channel/UCJuy9BTqPUnPkN-QE3qBJaA
https://www.youtube.com/channel/UC7plS8nG2QkUrPeDR8ixubg
https://www.youtube.com/channel/UCt3xBaPP5ebZpe5q3pCSguA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCIKcPcqFXO5fXuz7tl4cHJw
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Przydatne aplikacje

•  Beniamin – zdalna kontrola aktywności dziecka na urządzeniu (Android, Windows)
 
•  Chroń dzieci w sieci – aplikacja ochrony rodzicielskiej monitorująca jego 
    bezpieczeństwo (iOS, Android)

•  Google Family Link – kontrola, co dzieci robią w intrenecie i zdalne określanie   
    zdalne określanie reguł korzystania z urządzeń cyfrowych z własnego urządzenia  
    (iOS, Android)

•  Kaspersky Safe Kids – aplikacja dbająca o bezpieczeństwo dziecka 
    i zapobieganie nadużywaniu internetu oraz aplikacji (iOS, Android, Mac, PC)

•  Qustodio Best Parental Control – monitorowanie i kontrola rodzicielska,    
    m.in. czasu spędzanego przed ekranem (iOS, Android, Windows, Kindle)

•  Necio – aplikacja edukacyjna do wprowadzania dziecka (4-6 lat) w świat internetu  
    i bezpieczeństwa w sieci (iOS)

•  NetNanny Family Protection Pass – aplikacja do ochrony całej rodziny 
    w intrenecie (iOS, Android, Windows, Mac, PC) 

•  Norton Family – kontrola rodzicielska, dostarcza informacji potrzebnych, 
    aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i pomagać mu się skupić podczas   
    korzystania z Internetu (iOS, Android, Windows) 

• Surfshark VPN – aplikacja pozwalająca chronić swoją tożsamość online i zachować  
   bezpieczeństwo podczas korzystania z publicznych sieci WiFi (iOS, Android)

Gdzie szukać pomocy i zgłaszać nielegalne treści? 

Bezpośrednio poprzez serwisy społecznościowe/platformy/strony internetowe

Dyżurnet.pl 
to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający 
jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie 
związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

STRONA WWW

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
bezpłatny numer 116111 lub pisząc wiadomość w formularzu na stronie 
www.116111.pl/napisz/ 

STRONA WWW

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

STRONA WWW

Zgłaszanie incydentów naruszających bezpieczeństwo zespołowi CERT Polska 

STRONA WWW
Jak sprawdzić, czy dane nasze lub dziecka ujawniono 
podczas wycieku?

haveibeenpwned.com 
darmowa strona umożliwiająca, po wpisaniu adresu e-mail lub numeru telefonu, sprawdzenie, 
czy w przypadku wycieku bezpieczeństwo naszych danych osobowych zostało naruszone 

STRONA WWW

8584

https://dyzurnet.pl/
https://116111.pl/napisz/
https://800100100.pl/
https://incydent.cert.pl/
https://haveibeenpwned.com/


CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci?CYFROWE DZIECIŃSTWO. Jak chronić dziecko w sieci?
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Szukasz dobrych treści? 
Skontaktuj się ze mną!

Odpowiem na Twoje pytania dotyczące 
skutecznego content marketingu.

Dowiesz się, w jaki sposób content marketing 
może pomóc w Twoim biznesie.

Podpowiem Ci, jak ułożyć strategię dotarcia 
do Twoich klientów dzięki content marketingowi.

Skontaktuj się ze mną

Gabriela Wolak 
Business Growth Manager 
gabriela@contenthouse.pl 
605 913 500

SOCIALPRESS to portal, który 
czytają dyrektorzy marketingu, brand 
managerowie, pracownicy agencji 
reklamowych, interaktywnych, domów 
mediowych, osoby pracujące w branży  
PR i social media. Moż
ze swoim komunikatem!
Jeśli jesteś zainteresowany reklamą na 
łamach SOCIALPRESS lub w naszych 
raportach, skontaktuj się z nami. 
Przygotujemy dla Ciebie propozycję 
skutecznej promocji w naszym serwisie.

Skontaktuj się z nami:
SOCIALPRESS.PL

Adres:
ul. Podole 60
30 - 394 Kraków  

Tel. +48 12 222 50 14  
email: reklama@socialpress.pl
www.socialpress.pl/reklama

SOCIALPRESS to Twoje pierwsze źródło informacji na temat mediów społecznościowych. 
U nas przeczytasz m.in.: o najnowszych trendach na rynku, ważnych raportach i badaniach 
oraz o strategiach marketingowych prowadzonych w social media.
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mailto:gabriela%40contenthouse.pl?subject=

