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Warszawa, 7 lutego 2012 r. 

Informacja prasowa 

 

Chcą rozsądnie korzystać z sieci, ale z rodzicami 

 

Nie dajmy się ponieść negatywnym emocjom na wieść o zagrożeniach czających w 

internecie. Postawmy na otwartą komunikację i edukację dzieci oraz dorosłych – 

przekonują naukowcy z SWPS i z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dostarczają 

gotowych rekomendacji. 

 

Zakończono właśnie trzyletni (2009-2011) projekt badawczy Kids Online II zrealizowany w 25 

krajach europejskich, w ramach którego przebadano ok. 25 tys. dzieci i ich rodziców. Badacze 

podsumowują uzyskane wnioski i zwracają uwagę na to, że najmłodsi użytkownicy oczekują 

wsparcia od rodziców w zakresie efektywnego korzystania z zasobów wirtualnego świata. 

Tymczasem dorośli mają wciąż niewielką świadomość zagrożeń czyhających na ich dzieci w 

sieci. Nie są też przygotowani do zapewniania im bezpieczeństwa.  

 

Wyniki pokazują, że Polscy rodzice wciąż znacznie rzadziej niż ich europejscy koledzy 

podejmują działania, których celem jest zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego 

korzystania z internetu. Wielu z nich nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że powinno i 

mogłoby zrobić cokolwiek w tym zakresie. Z jednej strony wiąże się to z tym, iż nie są 

świadomi zagrożeń, które ich dzieci napotykają w sieci. Z drugiej, wciąż nie mają 

wystarczających umiejętności – korzystają z internetu w mniejszym stopniu niż ich 

podopieczni, a co za tym idzie, nie dość sprawnie posługują się technologicznymi 

rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne surfowanie po sieci. Zdaniem dr Lucyny Kirwil, 

psychologa społecznego i koordynatora polskich badań w ramach Kids Online II, niepokoje 

związane z coraz częstszym użytkowaniem internetu przez dzieci można obniżyć poprzez 

działania o charakterze edukacyjnym. 

 

Kirwil wskazuje na istniejącą dużą rozbieżność między potrzebami najmłodszych, wyraźnie 

oczekujących wsparcia od rodziców, a aktywnością ich opiekunów na tym polu. Jak podkreśla 

badaczka, polskie dzieci spostrzegają internet jako źródło pozytywnych doświadczeń. Chcą 

coraz bezpieczniej, odpowiedzialniej i bardziej twórczo korzystać z jego dobrodziejstw, ale 

wspólnie z rodzicami. Nie będzie to możliwe, jeśli ci ostatni nie nauczą się korzystania z 

internetu i możliwości, jakie daje wirtualny świat.  

 

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt – spektrum wirtualnych zagrożeń zmienia 

się na tyle szybko, że i dzieci nie są dość dobrze przygotowane na to, by sobie z nimi radzić. 

Zwiększają je cieszące się ogromną popularnością telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, 

konsole, notebooki czy i-pady, które oferują różne oprogramowanie i dają użytkownikom nowe 
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możliwości korzystania z internetu, w tym dostęp do serwisów społecznościowych. Zdaniem 

badaczy odsetek najmłodszych użytkowników sieci i technologii mobilnej w Polsce jest wciąż 

niższy niż w wielu krajach europejskich. Dlatego mogą oni gorzej niż ich rówieśnicy z 

zachodnich krajów, radzić sobie z nieznanymi wcześniej zagrożeniami jakie niosą nowe 

aplikacje dodawane do urządzeń mobilnych.  

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie projektu: www.eukidsonline.net. Rozdział 5 

raportu prezentuje porównania między krajami europejskimi oraz rekomendacje dla 

poszczególnych państw. Koordynatorem całego projektu jest profesor Sonia Livingstone z 

London School of Economics and Political Science.  

 

Najważniejsze wnioski i rekomendacje Kids Online II: 

1. Dzieci mają prawo do bezpiecznego korzystania z sieci, ale także same muszą wziąć na 

siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz respektowanie praw innych 

użytkowników internetu. 

2. Organizacje kształtujące politykę w zakresie użytkowania nowych mediów przez dzieci 

powinny w dalszym ciągu uczulać opinię publiczną na różnorodne szanse i możliwości, 

jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci z internetu. 

3. Należy na nowo przeanalizować bezpieczeństwo najmłodszych dzieci korzystających z 

internetu. 

4. Przekazy dotyczące bezpieczeństwa powinny dotyczyć również mobilnego internetu. 

5. Wsparcie edukacyjne oraz kształcenie tzw. umiejętności cyfrowych są szczególnie 

potrzebne tym dzieciom, które nie osiągnęły jeszcze wyższych szczebli w sprawności 

korzystania z możliwości internetu.  

6. Zadaniem priorytetowym w obszarze kształtowania polityki dotyczącej korzystania z 

internetu powinno być dostarczanie pozytywnych treści młodym użytkownikom sieci. 

7. Cyfrowe umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu wzmacniają 

odporność dzieci na internetowe zagrożenia. 

8. Dostawcy usług internetowych prowadzący serwisy społecznościowe muszą zapewnić 

maksymalny poziom bezpieczeństwa kont (profili) niepełnoletnich użytkowników. 

9. Zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu powinno być 

wyważone i adekwatne (proporcjonalne do problemu) oraz skierowane do dzieci 

najbardziej narażonych na negatywne skutki doświadczania zagrożeń. 

10. Należy zwiększać u rodziców świadomość zagrożeń i potrzeby bezpieczeństwa u ich 

dzieci korzystających z internetu. 

11. Reakcje na kontakt młodych ludzi z treściami o charakterze seksualnym w internecie 

powinny być adekwatne (proporcjonalnie wyważone) i skierowane głównie do tych, 

którzy są najbardziej narażeni na silny stres i negatywne skutki emocjonalne (szkody) 

takiego kontaktu. 
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12. Konieczne jest ostrożne reagowanie na przejawy agresji rówieśniczej – zarówno w 

mediach elektronicznych, jak i w życiu codziennym dzieci i młodzieży, dotyczy to np. 

dyskusji konkretnych przypadków agresji tak bezpośredniej agresji jak agresji 

elektronicznej na forum publicznym w takiej formie, która nie pogłębi negatywnych 

doświadczeń dzieci. 

13. Rodzice powinni mieć większą świadomość tego, że ich dzieci mogą spotykać się 

twarzą w twarz z obcymi osobami poznanymi w internecie. 

14. Organizacje kształtujące politykę w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu 

powinny być wyczulone na nowe rodzaje zagrożeń, których doświadczają dzieci i 

młodzież, w tym szczególnie na ryzyko związane z kontaktami między samymi 

użytkownikami internetu (np. w wyniku wymiany plików między rówieśnikami).  

15. Przekazy zwiększające świadomość w zakresie bezpieczeństwa w internecie powinny 

wskazywać skuteczne strategie radzenia sobie z zagrożeniami. Należy podkreślać 

znaczenie zarówno wsparcia społecznego w postaci rozmowy z rodzicami, przyjaciółmi i 

nauczycielami, jak wykorzystania narzędzi technologicznych (oprogramowania) 

służących zwiększaniu bezpieczeństwa w sieci.  

16. Działania służące zwiększaniu wśród rodziców świadomości dotyczącej zagrożeń i 

bezpieczeństwa w sieci powinny obejmować kształcenie praktycznych umiejętności w 

zakresie stosowania rodzicielskich technik zwiększania bezpieczeństwa ich dzieci w 

internecie.  

17. Przemysł internetowy powinien przyjąć proaktywną postawę wobec promowania 

bezpiecznego korzystania z internetu i zwiększania świadomości zagrożeń, a także 

dbać o to, aby przekazy edukacyjne w zakresie polityki bezpieczeństwa były wyraźnie 

widoczne i dostępne dla użytkowników sieci. 

18. W celu poprawienia efektywności narzędzi służących zwiększaniu 

bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz by zwiększyć poziom ich wykorzystania 

przez rodziców, producenci i twórcy oprogramowania powinni brać pod uwagę potrzeby, 

umiejętności oraz zainteresowanie samych rodziców konkretnymi rozwiązaniami 

technologicznymi. 

19. Poziom wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli w zakresie korzystania z 

internetu jest wysoki, lecz mógłby być jeszcze wyższy, szczególnie, ze wciąż jeszcze 

znacząca grupa dzieci takiego wsparcia nie otrzymuje. Szkoły mają zasoby 

umożliwiające dotarcie do wszystkich dzieci, więc to właśnie one powinny w 

największym stopniu zaangażować się we wspieranie tych, do których najtrudniej 

dotrzeć. 

20. Rekomendacje wynikające z porównań między krajami:  

a) Większy dostęp szerokopasmowy wiąże się ze wzrostem zagrożeń w sieci, ale nie ze 

wzrostem korzyści odnoszonych z użytkowania internetu. Wynik ten sugeruje, że wraz z 

większym dostępem pojawiają się nowe zagrożenia, z którymi jeszcze nie dość 

skutecznie radzą sobie organizacje zajmujące się polityką bezpieczeństwa w sieci; 
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b) W krajach, w których edukacja dotycząca korzystania z nowych mediów jest bardziej 

powszechna lub poziom wyposażenia szkół (klas lekcyjnych) w komputery jest wyższy, 

dzieci mają większe umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii 

(umiejętności internetowe). Wynik ten wskazuje na pozytywną rolę formalnej edukacji 

w alfabetyzacji cyfrowej (digital literacy), kształtowaniu umiejętności technologicznych 

oraz wyrównywaniu szans społecznych, z czego wynika, że warto popierać tę edukację 

we wszystkich krajach. 

 

Więcej informacji: www.swps.pl. 

 

*** 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje 

interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 15 

lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 13,5 

tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi 

gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją 

społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich 

Napięć.  

 

Dodatkowych informacji nt. uczelni udziela: 

Natalia Osica, Rzecznik Prasowy SWPS 

Natalia.Osica@swps.edu.pl 

tel. 22 517 98 22 

 

 


