
 

Wg badań przeprowadzonych przez TNS Polska prowadzonych we współpracy z Fundacją 

Dzieci Niczyje aż 20 % dzieci w wieku już 2 lat ma dostęp do internetu i urządzeń mobilnych. To 

ogromna liczba zważając na wiek dzieci. Te same badania pokazały, że znaczna większość badanych 

rodziców zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie korzystanie z sieci, a za największe uznali 

głównie uzależnienie od korzystania z sieci, kontakt z nieznajomymi oraz z niebezpiecznymi / 

nieodpowiednimi dla dzieci treściami. Tylko dwie piąte dzieci uczestniczyło w zajęciach szkolnych o 

bezpieczeństwie w Internecie. W połowie przypadków były one prowadzone przez nauczyciela lub 

wychowawcę. Bardzo istotne więc jest, żeby szerzyć świadomość dzieci, a zajęcia prowadzone były 

przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko powiedzą, lecz także pokażą co może się stać, 

jeśli nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa.   

Z zadowoleniem można przyjąć fakt powszechnego korzystania z Internetu przez dzieci, 

biorąc pod uwagę rolę i edukacyjny wymiar tego narzędzia. Jednak wciąż trudnym zadaniem 

pozostaje kwestia zapewnienia najmłodszym bezpieczeństwa w sieci. Szczególną wagę ma ochrona 

danych osobowych, często lekkomyślnie przez dzieci udostępnianych. W świecie wirtualnym, 

podobnie jak w realnym życiu, dziecko może spotkać ludzi gotowych popełnić przestępstwo, z czego 

nie zawsze zdaje sobie sprawę. Ryzyko jest tym większe, im niższa jest świadomość dorosłych 

dotycząca zagrożeń w Internecie. Przygotowanie do świadomego korzystania z Internetu i nowych 

mediów jest niezmiernie ważne. Równie istotne jest, aby podnosić kompetencje  pedagogów w 

zakresie edukowania dzieci jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii. 

„Edukacja zarówno dzieci jak i rodziców w temacie bezpieczeństwa w internecie jest dziś kluczowa.  W 

ogóle świadomość tego, że dzieci trzeba uczyć technologii ze wszystkimi jej aspektami jest bardzo 

niska wśród rodziców. To, że nasze dzieci urodziły się w świecie rządzonym przez technologie nie 

oznacza, że potrafią w świecie online być bezpieczne. A rodzice często sami pozbawieni tej wiedzy nie 

mogą tu pomóc." 

– Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University 

Informacje o projekcie będą na bieżąco umieszczane na stronie: www.digikids.pl  
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