
UZALEŻNIENIE  OD KOMPUTERA 

  
Komputer to zarówno wielkie dobrodziejstwo współczesnego świata, ale i 

też pewne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które nie zawsze są w stanie realnie 
oceniać sytuacje oraz wyciągać trafne wnioski. Dużym problemem dla rodziców 
jest nadmierne korzystanie z komputera przez dzieci. Potrafią one wiele godzin 
spędzać przed ekranem monitora zarówno grając w gry, jaki też przeglądając 
strony internetowe, dlatego tak ważna jest rola rodziców i ich szczególna czujność, 
jaką obejmą swoje dzieci przy tego typu rozrywkach. Niekontrolowane i częste 
korzystanie z komputera może doprowadzić do uzależnienia. 

       Jeśli dziecko ma problem z odejściem od monitora, spędza przed nim wiele godzin, 
nie ma znajomych, nie ma zainteresowań, potrafi okłamywać rodziców, aby jak 
najszybciej zasiąść do komputera, to już jest sygnał, że może być ono uzależnione. 
Długotrwałe przebywanie przed  komputerem powoduje przede wszystkim 
zaniedbywanie obowiązków szkolnych, opuszczanie godzin lekcyjnych, konflikty  
w rodzinie, a nawet kłopoty ze zdrowiem. 

       Rodzice często też nie kontrolują gier komputerowych, z jakimi styka się ich 
dziecko. Wiele z nich zawiera akty przemocy, agresji, a to zaburza wyobrażenie o 
rzeczywistości. 
 
Aby łatwiej radzić sobie z problemami, zapoznaj się z poradami dla rodziców 
dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko 
z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą 
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny 
będzie edukacyjny serwis internetowy –www.sieciaki.pl).  
 
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul je na 
niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. 
Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o 
sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich 
unikania.  
 
3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami 
poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą 
nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci 
może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą 
spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze 
po uzyskanej zgodzie rodziców.  
 
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. 
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga 
podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie 
informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać 
sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych 
osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego 



adresu i numeru telefonu.  
 
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele 
dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy 
potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie 
znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować 
znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, 
książki, słowniki).  
 
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo 
znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, 
boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu 
sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub 
przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 
 
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za 
niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie 
pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron 
internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do 
współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w 
Internecie – Hotline’u lub www.dyzurnet.pl. Hotline kooperuje również z operatorami 
telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia 
nielegalnych materiałów z Sieci.  
 
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 
Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego 
życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, 
używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz m. in.  na stronie 
www.sieciaki.pl) Twoje dziecko powinno je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, 
kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)  
 
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się jak 
Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. 
Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem 
Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz 
na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.  
 
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi 
stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem 
rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać 
z oferowanego przez Sieć bogactwa. 

 
 
RODZICU, KONTROLUJ SWOJE DZIECKO – SPRAWDZAJ ILE CZASU SPĘDZA 
PRZED KOMPUTEREM I Z JAKIMI TREŚCIAMI SIĘ STYKA! 

Dzieci powinny znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z 
nimi radzić! 



 Wspólnie z dzieckiem możesz obejrzeć kreskówki „Owce w Sieci”, które powstały w 
ramach programów Zodpovedne.sk, Pomoc.sk oraz Stopline.sk, współfinansowanych z 
budżetu Unii Europejskiej.W Polsce projekt „Owce w Sieci” został opracowany i jest 
realizowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą 
Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. 
 Kreskówki odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w 
nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i 
barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych – akcja rozgrywa 
się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się 
gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, 
obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć 
zagrożeń. 
 
Powodzenia w rozwiązywaniu problemów związanych z komputerem! Pamiętaj, że 
zawsze możesz też liczyć na naszą pomoc 

 – pedagog i psycholog szkolny. 


