
BEZPIECZEŃSTWO
W

INTERNECIE



Dzień Bezpiecznego Inter
netu

Dzień Bezpiecznego Internetu –

święto obchodzone w całej

Europie w pierwszej połowie

lutego , a dokładnie 8 dnia

miesiąca. Jest inicjatywą

Komisji Europejskiej, mającą na

celu zwrócenie uwagi na

kwestię bezpiecznego dostępu

dzieci i młodzieży do zasobów

internetowych.



JAK DBAĆ O 
BEZPIECZEŃSTWO
W SIECI?
➢ Nigdy nie podawaj

swoich danych oraz haseł w 

Internecie

➢ Zawsze pomyśl o tym co 

wrzucisz do sieci

➢ Czytaj regulamin korzystania

z danego porgramu

➢ Korzystaj z 

programu antywirusowego



Silne hasło to podstawa
bezpieczeństwa
w Internecie



Wirtualni znajomi

Nie wszyscy internauci w 

Internecie są tacy za jakich sie

podają. Zawsze trzeba mieć z 

tyłu głowy że nasz "znajomy z 

Internetu" może mieć złe

intencje.



Co to jest 
cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to rodzaj przemocy przez 

Internet. Prześladowca straszy, poniża, 

obraża ofiarę poprzez komentarze

w mediach społecznościowych, czy robienie 

jej zdjęć lub kręcenie filmów bez jej zgody. 

Następnie materiały umieszcza na 

ogólnodostępnych witrynach odwiedzanych 

przez wiele osób. Napastnicy często 

prześladują i utrudniają życie swoim 

ofiarom również wysyłając im obraźliwe 

SMS-y lub e-maile.



Co należy zrobić gdy
padniesz ofiarą
cyberprzemocy ?

➢ Powiedz o tym rodzicowi, 

nauczycielowi, pedagowowi lub

innej bliskiej ci osobie

➢ Zbierz wszystkie dowody

➢ Nie reaguj cyberprzemocą na

cyberprzemoc

➢ Możesz poszukać porady na

bezpłatnej infolini "Telefonu

zaufania dla dzieci I młodzieży" 
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Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od internetu to 
zespół zależności mających
swoje źródła w nadużywaniu
dostępu do Internetu. 
Wielogodzinne, 
niekontrolowane korzystanie z 
Internetu wywołuje dystres, 
czyli szereg nieprzyjemnych
uczuć ,które mogą z kolei
prowadzić do znacznego
pogorszenia jakości życia. 
Szkody, które powoduje
uzależnienie często dotyczą
przy tym nie tylko osoby
uzależnionej, ale też jego
bliskich i otoczenia



Jak pomóc osobie
uzależnionej
od Internetu ?
W takim momencie najlepsza

jest rozmowa z uzależnionym

oraz zapytanie jak można mu 

pomoc. Jeśli to potrzebne

można udać się do terapeuty.



PAMIĘTAJ ,ŻE
ISTNIEJĄ TAKŻE

INNE
MOŻLIWOŚCI
SPĘDZANIA

WOLNEGO CZASU, 
NIE TYLKO

Z TELEFONEM, 
LAPTOPEM...

PAMIĘTAJ MASZ
PRZYJACIÓŁ



PODSUMOWANIE

✓ Nie podawaj swoich danych nieznanym

osobom

✓ Nie ufaj wszystkim ludziom w Internecie, 

stosuj zasadę ograniczonego zaufania

✓ Poinformuj kogoś bliskiego jeśli masz jakiś

problem w sieci

✓ Zakup I zainstaluj program antywirusowy na

swój komputer

✓ Nie umieszczaj zdjęć ani filmów osób bez ich 

zgody

✓ Nie siedź zbyt długo przy komputerze gdyż

może to doprowadzić do uzależnienia



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przemysław 

Kusza


