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 Iycie wspóWczesnego czWowieka, mieszkajZcego w którymkolwiek z cywilizacyj-
nie rozwini]tych krajów, jest PciPle zwiZzane z coraz szerszym korzystaniem z roz-
maitych osiZgni]_ techniki i technologii, szczególnie zaP z komputerów (w tym 
z internetu), telefonów komórkowych i innych narz]dzi technologii informacyjnych. 
Wraz z caWZ zawartoPciZ trePciowZ i medialnZ sZ one eródWem rozrywki, narz]dziami 
pracy, dost]pu do informacji itp. Obok wielu mogliwoPci pociZgajZ za sobZ takge 
rógne zagrogenia. Rodzaje zagrogeh oraz formy ochrony ugytkowników, szczególnie 
tych najmWodszych, byWy tematem przewodnim VI Mi]dzynarodowej Konferencji 
,,Bezpieczehstwo dzieci i mWodziegy w internecie” (20-21 wrzePnia 2012 r.). Jej 
organizatorami byli Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)1, które tworzZ 
Naukowa i Akademicka Sie_ Komputerowa (dalej NASK), Fundacja Dzieci Niczyje 
(dalej FDN) oraz niemieckie konsorcjum realizujZce projekt klicksafe. Konferencja 
zostaWa zorganizowana w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet2. 

 

Dr MA<GORZATA GRUCHO<A – adiunkt Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie 
Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M]czenników 
Majdanka 70/3, 20-325 Lublin; e-mail: mgruch@kul.lublin.pl 

1 Polskie Centrum Programu Safer Internet zostaWo powoWane w 2005 r. w ramach programu 
Komisji Europejskiej Safer Internet. Podejmuje szereg kompleksowych dziaWah na rzecz bez-
pieczehstwa dzieci i mWodziegy korzystajZcych z internetu i nowych technologii.  

2 Program Komisji Europejskiej Safer Internet zostaW uruchomiony w 1999 r. i ma na celu 
promocj] bezpiecznego korzystania z nowych technologii i internetu wPród dzieci i mWodziegy. 
W ramach programu prowadzone sZ równieg dziaWania na rzecz zwalczania nielegalnych trePci 
i spamu w sieci. Od 2005 r. do programu wWZczona zostaWa problematyka zwiZzana z zagro-
geniami wynikajZcymi z ugytkowania telefonów komórkowych, gier online, wymianZ plików P2P 
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G4ównym jej partnerem by4a Fundacja Orange. Wydarzenie to zosta4o objKte 

honorowym patronatem przez prof. BarbarK KudryckQ, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

WyTszego, MagdalenK Gaj, Prezesa UrzKdu Komunikacji Elektronicznej, Micha4a 

Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz KrystynK Szumilas, Ministra 

Edukacji Narodowej3. Konferencja poXwiKcona by4a szerokiemu spektrum zagadnieY 

zwiQzanych z bezpieczeYstwem dzieci i m4odzieTy w internecie. Adresowana by4a do 

przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarzQdowych, wymiaru spra-

wiedliwoXci i organów Xcigania oraz dostawców us4ug i treXci online. Celem kon-

ferencji by4o przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zachowaY najm4odszych 

w globalnej sieci, najnowszych zjawisk online, które mogQ mie[ wp4yw na bezpie-

czeYstwo dzieci, dzia4aY edukacyjnych skierowanych do róTnych grup odbiorców oraz 

przedstawienie moTliwoXci reagowania na niepokojQce zjawiska w globalnej sieci. 

W programie konferencji znalaz4y siK wyk4ady oraz warsztaty prowadzone przez 

uznanych specjalistów z zagranicznych i krajowych organizacji zajmujQcych siK bez-

pieczeYstwem dzieci. Referaty mia4y charakter interdyscyplinarny. Zosta4y wyg4o-

szone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. W sumie zosta4o przedstawionych 

56 referatów przez przedstawicieli wiKkszoXci paYstw Unii Europejskiej i nie tylko. 

Reprezentowali oni instytucje Unii Europejskiej (m.in. KomisjK EuropejskQ, Stiftung 

Digitale Chancen, INNOVA Europe w Brukseli), Xrodowisko naukowe (m.in. Aca-

demy of Labor and Social Relation w Kijowie, Pedagogical Institute Rhineland-

Palatinate, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, London 

School of Economics and Political Science, Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Szko4a WyTsza Psychologii Spo4ecznej w Warszawie, Górno-

XlQska WyTsza Szko4a Handlowa w Katowicach, Instytut Medycyny Pracy im. prof. 

J. Nofera w .odzi), instytucje publiczne (m.in. Freiwilligen Selbstkontrolle Multi-

media w Niemczech, Landeszentrale für Medienund Kommunikation w Ludwigs-

hafen, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Kommissionfür Jugend-

medienschutz), sektor edukacyjny (m.in. JFF Institut für Medienpädagogik in For-

schungund Praxis, OXrodek Edukacji Informatycznej i ZastosowaY Komputerów 

w Warszawie, SamorzQdowy OXrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nau-

czycieli w Kielcach), organizacje pozarzQdowe (m.in. Media Literacy Forum South-

west, Media Education Research Association Southwest, European NGO Alliance for 

Child Safety Online w Wielkiej Brytanii, INSAFE – European Network of Awareness 

Centres w Belgii, Stichting Mijn Kind Online w Holandii, ECPAT International 

na Ukrainie, Safer Internet Hellas, Confederation of Family Organisations in the EU), 
 

i innymi formami komunikacji online w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem 

programu na lata 2009-2013 jest zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w internecie. 

WiKcej informacji: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm 
3 PiszQc sprawozdanie, korzysta4am takTe z publikacji: Materia,y Konferencyjne. VI Mi4dzy-

narodowa Konferencja ,,Bezpiecze;stwo dzieci i m,odzie>y w internecie” w Warszawie, 20-21 

wrzeXnia 2012 r. Warszawa 2012. 
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wymiar sprawiedliwo?ci i organy ?cigania (m.in. Biuro Kryminalne Komendy GIów-

nej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy GIównej Policji) oraz 

dostawców usIug i tre?ci internetowych (m.in. Facebooka, Verband der Deutschen 

Internetwirtschafte.V, T-Mobile, Google Polska, Onet.pl oraz Fundacja Orange). 

 W pierwszym dniu konferencji obrady zostaIy podzielone na sesjY plenarnZ oraz 

trzy równolegIe sekcje tematyczne: Jak zachowa) równowag. pomi.dzy 4yciem online 

i offline, Edukacja na rzecz bezpiecze<stwa online oraz My@l globalnie, dziaBaj 

lokalnie. Referaty wygIoszone w sesji plenarnej dotyczyIy szerokiego spektrum. 

Dr Michael B u s c h  z Komisji Europejskiej przedstawiI zaIo\enia polityki UE w za-

kresie bezpiecze^stwa dzieci i mIodzie\y w globalnej sieci oraz gIówne cele pro-

gramu pomocowego Safer Internet. Temat Co robiG dzieci w internecie? Mity i realia 

w @wietle wyników bada< EU Kids Online4 omówiIa dr Lucyna K i r w i l  ze SzkoIy 

Wy\szej Psychologii SpoIecznej w Warszawie. W referacie przedstawiIa dane empi-

ryczne weryfikujZce dotychczasowZ wiedzY o bezpiecze^stwie dzieci i rzeczywi?cie 

do?wiadczanych przez nie w sieci zagro\eniach5. StwierdziIa, \e polskie dzieci 

w globalnej sieci sZ aktywne, ale niekreatywne. Prof. Klaus N e u m a n n - B r a u n  

z Uniwersytetu w Bazylei podjZI próbY odpowiedzi na pytanie, jakie nowe wyzwania 

pociZga za sobZ cyfrowa konwergencja mediów. WskazaI na ich wszechobecno?` 

i intensywno?`. StwierdziI, \e urzZdzenia mobilne, takie jak smartfony, pozwalajZ 

u\ytkownikom na oglZdanie wszelkich tre?ci w ka\dej chwili i w ka\dym miejscu. 

Oprócz swobody i elastyczno?ci wynikajZcych z rozwoju rodzi to pewne wymagania: 

granica miYdzy prywatno?ciZ i tym, co publiczne, jest bardzo cienka, a niejeden 

u\ytkownik czYsto czuje siY zobowiZzany, by zawsze i wszYdzie by` dostYpnym, 

mo\liwym do zlokalizowania i gotowym do kontaktu. Do tego nale\y doda` wyzwa-

nia techniczne zwiZzane z obsIugZ urzZdze^, które stajZ siY coraz bardziej skompli-

kowane, a zarzZdzanie nimi staje siY coraz trudniejsze. Wszystkie te techniczne, 

ekonomiczne i kulturowe osiZgniYcia stawiajZ nowe wyzwania zarówno w klasycznie 

 

4 Latem 2010 r. zostaIy zrealizowane badania ze ?rodków przyznanych przez KomisjZ 

EuropejskZ w ramach projektu EU Kids Online II, koordynowanego przez LSE w Londynie. 

ObjYIy 25 krajów, w ka\dym z nich po 1000 dzieci dobranych losowo, dwie generacje (rodzice 

i dzieci), kilka stadiów rozwojowych (dzieci w wieku 9-16 lat) oraz wiele zmiennych na trzech 

poziomach: mikro-, mezo- i makrosystemów.  
5 W szczególno?ci odnoszZce siY do przekona^, \e: 1. Ka\de dziecko zaglZda na strony 

pornograficzne; 2. Dzieci spotykajZ siY w sieci z nieznajomymi; 3. Wszystkie dzieci nYkane 

w sieci cierpiZ; 4. Dzieci poni\ej 13 roku \ycia nie korzystajZ z serwisów spoIeczno?ciowych, 

wiYc nie ma zagro\e^ z tej strony; 5. Zagro\enia spoza sieci przenoszZ siY do sieci; 6. Ka\de 

dziecko mo\e teraz tworzy` i publikowa` w sieci, co chce; 7. Dzieci mogZ „obej?`” zabez-

pieczenia internetowe, które zainstalowali rodzice; 8. Przeniesienie komputera z pokoju dziecka 

do pokoju u\ywanego przez caIZ rodzinY zmniejszy ekspozycjY dziecka na zagro\enia inter-

netowe; 9. Uczenie dzieci umiejYtno?ci komputerowych zmniejsza ich nara\enie na negatywne 

do?wiadczenia w sieci; 10. Dzieci nie chcZ i nie oczekujZ wsparcia rodziców w swoich prob-

lemach zwiZzanych z internetem. 
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rozumianej kwestii ochrony dzieci i mEodzieFy, jak równieF wymagaJ wobec kom-

petencji medialnych. 

 Nowe moFliwoPci i obawy e-handlu w kontekPcie bezpieczeJstwa najmEodszych 

uFytkowników internetu przedstawiE John C a r r  z Wielkiej Brytanii, reprezentujTcy 

European NGO Alliance for Child Safety Online. ZachWcaE, by uczyX dzieci i mEo-

dzieF zarzTdzania finansami i funkcjonowania na e-rynku usEug i towarów. StwierdziE, 

Fe czWsto internet oferuje najlepsze ceny produktów i usEug. Jednak zasady ustano-

wione w celu ochrony dzieci i mEodzieFy przed nieuczciwymi praktykami handlo-

wymi w Pwiecie realnym zdajT siW nie byX jeszcze w peEni obecne w przestrzeni 

wirtualnej. GEówne obszary, w których widoczne sT takie naruszenia, to reklama 

i zbieranie danych. KluczowT kwestiT jest równieF sprzedaF towarów i usEug zakaza-

nych osobom poniFej 18 roku Fycia, takich jak: alkohol, tytoJ, broJ i pornografia. 

StwierdziE: skoro dzieci nigdy nie mogEy kupiX tych rzeczy w sklepach, wiWc dlaczego 

mogT to zrobiX przez internet? 

 Facebook – miejsce bezpieczne dla dzieci? to tytuE kolejnego wykEadu w czWPci 

panelowej. Gabriella C s e h  z WWgier, reprezentujTcT najwiWkszy na Pwiecie serwis 

spoEecznoPciowy (955 milionów uFytkowników) przedstawiEa argumenty oraz narzW-

dzia zapewniajTce – z punktu widzenia serwisu – bezpieczeJstwo uFytkownikom: 

poczTwszy od specjalnych ustawieJ dla uFytkowników w wieku 13-17 lat, przez za-

awansowane narzWdzia bezpieczeJstwa, spoEeczne raportowanie, aF po wsparcie tech-

niczne. WykEad ten wzbudziE wiele kontrowersji i oFywionT dyskusjW. Zgodnie z re-

gulaminem Facebooka uFytkownik platformy powinien ukoJczyX 13 rok Fycia. Wed-

Eug wielu niezaleFnych badaJ z owego serwisu korzysta ponad poEowa dzieci w wieku 

9-12 lat (Megapanel PBI/Gemius, 2010 r.), chociaF – jak wczePniej wspomniaEam – 

jego regulamin zezwala na zaEoFenie konta dopiero po ukoJczeniu 13 roku Fycia. 

Dlaczego? Przy rejestracji wystarczy podaX faEszywT datW urodzenia, co czWsto 

praktykujT dzieci. Nikt nie weryfikuje tej informacji. Ponadto sami rodzice zakEadajT 

konto swoim mEodszym dzieciom, Pwiadomie naraFajTc je na pewne zagroFenia. Tym 

samym zostaEa zakwestionowana skutecznoPX dziaEaJ podejmowanych przez wspom-

niany serwis. Kolejny wykEad takFe nawiTzywaE do portali spoEecznoPciowych, a do-

kEadniej do problemu postrzegania przez mEode osoby sytuacji konfliktowych na 

takich portalach. Ulrike W a g n e r, reprezentujTca Institut für Medienpädagogik in 

Forschung und Praxis w Monachium, bazujTc na wynikach badaJ „Wo der Spaß-

aufhört. Jugendlicheundihre Perspektiveauf Konflikte in Sozialen Netzwerkdien-

sten”6, zwróciEa uwagW na zróFnicowanie sytuacji konfliktowych, na ich charakter za-

równo destrukcyjny, jak i konstruktywny, na potrzebW ich rozwiTzywania oraz 

koniecznoPX przyjWcia postawy zbiorowej odpowiedzialnoPci za zamieszczane trePci.  

 Wyniki badaJ empirycznych UE-NET-ADB w siedmiu krajach europejskich 

(Grecji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Holandii i na Islandii) dotyczTce 

 

6 WiWcej informacji na stronie http://bit.ly/yOp77J 
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rozwoju zachowa; uzale>nieniowych w sieci referowaD Michael D r e i e r  z Univer-

sitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. Badaniom towarzyszyDy 

dwa ró>ne podejTcia: empiryczne i jakoTciowe. Jak stwierdziD Prelegent, badania 

empiryczne ciXgle nie wyjaTniDy procesu powstawania uzale>nienia od internetu. Nie 

ma tak>e zgodnoTci co do czynników zwiYkszajXcych bXdZ zmniejszajXcych ryzyko 

zwiXzane z nadmiernym u>ywaniem globalnej sieci. Natomiast podejTcie jakoTciowe 

pozwoliDo uzyska[ bogaty materiaD na temat powiXza; przyczynowo-skutkowych 

w uzale>nieniach. W rezultacie autorowi bada; udaDo siY stworzy[ teoriY ugruntowa-

nX, opisujXcX genezY i rozwój zachowa; uzale>nieniowych zwiXzanych z internetem. 

 PróbY odpowiedzi na pytanie, jak wspiera[ rodziców, by potrafili udziela[ wspar-

cia innym, podjXD w swoim wystXpieniu Martin S c h m a l z r i e d, reprezentujXcy 

Confederation of Family Organisations in the EU w Belgii. PodkreTliD, >e rodzice 

korzystajXcy z doTwiadcze; zdobytych online mogX i powinni by[ wsparciem dla 

swoich dzieci w Twiecie wirtualnym. JednoczeTnie ci sami rodzice mogX czu[ siY 

przytDoczeni i zagubieni w konfrontacji z bardzo szybkimi zmianami zachodzXcymi 

w Twiecie wirtualnym i w Twiecie technologii. PotrzebujX specjalnego wsparcia ze 

strony ró>nych podmiotów. ZaproponowaD wiYc kampanie spoDeczne i informacyjne, 

stosowanie filtrów rodzinnych, blokowanie nieuczciwych internautów, wiYkszX kon-

trolY u>ytkowników. 

 Po przerwie obiadowej obrady odbywaDy siY w trzech równolegDych sesjach 

tematycznych. W sesji 1: Jak zachowa) równowag. pomi.dzy 4yciem online i offline 

zostaDo wygDoszonych piY[ referatów. Katarzyna M a k a r u k  i .ukasz W o j t a s i k  

z FDN przedstawili wyniki projektu badawczego EU-NET-ADB oraz kampaniY spo-

DecznX Polskiego Centrum Programu Safer Internet „W którym Twiecie >yjesz?”. 

Zwrócili uwagY na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadzXcy do oder-

wania mDodych ludzi od innych form aktywnoTci realizowanych poza internetem.  

 OsobowoTciowe i Trodowiskowe uwarunkowania uzale>nienia od internetu u mDo-

dzie>y zanalizowaDy dr hab. n. med. Beata P a w D o w s k a  i dr Emilia P o t e m b s k a  

z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie7. WykazaDy zale>noT[ miYdzy objawami uza-

le>nienia od internetu a dokonywaniem samouszkodze;, myTlami samobójczymi, 

stosowaniem diet i Trodków przeczyszczajXcych oraz nasilonymi objawami nerwico-

wymi u mDodzie>y. Prelegentki kolejno omówiDy czynniki warunkujXce uzale>nienie 

od internetu, granie w agresywne gry komputerowe, korzystanie z pornografii inter-

netowej oraz z portali spoDecznoTciowych przez mDodzie>8. 

 

7 GrupY badawczX stanowiDo 1590 osób (888 dziewczXt i kobiet oraz 702 chDopców i mY>-

czyzn) w wieku od 13 do 24 roku >ycia. Kryteria uzale>nienia od internetu wedDug Young speD-

niaDo 1,8% osób, a zagro>enia uzale>nieniem – 35,3% badanych. 
8 Czynniki warunkujXce uzale>nienie od internetu: reagowanie na stres agresjX, piciem alko-

holu, poszukiwaniem zastYpczej satysfakcji, unikanie bliskich wiYzi z ludZmi, brak umiejYtnoTci 

wspóDpracy, nasilona potrzeba poszukiwania bezpiecze;stwa, nasilona agresja sDowna, trudnoTci 

szkolne oraz poczucie rozczarowywania matki. Czynniki warunkujXce granie w agresywne gry 
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 W zagadnienia z zakresu psychologii i psychiatrii wpisuje siG referat Izabelii 

D z i u g i e J  z Przystani Psychologicznej: Jak $y& w (wiecie technologii i prze$y&? – 

e-zaburzenia a zdrowie psychiczne. Prelegentka przedstawiJa wpJyw nowych techno-

logii na zaburzenia psychiczne9 u dzieci i mJodzieOy (na odczuwanQ depresjG, maniG, 

ADHD, lGk spoJeczny, bulimiG/anoreksjG, zaburzenia schizotypowe, wojeryzm) oraz 

omówiJa sposoby, jakimi moOna je zdiagnozowaW i zapobiegaW. Konsultacje z rodzi-

cami dzieci naduOywajQcych internetu/telefonu komórkowego, pomoc psychologicznQ 

i psychoedukacyjnQ na podstawie doZwiadcze[ i metod pracy zespoJu Helpline.org10 

omówiJa Maria J a r c o  z FDN. Natomiast dr Ewa K r z y O a k - S z y m a [ s k a  

z GórnoZlQskiej WyOszej SzkoJy Handlowej w Katowicach przedstawiJa wyniki bada[ 

„WpJyw internetu na spoJeczne funkcjonowanie uczniów”, zrealizowanych w latach 

2011-2012 wZród uczniów klas szóstych szkoJy podstawowej i trzecich gimnazjum 

województwa ZlQskiego. Prelegentka omówiJa mapG kontaktów sieciowych badanych 

uczniów w powiQzaniu z obrazem ich wiGzi spoJecznych w klasie, morfologiczny 

obraz „struktury czynników” uOywania internetu, zachowania wskazujQce na pato-

logiczne uOywanie sieci, wpJyw kontroli rodzicielskiej na zaangaOowanie siG mJo-

dzieOy w wirtualny Zwiat oraz propozycje dziaJa[ profilaktycznych w klasie szkolnej. 

 W drugiej sesji tematycznej, zatytuJowanej Edukacja na rzecz bezpiecze?stwa 

online, zostaJo wygJoszonych piGW referatów. Kolejni prelegenci przedstawiali podej-

mowane inicjatywy oraz dobre praktyki w zakresie ksztaJtowania umiejGtnoZci krytycz-

nego korzystania z internetu i nowych technologii. Promocja bezpiecznych zachowa[ 

wZród najmJodszych uOytkowników globalnej sieci w Grecji przedstawiJa dr Veronica 

S a m a r a  z Centrum Programu Safer Internet. OmówiJa portal internetowy dla nau-

czycieli wszystkich poziomów ksztaJcenia: educators.saferinternet.gr, zaprezentowaJa 

nowatorskQ propozycjG dla przedszkoli i szkóJ podstawowych, opierajQcQ siG na 
 

komputerowe: reagowanie na stres agresjQ, piciem alkoholu, ucieczkQ od problemów w marzenia, 

nasilona potrzeba poszukiwania bezpiecze[stwa oraz brak akceptacji w rodzinie. Czynniki wa-

runkujQce korzystanie z pornografii internetowej: reagowanie na stres piciem alkoholu, agresjQ 

lub autoagresjQ, koncentracjQ na poniesionych poraOkach, nasilona potrzeba uzyskiwania wspar-

cia, opieki, poszukiwania bezpiecze[stwa, trudnoZci z naukQ w szkole oraz brak zrozumienia ze 

strony ojca. Czynniki warunkujQce korzystanie z portali spoJecznoZciowych: pJeW Oe[ska, trud-

noZci w zrozumieniu motywów dziaJa[ wJasnych i innych ludzi, potrzeba przynaleOnoZci do 

grupy spoJecznej oraz brak zrozumienia ze strony ojca. 
 9 Na przykJad zaburzenia osobowoZci narcystycznej wiQOQ siG bezpoZrednio ze sposobami 

uOytkowania serwisów spoJecznoZciowych. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne moOe byW 

wzmacniane, ale równieO wzbudzone poprzez „obsesyjne” sprawdzanie dostGpnych kanaJów 

informacji: smsy, e-maile, na co ukuty zostaJ nowy termin: FOMO – „fear of missing out”, czyli 

lGk, Oe coZ mnie ominie. Do tego zaburzenia moOe doprowadziW „syndrom fantomowych wib-

racji”: czy mój telefon naprawdG dzwoni? 
10 Helpline.org.pl to projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc mJodym internautom, 

rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagroOe[ zwiQzanych z korzystaniem z internetu oraz 

telefonów komórkowych przez dzieci i mJodzieO. Projekt realizowany przez FDN oraz FundacjG 

Orange. 
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edukacji dzieci poprzez bajki. Strategie promowania bezpieczeFstwa internetowego w 

Irlandii zreferowaJ Simon G r e h a n, konsultant Safer Internet. ZwróciJ uwagO na jej 

trzy komponenty: posJugiwanie siO technologiR w celu ograniczenia potencjalnych 

szkód, wdraSanie zasad bezpiecznego uSytkowania technologii oraz programy 

edukacyjne. OmówiJ Trodki podjOte przez National Centre for Technology in 

Education Szerokopasmowej Sieci Szkolnej w celu podniesienia kreatywnoTci 

i innowacyjnoTci uSytkowników nowych technologii11. 

 CzOsto zakJada siO, Se cyberprzestrzeF, w której osoby kontaktujR siO w sposób za-

poTredniczony, czOsto anonimowo, sprzyja bezkarnemu Jamaniu norm. Czy przekona-

nie takie znajduje potwierdzenie w wynikach badaF? PróbO odpowiedzi na to pytanie 

podjRJ dr Jacek P y S a l s k i  z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w .odzi. 

StwierdziJ, Se znajomoTY norm nie jest jednoznaczna z ich przestrzeganiem. Polscy 

gimnazjaliTci deklaratywnie znajR je, ale nie zawsze przestrzegajR. AnonimowoTY 

globalnej sieci sprzyja zachowaniom aspoJecznym polskiej mJodzieSy12. Inicjatywy 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w analizowanym zakresie przedstawiJa Alicja P a -

c e w i c z. W swoim wystRpieniu skoncentrowaJa siO na omówieniu przebiegu i wy-

ników pracy nad zasadami bezpiecznego korzystania z internetu (szkolny Kodeks 

2.0), wskazaJa dobre praktyki szkóJ w pracy z uczniami oraz wyzwania wymagajRce 

dalszego namysJu i nowatorskich rozwiRzaF, a wynikajRce m.in. z poczucia bezrad-

noTci nauczycieli lub braku u rodziców TwiadomoTci problemu. ZaJoSenia projektu 

„Cyfrowa SzkoJa” omówiJa MaJgorzata R o s t k o w s k a  z OTrodka Edukacji Infor-

matycznej i ZastosowaF Komputerów w Warszawie. W wystRpieniu prelegentka 

zwróciJa uwagO na zapisy w rozporzRdzeniu Cyfrowej SzkoJy, odnoszRce siO do spraw 

bezpieczeFstwa online. PrzedstawiJa metody pracy z uczniami, dziOki którym uzyski-

waliby oni kompetencje potrzebne do bezpiecznej pracy w globalnej sieci. 

 W kolejnej sesji tematycznej – My+l globalnie, dzia4aj lokalnie – wygJoszone 

referaty oscylowaJy wokóJ zagadnieF zwiRzanych z przygotowaniem miOdzynarodo-

wej inicjatywy, jakR jest DzieF Bezpiecznego Internetu (dalej DBI). NaleSy dodaY, Se 

od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, w ramach programu Safer Internet, 

w lutym kaSdego roku obchodzony jest DBI. Ma on na celu inicjowanie i propago-

wanie dziaJaF na rzecz bezpiecznego dostOpu dzieci i mJodzieSy do zasobów interne-

towych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematykR 

 

11 1. Rozwój zintegrowanego programu edukacyjnego we wspóJpracy z organami wykonaw-

czymi, takimi jak oTrodki rozwoju zawodowego nauczycieli; 2. Prowadzenie na terenie caJego 

kraju szkoleF dla rodziców, dotyczRcych bezpieczeFstwa online; 3. Przekazywanie informacji 

w analizowanym zakresie poprzez ciRgJe szkolenia w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli. 
12 W wystRpieniu zostaJy przedstawione wyniki polskiej czOTci projektu European Cyberbully-

ing Intervention Project, przeprowadzonego w szeTciu europejskich krajach. W badaniach wziOJo 

udziaJ 573 polskich gimnazjalistów. DotyczR one przekonaF normatywnych mJodzieSy na temat 

zasad funkcjonowania w sieci, szerokiej gamy ich rzeczywistych zachowaF online oraz doTwiad-

czanych formalnych i nieformalnych konsekwencji w przypadku Jamania norm w internecie. 
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bezpiecze9stwa dzieci w globalnej sieci. Luiza S h a h b a z y a n  z buIgarskiego Cen-
trum Programu Safer Internet omówiIa promocjP bezpiecze9stwa online podczas 
lokalnej imprezy – Familiathon. Obchody DBI w Polsce zreferowaIa Julia G u r -
s z t y n  z NASK. PrzedstawiIa konkretne przykIady zaangaXowania w lokalne i euro-
pejskie obchody DBI, takie jak prace konkursowe uczniów, zdjPcia, nagrania, zajPcia 
edukacyjne, happeningi, gazetki szkolne oraz kampanie informacyjne. Natomiast 
Monika Z a w a d z k a - C h I o p e k  z SamorzZdowego O[rodka Doradztwa Metodycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w swoim wystZpieniu skoncentrowaIa 
siP na dziaIaniach edukacyjnych podejmowanych w ramach I \wiPtokrzyskiego DBI 
(zajPcia warsztatowe, prezentacje, pogadanki, dyskusje panelowe, inscenizacje). 
 Dzie9 Bezpiecznego Internetu w oparciu o model zdecentralizowany od lat wdra-
Xany jest przez kliksafe w Niemczech. DziaIania sZ prowadzone przez partnerów 
takich jak: szkoIy, biblioteki, fundacje, firmy organizujZce wIasne wydarzenia i im-
prezy. ObejmujZ one szerokie spektrum, poczZwszy od konferencji w Federalnym 
Ministerstwie Ochrony Konsumentów, poprzez inicjatywy informacyjne ministerstw 
landów, aX po organizowane w szkoIach na terenie kraju warsztaty dla uczniów i ro-
dziców. Swoimi spostrzeXeniami podzielili siP Stephanie K l a h n, czIonek klicksafe, 
oraz Katina H a h n, pracownik naukowy Pedagogical Institute w Nadrenii-Palatynacie. 
 Nieco inny schemat obrad zaproponowali organizatorzy w drugim dniu Kon-
ferencji. Cztery równolegIe sesje tematyczne wypeIniIy czas przed poIudniem, 
natomiast sesja plenarna – podsumowujZca – rozpoczPIa siP po przerwie obiadowej. 
W pierwszej sesji, przeznaczonej dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo[ci 
i organów [cigania i majZcej charakter zamkniPty, zostaIy wygIoszone nastPpujZce 
referaty: INHOPE13 – Mówimy NIE nielegalnym tre7ciom w internecie – Zuzanna 
P o l a k  z NASK; Dobre praktyki we wspó?pracy ISPs, hotline’ów i policji – szanse 

i ograniczenia. Niemiecki model wspó?pracy – Frank A c k e r m a n n, czIonek eco 
w Niemczech; Aktualne aspekty zwalczania pornografii dzieciIcej i pedofilii – kom. 
JarosIaw K o 9 c z y k  z Biura Kryminalnego Komendy GIównej Policji; Art. 200 ko-

deksu karnego – rola eksperta kryminalistyki – podinsp. mgr inX. MichaI A n t a s  
z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy GIównej Policji; Rola 

prokuratury i policji w 7ciganiu przestIpstw prywatnoskargowych – Maciej P a -
j P c k i, nk.pl; BezpieczeOstwo m?odych w sieci – studium przypadku – Justyna 
K w i e c i e 9  i Tomasz S y m b e r, Onet.pl; Mechanizmy anonimizacji w internecie. 

TOR – Tomasz B u k o w s k i  z NASK; Do7wiadczenia zespo?u DyQurnet.pl w walce 

 

13 INHOPE to MiPdzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych ZespoIów ReagujZcych. MisjZ 
stowarzyszenia jest wsparcie, zapewnienie sprawnego dziaIania i zwiPkszanie skuteczno[ci 
narodowych punktów kontaktowych w ich reagowaniu na zgIoszenia nielegalnych tre[ci w 
internecie. Obecnie do INHOPE naleXy ponad 40 zespoIów z Europy, Azji, Ameryki PóInocnej, 
Afryki oraz Australii. GIównZ korzy[ciZ miPdzynarodowej wspóIpracy w sieci zaufanych 
hotline’ów jest szybka reakcja na zgIoszenia tre[ci nielegalnych umieszczonych na serwerach 
znajdujZcych siP poza granicami danego pa9stwa i dziaIajZcego tam punktu kontaktowego. 
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z materia(ami przedstawiaj.cymi seksualne wykorzystywanie dzieci – Micha8 M a -

r a ; d a, NASK. Prelegenci poruszyli takie zagadnienia jak: problem rozpowszech-

niania materia8ów prezentujRcych seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM – child 

sexual abuse materials) w internecie, skutecznoWX dzia8a; samoregulacyjnych w zwal-

czaniu szkodliwych treWci online, niezbYdnoWX wspó8pracy miYdzy zainteresowanymi 

stronami: poczRwszy od wspó8pracy dostawców us8ug internetowych, poprzez pry-

watne inicjatywy, aZ po egzekwowanie prawa. Ponadto uczestnicy Konferencji zostali 

zapoznani z informacjami na temat nowych tendencji, rozwiRza;, regulacji i prob-

lemów w zakresie przestYpczoWci pedofilskiej oraz sposobów jej skutecznego zwal-

czania. Celem lepszego zobrazowania sytuacji zosta8y zaprezentowane i omówione 

case studies. Micha8 A n t a s  dokona8 krótkiej charakterystyki pracowni kompute-

rowych Policyjnych Laboratoriów Kryminalistycznych, zanalizowa8 art. 200 k.k. 

w Wwietle bada; komputerowych, przedstawi8 sposoby zabezpieczenia materia8u do-

wodowego, wykonywania ekspertyz zwiRzanych z posiadaniem, udostYpnianiem 

i rozpowszechnianiem treWci bezprawnych (komunikatory internetowe, programy p2p, 

serwery plików). W rozwaZania prawne wpisa8 siY takZe referat Macieja P a j Y c -

k i e g o, który w serwisie nk.pl wyróZni8 trzy grupy naduZyX o charakterze czynów 

zabronionych: przestYpstwa przeciwko wolnoWci, przestYpstwa przeciwko ochronie 

informacji oraz przestYpstwa prywatnoskargowe. Omówi8 tematykY przestYpstw 

prywatnoskargowych, tj. pomówienia, okreWlonego w art. 212 k.k., oraz zniewaZenia, 

okreWlonego w art. 216 k.k. Ta grupa naduZyX wynika zazwyczaj z b8Ydnego prze-

konania o anonimowoWci w internecie. PrzybliZy8 przyczyny pope8niania przestYpstw 

prywatnoskargowych, praktycznR stronY ustalania sprawców po stronie serwisu inter-

netowego oraz art. 488 k.p.k. oraz Wytyczne nr 3 Komendanta G8ównego Policji 

z dnia 15 lutego 2012 r. jako „najskuteczniejsze narzYdzia” prowadzRce do ukarania 

sprawcy. 

 Nieco inny charakter mia8 referat Justyny K w i e c i e ;  i Tomasza S y m b e r a. 

W swojej prezentacji omówili oni procedury bezpiecze;stwa stosowane w portalu 

Onet. Natomiast z mechanizmami s8uZRcymi anonimizacji w sieci, ze szczególnym 

naciskiem na TOR, czyli techniczny opis „anonimowego korzystania z internetu” oraz 

„ukrytych us8ug” uczestników konferencji zapozna8 Tomasz B u k o w s k i. DoWwiad-

czenia Zespo8u DyZurnet.pl w walce z materia8ami przedstawiajRcymi seksualne 

wykorzystywanie dzieci, ich specyfikY wystYpujRcR w róZnych formach online, 

8Rcznie z klasyfikacjR tego typu treWci omówi8 Micha8 M a r a ; d a. 

 W drugiej sesji tematycznej – Edukacja na rzecz bezpiecze8stwa online – zosta8o 

wyg8oszonych dziesiYX referatów. Prezentacji modu8u lekcyjnego na temat wyszuki-

warek internetowych dokona8 Martin D r e c h s l e r, cz8onek Freiwilligen Selbst-

kontrolle Multimedia, oraz Stephan S t e n g e l, reprezentujRcy klicksafe z Niemiec. 

Ponadto omówili oni nowy podrYcznik dla nauczycieli, sposoby wykorzystania 

wyszukiwarek w szko8ach oraz aspekty prawne dotyczRce ochrony ma8oletnich przed 

nieodpowiednimi treWciami w internecie. NowR formu8Y wakacyjnej akcji edukacyjnej 
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„Sieciaki na wakacjach”14 przedstawili Marcin S o F o d k i  z FDN oraz Aleksandra 

K o z u b s k a, reprezentujLca FundacjM Orange. Natomiast dr Agnieszka W r o Q s k a  

z NASK zaprezentowaFa metody aktywizujLce w edukacji na rzecz bezpieczeQstwa 

w internecie, ich zalety oraz sposoby wykorzystania. W swoim wystLpieniu skon-

centrowaFa siM na umiejMtnoTci wyciLgania wniosków, myTlenia analitycznego i kry-

tycznego, FLczenia zdarzeQ i faktów w zwiLzki przyczynowo-skutkowe, umiejMtnoTci 

wFaTciwego zachowania siM w nowej sytuacji, komunikatywnoTci, kreatywnoTci, 

a zatem tych kompetencjach, które sL niezbMdne dla zachowania bezpieczeQstwa 

zarówno w globalnej sieci, jak i w Twiecie realnym. PerspektywM operatora 

w analizowanym zakresie przedstawili Marlena C z a p l a k  i PaweF B F a s z c z y k  

z T-Mobile. PodkreTlili oni, Ye w takie dziaFania powinni angaYowaZ siM wszyscy, 

którzy uczestniczL w zFoYonym FaQcuchu wartoTci, tj. przemysF teleinformatyczny, 

dostawcy treTci, producenci urzLdzeQ i oprogramowania, operatorzy, portale spo-

FecznoTciowe oraz inne media. Kluczowym jednak elementem jest wsparcie umie-

jMtnoTci korzystania z nowoczesnych usFug przez dzieci oraz nauka odpowiedzialnego 

korzystania z internetu realizowana przez rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

ZaFoYenia projektu „Dbaj o Fejs”15, skierowanego do mFodych uYytkowników serwi-

sów spoFecznoTciowych, którego gFównym celem jest zwrócenia uwagi na problem 

prywatnoTci w globalnej sieci, omówiF .ukasz W o j t a s i k  z FDN.  

 Nowatorskie rozwiLzania w zakresie wyboru grupy docelowej oraz ksztaFtowania 

kompetencji medialnych zawiera projekt „Social Work-Social Web”16, skierowany do 

pracowników socjalnych. ZostaF on omówiony przez JuliM B a u e r  z Stiftung Digitale 

Chancen w Niemczech. Strategia projektu – jak stwierdziFa prelegentka – opiera siM 

na szczegóFowej wiedzy i znajomoTci pracowników socjalnych, dotyczLcej grupy 

docelowej oraz odnosi siM do potrzeby wiedzy na temat korzystania z mediów cyfro-

wych w pracy socjalnej. Kolejna inicjatywa – „Certyfikacja szkóF w zakresie 

bezpieczeQstwa w internecie” w krajach Wspólnoty NiepodlegFych PaQstw – zostaFa 

omówiona przez Olhe S h v e d, reprezentujLcL Child Prostitution, Child Pornography 

and Traffickingof Children for Sexual Purposes na Ukrainie. Prelegentka przedstawiFa 

zakres projektu (BiaForuT, Rosja i Ukraina)17, zadania (wdroYenie polityki ochrony 
 

14 WiMcej informacji na stronie: www.sieciakinawakacjach.fdn.pl 
15 WiMcej informacji na stronach: www.facebook.com/fejsmen, www.youtube.com/fejsmen 
16 Projekt „Social Web-Social Work” ma na celu poprawM wiedzy dotyczLcej korzystania 

z internetu w ramach programu Safer Internet. Jest finansowany przez KomisjM EuropejskL 

i realizowany z partnerami z Czech (Narodni Centrum Bezpecnejsiho Internetu, Czech Republic), 

z Litwy (Association Rural Internet Access Points), Polski (Fundacja Dzieci Niczyje) oraz 

Hiszpanii (Fundación Esplai), a koordynowany przez Stiftung Digitale Chancen z Niemiec. Czas 

trwania projektu to 24 miesiLce – od maja 2012 r. do maja 2014 r. WiMcej informacji na stronie: 

www.socialweb-socialwork.eu 
17 KaYdy kraj wybraF 10 szkóF (5 w stolicy, 5 na przedmieTciach), które wspólnie przeprowadzi-

Fy wiele dziaFaQ, w tym opracowaFy zasady korzystania z sieci, które zostaFy podpisane przez dzieci 

i rodziców. Przeszkolono FLcznie 9600 dzieci, nauczycieli, rodziców i czFonków administracji. 
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dzieci w szko<ach) oraz kluczowe elementy Certyfikacji (zapobieganie, ochronO, 

struktury wspierajPce oraz kontakty z rodzicami i spo<ecznoQciP). Wyniki testów 

narzOdzi kontroli rodzicielskiej w internecie, przeprowadzonych w ramach projektu 

Komisji Europejskiej „SIP Bench II”18, zanalizowa<a Natalia M i e l e c h, konsultant 

w INNOVA Europe w Brukseli. We wnioskach koZcowych podkreQli<a, [e nie ma 

[adnych narzOdzi technicznych gwarantujPcych 100% ochrony dzieci i m<odzie[y. 

Postulowa<a koniecznoQ^ usprawnieZ technicznych. Problem spamu, czyli niechcia-

nych wiadomoQci i przesy<ek, przedstawi< Przemys<aw J a r o s z e w s k i  z NASK. 

PodjP< próbO odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest spam? W jaki sposób trafia 

do odbiorcy? Kto na nim zyskuje, kto traci i w jaki sposób siO broni^? Jakie 

mechanizmy wzbudzajP zaufanie odbiorcy? Prelegent w swoim wystPpieniu wskaza< 

na nieadekwatnoQ^ istniejPcej definicji spamu, trudnoQci w egzekwowaniu przepisów 

prawa w przypadku pope<nienia tego wykroczenia oraz <atwoQ^ w „omijaniu” istnie-

jPcych regulacji prawnych. 

 Zdecydowanie inny charakter mia<o wystPpienie Julii G u r s z t y n  i Zuzanny 

P o l a k  z NASK, które przedstawi<y za<o[enia projektu edukacyjnego „Przygody 

Plika i Foldera w sieci”19. Atrakcyjna forma przekazu ma u<atwi^ dzieciom naukO 

bezpiecznych zachowaZ online, a nauczycielom pomóc w przeprowadzeniu cieka-

wych i atrakcyjnych zajO^.  

 W kolejnej, trzeciej sesji – Nowe formy ryzykownych zachowa/ online w2ród 

dzieci – omówione zosta<y niektóre z problemów, z jakimi obecnie zmagajP siO dzieci 

i m<odzie[ w internecie. Karl H o p w o o d  z Wielkiej Brytanii, korzystajPc z wiedzy 

p<ynPcej z doQwiadczeZ helpline’ów zrzeszonych w sieci INSAFE, zwróci< uwagO na 

komercyjne wykorzystywanie najm<odszych internautów. Problem sekstingu zosta< 

zanalizowany przez Naureen K h a n, cz<onka zarzPdu European NGO Alliance for 

Child Safety Online w Wielkiej Brytanii. Przedstawi<a tak[e wyniki autorskich ba-

daZ20, z których wynika, [e seksting jest nierozerwalnie zwiPzany z doQwiadczeniami 

offline. By< on inaczej doQwiadczany i rozumiany w zale[noQci od pozycji spo<ecznej, 

p<ci i klasy spo<ecznej. Z badaZ wynika tak[e, [e nowoczesne technologie sP tylko 

jednP z wielu mo[liwoQci doQwiadczenia seksizmu i mobbingu. Badania wskazujP, [e 
 

18 WiOcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/ 

filter_label/ sip_bench2/index_en.htm 
19 Powsta< w 2010 r. w ramach projektu „BPdnmy bezpieczni w internecie”, realizowanego 

przez NASK oraz Ministerstwo Spraw WewnOtrznych i Administracji. Na projekt sk<ada siO 

szeQ^ filmów ze scenariuszem edukacyjnych zajO^ interaktywnych. Bohaterami filmu sP Plik 

i Folder, którzy poprzez swoje rozmaite przygody wprowadzajP ma<ego widza w wirtualny Qwiat, 

uczP mPdrego i bezpiecznego korzystania z komputera. Projekt adresowany jest do uczniów na 

poziomie edukacji wczesnoszkolnej, czyli z klas 0-III szko<y podstawowej. 
20 Badanie pilota[owe zosta<o przeprowadzone w dwóch Qródmiejskich szko<ach podstawo-

wych w Londynie od czerwca do sierpnia 2011 r., wQród dzieci w wieku 8-10 lat, w 8 grupach 

jednop<ciowych. Zrealizowano tak[e badania jakoQciowe: 20 studiów przypadku po<Pczonych 

z wywiadami indywidualnymi oraz 10 wywiadów przeprowadzonych z pracownikami szkolnymi. 
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chocia8 technologie mobilne mog@ byB u8ytecznym narzFdziem dla mHodych osób, 

ich u8ytkowanie jest powi@zane z budowaniem hierarchii spoHecznej zarówno w Pwie-

cie realnym, jak i wirtualnym, co mo8e stanowiB zagro8enie.  

 Nowe zjawiska pojawiaj@ce siF w zgHoszeniach Helpline.org.pl, ich psycho-

logiczne aspekty oraz propozycje reagowania na nie przez Prodowisko dziecka czy 

nastolatka – rodziców, opiekunów, nauczycieli, rówiePników oraz innych 

u8ytkowników sieci – zostaHy zrefowane przez AgnieszkF N a w a r e n k o  i KatarzynF 

T o p o l e w s k @  z FDN. Prelegentki podkrePliHy, 8e w ostatnim czasie obserwuje siF 

zmianF charakteru zachowaX ryzykownych najmHodszych internautów oraz zdecydo-

wany wzrost liczby przypadków zwi@zanych m.in. z rozsyHaniem swoich nagich zdjFB 

za pomoc@ poczty elektronicznej, aktywnym poszukiwaniem trePci pornograficznych 

przez dzieci i mHodzie8, produkowaniem zdjFB i filmów prezentuj@cych czynnoPci 

seksualne oraz tworzeniem filmów propaguj@cych dziaHania maj@ce na celu samo-

uszkodzenie i autoagresjF. Na podobny problem – strony pornograficzne w internecie 

dostFpne tak8e dla dzieci – uwagF uczestników Konferencji zwróciHa Marta W o j t a s  

z FDN. W swoim wyst@pieniu prelegentka omówiHa sposoby rozmowy z dzieBmi 

o wspomnianych trePciach, dokonaHa analizy zjawiska, popartej przykHadami z prak-

tyki Helpline.org.pl. Na nieco inny problem zwróciH uwagF PaweH K o l e n d a  ze 

Zwi@zku Pracodawców Bran8y Internetowej IAB21. OmówiH on wyniki badaX na te-

mat kultury wypowiedzi w globalnej sieci: Internetowa kultura obra-ania? Najwa8-

niejsze konkluzje z badaX: poziom debaty publicznej w polskich mediach jest ogólnie 

postrzegany przez internautów jako niski, na tym zaP tle internet wypada nieco lepiej. 

Tylko 1% badanych wyraziH opiniF, 8e zdarza im siF obra8aB innych, u8ywaB wulga-

ryzmów i przekraczaB granice kultury. Wyniki badania pozwalaj@ zatem skHaniaB siF 

do wniosku, 8e marginalnie wystFpuj@ce trePci internetowe maj@ bardzo negatywny 

wpHyw na ocenF caHego medium.  

 Referaty wygHoszone w ostatniej sesji tematycznej, Pozytywne tre3ci online dla 

dzieci, zawieraHy przykHady stron internetowych, aplikacji, serwisów i przegl@darek 

przeznaczonych dla najmHodszych internautów. Stanowi@ oni znaczn@ grupF u8ytkow-

ników sieci. Z badaX Megapanel PBI/Gemius, przeprowadzonych w pa_dzierniku 

2010 r., wynika, 8e dwie trzecie przedszkolaków (3-6 lat) korzysta z internetu czFP-

ciej ni8 raz w tygodniu, a ich jednorazowa sesja w sieci trwa Prednio 45 minut. 

Przegl@d bezpiecznych stron poprzedziH referat Thomasa R a t h g e b a, dyrektora 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest w Niemczech, bFd@cy prezentacj@ 

 

21 Projekt badawczy „Internetowa kultura obra8ania?”, zrealizowany w sierpniu i wrzePniu 

2011 r., byH prób@ oszacowania skali braku kultury wypowiedzi w sieci. W ramach projektu 

zrealizowano dwa badania. Pierwsze badanie przeprowadzono za pomoc@ ankiety skierowanej do 

samych internautów, drugie zaP stanowiHa analiza trePci, w ramach której pobrano próbkF wpisów 

internautów z trzech _ródeH: serwisów spoHecznoPciowych, blogów oraz forów i komentarzy do 

artykuHów na portalach. WiFcej zob. http://komentujnieobrazaj.pl/doktor/pawel-kolenda 
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wyników bada< „FIM” (Rodzina, interakcje i media)22 na temat korzystania z mediów 

oraz komunikacji w rodzinie. Wyniki tych bada< pokazujQ poziom powszechnego 

dostSpu do globalnej sieci wUród mVodzieWy w domu (97%). Kwestia uWytkowania 

internetu i mediów jest regularnie tematem rozmów w rodzinach. Nadal jednak 19% 

rodziców uwaWa siS za „mniej wykwalifikowanych” lub „nie wykwalifikowanych”. 

StQd wydaje siS wskazane inwestowanie w edukacjS medialnQ – zarówno wUród 

dzieci, jak i rodziców. Z jednej strony po to, by zwiSkszy] kompetencje medialne 

uWytkowników, z drugiej – aby umoWliwi] im korzystanie ze wszystkich zalet nowo-

czesnych technologii. Kolejna prelegentka z Niemiec, dr Ulrike B e h r e n s, ekspert 

jugendschutz.net, omówiVa europejskie strony internetowe oraz inicjatywy utworzone 

z myUlQ o najmVodszych internautach. SQ to m.in.: „Koalicja, by internet staV siS 

lepszym miejscem dla dzieci” (Coalition to make the Internet a better place for kids) 

– 2012 r.; dokument Komisji Europejskiej dotyczQcy „Strategii dla lepszego internetu 

dla dzieci” (Strategy for a Better Internet for Children) – 2012 r.; „Moja strona star-

towa” (meine-startseite.de); „Pozytywne treUci i usVugi online dla dzieci w Europie” 

(POSCON), projekt zainicjowany przez UE w 2012 r.  

 WiedzQ na temat aplikacji dla dzieci oraz wskazówkami, jak wybra] te bez-

pieczne, podzieliV siS Remco P i j p e r s, wspóVzaVoWyciel i kierownik holenderskiej 

fundacji Stichting Mijn Kind Online. Na wstSpie scharakteryzowaV pokolenie Alpha, 

czSsto okreUlane Google Kids (dzieci urodzone po 2010 r.). PodkreUliV, We znaczna 

czSU] holenderskich dzieci pierwsze doUwiadczenia z internetem ma za sobQ przed 

uko<czeniem pierwszego roku Wycia. OmówiV dzieciScQ wyszukiwarkS internetowQ 

MyBee (www.mybee.nl) i inne aplikacje. Polskimi doUwiadczeniami podzieliV siS 

Andrzej P i S k o U  z FDN. ZaprezentowaV projekt edukacyjny Necio.pl, skierowany 

do dzieci w wieku 4-5 lat, poUwiScony bezpiecznemu korzystaniu z internetu23. 

Natomiast buVgarskie Centrum Programu Safer Internet, reprezentowane na Konferen-

cji przez Luize S h a h b a z y a n  opracowaVo wersjS online broszury wydanej przez 

INSAFE Graj i ucz si0 (Play and Learn). Na jej podstawie zostaVa stworzona strona 

internetowa z grami online, dostSpna dla nauczycieli szkóV podstawowych.  

 W sesji plenarnej – podsumowujQcej – zostaVo wygVoszonych piS] referatów. 

Najnowsze tendencje online w kontekUcie bezpiecze<stwa dzieci przedstawiVa Janice 

R i c h a r d s o n, doradca INSAFE w Belgii. Obok pozytywnych stron wskazaVa na 

zagroWenia zwiQzane z korzystaniem w bardzo wczesnym okresie Wycia z mediów 

 

22 Badania zostaVy zrealizowane przez Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 

i SWR (Südwestrundfunk). W 2011 r. przeprowadzono wywiady z czVonkami 260 rodzin (856 

osób: 468 rodziców i 388 dzieci w wieku od 3 do 19 lat), w 181 rodzinach przeprowadzono 

analizS pamiStników. Badanie FIM uzupeVnia badania serii KIM (dzieci + media, komputer + 

internet) i JIM (mVodzieW, informacje, multimedia), które od ponad dziesiSciu lat dokumentujQ 

zachowania medialne dzieci i mVodzieWy w Niemczech. 
23 Zestawy edukacyjne moWna pobra] w wersji elektronicznej ze strony internetowej 

www.dzieckowsieci.fdn.pl 
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spo6eczno;ciowych, us6ug lokalizacyjnych i komercyjnych, smartfonów i tabletów. 

Podkre;li6a potrzebO wykorzystania nowych technologii w szkole oraz konieczno;P 

wiOkszej wspó6pracy nauczycieli z rodzicami. 

 Szanse i zagroQenia zwiRzane z aplikacjami mobilnymi, a takQe pomys6y na to, jak 

uQywaP aplikacji, by podnie;P ;wiadomo;P korzystania z mediów, zw6aszcza w za-

kresie prywatno;ci, omówi6 Stephan S t e n g e l, reprezentujRcy klicksafe w Niem-

czech. Przedstawi6, w jaki sposób aplikacje oferujR uQytkownikom – pokoleniu Z – 

zarówno szerokR gamO ciekawych us6ug (komunikacji, odnajdywania kierunku w tere-

nie, robienia i przesy6ania zdjOP, nabywania elektronicznych biletów albo do umie-

szczania wiadomo;ci na Facebooku, Twitterze), jak i (czOsto niezauwaQalny) wglRd 

w ich Qycie osobiste24. Dzia6ania firmy Google Polska w zakresie bezpiecze[stwa 

w internecie omówi6a Marta P o ; l a d. Przedstawi6a trzy podstawowe elementy przy-

jOtej strategii: narzOdzia techniczne, wspó6pracO z organami ;cigania oraz dzia6ania 

edukacyjne. Problem nielegalnych tre;ci w internecie z perspektywy do;wiadcze[ 

zespo6u DyQurnet.pl25 omówi6a Martyna R ó Q y c k a  z NASK. Zreferowa6a naj-

liczniejsze grupy zg6osze[ wp6ywajRcych do zespo6u oraz tendencje, jakim podlegajR, 

podejmowane dzia6ania (kontakt z policjR bRd_ innymi hotline’ami naleQRcymi do 

stowarzyszenia INHOPE). Zwróci6a uwagO na wzrastajRcR liczbO zg6osze[ zwiRza-

nych z seksualnymi naduQyciami wobec dzieci. Ostatnie wystRpienie, Agnieszki 

W r z e s i e [  z FDN i Anny R y w c z y [ s k i e j  z NASK, by6o podsumowaniem 

dwudniowych obrad oraz przedstawieniem najnowszej odpowiedzi edukacyjnej na 

zmieniajRce siO wirtualne ;rodowisko dzieci i m6odzieQy. A. Rywczy[ska podkre;li6a, 

Qe ogromnym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów zajmujRcych siO tematykR 

internetu i nowych technologii jest duQa dynamika ;rodowiska online oraz szybko;P 

postOpujRcych zmian. Obok zwalczania nielegalnych tre;ci oraz pomocy dzieciom 

w sytuacjach zagroQe[ online, g6ówny nurt dzia6a[ Polskiego Centrum Programu 

Safer Internet obejmuje przygotowywanie kompleksowej oferty edukacyjnej, s6uQRcej 

nauczycielom i innym profesjonalistom w pracy z najm6odszymi uQytkownikami 

globalnej sieci. Wskaza6a na konieczno;P kszta6cenia cyfrowego obywatelstwa, czyli 

postaw pozwalajRcych na odpowiedzialne i aktywne korzystanie z sieci. Badania 

przeprowadzone w ramach projektu EU Kids Online II wyra_nie wykazujR, Qe poziom 

kompetencji medialnych determinuje korzy;ci, jakie m6odzi ludzie bOdR w stanie 

osiRgnRP wykorzystujRc internet.  

 

24 Aplikacje zainstalowane na smartfonach majR dostOp do wielu informacji w nich za-

wartych, wiele informacji osobistych jest przesy6anych bez szyfrowania lub sR one kopiowane na 

zewnOtrzne serwery, a i same aplikacje korzystajR z danych, które nie sR niezbOdne do ;wiad-

czenia oferowanych przez nie us6ug. 
25 DyQurnet.pl dzia6a od 2005 r. w NASK, jest czO;ciR projektu Safer Internet wspó6finan-

sowanego przez KomisjO EuropejskR. G6ównym zadaniem zespo6u jest reakcja na zg6oszenia 

o tre;ciach nielegalnych i szkodliwych publikowanych w internecie, przes6ane przez anonimo-

wych uQytkowników. 
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* 

 Peter Drucker zauwa<y>, <e co kilkaset lat dochodzi do wyraFnego „rozgrani-

czenia” epok, gdy< w przeciMgu kilku dekad spo>eczeNstwo dokonuje reorganizacji 

sposobu widzenia Qwiata, podstawowych wartoQci, struktur spo>ecznych i politycz-

nych. Po up>ywie piSTdziesiSciu lat, a wiSc kiedy w <ycie wejdM dwa kolejne poko-

lenia, „jest to ju< inny Qwiat, a ludzie wówczas <yjMcy nawet nie mogM sobie 

wyobraziT Qwiata, w którym <yli ich dziadkowie i w którym przychodzili na Qwiat ich 

rodzice”26. Wyg>oszone referaty wskazujM, <e jest to ju< inny Qwiat, ze specyficznym 

stylem <ycia, a u<ytkowników nowych technologii okreQla siS kolejno pokoleniem 

Y, pokoleniem Z czy te< pokoleniem Alpha. Konferencja ,,BezpieczeNstwo dzieci 

i m>odzie<y w internecie” stworzy>a okazjS do wymiany myQli w gronie przedstawi-

cieli ró<norodnych dyscyplin i Qrodowisk naukowych, którym bliska jest proble-

matyka nowoczesnych technologii. Umo<liwi>a wieloaspektowe podejQcie do tytu>o-

wego problemu. Jak s>usznie stwierdzi> Janusz Morbitzer27, „szczególnie istotne jest, 

aby cz>owiek-twórca by> panem technologii, nie dopuszczajMc do sytuacji w>asnego 

technologicznego zniewolenia. Kluczowym elementem kszta>towania takiej postawy 

jest zachowanie równowagi miSdzy stronM technicznM i kulturowM kszta>cenia 

informatyczno-medialnego. Jej brak jest jednM z g>ównych przyczyn uzale<nieN od 

mediów (internetu)”. 

 

26 P. D r u c k e r. Spo#eczeNstwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN  

1999, s. 9. 
27 J. M o r b i t z e r. Cz#owiek w 2wiecie technologii informacyjnych. www.up.krakow.pl/ktime/ 

ref2007/Morbit_2.pdf s.7 [27.09.2012]. 


