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Robert Turski

Tematyka szkoleń:
- Bezpieczeństwo 

w sieci (cyberprzemoc)

- Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 
w edukacji
(tablice interaktywne, 
urządzenia mobilne, gry 
wideo, VR, AR, praca 
w chmurze) 

Prowadziłem zajęcia dla 
uczniów, nauczycieli 
i rodziców w ponad 
200 szkołach.



#3 o mojej działalności

Moje działania



Edukacja 3.0 - nowe technologie w edukacji



Wirtualne zainteresowania
dzieci i młodzieży (7-19 lat)
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Ochrona danych (wizerunku), kontakt z nieznajomymi 
(portale społecznościowe, komunikatory, chaty)



Zdjęcia dziecka z Facebooka będą się za nim ciągnąć w przyszłości



Komunikacja rówieśnicza



Naśladownictwo (kształtowanie światopoglądu)



Kontakt ze szkodliwymi treściami na stronach www



(Pseudo)autorytety

100 najczęściej subskrybowanych kanałów na YouTube w Polsce 
– listopad 2015 r.



Spotkania z mądrymi youtuberami czy patostreamerami?

https://www.youtube.com/watch?v=xncrl8VOomE
https://www.youtube.com/watch?v=PM8npFEExZA


Wulgaryzmy, hejt, wyzwania internetowe …



Emerytura naszych dzieci?



eSport



Dzieci zaczynają grać od najmłodszych lat i…  

Dzieci potrafią wydawać na 
aplikacje krocie. 
„Podliczyłam kiedyś ucznia, 
wyszło 700 zł miesięcznie”



Podstawowy problem 
- brak doboru gier komputerowych do wieku



# Infoholizm, siecioholizm,

ZUI (Zespół Uzależnienia od Internetu)

rozwój fizyczny

rozwój psychiczny

rozwój intelektualny

rozwój moralny

rozwój społeczny 

Nadmierne korzystanie czy już uzależnienie?



Co powinno nas niepokoić?

• Potrzeba co raz dłuższego czasowego korzystania z komputera/sieci
• Pierwsze czynności po przyjściu do domu
• Korzystanie z sieci w celu uniknięcia objawów abstynencji
• Niepokój, złe samopoczucie, nadpobudliwość, rozdrażnienie
• Agresywne zachowanie
• Lęk, depresja po odejściu od komputera
• Myślenie, mówienie i częste wykonywanie czynności związanych 

z komputerem
• Zaniedbywanie obowiązków
• Rezygnacja z innych form spędzania czasu
• Unikanie kontaktów z rówieśnikami i rodziną
• Okłamywanie rodziców

Nadmierne korzystanie czy już uzależnienie?



„Dlaczego nastolatkowie publikują swoje fotki 
w sieci?” wg 13-latków spod Lublina

Chcą sobie znaleźć 
chłopaka/dziewczynę

Żeby ktoś ich ocenił 
pozytywnie, żeby ich 

dowartościował

Chcą być 
popularni, 
w centrum 

uwagi

Chcą pokazać, jak 
wyglądają, co 

posiadają



Chaty, wideochaty (6obcy.pl, omegle.com)



Spotkania z nieznajomymi (uwodzenie)

grooming
Zjawisko uwodzenia dzieci online  jest szczególną relacją tworzoną w Internecie 
pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, w celu jego uwiedzenia i wykorzystania 
seksualnego.  Seksuolodzy określają takie zachowania dorosłych jako typowe dla 
osób o skłonnościach do pedofilii. 



uwaznirodzice.pl



„Podeślij mi coś sexi”

sexting
niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, głównie 
swoich nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą Internetu i telefonu 
komórkowego. 
Popularny głównie wśród nastolatków, przede wszystkim z powodu:
chęci rozrywki, 
początku fascynacji seksem,
zainteresowania płcią przeciwną, 
braku doświadczenia, 
ciekawości czy 
nieśmiałości.



„Myślę, więc nie ślę” źródło: www.fdn.pl



Pornografia w sieci (prostytucja internetowa) 



opornografii.pl



Cyberprzemoc (Cyberbullying) to przemoc rówieśnicza 
(dotyczy przeważnie nastolatków) z wykorzystaniem różnych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: 
- poczta elektroniczna, 
- czaty, 
- komunikatory internetowe,
- portale społecznościowe, 
- blogi, 
- fora dyskusyjne, 
- gry komputerowe itp.

To przemoc z użyciem komputera podłączonego do Internetu, ale 
także telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń 
elektronicznych.

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)



CYBERPRZEMOC to takie zachowania jak:

(WSZYSTKIE PONIŻSZE ZACHOWANIA SĄ KARANE WG POLSKIEGO PRAWA)

• ośmieszanie, obrażanie, pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, 

portalach społecznościowych, serwerach gier,

• straszenie, nękanie, poniżanie,

• podszywanie się pod kogoś,

• włamanie się na czyjeś konto internetowe,

• publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć albo informacji, które kogoś 

ośmieszają,

• tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów.

Rodzaje cyberprzemocy



Naruszenie wizerunku 

– np. zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany 

cel społeczny (KC).

Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) 

– np. grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności 

do lat 2 (KC).

Nękanie

– podlega karze ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł albo kara nagany (KW)

Groźby 

– np. grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2 (KK)

Uporczywe nękanie (stalking) 

– np. kara pozbawienia wolności do lat 3 lub 10 (KK)

Wybrane konsekwencje prawne



 Depresja

 Lęk

 Negatywne spostrzeganie siebie

 Poczucie samotności

 Gorsze wyniki w nauce

 Opuszczanie zajęć szkolnych

Konsekwencje agresji „tradycyjnej”  i elektronicznej 



Reakcje nastolatków (badanie „Nastolatki 3.0, grudzień 2016)



# helpline.org.pl – strona wsparcia dla nastolatków

HELPLINE



Nasze zadanie – nie dopuścić do takiego stanu



Buduj swój autorytet



Korzystaj z poradników



Jeśli chcesz, by Twoje dziecko było 
pełnoprawnym członkiem 
współczesnej cywilizacji, 

nie możesz go odciąć od komputera 
i Internetu

Nie unikaj tematów dotyczących sieci, 
wyrażaj swoją opinię opierając się na 

faktach 

Naucz dziecko krytycznego podejścia 
do informacji

Przypomnij o zasadach, którymi 
powinno się kierować w sieci, 
ostrzegaj przed zagrożeniami: 

nieświadomą publikacją danych, 
kontaktem z nieznajomymi, 

cyberprzemocą itp.

Bądź świadomy / działaj, określając zasady



Co może zrobić rodzic, gdy dziecko 

ma problem z nadużywaniem 

Internetu? 

• Nazwać problem

• Poszukać alternatywy

• Ustalić harmonogram dnia

• Ograniczyć czas spędzanego w 

Internecie (zasady)

Bądź czujny



Śledź najważniejsze trendy 
dotyczące 

gier komputerowych (e-sport) 
czy  portali społecznościowych 

Korzystaj z PEGI

Nie zostawaj w tyle☺



Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier 
(Pan-European Game Information, PEGI) 

to system ratingu wiekowego stworzony w celu udzielenia 
rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych 

decyzji o zakupie gier komputerowych. 

www.pegi.info



Analiza gier pod kątem wartości



Zainteresuj dziecko przyjaznymi 
programami 

i stronami internetowymi

Pamiętaj, że pozytywne strony 
Internetu przeważają nad jego 

negatywnymi stronami

Zostań przewodnikiem lub osobą towarzyszącą

✓ wyszukiwarki, encyklopedie, 
✓ portale naukowe, kursy online, 
✓ poradniki, e-booki, 
✓ porady profesjonalistów, 
✓ strony tematyczne (branżowe), 
✓ konferencje naukowe, 
✓ strony hobbystyczne 

(majsterkowanie, 
origami, klejenie modeli), 

✓ internetowe TV i radio, blogi, 
✓ wirtualne spacery, 
✓ interaktywne plansze edukacyjne, 
✓ projekty społecznościowe 

(naprawmyto, zoouniverse), 
✓ wirtualne muzea i galerie sztuki, 

cyfrowe archiwa



• http://www.flickr.com/photos/winning-
information/

Dziękuję☺ Robert Turski   

Spis ilustracji wykorzystanych do celów naukowych:
- źródła własne
- materiały z projektu „Bezpieczna e-szkoła” (Fundacja 5 Medium) 
- www.showup.tv, www.empik.com, www.fdn.pl , www.helpline.org.pl, 

www.unicef.pl (zrzuty ekranu)
- www.flickr.com/photos/winning-information  (CC BY 2.0)
- http://mamadu.pl/115045,internet-nie-zapomina-czyli-o-wrzucaniu-zdjec-dzieci-

na-facebooka, Jackf / 123RF,
- - control-parental windows 8, flickr.com/photos/downloadsourcefr (CC BY 2.0) 


