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Szanowni  Państwo,

Przedstawiamy wyniki badań ankietowych uczniów klas I –III  gimnazjum dotyczących zagrożeń 

płynących z Internetu . Badania zostały przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym 2014/2015, a 

wnioski z nich wynikające,  posłużą do powstania nowego programu profilaktycznego naszego 

gimnazjum.

1. Uczniowie  korzystają  z  Internetu  tam,  gdzie  jest  to  możliwe:  szkoła,  dom, centra  handlowe,

wszędzie, gdzie można uzyskać dostęp do bezpłatnego Wi-Fi.

2. Większość  uczniów  wykorzystuje  Internet  do  komunikacji  z  innymi  na  portalach

społecznościowych. Chętnie korzystają z Internetu przy odrabianiu prac domowych i nauki.

3. Internet jest dla uczniów źródłem wiedzy o otaczającym ich świecie.

4. Uczniowie bywają ofiarami anonimowych i jawnych pomówień na portalach społecznościowych

(FB, Twitter itp.),  sami również przyznają się do stosowania przemocy psychicznej w Internecie.

5. Młodzież nawiązuje w sieci kontakty z obcymi osobami, niektórzy z nich spotkali się w „realu” z

nowymi  znajomymi  (dopytywani  o  to  przez  pedagoga,  odpowiadali,  że  byli  to  znajomi  ich

znajomych i dlatego zaryzykowali spotkanie. Nie widzieli w tym nic złego).

6. Znaczna grupa uczniów udostępnia innym użytkownikom Internetu swoje zdjęcia, dane osobowe.

7. Większość uczniów mając do wyboru  kino – spacer – komputer, zdecydowałaby się jednak  na

kino, (komputer został wymieniony na ostatnim miejscu).

8. Uczniowie wiedzą jakie zagrożenia płyną z Internetu, teoretycznie zdają sobie sprawę z tego, iż

należy rozsądnie korzystać z jego dobrodziejstw.

Wnioski na przyszłość dla nauczycieli i rodziców

• Zadaniem  dorosłych  (nauczycieli  i  rodziców)  jest   wyposażać  młodzież  w  wiedzę  z  zakresu

bezpiecznego  korzystania  z  Internetu,  by  nasze  dzieci  świadomie  korzystały  z  dobrodziejstw

techniki.

•  Należy ciągle przypominać i wskazywać na  zagrożenia wynikające z nadmiernego angażowania

się w wirtualną rzeczywistość.
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• Rodzice w większym stopniu powinni kontrolować czas spędzany przez dziecko przy komputerze.

Interesować  się  tym  z  jakich  stron  korzysta  zarówno  w  komputerze,  jak  i  w  telefonie

komórkowym. 

• Szkoła proponuje rodzicom wsparcie w zakresie świadomej ochrony dziecka przez niewłaściwym i

niekontrolowanym korzystaniem z sieci. Prosimy o zapoznanie się z materiałami znajdującymi się

na stronie internetowej gimnazjum w zakładce „Akademia Rodziców”, materiały dla Państwa są

cyklicznie uzupełniane.

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele i specjaliści  zwracają się do Państwa z  prośbą  o to,   by  zwrócić

szczególną  uwagę  na  treści  oglądane  przez  państwa  dzieci  w  Internecie, gdyż  istnieją  realne

zagrożenia  płynące  z  niekontrolowanego  czasu  spędzanego  w  sieci  (  uzależnienie  od  gier,

niebezpieczeństwa  płynące  ze strony nieuczciwych dorosłych, przemoc psychiczna, pornografia).
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