
Sieć i nowe technologie. Korzyści i zagrożenia. 

Internet oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne to najprawdopodobniej jedne 

z lepszych rzeczy jakie mogły nam się przytrafić, jakie mogliśmy wymyśleć. W nieoceniony 

sposób ułatwiają znacznej większości z nas codzienne życie zarówno prywatne jak 

i zawodowe, wspomagają procesy komunikacji, zdobywania i pogłębiania wiedzy, uczenia się 

i nauczania oraz wiele innych. Wciąż jest to dla nas stosunkowo nowa dziedzina, być może 

jest tak dlatego że podlega ona dynamicznemu rozwojowi i nieustannym zmianom, a jak 

powszechnie wiadomo, wszystko co nowe i nieznane może wywoływać pewien niepokój. 

Wiemy już, że z internetu oraz nowych technologii  czerpiemy wiele dobrego, mamy również 

świadomość różnorodnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem internetu oraz nowych 

technologii i słusznie, takie zagrożenia istnieją i jest ich niestety całkiem sporo, począwszy od 

pozyskiwania nieprawdziwych informacji  za pośrednictwem internetu, przez błyskawiczne 

rozprzestrzenianie się w sieci naszych danych osobowych często całkowicie poza naszą 

kontrolą, aż do takich zjawisk jakimi są agresja elektroniczna, cyberbullying czy sexting.  

Tablety, iPhony, portale społecznościowe, aplikacje, gry – wszystko to wykorzystywane jest 

w znacznej mierze przez dzieci i młodzież, które z jednej strony traktują to jako zabawę, 

a z drugiej jako sposób komunikacji, interakcji z drugim człowiekiem, z rówieśnikami. 

W związku z tym to właśnie młodzi ludzie mogą najbardziej skorzystać z szerokich 

zastosowań sieci i nowych technologii i jednocześnie najbardziej z powodu ich 

wykorzystywania ucierpieć.  

Internet i nowe technologie istnieją i prawdopodobnie już zawsze będą istniały w coraz to 

nowszych i bardziej zaawansowanych odsłonach. Naszym zadaniem jest więc maksymalne 

wykorzystanie ich zalet dla ułatwienia sobie i naszym dzieciom, podopiecznym życia, 

rozwoju i edukacji oraz zminimalizowania negatywnych skutków jakie w tym obszarze mogą 

mieć miejsce.  

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne, zachęcamy do zapoznania się z nimi. 
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Filmy: 

„Myślę, więc nie ślę” https://www.youtube.com/watch?v=nHlXteIClWo 

„Na zawsze” https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE 

„Nadużywanie internetu” http://edukacja.fdn.pl/d43be140-c643-4589-b07f-

c086b5710202/Extras/naduzywanie.mp4 

  

Infografiki, informacyjne ulotki i plakaty: 

„W sieci działam z głową!”  https://panoptykon.org/biblio/infografiki/plakat-dla-gimnazjow-i-szkol-

ponadgimnazjalnych-w-sieci-dzialam-z-glowa 

„Po sieci śmigam z głową!” https://panoptykon.org/biblio/infografiki/plakat-dla-szkol-

podstawowych-po-sieci-smigam-z-glowa 

„Niedyskretny profil” https://panoptykon.org/sites/default/files/niedyskretny_profil.png 

„Co wie o mnie mój telefon?” https://panoptykon.org/files/co_wie_moj_telefon.pdf 

„Stop cyberprzemocy!”  

http://fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=c90a47fae1c24be0c9e9cd893f739ab1 

 

Broszury informacyjne: 

„Pomyśl zanim wrzucisz” 

http://fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=caef64afe99531d23844f3f6ef3994d1 

 „Twoje dziecko bezpieczne w sieci” 

http://fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=ca258037909c328f678d1920d054570c 

 

Polecane strony/fundacje zajmujące się tematyką bezpieczeństwa w sieci: 

Fundacja Orange http://fundacja.orange.pl/ 

Fundacja Dzieci Niczyje http://fdn.pl/ 

Fundacja Panoptykon https://panoptykon.org/ 

Helpline – telefony zaufania http://www.helpline.org.pl/ 
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