
Działajmy razem!

Dzie�
Bezpiecznego
Internetu



Niebezpiecze�stwa  w Internecie

Hejt
W sieci można niekiedy spotkać nieprzyjemne, obraźliwe wpisy, np. pod filmami
czy czyimiś postami w serwisie społecznościowym. Takie obrażanie w internecie
nazywamy hejtem. Hejt może dotyczyć osób, sytuacji lub wydarzeń. Osoby, które

tworzą takie nienawistne, obraźliwe wpisy, nazywamy hejterami.
Pamiętaj, by na obraźliwe wpisy nie reagować pod wpływem emocji. Nie

udostępniaj hejterskich wpisów, zgłaszaj hejt administratorom serwisu, z którego
korzystasz. Sam także powstrzymaj się od obrażania innych w sieci, postaraj się

swoją opinię wyrazić w sposób kulturalny.
 



kto� wyzywa, straszy lub poniża kogo� w internecie lub
przy użyciu telefonu,
kto� robi zdjęcia lub nagrywa film z osobą, kt�ra nie
wyraziła na to zgody,
kto� umieszcza w sieci lub rozsyła za pomocą telefonu
zdjęcia, filmy, teksty, kt�re kogo� obrażają lub
o�mieszają,
kto� włamuje się na czyje� konto internetowe                   
 (np. w serwisie społeczno�ciowym).

O cyberprzemocy możemy m�wi�, gdy:

Cyberprzemoc



Nadużywanie Internetu
 

Korzystając z sieci, staraj się zachowa� umiar. Zbyt długie
korzystanie z internetu może się negatywnie odbi� na Twoim

zdrowiu: możesz mie� b�le głowy, nudno�ci, pogorszenie wzroku,
problemy z zasypianiem.

Nadużywanie internetu ma także negatywny wpływ na życie
rodzinne i kontakty z r�wie�nikami. Często osoba, kt�ra zbyt

wiele czasu spędza w sieci, nie interesuje się życiem poza
internetem, zaniedbuje obowiązki domowe, przestaje się

kontaktowa� ze znajomymi, izoluje się od �wiata.
 



Szkodliwe
 tre�ci

Nieraz korzystając z sieci, możesz się natkną�
na strony, kt�re nie są przeznaczone dla

dzieci lub też takie, kt�re zawierają tre�ci
o�mieszające osoby o innym kolorze sk�ry
czy wyznaniu. Są one niezgodne z prawem.
Tre�ci, kt�re stronach się na nich znajdują,

mogą namawia� Cię do złych lub niezdrowych
zachowa�. Nie można by� obojętnym wobec
takich stron w internecie. Je�li przypadkiem
trafisz na tego typu tre�ci w sieci, koniecznie
poinformuj o tym rodzic�w lub inną zaufaną

osobę dorosłą.



Zasady netykiety

Zasady dobrego zachowania
w Internecie

Informacje pochodzą ze strony:
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/post/netykieta
oraz 
https://sieciaki.pl/dla-nauczycieli/propozycje-
edukacyjne



Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz

aby traktowali Ciebie.

1.

2. Sprzeciwiaj  się hejtowi.

3.Nie pisz wyłącznie WIELKIMI

LITERAMI.

2. Pisz po polsku-zwracaj uwagę na ortografię,
odmiany, zwroty grzeczno�ciowe.

 



5. Nie używaj wulgaryzmów.

6. Nie przesadzaj z emotikonami.

7. Nie trolluj.
Trollowanie to publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, by

wywołać reakcję. Nie rób tego: dyskutuj merytorycznie, elegancko.

8. Uważaj na fake newsy- nieprawdziwe
informacje.

 

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/trollowanie-czyli-jak-nie-zachowywac-sie-w-internecie


9. Szanuj prawo do własności w sieci.

10. Dbaj o prywatno�� swoją i innych.

11. Respektuj zasady grupy.

12. Zastan�w się dwa razy, zanim co�
opublikujesz.

 


