
Przedszkolak w świecie technologii

informacyjno- komunikacyjnej

Bycie rodzicem jest dla człowieka dorosłego

ogromną wartością. Niewątpliwie

jest powodem do dumy, ale przynosi również
wyzwania, które dla opiekuńczego i troskliwego

rodzica stają się życiowym priorytetem.

Każdemu rodzicowi bardzo zależy, aby uchronić
swoje dziecko przed różnymi zagrożeniami,

czyhającymi na nie zarówno na placu zabaw, jak

i podczas pobytu w przedszkolu. Jednak mądry rodzic powinien wiedzieć, że w dobie Internetu dzieci są
narażone także na niebezpieczeństwa w sieci.

Co czyha na dziecko w sieci?

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, że coraz młodsze dzieci korzystają z takich dobrodziejstw cywilizacji,

jak Internet. Dziś już nikogo nie zdziwi widok dziecka 3- 4 letniego z tabletem w ręku. Nie możemy zabronić
dziecku korzystania z Internetu, musimy być jednak bardzo ostrożni, bo zagrożeń w sieci jest wiele. Zazwyczaj

dotyczą one trochę starszych dzieci i młodzieży, ale już rodzice przedszkolaka powinni być wyczuleni na pewne

sprawy, ponieważ w tym zakresie bardzo ważna jest profilaktyka. Internet stał się ważny w wielu dziedzinach

ludzkiego życia. Umożliwia komunikację i ułatwia kontakty niwelując  ograniczenia przestrzenne i zapewniając

porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Stał się niezbędny jako narzędzie pracy i rozrywki, ułatwia

naukę i rozwijanie zainteresowań. Internet przestał więc być sprawą wyboru, stał się wręcz koniecznością.

Sam w sobie Internet nie jest ani dobry, ani zły. Jest pomocnym narzędziem, tak jak np. samochód, który

ułatwia i przyspiesza komunikację. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko. Dotyczy to głównie

osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie, a więc dzieci i młodzieży kształtującej swój obraz

świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu.

Główne zagrożenia Internetu:
1. Niechciane i nieodpowiednie treści;
2. Nękanie w Internecie tzw. cyberprzemoc;
3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci;  
4. Łamanie prawa /straty finansowe;
5. Uzależnienie od Internetu.

Powodów, aby ograniczać korzystanie dziecka z Internetu jest wiele. Nie oznacza to też, że należy całkowicie
zakazać malcowi korzystania z dobrodziejstw nowoczesności, ale na pewno należy zwrócić większą uwagę na
to, ile czasu poświęca na siedzenie przed komputerem, a ile na naukę i zabawę.
Dziecko może uzależnić się od komputera równie szybko jak od innych używek. Często dzieci, które zbyt długo
czasu spędzają przed komputerem mają problemy z odróżnieniem świata realnego od fikcji. Zresztą jak
wytłumaczyć dziecku, że w rzeczywistym świecie człowiek ma tylko jedno życie.
Dzieci grające w sieci są także narażone na obcowanie z okrucieństwem i mnóstwem agresji. Dziecko
narażone jest na wszelkiego rodzaju negatywne aspekty, tj. zachęcanie go do przemocy czy zażywania
narkotyków.
Dziecko przebywające długo przed  może nabawić się licznych schorzeń, związanych z wadami postawy lub
wzroku. Jak we wszystkim, także w tym przypadku zawsze należy poszukiwać złotego środka i pamiętać, by



zachować umiar i zdrowy rozsądek.
Nieodpowiednie treści – jak uchronić przed nimi malucha?
Metodą ograniczenia kontaktu dzieci z nielegalnymi treściami w Internecie może być oprogramowanie
filtrujące. Warto jednak pamiętać, że filtrowanie tego typu powinno być uruchomione na wszystkich
urządzeniach z których korzysta dziecko, również mobilnych.
Filtrowanie treści internetowych odbywa się zazwyczaj w oparciu o „białą” lub „czarną listę” stron
internetowych (odpowiednio: stron bezpiecznych, po których dziecko bezpiecznie może się poruszać lub stron
wykluczonych, na które dziecko nie powinno wchodzić) lub słów kluczowych obecnych w treści strony.
W przypadku, kiedy nasze dziecko lub my natrafimy w sieci na treści szkodliwe lub nielegalne, powinniśmy
poinformować o tym zespół https://dyzurnet.pl/ – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń
dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy złożyć
anonimowo, podanie swojego adresu e-mail umożliwi nam śledzenie jego losów.

Artykuł opracowany na podstawie informacji ze strony www.zdrowyprzedszkolak.pl

https://dyzurnet.pl/

