
Analiza badań-  Bezpieczeństwo w sieci

Ankieta została skierowana do uczniów klas IV - VIII w ramach obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu.Była ona anonimowa i przeprowadzana podczas lekcji zdalnych z
informatyki. Formularz wypełniło 331 uczniów.
Poniżej przedstawiono analizę powyższych ankiet.

W opinii uczniów, zainteresowanie ich rodziców sposobem spędzania czasu przez
nich przy komputerze wypada niepokojąco. Tylko nieco ponad połowa (54%) opiekunów
wykazuje pełną kontrolę nad poczynaniami swojego dziecka podczas pracy, zabawy z
komputerem. Ponad 1/10 uczniów wskazuje na jej brak ze strony opiekuna nad nim.



W obecnym czasie nauczania zdalnego kontrola rodzicielska staje się niezwykla istotna.
Dziecko podczas nauki spędza wiele czasu przy ekranie monitora. Dlatego ważnym jest, aby
po skończonych zajęciach zdalnych podjęło jakieś inne działania służące własnemu zdrowiu
np. spacer, ćwiczenia kondycyjne, aktywne spędzenie czasu wolnego, itp.

Wielu badanych uczniów (14,2%) podkreśla również, iż mają nieograniczony dostęp
do komputera, a 29% z nich zwraca uwagę, iż rodzice tylko czasami limitują im czas zabawy
przy komputerze. Ponad połowa ankietowanych (56,8%) deklaruje pełną kontrolę przez
rodziców nad ich czasem spędzonym przy urządzeniu multimedialnym.

Niepokojącym faktem jest podejście uczniów do świata wirtualnego. Wpływa on na
nich w sposób istotny. Wielu z nich w swoich odpowiedziach podkreśla, iż Internet to
całe ich życie, nie widzą życia bez niego. Zadając pytanie:
Czym dla Ciebie jest wirtualny świat Internetu?
Najwięcej odpowiedzi uzyskały:

1. ucieczką od codziennych problemów
2. anonimową rzeczywistością
3. sposobem na życie
4. rozrywką.



Z analizy badań wynika, iż uczniowie (87%) znają zagrożenia związane
z korzystaniem z Internetu, zwłaszcza z niebezpieczeństwem poznawania osób, kontaktów
międzyludzkich. Wiedza ta jest ważna, gdyż 62,5% badanych wskazuje na to, iż zawiera
znajomości online.

Większość uczniów wykazuje zachowania bezpieczne i asertywne w sieci. Nie
doświadczają oni przemocy, ani nie nawiązują nieznanych relacji z obcymi. W badaniach
pojawia się jednak niestety grupa uczniów, którzy kilkakrotnie (9,7% badanych), tylko raz
(8%) lub wielokrotnie (2%) doznali poczucia niebezpieczeństwa w sieci w kontaktach
internetowych.



W wyniku badań, niepokojącym zachowaniem uczniów są ich relacje z nowo poznanymi
osobami w Internecie. Prawie 20% z nich deklaruje spotkanie na żywo z osoba poznaną w
sieci, w tym ok. 7% uczyniło to wiele razy.

Ponad połowa respondentów podkreśla duże znaczenie ochrony swoich danych osobowych.
Ok. ¼ uczniów zaznacza, iż zdarzyło się im przez Internet przesłać prywatne informacje w
postaci zdjęcia, czy adresu email. Pozytywniej w badaniu wypada ich stosunek do
szczegółowych danych osobowych tj. dane zamieszkania, numer telefonu. Uczniowie nie
dzielą się nimi z innymi, są one dla ich danymi poufnymi.



Uczniowie aktywnie uczestniczą w sieci. Ponad połowa (55,3%) deklaruje posiadanie profili
na portalach społecznościowych. Bardzo lubią spędzać czas przed komputerem- 21,8%, a
ponad 10% z nich uważa, że lepiej znają się na jego obsłudze niż rówieśnicy.

Badani wykazują pozytywne zachowania wobec swoich adresatów. Ponad połowa deklaruje
kulturalne zachowanie, szacunek do innych, 90% z nich nie zdarzyło się zamieścić w
Internecie jakiś kompromitujących kogoś materiałów. Niestety 10% uczniów podkreśla, iż
zdarza się im stosować agresję słowną wobec innych.



Uczniowie wykazują pozytywne zachowania w stosunku do wypowiedzi innych na forach
internetowych. Z ich strony nie pojawia się zjawisko hejtu. Szanują innych poprzez nie
wysłanie niekorzystnych zdjęć kolegów, wstrzymanie się od niestosownych komentarzy.. Są
to zachowania sporadyczne.



Uczniowie nawiązują ze znajomymi pozytywne relacje w Internecie. Deklarują (81%), iż nie
zdarza się im wykluczać kogoś z grupy. Choć zdarza się, iż sami doświadczają negatywnych
zachowań. Na pytanie:
Czy zdarzyło Ci się w ostatnim roku, że ktoś przy pomocy Internetu:

Najwięcej odpowiedzi uczniów uzyskały odpowiedzi:
1. Ktoś obraził mnie w trakcie grania w gry online
2. Ktoś wyzywał mnie podczas rozmowy na czacie
3. Ktoś wysłał sms, który mi dokuczył
4. Ktoś wykluczył mnie z grupy swoich znajomych aby mnie ośmieszyć
5. Ktoś komentował moje wypowiedzi na forum internetowym w taki sposób, że sprawił

mi  przykrość

Jednakże ponad ⅔ respondentów deklaruje poczucie bezpieczeństwa w Internecie, wie do
czego on służy, jak zachowywać się podczas podejmowania działań w sieci.

Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzić można, iż uczniowie zachowują
bezpieczeństwo w sieci. Znają czyhające na nich zagrożenia podczas pracy przed



komputerem. Aktywnie uczestniczą w świecie wirtualnym poprzez portale społecznościowe,
aplikacje.
Wnioski ogółne:

1. Rodzice wykazują kontrolę nad poczynaniami swojego dziecka podczas pracy,
zabawy z komputerem.

2. W opinii uczniów blisko połowa opiekunów (43%) nie panuje nad czasem spędzonym
przez ich dzieci przy komputerze.

3. Wirtualny świat w wypowiedziach uczniów jest dla nich ucieczką od codziennych
problemów, anonimową rzeczywistością, sposobem na życie, rozrywką.

4. Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
5. Niestety prawie 20% z nich deklaruje spotkanie na żywo z osoba poznaną w sieci, w

tym ok. 7% uczyniło to wiele razy.
6. Uczniowie deklarują pozytywne, kulturalne zachowania w sieci, choć zdarza się im

stosować agresję słowną wobec innych.
7. Uczniowie podkreślają duże znaczenie pozytywnych relacji z innymi w sieci.
8. Uczniowie czują się bezpieczni w sieci.

Działania:

Działania Formy, sposoby, metody działań

Wzmocnić wśród rodziców poczucie
większej odpowiedzialności, za to co ich
dzieci czynią podczas pracy przed
komputerem. Podkreślić znaczenie
czynnego sposobu spędzania czasu przez
dziecko po pracy zdalnej.

zajęcia z wychowawcą,
lekcje biologii, informatyki
spotkania z Rodzicami

Zaznaczenie wśród uczniów roli rodziny,
rodziców w przypadku poszukiwania przez
nich pomocy.
Zapoznanie ich z innymi sposobami
uzyskiwania pomocy, np. psycholog,
pedagog szkolny, wychowawca

zajęcia z wychowawcą

Podkreślanie znaczenia bezpieczeństwa w
sieci, zwłaszcza przy nawiązywaniu w niej
relacji z innymi nieznanymi. Zagrożenia
wynikające z tych zachowań

zajęcia z wychowawcą,
lekcja informatyki

Netykieta przypominanie na każdych zajęciach o
netykiecie



Analiza badań-  Bezpieczeństwo w sieci

Ankieta została skierowana do rodziców w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
Była ona anonimowa. Formularz wypełniło 151 opiekunów.
Poniżej przedstawiono analizę powyższych ankiet.

Na podstawie wyników badań większość rodziców kontroluje poczynania swoich dzieci
w Internecie, 63,6% deklaruje, iż robi to zawsze.

W opinii rodziców dzieci najczęściej wykorzystują czas pracy przy komputerze na gry w sieci
(36,4%), uczy się, opracowuje zajęcia (35,1%). 15,2 % wskazuje na korzystanie z sieci w celu
komunikowania się z innymi, posługując się różnymi portalami społecznościowymi.

Rodzice są świadomi zagrożeń wynikających korzystania przez swoje dzieci z Internetu. Większość
obawia się negatywnego wpływu na psychikę swojej pociechy (66,2%), podkreśla istotny temat
(50,3%) uzależnienia od urządzeń multimedialnych.
Blisko 40% respondentów wskazuje na problem zagrożeń przestępczych- pedofilii oraz pornografii.



Badani rodzice deklarują znajomość metod kontroli bezpiecznego korzystania przez własne dzieci z
Internetu. Blisko ¾ z nich wskazuje na użycie kontroli rodzicielskiej, blokady. Spośród
ankietowanych 40% zna możliwość użycia programu antywirusowego, wykorzystania hasła dostępu.

Badani rodzice uważają, iż to oni sami (53,6%) sami edukują dziecko w zakresie bezpieczeństwa
korzystania z Internetu, ⅓ z nich wskazuje na pomoc ze strony szkoły, poprzez realizację różnych
programów profilaktycznych.



Prawie wszyscy badani deklarują, iż przeprowadzili rozmowę z dzieckiem na temat bezpiecznego
korzystania z sieci.

Rodzice nie wskazują na problem doświadczania przemocy przez ich dzieci w sieci.

Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzić można, iż rodzice interesują się swoimi
dziećmi, zwłaszcza w zakresie ich zachowań bezpiecznych w sieci. Znają czyhające na ich



pociechy zagrożenia podczas pracy przed komputerem. Wiedzą, iż dzieci aktywnie
uczestniczą w świecie wirtualnym poprzez portale społecznościowe, aplikacje.

Wnioski ogółne:
1. W opinii Rodziców wykazują oni kontrolę nad poczynaniami swojego dziecka

podczas pracy, zabawy z komputerem.
2. Wirtualny świat w wypowiedziach rodziców jest dla ich dzieci sposobem na życie,

nauką, rozrywką.
3. Rodzice znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, podkreślają ich znaczenie

swoim dzieciom.
4. Rodzice nie wskazują na problem doświadczania przemocy przez ich dzieci w sieci.


