
 

Poradniki i broszury 

Broszura „Jak postępować w przypadku (cyber) przemocy?”  

Broszura adresowana jest do nauczycieli i prezentuje 10 podstawowych wskazówek opisujących, jak szybko i sensownie 

zadziałać w przypadku wystąpienia naglącego przypadku (cyber) przemocy. Broszura stanowi fragmenty podręcznika 

klicksafe przedstawiającego założenia interwencji systemowej i profilaktyki w szkole. Publikacja wydana została przez 

klicksafe.de – Niemieckie Centrum Awareness, utworzone w ramach programu Komisji Europejskiej „Connecting 

Europe Facility”. 

Pobierz  

 

 

Broszura „Fakt czy Fake”  

Broszura prezentuje w jaki sposób uczniowie mogą demaskować fałszywe doniesienia pojawiające się w internecie. 

Publikacja wydana została przez klicksafe.de – Niemieckie Centrum Awareness, utworzone w ramach programu Komisji 

Europejskiej „Connecting Europe Facility”.   

W ZWIĄZKU Z AKCJĄ „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” 

PROSIMY NAUCZYCIELI O ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI 

PRZYDATNYMI PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI I UCZNIAMI. 

http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/Jak%20postępować%20w%20cyberprzemocy.pdf
http://www.saferinternet.pl/


Zostań znajomym swojego dziecka 
Broszury informacyjne wraz z radami dla rodziców i opiekunów jak postępować w codziennych sytuacjach 

związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu czy urządzeń mobilnych. Broszura informacyjna cz. I - dotyczy 

filmów 1-5. Broszura informacyjna cz. II - dotyczy filmów 6-10. 

Pobierz Pobierz  

 

 

Kompedium ,,Bezpieczeństwo dzieci online" 

Kompendium dla rodziców i profesjonalistów dotyczące najbardziej aktualnych 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online.  

Pobierz  

 

 

Poradnik „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i 

młodzież” 

Publikacja wydana w ramach kampanii społecznej , która ruszyła 17 lipca 2012 roku pt. ” 

W którym świecie żyjesz?” poświęconej nadmiernemu korzystaniu z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. 

Pobierz  

 

Pomyśl zanim kupisz 

W publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu 

elektronicznego dla dzieci. Znajdziemy tu także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi 

najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc. 

Pobierz  

 

http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/broszura.pdf
http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/zostan_znajomym-broszura-2.pdf
http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/Bezpieczestwo%20dzieci%20online.%20Kompendium%20dla%20rodzicw%20i%20profesjonalistw.pdf
http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/nadmierne_korzystanie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf
http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/zanim_kupisz_broszura.pdf


 

Kampanie społeczne 

Chroń dziecko w sieci 

Akcja dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach, które ograniczą ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami 

online. 

 

Możesz pomóc - reaguj, zgłoś! 

Co roku tysiące dzieci na całym świecie pada ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym. Część sprawców dokumentuje krzywdę dziecka w 

formie zdjęć lub filmów. Jeśli są one umieszczane potem w Internecie, dostęp do nich staje się nieograniczony. 

 

Mama, tata, tablet 

Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak telewizor czy komputer, coraz większą popularnością cieszą się w ostatnim czasie urządzenia mobilne: 

smartfony i tablety. Pomimo iż odpowiednio dobrane treści internetowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dzieci, to zbyt wczesne i 

intensywne korzystanie z urządzeń elektronicznych może być dla nich szkodliwe. 

 

Przytul hejtera 

Celem tej kampanii jest uświadomienie młodzieży szkodliwości internetowego hejtu i mowy nienawiści, a także zaprezentowanie metod 

reagowania na te zjawiska. 

 

http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
https://reagujzglos.dyzurnet.pl/
https://reagujzglos.dyzurnet.pl/
https://reagujzglos.dyzurnet.pl/
https://reagujzglos.dyzurnet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://mamatatatablet.pl/
http://www.przytulhejtera.pl/
http://www.przytulhejtera.pl/
http://www.przytulhejtera.pl/
http://www.przytulhejtera.pl/
http://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne/mysle-wiec-nie-sle.html
http://www.saferinternet.pl/


Myślę, więc nie śle 

Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i internetu. Zjawisko to 

niesie ze sobą zagrożenia dla młodych ludzi. 

czytaj więcej 

 

Pomyśl, zanim kupisz 

Komputer, Internet, telefon komórkowy w ostatnich latach stały się nieodłącznym elementem życia dzieci i młodzieży. Nic więc dziwnego, że 

technologiczne nowinki są jednym z popularniejszych pomysłów na gwiazdkowy prezent. 

 

Pomyśl, zanim wrzucisz 

Publikujesz zdjęcia swoich dzieci w internecie? Nie zawsze jest to bezpieczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.GIERLACH, T.KACZOROWSKI 
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