
 

 

Materiał powstał w ramach programu Asy Internetu prowadzonego przez Fundację Szkoła 

z Klasą i Google. 

Przewodnie myśli programu edukacyjnego Asy Internetu, który uczy dzieci jak eksplorowad 

internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Uczy jak byd dobrymi obywatelami                 

w internecie. 

Aby w pełni korzystad z zalet internetu, dzieci powinny umied podejmowad mądre decyzje. 

Dzięki programowi Asy Internetu poznają podstawy bezpieczeostwa i udziału w społeczności 

internetowej, by bez obaw poruszad się po świecie online. 

 

Kodeks Asów Internetu 

 

ROZSĄDEK W SIECI 

Udostępniaj z głową 

Dobre (i złe) wiadomości szybko rozchodzą się w sieci, więc gdy zabraknie zastanowienia, 

dzieci mogą znaleźd się w trudnej sytuacji, która będzie miała długotrwałe konsekwencje. Jak 

temu zapobiec? Ucząc je, jak można dzielid się treściami z osobami, które się zna, i z 

nieznajomymi. 

Komunikuj się odpowiedzialnie 

Zachęcaj do przemyślanego dzielenia się treściami i do traktowania komunikacji online tak 

samo, jak rozmów twarzą w twarz: jeśli czegoś nie należy mówid, nie należy tego też pisad. 

Stwórz wskazówki dotyczące tego, jaka komunikacja jest (a jaka nie jest) właściwa. 

Zadbaj, by osobiste dane członków rodziny i znajomych były trzymane w tajemnicy. 

UWAŻNOŚĆ W SIECI 



Nie daj się nabrad 

 

Warto uświadamiad dzieciom, że osoby i sytuacje w sieci nie zawsze są tym, czym się wydają. 

Rozróżnianie między prawdą a fałszem jest ważną umiejętnością, dającą bezpieczeostwo w 

sieci 

SIŁA W SIECI 

Chroo swoje sekrety 

Prywatnośd i bezpieczeostwo są tak samo ważne w rzeczywistości, jak w sieci. Ochrona 

ważnych informacji pomaga dzieciom chronid urządzenia, reputację i relacj 

ŻYCZLIWOŚĆ W SIECI 

Życzliwość jest fajna 

Internet działa jak potężny wzmacniacz, dzięki któremu można szerzyd dobro lub zło. Dzieci 

mogą dokonad dobrego wyboru, stosując zasadę "traktuj innych tak, jak chcesz, żeby 

traktowali ciebie" do swoich działao w sieci, wywierając pozytywny wpływ i nie zgadzając się 

na złe traktowanie innych 

ODWAGA W SIECI 

Rozmawiaj o wątpliwościach 

Do wszystkich interakcji cyfrowych odnosi się jedna zasada: jeśli dzieci natkną się na coś 

niepokojącego, powinny móc porozmawiad z zaufaną osobą dorosłą. Dorośli mogą wspierad 

to zachowanie, zachęcając w domu i w szkole do rozmawiania otwarcie. 


