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Bezpieczeństwo w Internecie
wśród dzieci 8-16 lat

Badanie przeprowadzone
przez 3D Market na zlecenie
Trend Micro Polska w czerwcu 2020
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O BADANIU
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O BADANIU

Cel badania:
Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania przez dzieci
Internetu, kwestii bezpieczeństwa w sieci oraz obaw rodziców
z tym związanych.
•

Rodzice dzieci w wieku 8-16 lat
o
o

•
•
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Płeć dziecka: po 50%
Wiek dziecka: 50% 8-12 lat, 50% 13-16 lat

Zrealizowano N=316
Ankieta online CAWI

GŁÓWNE
WNIOSKI

STR. 5-8

GŁÓWNE WNIOSKI
DZIECI W WIEKU 8-16 LAT, JAKO UŻYTKOWNICY INTERNETU
•

Dzieci w wieku 8-16 lat korzystają z Internetu
zazwyczaj codziennie i z dużą intensywnością:
o

najczęściej z Internetem łączą
się na telefonie komórkowym lub laptopie

o

wszyscy korzystają z YouTube, lekcji online
i gier

•

Około 30% rodziców przyznało, że zdarza się,
że dziecko ma dostęp do ich prywatnych profili/
kont, gdy korzysta z Internetu na ich urządzeniu.

•

Wszystkie dzieci w wieku 13-16 lat posiadają już
własne urządzenie z dostępem do Internetu,
a większość z nich:
o
o

posiada własny pakiet danych
ma założone własne konta
i profile dla różnych usług

o

ma również własne konto
producenta smartphona lub
Google do zarządzania
usługami

o

im starsze dziecko, tym częściej korzysta z różnego rodzaju usług
i mediów społecznościowych:
chłopcy spędzają przeciętnie,
nieco więcej czasu w Internecie i częściej grają w gry

•

dziewczynki natomiast częściej
używają TikToka, Instagrama,
Snapchata i WhatsAppa

Ponad połowa rodziców zauważyła, że w okresie epidemii i zamknięcia
szkół aktywność (szczególnie starszych dzieci) w dużym stopniu przeniosła
się do Internetu. Może to skutkować utrwaleniem nowych nawyków związanych z częstszym korzystaniem z Internetu.
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GŁÓWNE WNIOSKI
OBAWY RODZICÓW I WIEDZA O ZAGROŻENIACH
•

Około 90% rodziców obawia się różnych zagrożeń związanych
z Internetem. Największe obawy budzą uzależnienie od Internetu
i nieodpowiednie treści, jakie można znaleźć w sieci, natomiast
najmniejsze hazard.

•

Prawie wszyscy deklarują, że rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i przestrzegali je przed różnymi zagrożeniami.

•

Większość dzieci miała też w szkole zajęcia na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu.

•

około

85%

1/3
7

Większość rodziców dzieci w wieku 8-16 lat przyznaje,
że nie wiedzą lub nie są pewni odnośnie tego,
jak zapewnić dziecku bezpieczne korzystanie
z Internetu (zabezpieczyć urządzenie przed wirusami,
hakerami, kradzieżą danych).

Blisko 85% rodziców słyszało
o kontroli rodzicielskiej, jako
sposobie zabezpieczenia urządzenia.

Jednocześnie 1/3 z nich nie potrafiłaby
ustawić jej na telefonie/tablecie
lub komputerze.

GŁÓWNE WNIOSKI
BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z INTERNETU
•

Część rodziców
wprost przyznała,
że nie wiedzą do
czego ma dostęp
ich dziecko
w Internecie.

•

Wraz z wiekiem dziecka
zmniejsza się odsetek
rodziców, którzy przeglądają zawartość telefonu,
komputera dziecka
lub historię przeglądanych stron.

Dzieci często mogą samodzielnie instalować aplikacje, gry
czy programy bez zgody rodziców.

około

około

40%

75%

8-12 latków

13-16 latków

•

Większość dzieci nie ma ustawionych ograniczeń limitu danych
lub czasu dostępu do Internetu na urządzeniach, przez które łączą
się z Internetem.

•

Im starsze dziecko, tym częściej rodzic nie zna haseł/kodów dostępu
do „jego” urządzeń z dostępem do Internetu.

•

Generalnie około 50%-70% rodziców przyznało, że nie zna hasła do
posiadanego przez dziecko konta/profilu np. Facebooka, Instagrama,
TikToka itp.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ
KORZYSTANIA
Z INTERNETU
PRZEZ DZIECKO
I POSIADANY
DOSTĘP
STR. 9-11

CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA
Z INTERNETU PRZEZ DZIECKO
I POSIADANY DOSTĘP
Dzieci najczęściej korzystają z Internetu na telefonie komórkowym (85% dziewczynek i 86%
chłopców) lub laptopie (76% dziewczynek i 87%
chłopców).

Praktycznie wszystkie
dzieci powyżej 8 lat
korzystają już z Internetu.
Większość codziennie
łączy się z siecią.

40%
8-12 latków

76%

85%

89%
13-16 latków

87%

1/3
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86%
Blisko 1/3 rodziców wskazywło
również na inne urządzenia:
tablet, smart TV, konsola.

Podział % na płeć
pokazuje, że tyle samo

76%
chłopców i dziewczynek
na co dzień korzysta
z Internetu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA
Z INTERNETU PRZEZ DZIECKO
I POSIADANY DOSTĘP
CIEKAWOSTKI
Chłopcy (34%) znacznie częściej, niż dziewczynki (10%)
używają konsoli, smart TV, komputera stacjonarnego.

Prawie wszystkie dzieci w wieku 13-16 lat i około 90%
w wieku 8-12 lat, posiadają już własne urządzenie z
dostępem do Internetu. Najczęściej jest to telefon
komórkowy lub laptop. Młodsze dzieci posiadają
tablet, częściej niż starsze.

Spośród różnych urządzeń, rodzice najrzadziej znają
hasła do telefonów komórkowych dzieci.

Im starsze dziecko, tym częściej rodzic nie
zna haseł/kodów dostępu do „jego” urządzeń z dostępem do Internetu.
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17%

45%

8-12 latków

13-16 latków

SPOSOBY
WYKORZYSTYWANIA
INTERNETU
PRZEZ DZIECI

STR. 12-16

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA
INTERNETU PRZEZ DZIECI
Wraz z wiekiem dziecka, wzrasta odsetek rodziców, którzy nie wiedzą do jakich
stron, aplikacji, gier, programów ma dostęp

6%

Rodziców
8-12 latków

18%

Rodziców
13-16 latków

Podobny trend widać, kiedy chodzi o instalowanie aplikacji, gier i programów
bez zgody rodziców

39%

72%

Rodziców
13-16 latków

Rodziców
8-12 latków

Dzieci niezależnie od wieku najczęściej korzystają z YouTube, lekcji online i gier.
Lekcje w szkole online
np. przez Zoom, Teams, Skype
YouTube
Gry

Messenger
Wyszukiwanie informacji
np. Google
Facebook
Poczta email
np. Gmail
Oglądanie telewizji
np. Netflix, HBOgo, Player, CDA
TikTok
WhatsApp
Instagram
Zajęcia dodatkowe,
hobbistyczne online np. nauka języków
Stream muzyki
np. Tidal, Spotify, Soundcloud
Snapchat
Skype
Nie wiem, trudno powiedzieć
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8-12 latków

13-16 latków

89%
73%
72%

94%
85%
74%

53%
32%

77%
77%

27%

77%

28%
31%
23%
12%

58%
39%
43%
54%

24%

35%

14%
15%
15%
2%

44%
41%
30%
2%

49%

82%

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA
INTERNETU PRZEZ DZIECI

CIEKAWOSTKI
TikTok jest bardzo popularny w grupie 8-12 lat, nie
pozyskuje już tak wielu nowych użytkowników wśród
starszych dzieci.
Messenger jest głównym komunikatorem dla obu grup.

Chłopcy częściej korzystają w Internecie z gier, a dziewczynki
z TikToka, Instagrama, Snapchata i WhatsAppa.

79%

45%

44%

35%

38%

67%

25%

22%

21%

27%

Pomimo regulaminu Facebooka i TikToka, co drugie dziecko
w wieku 8-12 lat korzysta z tych mediów społecznościowych.
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!

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA
INTERNETU PRZEZ DZIECI

Nawet młodsze dzieci (8-12 lat) w miesiącu
poprzedzającym badanie spędzały bardzo
dużo czasu w Internecie. Większość dzieci
spędzała około 2 godzin lub więcej
w Internecie (zarówno dla przyjemności/
własnych celów, jak i nauki).

około

10%

8-12
lat

>2
godz.

Tylko około 10% dzieci w wieku 8-12 lat spędzało
średnio w Internecie nie więcej, niż 30 minut dziennie.

Wraz z wiekiem wyraźnie rośnie czas spędzany przez dziecko w Internecie. W grupie
wiekowej 13-16 lat w miesiącu poprzedzającym badanie było to zazwyczaj 2-4 godziny
dziennie dla przyjemności / własnych celów
i średnio mniej więcej tyle samo czasu na
cele edukacyjne.

13-16
lat

2-4
godz.

Oznacza to, że w okresie pandemii i zamknięcia szkół, aktywność (szczególnie
tych starszych dzieci) rzeczywiście w bardzo dużym stopniu przeniosła się do
Internetu.
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SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA
INTERNETU PRZEZ DZIECI

CIEKAWOSTKI
Ilość czasu spędzanego na nauce była taka sama
dla dziewczynek i chłopców.

Chłopcy średnio więcej czasu, niż dziewczynki
spędzali dodatkowo w Internecie dla przyjemności
(może to być związane z tym, że częściej w porównaniu z dziewczynkami korzystają z gier).

Ponad połowa rodziców zauważyła,
że w porównaniu z okresem przed epidemią ich
dzieci, częściej niż kiedyś korzystają z Internetu
dla przyjemności / własnych celów.

16

57%

55%

8-12 lat

13-16 lat

!
Może to skutkować
utrwaleniem nowych
nawyków związanych
z częstszym korzystaniem z Internetu.

OBAWY RODZICÓW
ZWIĄZANE
Z KORZYSTANIEM
Z INTERNETU
PRZEZ DZIECI
ORAZ ROZMOWY
Z DZIEĆMI
NA TEMAT ZAGROŻEŃ

STR. 17-19

OBAWY RODZICÓW ZWIĄZANE
Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU
PRZEZ DZIECI ORAZ ROZMOWY

Z DZIEĆMI NA TEMAT ZAGROŻEŃ

Około 90% rodziców obawia się różnych zagrożeń związanych
z korzystaniem z Internetu przez ich dziecko w wieku 8-16 lat.
o

około 32-36% BARDZO się obawia tych zagrożeń

o

kolejne 35-41% TROCHĘ się obawia

o

MAŁE obawy ma około 12-20% w zależności od rodzaju
zagrożenia, o które byli pytani

o

największe obawy budzi ryzyko uzależnienia od Internetu,
najmniejsze hazard.

Bardzo się Trochę się Nie
obawiam obawiam wiem

Wcale się
Mało się
obawiam nie obawiam

36%
35%

40%
41%

3%
2%

15%
12%

7%
10%

nieodpowiednich treści związanych
z pornografią

37%

35%

2%

14%

12%

nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów

33%

37%

2%

19%

9%

hejtu w sieci w stosunku do dziecka
hazardu

32%
20%

37%
20%

3%
2%

19%
26%

9%
31%

uzależnienia od Internetu
nieodpowiednich treści związanych
z przemocą, agresją

Rodzice młodszych dzieci (w wieku 8-12 lat), nieco częściej obawiają
się kontaktu dziecka z nieodpowiednimi treściami (związanymi z agresją, przemocą, pornografią) lub nawiązania niebezpiecznych kontaktów.
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OBAWY RODZICÓW ZWIĄZANE
Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU
PRZEZ DZIECI ORAZ ROZMOWY

Z DZIEĆMI NA TEMAT ZAGROŻEŃ

CIEKAWOSTKI
Prawie wszyscy rodzice (94%) deklarują, że prowadzili rozmowy ze swoimi dziećmi w wieku 8-16 lat na
temat bezpiecznego korzystania z Internetu i przestrzegali je przed różnymi zagrożeniami.

Nieco rzadziej przestrzegano jedynie przed hazardem
(około 80%) i hejtem w sieci
(około 90%).

Blisko 70% dzieci w wieku
8-12 lat i 80% starszych
(13-16 lat) miało w szkole zajęcia na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu.
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94%

80%

90%

ostrzeganie
przed hazardem

ostrzeganie
przed hejtem

70%

80%

8-12 lat

13-16 lat

DZIAŁANIA
RODZICÓW
ZWIĄZANE
Z BEZPIECZNYM
KORZYSTANIEM
Z INTERNETU
PRZEZ DZIECI.
STR. 20-21

DZIAŁANIA RODZICÓW ZWIĄZANE
Z BEZPIECZNYM KORZYSTANIEM
Z INTERNETU PRZEZ DZIECI.

Wraz z wiekiem dziecka zmniejsza się
odsetek rodziców, którzy przeglądają
zawartość telefonu, komputera dziecka
lub historię przeglądanych stron:

o

wśród 8-12 latków przynajmniej raz w miesiącu
robi to 75% rodziców

o

natomiast wśród 13-16 latków już tylko 46%

CIEKAWOSTKI

Za dość niepokojące z punktu bezpieczeństwa dzieci w Internecie, można
uznać fakt, że około 50%-70% rodziców,
przyznaje, że nie zna hasła do usługi/
konta posiadanego przez dziecko.
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50-70
%

rodziców nie
zna hasła

***

WIEDZA
RODZICÓW
NA TEMAT
BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA
Z INTERNETU

STR. 22-23

WIEDZA RODZICÓW NA TEMAT
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA
Z INTERNETU
Blisko 85% rodziców słyszało o kontroli rodzicielskiej, jako sposobie
zabezpieczenia urządzenia (65% zna program antywirusowy z takim
modułem, a 69% ustawienie kontroli rodzicielskiej na urządzeniu).
Jednocześnie jednak 1/3 z nich nie potrafiłaby skonfigurować takiej
opcji na telefonie / tablecie lub komputerze dziecka.

Tylko mniej, niż połowa rodziców (44%)
potrafiłaby skonfigurować kontrolę rodzicielską zarówno na telefonie / tablecie,
jak i komputerze/laptopie.

44%

Większość rodziców dzieci w wieku 8-16 lat przyznaje, że nie wiedzą
lub nie są pewni odnośnie tego, jak zapewnić dziecku bezpieczne korzystanie
z Internetu (zabezpieczyć urządzenie przed wirusami, hakerami, kradzieżą
danych).

73%

68%

73% rodziców
dzieci w wieku
8-12 lat

68% rodziców
dzieci w wieku
13-16 lat
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Tylko mniej więcej
co trzeci rodzic
powiedział, że
bardzo dobrze
wie jak to zrobić.

