
RODZICE NASTOLATKÓW 3.0

Raport z ogólnopolskiego

badania społecznego

Wyniki ogólnopolskiego badania, w którym

pytano rodziców nastolatków o korzystanie

z Internetu przez nich i przez ich dzieci.
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DOSTĘP DO RAPORTU

W SKRÓCIE:

Wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego                      

w październiku 2018 r. na reprezentatywnej populacji rodziców

dzieci w wieku szkolnym. Tematycznie publikacja obejmuje

obszary takie jak: zakres użytkowania internetu,

cyberbezpieczeństwo, edukacja szkolna i nieformalna,

świadomość prawna czy kontrola i nadzór rodzicielski. 
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Czego rodzice nie wiedzą

o zachowaniu nastolatków 

w Internecie?

WYBRANE WNIOSKI Z BADAŃ

?

Rodzice błędnie szacują czas

korzystania z Internetu przez dzieci –

według nich przeciętnie jest to 

ok. 2,5 godz. na dobę, natomiast same

nastolatki wskazują, że jest to średnio

ponad 4 godz. dziennie. 

Rodzice nie mają wiedzy, kiedy ich

dzieci korzystają z Internetu, 91,8% 

z nich jest przekonanych, że ich dzieci

korzystają z sieci głównie w godzinach

16.00- 22.00.

Ile czasu dzieci spędzają w

Internecie?

Jaka jest skala przemocy 

w Internecie?

Według 84% rodziców ich dzieci nie

doświadczyły przemocy słownej 

w Internecie. Natomiast wskazania

nastolatków sugerują, że tylko 51,2% 

z nich nie doświadczyło agresji

internetowej. 26,8% nastolatków było

wyzywanych w Internecie, a 19,5% -

ośmieszanych. 

Rodzice nie znają skali problemu

przemocy internetowej. W dodatku

młodzież niechętnie informuje rodziców,

kiedy jest ofiarą ataków w Internecie. 

Jak chronić dzieci przed

e-zagrożeniami? 

21,2% rodziców deklaruje, że stosuje

system blokady ryzykownych treści 

w Internecie, jednak tylko 11,3% ich

dzieci potwierdza, że rodzice założyli

taki system.  

57,3% rodziców twierdzi, że ustalają

zasady korzystania z internetu, ale

65,3% nastolatków deklaruje, że w ich

domu nie ma takich reguł.

34,5 % rodziców przyznaje, że nie

wprowadza regulacji odnośnie czasu

użytkowania i rodzaju treści jakie może

oglądać w Internecie jego dziecko.

??


