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„Czy  gry  komputerowe  to  samo  zło?  Czy  rzeczywiście  mają  wyłącznie

negatywny  wpływ  na  zdrowie  psychiczne  i fizyczne  dzieci?  A może  grom

komputerowym należy przyjrzeć się w sposób wolny od uprzedzeń, odwołując

się  do  wyników  badań,  a nie  tylko  domysłów?  Jak  być  dla  dziecka

przewodnikiem  po  wirtualnym  świecie  i uczyć  je  mądrego  korzystania

z Internetu i nowych technologii?  Jak pomóc dziecku przeżyć w cyfrowej



dżungli?  ”  Tego  typu  pytania  towarzyszą  wielu  współczesnym rodzicom.  

Już maluchy korzystają z sieci oglądając bajki, grając w gry, bawiąc się

aplikacjami  mobilnymi.  Starsze  pociechy  dołączają  do  wirtualnych

społeczności. 67 proc. dzieci w wieku od 10 do 15 lat przyznaje, że najczęściej

korzysta z mediów społecznościowych - wynika z badania TNS zrealizowanego

we współpracy  z  Fundacją  Orange  i  Fundacją  Dzieci  Niczyje.  Dla  90  proc.

młodzieży najważniejszym jest Facebook. Mamy wiele obaw, bo niestety, nie

zawsze  młode  pokolenie  może  czuć  się  w  sieci  bezpiecznie. 

Niebezpieczne  znajomości  internetowe  oraz  przemoc  przy  użyciu

nowych mediów to jedne z poważniejszych zagrożeń, z  jakimi  mogą

mieć  kontakt  młodzi  internauci  -  przypomina  Ewa  Krupa,  prezes  Fundacji



Orange.

Często  dzieci  nie  zdają  sobie  sprawy,  jak  poważne  może  to  mieć

konsekwencje.  Dużą  rolę  odgrywają  więc  rodzice,  którzy  mogą  nauczyć

młodych  kilku  ważnych  zasad  ochrony  online,  ale  w  tym  celu  potrzebują

informacji i porad, bo wielu z nich wychowywało się w świecie bez internetu i

nie  zawsze  nadążają  za  nowinkami.  Dlatego  tak  ważne  jest,  by  rodzice

uświadamiali  swoje  pociechy,  że  z  internetu  należy  korzystać  rozsądnie  -

dodaje. Jak tego dokonać? 

Chcąc  wykształcić  w  dziecku  model  bezpiecznych  zachowań,

trzeba  znaleźć  czas  na  rozmowę  i  ustalić  zasady korzystania  np.  z

serwisów społecznościowych. Istotne jest określenie, jakie treści i  materiały

można publikować, z jakimi osobami utrzymywać kontakt. 

Naucz dziecko korzystać z internetu odpowiedzialnie i chronić prywatność !  



Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się:

– treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z

wykorzystaniem  przemocy  oraz  nietypowe  i  dewiacyjne  zachowania

seksualne; 

– treści  prezentujące przemoc  i  okrucieństwo,  np.  w  filmach  bądź

brutalnych grach komputerowych;

– treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub

samobójstwa,  bądź  zachowania  szkodliwe  dla  zdrowia,  np.  zażywanie

narkotyków lub dopalaczy;

– treści  dyskryminacyjne,  nawołujące  do  wrogości  lub  nienawiści  wobec

różnych grup społecznych, narodowościowych, religijnych.

 



Kontakt  ze  szkodliwymi  treściami  powoduje  wystąpienie wysokiego

poziomu negatywnych emocji, zaburza prawidłowy rozwój i pogląd na

świat, oraz obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka.
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