Radzymin, 06.04.2017 r.
Szanowni Państwo,
Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży.
Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto
przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających
możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze
i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.
Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako
takie, a człowiek, z którym młoda osoba może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych,
niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem.
Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą
Niebieski wieloryb, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że młodzi ludzie wykonują
zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane
za pośrednictwem tajemniczego przewodnika prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia
aż do kulminacji – samobójstwa. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsza młodzież nie ma zaufania
do dorosłych, a w Internecie, szukając poczucia przynależności, są aktywne w różnego rodzaju
społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji
i emocji. Relacje, które tworzą się między młodymi ludźmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ
internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji.
Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje
im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.
Zwróćcie Państwo uwagę, czy Wasze dzieci nie korzystają nadmiernie z Internetu.
Zainteresujcie się, czy nie są outsiderami, czy mają problemy w kontaktach z rówieśnikami
lub w domu. Takie dzieci są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Aby nie stała im się krzywda,
bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważne, że nam na nich zależy, że jesteśmy
ich przyjaciółmi, przewodnikami.
Zachęcamy do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w Internecie, dopytania
o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę
na jego zachowanie w ostatnim czasie – ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów
i muzyki jakiej słucha.
Rozważcie Państwo możliwość założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed
szkodliwymi treściami.
Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier
komputerowych :
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.
Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały
tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj
z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym
pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia
od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
5Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie.
Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialydopobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie
dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź,
czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może
być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.
(Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie.
Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialydopobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy. )
Gdzie można uzyskać pomoc?
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący
bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież,
którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr
telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
Zachęcamy także do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
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