Uzależnienie od Internetu

O zagrożeniach dzieci
w Internecie
Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Wraz
ze wzrostem
dostępności
nowoczesnych
technologii zwiększa się także skala zagrożeń
internetowych, które mogą mieć negatywny
wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie
najmłodszych. Korzystanie z Internetu przez
dzieci może wiązać się z następującymi
kategoriami zagrożeń:

Kontakt z niebezpiecznymi treściami
Dzieci korzystające z Internetu narażone są
na kontakt z materiałami, które mogą mieć
szkodliwy
wpływ
na
ich
psychikę.
Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy,
zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym,
prezentujące przemoc, promujące postawy
i zachowania zagrażające zdrowiu, tj.: hazard,
używki, anoreksję, zaangażowanie w działalność
sekt itp. Część tych materiałów publikowanych
jest w sieci nielegalnie (pornografia dziecięca,
rasizm), inne – mimo szkodliwości wobec
najmłodszych internautów – publikowane są
zgodnie z prawem. Niebezpieczne treści występują
w Internecie w ogromnej liczbie. Materiały
pornograficzne to najczęstsza kategoria treści
publikowanych w tym medium, na które młodzi
internauci trafiają zazwyczaj przypadkowo.

Niebezpieczne kontakty
Zdecydowana większość młodych internautów
korzysta z komunikatorów, czatów i portali
społecznościowych.Dzieci zawierają w tensposób
nowe znajomości, co naraża je na możliwość
kontaktów zosobami niebezpiecznymi. Przez
swoją niewiedzęi łatwowierność młodzi internauci
niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw
z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań
komputerowych i innych. Dzieci często podają
obcym w sieci prywatne informacje, tj. dane
osobowe oraz umawiają się z osobami poznanymi
w Internecie na spotkania w rzeczywistym
świecie. Ointernetowych znajomościach dzieci
zazwyczaj nie informują nikogo, udając sięna nie
w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to
szczególnieniebezpieczne ze względuna liczne
przypadki uwodzenia dzieci w sieci.

Cyberprzemoc
Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy
rówieśniczej
z
wykorzystaniem
różnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory,
strony
internetowe,
blogi,
serwisy
społecznościowe itd. Akty cyberprzemocy
przyjmują różne formy: nękanie, straszenie,
szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie i
rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących
zdjęć ifilmów oraz podszywanie się pod cudzą
tożsamość.

Różnorodność form aktywności w Internecie
oraz ich atrakcyjność sprawiają, że istotnym
problemem staje się ryzyko uzależnienia od sieci.
Problem ten dotyczy szczególniedzieci, gdyż
z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo
szybciej niż dorośli.Spędzanie przez młode osoby
wielu godzindziennie przed komputerem zaburza
ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów
społecznych i może prowadzić do uzależnienia –
zarówno od Internetu, jak i od komputera.

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
116 111
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna
i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia
dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami,
rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz
wsparcia w trudnych sytuacjach.
Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online,
interwencje
podejmowane
w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne
i informacyjne.
Kontakt: bezpłatny numer telefonu (dostępny
ze wszystkich
telefonów
stacjonarnych
i komórkowych): 116 111, 7 dni w tygodniu
w godzinach 12.00-22.00.
Więcej informacji i kontakt online przez stronę
www.116111.pl
Materiały zostały przygotowane w oparciu
o strony:
sieciaki.pl,
dzieckowsieci.fdn.pl,
edukacja.fdds.pl

10 porad dla Rodziców
dotyczących bezpiecznego
korzystania z Internetu przez dzieci
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie
Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna
i online dla rodziców i nauczycieli, którzy
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie
przeciwdziałania
i
pomocy
dzieciom
przeżywającym kłopoty i trudności wynikające
z problemów i zachowań ryzykownych.
Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online
w sytuacjach związanych z problemami
rodziców/opiekunów
inauczycieli
zpodejrzeniem lubstwierdzeniemdoświadczania
przez dzieci i młodzież agresji oraz przemocy w
szkole, cyberprzemocy i zagrożeńzwiązanych
z nowymi
technologiami,
wykorzystywania
seksualnego,
kontaktu
z substancjami
psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli
samobójczych lub zaburzeń odżywiania.
Kontakt: bezpłatny numer telefonu (dostępny
ze wszystkich
telefonów
stacjonarnychi komórkowych): 800 100 100, od
poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00.
Więcej informacji i kontakt online przez stronę
www.800100100.pl

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Jeśli Wasze
dziecko sprawniej niż Wy porusza się po sieci,
poproście, by było Waszym przewodnikiem
po wirtualnym świecie.
2. Naucz
dziecko
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na
niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem
nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że
nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani
też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.
Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą
chcieć zrobić im krzywdę.
3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania
się na spotkania z osobami poznanymi w sieci.
Dzięki Internetowidziecko może nawiązywać
przyjaźnie. Jednak spotkanie z nieznajomymi
poznanymi w sieci może okazać się bardzo
niebezpieczne. Dziecko musi mieć świadomość,
że może spotykać się z nieznajomymi wyłącznie
po uzyskanej zgodzie rodziców i w towarzystwie
dorosłych lub przyjaciół.
4. Naucz
swoje
dziecko
ostrożności
przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych wymaga
podania prywatnych danych. Dziecko powinno
zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie
może przynieść podanie swoich danych
osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie
podawało przypadkowym osobom swojego
imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.

5. Naucz dziecko
krytycznego
podejścia
do informacji przeczytanych w sieci. Dziecko
powinno wiedzieć, że nie wszystkie znalezione
w sieci informacje są wiarygodne. Naucz je,
że trzeba weryfikować znalezione w Internecie
treści,korzystając z innych dostępnych źródeł
(encyklopedie, książki, słowniki).
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo
znajdują się na stronach adresowanych dla
dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją
się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko
Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach.
7. Zgłaszaj szkodliwe i nielegalne treści. Można
je zgłaszać na policję lub na stronie
www.dyzurnet.pl. Takie działania pomogą
zlikwidować np. pornografię dziecięcą.
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ –
Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj, że w Internecie obowiązują zasady
dobrego wychowania: powinno się być miłym,
używać odpowiedniego słownictwa itp. Nie
wolno także czytać nie swoich e-maili, kopiować
zastrzeżonych materiałów itp.
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez
Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko
korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i
jak zachowuje się w sieci. Ustalcie zasady
korzystania z sieci oraz sposoby postępowania w
nietypowych sytuacjach.
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu
przeważają nad negatywnymi. Internet jest
doskonałym źródłem wiedzy i rozrywki. Pozwól
swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny
sposób
korzystać
z
jego
bogactwa.

