
Mamo! Jeszcze godzinę!
o wirtualnym świecie,

w którym żyją nasze dzieci



gdzie jesteś wychowawco?

www.karolwalas.pl

Czy tego chcesz czy nie – świat zmienił się pod wpływem rewolucji
technologicznej. Komputery, telefony, internet, aplikacje, media

społecznościowe, gry komputerowe… rozwijają się w astronomicznym
tempie. To co 2 lata temu było prestiżowym, zachwycającym produktem,

o którym wszyscy marzyli, teraz już przeszło do lamusa. Świat każdego dnia
biegnie w zatrważającym tempie do przodu i stale się zmienia. Jeśli marzysz

o tym, by wróciły „stare dobre czasy” – zapomnij. Nie wrócą.

Wbiję kij w mrowisko, ale muszę. Czy Ty drogi Wychowawco nadążasz jeszcze
za tym światem? Wiem – martwi Cię, że dzieci nie bawią się na dworze, nie

wspinają na drzewa, nie wymyślają kreatywnych zabaw z koleżankami
i kolegami. Nie możesz już po prostu patrzeć na młode osoby, które z wielką
egzaltacją wlepione są w ekrany swoich smartfonów, tabletów czy laptopów.
A może nawet „klniesz na czym świat stoi”. Za Twoich czasów było inaczej?
Na pewno. Nie rozumiesz tej całej fascynacji? To jeśli zależy Ci na Twoich

dzieciach – koniecznie musisz zacząć.

I właśnie dla Ciebie jest ten e-book. Dzieci coraz częściej „znikają” w sieci.
To tak, jakbyśmy wprowadzili je do wielkiego lasu i zostawili samych sobie.

Część z nich odnajdzie właściwą drogę, znajdzie wydeptane ścieżki. Ale część
totalnie się zagubi. Las skrywa wiele niebezpieczeństw. Skoro nie
wyobrażamy sobie nawet zostawienia dziecka samego w lesie –

to dlaczego zostawiamy go samego w internecie? 

kilka słów od autora

Karol  Walas
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dlaczego tak trudno ich zrozumieć?

Nie rozumiem dlaczego młodzi ludzie spędzają tyle
czasu w sieci. Nie mam pojęcia, jak można tyle siedzieć

z telefonem w ręku. Nic do niej nie dociera. Po co on tyle gra?
Nie wiem, czemu marnuje tyle czasu?

ZNASZ TO? NIE MIEJ WYRZUTÓW SUMIENIA. TO WCALE NIE
ŚWIADCZY O TOBIE ŹLE I MA SWOJĄ TEORETYCZNĄ PODSTAWĘ.

Każdy z nas przechodzi odpowiedni „trening społeczny” – socjalizację. Wówczas uczymy
się, jak odnaleźć się i żyć w danej nam rzeczywistości. Rzeźbimy i kształtujemy samych

siebie, by zająć odpowiednie miejsce w społeczeństwie i odegrać w nim przypisane role.
  

Nasz brak zrozumienia młodzieży wynika przede wszystkim z tego, że
przeszliśmy zupełnie inny trening, niż przechodzi go dzisiejsze pokolenie.

Dla nas Facebook był i jest ciekawostką, z której można skorzystać
od czasu do czasu. Dla dzisiejszego nastolatka Facebook

i wiele innych portali społecznościowych to kwestia
codziennego życia. Po prostu nigdy

nie poznali świata, w którym Facebooka nie ma.

Dzisiejsza socjalizacja poszerzyła „program treningowy”
o ćwiczenia z zakresu nowych technologii. Nic dziwnego,

że panikujemy – nie przeszliśmy takiego treningu. 

TRENING SPOŁECZNY
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CIĄGŁE PYTANIA

To co jest charakterystyczne dla internetowego świata to pytania. O wszystko. Dosłownie.
O to co lubimy, co kochamy, a czego nienawidzimy. O to jakie mamy poglądy polityczne,
religijne czy preferencje seksualne. Nie wierzysz? Wejdź na dowolny portal randkowy
i spróbuj wypełnić dokładnie i szczerze informacje o sobie. Facebook też chce wiedzieć
o nas jak najwięcej. Media społecznościowe chłoną informacje na nasz temat.

Problem polega jednak na tym, że często nie znamy odpowiedzi na te pytania. Pewnych
rzeczy nie wiemy o sobie. Tym bardziej ciężko odpowiedzieć na te pytania gimnazjalistom
czy uczniom szkoły podstawowej. Po prostu za mało o sobie wiedzą.
  

Skoro nie wiemy zbyt wiele o sobie, a społeczność „internetowa"
wymaga od nas informacji, to je po prostu... wymyślamy.

  

CO W KONSEKWENCJI? 
  

Oczywistym jest, że wymyślony wizerunek musi być jak najbardziej atrakcyjny. Kryzysy
pojawią się wówczas, gdy realia okażą się inne niż nasza facebookowa fatamorgana. 
  

Kultura i okoliczności społeczne zmuszają człowieka do tego,

żeby się uwidaczniał; sprzedawał samego siebie, nawet jeśli nie ma nic

do sprzedania. Nastolatek, nawet gdy nie ma interesującego wnętrza

czy powierzchowności, musi się sprzedawać, bo robią tak wszyscy jego

rówieśnicy. Struktura technologiczna i komunikacyjna, w której ludzie

dziś funkcjonują, ich do tego zmusza. 

Prof. Tomasz Szlendak 
  

www.karolwalas.pl
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marketingowa otoczka

Przyjrzyj się dokładnie nowej reklamie Play Station 4. Zwróć szczególną uwagę na hasło.

źródło: Play Station Polska

Simon Sinek opracował teorię "złotego kręgu", według której najistotniejszą cechą każdej
firmy jest znajomość odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?". Wiele firm wie, co robi. Wiele
również wie, jak to robi. Ale tylko nieliczni wiedzą, dlaczego to robią. I właśnie ci zdobywają
świat i nasze portfele. Za tymi firmami podążają ludzie - również ci młodzi.

dlaczego?

jak?

co?
Nie zastanawia Cię, że w reklamie Play Station 4  nie ma
nic o graniu w gry na konsoli? Producent wie, że nie
chodzi o same granie. Nie jest istotne też, jak to robimy.
W reklamie nikt nie mówi: „Graj w gry na Play Station 4” –
co jest odpowiedzią na pytanie CO? lub „Graj w gry na
Play Station 4 z pełnym zaangażowaniem” – co byłoby
odpowiedzią na pytanie JAK?.

schemat "złotego kręgu" Sinka
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Główny przekaz brzmi „Miej wspaniałe życie gracza PS4” – to zaproszenie do elitarnej grupy,
społeczności niedostępnej dla każdego. Przyznam się, że ja sam patrząc na tę reklamę, też
chciałbym mieć „wspaniałe życie gracza PS4”. Nie dziwię się, że chcą tego młode osoby, które
dopiero szukają swojego miejsca w świecie.

Ta zasada nie dotyczy wyłącznie graczy komputerowych, którzy raczej kojarzą nam się
z chłopcami. Dziewczęta również tworzą podobne mikrospołeczności np. wokół modowych
blogerek.

potrzeba przynależności

NAJWAŻNIEJSZA JEST ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: DLACZEGO?

DLACZEGO NIE PYTASZ DLACZEGO?

Często osądzamy zbyt pochopnie. Patrzymy na powierzchowne objawy nie zastanawiając
się nad istotą konkretnego zachowania czy problemu. Mówimy: „On gra tyle czasu na
komputerze.” (odpowiedź na pytanie CO?) lub „Gra cały czas i do tego, jest tym strasznie
pochłonięty.” (odpowiedź na pytanie JAK?). Często również komunikujemy się w ten sposób.
  
Droga, jaką chcemy się dostać do młodej osoby, zaczyna się od pytania CO nasz wychowanek
robi, następnie skupiamy się na tym, JAK to robi. Odnosimy się zaledwie do „powierzchni”,
a nie dostrzegamy konkretnych motywów ukrytych głębiej. W konsekwencji pomijamy
poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytanie „DLACZEGO?”. 

NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB KOMUNIKOWANIA

WŁAŚCIWY SPOSÓB KOMUNIKOWANIA

CO? JAK?

JAK?

DLACZEGO?

CO?DLACZEGO?
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GRY

KOMPUTEROWE
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Im bardziej gry stają się popularne wśród młodych odbiorców tym większe
obawy dorosłych. Przybliżę Ci teraz nieco świat gier, w którym żyją dzieci.

NAJPOPULARNIEJSZE GATUNKI GIER

GRY RPG (ROLE PLAYING GAMES)

Gra opiera się o konkretną fabułę. Każdy gracz tworzy i rozwija własną postać, a następnie
wykonuje misje i zadania. Przykłady: seria Diablo, Wiedźmin, Dark Souls.

GRY MMORPG (MULTIPLAYER MASSIVE ONLINE ROLE PLAYING GAMES)

Zasady obowiązują te same, co w przypadku gier RPG. Co je zatem odróżnia? Grasz w czasie
rzeczywistym w internecie wraz z innymi graczami. Przykłady: League of Legends, World of
Warcraft, Lineage II, Tibia, World of Tanks.

GRY FPS (FIRST PERSON SHOOTER)

Czyli popularne strzelanki. Świat gry widzisz z własnej perspektywy, oczami bohatera.
Przykłady: Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield.

GRY MMOFPS (MULTIPLAYER MASSIVE ONLINE FIRST PERSON SHOOTER)

To oczywiście strzelanki w sieci, gdzie gra się z wieloma graczami. Przykłady: Counter Strike,
Ghost Recon.

GRY STRATEGICZNE

Jak sama nazwa wskazuje, ich najważniejszą zasadą będzie strategiczne myślenie, taktyka
i planowanie. Przykłady: seria gier Total War, Heroes, Civilization.

GRY SYMULACYJNE

Odtwarzają pewną rzeczywistość. Przykłady: słynne Simsy, symulator Kierowcy Autobusu.

GRY SPORTOWE

Rozgrywki sportowe tyle że... wirtualnie. Przykłady: Fifa, NBA Live.
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Na warsztat wezmę jedną z najpopularniejszych gier online, która jednocześnie
doskonale pokazuje schematy, jakie funkcjonują w świecie graczy. 

Gra wcale nie jest taka prosta, jak się może komuś wydawać. Przyjrzyj się dokładnie ilości
szczegółów, na które gracz musi zwracać swoją uwagę. Co ważne, trzeba jednocześnie
obsługiwać klawisze klawiatury i myszkę. Koniecznym jest wyćwiczenie konkretnych
nawyków podczas „treningów”. Trzeba też maksymalnie skupić całą swoją uwagę na
rozgrywce. Ta gra jest naprawdę wymagająca.

WSZYSTKO MA SWOJE PLUSY I MINUSY
Błędem jest ocenić grę tylko z perspektywy czysto rozrywkowej. Ona naprawdę potrafi
czegoś nauczyć. Spróbuj zagrać, a przekonasz się, jak wiele może zaoferować.
Rozbudowane myślenie taktyczne, nauka kooperacji, rozwój logicznego myślenia oraz
prognozowania ruchów przeciwnika. Takie umiejętności przydałyby się w niejednym
zawodzie.

League of Legends

źródło: dotageeks.com

ZWRÓĆ UWAGĘ: Czasami uczniowie o bardzo słabych wynikach w szkole, doskonale
orientują się w świecie gier. Dlaczego? Po prostu uczą się tego, co według nich aktualnie jest
warte nauki i przydatne (szkoda, że nie jest to matematyka?). Weźmy na warsztat listę
przedmiotów w LOL-u. Każdy ma swoje unikalne zastosowanie. Trzeba wielu godzin nauki,
aby dowiedzieć się, jak to wszystko wykorzystać. To ogrom szczegółowej wiedzy, którą jak
widać dzieci potrafią przyswoić sobie w zaskakującym tempie. To niesamowite jak gracze
potrafią mieć rozbudowane umiejętności myślenia analitycznego. 
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Nie bez powodu w tego typu grach pojawia się również czat. Oczywiście duża część
graczy będzie komunikowała się przez Skype'a lub TeamSpeak. Jednak dla tych, którzy nie
mają takiej możliwości, czat jest jedynym sposobem porozumiewania się z resztą drużyny
i przeciwnikami. Masz pewność, że dziecko nie przeklina przy grze? A czytałeś kiedyś, co
młodzi ludzie wypisują na czacie? Polecam lekturę i zweryfikowanie swoich poglądów.

CZAT

mamo! jeszcze godzinę!

Gra toczy się „TU I TERAZ”. Czyli podczas rozgrywki grasz w rzeczywistym czasie
jednocześnie z osobami, które są z Tobą w drużynie, jak i tymi, którzy tworzą drużynę
przeciwną. Nie ma „komputerowych” postaci. Za każdym bohaterem w grze stoi realna
osoba.

Przyda nam się niewątpliwie. TAKA SYTUACJA (niektórzy świetnie ją znają): rodzic zwraca
uwagę dziecku czy nastolatkowi, że czas przy komputerze minął. Przychodzi wówczas
moment na najbardziej powszechną odpowiedź: „Mamo! Jeszcze godzinę!”, ,,Jeszcze
chwila!", ,,Jeszcze 15 minut!". Preludium do wspaniałej awantury. Inaczej się przecież
umawialiśmy. Z frustracją wchodzimy do pokoju, aby rozpocząć wykład motywacyjny
pt. ,,Jak nie wyłączysz w tej chwili tego komputera, to inaczej...".

Znowu jednak nie sięgamy do najważniejszego powodu - DLACZEGO młoda osoba spędza
tyle czasu przy komputerze? 

Gry takiej jak League of Legends nie da się przerwać. Są gry, które można zatrzymać czy
wyłączyć, ale ta do nich nie należy. Rozgrywka trwa od 30 minut do nawet 1,5 godziny.
Jeśli jeden gracz się wyłamie i zrezygnuje z niej, prawdopodobnie grę przegra cała drużyna.
Nie trudno sobie wyobrazić, kogo będą za to obwiniali i na kim skupi się cała złość?
Tym bardziej jest to niewygodne w sytuacji, gdy nasz podopieczny gra w jednej drużynie
z osobami, które zna np. z kolegami z klasy. Szykuje mu się koszmarny dzień w szkole. 

C I E R P L I W O ś ć
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Producent tworzy dla swoich odbiorców "drogę marzeń", "drogę do sławy", czyli specjalną
ścieżkę kariery. Przyjrzyj się ilustracji. Są na niej pokazane konkretne ligi - poziomy, na
których znajdują się gracze o różnym stopniu umiejętności. Liga Brązowa to liga
najsłabszych zawodników. To z nich śmieją się wszyscy gracze. Pretendenci to osoby,
które są na tyle zaawansowane, że mają szanse na... zawodowstwo. Właśnie tak! Dla
profesjonalnych graczy „gaming” to zawód. Zawód, na którym zarabiają pieniądze. 

Wróćmy znów do sytuacji, gdy nasz podopieczny gra z kolegami z klasy. Prawdopodobnie
mają wielkie plany - tworzą swoją klasową drużynę i chcą z nią dojść do jak najwyższej ligi.
Co czuje młody chłopak w momencie, gdy rodzic kategorycznie (teraz! w tej chwili!) każe
mu wyłączyć komputer?

Przede wszystkim LĘK. To stąd będzie rodzić się frustracja i agresja. Z pewnością koledzy
w klasie wyrażą swoją (raczej nie pochlebną) opinię po przegranej rozgrywce. A co jak
przez niego spadną do Brązowej Ligi? 

Trochę obrazowo: wyobraź sobie, że Twój syn gra na boisku w finale wielkiego turnieju.
W pewnym momencie wchodzisz na środek boiska i bezdyskusyjnym tonem każesz mu
zejść, bo obiad stygnie. Zastanów się, co czuje i co pomyślą jego znajomi. Czasami chwila
cierpliwości wystarczy, aby nie rozpocząć rozmowy wielką awanturą. Poczekajmy,
aż skończy grać i wtedy na spokojnie porozmawiajmy o naszych obawach.

ŚCIEŻKA KARIERY

źródło: eune.leagueoflegends.com

ZAWÓD = GRACZ?
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Jak widzisz - jest konkretne MARZENIE, konkretny CEL
do zdobycia. Ścieżka kariery i wizja tego, że Twoja drużyna
znajdzie się na Mistrzostwach Świata!

JAK PRODUCENT ODPOWIADA NA PYTANIE: DLACZEGO?

W 2013 r. gra League of Legends została uznana
w Stanach Zjednoczonych za pełnoprawny sport.

IEM - INTEL EXTREME MASTERS
Wielki turniej z udziałem najlepszych graczy
z całego świata, który odbywa się również
w... Katowicach! Rywalizują ze sobą w trzech
grach: League of Legends, Counter Strike
i StarCraft II. W tym roku w katowickim Spodku
zgromadziło się ponad 100 tys. osób, które
oglądały... jak inni grają. To wielka trzydniowa
impreza, na którą ceny biletów wahają się od
60 do 500 zł. Jest oczywiście także możliwość
wykupienia pakietu VIP-owskiego za 4 tys. zł.

źródło: dziennikzachodni.pl

mały słownik
NOOB - ktoś, kto nie potrafi grać, gra słabo, w rozgrywce na
nic się nie przydaje i nic nie znaczy

OMG (Oh My God) - O mój Boże (Jest też niecenzuralna wersja:
OMFG - Oh My Fu*king God, chyba nie muszę tłumaczyć, co
oznacza)

GG (Good Game), GJ (Good Job) - dobra gra, dobra robota;
używane po udanej rozgrywce, skutecznej akcji

LOL (Lots of Laughs) - dużo śmiechu; używane również w
sprzecznym znaczeniu jako kretyn, idiota (także skrót od nazwy gry
League Of Legends)

AFK (Away From Keyboard) - z dala od klawiatury

noob

OMG

AFK

GG

W T F ?

GJ

W8

skill
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Oczywiście wszelkie koncerny komputerowe finansują tego typu imprezy. Nic dziwnego -
gracze komputerowi są konsumentami ich produktów. Ale jest jeszcze jedno źródło pieniędzy....

Kiedyś, aby grać trzeba było wykupić „abonament” np. w kwocie 90 zł, który bardzo
często należało opłacać co miesiąc. Aktualnie producenci gier odchodzą od tego pomysłu.
Teraz gra się za darmo (tzw. „Free to Play”), ale... zawsze musi być jakieś "ale". 

Skąd się biorą na to pieniądze?

MIKROPŁATNOŚCI

Gra jedną postacią szybko by się
znudziła. Dlatego przy każdej nowej
rozgrywce gracz ma możliwość
zagrania postacią z palety, którą
posiada. Aby zdobyć kolejnego
bohatera, trzeba za niego zapłacić.
Opcje są dwie (dlatego w grze są
także dwie waluty). Pokażę to na
przykładzie:

Opcja darmowa: zdobywasz postać
płacąc za nią 6300 pkt, które
zdobywasz w grze (za wygrany
mecz otrzymuje się ok. 100 pkt). 

Opcja płatna: płacisz wykupując
drugą walutę. Za postać, która
w darmowej opcji kosztuje 6300 pkt,
w wersji płatnej zapłacisz tylko
975 pkt drugiej waluty (ok. 40 zł).

Drugą walutę można otrzymać wyłącznie za realne złotówki
(ewentualnie w ramach unikatowej promocji). Zazwyczaj
odbywa się to poprzez przelew. Jednak w sytuacji, gdy
młoda osoba nie ma swojego konta w banku, to
prawdopodobnie skorzysta z możliwości płatności przez
SMS lub wykupując specjalną kartę w kiosku. 
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Warto przyjrzeć się, kto jest wzorem dla młodych graczy.

Liderzy opinii

Gra jedną postacią szybko by się
znudziła. Dlatego przy każdej nowej
rozgrywce gracz ma możliwość
zagrania postacią z palety, którą

STREAM - ang. strumień; relacja 
w internecie, livestream - relacja na żywo (nie
odnosi się, tylko do gier! Popularnym streamem
w Korei jest tzw. "mukbang", czyli jedzenie na
żywo. Koreanka, która nagrywa przed kamerą to,
jak je, zarabia na tym ok. 10 tys. dolarów
miesięcznie)

STREAMER - ten, który relacjonuje

Liderami Opinii graczy są tzw. ,,streamerzy".
Rola takiej osoby jest prosta. Po prostu
nagrywa to, jak gra i komentuje to, co się
dzieje w rozgrywce.

I tyle? To by było zbyt powierzchowne
spojrzenie. To streamerzy pokazują
i decydują o tym, jaki powinien być gracz.
Dla rzeszy odbiorców są wzorami
i autorytetami. Czasami to wykracza także
poza świat gier. 

Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Kanały
streamerów oglądają setki tysięcy młodych
graczy. To u nich znajdą poradniki, jak grać,
jak zwiększać swoje umiejętności czy
komentarze do rozgrywek turniejowych
lub mistrzostw.
Ale nie tylko. Znajdziemy u nich również reklamy produktów związanych ze światem gier
(tak, streamerzy na tym zarabiają), ale i materiały zupełnie nie związane z wirtualnymi pasjami.
Wielu, wielu graczy ma swojego ulubionego streamera, którego słucha i obserwuje
z zaangażowaniem. Mało tego większość streamerów stwarza swoim odbiorcom możliwość
dotowania ich. Fani mogą zatem wesprzeć swojego ulubionego mentora gier finansowo.
Mogą także kupić gadżety, które on im oferuje. I biznes się kręci. 

UWAGA! HEJTING!
WAŻNE!
Przyjrzyjmy się wzorcom naszych dzieci. Ich nagrania czasami są pełne przekleństw i potrafią
wzbudzać agresję (oczywiści nie dotyczy to wszystkich). A jak wiadomo przemoc rodzi
przemoc. W internecie znajdują się filmiki (stworzone także przez dzieci i młodzież), które mają
za zadanie obrazić lub ośmieszyć, któregoś ze streamerów. Chyba nie muszę dodawać,
że raczej nie są to cenzuralne treści.
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gra dobra? gra zła?

Zapamiętaj raz na zawsze. Gry nie są złem wcielonym.
Problem nie polega na tym, że nasze dziecko gra czy
że w ogóle jest w sieci. Zauważ, że tak naprawdę
rzadko, który rodzic przygotowuje swoje dziecko
do odpowiedzialnego korzystania
z komputera czy telefonu.  Zazwyczaj
nie tworzymy konkretnych zasad,
co wolno a czego nie. Dzieci są same
w jaskini lwa. To wynika również z tego,
że sami nie przykładamy się do nauki.
Generalnie za mało wiemy o świecie
technologii.

Niech nasze dziecko ma zbudowane dobre podstawy wynikające
z wartości i RELACJI z rodziną. Nie chowajmy się przed

nim za superszczelnym murem zbudowanym
przez zagorzałych przeciwników internetu.

Nie skupiajmy się również jedynie na szybkich
rozwiązaniach. Blokada rodzicielska jest dobra
dla młodszych dzieci i rzeczywiście będzie
chronić przed pewnymi zagrożeniami. Jednak
gimnazjaliście poszukanie informacji o obejściu
blokady zajmie nie więcej niż 2 minuty. Skąd
wiem? Próbowałem. Usuniesz grę? Zainstaluje
ją na nowo i lepiej ukryje. Schowasz kabel?
Pożyczy lub sam kupi nowy.
TO NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU.

Większość dorosłych nie należy do wielkich fanów
gier komputerowych. Ale pamiętaj - nie oceniaj
ich tak pochopnie. Gry potrafią wiele nauczyć:
języka obcego, analitycznego czy strategicznego
myślenia, planowania, pracy zespołowej...
Może warto zastanowić się, jak wykorzystać
je do czegoś dobrego, skoro nie możemy ich
wykluczyć z dzisiejszego świata dzieci i nastolatków? 

Popularność zdobywają tzw. serious games
(poważne gry), których celem nie jest tylko
i wyłącznie rozrywka. Dzięki nim zdobywa się lub
rozwija konkretne umiejętności. Służą też do
rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach.
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MEDIA

SPOŁECZNOŚCIOWE

I APLIKACJE
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gdzie jesteś młody człowieku?

To szczególny rodzaj serwisów internetowych. Ich treść

jest tworzona i modyfikowana przez użytkowników.

Dzięki nim komunikują się. W nich znajdują wszelkie

informacje. 

FACEBOOK 
Czy jest jeszcze ktoś, kto go nie zna? Dość powiedzieć, że ilość jego aktywnych 
użytkowników na świecie oscyluje już w okolicach 1,5 miliarda. To najpopularniejszy
serwis społecznościowy. Według badań Megapanelu z 2014 r. korzysta z niego
87% młodzieży w wieku 15-24 lat oraz 68% dzieci pomiędzy 7 a 14 rokiem życia.
Co ciekawe - według regulaminu Fb, żeby założyć konto trzeba mieć ukończone
13 lat. Jak to się więc dzieje, że dzieci tam są? To proste - wpisują nieprawdziwą
datę urodzin przy rejestracji.

TWITTER
Serwis, który umożliwia udostępnianie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych
(do 140 znaków - tzw. tweety). Raczej nie szukałbym tam dzieci i nastolatków. Z tego serwisu
głównie korzystają dziennikarze, liderzy opinii i politycy.

INSTAGRAM
Portal, który umożliwia swoim użytkownikom dzielenie się zdjęciami z innymi. Umożliwia także
wcześniejszą edycję i "podrasowanie" zdjęcia. 

ASK.FM
Z tego serwisu korzystają głównie dzieci i młodzież. Użytkownicy mogą zadawać sobie pytania -
TAKŻE ANONIMOWO. Niestety - bardzo często staje się miejscem pełnym hejtu. Wiele pytań jest
o kontekście seksualnym lub dotyczy kwestii bardzo prywatnych.

TUMBLR
To platforma mikroblogowa, która umożliwia jednocześnie komunikację między użytkownikami -
przysyłanie treści, zdjęć, materiałów wideo. Doskonałe miejsce, w którym można dzielić się
swoimi wewnętrznymi przeżyciami. Doskonałe również do obserwacji dla nas dorosłych.

Opiszę te najważniejsze:
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SNAPCHAT
Aplikacja, która zyskuje na popularności. Robimy zdjęcie czy krótki filmik i wysyłamy znajomym.
Odbiorcy mają 10 sekund, by się przyjrzeć materiałowi, a następnie nasze dzieło znika na
dobre. Oczywiście wymyślono już aplikacje, które umożliwiają zapisanie materiałów na telefonie.
Te z kolei bardzo często lądują później w sieci i widzą je osoby, które niekoniecznie chcemy, by
je widziały.
WAŻNE! Snapchat bardzo ściśle wiąże się ze zjawiskiem camera ready – zawsze jesteśmy
przygotowani na fotografię, film oraz na to, aby podzielić się z kimś swoim życiem. W założeniu -
prezentujemy swój indywidualny i niepowtarzalny sposób bycia, jednak w rzeczywistości nasze
zachowanie coraz bardziej bliższe jest wyobcowaniu oraz ekspresyjnemu poszukiwaniu relacji
z drugim człowiekiem. Czasami też relacji z samym sobą.

Z A G R O Ż E N I A

Nie chcę siać paniki, ale z mediami społecznościowymi
trzeba postępować bardzo rozsądnie. A już na pewno
uczyć tego najmłodszych użytkowników. Ten dział
będzie niejako "ku przestrodze". Wcale nie jest
powiedziane, że Twoi podopieczni koniecznie muszą
spotkać się z opisanymi niżej zjawiskami. Warto jednak
zwrócić na nie szczególną uwagę. 

NIEPOŻĄDANE TREŚCI
Wiele serwisów filtruje treść umieszczaną na ich portalach. 
Nie jest to jednak tak łatwe w przypadku prywatnych wiadomości. Jesteście pewni tego, co
Wasze dziecko dostaje od innych użytkowników, kto do niego pisze i co wysyła? Czy nasze dzieci
wiedzą, jak się przed tym bronić? Portale społecznościowe mają globalny charakter i tym
samym umożliwiają komunikację z użytkownikami, mieszkającymi również w innych krajach.
To otwiera furtkę nie tylko szlachetnym intencjom.

ZDJĘCIA ROZPOWSZECHNIANE
PRZEZ RODZICÓW
Bardzo ważna rzecz - materiały zamieszczane na portalach
społecznościowych są bardzo łatwe do skopiowania. Każde zdjęcie
może zostać pobrane. Trzeba bardzo uważać wrzucając zdjęcia
dzieci np. z plaży czy basenu. Mogą zainteresować osoby
o skłonnościach pedofilskich. Przesadzam? W 2013 roku Fundacja
Dzieci Niczyje stworzyła ogólnopolską kampanię "Pomyśl zanim
wrzucisz", która miała za zadanie uświadomić rodziców
o zgubnych skutkach wrzucania zdjęć dzieci do sieci. Według ich
badań do publikacji zdjęć swoich dzieci nago lub w bieliźnie
przyznaje się co czwarty rodzic dziecka do 10 roku życia.

źródło: fdn.pl
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To jedne z najczęstszych zjawisk, których doświadcza ogromna
rzesza dzieci i nastolatków. Dzisiejszy problem przemocy
międzyrówiesniczej został wyposażony w całą gamę nowych metod
i narzędzi. A najsilniejszym z nich jest anonimowość. Oto przykład
z przywołanego wcześniej portalu ask.fm, który umożliwia zadawanie
pytań anonimowo (pytania pochodzą z portali nastolatków w wieku
12-14 lat mieszkających w Bytomiu). Tekst zachowany w wersji
oryginalnej (nazwiska zakreślone celowo). 

DROGI ZŁODZIEJU! NIE MA NAS W DOMU!
To specjalna uwaga dedykowana wszystkim dorosłym. Wyjeżdżasz na wakacje, cały czas
wrzucasz zdjęcia ze swoich wojaży do sieci, chwaląc się wszystkim znajomym, co zdobyłeś,
co zwiedziłeś i jak fenomenalnie wypoczywasz. Nie wiem, jak bardzo ta informacja interesuje
Twoich znajomych, ale umiem sobie doskonale wyobrazić, jak bardzo może zainteresować
potencjalnego złodzieja. Trochę rozwagi! 

HEJTING I PRZEMOC W SIECI hejt

hejter

hejtować
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Dzieci w sieci są wyjątkowo narażone na treści o charakterze pornograficznym. 

SEXTING I SEXTORITION
Sexting (czy spolszczone - seksting) to przesyłanie między użytkownikami treści o charakterze
seksualnym. Media doskonale znają historie młodych dziewczyn, które przesłały nagie czy
półnagie zdjęcia swoim ówczesnym partnerom lub tym, z którymi chciały zawrzeć bliższą
relację. Niestety - materiały te zostały upublicznione, a dziewczyny były skazane na prawdziwy
koszmar w szkole. Wiele z nich zaczęła chorować na depresję,
dla wielu skończyło się to samobójstwem. 

Sextorition - szantażowanie opublikowaniem materiałów
przedstawiających ofiarę nago lub w trakcie aktu seksualnego.
Jak przestępcy zdobywają zdjęcia czy filmiki tego typu?
Albo wykradają je z prywatnych danych, albo wcześniej
odpowiednio manipulują ofiarą (np. uwodząc ją) i wymuszając
przesłanie takowych treści. Następnie szantażują ich ujawnieniem.
Rzadko chcą w zamian pieniędzy, a raczej... żądają przesłania
kolejnych materiałów pornograficznych. Zdarzają się także
przypadki zmuszania ofiar do stosunku seksualnego
w rzeczywistości. Czy spotyka to dzieci? TAK! W dodatku ze względu na wielkie poczucie
wstydu, nie chcą one przyznać się do tego dorosłym i rzadko proszą o pomoc. 

E-PORNOGRAFIA

Wraz ze wzrostem obycia

dzieci z technologią nie jest

pytaniem, czy natkną się na

porno, tylko kiedy to nastąpi.

Prezes organizacji Enough is Enough
Donna Rice Hughes

O dramatycznych skutkach wpływu
pornografii na dzieci i młodzież można
napisać kolejnego e-booka. Sytuacja, niestety,
z roku na rok się pogarsza. To dobry moment, by reagować. Prof. Sonia Livingstone
przeprowadziła badania wśród 10 tys. młodych Europejczyków (10-16 lat). Na pytanie:
"Co w internecie niepokoi osoby w twoim wieku najbardziej?", najwięcej nastolatków
odpowiedziało: pornografia.  



www.karolwalas.pl

Według badań (ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji
i Terapii Problemów Alkoholowych), co dziesiąty nastolatek znajduje
się w grupie uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od komputera
i internetu. Możemy mieć złudne wrażenie, że proces ten przebiega znacznie ,,spokojniej"
niż w przypadku substancji psychoaktywnych i konsekwencje są mniej destrukcyjne.
Rozwiewam złudzenia. Specjaliści są zdania, że nie ma szczególnych różnic między
uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków, a uzależnieniem od czynności. Różnicą jest to,
co napędza ten proces. 

Nałogowe korzystanie z komputera, internetu, gier komputerowych niesie ze sobą równie
niszczące skutki. Uzależnieni odczuwają silny przymus wykonywania konkretnej czynności,
mimo iż negatywnie oddziałuje ona na ich funkcjonowanie. Z czasem zwiększa się dawkę,
bo dotychczasowa nie wystarcza. Uzależnienie zaczyna oddziaływać na inne sfery życia.
Doświadcza się coraz większych strat.

uzależnienie

STATYSTYKA

32% nastolatków w Polsce w wieku 11-16 lat
bez powodzenia próbuje mniej czasu spędzać
w internecie
46% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
odpowiada, że zdarza im się być niewyspanym
z powodu długotrwałego korzystania z sieci 

48% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zaniedbuje przez internet domowe obowiązki

47% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zaniedbuje naukę i otrzymuje gorsze stopnie
w skutek długiego surfowania online 

Badania:  Fundacja CBOS 2013, Projekt EU Kids Online

Uzależnienie nigdy nie pojawia się nagle. Trzeba być bardzo uważnym - rozmawiać z dzieckiem 
i obserwować je. Reagować na sygnały, które mogą ostrzegać nas o zmianach, idących
w niewłaściwym kierunku. Jeśli nie masz pewności, co robić - pytaj i szukaj pomocy, nim
będzie za późno. 
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Stephen Covey mówi tak: Wyobraź sobie sytuację, że w tym momencie, gdy czytasz tego
e-booka, zaczyna brakować wokół Ciebie powietrza. Co robisz? Raczej przerwiesz czytanie,
prawda? Wiem, że tekst jest fascynujący, ale oddychanie jest ważniejsze. Od razu popędzisz
w stronę innego miejsca, gdzie znajdziesz tlen.

najważniejsze pytanie: DLaczego?!

Odpowiedz mi jednak, dlaczego nie doceniasz
tego samego powietrza, gdy masz go pod dostatkiem?

Bo to, co nas motywuje, to: 

NIEZASPOKOJONE POTRZEBY

Zastanów się, jakie potrzeby Twojego dziecka są niezaspokojone. Jaką lukę próbuje wypełnić
czasem spędzonym przy komputerze lub z telefonem w ręku. Trzeba starać się zrozumieć,
dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. 

Sieć, aplikacje, media społecznościowe i gry komputerowe pomagają oderwać się od
codzienności. Dziecko wchodzi dzięki nim w zupełnie nowy świat. Świat, w którym może być
kimś innym lub w którym paradoksalnie wreszcie może być prawdziwym sobą. 

Może nasze dziecko jest samotne? Może nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości, która go
przerasta? Ma za niską samoocenę, którą usiłuje nieporadnie podnieść ilością lajków? A może
po prostu potrzebuje bliskości, porozmawiania z kimś, kto będzie miał czas i chęci go
wysłuchać, dołączenia do grupy, która wreszcie będzie go akceptowała?
 Dzieci często uciekają od problemów w iluzję świata

wirtualnego. Sieć kompensuje ich deficyty życia
rodzinnego i społecznego. Jeśli zamykamy się tylko 
na wąskie patrzenie "bo on marnuje za dużo czasu
przy komputerze, bo ona ciągle siedzi z tym
telefonem", nie pomożemy im. Musimy zrozumieć,
dlaczego to robią.
Nie sieć i nowinki technologiczne są problemem.
Problemem jesteśmy my, którzy nie chcemy słuchać
naszych dzieci.
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Jakbyśmy przeanalizowali dokładnie wszystkie portale
społecznościowe, to doszlibyśmy do wniosku, że jest to ciągły
wyścig szczurów na niebywałą skalę. Skoro wszyscy w sieci
wydają się być tacy sami, to każdy będzie starał się „sprzedać”
samego siebie jak najlepiej. Wszechobecny narcyzm
i jednoczesne agresywne obrażanie innych w sieci
wynikają z ciągłej chorobliwej rywalizacji.

TO WŁAŚNIE UWAGA jest jednym z dwóch deficytowych
produktów w internecie. Jesteśmy w stanie porzucić część
własnej tożsamości dla lepszej autoprezentacji. Wszystko
po to, by przyciągnąć uwagę innych.

w i ęź  I  uwa g a

UWAGA + WIĘŹ = DWA DEFICYTOWE PRODUKTY W SIECI

Drugim i jednocześnie najważniejszym deficytowym produktem jest WIĘŹ. Trwała i silna
relacja, która daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa, jest tym, co pomaga odejść od
komputera. Nic dziwnego, że dzieci nie mające mocnych więzi z rodziną i przyjaciółmi, próbują
takie relacje nawiązywać z obcymi osobami w sieci. Ale internet nie da im bliskości, czułości
i pełni tego, co oferuje kontakt z bliską osobą w rzeczywistości.

Poświęć dziecku uwagę i buduj z nim trwałą więź. Nie chodzi o to, że zapytasz go: jak tam
w szkole? I sprawa załatwiona. To musi być żywe i prawdziwe zainteresowanie, przepełnione
miłością i troską. To nie jest łatwe, ale trzeba nad tym pracować. Masz masę obowiązków
i pracy? Naprawdę są ważniejsze niż Twoje dziecko czy Twój uczeń? Może warto zweryfikować
listę priorytetów? 

DAJ DOBRY PRZYKŁAD
Nie ma nic gorszego, jak zwracanie uwagi
młodej osobie, kiedy jeszcze samemu przed
chwilą odchodziło się od komputera. To dość
częste. Zresztą dzieci widzą to w pierwszej
kolejności i analizują.

Jeśli myślisz, że gdy cały wieczór pracujesz przed komputerem, to jesteś niewidzialny - muszę
wyprowadzić Cię z błędu. Wiele takich zachowań nasi podopieczni będą powtarzać. Podobnie
z grami. Często słyszę od rodziców: „Ja spędzam tylko 15 min przed komputerem!”.
Zawsze dopytuję: „A codziennie?” - „Tak, zbieram plony na „Wiejskim życiu" i tyle.”
Zastanawiam się, kto tak naprawdę jest uzależniony. Najpierw uporządkujmy swoje nawyki,
a potem zwracajmy uwagę dzieciom.
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Dziękuję Ci, za wspólne odkrywanie niesamowitego świata pedagogiki.
To tym bardziej ważne – bo ważny jest problem, z którym musimy się zmierzyć. Wierzę,
że świat komputerowo – internetowy  jest chociaż odrobinę Ci bliższy i choć odrobinę 
bardziej Cię zaciekawił.

Wykorzystaj tę szansę i porozmawiaj z dziećmi w domu lub w szkole właśnie o rozsądnym
korzystaniu z internetu i komputera, o zagrożeniach, które mogą ich spotkać i o tym,
jak sobie z nimi radzić.

Dla mnie ten e-book jest małym zwycięstwem. Cieszę się bardzo, że powstał. To pierwszy tego
typu dokument, który przygotowałem, dlatego jestem świadomy, że sporo można by jeszcze
dodać i zmienić. Chcę serdecznie podziękować mojej żonie Dorocie, która przygotowała całą
oprawę graficzną. Bez niej z pewnością całość prezentowałaby się o wiele gorzej. Chcę też
podziękować Fundacji Dom Nadziei, bo to dzięki pracy w tym miejscu, cały czas wzrastam
i mogę zmieniać świat na lepsze.

Jedyne, o co chciałbym Cię poprosić już na koniec, to informacja zwrotna na temat całej
publikacji. Chciałbym, aby każdy następny e-book był jeszcze lepszy i jeszcze bardziej przydatny
właśnie dla Ciebie. Recenzję e-booka można wysyłać na adres: blog@karolwalas.pl.

WAŻNA SPRAWA!
Jeśli potrzebujesz skontaktować się ze mną czy to w sprawach poruszanych w tym e-booku
czy w sprawach wykładów, czy może masz jakiś pomysł – co wspólnie możemy zrobić
dla dobra naszych młodych podopiecznych, jestem otwarty na rozmowę. :)

Telefon: 791-696 -810 / Mail: blog@karolwalas.pl

Dziękuję za przeczytanie!

Karol Walas

Zachęcam do obserwowania mojej odkrywczej pedagogicznej podróży: WWW.KAROLWALAS.PL

O komputerze, grach komputerowych, mediach społecznościowych, aplikacjach, telefonach…
usłyszycie jeszcze sporo we wrześniu. Szykujcie się na wielką kampanię społeczną! Śledźcie
Fundację Dom Nadziei!


