Internet jako medium
Z Internetem obecnie jest tak jak z powietrzem. Jest on tak
wszechobecny, że przestajemy zdawać sobie sprawę z jego istnienia.
Przypominamy sobie o nim wówczas, kiedy zaczyna
go brakować. Być może jest to nieco przerysowany
opis sytuacji. Tak ją jednak przeżywają młodzi ludzie,
którzy nie pamiętają epoki sprzed Internetu, telefonu
komórkowego czy tabletu. Widząc tempo rozwoju
sprzętu obsługującego sieć, pomysłów na jej wykorzystanie, a przede wszystkim potrzeb związanych z jej
używaniem, można śmiało powiedzieć, że obecność
nowych technologi w życiu będzie się tylko zwiększać.
Tak jak wiek dziewiętnasty był wiekiem pary, wiek
dwudziesty wiekiem elektryczności, tak niewątpliwie wiek XXI jest
wiekiem rewolucji informatycznej, między innymi związanej z rozwojem Internetu.
Internet to skrót od „inter network”, dosłownie między – sieć. Już
sama nazwa wskazuje, że internet nie istnieje w próżni istnieje pomiędzy poszczególnymi obiektami, które sieć tworzą. Można oczywiście
myśleć „sprzętowo” o serwerach utrzymujących połączenia. Można
również myśleć bardziej ludzko o użytkownikach, który wchodząc
między sobą w interakcje tworzą sieć połączeń.
Internet, jak powiedziałem wcześniej, nie istnieje sam w sobie. Sama
sieć jest pewnym medium pozwalającym na przenoszenie różnych
treści. Sam w sobie nie jest zły ani dobry. Natomiast charakter tego
medium będzie w znacznej mierze zależał od tego jaką treść nadadzą
mu jego użytkownicy.
Istotne zatem staje się tu nie pytanie „jak?”, ale „do czego?” to
medium zostanie użyte.
Jako medium Internet też posiada pewne charakterystyczne i niespotykane nigdzie indziej cechy:
• multimedialność
Może oddziaływać na wiele zmysłów naraz, odwołuje się do zmysłu
wzroku, słuchu, dotyku, przy jednoczesnym ograniczeniu bodźców
sensorycznych. Mamy kontakt tylko z technicznym medium, a nie
bezpośrednio z drugim człowiekiem.
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• poczucie, że wszystko mogę mieć od razu
Jest to związane z doświadczeniem frustracji. Czas oczekiwania
na reakcję jest zależny tylko od możliwości technicznych łącza. Pętla
bodziec – reakcja jest ograniczona do minimum.
Potrzeba frustracji jest jedną z ważnych potrzeb rozwojowych. Jeżeli
dziecko od najwcześniejszego okresu jest wystawiane na oddziaływanie
nowych technologii, wówczas inaczej organizują się połączenia między
neuronami w mózgu. W związku z tym w późniejszym wieku frustracja
może stawać się doświadczeniem bolesnym i nie do zniesienia.
• poczucie, że wszędzie można być obecnym
W zasadzie istnieje poczucie zniesienia barier, istnieje tylko granica
ciała, której Internet nie jest jeszcze w stanie znieść.
• poczucie, że jest się w sieci – jest się połączonym
Drugą stroną medalu tego doświadczenia jest bolesność sytuacji,
kiedy dochodzi do nagłego wyłączenia się i przerwania kontaktu
użytkownika, z którym jesteśmy w kontakcie.
• połączenie jest interaktywne
Dotyczy to możliwości uczestniczenia w żywym przekazie, który
dzieje się „tu i teraz” i wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami sieci.
• poczucie anonimowości
Większość osób nieprofesjonalnie korzystających z sieci ma poczucie anonimowości, a co za tym idzie również i bezkarności. To staje się
pożywką dla rozładowywania własnych, często negatywnych emocji. To
poczucie, samo w sobie może stać się źródłem tzw. „hejterstwa” (pisania
negatywnych komentarzy, uprawiania krytyki) lub Internetowej przemocy.
„Internet jak każde medium” może być wykorzystywane na różne
sposoby. Oprócz technologicznej rewolucji i niezwykłych ułatwień
w życiu codziennym, obcowanie z Internetem może nieść za sobą
swego rodzaju zagrożenia.
Podobnie jak w metaforze porównującej Internet do powietrza
może ono być czyste, gdzie z przyjemnością nim oddychamy i daje
nam wtedy relaks i odprężenie. Może być również zanieczyszczone
i wówczas staje się źródłem wielu chorób czy też problemów ze zdro-
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wiem. Przy czym jeżeli chodzi o Internet to czynniki zagrożenia, czy
też zanieczyszczenia, mogą mieć charakter dwojaki:
• zewnętrzny (związany z oddziaływaniem innych osób, lub programów),
• wewnętrzny (jako konsekwencję samego użytkowania sieci,
związanego z doświadczaniem przemocy sieciowej, czy też patologicznego jej użytkowania).
Problemy nadmiernego korzystania z sieci, oczywiście mogą dotknąć
każdego użytkownika. Jednakże dotyczą one szczególnie dzieci, gdyż
dorośli nie są tak bezbronni na negatywne zjawiska w Internecie.
Bezbronność nie dotyczy biegłości w operowaniu komputerem ani
orientacji w wirtualnej rzeczywistości. W tym zakresie dzieci niejednokrotnie biją na głowę dorosłych. Ważna jest przede wszystkim
bezbronność emocjonalna, wynikająca z niedojrzałości psychiki.
Spróbujmy się zatem przyjrzeć kto jest podatny na obydwa wyżej
wymienione zagrożenia.
Grupy ryzyka, czyli kto się musi mieć na baczności
Istnieje szeroki krąg osób, o których można powiedzieć, że są
potencjalnie narażone na nadmierne korzystanie z sieci. Jednakże
największą i najbardziej podatną, co wskazują wszelkie czynniki epidemiologiczne (zwłaszcza z krajów azjatyckich) są (za H. Ginowicz):
DZIECI
Trudność polega na tym, że nowoczesne technologie
nie są żadną tajemnicą, ponieważ obecnie niemalże
każde dziecko rodzi się z pilotem w ręku. Czym innym
jest jednak biegłość w technicznym posługiwaniu się
internetem, a emocjonalna gotowość do wejścia w świat
relacji i uniesienia tego konsekwencji.
Dzieci, zwłaszcza te młodsze, nie szukają w Internecie
niczego innego, niż w świecie poza nim. Najczęściej oczekują aprobaty,
wykazania się, porównywania się, pochwalenia. Czasami potrzebują
wyżalenia się lub pomocy. Kontakt podejmowany w ten sposób jest
łatwy, czasami wydaje się, że łatwiejszy od tego w realności. Wydaje
się, że wtedy nie można narazić się na wyśmianie czy krytykę. Jednakże to , co w realności boli w sposób jednostkowy, w sieci ulega
zwielokrotnieniu przez ilość kontaktów i może przynieść poważniejsze
konsekwencje. Tym bardziej, że treści „wrzucone w sieć” nie tak łatwo
z niej wyjąć. One wtedy mogą zacząć już żyć własnym życiem.
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OSOBY MŁODE
Będąc w kryzysie wieku dorastania, szuka się
czegoś co dookreśli własną tożsamość, pozwoli
zaistnieć w świecie, określić własne granice. Oczywiście Internet świetnie się do tego nadaje. Można
przecież stowarzyszać się w różne grupy, brać udział
w dyskusjach, publikować próbki własnej twórczości. Drugą stroną
medalu jest jednak to, że można poszukiwać również dowartościowania, pocieszenia w poczuciu zagubienia, rozwiązywania własnych
problemów emocjonalnych. Wówczas można stać się obiektem manipulacji lub nadużycia.
OSOBY Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI
Zwłaszcza te, które są nieśmiałe wycofane, o niskim poczuciu wartości, izolujące się od ludzi. Internet staje się bezpieczną alternatywą
w nawiązywaniu relacji z ludźmi, jak i sposobem na rozwiązanie swoich
problemów emocjonalnych.
Jak pokazują doniesienia (za J. Petry) około 60% osób, które nadmiernie korzysta z komputera ma problemy natury depresyjnej. Były one
również wcześniejsze niż samo nadużywanie komputera czy też sieci.
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OSOBY traktujące Internet jako UCIECZKĘ
od rzeczywistości
Wówczas, gdy realność jest przeżywana jako
nudna i nieciekawa, pojawia się silna potrzeba
doświadczania owości. Bycie w sieci zapewnia wielość i różnorodność bodźców. Przy czym często działa
to na zasadzie jedzenia typu fast food – zapycha,
ale trudno mówić o wrażeniach kulinarnych. Wiele
osób jako swoją motywację nadmiernego korzystania z sieci podaje
właśnie chęć zabicia nudy. Z drugiej jednak strony kiedy od małego
nowoczesne technologie towarzyszyły rozwojowi, to nadmiar bodźców stał się normą. Przystosował się również mózg do takiego rodzaju
nadmiaru stymulacji. W takiej sytuacji cisza, czyli brak bodźców, może
być przeżywany jako bolesny i trudny do zniesienia.
To zjawisko widoczne jest szczególnie w sytuacjach kiedy dziecko
ma w komputerze otwarte kilka okien. Jednocześnie, gra, rozmawia
z kimś na komunikatorze, słucha muzyki i jeszcze przygotowuje się do
lekcji. Podczas, gdy dla dorosłego taka ilość stymulacji sama w sobie
byłaby źródłem stresu.

OSOBY, które PRZESTAŁY pić alkohol lub zażywać narkotyki
Dotyczy to sytuacji, kiedy te osoby nie wypracowały sobie jeszcze skutecznych sposobów na radzenie sobie z rzeczywistością bez
substancji chemicznej. Gra na komputerze, konsoli, telefonie, może
być traktowana jako sposób na rozładowanie napięcia, ucieczkę od problemów,
wprowadzenie się w stan transu. Potrzeba
przyjmowania substancji jest zastąpiona
przez sieć lub urządzenie.
OSOBY spędzające w Internecie
więcej niż 6 godzin dziennie
Oczywiście jest tu ważne, choć zarazem i trudne, rozdzielenie czasu na
ten spędzany w pracy przy użyciu Internetu od używania go do innych spraw.
Samo przebywanie, nawet długie, w sieci o niczym nie musi jeszcze
świadczyć. Chyba, że:
• pochłania zbyt dużo czasu,
• stanowi sposób radzenia sobie z problemami lub ucieczkę od nich,
• mimo doświadczania określonych szkód wynikających z nadmiernego korzystania z sieci, osoba nie jest w stanie ograniczyć lub
zaprzestać zachowania np. problemy w szkole, konsekwencje pobierania nielegalnych treści w internecie, zadłużenie w związku z hazardem
uprawianym online.
• odbywa się kosztem innych , ważnych aktywności, zainteresowań,
przyjaźni czy znajomych.
Czy zatem wszyscy użytkujący nowe technologie są zagrożeni?
Najprostsza odpowiedź, brzmi że oczywiście nie. Warto w tym
widzieć nie tyle zagrożenie, ile zawarte możliwości poszerzające nasz
wpływ na rzeczywistość.
Takie podejście szczególnie ważne jest w przypadku dzieci i osób
młodych. One same przeżywają bycie on line jako coś wręcz niezbędnego do życia. Przynajmniej za obszar, gdzie duża część ich życia się
toczy. Czy to się dorosłym podoba, czy nie. Natomiast od postawy
dorosłych zależeć będzie jak dziecko będzie poruszało się w tym
wirtualnym świecie.
Nie mam na myśli, bynajmniej, biegłości informatycznej. Być może
dorośli muszą oswoić się z myślą, że młodsi zawsze będą przynajmniej
krok przed nimi. To oni będą „cyfrowymi tubylcami” (za M. Spitzer).
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Istotniejsze wydaje się być raczej wychowanie do bycia w tym
świecie. Oczywiście jest to zróżnicowane i zależne od wieku jak
i rodzaju czynności. Chodzi jednakże o zasadę, że rodzic, czy ogólniej
rzecz biorąc dorosły może towarzyszyć w pierwszych krokach z komputerem, czy siecią i być bardziej emocjonalnym niż technicznym
doradcą tych kroków.
Bycie w świecie realnym, czy wirtualnym nie różni się tak bardzo
od siebie. W obu tych światach obowiązują podobne normy, zasady
dotyczące wzajemnych relacji. Zarówno on line jak i off line potrzeba
akceptacji, podziwu, zainteresowania. W obu tych światach odrzucenie
tak samo boli.
Podobnie jak w każdym procesie rozwojowym, czy dotyczy to nauki
chodzenia czy wchodzenia w okres dojrzewania liczy się w zasadzie
mądra obecność. W zasadzie parafrazując słowa Winnicotta, jednego
z najwybitniejszych specjalistów, od terapii dzieci i młodzieży, liczy się
przede wszystkim wystarczająco mądra obecność.
Należy też pamiętać ,iż to jak sami postępujemy, będzie modelowało
zachowania naszych dzieci. Przykładowo rodzic, który siedzi cały czas
przed komputerem, lub nie rozstaje się z telefonem będzie torował
takie zachowania u swoich dzieci. W pewnym momencie tę funkcję
przejmuje oczywiście w dużym stopniu również grupa rówieśnicza.
Aby jednak ta wystarczająco mądra obecność mogła być możliwa,
przyjrzyjmy się różnym aspektom poszczególnych aktywności związanych z nowymi technologiami.
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Korzystanie z Internetu
Zanim dziecko będzie świadomie korzystało z Internetu, zazwyczaj zaczyna oswajać się
z siecią poprzez towarzyszenie rodzicowi w jego
czynnościach. Już wtedy nadarza się okazja
aby wprowadzać pewne zasady obowiązujące
w sieci. Zasady nie tylko kultury poruszania się
w wirtualnej społeczności, ale również zasady
bezpieczeństwa. Te zasady to między innymi:
– nie można ufać w 100% osobom poznanym w sieci – nigdy nie
wiadomo kto jest po drugiej stronie,
– nie można podawać swoich danych (adresu zamieszkania, numeru
telefonu, numeru szkoły do której się chodzi),
– w sieci zawsze trzeba posługiwać się nazwą użytkownika tzw. Nickiem,

– zawsze jeżeli zdarzy się coś, co będzie źródłem niepokoju, upokorzenia, lub nadużycia trzeba powiedzieć o tym dorosłemu (rodzicowi,
nauczycielowi),
– trzeba oczywiście zabezpieczyć urządzenia podpięte do sieci
programem antywirusowym przed wszelkiego rodzaju wirusami,
programami szpiegowskimi, przechwytem danych.
Cyfrowa Przemoc
Z wagi na to, że Internet jest społecznością, wynika fakt iż rządzi
się tymi samymi prawami co społeczność w tzw. realu. Niesie za
sobą zarówno zdrowie jak i patologię, czy dewiację. W porównaniu
z życiem realnym zachodzi jednak ważna różnica. Mianowicie taka, że
sieć daje złudzenie anonimowości. Mit o anonimowości w sieci został
już dawno obalony. Zwykle bez większego wysiłku specjalista jest
w stanie namierzyć użytkownika. Tym bardziej, że każda aktywność
w sieci pozostawia za sobą ślad.
Poczucie anonimowości jest cechą, która oczywiście sprzyja nadużyciom w sieci. Ślad pozwala mieć nadzieję na działania prewencyjne
w stosunku do sprawców nadużyć.
Na początek statystyki (wg. badań fundacji Dzieci Niczyje):
• 64,0% dzieci zawiera znajomości w Internecie. Znaczna część
z tych osób przekazuje prywatne informacje o sobie, najczęściej adres
e-mail – 77,9%. Swoje zdjęcie wysyła osobom poznanym w sieci 58,4%,
• 7,9% małoletnich osób wielokrotnie spotkało się z osobami
poznanymi w sieci,
• 21,9% spośród tych, którzy chodzą na spotkania z osobami poznanymi w Internecie, nie informuje nikogo o tym spotkaniu. Ankietowani
jeżeli już informują kogoś o spotkaniu to w 51,9% przypadków jest to
kolega, koleżanka lub rodzeństwo. Rzadziej o spotkaniu dowiadują się
rodzice lub inna osoba dorosła (23,6%),
• główną przyczyną niepoinformowania o spotkaniu jest stwierdzenie „To tylko moja sprawa z kim się spotykam”,
• odpowiedzi takiej udzieliło 61,5% badanych, którzy nie powiedzieli
nikomu, że wybierają się na spotkanie z osobą poznaną w Internecie.
27,3% respondentów, spośród tych, którzy nie poinformowali o spotkaniu, obawiała się, że rodzice zabronią im pójść,
• 71,6% przebadanych rodziców dzieci w wieku 12–17 lat jest zdania, że korzystanie z Internetu przez dzieci może być niebezpieczne.
16,2% natomiast nie widzi w tym żadnych zagrożeń. Zdecydowana
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większość (81,4%) przebadanych rodziców rozmawiała
ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu. Jednak, aż co piąty rodzic (18,6%) nigdy
nie poruszał z dzieckiem tego problemu.
Z danych wyłania się obraz, który może niepokoić.
Z jednej strony rodzice mają przekonanie dobrze wypełnionego obowiązku i zatroszczenia się o bezpieczeństwo
dzieci korzystających z sieci. Z drugiej strony pewność
siebie dzieci, które udostępniają swoje dane osobowe, łącznie ze zdjęciami oraz spotykają się z osobami
poznanymi w sieci. Jednocześnie istnieje rodzaj ograniczonego zaufania do dorosłych, którzy są przeżywani
jako mogący wprowadzać kontrolę i ograniczenia. Tak
bowiem można rozumieć wynik ponad 60% osób, które
nie informują nikogo z dorosłych o spotkaniach z osobami poznanymi w sieci.
Z tego obrazu samej tylko statystyki, wyłania się
potrzeba budowania przede wszystkim ZAUFANIA
dzieci do dorosłych. Ważne jest, aby dorośli mogli
być postrzegani jako zaangażowani w sprawy dzieci
i zainteresowani tym, co rozgrywa się również w wirtualnej rzeczywistości. Częstym błędem dorosłych
jest samo nastawienie do tej wirtualnej rzeczywistości
traktowanej jako mało poważna. Nie chodzi tu o duże
zagrożenia typu pedofilia, czy przemoc, ale o prozaiczne kontakty na co dzień. Tak jak w życiu realnym,
prewencja zagrożenia będzie możliwa, jeżeli dostępne
będą jego sygnały. Te z kolei można dostrzec, gdy ma
się dostęp do tego, co dla dziecka jest ważne i tego
czym ono aktualnie żyje.
Rodzaje zachowań przemocowych w internecie
(za FDN, 2014):
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• Szkodliwe treści
Za szkodliwe uznaje się wszystkie treści, które mogą
u dziecka wywołać negatywne emocje lub promują
niebezpieczne zachowania. Są to też zwykle treści
przeznaczone dla dorosłych. Dlatego też prezentowanie

Dziecko
w sieci

ich dziecku staje się formą nadużycia. Na przykład dzieci narażone na
treści pornograficzne mogą przeżywać burzę emocji od ekscytacji
i zaciekawienia po zażenowanie i wstyd. Wielu rodziców jest zresztą
przekonanych, że ich dzieci korzystające z Internetu nigdy nie miały
styczności z pornografią w formie biernej (przypadkowo napotkane
treści), bądź aktywnej (celowe jej szukanie).
Do szkodliwych treści należą:
– treści pornograficzne dostępne bez żadnego zabezpieczenia
(zwykle jest to plansza informująca o treściach dostępnych powyżej
18 roku życia),
– treści obrazujące sceny okrucieństwa np. wobec zwierząt, sceny
przemocy,
– treści zachęcające do dokonywania samobójstw, samookaleczeń,
lub zachowań szkodzących zdrowiu – drakońskie diety, zażywanie
narkotyków lub szkodliwych substancji (dopalacze),
– treści nawołujące do popełnienia przestępstwa,
– treści nakłaniające do nienawiści na tle rasowym, religijnym,
czy etnicznym.
Aby ograniczyć dostępność wyżej wymienionych treści należy
zainstalować na komputerze program filtrujący. Im mniejsze dziecko,
tym filtr ten powinien być silniejszy.
Jednakże należy pamiętać o tym, że nawet najbardziej skuteczny filtr
nie zastąpi rozmowy na temat tego, co dziecko niepokoi, przestrasza.
To jest właśnie najlepsza okazja do EDUKACJI zamiast KONTROLI.
Poszukiwanie stron o treści pornograficznej może być też formą
wątpliwej edukacji seksualnej. Zwłaszcza, gdy w domu czy szkole jest
to temat tabu.
Posłużę się statystyką:
„Z naszego badania wynika, że młodzież otrzymała w domach
rodzinnych najmniej informacji na temat przemocy (73,1% badanych
nie otrzymało żadnych informacji), pierwszego współżycia (65,3%),
masturbacji (85,4%) oraz orientacji seksualnej (61,1%)” (PONTON, 2011).
Można skwitować to krótko – im większa otwartość do poruszania
tematu seksualności w domu (oraz w szkole) tym mniejsza potrzeba
„edukowania” się przy pomocy pornografii internetowej.
• Niebezpieczne kontakty
Z uwagi na ograniczony kontakt w Internecie trudniej oszacować
kiedy istnieje ryzyko bycia oszukanym. Wiele osób może korzystać
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z sieci aby np. podszywać się pod daną osobę w celu wyłudzenia
informacji osobistych. Dlatego też najlepsza jest w internecie zasada
OGRANICZONEGO ZAUFANIA. Zwłaszcza w stosunku do osób, które nie
są nam znane z realności. Dotyczy to na przykład korzystania z portali
społecznościowych. Zapraszając kogoś do grona znajomych na znanych
portalach np. Nasza Klasa, czy Facebook, zwłaszcza kogoś kogo nie
znamy, można zostać narażonym na umieszczenie zdjęć o charakterze
seksualnym, czy też treści naruszających dobre samopoczucie. Może
tak się zdarzyć, gdy ważniejsza jest liczba znajomych na portalu,
zwłaszcza używana w rywalizacji rówieśniczej.
Ze statystyk wynika, że (na postawie cyberhate.org):
„Częstym zjawiskiem jest podszywanie się osób dorosłych pod
osobę nieletnią w sieci bez jej zgody.
• 53% respondentów deklaruje że nigdy nie padło ofiarą podszywania się pod te osoby,
• aż 29% co najmniej raz było w sytuacji podszywania się pod nich.
Także tutaj większość sprawców to szkolni koledzy i koleżanki
(56%), oraz inni znajomi w wieku szkolnym (22%)”.
Celem podszywania się zwłaszcza, jeżeli sprawcą okazuje się ktoś z grupy rówieśniczej może być najczęściej
próba obrażania, ośmieszenia lub szkalowania w grupie rówieśniczej i wywoływania zamętu. Zdarza się to
w normalnych rozmowach. W sieci natomiast z uwagi na
poczucie anonimowości i bezkarności może odbywać się
to z większą siłą. Podobnie jeżeli chodzi o e-maile, wiadomości na komunikatorze. Jeżeli są to treści niechciane, do
których otrzymywania czujemy się przymuszani to stanowi
to przestępstwo o charakterze nękania.
• Cybebullying (z ang. nękanie), cyberstalking (z ang. dręczenie)
Ten rodzaj przemocy jest szczególnie uciążliwy ze względu na techniczne właściwości sieci. Informacja zniekształcona, zdjęcie wykonane
bez zgody w sytuacji krępującej, przerobione zdjęcie, opatrzone komentarzem i puszczone w sieć , zaczyna żyć własnym życiem. Sprawstwo
przemocy nie zależy więc, od utrzymywania nękającego działania,
lecz od uruchomienia lawiny. Podobnie jest z przewagą sił, która
odnosi się do klasycznej definicji przemocy. Aby ona mogła zaistnieć
sprawca musi mieć przewagę nad ofiarą czy to fizyczną, społeczną
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czy ekonomiczną. W sytuacji Internetu przewagę siły będzie raczej
wyznaczała anonimowość działania, umiejętności informatyczne, czy
też działanie w grupie.
Statystyki pokazują, że w grupie szkolnej to jest najczęstszy obecnie
rodzaj przemocy (za cyberhate.org):
„Analizując dostępne źródła widzimy, że młodzież w wieku szkolnym
pada ofiarą wulgarnych wyzwisk, poniżania, upokarzania, ośmieszania,
straszenia, szantażowania i wielu innych.
• Wulgarne wyzwiska dotykają aż około 47% nastolatków,
• Poniżane, upokarzane i ośmieszane jest około 21%,
• Straszone i szantażowane około 16%,
• Reszta czyli 48% wskazuje inne sposoby znęcania się w sieci.
W ankietach dotyczących częstotliwości przemocy werbalnej wobec
młodych w sieci najczęściej (aż 53%) deklarowaną odpowiedzią było,
doświadczenie jej kilka razy (2–5 razy). Ponad 5 razy aż 30%. Jeden
raz z cyberbullingiem spotkało się 25% młodych internautów.
Kolejnym rozpatrywanym problemem są publikacje kompromitujących zdjęć i filmów.
• 39% deklaruje że padła ofiarą takiej publikacji jeden raz,
• 39% 2–5 razy,
• 14% ponad 5 razy,
• 8% nie pamięta,
Prawie 60% takich publikacji dokonali szkolni koledzy lub koleżanki, a około 40% inni znajomi w wieku szkolnym (podkreślenie autora).
W radzeniu sobie z przemocą w sieci jest podobnie jak w realności liczą się przede wszystkim szybkość interwencji, źródło wsparcia
zewnętrznego (aby wyrównać nierównowagę sił), jednoznaczne określenie sprawcy i ofiary (aby nie budzić poczucia winy w stylu „a może ich
czymś sprowokowałeś/aś”). Tak jak w rzeczywistości ważna jest też rola
świadków. Bardzo istotną jest również kwestia zgromadzenia dowodów.
W przypadku komputera może być na przykład zachowanie tzw.
„zrzutów ekranu” przy użycia klawisza „PRINT SCREEN”, wydruk
komentarzy itp.
W sytuacji kiedy rodzic dostrzeże sygnały świadczące o przemocy
ważne, aby poinformował o tym szkołę i oczywiście policję. W sytuacji
przemocy najskuteczniejsze jest bowiem DZIAŁANIE SYSTEMOWE.
Można zwrócić się nie tylko w momencie zaistnienia przemocy, ale
każdej niepokojącej nas sytuacji związanej z korzystaniem z Internetu
do portalu hepline.org.pl elektronicznie lub telefonicznie 800 100 100.
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Portale społecznościowe
Aktualnie jest to obszar w sieci o ogromnym potencjale rozwojowym. Nie tylko w sensie lawinowo wzrastającej
liczby użytkowników. Również w kwestii wykorzystywania
do celów marketingowych. Dotyczy to zwłaszcza zbierania
danych o użytkownikach i adresowania do nich sprecyzowanych reklam. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, dla których
korzystanie z portali staję się coraz powszechniejsze.
„Wiosną 2010 roku większość badanych dzieci (88,3%) korzystała
z rodzimej Naszej Klasy.
Korzystających z innych portali było niewielu. Odnotowano obecność
polskich dzieci w tym czasie tylko na Facebooku (1,3%). Obecność na trzech
innych portalach (m.in. Myspace) była marginalna” (za EU Kids on line).
Obecnie portal Nasza Klasa jest już na marginesie i raczej przoduje
w użyciu Fecebook, Ask. fm (możliwość zadawania anonimowo pytań),
Tweeter (publikowanie wpisów do 140 znaków), bądź Instagram
(robienie i publikowanie w czasie rzeczywistym zdjęć).
Wyniki z lutego 2014 r. pokazują, że obecnie najpopularniejszym
portalem społecznościowym jest Facebook i korzysta z niego około
75% internautów. Dla porównania z Naszej Klasy korzysta tylko 28%
(MEGAPANEL 2014).
Należałoby jednak zaznaczyć, iż wyraźnie wzrasta popularność portali typu Instagram z obsługą „kciukową”, w której pisanie jest sprawą
nieistotną. Liczy się tylko to, aby można było obsłużyć daną aplikację
przy pomocy kciuka, co sprowadza się najczęściej do prezentowania
obrazu, wklejenia piktogramu (obrazka z określonym znaczeniem),
czy emotikonu (buźki z określoną emocją).
Istotą funkcjonowania portali społecznościowych jest dzielenie się
myślami, wrażeniami, zdjęciami itp. Drugą wspólną cechą jest możliwość komentowania i komunikowania się pomiędzy sobą w ramach
danego portalu. Oczywiście w ramach „ery Facebooka” do mowy
potocznej weszło już „lajkowanie”, czyli oznaczanie udostępnionych
treści znaczkiem wyciągniętego w górę kciuka.
Aby móc korzystać z portali należy założyć konto. Wiele portali ma
ograniczenie polegające na tym, że konto może założyć osoba, która
ma ukończone 13 lat. Gdybyśmy zadali pytanie wśród uczniów klas 1–3
„czy masz już fejsbuka?”, okazałoby się, że wiele osób zakłada konta
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kłamiąc odnośnie swojego wieku urodzenia. Dzieje się tak ponieważ
norma rówieśnicza inicjacji na portalach społecznościowych stale
się obniża, a wzrasta atrakcyjność narzędzi udostępnianych przez ich
twórców (możliwość komentarzy, umieszczanie materiałów audio-wideo, gry itp.). Oczywiście niekoniecznie należy od razu traktować
to jak coś bardzo złego i reagować nakazowo – zakazowo. Raczej
należałoby to potraktować jako temat do rozmowy, na temat potrzeb
jakie dziecko chciałoby przy pomocy tego portalu realizować. Jeżeli
już rodzic decydowałby się zgodzić na uczestniczenie dziecka na tym
portalu, ważne było by monitorowanie aktywności dziecka pod kątem
znajomych, publikowanych i oglądanych treści, komentarzy.
Następnym ważnym krokiem jest ustawienie poziomu prywatności,
czy też dostępności publikowanych treści. Jest to ważne, ponieważ
jeśli ustawimy ogólną dostępność wtedy wszyscy użytkownicy danego
portalu, lub osoby przypadkowo do niego zaglądające będą miały wgląd
w posty (pakiety informacji) w nim umieszczone. Jeżeli tak się stanie,
wówczas wiele osób, z którymi dziecko się nie zna będzie miało dostęp
do wielu ważnych informacji o nim. Podobnie jest z ustawieniami
dotyczącymi możliwości tagowania, czyli dodawania podpisów pod
zdjęciami. Jeżeli nie wyłączymy tej możliwości, wówczas ktoś będzie
mógł bez naszej woli podpisywać zdjęcia przez dziecko umieszczane.
Inną możliwością jaką daje portal społecznościowy jest również
możliwość określania swojej pozycji. Dla osoby dorosłej niekoniecznie
jest to być zagrażające. Czasami sami chcemy się podzielić tym, gdzie
jesteśmy. Jeżeli dziecko ma ogólnodostępne konto na portalu, do takiej
informacji mają wówczas dostęp osoby niepowołane.
W każdej sytuacji, która w jakikolwiek sposób nas, jako użytkowników portalu, niepokoi należy zgłosić Administratorowi portalu. Jeżeli
dane zdarzenie będzie naruszeniem regulaminu (z którym oczywiście
trzeba się na wstępie zapoznać) wówczas mogą oni usunąć obraźliwe
komentarze, materiały lub posty.
Jeżeli łamanie regulaminu jest recydywą, wówczas może zostać
usunięte konto takie użytkownika. Dlatego też opłaca się zgłaszać
każde naruszenie.
Na koniec w odniesieniu do portali społecznościowych, chciałbym
poruszyć jeszcze jedną kwestię związaną z uzależnieniem. Przewiduje
się, że z uwagi na szerokość zastosowań w życiu codziennym, lawinowo
wzrastającą ilość użytkowników oraz coraz powszechniejszy dostęp,
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to właśnie portale społecznościowe będą miały największy potencjał
uzależniający. Tym samym wyprą inne rodzaje zachowań związanych
z używaniem komputera jak granie, zakupy, hazard.
Dla zobrazowania tego trendu przytoczę statystyki
(za CHIP. News):
„42 procent ankietowanych zaczyna dzień od portali Web 2.0.
– zaglądają na nie zanim wykonają jakąkolwiek inną czynność.
31 procent ankietowanych czerpie z portali społecznościowych
informacje o świecie, zaś 27 procent sprawdza te witryny z rana
nie wstając z łóżka”.
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• Urządzenia mobilne – smartfony, tablety
Drugim obszarem związanym z dużym potencjałem
uzależniającym w przyszłości jest korzystanie właśnie
z takich urządzeń. Ma to związek z ich dostępnością dla grupy coraz młodszych użytkowników. Normą staje się, że prezentem komunijnym jest tablet
lub komórka.
Jest to związane zarówno z rozwijającym się rynkiem tego typu
urządzeń, jak i ilości dostępnych na nie aplikacji. Aplikacje są programami opracowywanymi specjalnie z myślą o urządzeniach przenośnych.
Ich zaletą jest dostępność, różnorodność, prosta instalacja i obsługa.
Często ich działanie jest powiązane z kontem na określonym portalu
społecznościowym. Bardzo często działanie danej aplikacji jest połączone z zebraniem i udostępnieniem określonych danych osobowych
(zwłaszcza jeżeli są wymagane do instalacji), kontaktów, położenia,
itp. Te dane trafiają do twórców aplikacji, reklamodawców, speców
od marketingu, którzy w ten sposób indywidualizują reklamy i oferty.
Często dzieje się tak nawet bez wiedzy użytkownika. Część aplikacji
jest płatna, część jest darmowa.
W tej kwestii należy jednak przyswoić sobie jedną zasadę: NIE MA
DARMOWYCH APLIKACJI.
Jeżeli jest płatna to sytuacja jest jasna. Tak zwane darmowe aplikacje
są związane z kosztami typu wyświetlanie reklam, pobieranie danych
w tym celu, udostępniania tylko części funkcji za darmo (za resztę
należy płacić).
W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność przy ich
instalacji. Na pewno warto z dzieckiem rozmawiać o tym co instaluje
i jak to się ma do jego potrzeb. Należałoby również zachować ostroż-

ność w sytuacji, gdy zakup wymaga płatności kartą, a konto sklepu
jest połączone z kartą kredytową.
Dotyczy to nie tylko aplikacji, ale również programów typu iTune
(program obsługujący sklep z muzyką), którego działanie wymaga
połączenia z kartą kredytową lub debetową.
• Patologiczne używanie komputera i Internetu
Powszechnie mówi się o uzależnieniu od sieci czy komputera. Nie
ma jednak jednoznacznych danych wskazujących na to, czy nadmierne
korzystanie z sieci ma charakter uzależnienia czy szkodliwego nawyku.
Dane epidemiologiczne mówią jednoznacznie, że problemy tego
rodzaju dotykają coraz szerszej grupy użytkowników. Jednakże w grupie
ryzyka przede wszystkim znajdują się dzieci i młodzież.
Z tej grupy najwięcej osób nadużywających Internetu w sposób
patologiczny jest obecnie w Azji, z uwagi na szybki wzrost technologiczny. W Chinach i Korei Południowej to 30% populacji użytkowników
sieci. (dane za: http://ansonalex.com)
Do najczęstszych objawów patologicznego używania Internetu
i komputera zalicza się (zgodnie z koncepcją J. Petry):
– masowość godzin spędzanych w internecie (około 60–70 godzin
tygodniowo).
– ograniczona możliwość kontrolowania zachowań związanych
z używaniem internetu staje się nawykiem.
– podstawowe jest zjawisko immersji, która staje się wartością
samą w sobie.
IMMERSJA – można scharakteryzować ją jako proces zanurzania,
albo pochłaniania osoby przez rzeczywistość elektroniczną. Następuje
tak zwane zanurzenie zmysłów. Rzeczywistość realna przestaje istnieć
na rzecz wirtualnej.
Immersja – identyfikacja z wirtualnym światem (np. IMAX, grafika 3D):
– pragnienie społecznego uznania,
– wycofanie się z realnych kontaktów społecznych,
– problemy z sumiennością w wykonywaniu codziennych zadań.
Terapia:
* Zawsze pierwszym krokiem do zmiany jest przyznanie się przed
sobą do problemu.
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* W przeciwieństwie do uzależnienia od, na przykład, alkoholu
czy narkotyków w przypadku problemów z Internetem nie jest
konieczne zachowywanie abstynencji od sieci. Początkowo
wskazane jest powstrzymywanie się od tych aktywności, które
sprawiają najwięcej problemów.
* W leczeniu problemów z siecią chodzi o przywrócenie kontroli
nad zachowaniem, które powoduje przykre konsekwencje. Kontrola jest przywracana poprzez oduczenie nawyków szkodliwych
i nabycie nowych, bardziej zdrowych sposobów funkcjonowania
(można porównać to do rzucania palenia).
* Istotne jest szukanie innych sposobów na sytuacje kiedy „ciągnie”
do komputera.
* Nauczenie się rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych może
skutecznie pomóc poradzić sobie z nawrotem problemów.
* Nauka zdrowego życia emocjonalnego (konstruktywnego rozpoznawania i wyrażania uczuć, radzenia sobie ze stresem).
* Jeżeli problem dotyczy dziecka może być potrzebne spotkanie
się specjalisty z całą rodziną.

PARASOL OCHRONNY, CZYLI KWESTIA PROFILAKTYKI
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Czynniki chroniące przed patologicznym używaniem sieci (za Majchrzak,
Ogińska-Bulik):
– aktywne rozwiązywanie problemów zamiast działań unikowych,
– radzenie sobie z negatywnymi emocjami zamiast ich wyładowywania,
– mała skłonność do zamartwiania się i obwiniania,
– umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów rzeczywistości,
– poszukiwanie realnego wsparcia społecznego,
– świadomość i wyrażanie własnych emocji,
– umiejętności społeczne (nawiązywanie kontaktu, wyrażanie
własnych potrzeb, asertywność),
– świadomość i oparcie na własnych mocnych stronach.

