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Internet w Ŝyciu rodzinnym – szanse i zagroŜenia
Małgorzata Więczkowska

Abstrakt: Media elektroniczne stanowią część współczesnej rzeczywistości, przez nie świat jest zupełnie inny
niŜ ten, w którym Ŝyły i dorastały poprzednie pokolenia. Zajmują waŜne miejsce i mają wpływ na kaŜdą
dziedzinę Ŝycia. Konsekwencje tych wpływów są widoczne w sferze ekonomicznej, społecznej, politycznej oraz
coraz częściej w Ŝyciu rodzinnym. Jednym z najnowszych i najpotęŜniejszych wynalazków, jakie zdominowały
świat jest Internet, który odmienił Ŝycie milionów ludzi, w tym równieŜ wielu rodzin. Coraz częściej mówi się o
mediatyzacji wychowania rodzinnego, poniewaŜ przebywanie z mediami wypełnia w znacznym stopniu czas
wolny członkom rodziny. Celem artykułu jest ukazanie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z
Internetu, szczególnie przez dzieci i młodzieŜ. Racjonalne korzystanie moŜe prowadzić do wzbogacenia zasobu
wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń, a takŜe do kształtowania przez dziecko własnego obrazu świata.
Pozytywy Internetu powodują, Ŝe dla uŜytkownika staje się on bardzo atrakcyjny i spędza z nim coraz więcej
czasu, co moŜe prowadzić do uzaleŜnienia. Autorka przedstawia jak rozpoznać symptomy uzaleŜnienia, na co
powinni zwrócić uwagę rodzice, podaje rodzaje uzaleŜnień od Internetu oraz w jaki sposób moŜna w rodzinie
twórczo i aktywnie z tego wynalazku korzystać. Wiedza na temat specyfiki funkcjonowania mediów,
mechanizmów ich oddziaływania, symptomów uzaleŜnienia od mediów oraz form profilaktyki medialnej jest
niewystarczająca, dlatego autorka widzi konieczność edukacji medialnej, tak w środowisku rodzinnym, jak i w
szkolnym, a nawet w całym społeczeństwie. Dzieci mają prawo do korzystania z nowych, wspaniałych
wynalazków, dlatego musimy dołoŜyć wszelkich starań, by zostały one nauczone mądrego z nich korzystania.
Słowa kluczowe: Internet, cyberprzestrzeń, zalety i wady Internetu, uzaleŜnienia od Internetu,
cyberuzaleŜnienie, edukacja medialna.
The Internet in the Family Life – advantages and disadvantages
Abstract: The electronic media devices are the part of nowadays reality, making the world completely different
to that of our ancestors. The media take an important place and have a great influence on each sphere of life. The
consequences f that influence might be seen in economic, sociological, and political areas, and more often in the
family life. One of the latest, and most powerful inventions that has dominated the world is the Internet. It has
changed the lives of millions of people, and a great number of families. More and more often we can talk about
the mediatization of the family education, as living with the media in a great degree fulfills family’s spare time.
The aim of the paper is to show advantages and disadvantages of using the Web, especially by children and
young people. The sensible use of the Internet may lead to enrichment of the knowledge, getting new experience,
and creating by a child his own picture of the world. These advantages, however, make the Internet so attractive
for the user, that he spends on it more and more time, what, in turn, can lead to addiction. The author says how to
recognize the symptoms of such addiction, names different kinds of the Internet addictions and shows the ways
of creative and active use of the Web. The knowledge of media functioning, the ways of its operating and
awarness of different forms of media prevention, is not satisfactory, therefore the author sees the necessity of
media education, both in the family and school environment, and even for the whole society. Children have the
right to use the new, great inventions of our time, that is why we must put our effort to teach them how to use
those inventions wisely and creatively.
Keywords: the Internet (World Wide Web), cyberspace, advantages and disadvantages of the Internet, the
Internet addictions, cyber addiction, media education

Koniec XX wieku przyniósł wiele głębokich zmian niemalŜe w kaŜdej dziedzinie
Ŝycia. Jednym z najnowszych i najpotęŜniejszych wynalazków, jakie zdominowały świat jest
Internet, który odmienił Ŝycie milionów ludzi, w tym takŜe wielu rodzin. Dla jednych jest to
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przysłowiowe okno na świat, z szansą i moŜliwością rozwoju, dla innych powód licznych
frustracji, lęków narzekań na stracony czas, a nawet chorobliwego uzaleŜnienia.
Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego Ŝycia. Jako narzędzie pracy i
rozrywki stał się niezbędny w większości firm, instytucji, organizacji i w coraz większej
liczbie gospodarstw domowych. W tych oto czasach – technologii informacyjnej –
przychodzą na świat i dorastają dzieci, dla których technologie te stają się nierozłączną
częścią Ŝycia. Jedną z cech współczesnej rodziny jest mediatyzacja rzeczywistości domowej,
która jest wynikiem duŜego nasycenia róŜnorodnymi środkami masowej komunikacji i ich
przekazami. Coraz częściej mówi się równieŜ o mediatyzacji wychowania rodzinnego,
poniewaŜ przebywanie z mediami wypełnia w znacznym stopniu czas wolny członkom
rodziny.
Badacze nowych mediów podkreślają, iŜ w skali masowej komputery znajdują swoich
uŜytkowników głównie wśród dzieci i młodzieŜy - 96%. Zdecydowana większość, bo aŜ 56% przebadanych dzieci korzysta z Internetu w domu, na drugim miejscu jest szkoła – 43%.
Natomiast co czwarty respondent (25,3%) korzysta z Internetu u znajomych (Gemius, 2006).
Coraz więcej młodzieŜy łączy się z Internetem wykorzystując telefon komórkowy, a więc jak
widzimy młodzi ludzie nie boją się nowych wyzwań, szczególnie jeśli mamy na myśli
wykorzystanie nowych technologii informacyjnych. Czego nie zawsze moŜemy powiedzieć o
uŜytkownikach dorosłych.
Bardzo często to właśnie dzieci wprowadzają Internet do domów, niejednokrotnie
potrafią skonfigurować sprzęt komputerowy, to one często występują w roli ekspertów od
informatyki ucząc swoich rodziców jak korzystać z nowych technologii. Zapracowani rodzice
pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki bytowe swoim dzieciom, często narzekają na brak
czasu i zmęczenie. W związku z tym dzieci organizują sobie czas wolny przy pomocy
komputera i Internetu. Szczególnie niebezpieczne w wychowaniu rodzinnym wydaje się
traktowanie komputera jako „elektronicznej niańki” lub „elektronicznego przyjaciela”.
Rodzicom moŜe wydawać się to rozwiązanie korzystne, poniewaŜ dziecko jest w
domu bezpieczne, a przy tym wzbogaca swoją wiedzę surfując po Internecie. Tymczasem
dzieci wabione atrakcyjnością wirtualnej rzeczywistości - są później przez tę rzeczywistość
wychowywane i to niekoniecznie zgodnie z intencjami rodziców. Współczesny świat
komunikacji internetowej posiada własną kulturę, własne rozrastające się słownictwo,
mitologie oraz ustalone podczas licznych dyskusji w sieci zasady społeczne (BraunGałkowska, 2003).
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Okres dzieciństwa jest najwaŜniejszym etapem rozwojowym w Ŝyciu człowieka,
poniewaŜ w tym czasie zdobywają one wiedze, umiejętności i nowe doświadczenie, które
przyczyniają się do wzbogacenia ich zainteresowań oraz rozwoju osobowości. W takich
poszukiwaniach coraz częściej towarzyszy im wirtualny kolega, przyjaciel, niestety coraz
rzadziej rodzic, który odpowiada na niepokojące pytania młodego uŜytkownika. Nadmierne
obcowanie z wirtualnym światem moŜe stwarzać niebezpieczeństwo odcinania się od
rzeczywistości świata, zerwania realnych kontaktów. Skupienie się dziecka wokół wydarzeń
internetowych moŜe spowodować, poczucie izolacji i wyobcowania, zmniejsza się równieŜ
ilość, a takŜe pogarsza się jakość kontaktów z członkami najbliŜszych kręgów społecznych: z
rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi.
W Internecie jest zawarty równieŜ olbrzymi potencjał wychowawczy, a jego
pozyskanie w procesie rozwoju i edukacji zaleŜy od tego, jak korzysta się z tego medium, a
więc od czasu poświeconego Internetowi, rodzaju odwiedzanych stron, a takŜe od krytycznej
postawy wobec spotykanych treści. Racjonalne korzystanie prowadzi do wzbogacenia zasobu
wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń, nowych wzorów zachowań, a takŜe do
kształtowania przez dziecko własnego obrazu świata (Konowaluk 2005).
Internet moŜe być ogromnym zasobem wiedzy, moŜna go porównać do wielkiej
biblioteki. Aby korzystać z tej biblioteki nie trzeba wychodzić z domu, wypełniać rewersów,
a nasze potrzeby są realizowane natychmiast. Nie tylko pozwala rozwijać zainteresowania, ale
ułatwia równieŜ naukę, sieć bowiem zawiera mnóstwo informacji, często trudno dostępnych
w klasycznej bibliotece. Mimo tych niewątpliwych zalet, ta biblioteka ma swoje wady,
poniewaŜ nie ma w niej bibliotekarza, nikt nie pilnuje merytorycznej zawartości treści
publikowanych na stronach internetowych. KaŜdy moŜe umieszczać na witrynach
internetowych co tylko uwaŜa za stosowne (Jakubionek 2005). Wystarczy wpisać w
wyszukiwarce słowo seks, a jedna z najpopularniejszych wyszukiwarek wyświetli nam 34
mln odnośników do stron, z których 75% zawiera treści pornograficzne (dane z 03.03.2007).
Jednak z tego powodu nie moŜemy przekreślać Internetu, poniewaŜ tak naprawdę w
Internecie 90% zawartości to rzeczy wartościowe, edukacyjne, twórcze i bezpieczne. O
pozostałych 10% nie moŜna tego powiedzieć i tu będą mieściły się takie i inne niebezpieczne
strony. Internet sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły – jest po prostu narzędziem. Tak jak
np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację, ale z jego uŜywaniem wiąŜe się
pewne ryzyko. Nasze bezpieczeństwo jest w duŜym stopniu zaleŜne od zachowania innych
ludzi. Konieczne staje się więc, zarówno na drodze, jak i w cyberprzestrzeni, stosowanie
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zasady ograniczonego zaufania. Wiele zaleŜy równieŜ od nas samych, nie naleŜy więc
poruszać się w Sieci nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. W samochodzie
zapinamy pasy, zaś wchodząc do Internetu powinniśmy pamiętać o programie
antywirusowym i firewallu.
Jak większość nowych zjawisk, Internet z jednej strony budzi zaciekawienie, a nawet
entuzjazm uŜytkowników, z drugiej strony niepokój o jego następstwa. Osoby korzystające z
Internetu mogą sobie z następstw tych wcale nie zdawać sprawy, a nawet te, które wiedzą o
niebezpieczeństwach, z reguły nie odnoszą ich do siebie. Badania, w których dzieci były
pytane o to czy obrazy przemocy mogą być szkodliwe dla psychiki, pokazały, Ŝe większość
badanych dostrzegała to niebezpieczeństwo, ale zawsze (niezaleŜnie od własnego wieku)
odnosiła je do osób młodszych od siebie.
Internet jest wspaniałym wynalazkiem, który moŜe mieć znaczenie pozytywne,
poniewaŜ jednak niesie ze sobą takŜe zagroŜenia, jest rzeczą ogromnie waŜną, by zagroŜenia
te zostały uświadomione dzieciom i młodzieŜy i ich rodzicom, po to, by mogli starać się im
zapobiegać. Wielkie moŜliwości, jakie niesie ze sobą, szansa włączenia się do świata
informatycznego, są oczywiste i dość powszechnie znane. Ze znacznym uproszczeniem
moŜna je podzielić na parę grup:
•

dostęp do informacji, pomoc dydaktyczna, udział w dyskusjach specjalistów,
moŜliwość kształcenia się bez wychodzenia z domu (Wirtualne Uniwersytety, kursy,
szkolenia on-line), co ma szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych i
mieszkających

w

małych

miejscowościach,

załatwianie

spraw

urzędowych,

zarządzanie swoim kontem bankowym;
•

szybka komunikacja ułatwiająca kontakt między znajomymi, między naukowcami i
instytucjami, organizowanie róŜnych imprez i konferencji, moŜliwość załatwiania
spraw takich, jak zakupy, rezerwacje hoteli, biletów itp.;

•

nawiązywanie znajomości, szansa dla nieśmiałych, niepełnosprawnych, którzy mogą
kontaktować się z ludźmi bez wychodzenia z domu;

•

udzielanie i doznawanie wsparcia, organizowanie grup osób wzajemnie sobie
pomagających, np. dla rodziców dzieci przewlekle chorych itp.;

•

moŜliwość rozrywki (korzystania z telewizji interaktywnej), eksperymentowania,
ćwiczenia wyobraźni, udział w grach on-line (46% ).
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Te pozytywne strony Internetu powodują, Ŝe dla uŜytkowników staje się on bardzo atrakcyjny
i spędzają z nim coraz więcej czasu. Rodzicom teŜ wydaje się to korzystne: dziecko jest
bezpieczne w domu, a przy okazji dowiaduje się o wielu nowych sprawach. Z powyŜszych
przyczyn zagroŜenia związane z korzystaniem z Internetu są jego uŜytkownikom mało znane
(Braun-Gałkowska, 2003).
Obcowanie z komputerem ma wiele zalet. Jednak, nie da się ukryć, Ŝe zbyt wczesne i
niekontrolowane korzystanie z Internetu moŜe nieść ze sobą wiele zagroŜeń. NaleŜałoby
wyliczyć m.in. takie sytuacje gdzie:
•

dzieci mogą znaleźć informacje, które są dla nich nie odpowiednie (pornografia,
pedofilia, przemoc, oszustwa, informacje nieprawdziwe i przesadzone);

•

dostęp do informacji zawierających instrukcje (jak kupić broń, jak zbudować bombę,
jak przygotować narkotyki);

•

dzieci mogą być niepokojone i uwodzone przez wulgarnych, rzucających groźby,
podsyłających wirusy i włamujący się do komputera innych uŜytkowników;

•

niebezpieczne jest przekazywanie danych osobistych (branie udziału w konkurach i
wypełnianiu róŜnych formularzy);

•

dzieci mogą być oszukane i wykorzystane, gdy coś kupują w sieci (program, utwór
dźwiękowy, obrazek, grę);

•

moŜliwość uwodzenia i zwabienia na spotkanie osobiste w świecie realnym;

•

zagroŜenie uzaleŜnienia od Internetu (Aftab, 2003).

Aby dziecko nie spotkało Ŝadne z tych niebezpieczeństw, skutecznym moŜe okazać się
przestrzeganie podstawowych reguł wychowawczych znanych większości rodziców oraz
stosowanie ich w pracy z Internetem. Człowiek jest wychowywany wszędzie i dlatego błędne
jest nastawienie rodziców typu: dziecko jest w domu, siedzi w Internecie, o jakim
wychowaniu moŜe być mowa? KaŜdy rodzic przestrzega dziecko, Ŝeby nie rozmawiało z
obcymi na ulicy. NaleŜy uświadamiać dzieciom, Ŝe kaŜda osoba której nie znasz w realnym
świecie jest obca. Podobnie jak w realnym świecie rodzice powinni znać przyjaciół swoich
dzieci, równieŜ i w wirtualnym świecie, powinni wiedzieć z kim dziecko utrzymuje stały
kontakt. Tak jak rodzice pomagają dzieciom w kształtowaniu ich systemu wartości
dostosowanego do okresu rozwojowego dziecka. Jak rodzice nakazują dzieciom wracać ze
szkoły prosto do domu, tak tę regułę moŜna zastosować równieŜ w wychowaniu do
prawidłowego zachowania i korzystania z Internetu. NaleŜy uczyć dzieci korzystania z
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Internetu zawsze w jakimś określonym celu. Bezcelowe surfowanie niczym się nie róŜni od
wałęsania się po niebezpiecznej okolicy w mieście.
W Ŝyciu codziennym wychowujemy dzieci do bycia kulturalnym i Ŝyczliwym, a
przecieŜ to samo zachowanie obowiązuje w Internecie (np. nie naleŜy źle mówić o innych, nie
rozsyłać innym wulgarnych obraźliwych e-mali). Jak wiadomo, aby proces wychowawczy
przebiegał poprawnie, rodzice powinni zdobywać zaufanie dorastającego dziecka, by
powierzało im swoje sekrety.
Kolejnym krokiem w stronę skutecznego wychowania to bycie z dzieckiem, to
Ŝyczliwa obecność rodzica w jego świecie. Szczere zainteresowanie jest odwrotnością
srogiego pilnowania kaŜdego kroku dziecka i pozwala zdobyć jego zaufanie. Rodzic więc
powinien interesować się w sposób szczery i autentyczny, co przeŜywa jego pociecha
szczególnie w dŜungli Internetu. Jest to konieczne, gdyŜ kaŜde dziecko łatwo moŜe się
nauczyć ukrywania prawdy, kiedy odczuje presje rodzicielską. Ze strony rodziców nie naleŜy
takŜe bać się przyznać do niewiedzy przed dzieckiem, przecieŜ dziś dzieci lepiej sobie radzą z
nowoczesnymi technologiami, niŜ dorośli. Przyznanie się rodzica do tego, Ŝe czegoś nie wie,
nie podwaŜy jego autorytetu, a wręcz przeciwnie, dziecko będzie szczęśliwe i
dowartościowane, mogąc czegoś nauczyć.
Rozmawianie z dzieckiem na tematy Internetu, tego co się tam robi, jakie strony
odwiedza jest nieodzowne, poniewaŜ jest to najlepsza forma ochrony go, w ten sposób
pobudzamy jego świadomość, przekazujemy właściwy stosunek do poruszanych problemów.
Dziecko musi wiedzieć, Ŝe moŜe rodzicom o wszystkim powiedzieć. Jeśli przyszło i
opowiedziało o czymś złym, co je spotkało, naleŜy docenić jego zaufanie, pochwalić je, nigdy
nie krytykować, nie obwiniać, nie karać, ale teŜ nie bagatelizować i nie próbować
usprawiedliwiać osoby, która wyrządziła krzywdę dziecku (Aftab, 2003).
DuŜą pomocą mogą tutaj być dla rodziców róŜne programy profilaktyczne. Istnieje
kilka metod pozwalających rodzicom na kontrolowanie dostępu dzieci do określonych
informacji w Internecie (programy i zapory bezpieczeństwa, historia odwiedzanych stron).
Programy profilaktyczne moŜna podzielić na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczane są
przewodniki instruujące o bezpiecznym poruszaniu się w sieci (np. sieciaki, przedszkolaki
sieciaki, czatuj bezpiecznie i inne). Do drugiej naleŜą programy zwiększające świadomość na
temat zagroŜeń Internetu i integrujące w tym zakresie społeczności lokalne np. kampanie
medialne – Dzień bezpiecznego Internetu, strony internetowe: www.dzieckowsieci.pl,
www.kidprotect.pl, www.itvp.zwolnijwsieci.pl itp.; szkolenia, billboardy, plakaty, ulotki,
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broszury, do trzeciej grupy naleŜy zaliczyć projekty określane mianem „jedno kliknięcie
więcej” (Kasprzak 2007).
Badania pokazują, Ŝe przy wzroście czasu poświęcanego na Internet, słabnie kontakt z
rodziną i przyjaciółmi, wzrasta zaś poczucie osamotnienia i stany depresyjne, zaniedbanie
obowiązków szkolnych i rodzinnych, oderwanie od świata realnego. Przyczynami
nadmiernego korzystania z Internetu mogą być:
•

łatwość dostępu - coraz więcej osób ma Internet w domu, a moŜna z niego korzystać
takŜe w szkołach, w zakładach pracy i w kawiarenkach internetowych;

•

wzmocnienia pozytywne dawane przez Internet - korzystanie z niego daje poczucie
satysfakcji, kontrolowania sytuacji i zapewnia moŜliwości kontaktów w inny sposób
niedostępnych;

•

nierozwiązane problemy osobowościowe - osoby, które mają jakieś problemy osobiste
lub w kontaktach społecznych, mogą uciekać od nich w rzeczywistość wirtualną,
przez co problemy powiększają się jeszcze bardziej i uruchamia się mechanizm
błędnego koła.
Nadmierne korzystanie z Internetu moŜe doprowadzić do uzaleŜnienia, które

najczęściej dotyczy komunikacji synchronicznej (rozmowy, gry). Według badań około 6%
uŜytkowników jest uzaleŜnionych. W literaturze spotyka się róŜne dane na ten temat, w tym
istnieją opinie mówiące, Ŝe juŜ przy korzystaniu z Internetu przez 8,5 godzin na tydzień
uwidaczniają się róŜnice między osobami korzystającymi, a nie korzystającymi. Poświęcanie
na Internet powyŜej 35godz. tygodniowo ocenia się jako uzaleŜnienie. Zwykle więcej czasu
przeznacza się na Internet w soboty i niedziele, a mniej w dni powszednie, jednak podana
ilość godzin stanowi w przybliŜeniu tyle, ile praca na całym etacie, albo lekcje w szkole i czas
ten całkowicie zmienia sposób Ŝycia (Braun-Gałkowska, 2003).
Spędzanie wielu godzin w Internecie moŜe prowadzić do uzaleŜnienia. Dzieje się to
wtedy jeŜeli pozwala się dzieciom i młodzieŜy na korzystanie bez kontroli i nie rozmawia się
z nimi na temat zagroŜeń, przebiegu uzaleŜnień i konsekwencji zbyt częstego korzystania z
komputera i Internetu. Warto dodać, Ŝe uzaleŜnienie to będzie postępowało bardzo powoli i
trudno będzie zauwaŜyć objawy, tym bardziej, Ŝe sam uzaleŜniony nie zdaje sobie sprawy z
choroby.
W tej sytuacji rodzice powinni zadbać o to, aby w Ŝyciu dziecka nie istniał tylko
komputer i internetowe znajomości, ale naleŜy dbać równieŜ o rozwój innych zainteresowań i
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dąŜyć do równowagi w rozwoju dziecka. Rodzice muszą umieć teŜ rozpoznawać objawy
uzaleŜnienia. Dlatego podam kilka wskaźników mówiących o nim. Oto one:
•

spędzanie przy komputerze i w Internecie coraz większej ilości czasu, kosztem innych
dotychczasowych zainteresowań. Ciągłe bycie w sieci i granie w gry staje się
najwaŜniejszą aktywnością w Ŝyciu dziecka;

•

zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych w związku z komputerem.
Dziecko coraz więcej czasu spędza w Internecie, rezygnuje z dotychczasowych
aktywności (nauki, spotkań z rodziną i rówieśnikami);

•

kiedy korzystanie z Internetu jest utrudnione bądź niemoŜliwe, powoduje to
pojawienie się złego samopoczucia, rozdraŜnienia, pobudzenia psychoruchowego,
depresje, a nawet niekontrolowane ataki agresji;

•

następują częste zmiany nastroju u dziecka - przeŜywanie albo dobrego nastroju i
samopoczucia, albo teŜ poczucie odrętwienia, niemocy;

•

moŜna zaobserwować u dziecka dowolne lub mimowolne poruszanie palcami w
sposób charakterystyczny dla pisania na klawiaturze;

•

występuje obsesyjne myślenie o Internecie i częste wykonywanie czynności z nim
związanych, np. czytanie czasopism i ksiąŜek na jego temat, ciągle ściąganie plików i
aplikacji, wypróbowanie nowych przeglądarek www., porządkowanie ściągniętych z
Internetu plików, nieustanne usprawnianie parametrów technicznych komputera;

•

ograniczanie innych zajęć, ucieczka od problemów Ŝycia realnego;

•

nieudane próby zaprzestania, okłamywanie rodziców, którym dziecko nie mówi o
rzeczywistym czasie poświęcanym na Internet.

ZagroŜenia związane z uzaleŜnieniem od Internetu moŜna podzielić na kilka rodzajów,
bardzo podobnych do zagroŜeń korzystania z innych mediów, a są to:
•

fizyczne (wady wzroku, postawy, skrzywienia kręgosłupa);

•

psychiczne (oderwanie od Ŝycia, przebywanie w wirtualnej rzeczywistości,
uzaleŜnienie polegające na wielogodzinnym przebywaniu z komputerem na
niekorzyść kontaktów z innymi ludźmi);

•

moralne (łatwy dostęp do treści nieodpowiednich dla dzieci, takich jak pornografia);

•

społeczne (zachowania nieetyczne, anonimowość, pozbawienie hamulców działania,
przestępczość komputerowa itp.).
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Kimberly Young, psycholog z University of Pittsbourgh (USA) wyróŜnia pięć form
uzaleŜnienia, związanego z internetem:
a) uzaleŜnienie od sieci internetowej (net compulsions) – osoby przejawiające to
uzaleŜnienie obsesyjnie uprawiają hazard, zakupy, handel akcjami poprzez sieć.
Ludzie ci wydają ogromne sumy na wirtualne kasyna, aukcje, zaniedbując przy tym
swoje obowiązki rodzinne i zawodowe. Harmonogram dnia jest podporządkowany
tym czynnościom;
b) przeciąŜenie informacyjne, czyli ciągły przymus pobierania informacji (information
overload) – osoby cierpiące na tego typu uzaleŜnienie mają potrzebę nadmiernego
przeglądania stron www. W celu uzyskania informacji, spędzają duŜo czasu na
przeglądaniu i zbieraniu danych;
c) socjomanię internetową, czyli uzaleŜnienie od internetowych kontaktów społecznych
(cyber relational addiction) – osoby te cierpią na uzaleŜnienie od rozmów, są mocno
zaangaŜowane w wirtualne związki. Przyjaciele z sieci szybko stają się waŜniejsi od
rodziny i znajomych. W wielu przypadkach doprowadza do destabilizacji rodziny lub
zerwaniem kontaktów z ludźmi ze świata zewnętrznego;
d) erotomanię internetową (cyberseksual addiction) – osoba taka lubi przeglądać w sieci
strony pornograficzne lub prowadzić rozmowy on-line o tej tematyce;
e) uzaleŜnienie od komputera (computer addicion) – najczęściej dotyczy ludzi, którzy
zamiast wykonywać swoje obowiązki spędzają czas na obsesyjnym graniu w sieci
(Guerreschi, 2005).
Internet jest wynalazkiem otwierającym wielkie, nowe moŜliwości, ale związanym teŜ z
róŜnymi zagroŜeniami. Ukazywanie tych zagroŜeń nie ma na celu odcinania się od
moŜliwości, ale szukanie dróg unikania następstw negatywnych. Terapia uzaleŜnienia od
Internetu jest trudna, podobnie jak wszystkie terapie uzaleŜnień, dlatego lepiej zapobiegać im.
Zanim pozwolimy dziecku korzystać z Internetu bez nadzoru, warto uzgodnić i
wdroŜyć określone reguły i zasady, które powinno się przestrzegać. Rodzice i opiekunowie
powinni:
1. Zachęcać dzieci do opowiadania o swoich doświadczeniach związanych z
korzystaniem z Internetu. Korzystać czasami z Internetu razem z dziećmi.
2. Nauczyć dzieci ufać swojej intuicji. Jeśli w Internecie jest coś, co wywołuje ich
niepokój, powinny Wam o tym powiedzieć.
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3. Jeśli dzieci odwiedzają czaty, fora dyskusyjne, korzystają z komunikatorów do
przesyłania wiadomości błyskawicznych, gier internetowych lub wykonują w
Internecie inne czynności wymagające zalogowania się w celu identyfikacji
uŜytkownika, pomóŜcie im wybrać odpowiednią nazwę i dopilnujcie, aby nie
zdradzała ona Ŝadnych informacji osobistych o dziecku.
4. Wyraźnie podkreślać, Ŝe dzieciom nigdy nie wolno podawać adresu, numeru telefonu
ani innych informacji osobistych, takich jak nazwa szkoły czy miejsce zabaw.
5. Nauczyć dzieci, Ŝe róŜnica między dobrem a złem jest taka sama w Internecie, jak w
prawdziwym świecie.
6. Pokazać dzieciom, jak okazywać szacunek innym internautom. Dopilnować, aby
dzieci przestrzegały zasad dobrego wychowania korzystając z komputera.
7. Wymagać, aby dzieci przestrzegały praw własności innych internautów. Wyjaśnić, Ŝe
nielegalne kopiowanie efektów pracy innych ludzi — muzyki, gier wideo i innych
programów — to kradzieŜ.
8. Powiedzieć dzieciom, Ŝe nie naleŜy spotykać się z osobami poznanymi w Internecie.
Wyjaśnić, Ŝe internetowi przyjaciele nie zawsze są tymi, za których się podają.
9. Nauczyć dzieci, Ŝe nie wszystko, co przeczytają lub zobaczą w Internecie, jest prawdą.
Zachęcać je do zadawania pytań, jeśli nie są czegoś pewne.
10. Korzystać z nowoczesnego oprogramowania do kontrolowania aktywności dziecka w
Internecie.

Funkcja

kontroli

rodzicielskiej

pozwala

zablokować

dostęp

do

nieodpowiednich witryn, monitorować odwiedzane przez dzieci witryny i sprawdzać,
co dzieci tam robią.
Rodzice są odpowiedzialni za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, dlatego powinni
dołoŜyć wszelkich starań, aby ustrzec je przed nieporządnymi treściami w Internecie. Dobry
kontakt i rozmowa w duchu Ŝyczliwości jest najlepszą formą ochrony naszego dziecka przed
negatywnymi treściami w Internecie.
Nauczenie dzieci i młodzieŜy rozsądnego korzystania z Internetu, a takŜe zapobieganie
opisywanym wcześniej uzaleŜnieniom w tej dziedzinie staje się jednym z najwaŜniejszych
obecnie zadań wychowawczych w rodzinie i szkole. Dlatego potrzebna jest szeroko
rozumiana edukacja medialna wszystkich środowisk, a w szczególny sposób rodziny, która
mogłaby odbywać się w postaci specjalnych kursów dla rodziców. Prowadzona mogłaby być
przez szkoły i róŜne stowarzyszenia edukacyjne.
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Niezbędne są takie rozwiązania prawne, które by słuŜyły ochronie dzieci przed
szkodliwymi treściami, ale niezaleŜnie od tego, w jakim stopniu się to uda, nie uniknie się
pewnych zagroŜeń niesionych przez sam sposób korzystania z Internetu. Unikanie złych
następstw i wykorzystywanie pozytywów, wymaga więc nowych umiejętności.
Stąd konieczne jest prowadzenie w szkołach bardziej efektywnej edukacji medialnej,
która by uczyła korzystania z mediów elektronicznych (telewizji, gier komputerowych i
Internetu), a nie tylko informatyki, ale takŜe rozumienia języka mediów, skutków
psychologicznych korzystania z nich i uruchamiania aktywności własnej, czyli świadomego
decydowania o sposobie korzystania, a więc ograniczania czasu i krytycznego wyboru treści.
Z przykrością muszę stwierdzić ze nauczycielom (nawet informatyki) często brak tej
wiedzy i umiejętności - nic dziwnego - jest ona zupełnie nowa. W tym celu konieczne jest
najpierw kształcenie nauczycieli, którzy mogliby zdobywać potrzebną wiedzę na studiach
podyplomowych, a następnie prowadzić szeroko rozumianą edukację medialną dzieci, jak i
rodziców.
Dzieci mają prawo do korzystania z nowych, wspaniałych wynalazków, dlatego
musimy dołoŜyć wszelkich starań, by zostały one nauczone mądrego z nich korzystania.
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