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Dzieci i młodzież inaczej niż dorośli odczuwają emocje , które dostarcza coraz intensywnej Internet.
Zagrożenia jakie są w sieci to m.in. cyberprzemoc, e-pornografia, siecioholizm, hazard i wiele innych
treści i obrazów, przed którymi trudno nieświadomym rodzicom ochronić dziecko.
Należy obserwować dziecko i monitorować czas spędzany w Internecie. Czerwona lampka powinna
się zapalić, gdy dzieci tracą poczucie czasu w wirtualnym świecie, unikają konfrontacji z trudnymi
emocjami, towarzyszą im stany euforii korzystania z sieci i uciekanie do sieci na kilka godzin dziennie.
Rodzice powinny postępować ostrożnie. Wprowadzenie nagłych ograniczeń, może wzmacniać
motywacje dziecka „zakazany owoc smakuje lepiej”.
Aby działania były skuteczne powinny być transferowalne w różnych obszarach, co pokazuje rysunek
pt.: „Educykl Internetu”.

Źródło: opracowanie własne

Należy pamiętać, że medium jaki jest Internet oddziałuje na poszczególne grupy i aby się temu
przeciwdziałać należy stworzyć tzn. „edusystem”, gdzie podmioty będą przekazywać sobie wiedzę i
współdziałać na korzyść wszystkich grup interesu.
Niezbędna jest edukacja samych rodziców i uświadomienie im zagrożenia. Kluczowa będzie
profilaktyka. Dlatego istotne jest stworzenie aplikacji z pytaniami o objawy uzależnienia od Internetu
dla różnych kategorii wiekowych. Przydatne bezpłatne będą e-booki w wersji dla dzieci i rodziców. To
rodzic powinien odbywać szczere rozmowy z dzieckiem co lub kto czeka po drugiej stronie ekranu.
Bądźmy czujni i wprowadźmy kontrolę i monitoring, gdyż zainstalowanie filtru nie powinno uśpić
naszego sumienia. Dlatego ważną rolę odgrywa znakowanie treści według informacji wiekowej.

Zwracajmy uwagę na kategorie wiekowe dla jakich przeinaczone są np. serwisy VOD. Tutaj zostały
wprowadzone pakiety bezpieczeństwa, gdzie płatność za niektóre serwisy VOD jest wyłącznie kartą
kredytową. Istotne aby to rodzice, a nie lepiej zinformatyzowane dziecko instalowali taki filtr, gdyż
młodzież tak samo jak potrafi go zainstalować to tak szybko odinstaluje.
W edusystemie trzeba prowadzić działania edukacyjne w szkołach i oddziaływać na grupę
rówieśniczą, która wśród nastolatków ma czasami dużo większe znaczenie niż rodzina. Kampania
społeczna skierowana do rówieśników np. „Wyloguj do reala przyjaciela” może przynieść większy
skutek niż kierowana do osób uzależnionych od Internetu.
Istotne jest środowisko pedagogiczne – przedszkole i szkoła, gdzie pedagodzy uczą „krytycznego
myślenia” wobec Internetu i pokazują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Należy dzieci
zachęcać do własnej kreatywności a nie postawy „kopiuj – wklej” za pomocą lokalnych akcji i
kampanii ogólnopolskich.
Bardzo ważna jest świadomość problemu edukacji medialnej wśród nadawców treści,
reklamodawców oraz odbiorców. W tym celu warto zorganizować kampanie społeczną, w której
należałoby działać na postawy rodziców i dawać im rozwiązania profilaktyczne chroniące ich dzieci.
Branża reklamowa wprowadziła również Kodeks Dobrych Praktyk. Gdy są trudności w wśród
nadawców w oznakowaniu to zazwyczaj dają wyższą kategorię wiekową lub nie emitują treści.
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