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Dzieciêcy Second Life
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Szokuj¹ce? Mo¿e tak. Ale mo¿e to
wiat siê zmieni³, i to co szokuj¹ce
jest dla pokolenia czterdziesto- i piêædziesiêciolatków, nie dziwi trzydziestolatków i dwudziestolatków.
- Przepaæ dzieli moje pokolenie
(przed czterdziestk¹) i pokolenie kole¿anki z s¹siedniego biura (27-latki),
a co dopiero mówiæ o nastolatkach.
To zupe³nie inny wiat: dyskotek, teledysków ocieraj¹cych siê o pornografiê (wprawdzie pónym wieczorem, ale za to w stacji muzycznej
przeznaczonej dla m³odzie¿y), modnych ciuchów. Nie oszukujmy siê: to
media coraz czêciej wychowuj¹ dzieci. Wystarczy obejrzeæ seriale przeznaczone dla m³odzie¿y lub dla ca³ej
rodziny: tam nie ma stosunków miêdzyludzkich, tylko stosunki. Wprawdzie nie pokazane wprost, ale wyranie zasugerowane. Czy mamy siê
dziwiæ, ¿e kilkunastolatki zaczynaj¹
wspó³¿ycie seksualne? Tak, mnie to
dziwi i zupe³nie tego nie rozumiem 
stwierdza jeden z moich rozmówców.
***
Przyjaciele zwierzyli mi siê niedawno przy wspólnym obiedzie, ¿e zainstalowali na komputerze 15-letniego syna oprogramowanie szpieguj¹ce, tak by móc ledziæ jego poczynania w Internecie.
Pierwsz¹ reakcj¹ na takie naruszenie prywatnoci by³o oburzenie. Dzi,
gdy ju¿ zbada³em i przemyla³em
sprawê, przyznajê im racjê.
¯eby nie by³o w¹tpliwoci: program
szpieguj¹cy pozwala rejestrowaæ ka¿de uderzenie w klawiaturê komputera wychodz¹ce spod rêki dziecka, którego wiat prywatny - a cilej spora
jego czêæ - staje tym samym otworem
przed rodzicami. Temu w³anie s³u¿y
tego rodzaju oprogramowanie - przynajmniej to przeznaczone do rodzicielskiej kontroli internetowej aktywnoci pociech. Wystarczy ci¹gn¹æ ze
strony sprzedawcy odpowiedni plik,
zainstalowaæ, a nastêpnie czytaæ raporty - codzienne, cotygodniowe -
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pokazuj¹ce wszystko, co dziecko robi³o na komputerze.
Przera¿aj¹ce. Ale zarazem to wietny
pomys³. Choæ wiêkszoæ rodziców
nawet go nie rozwa¿y.
To fragment tekstu opublikowanego w Gazecie Wyborczej 3 kwietnia br., a zatytu³owanego
Czy szpiegujesz ju¿ swoje dziecko?.
Po lekturze stwierdzi³am, ¿e autor  Harlan Coben, znany amerykañski pisarz powieci sensacyjnych
 posun¹³ siê zbyt daleko. Nie wyobra¿am sobie takiej inwigilacji. Ani
w stosunku do dziecka, ani w stosunku do ¿adnego innego cz³onka rodziny, i to bez wzglêdu na wiek.
Ale czy mia³am racjê? I czy maj¹
j¹ inni rodzice, którzy nie wyobra¿aj¹ sobie siebie w roli tajnej policji
w domu? A mo¿e jednak trzeba przyznaæ s³usznoæ tym, którzy wobec
swoich kilkunastoletnich pociech stosuj¹ zasady ograniczonego zaufania?
Tak czyni mama 17-latka, która potrafi sprawdziæ (ale dyskretnie - zastrzega) historiê przegl¹danych przez
syna stron internetowych, a od czasu do czasu usi¹dzie ko³o syna i przyjanie zapyta: poka¿, co teraz robisz?.
- Nie czujê potrzeby, by kto (lub
co, czyli ów szpieguj¹cy program)
pomaga³ mi w sprawowaniu opieki
nad dzieckiem. Umiem sobie poradziæ
sama i wierzê, ¿e robiê to dobrze.
Podobnie zachowuje siê tata 15-latki. Ale ten jest jeszcze bardziej
ostro¿ny  komputer stoi w pokoju
dostêpnym dla ca³ej rodziny, w ka¿dej wiêc chwili ka¿dy mo¿e wejæ i
rzuciæ okiem na ekran. Wieczorami
natomiast dzieci wêdruj¹ do swoich
pokoi, nie ma mowy, by nocami buszowa³y po Internecie lub gra³y w
komputerowe gry.
Inny tata te¿ stosuje wobec 17letniej córki zasadê ufam, ale sprawdzam i czasami przegl¹da jej archiwum Gadu-Gadu, albo sprawdza
historiê surfowania po Internecie.
Mama bliniaków-nastolatków mówi
tak: - Taki program-szpieg w kom-

puterze to dobry pomys³: trzeba mieæ
kontrolê nad tym, co robi¹ dzieci. Bo
one s¹ nieobliczalne. Nigdy nie wiadomo, co im strzeli do g³owy.
Tata 14-latki tak¿e dyskretnie
sprawdza komputerowe poczynania
pociechy, a ¿e jest informatykiem, to
sprawdzanie mo¿e byæ bardzo dok³adne.
¯adne z rodziców, z którymi rozmawia³am, nie chce, by dziecko dowiedzia³o siê, ¿e jest sprawdzane.
***
Uwagi dla rodziców.
Historiê surfowania po Internecie mo¿na usun¹æ z komputera. Programy ledz¹ce to, co dzieci robi¹ w
sieci  mo¿na ju¿ dostaæ równie¿ w
jêzyku polskim. Tak¿e bezp³atnie.
Ale tu konieczne jest pewne zastrze¿enie:
Jeden z informatyków dodaje
tak¹ opiniê:
- Wygl¹da na to, ¿e przy korzystaniu
z przegl¹darki Internet Explorer mo¿na zablokowaæ usuwanie historii korzystania z Internetu takim wpisem
w rejestrze systemu: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control. Panel trzeba ustawiæ
wartoæ DWORD History = 1.
Ale, to tylko jedna z przegl¹darek. I, jak mawiaj¹, na jedn¹ technikê
jest inna technika i zdolniejsze dzieci
sobie z tym poradz¹. Chyba ¿e tak
mocno siê zabezpieczy komputer, ¿e
u¿ytkownik bêdzie zupe³nie ubezw³asnowolniony, lecz w praktyce
domowe komputery tak nie s¹ zabezpieczone, a administratorami tych
komputerów s¹ dzieci w³anie.
Marta Górka
Wypowied pedagoga na ten sam
temat mog¹ Pañstwo przeczytaæ obok.
A co Pañstwo s¹dz¹ o tym problemie? Prosimy o wypowiedzi przesy³ane pod adresem: Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Opolskie lub mailem:
pp@powiatstrzelecki.pl

S&T Daewoo
zainwestowa³ w Strzelcach

Zaledwie trzy miesi¹ce minê³y od pierwszej wizyty przedstawicieli S&T Daewoo w strzeleckim ratuszu - do zakupu przez inwestora nieruchomoci. Po kilku spotkaniach z
w³adzami Strzelec Opolskich, uzyskaniu niezbêdnych dokumentów i
gwarancji oraz po negocjacjach z pry-

watnym w³acicielem hal, w czwartek 26 czerwca dosz³o do notarialnego sfinalizowania transakcji.
Koreañczycy zakupili 1,3 hektarow¹ dzia³kê z dwoma halami o
³¹cznej powierzchni 11.000 m 2 .
Przedsiêbiorstwo mieciæ siê bêdzie
przy ulicy Gogoliñskiej na terenie

Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego, czyli dawnej fabryki maszyn rolniczych Agromet-Pionier. Prawie ca³y
Obszar jest ju¿ zagospodarowany.
Ma tutaj siedzibê 35 firm, które zatrudniaj¹ oko³o 500 osób.
Podczas pi¹tkowej konferencji prasowej, przedstawiciel S&T Daewoo
Pan Jae-Joon Ahn z³o¿y³ na rêce Burmistrza Tadeusza Goca zapewnienie,
¿e zak³ad w Strzelcach ruszy jesieni¹
przysz³ego roku. Poinformowa³ tak¿e o zawarciu wstêpnej umowy z fabryk¹ Opla w Gliwicach na dostawê
strzeleckich czêci samochodowych.
Przy okazji panuj¹cej w europie
pi³karskiej gor¹czki, Jae-Joon Ahn
przypomnia³, ¿e w koreañskim miecie Busan, gdzie mieci siê siedziba
koncernu, pamiêtaj¹ Polaków z rozgrywanego tam meczu Mistrzostw
wiata w 2002 r. Co prawda Polska
przegra³a wtedy z Kore¹ Po³udniow¹,
ale znów okazuje siê, ¿e nie ma tego
z³ego, co by na dobre nie wysz³o.
Henryk Czempiel

Czy powinnimy szpiegowaæ w³asne dziecko? A mo¿e jednak teraz, kiedy
rodziców ca³ymi dniami nie ma w domu i praktycznie nie maj¹ innej
mo¿liwoci, by dowiedzieæ siê, co robi ich potomek  mo¿e to jednak
by³oby w³aciwe? W ci¹gu wakacji dzieciom mog¹ przyjæ ró¿ne rzeczy
do g³owy. Ale czy to jest etyczne i odpowiedzialne ze strony rodziców? A
poza tym  nie mamy jako rodzice ¿adnej mo¿liwoci sprawdzenia co
dziecko robi np. w kawiarence internetowej lub w tych wietlicach wiejskich, które maj¹ dostêp do Internetu?  z tymi pytaniami zwróci³am siê
do pedagoga Ma³gorzaty £oskot.
Poni¿ej  jej odpowied.

Tajna domowa policja?
Artyku³ pt.: Czy ju¿ szpiegujesz
swoje dziecko? wzbudzi³ we mnie
mieszane uczucia. Rodzic szpiegiem
swego dziecka! Wiem, ¿e to podejcie
ma tylu zwolenników, co przeciwników. Ja nie chcia³abym byæ ani takim
rodzicem, ani mieæ takiego rodzica.
Choæ mam wiadomoæ, ¿e s¹ rodzice, którym ³atwiej jest dzieci szpiegowaæ ni¿ je wychowywaæ. To jest doæ
proste i zajmuje mniej czasu. W swojej praktyce zawodowej wielu takich
rodziców pozna³am. Jedni zapracowani, robi¹cy karierê, roszczeniowi wobec szko³y, na barki której zwalaj¹
wychowanie w³asnych dzieci, a inni niemaj¹cy, tak naprawdê, pomys³u na
bycie rodzicem, bezradni wobec faktu, i¿ ich malutki Piotru dorasta, stawia trudne pytania, coraz czêciej
buntuje siê, ma jakie tajemnice, wymyka siê z domu. Wszyscy jednak,
gdzie pod skór¹ czuj¹, ¿e powinni
byæ rodzicami odpowiedzialnymi za
swe pociechy, jako kontrolowaæ ich
¿ycie, by nie dopuciæ do najgorszego. Przecie¿ tego od rodziców siê
oczekuje. Niewielu z nich rozwa¿a
problem szpiegowania w³asnych dzieci w kategoriach etycznych. Kontrola
to kontrola, a jej metody? Jeli s¹ skuteczne  znaczy, ¿e dobre i w³aciwe.
Kontrolowanie mylone jest czêsto z
takim ludzkim, zwyczajnym interesowaniem siê, obserwowaniem, czuwaniem. Nie potêpiam rodziców, którzy ledz¹, szpieguj¹, podgl¹daj¹, w
tajemnicy czytaj¹ SMS-y, e-maile,
wypytuj¹ kolegów i s¹siadów. Trochê ich rozumiem, ale jednak bardziej
im wspó³czujê. Jestem przekonana, ¿e
nie na tym polega wychowanie dziecka. Oni trac¹ mo¿liwoæ bycia rodzicem -przewodnikiem, umyka im
prawdziwa emocjonalna wiê z dzieckiem. Ile ja znam takich dzieci samotnych we w³asnym domu. S¹ grup¹
wysokiego ryzyka w podejmowaniu
zachowañ ryzykownych. Maj¹ niezwykle siln¹ potrzebê bycia zauwa¿onym, docenionym, wa¿nym dla

kogo  choæby nawet w wirtualnym
wiecie. Przed b³êdami nie uchroni
ich szpiegostwo rodziców.
Oni potrzebuj¹ ich prawdziwej,
a nie deklarowanej mi³oci. A przecie¿ wychowanie to ci¹g³e towarzyszenie w rozwoju dziecka, trudnej
sztuce stawania siê cz³owiekiem dojrza³ym, odpowiedzialnym za siebie,
w³asne ¿ycie. To miliony przegadanych z nim (a nie do niego) godzin,
wspólne spêdzanie czasu (tak¿e
przy komputerze i w Internecie),
dyskusje na trudne tematy ( seks,
narkotyki, pedofilia, sens ludzkiego ¿ycia). To bycie z dzieckiem kiedy prze¿ywa radoæ z osi¹ganych
sukcesów, ale i gorycz z doznawanych pora¿ek. Rodzic kochaj¹cy bezwarunkowo, przytomny, wiadomy,
uczy siê dziecka w kontakcie z nim,
umie je s³uchaæ, rozpoznaje zbli¿aj¹ce siê zagro¿enie, wie kiedy i jak interweniowaæ. Jednym s³owem oczy
i uszy ma zawsze szeroko otwarte.
Nie potrzebuje pseudowychowawczej protezy np. w postaci specjalnych multimedialnych programów
szpiegowskich. Te metody przynosz¹ dorany efekt, ale czy pomagaj¹ dziecku trwale odró¿niaæ dobro
od z³a, umieæ dokonaæ w³aciwego
dla siebie wyboru, przewidzieæ skutki
swego postêpowania?
Problem w tym, jak wychowaæ takich rodziców?
Jeszcze jedno  cz³owiek drugiego mo¿e nauczyæ tylko tego, co sam
umie. Czego zatem mo¿e nauczyæ
rodzic potrafi¹cy, pod szyldem mi³oci, troski i odpowiedzialnoci jedynie szpiegowaæ swe dziecko? Odpowied na to pytanie przera¿a mnie.
Pamiêtajmy, ¿e to kim jestemy, co
potrafimy w doros³ym ¿yciu - w
oko³o 80% uczymy siê od pocz¹tku
swego ¿ycia naladuj¹c innych, najpierw rodziców, potem rówieników,
bohaterów filmowych itp.
Ma³gorzata £oskot
 pedagog szkolny

Jak bezpiecznie korzystaæ
z Internetu razem
z dzieckiem?
1. Bierz udzia³ w procesach instalacji oprogramowania (nie pozwalaæ
dziecku na samodzielne instalowanie programów).
2. Czytaj uwa¿nie umieszczone na produkcie ostrze¿enia oraz warunki
eksploatacji,
3. Zwróæ uwagê, czy dany program pochodzi z legalnego ród³a.
4. Spróbuj poznaæ jego funkcjonowanie.
5. Jeli nie jestemy w stanie sami poznaæ dzia³ania danego programu lub
funkcjonowania portalu internetowego (w szczególnoci rozbudowanych portali spo³ecznociowych)  nie wstydmy siê poprosiæ o
pomoc nasze dziecko.
6. Nie bój siê zadawaæ pytania, nawet takich, które z punktu widzenia
7. dziecka wydaj¹ siê oczywiste.
8. Powstrzymaj siê z pochopnymi ocenami dotycz¹cymi przydatnoci
okrelonych programów, gier itp. do czasu a¿ poznasz ich funkcjonowanie. Skup siê na wskazaniu dziecku ewentualnych zagro¿eñ..
9. Unikaj argumentowania swoich decyzji dotycz¹cych zablokowania
dziecku dostêpu do niektórych programów s³owami: ,,strata czasu,
,,nic ci to nie da, gr¹ siê nie najesz itp.
Cytat z publikacji przygotowanej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i
Przeciwdzia³ania Dyskryminacji w Min. Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz
Biuro Rzecznika Praw Dziecka

