
CZYM JEST LAMP?
LAMP jest przekonane, !e pewnego dnia 
znajomo"# mediów b$dzie traktowana 
jako podstawowy wymóg zrozumienia 
"wiata i miejsca jakie w nim zajmujemy. 
Wykszta%ceni konsumenci, wymagaj&cy 
bardziej odpowiedzialnych mediów, stworz& 
rozprzestrzeniaj&ce si$ podstawy do których 
firmy z bran!y medialnej b$d& musia%y si$ 
odnie"#. Jako cz$"# tego ruchu, LAMP pracuje 
w spo%eczno"ciach aby budowa# zdrowe 
relacje ze wszystkimi rodzajami mediów. 
LAMP skierowane jest do obeznanych 
z mediami m%odych ludzi. Do bardziej 
zaanga!owanych rodziców. Do nowoczesnych 
i innowacyjnych nauczycieli. Do ludzi 
patrz&cych krytycznym okiem. Do ludzi 
patrz!cych krytycznym okiem.

KIM JEST LAMP?
DC Vito, wspó%za%o!yciel i Dyrektor 
Wykonawczy  
dc@thelampnyc.org

dr Katherine Fry, wspó%za%o!yciel i  
Dyrektor ds. Edukacji  
katfry@thelampnyc.org

Emily Long, Dyrektor ds. Komunikacji i 
Rozwoju  
emily@thelampnyc.org
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ZESKANUJ TEN 
KOD QR SWOIM 
SMARTFONEM 
ABY OD RAZU 
PRZEJ!" DO 
NASZEJ STRONY

Przewodnik Rozwijania Zdrowych Relacji w Sieci

WST!P

Internet jest doskona!ym "ród!em 
informacji, rozrywki oraz narz#dziem 
do prowadzenia biznesu. Poza tym, 
jest to tak$e sposób komunikacji. Pod 
tym wzgl#dem, internet jest miejscem 
zawierania znajomo%ci; !&czy on ludzi ze 
sob&. W ostatniej dekadzie, narz#dzia 
mediów spo!eczno%ciowych i strony 
internetowe - komunikatory, Facebook, 
Skype, Twitter, LinkedIn, eHarmony, 
etc. - ogromnie zyska!y na popularno%ci. 
Mo$na u$y' mediów spo!eczno%ciowych 
aby po!&czy' si# z lud"mi którzy dziel& te 
same zainteresowania szyde!kowaniem, 
znale"' wspó!lokatora, a nawet nawi&za' 

Trzy klucze do rozwoju 
zdrowych relacji w sieci:

1. Poznaj strony i narz#dzia których 
u$ywasz

2. Zdaj sobie spraw# z ró$nic 
pomi#dzy nawi&zywaniem 
kontaktów w internecie i twarz& 
w twarz

3. Ustal osobiste granice i zaanga$uj 
cz!onków rodziny lub przyjació!

romans. (&czenie si# z innymi lud"mi w 
sieci - nie wa$ne czy z obcymi, znajomymi, 
przyjació!mi czy rodzin& - sta!o si# dla 
wielu cz#%ci& codziennego $ycia. 

Kiedy u$ywamy mediów 
spo!eczno%ciowych, otwieramy si# na 
prawdziwe do%wiadczenia spo!eczne. 
Tworzymy siatk# relacji, podobnych do 
fizycznych do%wiadcze) spo!ecznych. W 
naszych codziennych spo!eczno%ciach 
- w szkole, w pracy lub w s&siedztwie - 
wa$ne jest aby by' %wiadomym zysków 
i strat, jakie ka$da z nich niesie ze sob&, 
a tak$e ustanawia' osobiste granice 
podczas tworzenia relacji. Tak samo jest 
z prowadzeniem znajomo%ci w sieci. 
Relacje jakie tworzymy w sieci mog& 
by' satysfakcjonuj&ce, wzbogacaj&ce 
oraz znacz&ce. Rzeczywi%cie, bliskie 
przyja"nie i zwi&zki mi!osne coraz 
cz#%ciej rozwijaj& si# poprzez internet. 
Ale, mog& okaza' si# one bolesne, 
oszuka)cze, a nawet niebezpieczne. Jak 
ty, twoje dziecko lub ukochana osoba 
mo$e unikn&' tych pu!apek? Jak mo$esz 
by' pewien $e rozwijasz zdrowe relacje 
w sieci?

Oprócz „trzech kluczy,” nie mo$na 
lekcewa$y' mediów w kwestii rodzinnej. 
Poni$ej znajduj& si# szybkie wskazówki 
jak media spo!eczno%ciowe wcieli' w 
rodzinne $ycie.

O AUTORZE: ALEX STRELOW

Alex jest zaanga!owana w LAMP od 2010 r. Jej pasja 
do znajomo"ci mediów rozpocz#$a si# w szkole "redniej. 
Alex, nale!%ca do pierwszego pokolenia u!ytkowników 
komunikatorów, jak si# sama okre"li$a, by$a zafascynowana 
zmianami zachodz%cymi w mi#dzyludzkiej komunikacji 
twarz% w twarz, których by$a "wiadkiem, gdy coraz wi#cej 
jej równie"ników zaczyna$o porozumiewa& si# po lekcjach 
w$a"nie przy pomocy komunikatorów. Jedno sta$o si# 
pewne: media maj% istotny wp$yw na relacje i dlatego 
wa!ne jest, aby bra& pod uwag# nasz zwi%zek z mediami. 
Alex studiowa$a na Uniwersytecie Bethel w Saint Paul, 
w Minnesocie, uzyskuj%c tytu$ licencjata z komunikacji 
medialnej. Nast#pnie pracowa$a jako producent filmowy i 
redaktor online dla mspmag.com, Mpls. St.Paul Magazine. 
Nied$ugo po tym wyprowadzi$a si# do Nowego Jorku, 
gdzie na tamtejszym uniwersytecie zdoby$a tytu$ magistra 
o specjalno"ci media, kultura i komunikacja. W trakcie 
studiów Alex skupi$a swoje badania na telewizji, przestrzeni 
i strukturze cyfrowej oraz na generowaniu newsów.

T!UMACZENIE PRZEZ: PATRYCJA PODLASEK

mailto:dc%40thelampnyc.org?subject=
mailto:katfry%40thelampnyc.org?subject=
mailto:emily%40thelampnyc.org?subject=
http://thelampnyc.org
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KLUCZ NR 1:  

POZNAJ STRONY I NARZ*DZIA KTÓRYCH U+Y WASZ

Istnieje mnóstwo powodów, dla których mo$na rozwija' 
relacje w sieci. Dla wielu jest to po prostu efekt uboczny 
u$ywania popularnych portali spo!eczno%ciowych, takich 
jak Twitter lub Facebook. Niektórzy poznaj& nowych 
ludzi podczas u$ywania internetu, w którym to mog& 
oddawa' si# swojemu hobby. Inni mog& mie' na my%li 
sprecyzowane cele, takie jak znalezienie wspó!lokatora, 
partnera biznesowego czy partnera $yciowego.

W internecie s& ró$ne narz#dzia i strony, które u!atwiaj& 
nawi&zywanie kontaktu. Poni$ej znajduje si# krótka 
lista najpopularniejszych serwisów spo!eczno%ciowych 
oraz urz&dze) które ty, b&d" cz!onkowie twojej rodziny, 
mo$ecie u$ywa'.

!ycie Codzienne i Przyja"#
 ! FACEBOOK

 ! MYSPACE

 ! TWITTER

 ! FOURSQUARE

 ! HI5

 ! BEBO

Portale spo!eczno%ciowe, takie jak Facebook, Bebo lub 
MySpace, sta!y si# przestrzeni& sieciow& dla codziennej 
komunikacji, na przyk!ad: Zamieszczanie krótkiej 
wiadomo%ci na tablicy Facebooka jest jak zostawienie 
wiadomo%ci na szafce w szkole, lub na biurku w pracy. 
Serwisy te dostarczj& miejsce i %rodki do prowadzenia 
komunikacji wtedy gdy ludzie nie mog& by' jednocze%nie 
w tym samym miejscu. Podczas gdy tego rodzaju strony 
s& generalnie dost#pne dla wszystkich, niektóre z nich 
zaadresowane s& do konkretnych grup pod wzgl#dem 
kultury, wieku, miejsca zamieszkania a nawet samej 
specyfiki strony, jak gry komputerowe czy dzielenie si# 
zdj#ciami. Na przyk!ad, MySpace skupia wielu muzyków, 
podczas gdy Hi5 wyró$nia si# jako miejsce z grami 
spo!eczno%ciowymi. 

Ogólnie rzecz ujmuj&c, tego rodzaju serwisy 
spo!eczno%ciowe pomagaj& u$ytkownikowi tworzy' 
„sie' powi&za) towarzyskich” wszystkich ludzi, z 
którymi jest zwi&zany, czy to przez szko!#, prac#, 
rodzin#, czy przyjació!. U$ytkownicy tworz& swoje 
w!asne sieci spo!eczno%ciowe poprzez akceptowanie i 
wysy!anie zaprosze), a nast#pnie dzielenie si# z innymi 
informacjami o sobie, zamieszczaj&c zdj#cia, okre%laj&c 
zainteresowania i przynale$no%ci oraz ustawiaj&c status 
dost#pno%ci. Wiele takich serwisów ma na wyposa$eniu 
gry, muzyk#, jak równie$ narz#dzia do zapraszania 
znajomych. Pod wieloma wzgl#dami, serwisy te 
dostarczaj& %rodków do komunikacji, które s& odbi-ciem 
tych zwyk!ych, jakie zachodz& w codziennym $yciu.

WSKAZÓWKA

LAMP sugeruje akceptowanie zaprosze)  
tylko od osób które znasz.

Kariera lub Zawód

 ! LINKEDIN

 ! PLAXO

 ! MYWORKSTER

 ! JOBFOX

PODSTAWY: SPRAWY RODZINNE

RODZICE: STWÓRZCIE PRZYK!AD

Onie"mielenie lub oboj#tno"& w stosunku do mediów 
spo$eczno"ciowych mo!e przynie"& efekt przeciwny do 
zamierzonego przy uczeniu swoich dzieci jak rozwija& zdrowe 
relacje w sieci. Je!eli jeste" pe$en obaw i nie aprobujesz zawierania 
znajomo"ci w sieci, twoje dzieci mog% pomy"le&, !e po prostu tego 
„nie $apiesz” – !e nie rozumiesz co to s% media spo$eczno"ciowe 
– i mog% lekcewa!y& twoje rady i ostrze!enia. Ale z drugiej 
strony, je!eli wyra!asz swoj% fascynacj# i entuzjazm dla mediów 
spo$eczno"ciowych bez wnikania i kierowania, mo!esz po"rednio 
zach#ca& swoje dziecko do oddawania si# do"wiadczeniom 
spo$eczno"ciowym bez ogranicze'. Najlepiej znale(& równowag#. 
Przeznacz czas na zrozumienie korzy"ci i ryzyka wynikaj%cych z 
rozwija-nia znajomo"ci w sieci oraz sam nawi%! takie znajomo"ci 
(znajd( klub ksi%!ki online lub po$%cz si# z dawnymi przyjació$mi 
na Facebooku). B#d%c zaanga!owanym i jednocze"nie ostro!nym, 
twoje dzieci b#d% postrzega& ci# jako przyk$ad.

DZIECI: ROZMAWIAJCIE O TYM Z RODZICAMI!

Tylko dlatego, !e wasi rodzice nie s% tak zainteresowani ani 
aktwyni w mediach spo$eczno"ciowych jak wy, nie oznacza, !e nie 
obchodzi ich co robicie. Porozmawiajcie z rodzicami o stronach, 
które lubicie odwiedza&, z kim lubicie rozmawia&, i dlaczego. Je"li 
nie znaj% si# na serwisach spo$eczno"ciowych, nauczcie ich!

MIEJSCE, MIEJSCE, MIEJSCE

Umieszczenie komputera mo!e odgrywa& du!% rol# w 
postrzeganiu komunikowania si# w sieci przez ciebie oraz twoj% 
rodzin#. LAMP zaleca umiejscowienie komputera w otwartej, a 
jednocze"nie wspólnej cz#"ci domu. Nie tylko pozwoli ci to mie& 
na oku poczynania twojego dziecka w internecie, ale równie! 
zaszczepi rozumienie nawi%zywania znajomo"ci w sieci jako 
czynno"ci sensownej i takiej, która powinna by& w$%czona do 
rodzinnego !ycia.

http://facebook.com
http://myspace.com
http://twitter.com
http://foursquare.com
http://h15.com
http://bebo.com
http://linkedin.com
http://plaxo.com
http://myworkster.com
http://jobfox.com
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Wspólne Zainteresowania i Hobby
 ! FLICKR

 ! ROTOWIRE

 ! GOOGLE BLOGS

Wiele osób u$ywa mediów spo!eczno%ciowych jako okazji 
do realizacji swojego hobby i rozwijania zainteresowa). 
Spo!eczno%ci w sieci mo$na budowa' w oparciu o ka$dy 
typ hobby, jaki mo$na sobie wyobrazi' – gry wg. formu!y 
„Fantasy Sports,” gotowanie, zbieranie karteczek, 
!owienie ryb, jazda na skuterze %nie$nym, fotografia, 
skoki spadochronowe – sam wybieraj! Du$o z tych 
spo!eczno%ci gromadzi si# wokó! osobistych blogów 
lub stron internetowych. Jednak$e istniej& strony o 
szerszym zasi#gu, jak Flickr, strona do wymiany zdj#', 
które tworz& wi#ksz& przestrze) ludziom ch#tnym dzieli' 
si# swoj& prac&, opowie%ciami, czy pomys!ami. Aby 
znale"' blog dot. konkretnych zainteresowa) czy hobby, 
spróbuj wej%' na Google Blogs – wyszukiwarka Google do 
blogów – i szukaj czego tylko chcesz!

WSKAZÓWKA

Je%li nie mo$esz znale"' odpowiedniego blogu dla siebie, 
dlaczego nie stworzysz w!asnego? Jest kilka kreatorów blogów 

które daj& u$ytkownikowi mo$liwo%' stworzenia blogu za 
darmo! LAMP poleca Tumblr, Blogger, lub WordPress.

Portale Randkowe
 ! EHARMONY

 ! MATCH.COM

 ! OKCUPID

 ! ZOOSK

 +yjemy w po%piechu. Trudno jest prowadzi' $ycie 
towarzyskie maj&c rodzin#, prac#, szko!# i inne 
obowi&zki. Aby zrekompensowa' sobie ograniczenia 
wynikaj&ce z napi#tego grafiku, wiele osób zapisuje 
si# na portalach randkowych. Niektóre s& darmowe, a 
niektóre pobieraj& op!at# za swoje us!ugi. Zazwyczaj 
portale prosz& o dostarczenie informacji o sobie – 
osobowo%', zainteresowania, itd. – jak i o oczekiwania co 
do potencjalnego partnera. S& strony, które specjalizuj& 
si# w dobieraniu partnerów: dopasowuj& profile 
u$ytkowników i nast#pnie prezentuj& listy osób które 
wydaj& si# najlepiej spe!nia' wymagania osoby szukaj&cej 
partnera. Inne strony zostawiaj& poszukiwania 
u$ytkownikom, tak wi#c mog& oni sami przegl&da' 
profile innych wg. swoich kryteriów. Takie strony 
zosta!y zaprojektowane by by' bardziej osobiste ni$ inne 
portale spo!eczno%ciowe, tak wi#c bardzo wa$ne jest, aby 
przemy%le' dok!adnie, co chcemy przekaza' zanim si# na 
to zdecydujemy.

Inne: Komunikatory
 ! AOLIM

 ! SKYPE

 ! WINDOWS LIVE MESSENGER

 ! YAHOO! MESSENGER

 ! MEEBO

 ! GTALK

Dziesi#' lat temu by!o tylko kilka komunikatorów. 
Dzisiaj powszechne jest, $e strony internetowe maj& 
w!asne komunikatory. Pozwala to na swobodne, 
!atwe i cz#ste komunikowanie si# w sieci. Mo$liwo%' 
natychmiastowego wysy!ania i otrzymywania 
wiadomo%ci przypomina rozmow# twarz& w twarz i, w 
zwi&zku z tym, mo$e odgrywa' istotn& rol# w rozwijaniu 
znajomo%ci.

OSTRZE"ENIE!

Prywatno%' musi by' chroniona przy ka$dej aktywno%ci 
w sieci. Sprawd" ustawienia bezpiecze)stwa ka$dego 

serwisu lub narz#dzia którego u$ywasz, aby upewni' si#, 
$e wiesz czym dzielisz si# ze %wiatem!

KLUCZ NR 2: 
ZDAJ SOBIE SPR AW* Z RÓ+NIC POMI*DZY 
NAWI,ZYWANIEM KONTAKTÓW W 
INTERNECIE A TWARZ, W TWARZ

Istnieje mnóstwo znacz&cych ró$nic pomi#dzy 
komunikowaniem si# w internecie, a takim osobistym. 
Zrozumienie na czym polegaj& te ró$nice oraz jakie mog& 
przynie%' efekty jest wa$n& cz#%ci& rozwijania zdrowych 
relacji w sieci. 

Dobrym pomys$em jest sprawdzanie 
od czasu do czasu ustawie' 

prywatno"ci strony oraz swoich 
w$asnych. Serwisy spo$eczno"ciowe 
ca$y czas si# rozwijaj%, a wraz z nimi, 
ich opcje prywatno"ci. Zwykle mo!na 
znale(& wi#cej informacji w zak$adce 
strony „Pomoc” – np. klikaj%c tutaj 

przejrzysz w jaki sposób kontrolowa& 
to czym si# dzielisz na  Facebook.

http://flickr.com
http://rotowire.com
http://blogsearch.google.com
http://eharmony.com
http://match.com
http://okcupid.com
http://zoosk.com
http://aim.com
http://skype.com
http://explore.live.com/windows-live-messenger
http://messenger.yahoo.com
http://meebo.com
http://google.com/talk
http://www.facebook.com/help/privacy
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Znaki fizyczne
Kiedy kontaktujemy si# z kim% osobi%cie, nie wa$ne czy 
jeste%my tego %wiadomi czy nie, nasze opinie o danej 
osobie jak i jej rozumienie kszta!tuj& si# nie tylko poprzez 
u$yte s!owa. Bierzemy pod uwag# wyraz twarzy, j#zyk 
cia!a, ton g!osu, wygl&d zewn#trzny, kontakt wzrokowy 
i inne wskazówki oparte o kontekst fizyczny. U$ywamy 
ich jako podpowiedzi maj&cych nam pomóc dopatrze' si# 
czy dana osoba jest warta zaufania b&d" szczera. Ogólnie, 
podczas komunikowania si# w internecie, musimy radzi' 
sobie tylko ze s!owami. Poniewa$ to jest wa$na kwestia, 
nale$y zachowa' sceptycyzm.

Anonimow$%
Trudno jest by' ca!kowicie pewnym kim jest osoba z 
któr& nawi&zujemy kontakt w internecie. Nie mo$na 
zak!ada', $e nazwa u$ytkownika komunikatora albo 
profil na Facebooku odzwierciedlaj& rzeczywiste dane o 
u$ytkowniku. Oczywi%cie, nie ka$da osoba, z któr& si# 
komunikujemy internetowo jest oszustem i nie ka$dej 
osoby powinni%my si# obawia'. Wszystko to znowu 
oznacza, $e wa$ne jest by zachowa' zdrow& dawk# 
sceptycyzmu. Po prostu: Trzymaj gard#.

Wylewno$%
Zauwa$alnym zjawiskiem jest, $e gdy ludzie komunikuj& 
si# w sieci, czuj& wi#ksz& swobod# aby robi' i pisa' rzeczy, 
których normalnie by nie robili w komunikacji twarz& w 
twarz. Ta wylewno%' jest przypisana licznym czynnikom, 
zarówno osobistym jak i psychologicznym, ale na 
podstawowym poziomie, jest zakorzeniona w oddzieleniu 
i wzmacniaj&cym si# poczuciu niewidziano%ci. St&d, 
mo$emy by' sk!onni dzieli' si# emocjami i wyra$a' 
si# bardziej otwarcie. Podczas gdy mo$e to by' dobre, 
zw!aszcza dla osób które s& nie%mia!e w kontaktach 
twarz& w twarz, istnieje ciemna strona wylewno%ci. 
Niektórym mo$e si# wydawa', $e nie ma materialnych 
skutków ich poczyna). Niefortunnym przyk!adem takiej 
ciemnej strony jest przemoc psychiczna w internecie 
(cyberbullying). Podczas nawi&zywania kontaktów w 
sieci, pami#taj aby jej unika'. Zadawaj sobie pytania 
czy powiedzia!by% komu% w twarz to co masz zamiar 
powiedzie' mu w internecie. 

Co zamie$cisz w sieci, ju& tam pozostanie
Usuni#cie z internetu czegokolwiek, co wcze%niej zosta!o 
zamieszczone, jest prawie niemo$liwe. Wiadomo%' 
skierowana do jednej osoby mo$e by' skopiowana i 
przekazana pozosta!ym. Zdj#cia i filmy mog& kr&$y' 
w sieci, mimo $e wcale nie by!o to zamierzeniem 
udost#pniaj&cego. Oznacza to, $e nale$y by' rozwa$nym 
podczas zawierania internetowych znajomo%ci i dzielenia 
si# plikami.  

PRAWDZIWE HISTORIE BUDOWANIA 
ZDROWYCH RELACJI W SIECI

Jakie rodzaje relacji ludzie rozwijaj% w inter-
necie, i w jaki sposób? W zasadzie, nie ma 
ogranicze' co do rodzajów relacji. Poni!ej 
znajduje si# kilka wzi#tych z !ycia przyk$adów 
zdrowych relacji które rozwija$y si# na porta-
lach spo$eczno"ciowych i przy u!yciu narz#dzi 
internetowych.

1. Pewna kobieta do!&czy!a do grupy 
na Flickr, która zrzesza ludzi o tych 
samych zainteresowaniach pudlami 
standardowymi. Z czasem, poprzez 
dzielenie si# fotografiami i opowie%ciami 
o swoich psach, ludzie w tej spo!eczno%ci 
dowiadywali si# coraz wi#cej o 
$yciu innych, ich rodzinach, i wiele 
satysfakcjonuj&cych przyja"ni zosta!o 
zawartych. Po latach, ci przyjaciele 
zje"dzili pó! %wiata, $eby si# spotyka', 
wysy!ali sobie urodzinowe upominki i byli 
dla siebie podpor& w trudnych czasach. 
Do dzisiejszego dnia, ta kobieta mówi 
o „przyjacio!ach z Flickr” jako o swoich 
najlepszych. Podczas tworzenia tych 
relacji, rozmawia!a z innymi przyjació!mi 
i cz!onkami rodziny o przyjacio!ach z 
Flickr, omawiaj&c szczegó!owo kontakty 
z nimi i prosz&c o rad# jak traktowa' 
zaproszenia do spotka) twarz& w twarz. 
Otaczaj&c si# najbli$szymi, którzy j& 
wspierali, mog!a zbudowa' g!#bsze 
zaufanie do swoich przyjació! z Flickr. 
Wtedy, gdy przyszed! czas spotka' kilku 
internetowych przyjació!, zaprosi!a ich 
wszystkich do swojego domu na weekend, 
w czasie gdy jej m&$ i dzieci by!y obecne.

2. Dwudziestoletnia dziewczyna u$ywa!a 
portalu spo!eczno%ciowego w celu 
utrzymywania kontaktu z przyjació!mi. 
Przez ten portal przyjaciele przedstawili 
jej ch!opaka z którym, jak odkry!a, mia!a 
du$o wspólnego. Po roku utrzymywania 
znajomo%ci w internecie, postanowili 
spotka' si# twarz& w twarz. On przylecia! 
z Kalifornii do Minnesoty, za zgod& jej 
rodziny. Sp#dzili czas na poznawanie 
si# osobi%cie w otoczeniu jej rodziny i 
bliskich przyjació!. W nast#pnym roku 
odwiedzili si# kilka razy i przedstawili 
sobie pozosta!ych przyjació! i dalsz& 
rodzin#. Dzisiaj s& szcz#%liwym 
ma!$e)stwem.

Co czyni te historie przyk$adami zdrowych re-
lacji w sieci? W obu przypadkach komunikacja 
by$a oparta o "wiat fizyczny i !ycie 
obojga. U!ytkownicy okazywali 
dyskrecj# i ustalili osobiste granice. 
Przyjaciele i cz$onkowie rodziny byli 
"wiadomi rozwijania si# relacji w in-
ternecie, a tak!e konsultowano si# 
z nimi i zaanga!owano w rozwój 
tej relacji.
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KLUCZ #3: 

USTAL OSOBISTE GR ANICE I ZA ANGA+UJ 

CZ(ONKÓW RODZINY LUB PRZYJACIÓ(

Jak ju$ zosta!o powiedziane, ludzie mog& rozwija' 
zdrowe i znacz&ce relacje w sieci. Ale, ze wszystkimi z!ymi 
do%wiadczeniami, o których s!yszymy w wiadomo%ciach 
- cyberbullying, oszustwa, przest#pstwa na tle seksualnym - 
mo$e ten temat ju$ dzia!a' troch# na nerwy. Takie przypadki 
powoduj&, i jest to zrozumia!e, $e ludzie postrzegaj& 
komunikowanie si# w internecie jako zachowanie ryzykowne. 
Niemniej jednak, trzeba wiedzie', $e podczas gdy rani&ce 
do%wiadczenia mog& i wyst#puj&, to jednak nie s& one norm& 
i mo$na im zapobiec. Do tej pory zosta!y omówione strony 
internetowe oraz narz#dzia, których mo$na u$ywa' do 
komunikowania si#, a tak$e czego si# spodziewa' kiedy ju$ si# w 
to zaanga$ujemy. Ca!y klucz nr 3 jest o tobie. Najpewniejszym 
sposobem na sprawdzenie czy rozwijasz tylko zdrowe relacje 
jest ustalenie i nieprzekraczanie osobistych granic, oraz 
zaanga$owanie cz!onków rodziny i przyjació!.

Jako ma!e dzieci, uczymy si# nie rozmawia' z obcymi i 
nie wsiada' do samochodu z kim% kogo nie znamy. Jako 
nastolatkowie, uczymy si# rozró$nia' prawdziw& przyja") i 
uczucie od wykorzystywania i manipulacji. Jako doro%li, uczymy 
si# znajdowa' równowag# pomi#dzy $yciem prywatnym i 
zawodowym, oraz szanowa' wspó!pracowników i krewnych. 
Ale, zasady i granice jakie nam wpajano, a których potem my 
uczymy nasze dzieci, aby rozwija' zdrowe relacje w kontaktach 
w %wiecie fizycznym, nie zawsze przek!adaj& si# na kontakty w 
sieci [Zobacz przyk!ad nr 1]. Jest tak dlatego, $e komunikacja 
w internecie ma swój w!asny zestaw ryzyka i korzy%ci, a który 
ró$ni si# od komunikacji twarz& w twarz.

Przyjmijmy, $e pewni cz!onkowie internetowej spo!eczno%ci 
decyduj& si# spotka' na kaw# albo, $e osoba, któr& pozna!e% na 
forum o filmach, zaprasza ci# do kina lub kto%, kogo pozna!e% 
na portalu randkowym, zaprasza ci# na obiad, a ty chcesz i%'. Co 
powiniene% zrobi'?

Zapytaj siebie: Co ja naprawd# wiem o tej osobie?

Przedyskutuj to z rodzin& lub przyjació!mi. Czy to jest dobry 
pomys!?

Wybierz bezpieczne, publiczne miejsce na spotkanie, i ZAWSZE 
mów najbli$szym kiedy i dok&d si# wybierasz.

Przyprowad" ze sob& przyjaciela! Pierwsze spotkanie z osob& 
zapoznan& w internecie jest du$ym krokiem i ta osoba równie$ 
powinna tak my%le'. Organizowanie pierwszego spotkania w 
wi#kszym gronie jest doskona!ym sposobem na zachowanie 
bezpiecze)stwa i u!atwienie przej%cia od relacji internetowej do 
relacji bezpo%redniej.

#WICZENIE:  
JAK TO ODNIE-.?

Przeczytaj i zastanów si# nad stwi-
erdzeniem dot. relacji znajduj%cym 
si# po lewej stronie. Okre"l co 
jest sednem w tych wskazówkach 
poni!ej i czemu staraj% si# one 
zapobiec lub do czego zach#ci&. 
Nast#pnie, zapisz co mog$oby by& 
twoim zdaniem ich ekwiwalentem w 
internecie.

Zastanów si#: Niektóre wskazówki 
mo!na interpretowa& prosto, inne 
nie. My"l kreatywnie!

 Nie rozmawiaj z obycmi

 Nie przyjmuj propozycji 
podwiezienia przez 
nieznajomych

 Nie podwo" nieznajomych

 W czasie rozmowy patrz w 
oczy

 Je%li nie mo$esz powiedzie' 
nic mi!ego, nie mów wcale

 Kiedy kto% ci# zaczepia, po 
prostu odejd"

 S!uchaj uwa$nie kiedy 
przyjaciel dzieli si# z tob& 
do%wiadczeniami lub emocjami

 Pomy%l zanim powiesz

 Trzymaj r#ce i nogi przy sobie

 Jakie% inne?

ZAKO$CZENIE

Rozwijanie relacji w internecie ma swój w!asny zestaw 
komplikacji i korzy%ci, ale nie musi to by' dzia!anie  
budz&ce strach. B#d&c przygotowanym i %wiadomym, a 
jednocze%nie unikaj&c ryzyka, mo$na czerpa' korzy%ci z 
internetowych relacji.


