„New kids on the blog”
Naucz swoje dzieci podstaw bezpiecznego prowadzenia blogu
Moda na prowadzenie blogu („blog” to skrót angielskiego określenia
„Web log” oznaczającego dziennik sieciowy) lub pamiętnika online
rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, szczególnie wśród
nastolatków, którzy czasem prowadzą blogi bez wiedzy rodziców lub
opiekunów.
Ostatnie badania wskazują, że autorami około połowy istniejących blogów są nastolatki, z
czego dwoje na każdą trójkę podaje w nich swój wiek, troje na pięcioro adres i informacje
kontaktowe, a jedno na pięcioro — pełne imię i nazwisko. To oczywiste, że ujawnianie tego
typu informacji stwarza ryzyko.
W miarę powstawania coraz to nowych blogów, rośnie rywalizacja młodych użytkowników
starających się zdobyć uwagę odwiedzających ich witryny. Może to czasem prowadzić do
umieszczania niestosownych materiałów, takich jak prowokacyjne zdjęcia dzieci i ich
przyjaciół.
Szybki elementarz prowadzenia blogu dla rodziców
Pomimo zalet prowadzenia blogu, takich jak doskonalenie zdolności pisania i komunikacji,
bardzo ważne jest poinstruowanie dzieci na temat Internetu i blogów zanim zaczną
prowadzić własny blog. Kilka sugestii na początek:
•Ustal zasady korzystania z Internetu z dziećmi i stosuj je konsekwentnie.
•Sprawdź treści, które dzieci mają zamiar umieścić w Internecie. Z pozoru nieszkodliwe
informacje, takie jak maskotka szkoły czy zdjęcie miasta, można ze sobą skojarzyć i
odnaleźć szkołę, do której uczęszcza autor blogu.
•Zastanów się, czy nie przeszkadza tobie prezentowanie obcym materiałów tego typu (i
poleć to samo dzieciom). Usuń materiały w razie wątpliwości.
•Oceń witrynę, w której można zamieścić blog i sprawdź, czy blogi są prywatne i
zabezpieczone hasłem.
•Odwiedzaj witrynę blogu swojego dziecka, aby móc oceniać jego zawartość na bieżąco.
•Odwiedzaj witryny innych blogów w poszukiwaniu dobrych wzorów, które możesz
później wskazać dzieciom.

Podstawowe wskazówki dla prowadzących blogi
Poniższe wskazówki są szczególnie przydatne dla dzieci zainteresowanych prowadzeniem
blogu (ta lista nie wyczerpuje tematu). Zachęcamy rodziców, aby dodawali wskazówki

adekwatnie do potrzeb ich rodziny. Przede wszystkim przekaż dzieciom, że:
•Nigdy nie powinny podawać prywatnych informacji takich jak nazwisko, dane
kontaktowe, adresy, numery telefonów, nazwa szkoły, adres e-mail, nazwiska przyjaciół i
krewnych, nazwy użytkowników w komunikatorach internetowych, wiek lub data
urodzenia.
•Nigdy nie powinny umieszczać prowokacyjnych zdjęć swoich lub innych osób oraz
zdjęć, które mogłyby ujawniać prywatne informacje. Powinny zawsze zwrócić uwagę na
tło zdjęcia.
•Powinny założyć, że treści umieszczanych w sieci Web nie można usunąć. Każdy
użytkownik Internetu może łatwo wydrukować lub zapisać treść blogu na swoim
komputerze.
•Powinny korzystać z witryn umieszczających blogi, które mają jasno określone
warunki użytkowania oraz oferują ochronę hasłem samego blogu, a nie tylko konta
użytkownika. (Nawet w takich przypadkach lepiej założyć, że blog będzie dostępny dla
każdego.)
•Powinny unikać „ścigania się” lub rywalizacji z innymi autorami blogów.
•Treści zamieszczane w blogu powinny być pozytywne, a blogów nie powinno się
używać do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i atakowania innych.

