
WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ - POPULARNE APLIKACJE

JAKI JEST ŚWIAT
DZISIEJSZEGO
NASTOLATKA?
CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?
CO TAK ZAJMUJE MOJE DZIECKO?

Tik Tok to mobilna aplikacja internetowa, której główna funkcjonalność polega
na możliwości wysyłania materiałów wideo o długości do 60 sekund.

Tik Tok zawiera różne modowe "zajawki" młodzieży np. call me maybe. Polega na  podawaniu swojego
prywatnego numeru telefonu na publicznych filmikach, do których dostęp może mieć każda osoba.

Tik Tok jest pełen challeng'y (czyt.czelendży), to wyzwania do zdobycia popularności w sieci.
PRZYKŁAD:Dwie osoby zapraszają trzecią do zabawy. Poproszona zostaje ona o podskoczenie. Gdy jest w
powietrzu, dwie pozostałe osoby podcinają ją. W skutek tego osoba ta uderza boleśnie o podłogę. Czasami
kończy się kilkoma siniakami, w najgorszym wypadku kalectwem lub śmiercią.

Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share and
digest. Wen making your own, simply
organize your images, charts, and text.
Finally, cite your sources.
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CO MOŻESZ ZROBIĆ?

✓ buduj odpowiedzialność w Internecie u swojego dziecka już od najmłodszych lat,
✓ uczulaj dziecko na weryfikowanie informacji znajdujących się w Internecie oraz na 
   kwestie prywatności, rozmawiaj na temat zagrożeń, 
✓ kontroluj treści, które upubliczniane są przez Twoje dziecko,
✓ zwróć uwagę na znajomości, które nawiązywane są w mediach społecznościowych.

Czym jest? Facebook to serwis społecznościowy, w ramach którego 
zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się 
wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. Brzmi dobrze, 
jednak wielu młodych ludzi tworzy/bierze udział w grupach pełnych 
wyzwisk, przekleństw. Dodatkowo w serwisie możemy natknąć się na 
nieodpowiednie zdjęcia (nagość, przemoc, nawoływanie do nienawiści, 
czy propagujące spożywanie alkoholu/narkotyków).

FACEBOOK
1,59 miliarda użytkowników korzysta 
z serwisu każdego dnia

INSTAGRAM
codziennie 500 milionów aktywnych użytkowników

Czym jest? Instagram jest „wizualną” platformą mediów społecznościowych, 
ponieważ jest nastawiona na udostępnianie zdjęć i filmów. W takim razie 

co może zagrażać mojemu dziecku? 72 procent użytkowników Instagrama 
twierdzi,że kupiło produkt zareklamowany w aplikacji. Instagram pełen jest

influencerów, czyli osób wpływowych, mających możliwość wpływu na 
decyzję/opinię innych. Zdjęcia w tej aplikacji wielokrotnie ukazują nagość, 

promują alkohol/narkotyki.

TIK TOK
liczba użytkowników ok. 1,5 miliarda, 700 milionów korzysta
z niej codziennie.

SNAPCHAT
liczba ta wzrosła już do 186 mln dziennie. Każdego dnia

użytkownicy wysyłają ponad 3 miliardy „snapów” i spędzają w
aplikacji średnio 1 godzinę.

To aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć, które można 
oglądać przez maksymalnie 10 sekund.

Młodzież uwielbia Snapchata, bo można wrzucić najgłupszą nawet fotkę czy 
krótki filmik, który później zniknie. Rodzice nie zobaczą nieodpowiedzialnego 

zachowania swojego dziecka. Ale Snapchat to też nagie zdjęcia nastolatek 
i nieograniczone możliwości dręczenia osób, których nie lubimy.

E-ulotka informacyjna powstała na podstawie wybranych posterów studentów  V roku Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
źródeł internetowych i własnych spostrzeżeń. E-ulotkę przygotowała pedagog szkolny Agnieszka Brzazgacz SP1 Kęty.


