Szanowni rodzice
Czas nauczania zdalnego jest doskonałym momentem na uaktywnianie się
patostramingu. Rzecz jasna wynika to z faktu ,że telefon , tablet lub komputer ma służyć
do zdobywania wiedzy i do kontaktu z nauczycielami. Ciężko teraz zarekwirować telefon
lub nawet ograniczyć czas korzystania z niego. Bo przecież słyszymy od dzieci muszę
sprawdzić pocztę, przesłać zadnie , być na lekcji online. Taka sytuacja daje dzieciom
możliwość nieograniczonego korzystania z Internatu. My , rodzice i nauczyciele
powinniśmy sobie zdawać sprawę z faktu ,że czas zdalnego nauczania jest czasem
nasilonej pracy patostremrów, którzy wykazują się niezwykłą aktywności codziennie
zamieszczając nowe filmiki. Sprawdźmy , co ogląda nasze dziecko, zobaczmy co jest w
jego przeglądarce .Treści patostreamerskie są konstruowane w ten sposób by były
atrakcyjne dla dzieci ,niestety są niewłaściwe i niosą zmiany w zachowaniu młodych

ludzi. Nie dziwmy się potem, że młodzi ludzie reagują agresywnie, że odpowiadają
arogancko a nawet wulgarnie. To wszystko jest efektem nasiąkania treściami
patostreamingu.
Mimo,że treści zamieszczane przez patostreamerów są wyreżyserowane aż 38 proc.
nastolatków twierdzi, że patostreaming pokazuje prawdziwe życie. Tyle samo osób
wieku 13-15 lat nie widzi nic złego w zarabianiu na przemocy i poniżaniu drugiego
człowieka. Oto przerażające wnioski z raportu „Patotreści w Internecie”. To pierwsze
tego typu badanie przeprowadzone w Polsce.
Niektórzy spośród rodziców uczestniczyli w mojej prelekcji na temat Cyberchorób.
Wówczas szeroko poruszyłam problem patostremerów. Dla tych z państwa, którzy po
raz pierwszy zetknęli się z tym terminem zamieszczam słownik pojęć, który niestety jest
bardzo dobrze znany naszym dzieciom
Patostreming to nadawany na żywo materiał wideo, zawierający wulgarny, poniżający,
pełen przemocy fizycznej i słownej przekaz. Często obraz ten streamowany jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Co szczególnie istotne, dzięki
specjalnym platformom internetowym tzw. patostreamerzy mają możliwość zarabiania
pieniędzy w oparciu o ludzką krzywdę.
Patostreamer

nagrywa filmiki o agresywnej , wulgarnej treści , nierzadko pod

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Co nie jest bez znaczenia zarabia
na zamieszczanych treściach. Im bardziej są one wulgarne, nacechowane większą dawką
przemocy, tym wyższa stawka wpłacającego lub „droższe” jest wyzwanie. Kwoty
wpłacane przez poszczególnych użytkowników wahają się od kilku do nawet kilkuset
złotych. Patostreamerzy działają głównie na You Tube oraz na Instagramie
Patotreści to nic innego jak treści zamieszczane przez nagrywających.
Szczególnie niepokojący jest fakt, że ilość patotreści w polskim internecie przybrała
niezwykle wysoką skalę. Wasze dziecko może na nie natrafić kilka razy dziennie.

Jak wynika

z przeprowadzonych badań 37 proc. nastolatków w wieku 13-15 lat

przyznaje, że oglądało patotreści w Internecie, a 43 proc. z nich ma z nimi kontakt co
najmniej raz w tygodniu. Dlaczego to robią? Przede wszystkim z ciekawości.
W jaki sposób najmłodsi trafiają na patologiczne treści w Internecie? Głównym źródłem
wiedzy jest informacja ustna od osoby znajomej (53 proc. wskazań). 30 proc. trafiło na
patotreści przypadkiem, bo np. wyświetliły się jako polecane przez strony lub aplikacje z
filmami. 29 proc. badanych usłyszało natomiast o tym w mediach. Dla 27 proc.
respondentów źródłem informacji był z kolei link od znajomych.
Dlaczego młodzi chcą oglądać patotreści? Najczęściej wskazywanym powodem jest
ciekawość. Kolejną z najczęściej udzielanych odpowiedzi okazuje się nuda (29 proc.)
oraz chęć rozrywki. Co ważne, oglądający patotreści robią to najczęściej regularnie –
średnio 5 razy w miesiącu. 43 proc. nastolatków ma kontakt z tego typu materiałami co
najmniej raz w tygodniu.
Drogi rodzicu mam nadzieję ,że nie przejdziesz obojętnie koło tej informacji, może
myślisz ,że Twojego dziecka to nie dotyczy, nie chcę mówić ,że się mylisz.Mam nadzieję,
że tak jest. Wiem jednak ,że przy nieograniczonym dostępie do Internetu ciężko ustrzec
dziecko przed patostreamerami. Jedyną ochroną jest ikonka 18 plus, oznaczająca ,że
filmik nie jest odpowiedni dla dzieci. Zgodzisz się ze mną, że nie jest to wystarczające
zabezpieczenie. Dlatego proszę Was kontrolujcie, co robią Wasze dzieci gdy korzystają z
komputera?. Podobną prośbę kieruję do nauczycieli i wychowawców ;rozmawiajcie z
dziećmi na temat tego ile złych rzeczy można znaleźć w Internecie. Tym bardziej , że
zbliża się okres wakacji, czasu, kiedy nasze dzieci odpoczywają. Dopilnujmy by nie
spędziły wakacji oglądając patotreści.
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