
Jedna z najbardziej popularnych aplikacji internetowych wśród młodzieży.
Umiożliwia udostępnianie materiałów wideo o długości do 60 sekund. 
Na Tik Toku popularne są tzw. challenge (wyzwania) np. odtwarzanie tańca z
teledysku, czy prezentacja różnych umiejętności. 

Co w takim razie powinno nas niepokoić? 
Niestety coraz częściej pojawiają się bezmyślne i niebezpieczne wyzwania.
Przykładem jest celowe doprowadzanie do upadku jednej z nagrywanych osób.
Czasem kończy się to siniakami, ale w najgorszym wypadku może doprowadzić
do kalectwa. 

Snapchat to aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć, które można
oglądać przez maksymalnie 10 sekund. Dzieci i młodzież bardzo chętnie
korzystają z tej aplikacji, gdyż każda udostępniona przez nich treść po chwili
znika. 

W ten sposób rodzic nie ma kontroli nad udostępnianymi przez dziecko
materiałami, nie może zobaczyć nieodpowiedniego zachowania. Nie
zapominajmy też, że"znikanie" zdjęć, czy filmów w aplikacji jest tylko pozorem.
Treść raz udostępniona w sieci, nigdy nie ginie...

Serwis społecznościowy, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć grupy,
dzielić się wiadomościami i zdjęciami. 

Facebook można uznać za obecnie najpopularniejszy portal, bez którego
większość z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania.

Pamiętajmy jednak, że mimo wszelkich zabezpieczeń, serwis wciąż pełen jest
nieodpowiednich treści, takich jak przemoc, nagość, nawoływanie do nienawiści,
czy propagujących eksperymentowanie z używkami.

Serwis społecznościowy, który umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i
filmów. Na Instagramie popularni są tzw. influencerzy, czyli osoby, które
wpływają na decyzje i opinie innych użytkowników. Osoby te najczęściej
reklamują różne produkty, zachęcając do ich kupna

Jakie zagrożenie płynie z Instagrama?
Influencerzy często stają się wzorem dla najmłodszych użytkowników serwisu. 
 Zdarza się, że promują niewłaściwe wzorce. Ponadto Instagram wielokrotnie
ukazuje nagość, czy inne niewłaściwe treści. 

Wirtualna rzeczywistość, czyli co tak
zajmuje dzieci?
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Jak chronić dziecko?

Kontrolować treści udostępniane przez dziecko
Zwracać uwagę na znajmości nawiązywane przez dziecko
Rozmawiać na temat zagrożeń
Uczyć weryfikowania informacji w Internecie
Od najmłodszych lat budować świadomość i odpowiedzialność
dziecka w Internecie
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