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7,8,9-latek online?

Kategoria PEGI dotyczy tylko oryginalnej części ROBLOX'a a nie
gier stworzonych przez użytkowników. 
 
Większość z nich jest przyjazna dla młodszych dzieci, a
moderatorzy szybko usuwają produkcje zawierające
nieodpowiednie treści. 
 
Nie zmienia to faktu, że wśród dziesięciu najpopularniejszych
obecnie gier jest pięć których jedynym celem jest rywalizacja i
jakaś forma unicestwiania innych, sterowanych przez graczy,
awatarów.

comScore amerykańska agencja
analityczna przeprowadziła badanie wśród
dzieci do 13 roku życia.  Okazało się, że
czas spędzony przez nie w Robloxie był
większy niż razem na YouTube, Netflix i
Facebook. 
 
Roblox ma elementy portali socjal media.
Jest czat, jest możliwość
dodania znajomych i wspólnego grania.
Udostępniamy, komentujemy i lajkujemy
nie zdjęcia z wakacji a ulubione gry

Czy Twoje dziecko
musi grać online, żeby
dobrze się bawić przy

komputerze?

SOCIAL MEDIA?

@CyberSkillPl

Roblox jak większość produkcji skierowanych do dzieci ma
funkcję kontroli rodzicielskiej. 
 
Możesz włączyć moderację czatu, zablokować możliwość
dodawania konta Twojego dziecka do znajomych i
ograniczyć dostęp do gier zawierających przemoc oraz imitacje
realnych broni palnych.
 
Wszystkie powyższe opcje blokujesz kodem pin.
 
Tylko osoba pełnoletnia może zgodnie z regulaminem
samodzielnie zalożyć konto w Roblox. 

Zróbcie listę niegrzecznych
zachowań w grze. 
 
Poszukaj razem z dzieckiem
opcji zgłaszania takiego
zachowania moderatorom
portalu. I poproś aby robiło to
gdy tylko zauważy coś
niepokojącego.
 
Taki nawyk przyda się
Twojemu dziecku zawsze gdy
będzie korzystało z internetu.
 

KONTROLA RODZICIELSKA

Trudno jednoznacznie sklasyfikować Robloxa. To przedziwny miks gry, programu do ich tworzenia i
medium społecznościowego. 
 
Na serwery tej platformy loguje się sto milionów unikalnych użytkowników miesięcznie.

WIĘCEJ NA:

MODERATOR

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

KIM JEST AUTOR?
Radek. Gracz, gadżeciarz i tata dwóch córek. To dla nich
szuka sposobów na mądre wykorzystanie technologii. Na
co dzień uczy dzieciaki programownia. LICENCJA

JAKIE GRY SĄ W ROBLOXIE?

ROBLOX TO GRA?

Autor opracowania wyraża swoją prywatną opinię. Używasz na własną odpowiedzialność.

To za jego pomocą osoby mające
odpowiednią wiedzę i umiejętności tworzą
wszystkie dostępne na platformie gry.
 
Wbrew pozorom jest to niezwykle proste.

ROBLOX STUDIO

Wiele osób myśli, że Roblox to gra. Tak
naprawdę sprawa jest nieco bardziej
skomplikowana. 

Twórca nie udostępnia oficjalnych
statystyk więc opieram się na
szacunkach a według nich

na dzień dzisiejszy znajdziecie w
Robloxie ok 10 milionów gier.
Strategie, platformówki, gry
logiczne, a nawet strzelanki
inspirowane  Fortnite.

W sieci bez problemu znajdziesz kursy,
dzięki którym Twoje dziecko nauczy się
zasad programowania oraz projektowania
gier.
 
Dodatkowo twórca Robloxa oddaje część
zysków autorom najlepszych gier.

Wulgarny język, przezywanie, wyzywanie , agresja słowna i
niestosowne seksualne zachowanie za pomocą avatarów. Im
popularniejsza gra na Robloxie, tym więcej tego typu zachowań
znajdziemy. 
 
Całe szczęście że takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko.
Większość graczy jest anglojęzyczna więc tylko nieznajomość
języka chroni wasze dziecko. 
 
To że produkt jest skierowany do 7 latków nie zabrania grać w
nią 20 czy 30-latkom. Takie osoby też można spotkać na
serwerze.

NAJSŁABSZE OGNIWO - GRACZE

Wszystkie gry multiplayer
wiążą się z ryzykiem. Nie
ważne jak dobrze Twórca
zabezpieczy grę i jakie
możliwości kontroli da
rodzicom. 
 
Nie da się kontrolować
zachowania innych graczy.


