
Zaplątani w sieci, czyli kilka słów, faktów i przemyśleń o współczesnym używaniu 

mediów przez dzieci i dorosłych. 

Większość z nas telefon nosi ciągle przy sobie, w torebce, czy w kieszeni. Oczywiście 

służy on nam do kontaktu z otoczeniem, wykonywania ważnych rozmów, szybkiej wymiany 

informacji. Jednak obecnie telefon pełni także funkcję rozrywki, wszystkie aplikacje typu 

Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, długo można by wymieniać. Telefon stanowi także 

odskocznię od nudy, przeglądamy strony czy aplikacje w poczekalniach, w komunikacji 

miejskiej, a także rozmawiając z bliskimi, czy jedząc z nimi wspólnie posiłek. Zdarza się, że 

funkcja rozrywkowa telefonu jest zdecydowanie ważniejsza i przede wszystkim pochłania 

więcej czasu względem tej, do której telefon został początkowo stworzony.  

Poza tym, że my, dorośli, korzystamy z mediów, korzystają z nich również dzieci, 

niejednokrotnie obserwując nasze wzorce korzystania z telefonów, telewizji czy komputera. 

Sieć to współczesne podwórko, służy do szybkiej wymiany informacji z rówieśnikami, pełni 

rolę pośredniczącą w umawianiu się na spotkania „w realu”, często pomaga w nauce. Dzieci 

i młodzież wymienią kolejne powody, dla których służy im komputer, czy telefon. Grają 

w gry, przeglądają Youtube, śledzą informacje o swoich idolach. Obecnym marzeniem 

uczniów jest spotkanie z ulubionym youtuberem, a jako swoje sukcesy podają osiągnięcia 

i wyniki w grze BrawlStars. Wymarzonym zajęciem dzieci i nastolatków jest prowadzenie 

streamów, własnych kanałów na Youtube lub bycie testerem gier.  

Dzieci coraz szybciej sięgają do telefonów, czy tabletów. Rodzice niejednokrotnie 

tłumaczą to sobie tym, że przecież sieć oferuje szereg mądrych i wartościowych materiałów, 

z których dzieci mogą się uczyć. I oczywiście, to prawda… jednak tylko wtedy, kiedy 

korzystają z mediów pod okiem rodzica.  

Media, a maluch – dziecko w świecie ekranów  

Rodzic nie zawsze ma możliwość pełnego oddania się w świat dziecięcej zabawy, nie 

zawsze ma chęć na przeznaczenie stu procent uwagi dziecku. Wówczas z pomocą przychodzą 

„ekrany”. Poniżej zaprezentowano stanowiska ekspertów w kwestii tego, kiedy, ile i czy 

w ogóle sadzać dziecko przed ekranem telewizora lub tableta. 



 Zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii są zgodne z tymi, o których mówi Światowa 

Organizacja Zdrowia. Powstały na podstawie analizy badań. Eksperci przedstawiają poniższe 

zalecenia: 

 dziecko do osiemnastego miesiąca życia w ogóle nie powinno korzystać 

z telefonu/tabletu/telewizji, za wyjątkiem rozmów wideo, np. przy użyciu  

 dziecko w wieku 18 – 24 miesięcy - jak najmniej kontaktu z ekranami, jeśli już to krótko 

i w obecności rodzica; 

 dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat - maksymalnie godzina dziennie, również 

w obecności rodzica; 

 dzienny kontakt starszych dzieci z wszelkimi urządzeniami ekranowymi nie powinien 

przekraczać dwóch godzin. 

 

 Ważne jest to, aby pamiętać, że dla dziecka najważniejszy i nieoceniony jest kontakt 

z drugim człowiekiem, który jest najbardziej stymulujący dla jego mózgu. Nie ma takiej rzeczy, 

której dziecko nie nauczyłoby się bez użycia do tego mediów. Z kolei konsekwencjami używania 

tej formy rozrywki wśród najmłodszych mogą być rozdrażnienie, irytacja, mniejsza uważność, 

trudności z koncentracją uwagi, opóźniony rozwój mowy, przebodźcowanie, pogorszenie wzroku, 

niższy poziom refleksyjności i umiejętności wyciszenia się.  

 W przypadku mniejszego dziecka, to rodzic podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób 

dziecko korzysta z telefonu, czy tableta. Czasami takie rozwiązanie jest nieuniknione i pomaga 

rodzicom odetchnąć. Należy jednak pamiętać o tym, żeby unikać na przykład oglądania bajek 

podczas spożywania posiłków, lub używania telewizji jako tła do rozmów czy wykonywania 

codziennych obowiązków, ponieważ takie nawyki mogą prowadzić do zaburzeń koncentracji 

uwagi. Nie najlepszym pomysłem jest również kontakt z ekranami przed zaśnięciem. Niebieskie 

światło, jakie emitują ekrany powoduje trudności w zasypianiu. Decydując się na to, żeby 

włączyć dziecku bajkę, pamiętajmy o tym, żeby jej treść i forma była dostosowana do wieku 

dziecka. Wybierajmy bajki stonowane, raczej wyciszające, przedstawiające takie postawy, jakie 

sami uważamy za właściwe w rozwoju dziecka (Belta-Iwacz, 2019). 

 

Alkohol, papierosy, narkotyki? - Nie, skądże. On tylko siedzi z tym telefonem. Zjawisko 

fonoholizmu. 

 

 O zjawisku uzależnień behawioralnych mówimy między innymi wówczas, kiedy 

występuje przymus wykonywania danej czynności. Są to zachowania nałogowe, nad którymi dana 



osoba nie jest w stanie zapanować, a jednocześnie wpływają one negatywnie na wiele obszarów 

funkcjonowania danej osoby (Ogińska-Bulik, 2014). Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które musi 

zmierzyć się ze skutkami nadmiernego używania telefonów przez dzieci i młodzież. Mowa tu 

o telefonach, ponieważ dostęp do nich jest najbardziej swobodny. Nikogo nie dziwi zabieranie 

przez dziecko telefonu do szkoły, bo jest to uzasadnione bezpieczeństwem i potrzebą kontaktu. 

Jednak coraz bardziej akceptowane jest stałe korzystanie z telefonu podczas rozmów z innymi, 

spotkań towarzyskich, spożywania posiłków, czy nawet zasypiania z telefonem w ręku. 

Z fonoholizmem mamy do czynienia wówczas kiedy dana osoba jest silnie związana ze swoim 

telefonem, w przypadku braku możliwości korzystania z niego odczuwa dyskomfort, niepokój, 

a sam telefon jest głównym źródłem utrzymywania kontaktu z otoczeniem. Taka osoba odczuwa 

nieustanny przymus kontaktowania się z innymi przy użyciu telefonu. Fonoholizm może przyjąć 

np. formę uzależnienia od SMS-ów, ale także uzależnienia od nowych modeli telefonu, czy gier 

(Pawłowicz, 2010). 

Z ogólnopolskich badań "Młodzi cyfrowi" (2019) wynika, że na zespół FOMO (z ang. 

Fear of Missing Out - lęk przed byciem pominiętym) cierpi 14% młodzieży. 28% uczniów 

odczuwa niepokój lub zdenerwowanie, gdy nie wie, co planują lub robią w sieci inni. Połowa 

nastolatków natychmiastowo musi reagować na zastane w sieci wiadomości. Jako fonoholika 

postrzega siebie 25% nastolatków. Na poziomie zachowania przekłada się to również na 

nieustanną potrzebę bycia online, przeglądanie mediów społecznościowych zaraz po 

przebudzeniu, w obawie o to, co nas mogło ominąć w nocy, niepokój w sytuacji rozładowania 

telefonu lub niemożności korzystania z niego. 

"Młodzi cyfrowi", czyli kilka faktów z badań na przestrzeni ostatnich lat 

 

 Z badań przeprowadzonych w latach 2015-2016, które objęły ponad 22 tysięcy uczniów 

w wieku 12-18 lat, opisanych w raporcie "Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych" 

wynikało, że regularne i systematyczne korzystanie z własnego telefonu rozpoczyna się w wieku 

10 lat, w dużych miastach średnia wieku obniża się to 7-8 lat. Badana młodzież korzysta 

z Internetu używając w tym celu smartfonów, tabletów, laptopów (70%), coraz rzadziej 

korzystając z komputerów stacjonarnych. Wówczas przynajmniej raz dziennie z telefonu 

korzystało 85% badanych uczniów, a 35% z nich kilkadziesiąt razy dziennie. Ponad jedna trzecia 

młodzieży nie wyobrażała sobie codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego lub 

smartfona. Prawie 20% uczestników badania korzystało z Facebooka kilkadziesiąt razy dziennie, 

a przynajmniej raz dziennie swoją aktywność przejawiało 66,5% uczniów objętych badaniem. Co 

czwarty uczeń wówczas przynajmniej raz dziennie robił sobie selfie, był to trend bardziej typowy 



dla dziewcząt. Około 2-3% badanych uczniów przejawiało wówczas przejawy uzależnienia od 

urządzeń cyfrowych, a prawie 23% ankietowanych czuło się źle, kiedy z jakiegoś powodu nie 

mogło korzystać z telefonu. Poniższy wykres prezentuje to, jak nauczyciele oceniają skutki 

nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego przez swoich uczniów.   

 

Wyk. 1. "Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych" 

 

 Badanie "Młodzi cyfrowi" stanowi kontynuację wcześniej przytaczanych badań. 

Badaniem objęto 51 tysięcy polskich uczniów. Z badań wynika, że prawie połowa uczniów 

w wieku 12-19 lat posiada nieograniczony dostęp do zasobów sieci. Najczęściej używanym 



narzędziem do korzystania z Internetu jest telefon komórkowy (97%). Ponad połowa uczniów, 

chcąc skorzystać z Internetu nigdy nie sięga do komputera stacjonarnego. Obniżył się wiek, 

w jakim dzieci otrzymują swojego pierwszego smartfona. Młodzież najwięcej czasu spędza 

w komunikatorze Facebook Messenger oraz serwisie YouTube. Połowa młodzieży nie wyobraża 

sobie życia bez smartfona i czuje wewnętrzną potrzebę, aby natychmiast zareagować na 

wiadomość. 25% ankietowanych przyznaje, że zdarza się im rezygnować ze snu, aby móc 

korzystać z telefonu. Prawie połowa uczniów, po przebudzeniu się w nocy sięga po swój telefon. 

Co piąty uczeń nałogowo korzysta z telefonu. 1/3 uczniów sięga po telefon kilkadziesiąt razy 

dziennie, tyle samo nastolatków ocenia siebie jako osoby uzależnione od mediów 

społecznościowych. Dzieci i młodzież raczej negatywnie oceniają rolę swoich rodziców 

w używaniu przez nich samych mediów. Ponad 60% badanych przyznało, że rodzice nie uczą ich 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu, a co trzeci uczeń stwierdził, że jego rodzic w ogóle nie 

wie, do czego jego dziecko używa Internetu i smartfona. Nadmierne używanie mediów ma 

również związek z dobrostanem psychicznym - 20% nastolatków ocenia swoje dotychczasowe 

życie jako niezbyt szczęśliwe lub nieszczęśliwe, a ich stan zdrowia jest niezły lub kiepski 

(Dębski, Bigaj, 2019). Graficzne podsumowanie najciekawszych wyników badań zostało 

przedstawione na końcu artykułu. 

 

Cyberprzemoc 

Z badań przeprowadzanych w latach 2015-2016 wynika, że 3/4 ankietowanych 

uczniów zna pojęcie cyberprzemocy, a najczęstszą formą doświadczanej cyberprzemocy jest 

robienie zdjęć lub nagrywanie filmów bez pozwolenia ucznia (58,5% uczniów doświadczyło 

takiego zachowania przynajmniej raz w życiu). Kolejnym przejawem cyberprzemocy było 

hejtowanie - 37,2% (otrzymywanie obraźliwych wiadomości, komentarzy). Badani młodzi 

przyznali także, że otrzymują od innych i sami wysyłają materiały o treści erotycznej 

w formie zdjęć lub filmów. Ponad połowa ankietowanych przyznała, ze posiada na swoim 

smartfonie materiały, których nie powinni widzieć inni (Dębski, 2017). Biorąc pod uwagę tak 

szeroka skalę zjawiska, należy szczególną uwagę zwracać na aspekt cyberprzemocy. 

W grupie, która doświadczyła jakiejkolwiek formy przemocy w sieci z dużym 

prawdopodobieństwem znajdują się uczniowie naszej szkoły. Bądźmy czujni i rozmawiajmy 

z dziećmi.  
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