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Dzieci, a Internet 

Internet – najpopularniejsze źródło rozrywki i środek komunikacji 

Z badań wynika, że młode osoby najczęściej korzystają z Internetu w celu rozrywki,  

a zwłaszcza: oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry i innych zadań, które 

umilają czas oraz do komunikacji z innymi osobami. Dostęp do tych wszystkich 

aktywności jest łatwy i często bezpłatny, a więc można z niego korzystać bez 

ograniczeń. Dzieci i młodzież w Internecie poszukują także informacji oraz wiedzy,  

a więc traktują to medium jako wiarygodne i niezawodne.  

 Ważnym wydaje się uświadamianie dzieciom, że informacje, które tam czytają 

nie zawsze są rzetelne, filmy które oglądają nie zawsze mają wartość, a osoby 

poznawane online mogą równie dobrze mieć wobec nich złe intencje. 

Podobna sytuacja dotyczy popularnych online blogerów, vlogerów i innych twórców, 

na których wzorują się dzieci i młodzież. Obserwuje się, że aktualnie najwięcej 

autorytetów dla młodych ludzi można znaleźć wśród osób aktywnie działających 

online czyli tzw. influencerów. Nie każda z tych postaci prezentuje właściwe wartości 

i poglądy. Nie zawsze ilość polubień, subów czy fanów, czyli stopień popularności 

oznacza dobry wzór do naśladowania. Dorośli zaś często nie są zaznajomieni z tym, 

czym karmi się ich pociecha w sieci w związku z tym nie mają pojęcia kto i w jaki 

sposób wpływa na jej zachowanie. 

 

Komunikacja online raz na zawsze zmieniła podejście do znajomych, poznawania 

nowych osób. Nawiązywanie relacji za pomocą Internetu jest dla wielu osób 

łatwiejsze niż poznawanie się twarzą w twarz. Te wszystkie aktywności wiążą się  

z najważniejszymi aspektami życia młodego człowieka, dlatego realizując je online 

młodzi spędzają wiele czasu korzystając z różnych urządzeń, a przede wszystkim 

smartfonów. 

 

Potrzeby rozwojowe, czyli poszukiwanie atrakcji… 

Dzieci i młodzież charakteryzują się dużą potrzebą stymulacji i poszukują bodźców, 

które mogą być dla nich atrakcyjne. Jeśli ta potrzeba nie jest spełniana w otoczeniu, 

może zdarzyć się tak że będą starali się ją zaspokoić poprzez różne aktywności 

online. Ważną potrzebą, z którą może być związane korzystanie Internetu w telefonie 
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jest potrzeba afiliacji, przynależności do grupy. Życie towarzyskie wielu grup 

nastolatków toczy się online, a Internet stał się jednym z ważniejszych sposobów na 

podtrzymywanie relacji. 

Niektóre aktywności online mogą się wiązać również z potrzebą uznania, prestiżu, 

który mogą uzyskać poprzez różne dokonania udokumentowane online. W świecie 

online może również funkcjonować presja rówieśników związana z podejmowaniem 

różnych zachowań, w tym zachowań ryzykownych. Potocznie funkcjonuje również 

określenie, że jeśli nie ma kogoś w sieci, to nie istnieje. To pokazuje jak silny wpływ 

na obraz młodego człowieka może mieć korzystanie z tego medium. Ważnym 

czynnikiem wpływającym na ilość czasu spędzanego w Internecie  oraz sposób 

spędzania tego czasu jest też nuda. Od zawsze nuda jest kłopotliwym stanem 

zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Stan, w którym nie wiemy co mamy robić, 

czym się zająć nie należy do przyjemnych, dlatego zazwyczaj staramy się go unikać. 

W związku z tym rodzice mają szansę nie słuchać narzekania, obserwować 

zniecierpliwienia dziecka i radzić sobie ze związaną z tym frustracją. Jednak 

psychologowie twierdzą, że jest to mechanizm szkodliwy dla rozwoju dzieci  

i młodzieży. 

 

Internet – rozrywka bez wysiłku… 

Korzystanie z Internetu charakteryzuje łatwość uzyskania tam wielu różnych bodźców 

bez żadnego wysiłku, często w sposób bierny pozbawiony wpływu na to, co 

konsumują.  

W efekcie kształtuje się niebezpieczny nawyk sięgania po to, co najbardziej 

dostępne, łatwe, atrakcyjne i… nie zawsze korzystnie wpływające na człowieka. 

Dlatego warto nie walczyć za wszelką cenę z nudą. Dajmy szansę młodym ludziom 

pobyć w tym stanie, dzięki czemu mogą spotkać się z samym sobą i sprawdzić swoje 

możliwości w świecie offline. 

 

Łatwa (ale nieskuteczna) forma komunikacji 

Kontakty z ludźmi znacznie zmieniły swoją formę odkąd jest możliwość zawierania 

znajomości i kontynuowania ich online. Komunikowanie się w sieci ułatwia ten 

kontakt, ale też zubaża go poprzez użycie jedynie werbalnych form porozumiewania 
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się, co ogranicza możliwość rozumienia komunikatów. Komunikacja z wieloma 

osobami jednocześnie wprowadza duże rozproszenie uwagi i spłyca kontakt. Młodzi 

ludzie szybko przyzwyczajają się do takiej „wielozadaniowości” i są w stanie 

funkcjonować w niej przez dłuższy czas. To może skutkować słabszymi kontaktami  

z rówieśnikami poza Internetem, gdyż nie towarzyszy temu taki ogrom bodźców jaki 

otrzymują w Internecie. Może również powodować poczucie nudy w kontaktach off-

line, podczas gdy jest efektem przestymulowania związanego ze zbyt dużą liczbą 

bodźców z Internetu. 

 

Wczesny dostęp i modelowanie, czyli największy błąd rodziców 

Warto pamiętać, że im wcześniej wprowadzamy dziecko w świat urządzeń mobilnych, 

tym bardziej staną się one częścią jego życia. Początek korzystania z urządzeń przez 

dzieci jest niezwykle ważny i warto zwracać uwagę na zalecenia specjalistów, które 

są oparte o badania i analizy rozwoju układu nerwowego człowieka. 

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zaleca, aby unikać udostępniania ekranów 

dzieciom do 2 roku życia. Tymczasem często zdarza się, że dzieci przed drugim 

rokiem życia potrafią obsługiwać urządzenia np. przesuwać obrazy, filmy, grać  

w proste gry itp. i spędzają na tej aktywności czas każdego dnia. 

Specjaliści zalecają, aby dzieci w wieku szkolnym nie korzystały z Internetu dłużej niż 

2 godziny dziennie, gdyż dłuższy czas online może wpływać niekorzystnie na ich 

rozwój. Są to informacje bardzo ważne dla rodziców, gdyż brak zasad i limitów  

w korzystaniu ze smartfona może powodować kształtowanie się niewłaściwego 

wzorca używania tego urządzenia. 

 

Za kształtowanie takiego wzorca odpowiedzialni są rodzice, których 

wiedza bądź niewiedza w tym zakresie może mieć duże znaczenie.  

Podobnie działa również przykład płynący z zachowana się rodziców czy innych 

znaczących dorosłych. Jeśli rodzic prawie cały czas korzysta z telefonu czy 

komputera, kieruje do dziecka często komunikaty typu „nie przeszkadzaj”, „za chwilę” 

lub zaangażowany w aktywności online nie reaguje na to, co robi, to 

prawdopodobnie dziecko takie zachowania nabędzie. Dlatego przykład ze strony 
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dorosłych oraz sposób w jaki oni korzystają z sieci jest bardzo ważny w procesie 

kształtowania się właściwych postaw w tym zakresie. 

 

Uzależnienie od Internetu 

Jest to stan w którym dziecko nie jest w stanie funkcjonować bez dostępu do 

Internetu. Może mieć on różne twarze, takie jak m.in. uzależnienie od internetowych 

kontaktów społecznych, przymus pobierania informacji, niedoparta potrzeba 

surfowania w sieci, kompulsywne używanie komputera. U osób uzależnionych mogą 

pojawić się zmiany na poziomie języka. Staje się on ubogi i ściśle związany  

z aktywnością w Internecie. Możliwe są też bezsenność czy nadpobudliwość. Zaczyna 

brakować czasu na kontakty i bliskimi, obowiązki, spada efektywność pracy i nauki. 

Pojawiają się trudności w kontrolowaniu czasu spędzanego  

w Internecie. Kiedy podejrzewamy, że u naszego dziecka rozwija się uzależnienie 

należy poszukać pomocy specjalisty. 

 

Sygnały wskazujące na uzależnienie 

 pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z Internetu 

 brak kontroli nad czasem korzystania z Internetu 

 złe samopoczucie po zaprzestaniu korzystania z Internetu 

 konieczność korzystania coraz dłużej z Internetu, w celu dostarczenia tej 

samej dawki przyjemności jak na początku korzystania 

 nieudane próby kontroli nad czasem spędzanym w sieci 

 wyszukiwanie zajęć związanych z Internetem 

 rezygnacja z zainteresowań, które wcześniej dawały satysfakcję 

 korzystanie z Internatu pomimo świadomości negatywnych konsekwencji 

 

Efekt nowicjusza 

Osoba, która zaczyna korzystać z Internetu spędza na początku dużo więcej czasu na 

surfowaniu, dlatego nie od razu należy mówić o uzależnieniu, ponieważ ilość godzin 

spędzanych w sieci maleje.  

 

Zachowania które mogą pojawić się w Internecie 
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Osoby w sieci mają większą skłonność do otwierania się i zwierzania, co wiąże się  

z poczuciem anonimowości. Warto więc stwarzać okazję do rozmowy w środowisku 

domowym oraz uświadamiać, że nie warto udostępniać wrażliwych informacji o sobie  

w sieci. Podczas korzystania z Internetu może pojawić się rozhamowanie, czyli 

spadek kultury wypowiedzi i brak szacunku do innych. Jest to związane z poczuciem 

bezkarności  

i braku nadzoru. Istotne więc aby uczulać dzieci i młodzież, że słowo napisane z sieci 

ma wielką moc i należy zawsze brać odpowiedzialność za swoje zachowanie.  

 

Zagrożenia w Internecie 

Duża ufność w to że po drugiej stronie ekranu jest ta osoba, za którą się podaje  

i pisze prawdę może być wykorzystywana przez przestępców. Szczególnie istotne jest 

aby przekazać pociechom, aby nie podawały takich danych jak adres, miejsce i czas 

pracy rodziców, opisy cennych przedmiotów w domu, czy dat wyjazdów. Watro też 

przestrzegać przed  nieodpowiednimi treściami jakie dzieci mogą znaleźć z sieci. 

Mogą one być narażone na zetknięcie z pornografią, pedofilią, rasizmem, sektami, 

hazardem, narkotykami oraz innymi materiałami niebezpiecznymi. Należy więc 

zapewnić, że może i powinno zawiadomić rodzica w każdej niepokojącej je sytuacji  

i nie poniesie konsekwencji, jeśli natknie się na takie treści. Wsparcia należy udzielić 

także, gdy młody użytkownik Internetu padnie ofiarą nękania poprzez maile, 

wiadomości, zamieszanie ośmieszających zdjęć i filmików. W takiej sytuacji wagę 

złota będą miały każde słowa otuchy, a także konkretne działania, jak zebranie 

umieszczonych treści, gdyż osoby je tworzące mogą być pociągnięte do 

odpowiedzialności przed sądem.  

 

Jak chronić dziecko 

Ważna jest kontrola czasu spędzanego przez dziecko przy komputerze czy telefonie. 

Limitowanie dostępu do urządzeń mobilnych powinno być ustalone i konsekwentnie 

respektowane przez opiekunów. Dobrym pomysłem jest nie tylko przeprowadzanie 

rozmów na temat zasad korzystania w Internetu w sposób kulturalny czyli tak zwaną 

netykietą, lecz także spisanie umowy między rodzicem i dzieckiem, a także 

podpisanie jej przez obojga oraz umieszczenie w miejscu w którym znajduje się 
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komputer. Aby chronić młodszych użytkowników przez niebezpiecznymi treściami 

warto zainstalować filtry rodzinne, które blokować będą nieodpowiednie informacje. 

Nieocenione będzie także po prostu wspólne spędzanie czasu off-line. Rozmowy, 

zabawy, wyjazdy i budowanie więzi tworzyć będzie najlepszą bazą do radzenia sobie 

z trudnościami wiążącymi się nie tylko z korzystaniem z Internetu, ale wszystkimi 

innymi. Dziecko będzie chętniej poszukiwać towarzystwa i zajęcia poza siecią, jeśli 

będzie wiedzieć, że jest tam potrzebne, akceptowane i kochane.  

 

Jak może wyglądać umowa dotycząca zasad korzystania z Internetu 

Dziecko: Wiem, że nie wolno podawać żadnych informacji o sobie i mojej rodzinie, 

takich jak nazwisko, adres, nr telefonu i karty kredytowej, nazwy i miejsca szkoły, 

miejsca pracy rodziców. Wiem, że nie wolno wysyłać nikomu w Internecie moich 

zdjęć. Wiem, że to nierozsądne rozmawiać z nieznajomymi przez Internet. Nigdy bez 

wiedzy rodzica nie spotkam się z nikim kogo poznałem przez Internet. Obiecuję 

opowiedzieć o wszystkim co mnie zaniepokoiło lub zakłopotało w Internecie. Będę 

korzystał z Internetu tylko w określonym czasie. Nie będę korzystał z komunikatorów. 

Odstępstwa od tych zasad są możliwe tylko za zgodą rodzica.  

Podpis dziecka 

 

Rodzic: Chcę żebyś korzystał z Internetu. Jestem zainteresowany jak z niego 

korzystasz i chcę mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Zawsze możesz przyjść do 

mnie, jeśli natknąłeś się w Internecie na coś, co sprawiło Ci przykrość. Zasady się 

zmieniają. Powiedz mi jeśli chcesz je zamienić.  

Podpis rodzica 
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