
  

 UWAGA! „ DZIECKO  ONLINE” 

 
Wielu rodziców korzystających z usług poradni sygnalizuje problemy związane                      

z korzystaniem z komputera przez dzieci. Zauważają, że ich pociechy zbyt dużo czasu 

spędzają przy komputerze. Martwią się, gdy dzieci zaniedbują swoje obowiązki, ignorują 

upomnienie i prośby o ograniczenie czasu spędzanego w sieci. Rodzice pytani o 

zainteresowania i ulubiony sposób spędzania wolnego czasu przez dziecko najczęściej 

odpowiadają: komputer. Czy mamy powody do zmartwienia i kiedy powinniśmy się zacząć 

niepokoić? 

Ogromna ilość czasu spędzana przez dzieci i młodzież w sieci i coraz młodsze 

pokolenia korzystające z komputera czy smartfona to z pewnością trend cywilizacyjny, a jego 

wpływ na przyszłe pokolenia trudno obecnie przewidzieć. Oprócz niezaprzeczalnych korzyści 

związanych z funkcją edukacyjną i po części społecznościową, niesie on ze sobą także duże 

zagrożenia. 

Z ostatnich badań NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut 

Badawczy) wynika, że „połowa nastolatków spędza w Internecie ponad pięć godzin dziennie. 

Prawie 70 % uczy się poruszać po Internecie na własną rękę. Rodzice pomagają co piątemu, 

nauczyciele jednemu na dziesięć”. Autorzy piszą: „Młode pokolenie w świecie wirtualnym 

zostało opuszczone przez swoich rodziców, opiekunów i nauczycieli”. Wydaje się, że jednym 

z powodów tego „opuszczenia” może być fakt, że wielu rodziców nie nadąża ze 

błyskawicznie zmieniającymi się technologiami. Badacze zauważają, że z komputera 

zaczynają korzystać coraz młodsze dzieci. „Co dziesiąty badany nastolatek zaczął korzystać                   

z sieci zanim nauczył się czytać i pisać. Z badań wynika również, że „30 % dzieci rocznych                  

i dwuletnich codziennie używa smartfona lub tabletu. Ponad 80 % nastolatków wciąż zagląda 

do Internetu w szkole, ale nie z powodów edukacyjnych”. Zmienia się też rodzaj aktywności 

w Internecie. Wcześniej były to gry online, obecnie są to głównie komunikatory, serwisy 

społecznościowe, poszukiwanie bieżących informacji. Coraz częściej kontakty online 

zastępują kontakt twarzą w twarz. Często widuje się młodych ludzi, którzy zamiast korzystać 

z okazji do bezpośredniej rozmowy ze sobą, są pogrążeni w obserwacji ekranów swoich 

smartfonów. W jednej z łomżyńskich kafejek widnieje ogłoszenie, „nie mamy Internetu, bo 

chcemy, żebyście ze sobą porozmawiali”. Ogromna ilość czasu spędzanego w sieci ogranicza 

siłą rzeczy realne kontakty. Tymczasem bezpośredni kontakt z innymi jest niezbędny do 

rozwoju, dostarcza nam niezbędnych doświadczeń społecznych.  Równie niezbędny jest też 

kontakt z samym sobą - ze swoimi emocjami, przeżyciami doświadczeniami. Korzystanie                          

z sieci może stać się formą ucieczki i nie pomaga wówczas w rozwijaniu swojej 

samoświadomości, umiejętności identyfikowania uczuć, emocjonalnych potrzeb, nie rozwija 

umiejętności radzenia sobie z problemami. Rodzice prawdopodobnie niewiele wiedzą                            

o aktywności swoich dzieci w Internecie. Ok. 25 % nastolatków kilka razy w miesiącu 

udostępnia na swoich profilach własne zdjęcia i linki. Często padają ofiarami agresji słownej, 

zastraszania lub szantażowania. Czasem podejmują ryzykowne decyzje, których 

konsekwencje przenoszą do realnego świata np. spotykając się z dorosłą osobą poznaną                       

w sieci lub wysyłając swoje intymne zdjęcia.  

Wielu badaczy mówi o tendencji do uzależniania się od sieci wśród znacznej części 

dzieci i młodzieży. Co sprawia, że jedni korzystają z sieci sposób racjonalny np. w 

poszukiwaniu informacji a inni uciekają w wirtualne życie i uzależniają się od niego? 

Znany psychoterapeuta Wojciech Eichelberger mówi o kilku czynnikach, które mogą skłaniać 

dziecko do „niezdrowego” korzystania z komputera. Jednym z nich jest poczucie 

osamotnienie. „Jeśli mama i tata nie interesują się mną, nie mam w okolicy rówieśników, z 

którymi mógłbym spędzać czas i w efekcie siedzę sam w domu, to zwiększa się ryzyko 



ucieczki w życie wirtualne”. Do bycia w sieci popycha więc nuda. Drugim czynnikiem może 

być negatywne nastawienie do dziecka w środowisku rodzinnym, presja otoczenia. Dziecko 

ucieka wówczas w wirtualny świat, w którym czuje się bezpiecznie. Następnym czynnikiem 

jest naśladowanie zachowań dorosłych. Jeśli rodzice spędzają dużo czasu przed komputerem, 

bo pracują w ten sposób lub sami są uzależnieni to dziecko będzie ich naśladować. 

 

Jakie sygnały ostrzegawcze mogą wskazywać na uzależnienie od sieci? 

 Kiedy dziecko jest zaabsorbowane Internetem, nawet po wyjściu z sieci, myśli, co się 

teraz dzieje w Internecie, traci zainteresowanie inną aktywnością. 

 Jest rozdrażnione i agresywne, gdy zostaje „odcięte” od komputera. 

 Bagatelizuje swój problem, gdy ktoś zwraca mu uwagę, że za długo siedzi w sieci 

(szuka usprawiedliwień, wymówek). 

 Przedłuża czas przy komputerze, nawet, gdy dorośli stanowczo domagają się 

zakończenia tej aktywności. 

 Traci kontrolę nad czasem spędzonym przy komputerze. 

 Zaniedbuje swoje codzienne obowiązki np. higienę osobistą, obowiązki szkolne 

(gorsze oceny szkolne). 

Wojciech Eichelberger zaznacza, ze błędem jest traktowanie ilości czasu spędzanego 

przy komputerze, jako miary uzależnienia. Jeśli spędzamy ten czas w sposób 

racjonalny np. w celach edukacyjnych lub realizując swoje pasje to nie jest to 

uzależnienie. Problem zaczyna się pojawiać, gdy nie możemy żyć bez Internetu.  

 

 Co mogą zrobić rodzice, gdy dziecko korzysta z komputera w sposób 

dysfunkcyjny? (na podstawie rekomendacji fundacji „Dzieci Niczyje”) 

1. Diagnozowanie trudnych sytuacji, w których dziecko korzysta z komputera. 

Rodzic powinien zauważać takie sytuacje i proponować alternatywne sposoby 

spędzania czasu, które są dla dziecka atrakcyjne i pomogą w odreagowaniu 

napięcia. 

2. Ustalenie harmonogramu dnia, który równoważy czas spędzany w sieci i poza nią. 

3. Ustalenie zasad i etapów ograniczania czasu spędzanego przy komputerze. Zasady 

najlepiej omawiać wspólnie z dzieckiem, warto wyjaśnić mu przyczyny 

wprowadzanie ograniczeń i nasze intencje. Konieczne jest nagradzanie sukcesów 

dziecka. 

Jeśli niepokoi państwa sposób korzystania przez wasze dziecko z komputera                        

i Internetu warto sięgnąć po fachową pomoc. W Łomży można zwrócić się do 

Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który zajmuje się 

problematyką uzależnień behawioralnych. Zapraszamy również do skorzystania w 

usług naszej poradni. 
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