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Kim są „Cyberdzieci”?

Co mówi teoria rozwoju generacji?

Czy w przypadku pokolenia Z możemy mówić o 
uzależnieniach od technologii?



Pokolenie Z lub C

• Młodzież urodzona po roku -90, 2000

• Nie znają świata bez Internetu

• Żyją w rzeczywistości cyfrowej

• 3 x C : Connect, communicate, change

• Niezależność, aktywność, 

rozwój, doświadczanie



Internet

• presja, aby „być” w sieci 

• Uzależnienie od informacji

• Nieograniczony dostęp do 
rozrywki i wiedzy

• Wymagające realia

• Współczesny „trzepak”



Internet
Sygnały ostrzegawcze

• gra kilka godzin codziennie, wagaruje, opuszcza się w nauce; 

• Przeszkoda = konflikt

• Kłamstwa i zaniedbanie w imię bycia w sieci

• Zaniedbuje relacje „ w realu”, zastępując je relacjami wirtualnymi

• Porzuca dotychczasowe pasje 

• W przypadku braku Internetu w domu jest rozdrażniony, nerwowy, 
wybuchowy.

Jedynie 39 proc. polskich rodziców stosuje narzędzia kontroli rodzicielskiej 
na domowych komputerach. (dane badawcze Fundacji „Dzieci Niczyje”).





Pornografia

• celowe korzystanie z pornografii w okresie ostatnich 30 dni 

zadeklarowało 20% dziewczynek i 66% chłopców.

• Z grupy badanych chłopców 31% wskazało, że celowo korzystało z 

pornografii 1-5 razy, 

• 21% chłopców wskazało korzystanie 6-30 razy, 

• 14% (co siódmy chłopiec w Polsce!) stwierdziło, że ogląda pornografię 

średnio przynajmniej raz dziennie (powyżej 30 razy miesięcznie),

• Uzależnienia są odnotowywane w przypadku nawet 8-letnich dzieci.

• Wyniki badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, przeprowadzonych jesienią 2012 roku wśród 

młodzieży gimnazjalnej z 8 województw (N=3287)



Pornografia

• pornografia stanowi 10 proc. wszystkich treści umieszczonych w 
Internecie.

• 70% polskich dzieci natrafia w Internecie na pornografię (Badania 
Komisji Europejskiej)

• 58 proc. rodziców nie wie, że ich dzieci mają dostęp do pornografii w 
Internecie.*

• 63 proc. Rodziców nie wie, że ich dzieci były w sieci napastowane.*

*Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, wyniki badań przedstawione na konferencji 
"Ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?„ 2013.



cyberseks

• nastolatek poszukuje przyjemności, 
nowych doznań, zaspokaja swoją 
ciekawość 

• poszukuje coraz silniejszych bodźców, 
aby osiągnąć satysfakcję seksualną 

• Myśli i emocje nastolatka zajęte są 
natrętnymi fantazjami dotyczącymi 
zachowań seksualnych. Dochodzi do 
utraty kontroli. 

• W rezultacie zaczyna funkcjonować w 
schemacie przyjemność – przykrość. 

Opis przypadku : Dziewczyna ze Śląska



fonoholizm
• przymus nieustannego kontaktu z drugą osobą, 

• przywiązują dużą wagę do posiadania telefonu 
komórkowego i jego jakości 

• odczuwają głęboki dyskomfort i silny niepokój, gdy 
zapomną go zabrać ze sobą lub gdy rozładuje się w nim 
bateria 

• ciągle nadsłuchują sygnału połączenia lub dźwięku 
informującego o otrzymaniu SMS-a 

• Gdy rodzice domagają się odłożenia komórki, staje się 
agresywny, niespokojny, pobudzony i 
zdekoncentrowany. 

• Mogą pojawić się objawy somatyczne: bóle głowy, 
trudności z koncentracją uwagi, pobudzenie ruchowe, 
nerwowość, kłopoty ze snem. 



• 15 % - korzysta z Internetu powyżej 8 godzin dziennie w tygodniu

• 35%- do 2 godzin

• W weekendy- + dwie godziny do każdego przedziału

• 12% nie wie, jakie zagrożenia niesie Internet

• 4%- wie o cyberprzemocy

• 2%- groźna pornografia

• 70%- nie spotkało się z cyberprzemocą

• 50%- spotykam się ze znajomymi na dworze

• 30%- sieć

• 20%- dom

• 56% korzysta ze stron pornograficznych

500 uczniów: Gim. Nr 40, Gim. Nr 6, VII LO, ZSB, Poradnia psych.-ped. nr 4 we współpracy z MOPS, 

Wyniki podane na konferencji „Internet wsparcie, czy zagrożenie?” 15.04.2015

Wrocław



Zagrożenia

!
!
!
!

Niebezpieczne treści

Niebezpieczne osoby

Przemoc rówieśnicza

Uzależnienie od Internetu



Cyberprzemoc

Nękanie, 
straszenie, 

szantażowanie 

Rejestrowanie 
niechcianych 
filmów i zdjęć

Publikowanie 
ośmieszających 
zdjęć, filmów, 

informacji

Podszywanie 
się w sieci pod 

inną osobę



Cyberprzemoc

• Dzieciaki wobec innych dzieci

• Dzieci wobec nauczycieli

– Raportu Norton Online Family wśród dzieci w 
wieku 8-17 lat, rodziców dzieci w tym wieku oraz 
ich nauczycieli 

– Dzieci celowo dokuczają swoim nauczycielom by 
nagrywać ich nerwowe reakcje telefonami 
komórkowymi. 

– W Polsce aż 27 proc. nauczycieli.



Dlaczego przemoc w Internecie jest łatwa?



Różnice?

*Walrave i Heirman, 2009
**Pyżalski, 2009
*** Boyd 2007

!
!
!
!
!

Anonimowość

Łatwość atakowania nieznajomych ofiar **

Efekt kabiny pilota*

Niewidzialna publiczność ***

Ciągłość oddziaływania
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Nowe przepisy prawne

• Od 2013 r. Generalny Inspektor Danych 
Osobowych może udostępniać informacje o 
użytkownikach sieci już nie tylko policji i 
organom ścigania, ale każdej osobie 
prywatnej, która się w uzasadnionych 
przypadkach tych danych domaga.



Jak reagować?

• Porozmawiaj- dowiedz się kim jest sprawca

• Skontaktuj się z profesjonalistami

• Zabezpiecz dowody

• Skontaktuj się ze szkołą



Co możesz zrobić, 
aby przeciwdziałać?

• Rozmawiaj z dzieckiem 
o cyberprzemocy

• Uwrażliwiaj na akty 
cyberprzemocy wobec 
innych

• Wpływaj na szkołę

• Podsuwaj rozwiązania!



Złote zasady

• nauka: jak chronić swoją prywatność oraz szanować prywatność innych;

• wiedza: nie należy rozpowszechniać wiadomości, które mogą sprawić przykrość 
innym;

• zrozumienie: jakie wiadomości i zachowanie może sprawić drugiej osobie 
przykrość i jak można temu zapobiec;

• wiedza: jak można zablokować otrzymywanie e-maili od osób, które nie znajdują 
się na ich liście kontaktów;

• dowody! PrntScr

• Strategie przeciwdziałania w szkole.

• Poznajcie środowisko Waszego dziecka

• Szczerość! Każdy ma prawo do popełniania błędów, a razem jest łatwiej je 
naprawić!

• Winny jest sprawca, nigdy ofiara!



Jeśli ktoś znałby mnie tylko z sieci, 
to co mógłby o mnie powiedzieć 

i czy by mi się to podobało?



Dlaczego młodzież potrzebuje socialmediów?



Rodzice w social mediach
– 92% amerykańskich rodziców, którzy korzystają z serwisów społecznościowych, 
przyjaźni się na FB ze swoimi dziećmi.

– Jeden na dwóch ankietowanych rodziców przyznaje, że ma konto m.in. po to, by śledzić 
poczynania swojej pociechy.

– Wielu śledzi je dość intensywnie – aż 43% przyznaje się do codziennego przeglądania 
profili swoich dzieci. 31% robi to cztery, pięć razy w tygodniu. Tylko 1% nie zagląda nigdy 
na timeline dziecka.

–41% rodziców najbardziej interesują statusy ich dzieci, 39% – to, co inni napisali na ich 
tablicach, 29% – zdjęcia.

– 30% nastolatków mówi, że najchętniej wyrzuciłoby rodziców z grona znajomych, gdyby 
tylko mogło.

–Co trzeci nastolatek przyznaje, że rodzice zamieścili zawstydzające go komentarze
Za „Business Insider, „Why your Mom is on Facebook” , NaTemat , Bartosz Świderski, „Rodzice na Facebooku”



todoconcept.pl


