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Media  elektroniczne  pełnią  współcześnie  istotną  rolę  - 
szczególnie  dzisiaj,  gdy  stajemy  przed  ograniczeniami  w 
swobodnych  kontaktach  międzyludzkich.  Cenimy  możliwość 
zorganizowania sobie oraz dziecku rozrywki bez wychodzenia 
w domu. Gry, filmy, teledyski, bajki - w internecie szybko i bez 
trudu znajdziemy wiele interesujących materiałów. Treści, które 
możemy  znaleźć  online  dedykowane  różnym  grupom 
wiekowym  i  wielorakim  gustom.  Korzystanie  z  urządzeń 
ekranowych,  bo  tak  można  nazwać  telefony,  tablety  i 
komputery  podłączone  do  sieci,  rodzi  wiele  dylematów  u 
rodziców.  Pytania  jakie  się  rodzą  to,  miedzy  innymi  :  czy 
udostępniać  dzieciom  urządzenia  e lektroniczne  do 
swobodnego użytku ? Ile czasu mogą spędzić w sieci, aby nie 
odbiło się  negatywnie na ich rozwoju? Czy dorosły powinien 
ograniczać własną aktywność „on line”? W poniższym artykule 
spróbujemy się zmierzyć z tymi wątpliwościami.

Najmłodsi
Na pytanie dlaczego tak powszechne jest udostępnianie małym 
dzieciom  urządzeń  elektronicznych,  cieżko  będzie  znaleźć 
jednoznaczna odpowiedź.  Ponad 40%  rocznych i  dwuletnich 
dzieci w Polsce korzysta z tabletów lub smartfonów, wśród nich 
niemal  co  trzecie  korzysta  z  urządzeń  mobilnych codziennie 
lub  prawie  codziennie.  60%  rodziców  którzy  udostępniają 
dzieciom tablet lub smartfon robi to po to aby zająć się swoimi 
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sprawami, 25 % aby dziecko zjadło posiłek, a 18 % aby zasnęło. 
(Millward  -  Brown  dla  FDN,  2015)  Jednak  motywacje 
opiekunów  do  podejmowania  różnorakich  dzia łań  w 
wychowaniu,  są  z  pewnością  dużo  bardziej  złożone.  U 
najmłodszych dzieci w wieku do drugiego roku życia, zaleca się 
aby nie udostępniać urządzeń ekranowych wcale. Dzieci w tym 
wieku  potrzebują  jak  najwiecej  kontaktu  z  innymi  ludźmi 
podczas zabaw, wspólnego przeglądania obrazków oraz czytania 
książek.  Małe  dzieci  są  spragnione  kontaktu  fizycznego: 
czułego dotyku, przytulania, która dodatkowo wzmacnia więź z 
opiekunem.  Bardzo  istotne  dla  rozwoju  struktur  nerwowych 
jest  doświadczanie  świata  wszystkimi  zmysłami,  co  może 
odbywać jedynie podczas aktywności w świecie realnym. Nawet 
najbardziej zaawansowana technologicznie animacja nie zastąpi 
kontaktu z realnymi obiektami, ludźmi, przyrodą. Argumentem 
przemawiającym  za  ograniczeniem  kontaktu  z  wysokimi 
technologiami  przemawiają  badania,  które  dowodzą,  że 
ekspozycja na urządzenia ekranowe jest szkodliwa dla struktur 
mózgowia i w efekcie osłabia sprawność umysłową. Wydajność 
procesów  poznawczych  przy  intensywnym  korzystaniu  z 
mediów cyfrowych ulega pogorszeniu, szczególnie w obszarze 
pamięci  krótkotr wa łej .  (  Smal l  G.,  2015 )  Sprawność 
funkcjonowania procesów poznawczych jest istotna z punktu 
widzenia przyszłych sukcesów edukacyjnych. Warto zaznaczyć, 
że pierwsze dwa lata życia dziecka związane są z dynamicznym 
rozwojem układu nerwowego, dlatego szczególnie istotne jest 
otoczenie najmłodszych dzieci szczególną troską.

Małe dzieci 
Dzieci w wieku przedszkolnym powinny korzystać z urządzeń 
ekranowych pod opieką  rodzica,  a  strony,  na  które zaglądają 
powinny być dostosowane do ich potrzeb i wrażliwości. W tym 
celu  warto  jest  udostępniać  dziecku  jedynie  wybrane  przez 
siebie treści lub - w przypadku starszych dzieci - posiłkować się 
oprogramowaniem  (na  komputer)  lub  dedykowanymi 
aplikacjami (na urządzenia dotykowe), które wspierają kontrolę 
rodzicielską.  Zainteresowanie  się  tym co  dziecko  ogląda  lub 
jakie treści go interesują pełni wiele funkcji.  Jedną z nich jest 
upewnienie się, że dziecko nie ma kontaktu z treściami, które 
mogą  naruszać  jego wrażliwość  i  pozostawić  w nim niepokój. 
Gdy dziecko mimo starań natrafiło na niepokojące go treści - 
rozmowa  z  opiekunem  jest  najbardziej  dostępnym  i  często 
najskuteczniejszym sposobem na poradzenie sobie z tą trudną 
sytuacją.  Wysłuchanie,  a  jeśli  jest  taka  potrzeba  wyjaśnianie, 
tematów  problematycznych  dla  dziecka,  pozwoli  mu 
wyregulować  emocje  w  kontakcie  z  dorosłym.  Warto  też 
zainteresować  się  aktywnością  dziecka  w  sieci  z  innych 
powodów -   między innymi dlatego,  że to część  jego świata. 
Dzieci nie stosują sztywnego rozróżnienia świata „on line” od 
świata „off line”, można przyjąć, że to co obejrzało w internecie, 
telewizji lub zaobserwowało w domu, będzie dla niego równie 
ważne  i  interesujące,  a  niejednokrotnie  nawet  równie 
emocjonalnie angażujące. Jednorazowy kontakt z urządzeniem 
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ekranowym nie powinien przekraczać  godziny u młodszych i 
dwóch godzin u starszych dzieci. (Zalecenia AAP, 2016) Balans 
pomiędzy  aktywnością  poznawczą,  aktywnością  fizyczną, 
czasem  spędzonym  na  rozrywce  przy  użyciu  urządzeń 
elektronicznych oraz kontaktach międzyludzkich, nie powinien 
być zachwiany, bez względu na wiek. 

Adolescenci
Cyfrowy świat jest obecnie nieodłącznym elementem pokolenia 
„Z”, czyli osób urodzonych po 1995 roku, osób, które dorastały 
z  telefonem  komórkowym,  pokolenia,  które  nie  pamięta 
czasów sprzed internetu. (Twenge J.M, 2019) Ankiety zebrane 
od polskich nastolatków przedstawiają, że najwięcej czasu przy 
urządzeniach elektronicznych spędzają  w internecie słuchając 
muzyki,  kontaktując  ze  znajomymi,  grając  w  gry.  Aż  97% 
młodych  osób  ma  dostęp  do  komputera  w  domu,  87%  z 
adolescentów  ma  własne  urządzenie  ekranowe  ze  stałym 
dostępem do internetu.  (Tabak, Wiśniewska, Zawadzka 2019) 
Gdy  mówimy  o  nadmier nym  używaniu  urządzeń 
elektronicznych,  mamy  na  myśli  więcej  niż  dwie  godziny  w 
ciągu dnia  spędzone przy ekranie  komputera/telefonu/tabletu 
oraz telewizora.  Badania przeprowadzone w Polsce na grupie 
nastolatków  sprawdzały  jaki  wpływ  na  dziecko  ma  styl 
rodzicielski opiekuna. Okazuje się że czynnikiem skracającym 
czas „on line” oraz wspierającym dobre relacje w rodzinie, jak 
również  promującym jasną  komunikację,  jest  wprowadzenie i 
przestrzeganie rodzinnych zasad ile czasu adolescenci spędzają 
w sieci. Brak kontroli rodzicielskiej w tym obszarze sprawia, że 
młodzi  ludzie  spędzają  więcej  czasu  w internecie,  głównie  w 
celach  rozrywkowych,  w  konsekwencji  ponoszą  negatywne 
konsekwencje  społeczne  i  zdrowotne.  (Tabak,Wiśniewska, 
Zawadzka, 2019)

Wychowanie
Postawa,  która  wspiera  rodziców we wprowadzaniu  zasad  to 
postawa  autorytatywna,  w  której  istotne  jest  zarówno 
akcentowanie zasad  w wychowaniu, jak również otwartość na 
potrzeby dziecka. Postawy, które promują przestrzeganie przez 
dziecko zasad,  jednak zakładają  sztywność  i  niepodważalność 
zdania  rodzica,  to  styl  autorytarny.  Zarówno  w  stylu 
autorytatywnym jak i autorytarnym zakłada stosowanie reguł w 
wychowaniu. Przewaga stylu autorytatywnego jest orientacja na 
dziecko i  jego odczucia,  co dodatnio wpływa na jego ogólne 
poczucie  bezpieczeństwa.  Systemy  rodzinne,  w  których  w 
niewielkim stopniu  wdraża  się  i  egzekwuje  zasady,  to  style  : 
permisywny  i  zaniedbujący.  Styl  wychowania,  w  którym 
dzieciom  nie  stawia  się  wymagań,  otacza  się  je  szczególną 
troską  i  chroni  przed  jakąkolwiek  frustracją,  literatura 
przedmiotu określa jako permisywny.  Wyróżniamy też styl, w 
którym to nie dziecko, a rodzic i jego potrzeby są stawiane na 
pierwszym miejscu.  W tym podejściu  również  nie  stawia  się 
dziecku  oczekiwań,  jednocześnie  nie  docenia  się  wysiłków 
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dziecka,  jest  ono  pomijane.  Mówimy  wtedy  o  stylu 
zaniedbującym.
Opiekunowie w różnych momentach życia, mogą przyjmować 
styl z każdej z wyżej wymienionych grup, trudno znaleźć osobę, 
która zawsze i w każdej sytuacji zachowuje się w sposób w pełni 
skontrolowany.  Urządzenia  cyfrowe  są  silnym  bodźcem  dla 
układu  nerwowego,  dają  szybką  i  silną  gratyfikacje,  przy 
potencjalnie niewielkiej aktywności ze strony użytkownika - w 
związku  z  tym  są  grupą  bodźców,  które  mogą  uruchomić 
mechanizmy uzależnienia  behawioralnego.  W związku  z  tym 
ustalenie  z  dzieckiem  reguł  oraz  przestrzeganie  ich, 
przeciwdziałać  będzie  negatywnym  skutkom  korzystania  z 
internetu jak np. uzależnienia od urządzenia ekranowego. 

Dorośli 
A co  z  Nami,  dorosłymi  ?  Dzieci  jako  uważni  obserwatorzy 
naturalnie będą miały skłonność aby naśladować dorosłych ze 
swojego najbliższego otoczenia. W związku z tym, istotną rolę 
pełnić  będzie zadbanie o własne nawyki, aby być  przykładem 
do naśladowania dla dziecka oraz zadbać o własny dobrostan. 
Rozwiązania, które można wprowadzić to np.ustalenie pór dnia 
lub  miejsc  w  domu,  w  których  nie  korzystamy  z  urządzeń 
elektronicznych.  Warto  zadbać  o  to  aby  rozgraniczać  czas 
spędzany na obowiązkach zawodowych i czas na odpoczynek 
spędzony z bliskimi. Istotne jest aby wieczorami nie poddawać 
się  działaniu światła ekranowego, gdyż  negatywnie wpływa na 
jakość  snu.  Dobrym nawykiem jest  tez  odkładanie  urządzeń 
elektronicznych na noc w określone miejsce, nie należy z nimi 
spać. (Broszura Fundacji Dzieci Dają Siłę, 2020) Warto również 
zaangażować  się  w  zainteresowania,  które  pozwalają  nam 
pozostać „off line” - sport, zajęcia artystyczne, gotowanie - to 
jedne  z  wielu  pomysłów na  to,  jak  wspólnie  spędzić  czas  z 
bliskimi.  
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