
Drogi Uczniu! 

Pamiętaj że, nadmierne używanie internetu: 

 znacząco wpływa na funkcjonowanie osoby; 

 może występować w różnym nasileniu – od zaangażowania się w jakiś obszar internetu, 

łagodnie naruszającego równowagę między różnymi aktywnościami, do ekstremalnego 

pochłonięcia internetem, nie pozostawiającego żadnej przestrzeni na inne sfery życia; 

 często współwystępuje z innymi zaburzeniami lub problemami, zarówno indywidualnymi, jaki i 

obecnymi w środowisku życia danej osoby. 

 

Koniecznie zapoznaj się z zachowaniami i zjawiskami sygnalizującymi problem 

nadużywania internetu lub komputera 

 rozdrażnienie spowodowane koniecznością przerwania lub brakiem możliwości korzystania z 

komputera/internetu; 

 długotrwałe sesje aktywności w sieci, na przykład częste korzystanie z internetu bez przerwy 

przez trzy godziny lub dłużej; 

 wyraźnie osłabiona kontrola (lub jej brak) czasu spędzanego przed komputerem lub w 

internecie; 

 zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, znajomości, form spędzania czasu na rzecz 

korzystania z komputera/internetu; 

 korzystanie z internetu nawet wtedy, gdy nie jest to już interesujące; 

 powtarzające się kłótnie z innymi członkami rodziny, związane z nadużywaniem 

komputera/internetu; 

 izolowanie się od ludzi związane z przebywaniem w sieci lub nawiązywanie i utrzymywanie 

kontaktów jedynie przez internet; 

 monotonna i jednorodna aktywność przy komputerze, na przykład trwale ograniczająca się do 

grania w jedną grę lub wielogodzinnej obecności na portalu społecznościowym; 

 przedkładanie życia w świecie wirtualnym nad życie w świecie realnym; 

 wzrost intensywności nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jak rozdrażnienie, apatia, 

poczucie nudy itp.; 

 korzystanie z internetu po kryjomu lub kłamstwa dotyczące czasu lub zakresu korzystania z 

sieci.  

 

Poznaj również sygnały ostrzegawcze uzależnienia od gier komputerowych 

według M. Griffithsa: 

 

 wagarowanie po to, by grać; 

 nieodrabianie zadań domowych i złe oceny w szkole związane z pochłonięciem grami; 

 zaniedbywanie życia towarzyskiego; 

 poirytowanie i rozdrażnienie wywołane brakiem możliwości grania; 

 granie przez dłuższy czas niż zaplanowany; 

 zauważalny wzrost poziomu agresji; 

 granie niemal codziennie; 

 kradzież pieniędzy po to, by grać (opłacać abonament, kupować akcesoria, postacie 

 czy nowe gry) lub przeznaczanie na to pieniędzy otrzymanych na jedzenie czy inne cele. 

 

 

 



Jeśli obawiasz się, czy przypadkiem nie nadużywasz internetu przeprowadź poniższy 

kwestionariusz K. Younga: 

 

 Czy czujesz się zaabsorbowany internetem (myślisz o poprzednich sesjach korzystania z sieci 

lub czekasz na następne)? 

 Czy odczuwasz potrzebę zwiększania czasu spędzanego w internecie, aby było to dla ciebie 

satysfakcjonujące? 

 Czy podejmowałeś już wielokrotne nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub 

zaprzestania korzystania z internetu? 

 Czy czujesz wewnętrzny niepokój, depresyjny nastrój lub rozdrażnienie, gdy próbujesz 

ograniczyć lub zaprzestać korzystania z internetu?  

 Czy zdarza ci się spędzać w internecie więcej czasu niż pierwotnie zaplanowałeś? 

 Czy zdarzało się ryzykować utratę ważnych relacji z innymi ludźmi lub możliwości 

edukacyjnych czy zawodowych w związku ze spędzaniem zbyt długiego czasu w internecie? 

 Czy zdarzało ci się oszukiwać bliskich, terapeutów lub inne osoby, w celu ukrycia swego 

nadmiernego zainteresowania internetem? 

 Czy używasz internetu w celu ucieczki od problemów albo po to, aby uniknąć nieprzyjemnych 

 uczuć (np. poczucia bezradności, winy, niepokoju lub depresji) lub je złagodzić? 

 Twierdząca odpowiedź na pięć spośród ośmiu powyższych pytań wskazuje na możliwość 

uzależnienia od internetu. 

Nie czekaj dłużej!!  Zwróć się o pomoc do rodziców bądź nauczycieli!!!!!!  

Albo zadzwoń na 116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Cztery typy młodych ludzi - intensywnych użytkowników internetu, wyróżnionych na 

podstawie badań przeprowadzonych w kilku krajach europejskich: 

 

 Wciągnięci w sieć – to młodzi ludzie, którzy zaniedbują ważne obszary codziennego życia w 

związku z nadmiernym zaangażowaniem w internet, w którym wyraźnie preferują konkretną 

aktywność, oraz mają kłopot z ograniczeniem tego zachowania i doświadczają jego 

negatywnych skutków. Z powodu braku kompetencji społecznych czują się wyobcowani lub 

wykluczeni z grupy rówieśniczej. 

 

 Wszystko naraz – te osoby mają potrzebę wielu doświadczeń, których szukają zarówno w 

internecie, jak i w realnym świecie, żyją intensywnie, brakuje im czasu. Cechuje ich wysoki 

poziom kompetencji społecznych. 

 

 Pełny krąg – przedstawiciele tego typu przechodzą okres intensywnego używania internetu, 

jednak w pewnym momencie sami korygują i ograniczają to zachowanie. Powodem może być 

poczucie przesytu, doświadczanie szkodliwych skutków nadużywania lub zaangażowanie 

energii i uczuć w inną sferę życia, na przykład związek uczuciowy. Te osoby są uspołecznione 

i otwarte na doświadczenia. 

 

 Zabijanie czasu – ci młodzi ludzie przez nadużywanie internetu radzą sobie z poczuciem 

nudy, świat poza internetem nie jest dla nich ciekawy i nie angażują się w prawie żadne 



zajęcia i aktywności w realnym życiu. Są zamknięci na doświadczenia i cechują się dość 

niskim poziomem umiejętności społecznych. 

 

Najbardziej zagrożeni dalszym rozwojem problemu i pogłębiającą się izolacją 

przed komputerem są nastolatki, należące do typów: wciągnięci w sieć oraz 

zabijanie czasu. W ich przypadku działa bowiem pętla sprzężenia zwrotnego: 

małe kompetencje społeczne prowadzą do unikania bezpośrednich interakcji z 

ludźmi i do angażowania się w świat wirtualny, co uniemożliwia ćwiczenie tych 

kompetencji. 

 

 PROBLEM: NADUŻYWANIE INTERNETU 

Internet jest dla młodych ludzi oknem na świat, jednak często staje się dla nich również swoistą 

pułapką, z której bez pomocy z zewnątrz nie mogą się wydostać. Dziecko nadużywające internetu 

najczęściej ogranicza bezpośrednie kontakty z rówieśnikami, przestaje się uczyć i prowadzić 

aktywności pozaszkolne. Jednocześnie jest narażone na różnego rodzaju szkodliwe bodźce, które 

mogą wpłynąć na jego prawidłowy rozwój społeczny oraz zdrowie.  

Z punktu widzenia prawa, uzależnienie od internetu należy traktować tak samo, jak inne 

uzależnienia, które godzą w dobro dziecka. Dodatkowo, dziecko spędzające zbyt wiele czasu 

w sieci jest bardziej niż inni narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Może stać się 

ofiarą nakłaniania kontaktów z nieodpowiednimi treściami, uwodzenia, cyberprzemocy czy 

zniesławienia. 

 

Z patologicznym używaniem komputera często współistnieją różne choroby i zaburzenia, 

do najpowszechniejszych należą: 

 depresja – osoby z depresją lub obniżonym nastrojem niechętnie angażują się w różne formy 

aktywności, jedną z akceptowalnych jest przesiadywanie przed komputerem. Próba 

rozwiązania jednego problemu rodzi kolejny; 

 choroby somatyczne (np. zaburzenia hormonalne, przewlekłe i nawracające bóle, przewlekłe 

choroby w znaczący sposób utrudniające funkcjonowanie: astma, wysypki, silne alergie). 

Zdarza się, że komputer może być jedyną formą aktywności, na jaką stać chorego, bo inne są 

zbyt męczące. Wtedy wirtualne życie staje się ratunkiem przed kompletnym brakiem działania; 

 zaburzenia lękowe i fobie (np. fobia społeczna) – osoba szuka ratunku w komputerze, bo 

kontakty poprzez sieć generują mniej lęku, wirtualny świat może być też łatwiej i skuteczniej 

kontrolowany, np. niepowodzenia w grze mogą zostać rozwiązane uruchomieniem nowego 

życia postaci, niewygodną sytuację na portalu społecznościowym rozwiąże usunięcia wpisu, 

niezręczną rozmowę – wyjście z czatu itp.; 

 skrajnie niska samoocena – w wirtualnym świecie taka osoba może doświadczać siebie „w innej 

wersji”, co może przynosić satysfakcję, ale jednocześnie utrwalać schemat unikania kontaktów 

twarzą w twarz na rzecz kontaktów przez sieć; 

 niskie kompetencje społeczne – podobnie jak w przypadku zaburzeń lękowych, nadmierna 

aktywność w sieci może być próbą rozwiązania problemu, bo komputer pozwala na większą 

kontrolę otoczenia, ale może to też utrwalać niekorzystny schemat zachowania;  

 ciężka sytuacja rodzinna, np. stłoczenie na małej powierzchni mieszkaniowej, częste kłótnie, 

przemoc lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych w rodzinie. Komputer może się 

jawić jako jedyne bezpieczne miejsce ucieczki od tego, co rozgrywa się za plecami. 

ŹRÓDŁO:  

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzieży. 

Fundacja: Dajemy Dzieciom Siłę. 


