
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA ELEKTRONICZNE 

Jak wpływają na dzieci i młodzież? 

 

 

   

 

 

  

 

 

  



Drodzy Rodzice, 

 

oddaję w Wasze ręce ulotkę związaną z wpływem mediów elektronicznych na 

funkcjonowanie poznawcze i zdrowie dzieci i młodzieży (choć należy wspomnieć, 

że poruszany problem dotyczy także nas, dorosłych). Powstała ona na podstawie 

książki uznanego psychiatry i neurobiologa, Manfreda Spitzera, który w oparciu o 

liczne naukowe badania obala mity dotyczące zbawiennego wpływu mediów na 

koncentrację uwagi czy szybkość przetwarzania informacji.  

 

W XXI wieku nie da się obejść bez komputera, smartfonu czy Internetu. Jednak jak 

każdego wcześniejszego wynalazku, także najnowszych zdobyczy techniki należy 

używać mądrze. W przypadku mediów elektronicznych oznacza to nie tylko 

odpowiednią ilość czasu surfowania w sieci czy oglądania telewizji, ale również 

odpowiedni wiek. Jestem pewna, że już słyszeli Państwo głosy o negatywnym 

wpływie tego typu urządzeń, portali i gier komputerowych na rozwój dziecka, 

jednak pozwolę sobie powrócić do tej kwestii ponownie z uwagi na wciąż dużą 

aktualność tego problemu.  

 

Oto lista naukowo potwierdzonych skutków korzystania z mediów elektronicznych: 

 

 trudności emocjonalne – samotność, depresja, obniżona kontrola emocji 

 

 deficyty  samokontroli – obniżenie umiejętności odraczania nagrody, dążenia 

do długoterminowych  celów, brak elastyczności w zachowaniu 

 

 wzrost agresji i przemocy w wyniku oglądania brutalnych scen, np. w telewizji 

lub grach komputerowych  

 

 zmniejszenie obszarów w mózgu odpowiedzialnych za kształtowanie 

umiejętności społecznych, np. empatii, dostrzegania potrzeb drugiej osoby, 

gotowość do niesienia pomocy – jest to skutek ograniczenia relacji z innymi 

przede wszystkim do kontaktów na portalach społecznościowych/smsów, itp.  

 

 szerzenie się niemoralnych zachowań, pornografii, hejtu (obrażanie innych) 

wynikające z anonimowości w Internecie 

 

 bezsenność  - brak odpowiedniej ilości snu sprawia, że nabyta za dnia wiedza 

nie jest utrwalana, układ odpornościowy ulega osłabieniu, podobnie jak 



procesy poznawcze (uwaga, pamięć, myślenie, percepcja wzrokowa, 

słuchowa) 
 

 powierzchowne przetwarzanie informacji skutkujące brakiem/strzępkową 

wiedzą na określony temat, trudnościami w logicznym rozumowaniu, myśleniu 

przyczynowo-skutkowym  

 

 gorsze zapamiętywanie informacji z powodu braku „zagłębiania się” w temat 

(skutek surfowania po Internecie, hasłowego zdobywania wiedzy) 

 

 komputer (Internet) często zwalnia z wysiłku umysłowego – mózg jest 

nietrenowany, zatem nie powstają nowe połączenia między komórkami 

nerwowymi, nie powstają nowe neurony 

 

 obniżenie motywacji do nauki - codzienność wydaje się mniej ciekawa niż gry 

komputerowe i wirtualna rzeczywistość; pojawia się myślenia typu W Internecie 

zawsze znajdę potrzebne informację, nie muszę więc ich umieć 

 

 myślenie powierzchowne, brak krytycyzmu w przypadku mierzenia się z 

rozmaitymi problemami, nie tylko naukowymi, ale i życiowymi; większy 

konformizm (brak własnego zdania, uleganie opiniom otoczenia, aktualnym 

trendom) 

 

 trudności z koncentracją uwagi – większa rozpraszalność, obniżenie 

umiejętności selekcji informacji (odróżniania bodźców istotnych od 

nieistotnych), mniejsza efektywność wykonywanych zadań 

 

 brak efektywności w zakresie uczenia za pomocą filmów edukacyjnych czy 

słuchowisk audio w przypadku najmłodszych (0-3r.ż) – znacząco większą 

korzyść przynosi codzienne czytanie dzieciom bajek i kontakt bezpośredni z 

opiekunem/nauczycielem przy wspólnej zabawie 

 
 opóźnienie rozwoju mowy w przypadku dzieci, które od najmłodszych lat 

spędzały dużo czasu na oglądaniu telewizji  
 

 uzależnienie do Internetu, gier komputerowych i/lub smartfonu  



Korzystanie z mediów elektronicznych wymaga rozwagi. Stały się one częścią 

naszego życia i pod wieloma względami je ułatwiają. Dzieci i młodzież dzięki nim 

ma dostęp do wielu baz danych, z których mogą czerpać informację w każdej 

sekundzie i każdym miejscu. Wszyscy jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę dla 

innych ludzi. GPS zawsze doprowadzi nas do celu i zwalnia z obowiązku 

zapamiętania drogi. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak ułatwianie życia 

wpływa na kondycję naszego intelektu i zdrowia.  

Co zrobić, aby dbać o właściwy rozwój umysłowy i społeczny? Oto kilka propozycji 

dla dzieci i nas, dorosłych: 

 ogranicz korzystanie z telefonu i laptopa do niezbędnego minimum – 

wyznacz czas, kiedy urządzenia te są Ci potrzebne do nauki/pracy, a później 

odłóż je i nie noś wszędzie ze sobą 

 staraj się jak najczęściej odpoczywać bez telefonu, komputera czy telewizji 

 zachęć swoje dzieci (i siebie) do aktywności fizycznej  

 dbaj o relacje w rzeczywistości pozawirtualnej – zapraszaj znajomych i 

odwiedzaj ich, zadzwoń, zamiast wymieniać wiadomości sms przez cały 

dzień, spędzaj czas z rodziną na wspólnych grach, wycieczkach, zajęciach 

domowych 

 zamiast dobranocki w telewizji, przeczytaj dziecku książkę, porozmawiaj z 

nim o minionym dniu lub wspólnie wymyślcie własną bajkę 

 dziecko do 2 r.ż. nie powinno mieć kontaktu z mediami elektronicznymi – 

stosuj się do tej zasady 

 celebrujcie posiłki – jedzcie wspólnie przy stole śniadanie, obiad, kolację, 

odkładając telefon na bok 

 podczas nauki sięgajcie po sprawdzone źródła wiedzy – zastanówcie się nad 

rzetelnością czytanych informacji; najlepiej korzystać z podręczników 

szkolnych, książek i artykułów naukowych 

 gdy czegoś nie rozumiecie, zdzwońcie do kolegi, zapytajcie rodzica lub 

powiedzcie nauczycielowi, co sprawiło Wam trudność – gdy znajdziecie w 

sieci gotową odpowiedź i bezrefleksyjnie ją spiszecie, nie będzie o bogatsi w 

wiedzę i nie zrozumiecie, co oznacza radość z sukcesu 

 nie surfujcie w Internecie dla rozrywki – zamiast tego rozwijajcie inne 

zainteresowania, a jeśli ich nie macie, poszukajcie! Może nauczycie się 

czegoś nowego   

 
 
 
Na postawie: M. Spitzer (2012) Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci? Warszawa, Wydawnictwo Dobra Literatura 
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