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Dużym wyzwaniem współczesnego świata są zagrożenia płynące z nadużywania 

nowoczesnych technologii. Od wielu lat wzrasta fala uzależnień behawioralnych wśród dzieci 

i młodzieży, ale oczywiście zjawisko dotyka także zachowań dorosłych. Dorośli jednak nie 

wzrastali wraz z rozwojem smartfonów. Telefony komórkowe i social media pojawiły  

się kiedy wchodzili w dojrzałość, inaczej jest z dziećmi i młodzieżą. Współcześni 

nastolatkowie nie znają rzeczywistości ,,przedinternetowej”, od urodzenia mają kontakt  

z mediami, z nowymi technologiami. Uzależnienia od telefonu, internetu, gier, hazardu, 

zakupów czy telewizora powodują u młodych ludzi rozdrażnienie, osamotnienie, napięcie  

i brak kontaktu z rówieśnikami. Rodzice, osoby pracujące z dziećmi muszą znać 

konsekwencje uzależnień i poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by szybko stawiać trafną 

diagnozę. W trakcie trudnego czasu trwania epidemii koronawirusa, dzieci i młodzież były 

szczególnie narażone na uzależnienie, ponieważ ilość spędzonego czasu przy ekranach 

smartfonów, komputerów lawinowo wzrosła. Badania sprzed okresu pandemii koronawirusa 

na świecie notowały procentowy wzrost zjawiska nadużywania smartfonów i internetu,  

ale nikt nie mógł przewidzieć sytuacji jaka rozwinie się w połowie 2020 roku. Fundacja 

Orange opublikowała badania, które wykazują, że połowa uczniów w trakcie izolacji spędzała 

przed komputerem ponad 6 godzin dziennie1. Dla porównania, w czasach przed pandemią 

blisko 19% młodzieży spędzało tyle samo godzin w internecie w weekendy, a co dziesiąty 

młody człowiek tak długo korzystał z sieci w dni robocze2. To naturalne, że ilość czasu 

spędzanego w internecie wzrosła – to tam w czasie izolacji „przeniosło się” nauczanie czy 

kontakty z rówieśnikami. Tymczasem zbyt duża konsumpcja nowych technologii niesie  

ze sobą poważne zagrożenia. 

Świadomi problemu dorośli chcieliby nauczać młodych jak spędzać czas kreatywnie, 

jak wykorzystywać nowe technologie, nie zatracając się w nich. Ważne jest, by młodzi mieli 

wsparcie, a dorośli wykazali się zrozumieniem i znajomością problematyki. Jak tego 

dokonać? Odpowiedź wydaje się prosta, jednak w dzisiejszych czasach najtrudniej dostrzec 

istotę pewnego mechanizmu zależności, którego przyczyną jest stopień umiejętności 

nawiązania skutecznej komunikacji w świecie realnym. Bowiem największym wyzwaniem 

okazuje się prowadzenie umiejętnej rozmowy z dzieckiem, a złożoność problemu nie tkwi  

w świecie cyberprzestrzeni. Tę właśnie problematykę porusza książka pt. ,,Cyfrowe dzieci. 
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Sztuka skutecznego porozumiewania się z dziećmi” Wydawnictwa Zwierciadło z 2021 

roku. Jest to rozmowa dziennikarki Beaty Pawłowicz z psychoterapeutami: Tomaszem 

Srebrnickim (specjalistą terapii dzieci i młodzieży), Piotrem Sarnowskim (specjalistą  

od siecioholizmu), Magdą Augustyniak (psychologiem, terapeutą) oraz Biancą-Beatą Kotorą 

(psychoseksuologiem). Publikacja jest zbiorem rozmów z ekspertami o tym, w jaki sposób 

nawiązać kontakt z własnym dzieckiem. Znajdziemy w niej wiele przykładów i analiz 

najczęściej spotykanych problemów relacji rodzic – dziecko. A więc rozmowa jako 

najważniejsze narzędzie komunikacji. Rozmowa budująca więź jest najprostszym orężem  

w walce z ,,cyfrowym potworem”. Wszystkie problemy, których rezultatem są uzależnienia, 

swoje źródła mają w niewłaściwej relacji międzyludzkiej. Eksperci przekonują, że dobre 

rozmowy z kilkulatkiem wtedy, kiedy boi się czarownicy oraz nastolatkiem, który potrzebuje 

zgody rodzica na wytatuowanie przedramienia – są podstawą wzmacniania i budowania 

wzajemnego zrozumienia. Relacja oparta na wsparciu ma wzmocnić poczucie wartości 

młodego człowieka, ale przede wszystkim pozwoli mu zrozumieć świat i mechanizmy nim 

rządzące. Wszystko po to, by ukształtować człowieka, który będzie samodzielny  

i w odpowiedzialny sposób odnajdzie się w cyfrowym świecie. A świat ów nie będzie  

dla niego ucieczką od rzeczywistości, lecz alternatywnym źródłem rozrywki, sposobem 

czerpania wiedzy i pracą. Okazuje się bowiem, że wielu z nas ma problem z umiejętnym 

rozmawianiem, ta forma kontaktu z drugim człowiekiem w ogóle przeżywa kryzys. Staliśmy 

się oszczędni w porozumiewaniu się, a naturalną relację przejęły komunikatory internetowe. 

Social media dają możliwość ekspansji naszych osobowości, ale prezentują jedynie nasz 

wirtualny wizerunek, nastawiają na odbiór mnogości wrażeń, pozwalają na ocenę innych,  

ale zaburzają umiejętność słuchania, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. W książce 

rozmówcy dziennikarki Beaty Pawłowicz opisują wszystkie patologiczne zjawiska związane  

z uzależnieniem, takie jak: siecioholizm, fonoholizm, osobowość borderline, FOMO  

(ang. fear of missing out), jednocześnie  przekonują, że rozmowa jest lekarstwem potrafiącym 

uchronić nasze dzieci przed rozwojem depresji oraz kształtuje młodego człowieka i uczy 

przyswajać istotne wartości. Dziecko dzięki właściwej relacji z rodzicem wie, jak być 

wartościowym człowiekiem w świecie sztucznej technologii. Problem polega również na tym, 

że dorośli zaczynają zauważać uzależnienie dziecka dopiero wówczas, kiedy sytuacja 

wymyka się spod kontroli. Psychoterapeuci dają nam jasny przekaz, że niewłaściwym 

zachowaniem jest ,,odciąganie” dzieci od ekranów smartfonów, tabletów. Dzieciom należy 

dawać możliwość autonomii, by mogły nauczyć się kontrolować swój czas i umiały same 

zadbać o równowagę w różnych sferach własnego życia. Jeśli młodzi ludzie nie zdobędą 

umiejętności organizacji czasu wolnego, osobiście nie doświadczą konsekwencji 

niewłaściwego dysponowania czasem, zaś nagminnie będą słyszeć słowa krytyki, to zrodzi  
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się w nich poczucie nieustannej kontroli. Tym samym nie zrozumieją jak można stawać  

się samodzielnie decydującym o sobie człowiekiem. Specjaliści przypominają o potędze 

wypowiadanych słów, bo słowa mają moc budowania i niszczenia. Podkreślają, że dorośli 

muszą nauczyć się skupiać na treściach, które dzieci chcą przekazać – bez oceny, 

mędrkowania, pouczania, bagatelizowania i unieważniania dziecięcych uczuć (choćby miały 

wydawać się nieadekwatne do sytuacji lub przesadnie wyolbrzymione). Psychoterapeuci 

mówią o tym, w jaki sposób rozwijać wyobraźnię i młody umysł. Jednocześnie wyraźnie 

zaznaczają, że nieustanna stymulacja bodźcami gier komputerowych i mnogość informacji 

internetowych zabija wyobraźnię i upośledza pewne czynności mózgu. 

Pod każdym rozdziałem książki czytelnik znajdzie podsumowanie, w którym 

wymieniane są najistotniejsze błędy burzące komunikację z dzieckiem. Odszukamy tu sporo 

przykładów odpowiednich zachowań i rozwiązań konfliktowych sytuacji. Lektura nie jest 

tylko poradnikiem, który ma wskazać nam odpowiednie mechanizmy dobrej rozmowy, 

pojawiają się tutaj także przykłady środków zaradczych dla rodziców, których dzieci już 

mierzą się z chorobą, mają zaburzenia osobowości lub dokonują prób samobójczych. Eksperci 

przekonują, że w skrajnych sytuacjach rozwoju uzależnienia terapią muszą być ujęte całe 

rodziny, które najczęściej także przejawiają objawy współuzależnienia. Zjawisko 

nadużywania internetu i innych czynności niosących za sobą obietnicę przyjemności  

ma fatalne konsekwencje, które dotykają nie tylko samych uzależnionych, ale również całego  

ich otoczenia. Do konsekwencji tych należą zarówno straty finansowe, popełnianie czynów 

przestępczych czy nasilanie się innych uzależnień, jak i zaburzenia zdrowia, problemy 

rodzinne czy trudności psychiczne i samobójstwa. 

We współcześnie zmieniającym się świecie, w którym nowoczesne technologie 

odgrywają coraz większą rolę, w XXI wieku stanowiące fundament funkcjonowania 

większości branż i życia społecznego, nie możemy nie zauważać problemu uzależnień 

behawioralnych.  Zdecydowanie więc warto zapoznawać się z publikacjami o charakterze 

edukacyjnym, których pojawia się coraz więcej na rynku wydawniczym. Trzeba także zawsze 

pamiętać, by umiejętnie teorię zastępować praktyką. Wychowanie to sztuka,  

a stymulowanie rozwoju dziecka, które buduje tożsamość emocjonalną, relacyjną i werbalną, 

staje się antidotum na pułapkę nierealnej rzeczywistości. Dorośli muszą pamiętać, że stawanie 

się przykładem dla własnych dzieci jest najlepszą formą nauki, trzeba się zatem 

,,wylogować”, by samemu nauczyć się konstruktywnie korzystać z dobrodziejstw wirtualnego 

świata.  

 
                                                                                                                Magdalena Bugaj 

 


