
Wpływ nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży 

 

Nowe technologie stały się nieodłącznym elementem naszego życia. 

Internet, komputer, smartfon pełnią w dzisiejszych czasach wiele 

pozytywnych funkcji , pod warunkiem, że korzystamy z nich  w sposób 

racjonalny. Dotyczy to głównie dzieci i młodzieży, którzy są szczególnie 

podatni na negatywne skutki używania wysokich technologii, w tym na 

uzależnienie od telefonu tzw. fonoholizm. 

Skutki nadmiernej stymulacji małych dzieci nowymi technologiami, to między innymi: 

-trudności w nawiązywaniu relacji społecznych i kontaktach w grupie rówieśniczej 

- dysleksja 

-trudności w czytaniu ze zrozumieniem 

-zaburzenia koncentracji 

-opóźniony lub całkowity brak rozwoju mowy 

-niechęć do słuchania czytanych tekstów lub oglądania obrazków statycznych ( ilustracje) 

-ograniczony zasób słownictwa 

-nadruchliwość, problemy ze snem 

- obniżona sprawność motoryczna 

-trudności w rozumieniu emocji 

-przemęczenie związane z szybko zmieniającymi się obrazami 

 

Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, aby dzieci do 2 roku życia nie miały kontaktu                               

z urządzeniami ekranowymi, a ich udostępnianie dzieciom starszym powinno być przemyślane                        

i oparte o określone zasady. Warto wspomnieć, że jeszcze dwie godziny po zakończeniu gry pola 

czołowe mózgu są nieaktywne, co uniemożliwia uczenie się, a ze względu na dużą plastyczność kory 

mózgowej u małych dzieci pod wpływem nadmiernej stymulacji obrazem komputerowym lub 

telewizyjnym może dojść do przesterowania mózgu na odbieranie przede wszystkim obrazu, a nie 

mowy. Bierne spędzanie czasu przez dzieci jest sprzeczne z ich naturalną potrzebą zabawy, która 

wpływa korzystnie na rozwój wyobraźni, interakcji społecznych, sensoryki, doświadczeń życiowych.  

 

 

 

 



U starszych dzieci niepokojącym zjawiskiem jest nałogowe używanie telefonu, tzw. fonoholizm. 

Co powinno nas zaniepokoić? 

-stała bliskość telefonu komórkowego 

-odczuwanie negatywnych stanów emocjonalnych związanych z pozbawieniem dostępu do telefonu 

-wzmożona częstotliwość korzystania z telefonu, telefon jest włączony bez przerwy i nawet w czasie 

snu pozostaje w zasięgu ręki dziecka 

-bardzo częste sprawdzanie telefonu czy ktoś napisał lub zadzwonił, trudności w odcięciu się od świata 

wirtualnego 

-odczuwanie silnej potrzeby aby do kogoś odpisać lub odzwonić, niepokój i rozdrażnienie w sytuacji 

gdy nie może odebrać telefonu, nie ma dostępu do Internetu lub gdy telefon może się rozładować 

-trudność odłożenia telefonu nawet w sytuacjach ważnych lub potencjalnie niebezpiecznych 

 

Jak można zapobiegać fonoholizmowi? 

- opracuj wraz z dzieckiem zasady korzystania z telefonu 

- określ czas w ciągu dnia, kiedy telefon jest wyłączony lub znajduje się w innym pokoju niż dziecko (np. 

podczas odrabiania lekcji, jedzenia posiłków) 

- dziecko powinno zasypiać bez smatrfona przy łóżku, telefon na noc może pozostawać poza pokojem 

dziecka, warto określić godzinę, do której dziecko może odbierać telefon lub z niego korzystać 

- kontroluj czas aktywności dziecka w Internecie oraz aplikacje, gry, z których korzysta 

- dostęp do telefonu, smartfona, tabletu nie może być dla dziecka ani karą ani nagrodą, gdyż podnosi 

wartość tych urządzeń w oczach dziecka 

 

Pamiętajmy, że to my, Rodzice, jesteśmy dla dziecka podstawowym modelem, który często 

świadomie lub nie naśladuje. Zadbajmy o właściwe spędzanie czasu z dzieckiem, nie korzystajmy              

z telefonu przy śniadaniu ani w każdej wolnej chwili. Wprowadzajmy zasady korzystania z telefonu, 

komputera czy tabletu. Nie traktujmy korzystania z multimediów, jako formy nagrody lub kary.  Istotną 

sprawą jest zadbanie o kontakt osobisty z drugim człowiekiem. Umożliwiajmy więc dzieciom udział w 

różnego rodzaju aktywnościach, zajęciach rozwijających zainteresowania, spotkaniach z rówieśnikami 

itp. Zastanówmy się, czy konieczne jest zabieranie przez dziecko telefonu do szkoły. Może warto i w 

tym zakresie podjąć jakieś kroki? Pamiętajmy, że łatwiej jest wypracować zdrowe nawyki korzystania                 

z wysokich technologii, niż później walczyć z negatywnymi skutkami używania multimediów lub 

fonoholizmem. 
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