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To oznacza, że...
Nasi podopieczni:

Nie pamiętają czasów bez internetu, komórek, Facebooka

Za kilka lat nie będziemy mieli podopiecznych “z czasów przed”: Youtubem i 
smartfonami. 

Nikt nie będzie pamiętał że w latach 2005-06 alarmowano o zagrożeniu 
“wykluczeniem cyfrowym”



Snapchat Instagram Twitter Facebook Tumblr Pinterest Google+ Other

Fall 2012 - 12% 27% 42% 3% 2% 6% 2%

Spring 2013 - 17% 30% 33% 4% 2% 5% 4%

Fall 2013 - 27% 31% 27% 5% 2% 4% 2%

Spring 2014 - 30% 27% 23% 5% 2% 4% 4%

Spring 2015 11% 29% 21% 12% 4% 2% 1% 8%

Fall 2015 17% 29% 18% 13% 3% 1% 1% 8%

Spring 2016 24% 23% 16% 15% 2% 1% 1% 5%

Fall 2016 35% 24% 13% 13% - 1% 1% -

Spring 2017 39% 23% 11% 11% - 1% - -

Fall 2017 47% 24% 7% 9% - - - -

Spring 2018 45% 26% 9% 8% - 1% - -

Fall 2018 46% 32% 6% 6% - 1% - -

Spring 2019 41% 35% 6% 6% - 1% - -

https://w
w

w
.statista.com

/statistics/250172/social-netw
ork-us

age-of-us-teens-and-young-adults/



92% nastolatków korzysta z sieci codziennie, 24% niemal przez cały czas1. 

Średnia liczba godzin spędzanych w internecie przez amerykańskiego nastolatka 
to około 9 godzin. Niższy status socjoekonomiczny nasila to zjawisko2.

1. Lenhart A. Teens, social media and technology overview 2015: Smartphones Facilitate Shifts in Communication Landscape for teens. 2015.
2. Rideout V. The common sense census: media use by tweens and teens. 2015



Kontekst
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bliskie 
relacje

jednostka

Socjoekologiczny model funkcjonowania jednostek w poszczególnych 
systemach



Czego nastolatki oczekują od swojej rodziny? 
Ochrony przed publicznym wstydem

Ochrony przed poczuciem upokorzenia

Umiejętności i możliwości negocjowania 

Przestrzeni na prywatność

Możliwości obserwowania tego, jak rozmawiają rodzice

Możliwość “negocjowania” oczekiwań rodziców
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       Szkoły
        Sposób pracy bliskich 
             osób
    Bezpieczeństwo w 
  okolicy zamieszkania
Status socjoekonomiczny
  Dostęp do innych 
   aktywności (źródła 
     wiedzy, aktywności    

fizycznej)
          Moderatorzy lokalnej 

       społeczności online

       Normy kulturowe
   Polityka 
(zdrowotna, 
ekonomiczna, 
edukacyjna, 
społeczna)
    Prawo

Rodzina
Rówieśnicy
Związki
Nauczyciele
Ważne osoby - 
mentorzy

wiek/rozwój
osobowość/temperament

Czynniki biologiczne/zdrowie
Etap edukacji

Styl uczenia się
Zdolności do samoregulacji

Umiejętności poznawcze 
zainteresowania
doświadczenie

Co powinno wpływać na używanie mediów?



Autorzy jednej z publikacji proponują włączenie do zbieranego wywiadu około 30 
pytań dotyczących korzystania z internetu.



Czy myślisz, że Twoje główne aktualne problemy mogą być związane z czymś co zdarzyło się on-line?
Czy zdarza się, że dzielisz się swoimi trudnościami z kimś on-line? Jak i gdzie?

Czy używasz internetu tuż przed pójściem spać?

Czy używasz telefonu podczas lekcji w klasie?

Jakiego rodzaju materiały umieszczasz w sieci? Jakie dostajesz sygnały zwrotne? Czy kiedykolwiek 

miałeś jakieś kłopoty z tego powodu?

Co ze swoją komórką (lub innym sprzętem) robi badany nastolatek przed, w trakcie i po badaniu?

Czy badany spontanicznie wraca podczas rozmowy do wirtualnej rzeczywistości?

Czasem ludziom łatwiej napisać w sieci o swoich uczuciach czy przeżyciach niż opowiedzieć na żywo. 

Czy myślisz że jest coś takiego co wysłałeś ostatnio lub mógłbyś mi wysłać, a co mogłoby pomóc mi 

zrozumieć co przeżywasz?

Ile sprzętów elektronicznych takich jak komputery, tablety, konsole, komórki jest w waszym domu? Kto 

nimi zarządza?

Jak rozmawiacie o używaniu internetu w Waszym domu?

Czy zdarzają się w Waszym domu konflikty z powodu sprzętu elektronicznego lub internetu?



24% nastolatków deklaruje, że jest non-stop online

Niższy dobrostan społeczno-emocjonalny jest związany z dłuższym czasem 
spędzanym online.

W jednym z badań około 20% hospitalizacji psychiatrycznych (n=241) było 
związane bezpośrednio z czymś, co “zdarzyło się” w sieci.

Blisko 10% użytkowników Tindera to nastolatkowie.

Czas spędzony przed monitorem dłuższy niż 5 godzin wiąże się z mniejszą 
aktywnością fizyczną i gorszą jakością snu.



Nowe zjawiska

FOMO

Zagadnienia etyczne















Pytania na przyszłość i teraźniejszość...



Czy młodzież (młodzież która przeżywa trudności) się zmienia? Jak szybko ta 
zmiana zachodzi?

Czy może świat wokół tej młodzieży się zmienia?

Co jest przyczyną a co skutkiem?

Czy jestesmy w stanie i powinniśmy coś z tym robić?





Co z tymi komórkami (w Hostelu)?



Dziękuję za uwagę.


