
 

Według badań z 2019 r. roku około 82,5% polskich nastolatków prawie 

cały czas korzysta z Internetu.  

Co za tym idzie? 

 

Potęga mózgu i nawyków 

Pewnie myślisz, że kontrolujesz swoje 

rekcje w sieci i masz całkowity wpływ na 

to, co tam zamieszczasz. Ale Twój mózg nie 

zawsze jest Twoim sojusznikiem. Zachowaj 

czujność, on też czasem potrafi oszukiwać! 

Po pierwsze – Twój mózg kocha lajki!·Czy 

wiesz, że liczba pod zdjęciem wpływa 

na to, jak je postrzegasz? Im więcej 

lajków widzisz, tym chętniej sam dajesz 

łapkę w górę – niezależnie od tego, co 

przedstawia post. To trochę taka 

psychologia tłumu. A co jest 

najprzyjemniejsze? Oczywiście wiele 

pozytywnych reakcji na Twoje zdjęcie, 

wpis. 

Po drugie – kierujesz się opiniami i 

wyborami Twoich znajomych częściej, niż 

myślisz. Naukowcy z UCLA Ahmanson-Lovelace 

Brain Mapping Center dowiedli, że to, czy 

polubisz zdjęcie, w dużym stopniu zależy 

od tego, czy jest ono popularne wśród Twoich rówieśników. 

Zaskakujące, prawda? Zastanów się, czy zawsze komfortowo czujesz się 

z tym, co wrzucasz do sieci, nawet, jeśli „zdobywasz” wiele lajków. 

Korzystaj świadomie z social mediów! 

Sen i ruch 

Wiele godzin spędzonych przed ekranem w bezruchu wpływa negatywnie 

nie tylko na Twoje zdrowie, ale też na samopoczucie. 

Czy wiesz, że co czwarty nastolatek rezygnuje ze snu na rzecz 

korzystania z telefonu? 

Okazuje się również, że z powodu nadmiaru ekranów 1 na 10 młodych 

ludzi skarży się na bóle i zawroty głowy oraz mdłości. Nastolatkowie 

przyznają też, że przez częste używanie smartfonów są niewyspani, 

przeładowani informacjami i zapominają o posiłkach. 



Staraj się zachować balans między światem online i offline. 

Kontroluj czas spędzany w sieci, pamiętaj o ruchu i kontaktach ze 

znajomymi w realnym świecie, nawet teraz, kiedy te kontakty z 

przyczyn pandemii są ograniczone.   

Nie pozwól, by urządzenia cyfrowe negatywnie wpływały, na jakość 

Twojego życia!    

FOMO 
Barwny świat online przyciąga 
Cię coraz bardziej, a potrzeba 
ciągłego trzymania ręki na 
pulsie bieżących wydarzeń 
powoduje, że czas, który 
spędzasz przed ekranem, 
znacząco się wydłuża. Co się 
dzieje, jeśli przez większość 
czasu jesteś online? 
21% Twoich rówieśników ma 
wysoki poziom FOMO i odczuwa 
jego negatywne skutki: ma 
wahania nastroju i 
dolegliwości fizyczne, 
dostrzega tylko wyidealizowany 
obraz życia znajomych, swoją 
samoocenę uzależnia od lajków. 
25% osób przyznaje, że czuje 
się przeciążona nadmiarem 
informacji w sieci. 
30% nastolatków uważa, że 
powinni ograniczyć korzystanie 
z telefonu. 
Nie bądź więźniem świata 
online i mediów 
społecznościowych – wyloguj 
się czasem i wróć do 
rzeczywistości! 
FOMO (ang. Fear of Missing 
Out) to najprościej rzecz 
ujmując – lęk przed 
odłączeniem.  
   
 

Relacje 

Gdy większość Twojego życia spędzasz online, wiedz, że często 

spotykasz się z niemiłymi treściami. Nawet, jeśli myślisz, że jesteś 

przyzwyczajony do hejtu, to wciąż ma to wpływ na Twoje relacje. 



Aż 48,8% Twoich rówieśników spotkało się z przemocą internetową. Nie 

zgadzaj się na to. Masz prawo reagować i powiedzieć stop. 

17% nastolatków wchodzi w raniące relacje oraz traci osobisty 

kontakt.  

Nie zapominaj o relacjach twarzą w twarz, one są bardzo potrzebne, 

aby zachować zdrową równowagę w Twoim życiu. 

Kontent 
Nie wszystkie posty, jakie widzisz w social mediach, są prawdziwe. 
Presja idealnego wyglądu i życia, która odbiera przyjemność, 
powoduje, że większość nastolatków tworzy fałszywy kontent o sobie, 
aby dorównać rówieśnikom. Czy tak faktycznie wygląda życie? 
Co dziesiąty nastolatek usuwa swoje zdjęcia i wstawia inne w 
sytuacji, kiedy nie uzyska zadawalającej ilości pozytywnych 
komentarzy. 
Co piaty nastolatek deklaruje, że treści publikowane na jego kontach 
nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jest. 
Próba przypodobania się nieznajomym powoduje, że zaczynamy czuć się 
coraz gorzej ze sobą, co ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie. 
Nie przejmuj się zdaniem innych – pamiętaj, że najważniejsze jest 
to, żebyś Ty czuł się ze sobą dobrze. Pamiętaj jednak o tym, że 
swoim zachowaniem, wypowiedziami kreujesz swój wizerunek. Jak Cię 
widzą, tak Cię piszą.  
   
Pozytywny akcent 

Media społecznościowe to nie samo zło. Korzystaj z nich z głową, a 

zobaczysz, że i one mają swoje pozytywne strony. 

81% nastolatków uważa, że dzięki mediom społecznościowym jesteśmy w 

bliższym kontakcie z przyjaciółmi, a 68% czuje, że może utrzymać 

relację z kimś, kto zapewni wsparcie w trudnych momentach, co w 

czasach ograniczonych relacji jest BARDZO ważne. 

Dodatkowo dla 71% młodych ludzi media społecznościowe to miejsce, w 

którym mogą pokazać swoje kreatywne oblicze. Pokaż swoje talenty, 

bierz udział w konkursach, znajdź ludzi pozytywnie zakręconych na 

Twoje pasje, wymieniajcie się informacjami.  

Spójrz czasem na jasną stronę social mediów! Korzystając z mediów 

społecznościowych świadomie i mądrze, możesz czerpać z nich wiele 

korzyści. 

Pamiętaj, to Ty decydujesz, co zamieszczasz w sieci i bierzesz za to 

pełną odpowiedzialność. 
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