
KOMPUTERY, INTERNET – KORZYŚCI I ZAGROśENIA – 
pedagogizacja rodziców 

KOMPUTER 

Jakie korzyści? 

• komputer ułatwia naukę  
• komputer umoŜliwia dostęp do ogromnych zasobów informacji  
• komputer jest źródłem nauki  
• komputer rozwija zainteresowania  
• komputer dostarcza rozrywki 

INTERNET 

Jakie korzyści? 

• umoŜliwia szybki i łatwy dostęp do informacji  
• ludzie z róŜnych miejsc na świecie mogą porozumiewać się ze sobą w jednej chwili  
• informacje z całego świata są dostępne dla wszystkich uŜytkowników 

KOMPUTER, INTERNET 

Jakie zagroŜenia? 

• choroby oczu  
• skrzywienie kręgosłupa, dolegliwości pleców  
• bóle i zawroty głowy  
• bóle mięśni karku  
• otyłość  
• uzaleŜnienia  
• zaburzenia psychiczne i intelektualne: 
• izolacja – dzieci spędzając duŜo czasu przed komputerem nie szukają kontaktu z innymi 

ludźmi  
• zamykają się we własnym świecie zapominając o świecie realnym  
• mają problemy z komunikowaniem się  
• staja się apatyczne i obojętne  
• zuboŜenie języka  
• ograniczenie wyobraźni  
• słaba koncentracja  
• wulgaryzm  
• agresja 

 Jakie elementy Internetu uzaleŜniają najsilniej ? 

• chat 38%  
• E – mail 14%  
• gry online 30%  
• grupy dyskusyjne – 16% 

ZagroŜenia: 

Internet to nie tylko same korzyści, ale równieŜ wiele zagroŜeń czyhających na jej uŜytkowników. 
Dotyczy to głównie młodzieŜy i dzieci, choć nie tylko. MłodzieŜ stanowi jednak grupę o 



podwyŜszonym ryzyku. Według badań statystycznych w Polsce obecnie jest około 2.000.000 
stałych uŜytkowników sieci Internet. Największą grupę uŜytkowników stanowią osoby w wieku 
15 – 25 lat. Bardzo duŜą grupę stanowią teŜ dzieci do 15 lat. Często rola rodziców koń czy się 
kończy się na kupnie komputera i zainstalowaniu internetu. Nie zdają sobie sprawy z zagroŜeń, 
które niesie ze sobą Internet. Nie zdają sobie sprawy, ze internetowy kolega dziecka moŜe być 
pedofilem, mięć znacznie więcej lat niŜ podaje, koleŜanka moŜe być członkinią sekty lub 
członkiem grupy złodziejskiej , z którym dziecko wymienia informacje na temat swojej rodziny. 
Wszystkich zagroŜeń związanych z Internetem nikt nie jest w stanie wymienić. NajwaŜniejsze 
jednak z zagroŜeń to: 

1. Rozpowszechnianie nielegalnych treści – Internet stał się niestety wspaniałym miejscem do 
rozpowszechniania nielegalnych treści. Pornografia dostępna jest w sieci praktycznie 
wszędzie.  

2. Poza tym w Internecie moŜna natrafić na oferty sprzedaŜy przedmiotów pochodzących z 
kradzieŜy, informacje propagujące uŜywanie narkotyków oraz wskazujące, gdzie moŜna się w 
nie zaopatrzyć, propozycje współpracy w przestępczej działalności. 

3. Internet zapewniając duŜą anonimowość stał się wprost wymarzonym narzędziem dla 
przestępców oraz róŜnego rodzaju dewiantów. Takim problemem są pedofile, którzy podają 
się za rówieśników nastolatków. Najczęściej kończy się na sprośnej korespondencji, która 
moŜe mieć jednak duŜy negatywny wpływ na psychikę dziecka.  

4. Osoby reprezentujące róŜnego rodzaju sekty mają dzięki sieci Internet ułatwione zadanie 
nawiązywania nowych kontaktów i dzięki moŜliwości bezpośredniej rozmowy, mają 
sposobność do przekonania innych do swojej ideologii.  

5. Bardzo częste są równieŜ włamania sieciowe. Wiele osób, zwłaszcza początkujących 
internatów otwiera kaŜdą przychodzącą informację często z dziesiątkami załączników. Grozi 
to równieŜ zainfekowaniem komputera programem wirusowym. Dlatego Ŝelazna zasadą 
powinno być nie otwieranie korespondencji pochodzącej z nieznanego źródła.  

6. ZagroŜeniem jest równieŜ uzaleŜnienie.  

Jak poznać uzaleŜnienie?  

• zatracenie poczucia czasu  
• ciągłe zwiększanie czasu przeznaczonego dziennie na pracę przy komputerze  
• próby ograniczania czasu spędzonego przy komputerze napotykają silny opór  
• izolacja, apatia, obojętność 
• trudności w koncentracji  
• agresja  

Jak uchronić dziecko przed nałogiem?  

• ograniczać czas posługiwania się przez dziecko komputerem – nie dłuŜej niŜ godzinę dziennie  
• robić częste przerwy podczas pracy przy komputerze  
• dbać, aby dziecko kontaktowało się z rówieśnikami, poświęcać dziecku jak najwięcej czasu, 

aby dziecko nie czuło się samotne 
• zachęcać dziecko do aktywnego wypoczynku 

Źródła informacji: 

Internet – korzyści, zagroŜenia. Praktyczny poradnik dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, 
Warszawa 2000r. 

Dla zainteresowanych wychowawców – więcej materiałów na ten temat u pedagoga szkolnego. 


