
NOWE MEDIA to pojęcie, którego postrzeganie zmienia się wraz z upływem czasu. 

Postęp technologiczny przebiega tak gwałtownie, że dla wielu osób zmiany 

zachodzące dzięki rozwojowi technologii są wręcz zaskoczeniem.  

Termin „nowe media” przybiera inne znaczenie - pięćdziesiąt lat temu w ten sposób 

określane były radio i telewizja, teraz to już nieaktualne. 

CZYM SĄ NOWE MEDIA? 

To media cyfrowe, z których korzystamy: komputery, tablety, telefony. Są to 

także media społecznościowe, portale internetowe, gry, komunikatory, czaty, 

poczta elektroniczna oraz łączność w sieciach komórkowych.  

Współczesne media wywierają ogromny wpływ na rozwój psychiczny człowieka. 

Internet, komputer, telewizja oraz telefony komórkowe coraz częściej uzależniają od 

siebie. Dotyczy to szczególnie młodych ludzi, którzy mają z mediami największy                

i najczęstszy kontakt. Młodzież coraz częściej przyznaje, że nie jest 

w stanie obyć się bez komputera czy telefonu komórkowego. Kontakt z mediami 

zastępuje kontakty z rówieśnikami i rodziną. Media stają się najważniejszym źródłem 

informacji i rozrywki dla młodych ludzi, wypierając tym samym wychowawców                    

i rodziców. Coraz więcej czasu przed ekranem, a w zasadzie ekranami spędzają także 

dzieci. Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak telewizor czy komputer, ogromną 

popularnością cieszą się urządzenia mobilne: telefony i tablety oraz surfowanie             

po Internecie. Pomimo, iż odpowiednio dobrane treści internetowe mogą mieć 

pozytywny wpływ na rozwój dzieci, to zbyt wczesne i intensywne korzystanie                     

z urządzeń elektronicznych może być dla nich szkodliwe. 

 



NOWE MEDIA zaczynają towarzyszyć najmłodszym już od kołyski – niemowlaki 

bawią się tabletami, a dzieci w wieku przedszkolnym dostają od rodziców telefony 

komórkowe po to, aby na dłużej się sobą zajęły.  

„Dzieci płaskiego świata” 

 bardzo łatwo uzależniają się od tabletów,  

które kompensują im brak kontaktu z rodzicami. 

Badania i analizy coraz częściej wykazują, że intensywne korzystanie z mediów 

elektronicznych w pierwszych latach życia negatywnie wpływa na jakość snu, pamięć, 

umiejętność koncentracji, czytania ze zrozumieniem, a także umiejętność pisania. 

Niestety już roczne i dwuletnie dzieci korzystają z nowych mediów codziennie 

lub prawie codziennie a przedszkolaki posiadają własny tablet czy smartfon. Rodzice 

natomiast wykorzystują media po to, aby dziecko zasnęło lub zjadło posiłek. 

W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej. Do tego 

rozwoju dziecko potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami – zobaczyć, 

poczuć, usłyszeć, dotknąć. Ograniczenie pola działania dziecka i rodzaju bodźców 

może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu.  

Mózg dziecka potrzebuje również intensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani 

telewizja, ani komputer nie zastąpią kontaktów z drugim człowiekiem, wspólnej 

zabawy, wspólnego czytania książek i innych doświadczeń, dzięki którym dzieci uczą 

się otaczającego je świata. 

Pod wpływem współczesnych środków komunikacji, zmianie ulegają 
dotychczasowe postawy i zachowania młodych użytkowników.  
 

                      Telefony komórkowe, komputery, telewizja dominują 
                       w kształtowaniu osobowości, szczególnie wśród najmłodszych.  
 
                         Młodsze dzieci nie są w stanie oddzielać rzeczywistości od fantazji 

prezentowanej w mediach. Co więcej, dzieci zaczynają mieć oznaki     
uzależnienia od nowych środków komunikacji.  

 
Komputer czy telefon komórkowy stał się modnym prezentem dla dziecka.  

Już od najmłodszych lat zaczynają rywalizować ze sobą w dziedzinie 

posiadania najnowszych gadżetów. 

 

 

 

  



Telewizja, komputer i Internet mogą pełnić pozytywną rolę 

 tylko wtedy, gdy osoby dorosłe nauczą dzieci  

odpowiednio z nich korzystać 

 

POZYTYWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z NOWYCH MEDIÓW: 

 

  Szeroki dostęp do wiedzy 

        Zwiększone poczucie bezpieczeństwa 

Rozwijanie pasji, hobby, zainteresowań 

Możliwość komunikacji z najbliższymi na odległość 

         Możliwość poznania ciekawych ludzi 

        Możliwość innowacji w edukacji 

        Możliwość bycia nie tylko odbiorcą treści, ale również autorem treści 

internetowych 

 

NEGATYWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z NOWYCH MEDIÓW:  
  

≠ Zaburzenie rozwoju komunikacji międzyludzkiej  

≠ Rezygnacja z innych zainteresowań 

≠ Wady postawy i pogorszenie wzroku 

≠ Cyberprzemoc 

≠ Przemęczenie 

≠ Zaburzenia w kontaktach z rówieśnikami 

≠ Możliwość uzależnienia się od nowych technologii 

 

Osoby dorosłe nie powinny bagatelizować roli mediów  

w świecie współczesnego dziecka. Niezbędna jest odpowiednia 

edukacja i wynikająca z niej świadomość licznych zagrożeń  

na jakie narażone jest dziecko w trakcie obcowania na co dzień 

z mediami, które może doprowadzić do uzależnienia. 
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Uzależnienie od nowych środków komunikacji stało się znakiem naszych czasów. 

Powszechność zastosowania komputera, Internetu, telefonów komórkowych, a także 

telewizji sprawia, że coraz więcej dzieci odczuwa potrzebę kontaktu z nowymi 

mediami. Dochodzi do tego chęć dorównania rówieśnikom i młodzieńcze pragnienie 

imponowania innym. Pojawia się niemożliwe do zaspokojenia pragnienie bycia              

na czasie, oglądania najnowszych programów telewizyjnych, grania w „topowe” gry 

komputerowe czy posiadania najnowszych modeli telefonów komórkowych.  

➢ Okres dzieciństwa to czas, w którym kształtuje się osobowość dziecka. Media 

są szansą na kształtowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, ponieważ 

pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze. Niestety niekontrolowane, 

zbyt długotrwałe i częste korzystanie z mediów elektronicznych zaburza,           

a nawet hamuje rozwój psychiczny dziecka doprowadzając niekiedy                      

do degradacji nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości dziecka.  

➢ Ciągły kontakt z wirtualnym, nierzeczywistym światem może powodować 

zaburzenia interpersonalne i emocjonalne.  

➢ Media, dzięki umożliwieniu dzieciom dostępu do ogromnych zasobów wiedzy, 

mogą wspomagać rozwój intelektualny młodych ludzi. Z drugiej strony podane, 

gotowe informacje nie zachęcają do samodzielnych poszukiwań i rozwiązań 

problemów.  

➢ Media mają wpływ także na rozwój fizyczny dziecka. Dzięki nim można poznać 

dokładniej interesujące nas dyscypliny sportowe lub obejrzeć transmisje 

wydarzeń sportowych. Ale pozwala dzieciom jedynie zdobyć wiedzę 

teoretyczną. Dzieci zamiast wyjść na świeże powietrze coraz częściej wolą 

poświęcać swój wolny czas wirtualnym grą i zabawom. Zbyt długotrwałe 

siedzenie w jednej pozycji przed komputerem czy telewizorem często powoduje 

pogorszenie zdrowia fizycznego: wady postawy czy pogorszenie wzroku.  

 

Wpływ mediów elektronicznych na dziecko w dużej mierze zależy  

od postawy rodziców 

To rodzice mają obowiązek przygotowania dziecka do prawidłowego odbioru              

i selekcji treści przekazywanych przez media. Pomocni stają się również nauczyciele, 

którzy powinni utwierdzać rodziców w przekonaniu, że telewizor, komputer, tablet    

czy smartfon nie są ich zastępcami w wychowaniu i opiece. 


