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Kilka faktów – może szokujących:
* co czwarte dziecko przed 6 rokiem życia ma swój smartfon,
* 42% dzieci do 2 r. ż. korzysta z urządzeń mobilnych,
* 4/5 dzieci w wieku 6 miesięcy – 6 lat ogląda na smartfonie 

filmy, 62% gra w gry, 



Kilka faktów – może szokujących:

* nastolatki średnio 4 godziny 12 minut dziennie spędzają              
w sieci,

* ponad 65% przyznaje się, że w ich domach nie ma żadnych       
ustalonych zasad dotyczących korzystania z Internetu,

* co ósmy młody człowiek deklaruje surfowanie w sieci przez           
osiem godzin dziennie lub więcej - przeciętnie więc 
przebywanie  w Internecie zajmuje mu 2 miesiące w skali 
roku.                                 
TO DŁUŻEJ NIŻ TRWAJĄ WAKACJE!!!

WYOBRAŻASZ SOBIE, ŻE TWOJA POCIECHA
ZNIKA GDZIEŚ NA CAŁE LATO???



FOMOHOLIZM –

(ang. Fear od Missing Out) – lęk przed odłączeniem. 
Termin  zaproponowany w latach 90-tych przez Dona 
Hermana dotyczył Internetu.
Obecnie odnosi się także do „uzależnienia” od smartfonów.



WYSOKI POZIOM FOMO TO PRZEDE WSZYSTKIM:

* potrzeba/przymus relacjonowania swojego życia
w Internecie,

* przeświadczenie, że inni ludzie/moi znajomi
mają więcej satysfakcjonujących doświadczeń 
w życiu.

* niepokój w sytuacji, gdy moi znajomi bawią się 
beze mnie, kiedy nie  wiem o ich planach, 

* lęk przed przeoczeniem jakiegoś spotkania,



WYSOKI POZIOM FOMO TO PRZEDE WSZYSTKIM:

* ciągłe sprawdzanie co robią moi znajomi, 
chęć bycia cały czas na bieżąco z ich życiem,

* potrzeba/przymus posiadania telefonu cały 
czas w zasięgu ręki, by nic nie umknęło mojej 
uwadze.



FOMOHOLIZM - nałogowe korzystanie z telefonu
= uzależnienie od telefonu.

NAŁOGOWE - sytuacja, w której nie możemy normalnie funkcjonować bez 
swojego telefonu.
Nie wyobrażamy sobie możliwości zostawienia go choć na chwilę.
Cały czas musi by on pod ręką. Jest włączony 24 godziny na dobę.
Nie rozstajemy się z nim nawet podczas snu.



FOMOHOLIZM  W LICZBACH:

- 16% nastolatków doświadcza wysokiego poziomu FOMO –
oznacza to kilka milionów użytkowników sieci powyżej 15 r.ż.,

- co trzeci polski nastolatek deklaruje, że nie jest w stanie
wytrzymać i funkcjonować bez telefonu,

- 31% stwierdza: „moje życie bez telefonu/smartfona
byłoby puste”.



POTRZEBY  NASTOLATKÓW

- PRZYNALEŻNOŚĆ  DO  GRUPY

- AKCEPTACJA  RÓWIEŚNIKÓW

KIEDYŚ  REALIZOWANE  BYŁY  PRZEDE  WSZYSTKIM    
W  BEZPOŚREDNIM  KONTAKCIE.



OBECNIE  GŁÓWNIE 
PRZEZ  INTERNET 
I  MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE



NEGATYWY  FOMO:

- samoocena uzależniona od lajków, ich ilość decyduje o akceptacji rówieśników, 
o popularności; budowanie poczucia swojej wartości w oparciu o odzew na moje  
poczynania w sieci,

- wykluczenie/odrzucenie - oglądając upiększone relacje swoich idoli i znajomych 
nastolatek nabiera przekonania, że  nie jest zbyt atrakcyjny,  że jego życie jest mierne                        
w porównaniu z oglądanymi profilami,



NEGATYWY  FOMO:

- „wypadnięcie z obiegu” wyzwala u młodego człowieka silną potrzebę nawiązywania ciągłych 
interakcji przez media społecznościowe,

- doświadczanie zmian nastroju – od ekscytacji (pozytywny odbiór w sieci) do wyobcowania,
gdy telefon milczy,



NEGATYWY  FOMO:

- długotrwałe działanie powyższych czynników                                                                         
może prowadzić do depresji,

- jedna na pięć osób reaguje objawami                                                                          
somatycznymi (nudności, wymioty,                                                                            zawroty   
zawroty głowy, bóle brzucha).



NEGATYWY  FOMO:

- utrata prywatności związana 
z upublicznianiem zbyt wielu 
informacji o sobie, 

- narażanie na szwank swojej reputacji,



NEGATYWY  FOMO:

- 69% nastolatków ma problemy z codziennym                                                                             
funkcjonowaniem:
*  duża liczba profili powoduje, że śledzenie                                                                                

portali społecznościowych zabiera im                                                                                     
dużo czasu i uwagi, nie pozwala                                                                                     
wykonywać innych czynności w ciągu dnia,

*  ciągłe niewyspanie związane z koniecznością                                                                               
„bycia na bieżąco” nawet w nocy,



NEGATYWY  FOMO:

- problemy ze snem – badania wskazują,
że wielogodzinne korzystanie z komputera 
czy smartfona to narażanie się 
na niebieskie światło LED 
emitowane przez ich ekrany.



NEGATYWY  FOMO:

Powoduje to sytuację, w której mózg 
hamuje wydzielanie hormonu snu –
melatoniny.
W efekcie nastolatek ma problemy 
z zaśnięciem,  a jego sen jest płytszy.



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- potrzeba/przymus ciągłego noszenia 
telefonu przy sobie, 
uspakajanie się jego dotykiem, 
trzymaniem go w ręce, kieszeni;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- reagowanie na każdy sygnał dobiegający
ze smartfonu (nawet podczas lekcji,
przechodzenia przez ulicę),
przerywanie 
wykonywanych
właśnie czynności;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- spędzanie coraz większej ilości czasu
w mediach społecznościowych;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- poczucie pustki i nudy,
niemożność znalezienia                                                                                                       
sobie miejsca,
gdy telefon milczy;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- wahanie nastrojów uzależnione
od pozytywnego
lub  negatywnego
odzewu w sieci;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- ciągłe porównywanie się z opiniami rówieśników;



CO  POWINNO  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ  W  ZACHOWANIU  
TWOJEGO  DZIECKA:

- narastające trudności z koncentracją,
skupieniem uwagi,
problemy z zaśnięciem.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

Nie zmienisz faktu, że media społecznościowe wdarły się w życie nastolatków                    
i podbiły ich serca. 

POZNAJ  KILKA  KROKÓW  JAK  W  SPOSÓB  
ZRÓWNOWAŻONY

I RACJONALNY
POMÓC  IM  W  UPORANIU  SIĘ

Z  TYM  PROBLEMEM



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

1.  Przyjrzyj się przez kilka dni w jaki sposób twoje dziecko korzysta ze smartfona,    
telefonu komórkowego.
Porozmawiaj z nim jak ocenia swoją intensywność korzystania z mediów
społecznościowych.
Spytaj czy ograniczenie sprawiłoby mu przykrość?



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

2.  Powiedz dziecku o obserwowanych u niego przez ciebie wahaniach nastroju.
Wskaż na możliwość uzależnienia ich od intensywnego korzystania z mediów 
społecznościowych.
Zachęć by obserwowało i zapisywało swoje 
reakcje, myśli, pojawiające się w kontakcie online.
Niech koncentruje się na wydarzeniach, 
zachowaniach, umiejętnościach ze swojego życia, 
z których może być dumne, które nie są związane
z ilością lajków.
Pokaż, że może być zadowolone z siebie 
niezależnie od tego, z jakim odbiorem spotka się 
w sieci. 



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

3.  Rozmawiaj z nastolatkiem o różnicach pomiędzy barwnym
światem kreowanym w mediach społecznościowych, 
a realnym życiem.
Uświadom, że porównywanie własnego życia 
z wyidealizowanymi obrazami z portali społecznościowych, 
zawsze wypadnie na jego korzyść.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

4.  BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM. 
„Lęk przed wypadnięciem z obiegu” 
sprzyja kreowaniu przez nastolatków 
wyidealizowanego obrazu siebie.
Może to być niebezpieczne -
skłania ich do szukania pozytywnego
odzewu w sieci, do upubliczniania            
informacji szkodzących ich reputacji. 



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

Spróbuj zachęcić swoje dziecko by 
przedstawiło w sieci swoje pozytywne 
cechy, umiejętności.
Niech wybierze sposób i metody, jakimi
to może zrobić.
Przedyskutujcie, czy liczba kliknięć
zawsze warta jest opublikowania
każdego zdjęcia.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

Ustalcie razem kryteria dyskwalifikujące
zdjęcie, wulgarne wpisy, itp.
Przypomnij dziecku o stosowaniu
ustawień prywatności oraz
o zasadzie ograniczonego
zaufania wobec osób
poznanych w sieci.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

5.  KONTROLUJ CZAS SPĘDZANY W SERWISACH.
Nagłe oderwanie dziecka od dostępu do
mediów społecznościowych nie jest 
rozwiązaniem.
Droga do odzyskania równowagi pomiędzy
światem online i offline może być długa.
Nim dziecko nie będzie czuło przymusu 
ciągłego śledzenia swoich znajomych
i zacznie lepiej czuć się z samym sobą 
może upłynąć dużo czasu.   



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

Pomóż dziecku zaplanować przerwy -
niech w tym czasie odłoży telefon,
odejdzie od komputera.
Niech zajmie się czymś, co nie jest
związane z nowymi technologiami
(spacer z psem, gra planszowa…???)
Powoli uda się mu spędzić cały dzień                                                                                       
bez smartfona. Może znajdzie jakieś 
hobby, które nie wymaga korzystania  
z niego.
WAŻNE - nie musi potem zdawać 
relacji w sieci!



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

6.  ZDROWE  NAWYKI.
Zastanówcie się wspólnie, 
co powinien zmienić 
w codziennym życiu, 
by ograniczyć
czas przed ekranem.  



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

Zaproponuj mu odłożenie telefonu w czasie
spotkań ze znajomymi.
Niech wyłączy powiadomienia, by nie
odrywały go od codziennych czynności.
Niech odłoży telefon na godzinę przed
snem.
Niech zasypia bez smartfona.
Ustalcie priorytety na dzień, tydzień,
miesiąc.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

WAŻNE!!!
Dziecko musi mieć czas na media
społecznościowe i smartfon,
bo kontakty ze znajomymi                                                                                                   
(też w sieci) są równie ważne
jak nauka i odpoczynek.



JAK  MOŻESZ  POMÓC  DZIECKU  ZWALCZAĆ  FOMO  
I  ROZSĄDNIEJ  UŻYWAĆ  TELEFONU

7.  JEDNA  RZECZ  NA  RAZ.
Zachęć dziecko do ograniczenia liczby 
czynności, które wykonuje w tym samym
czasie.
Uświadom, że jeżeli jednocześnie rozmawia,
słucha muzyki i zerka na swój 
komunikator, to jego mózg wykonuje
wytężoną pracę.  



ANTIDOTUM  NA  FOMO  JEST
JOMO (Joy of  Missing  Out)

=  RADOŚĆ  Z  WYŁĄCZENIA  SIĘ,
POMIJANIE  NAPŁYWAJĄCYCH  KOMUNIKATÓW, 
REZYGNOWANIE  ZE  ŚLEDZENIA  ZNAJOMYCH.
ZACHĘCANIE  DO  ODŁOŻENIA  SMARTFONU,
ZATRZYMANIA  SIĘ  NA  CHWILĘ, 
DO SKUPIENIA SIĘ  NA  TU  I  TERAZ.





ŻYCZĘ  PAŃSTWU  SUKCESÓW  W  UŚWIAMIANIU  DZIECIOM,  
ŻE  MEDIA  SPOŁECZNOŚCIOWE  SĄ  WAŻNE,  

ALE  ŻYCIE  W  „REALU”  
MOŻE  BYĆ  

RÓWNIE  ATRAKCYJNE  I  CIEKAWE. 

Opracowała 

mgr Barbara Gurgoń


