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Intensywny rozwój technologii informacyjnej w ostatnich dziesiêcioleciach
i powstanie globalnej sieci internetowej w istotny sposób zmieni³o sposób komunikowania siê ca³ej populacji ludzkiej. Trudno nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e wspó³czesna technologia ³¹cznociowa jak rzeka stara siê wype³niæ
ka¿dy fragment naszego ¿ycia1. Kszta³tuj¹c nowy model komunikowania siê,
zmieniaj¹c jêzyki, okrelaj¹c sposoby mylenia ca³ych spo³ecznoci, w znacz¹cy
sposób modyfikuje tak¿e relacje miêdzyludzkie2. Wspó³czesna kultura w istotny
sposób jest budowana na poziomie cyberprzestrzeni. Wielu u¿ytkowników Internetu nie wyobra¿a sobie funkcjonowania w wiecie bez dostêpu do sieci.
Marcin O¿óg stwierdza wprost: Otaczaj¹ca rzeczywistoæ w ci¹gu minionych
kilkudziesiêciu lat uleg³a tak daleko id¹cym przeobra¿eniom, i¿ nie sposób obecnie udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi na proste, wydawaæ by siê mog³o, pytanie  jaki jest naturalny wiat cz³owieka?3. Wymownym w tym kontekcie
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Wojs³aw Czupryñski, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, czuwoj@wp.pl.
1 J. Doro¿ko, Budujemy e-szko³ê. Krótki przegl¹d mo¿liwoci, w: B. Boryczka (red.), E-learning
wyzwaniem dla bibliotek: materia³y z ogólnopolskiej konferencji, Elbl¹g 2324 wrzenia 2009 r., Warszawa 2009, s. 87.
2 E. Gajek, Edukacja jêzykowa w spo³eczeñstwie informacyjnym, Warszawa 2008, s. 11.
3 M. O¿óg, Krytyczny wymiar sztuki interaktywnej, w: M. Ostrowiecki (red.), Estetyka wirtualnoci, Kraków 2005, s. 87.
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przyk³adem jest sytuacja, która niedawno rozegra³a siê w niewielkim miasteczku
na Warmii. Jak informuje lokalny portal: 13-letnia mieszkanka Ornety wpad³a
w sza³, gdy dowiedzia³a siê, ¿e ma szlaban na zagl¹danie do sieci. Router trafi³
do szafy, a dziewczyna wpad³a w sza³. Agresjê wy³adowa³a na swojej mamie.
13-latka wyzywa³a mamê, szarpa³a za w³osy oraz uderzy³a j¹ w twarz. Potem
z³apa³a za szpadel i próbowa³a dostaæ siê do ukrytego routera [...] Na miejsce
przyjecha³ policyjny patrol4.
Szczególnym fenomenem w krajobrazie wspó³czesnych technologii internetowych sta³y siê portale spo³ecznociowe. Jak zauwa¿a Sherry Turkle,
kontakty wirtualne najpierw wymylono po to, by zast¹pi³y rozmowê twarz¹
w twarz w kontekstach, w których z jakiego wzglêdu taka rozmowa jest
niepraktyczna5. Dzi coraz wiêkszej grupie ludzi towarzyszy przekonanie, ¿e
sieæ mo¿e cz³owieka chroniæ przed samotnoci¹6. Rozwój Internetu da³ pocz¹tek nowym formom zbiorowoci skupiaj¹cych ludzi o tych samych potrzebach, zasadach i zainteresowaniach. Serwisy spo³ecznociowe stanowi¹
przedmiot wielu dyskusji dotycz¹cych ich zalet, wad, idei, jakie za sob¹ nios¹.
Portale stanowi¹ nie tylko narzêdzie komunikacji, formê zabawy i spêdzania wolnego czasu, ale tak¿e ród³o wiedzy humanistycznej, spo³ecznej, technicznej.
Na potrzeby niniejszej refleksji warto odwo³aæ siê do choæby podstawowej
typologii portali spo³ecznociowych, której autorami s¹ Tomasz Bonek i Marta
Smaga7. Wyró¿niæ zatem nale¿y serwisy, gdzie internauci zak³adaj¹ profile
w celach towarzyskich i rozrywkowych (Facebook.com, NK.pl); portale s³u¿¹ce do dzielenia siê krótkimi informacjami z innymi, tzw. mikroblogii (Twitter.com); serwisy, których zawartoæ tworz¹ u¿ytkownicy, a wszystkie znajduj¹ce siê tam pliki s¹ wspó³dzielone (Youtube.com, Flickr.com, Wrzuta.pl,
Wikipedia.com); witryny skupiaj¹ce profesjonalistów, w których u¿ytkownicy
nawi¹zuj¹ kontakty w celach biznesowych (Linkedin.com, Goldenline.pl); portale o okrelonej tematyce, skupiaj¹ce osoby zwi¹zane np. z okrelonym
gatunkiem muzyki lub filmu (MySpace.com); serwisy, w których internauci
rekomenduj¹ sobie wzajemnie interesuj¹ce treci i informacje (Wykop.pl,
Digg.com); portale, na których mo¿na dzieliæ siê opiniami na temat pracodawców, produktów, sklepów lub us³ug (Mojpracodawca.pl, Opineo.pl); serwisy
dziennikarstwa obywatelskiego, na których swoje artyku³y publikuj¹ u¿ytkownicy,
4

Zob. http://lidzbarkwarminski.wm.pl/342322,13-latka-wpadla-w-szal-bo-dostala-szlaban-na-internet-W-ruch-poszedl-szpadel.html#axzz44GwZSnwh (15.03.2016).
5 S. Turkle, Samotni razem, Kraków 2013, s. 35.
6 Ibidem.
7 T. Bonek, M. Smaga, Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji
w mediach spo³ecznociowych, Warszawa 2013, s. 1415.
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a nie redaktorzy (Wiadomoci24.pl)8. Zastosowanie tych narzêdzi pozwala pokonaæ barierê odleg³oci przestrzennej oraz umo¿liwia nieograniczony dostêpu
do wiedzy9.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje motyw przemian relacji miêdzyludzkich, jakie
nastêpuj¹ w erze globalnej sieci. F. Fukuyama i J. Holtkamp jasno formu³uj¹ tezê,
¿e wraz z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych dokona³ siê pewnego rodzaju przewrót, powoduj¹c, ¿e dzi relacje w rodzinie ulegaj¹ os³abieniu,
a tradycyjne i wyj¹tkowe wartoci rodzinne s¹ degradowane10. Swoist¹ konkurencj¹ dla naturalnego rodowiska wychowawczego, jakim jest rodzina sta³y siê relacje budowane w oparciu o Internet. W tej przestrzeni prezentowane i proponowane s¹ okrelone normy, które kszta³tuj¹ pogl¹dy i ¿yciowe wybory11. Sieæ dziêki
wykorzystywanym przez siebie kana³om komunikacji, takim jak: komunikatory,
czaty czy fora sta³a siê nieod³¹cznym elementem socjalizacji dzieci i m³odzie¿y12.
Problematyczne staje siê podejcie do tych przeobra¿eñ. Czy przyczyniaj¹
siê one do os³abienia wiêzi ludzkich i dezintegruj¹ je? Czy wrêcz przeciwnie,
stanowi¹ narzêdzie dla ich umocnienia i pog³êbienia? Zasadniczym motywem
niniejszej refleksji jest zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zmiany
w funkcjonowaniu m³odego cz³owieka, jakie w ostatnich latach dokonuj¹ siê
w zwi¹zku z rozwojem Internetu i jego instrumentów.

Stymulator rozwoju
Portale spo³ecznociowe niew¹tpliwe s¹ wielkim dobrodziejstwem wspó³czesnego spo³eczeñstwa informacyjnego. Stanowi¹ ogromne ród³o wiedzy, narzêdzie budowania wspólnoty, stymulator rozwoju umiejêtnoci. Fenomen dynamicznego wzrostu popularnoci portali spo³ecznociowych jest elementem
ogólnej tendencji zastêpowania tradycyjnych róde³ wiedzy przez ich wspó³czesne elektroniczne odpowiedniki. G³ównym generatorem tego procesu jest wygoda i dostêpnoæ. Najszybszym i najtañszym sposobem na zdobycie informacji
jest wpisanie poszukiwanego has³a w wyszukiwarkê.
8
9

Ibidem.
T. Trzaskowski, Spo³ecznociowo! Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji, http://www.eid.edu.pl/
archiwum/2008,1/kwiecien,4/temat,6/spolecznosciowo_web20_nowym_kierunkiem_w_edukacji,30.html
(9.02.2016).
10 F. Fukuyama, Wielki wstrz¹s: natura ludzka a odbudowa porz¹dku spo³ecznego, Warszawa 2000,
s. 14. J. Holtkamp, Co og³upia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków 2011, s. 22.
11 D. Choro, Edukacja medialna a cyberprzestrzeñ, w: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.),
Cyberwiat. Mo¿liwoci i zagro¿enia, Warszawa 2009, s. 56.
12 J. Holtkamp, Co og³upia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków 2011,
s. 22.
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Portale spo³ecznociowe staj¹ siê narzêdziem wykorzystywanym w procesie nauczania oraz budowania i umacnia wspólnoty. Mo¿na wskazaæ wiele korzyci wynikaj¹cych z wykorzystania portali spo³ecznociowych w przestrzeni
wspólnoty szkolnej lub akademickiej: skupienie dzia³añ edukacyjnych na wybranym, cile okrelonym obszarze; budowanie wiêzi miêdzy nauczycielami
a uczniami; nauka fundamentalnych postaw spo³ecznych, np. umiejêtnoci pracy
w grupie, zaanga¿owania i pomys³owoci13.
Dzisiejszy wiat, który znamionuje ogromna dynamika zmian, wymaga od
cz³owieka nieustannego rozwoju, elastycznoci i zdobywania nowych umiejêtnoci, by dostosowaæ siê do impulsywnie zmieniaj¹cego siê ¿ycia oraz rodowiska14. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w zwi¹zku z przekszta³caniem siê otaczaj¹cego nas wiata, zmieniaj¹ siê wymogi wobec ludzi zwi¹zane z ich kompetencjami
i umiejêtnociami. Tym samym modyfikacji ulega ca³ociowe podejcie do mechanizmu kszta³cenia15. Pos³ugiwanie siê komputerem i technologiami informatycznymi jest dzi absolutnie podstawow¹ kompetencj¹16. rodowiskiem edukacyjnym dla m³odzie¿y sta³ siê Internet. To dziêki sieci m³odzi u¿ytkownicy mog¹
rozwijaæ ró¿nego rodzaju kwalifikacje, które s¹ potrzebne do ¿ycia w spo³eczeñstwie medialnym. Wobec tego portale spo³ecznociowe, jako nieod³¹czna czêæ
sieci globalnej, mog¹ tak¿e staæ siê stymulatorem rozwoju umiejêtnoci17.
13 Jak zauwa¿a Roman Lorens: Nauczyciel jako osoba przekazuj¹ca wiedzê musi byæ gotowy na
zmianê modelu nauczania. Wszak jego misja ma sens tylko wtedy, gdy jest tam, gdzie jego uczniowie.
Przyk³adem zastosowania s¹ istniej¹ce profile klasy, b¹d grupy, do której nale¿¹ uczniowie lub studenci
zainteresowani okrelonym przedmiotem nauki. Zob. R. Lorens, Serwisy spo³ecznociowe po¿ytecznym
narzêdziem w procesie edukacji, http://www.o swiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/serwisy-spolecznosciowe-pozytecznym-narzedziem-w-procesie-edukacji/2 (8.01.2016).
14 S. Juszczyk, Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji sytuacji zmiany spo³ecznej, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym,
Toruñ 2008, s. 13.
15 A. Rybak, Jak wykorzystywanie multimediów mo¿e zmieniæ rodowisko uczenia siê?, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Toruñ 2008, s. 145.
16 B. Siemieniecki, Przedmiot i zadania mediów w edukacji, w: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. 1, Warszawa, 2007, s. 138.
17 Za przyk³ad takiej witryny mo¿e pos³u¿yæ Swapit.pl. Serwis rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ
w lutym 2013 r. G³ówn¹ ide¹ Swapit.pl jest ³¹czenie ludzi z pasj¹, którzy bêd¹ dzielili siê swoj¹ wiedz¹
z innymi u¿ytkownikami nieodp³atnie. Autorzy serwisu zachêcaj¹ ekspertów okrelonych dziedzin, aby
dziêki tej wirtualnej spo³ecznoci uczyli innych pasjonatów. Swoistym rodkiem p³atniczym jest
w takim przypadku wymiana umiejêtnoci. U¿ytkownicy serwisu oferuj¹ szeroki wybór kategorii. Warto
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e twórcy platformy nie ograniczyli kontaktów tylko w zakresie internetowych interakcji.
Za porednictwem Swapit.pl internauci mog¹ spotykaæ siê w realnym wiecie w celu wymiany kompetencji, a nastêpnie oceniæ je na stronie portalu. Zob. http://www.swapit.pl/samouczek (10.01.2016).
Podobnie funkcjonuj¹c¹ witryn¹ jest portal Skilltrade.org. Projekt ten skupia ludzi o podobnych
zami³owaniach, którzy wymieniaj¹ siê ró¿nego typu umiejêtnociami. Portal ten pozwala odbiorcom
poznawaæ nowych ludzi, a tak¿e twórczo spêdzaæ czas. Czêsto w taki sposób integruj¹ siê osoby
mieszkaj¹ce blisko siebie i dziel¹ce podobne zainteresowania, https://skilltrade.org/#/ (12.01.2016).
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Nie kwestionuj¹c i nie umniejszaj¹c w ¿adnym stopniu pozytywnej roli
portali spo³ecznociowych, konieczna jest tak¿e systematyczna obserwacja
i analiza zagro¿eñ dla tych, którzy z nich korzystaj¹. Oprócz niew¹tpliwie pozytywnych aspektów Internet i jego komunikacyjne narzêdzia mog¹ byæ tak¿e
generatorem zachowañ dewiacyjnych.

Cybernetyczny nałóg
Zjawiskiem, które z biegiem ostatnich lat przybra³o ogromn¹ skalê jest
uzale¿nienie od Internetu. Zjawisko uzale¿nienia od Internetu jest opisywane
wieloma terminami, np.: siecioholizm, internetoholizm, cyberna³óg, cyberzale¿noæ, uzale¿nienie komputerowe, infoholizm oraz zaburzenia spowodowane zale¿noci¹ od Internetu18. Jak ka¿de uzale¿nienie, siecioholizm posiada swoje
symptomy. Bohdan Woronowicz wymienia nastêpuj¹ce:
 nieodparta potrzeba coraz d³u¿szego korzystania z sieci, by uzyskaæ
satysfakcjê;
 objawy odstawienia w razie zaprzestania korzystania z sieci, takie jak
odczucie lêku, obni¿enie nastroju, aktywizacja psychoruchowa, na³ogowe mylenie na temat tego, co dzieje siê w Internecie, wizje senne o sieci, a tak¿e
poruszanie palcami w sposób analogiczny do pisania na klawiaturze;
 przekraczanie uprzednio zaplanowanego czasu u¿ytkowania Internetu;
 próby ograniczania b¹d zaprzestania korzystania z sieci, które zakoñczy³y siê niepowodzeniem;
 spadek aktywnoci spo³ecznej lub zawodowej;
 nieustanne u¿ytkowanie sieci mimo dowiadczania problemów fizycznych, spo³ecznych lub psychologicznych w zwi¹zku z korzystaniem z Internetu19.
Mimo wystêpuj¹cych objawów, osoby uzale¿nione od komputera nie
zwracaj¹ na siebie uwagi tak, jak ludzie uzale¿nieni od narkotyków20. Rozpoznanie na³ogu jest procesem czasoch³onnym polegaj¹cym na d³u¿szej obserwacji.
Najbardziej nara¿on¹ grup¹ na uzale¿nienie s¹ internauci korzystaj¹cy z najmodniejszych portali, które w ostatnich latach prze¿ywaj¹ swój intensywny rozwój.
Za ciesz¹cy siê najwiêksz¹ popularnoci¹ serwis uznaje siê Facebook.com, który dla ogromnej liczby internautów sta³ siê nieod³¹cznym elementem codziennego
18 J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania m³odzie¿y,
Kraków 2012, s. 93.
19 B. Woronowicz, Bez tajemnic o uzale¿nieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001, s. 192.
20 J. Holtkamp, Co og³upia nasze dzieci. Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków 2010,
s. 148.
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¿ycia. U osób, które zosta³y odciête od Facebooka uwidaczniaj¹ siê symptomy
zespo³u abstynenckiego, podobne jak u osób uzale¿nionych od alkoholu czy
papierosów. Jest to m.in. odczucie niepokoju, problemy ze snem i ci¹g³e myli
o portalu21. Neurolodzy wskazuj¹, ¿e Facebook i inne tego typu portale oddzia³uj¹ na cz³owieka pobudzaj¹c w mózgu uk³ad nagrody22. Nagrod¹ staje siê tu
wchodzenie na serwis. Ludzie loguj¹ siê, gdy¿ licz¹, ¿e zastan¹ na swoim
profilu prywatn¹ wiadomoæ, komentarz lub ciekawy wpis. Takie powtarzaj¹ce
siê nagrody, dostarczane w nierównomiernych odstêpach czasu posiadaj¹ du¿¹
si³ê uzale¿niaj¹c¹. O podobnym procesie uzale¿nienia mo¿na mówiæ w przypadku wszystkich portali spo³ecznociowych, które s¹ skierowane na tworzenie
wiêzi oraz grup wirtualnych. Elementem, który sprawia, ¿e ludzie mog¹ uzale¿niæ
siê od serwisów jest iluzja przynale¿enia do grupy. W naturze cz³owieka jest
bowiem pragnienie identyfikacji z okrelonym rodowiskiem ludzi. Ponadto
przychylnoæ innych u¿ytkowników i akceptacja z ich strony powoduje w ludziach wzrost samooceny.

Cyberprzemoc
Innym negatywnym zjawiskiem obecnym na portalach spo³ecznociowych
jest agresja elektroniczna, nazywana tak¿e cyberprzemoc¹. Patologiê tê definiuje
siê jako wykorzystywanie Internetu i innych narzêdzi elektronicznych w celu
wymiewania, nêkania, przeladowania oraz zastraszania innych osób. Stosowaæ tak¹ przemoc mo¿na za pomoc¹ e-maili, krótkich wiadomoci tekstowych,
portali spo³ecznociowych, blogów i innych witryn internetowych. W Polsce
temat agresji elektronicznej wród m³odzie¿y szczególnie mocno wybrzmia³
w zwi¹zku z aktem samobójczym uczennicy gdañskiego gimnazjum23.
W sieci przeladowc¹ mo¿e staæ siê ka¿dy, kto ma w zamiarze poni¿anie
i szkodzenie innym. Wydaje siê, ¿e ta forma agresji jest prowokowana poprzez
poczucie internetowej anonimowoci, a w konsekwencji pozornej bezkarnoci.
Ten rodzaj przeladowania jest szczególnie dotkliwy z uwagi na skalê i szybkoæ
21 S. Kozak, Patologiczne formy komunikowania siê dzieci i m³odzie¿y w cyberprzestrzeni, Warszawa 2014, s. 159.
22 Ibidem.
23 Targniêcie siê na w³asne ¿ycie by³o efektem przemocy, której uczennica dozna³a ze strony
swoich rówieników. W tej tragedii wa¿n¹ rolê odegra³o nagranie wideo, zarejestrowane za pomoc¹
telefonu komórkowego, na którym widaæ akt krzywdzenia ofiary. Przypuszcza siê, ¿e nastolatka odebra³a
sobie ¿ycie we wzglêdu na grobê udostêpnienia zarejestrowanego filmu. Zob. £. Wojtasik, Cyberprzemoc  charakterystyka zjawiska, w: £. Wojtasik (red.), Jak reagowaæ na cyberprzemoc. Poradnik dla
szkó³, Warszawa 2008, s. 7.
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rozpowszechniania informacji. Kompromituj¹ce wpisy, filmy i zdjêcia w krótkim
czasie mog¹ byæ obejrzane przez ogromn¹ grupê u¿ytkowników24.
Wa¿n¹ i zastanawiaj¹c¹ kwesti¹ s¹ motywy, dla których chuligani internetowi dopuszczaj¹ siê aktów przemocy. Wród przyczyn wymienia siê: pragnienie
zwrócenia na siebie uwagi rodowiska, wzmocnienia swojej pozycji, czerpanie
swoistego rodzaju radoci z krzywdzenia innych, odreagowanie frustracji25.
Portale spo³ecznociowe, umo¿liwiaj¹ce publikacjê zdjêæ, filmów, postów sta³y
siê narzêdziem wykorzystywanym w celu obra¿ania i poni¿ania innych. Nie
dziwi zatem fakt, ¿e osoby posiadaj¹ce swoje konta na portalach spo³ecznociowych s¹ w wiêkszym stopniu nara¿one na ten proceder26.
Agresja elektroniczna jest zjawiskiem na tyle szerokim i ró¿norodnym, ¿e
podjêto próby jej klasyfikacji. Wskazuje siê nastêpuj¹ce typy przemocy w sieci27:
 flaming  polega na agresywnym wymienianiu zdañ pomiêdzy u¿ytkownikami za pomoc¹ publicznych kana³ów komunikacji. Jest to internetowy rodzaj
k³ótni, pozbawionej elementów konstruktywnej dyskusji. Mimo, ¿e wydaje siê, i¿
u¿ytkownicy maj¹ równe szanse, czêsto w tê wojnê s¹ anga¿owane osoby
trzecie28;
 przeladowanie  wysy³anie agresywnych i omieszaj¹cych wiadomoci
do innych internautów. Odbywa siê zazwyczaj za pomoc¹ prywatnych narzêdzi
komunikacji29.
 kradzie¿ to¿samoci  polega na w³amaniu siê na konto ofiary, np. na
portalu i podszywaniu siê pod ni¹. Tym samym przestêpca czêsto dopuszcza
siê agresji elektronicznej wobec innych u¿ytkowników, korzystaj¹c ze skradzionej osobowoci. Ponadto agresor po kradzie¿y has³a cyberofiary mo¿e dowolnie modyfikowaæ jej profil na portalu spo³ecznociowym, umieszczaj¹c na nim
szkaluj¹ce treci30;
 upublicznianie tajemnic (outing)  udostêpnianie osobom trzecim prywatnych, intymnych materia³ów ofiary, których nielegalnym posiadaczem sta³ siê
sprawca;
 ledzenie (cyberstalking)  u¿ywanie przez agresora narzêdzi elektronicznych w celu ledzenia i nêkania ofiary. Ten rodzaj agresji obejmuje tak¿e
24
25

s. 110.

S. Kozak, Patologie wród dzieci i m³odzie¿y, Warszawa 2007, s. 33.
A. Andrzejewska, Dzieci i m³odzie¿ w sieci zagro¿eñ realnych i wirtualnych, Warszawa 2014,

26 M. Szpunar, Cyberbullying  nowe technologie jako narzêdzia stosowania przemocy psychicznej, w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie spo³eczne a praktyki
kulturowe, Kraków 2010, s. 7687.
27 J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbullying, Kraków 2012, s. 126128.
28 P.W. Agatston, R.M. Kowalski, S.P. Limber, Cyberprzemoc wród dzieci i m³odzie¿y, s. 53.
29 Ibidem, s. 54.
30 Ibidem.
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fa³szywe oskar¿enia, groby, kradzie¿ to¿samoci, a tak¿e zbieranie informacji
o pokrzywdzonym w celu drêczenia;
 weso³e klapniêcie (happy slapping)  prowokowanie i atakowanie innych, a nastêpnie rejestrowanie ich reakcji za pomoc¹ aparatu lub kamery oraz
upublicznianie tego materia³u w sieci;
 poni¿enie  jest to stosowanie agresji za pomoc¹ rozpowszechniania
w sieci nieprawdziwych materia³ów b¹d informacji na temat innych. Dzia³ania te
mog¹ przyj¹æ formê fotomonta¿y lub innych sposobów wiadcz¹cych nieprawdê;
 wykluczenie  jeden z wa¿niejszych dla m³odzie¿y przejawów cyberprzemocy. Polega na celowym usuniêciu danej osoby z listy kontaktów internetowych b¹d ca³kowitym niedopuszczaniu do niej.

Seksting
M³ode osoby posiadaj¹ce konta na serwisach spo³ecznociowych coraz
czêciej zamieszczaj¹ fotografie i filmy wideo nacechowane erotyk¹. Dzia³ania te
w literaturze pedagogicznej nazywane s¹ sekstingiem. Seksting polega na wysy³aniu swoich nagich zdjêæ lub filmików za pomoc¹ sieci lub telefonu komórkowego31. A. Andrzejewska zauwa¿a, ¿e m³odzie¿ wrêcz odczuwa presjê otoczenia, aby udostêpniaæ takie materia³y w Internecie32.
Powodem wystêpowania powy¿szego zjawiska jest zacieranie siê granic
prywatnoci. W dzisiejszym wiecie obecna jest moda na dzielenie siê wszystkim z innymi33, a m³odzi ludzie nie traktuj¹ tego jako co negatywnego. Pisz¹c
o sekstingu, nie sposób pomin¹æ zjawiska, które obecne jest wród doros³ych
i m³odzie¿y, jakim jest cyberseks. Zjawisko to polega na na³ogowym korzystaniu ze stron zwi¹zanych z tematyk¹ seksualn¹: ogl¹daniu filmów, zdjêæ z materia³ami erotycznymi i pornograficznymi, jak równie¿ czêstym i pozbawionym kontroli prowadzeniu seksualnych rozmów z innymi u¿ytkownikami Internetu.
Rozmowom tym czêsto towarzyszy uprawianie masturbacji34. Takim zachowaniom sprzyjaj¹ ró¿ne witryny s³u¿¹ce budowaniu kontaktów towarzysko-spo³ecznych35 oraz narzêdzia i kamery internetowe, dziêki nim u¿ytkownicy odczu31 S. Kozak, Patologiczne formy komunikowania siê dzieci i m³odzie¿y w cyberprzestrzeni, Warszawa 2014, s. 108.
32 A. Andrzejewska, Dzieci i m³odzie¿ w sieci zagro¿eñ realnych i wirtualnych, s. 158.
33 Ibidem, s. 163.
34 K. Waszyñska, Uzale¿nienie od cyberseksu. Problemy diagnostyczne, w: B. Szmigielska (red.),
Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków 2009, s. 216.
35 P. Carnes, D.L. Delmonico, E. Griffin, J.M. Moriarity, Cyberseks. Skuteczna walka z uzale¿nieniem, Poznañ 2010, s. 25.
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waj¹ z³udne wra¿enie uprawiania seksu z kim innym. Zjawisko cyberseksu jest
równie¿ obecne wród osób maj¹cych profile na portalach spo³ecznociowych
i to w³anie te serwisy staj¹ siê miejscem tych dewiacyjnych dzia³añ, gdy¿ s¹
wyposa¿one w czaty i wideokamery. Powodem, dla którego m³odzi internauci
dopuszczaj¹ siê cyberseksu jest fakt, ¿e w rzeczywistoci trzeba stan¹æ twarz¹
w twarz z drugim cz³owiekiem. Zatem Internet u³atwia u¿ytkownikom kontakty
sprowadzaj¹ce siê do takich aktów.
Trzeba stwierdziæ, ¿e media sta³y siê nie tylko g³ównym ród³em informacji, niezbêdnym narzêdziem pracy intelektualnej cz³owieka, czynnikiem likwiduj¹cym barierê czasu i przestrzeni w kontaktach miêdzyludzkich, ale nade wszystko
czynnikiem maj¹cym ogromny wp³yw na nasz system wartoci36. Wobec przedstawionych powy¿ej zagro¿eñ uznaæ tak¿e nale¿y, ¿e Internet jest realn¹ i coraz
czêstsz¹ przyczyn¹ osobistych i spo³ecznych niepowodzeñ cz³owieka.

Profilaktyka w rodzinie
Wspó³czesna rodzina podlega dzi szerokiemu procesowi przeobra¿enia,
jakie zwi¹zane jest z rozwojem i coraz wiêkszym znaczeniem technologii informacyjnej. Jak zauwa¿a Anna Andrzejewska, aktualnie media sta³y siê niezbêdn¹
czêci¹ ludzkiego ¿ycia i obecne s¹ prawie w ka¿dym domu. Ponadto rodki
masowego przekazu coraz bardziej wkraczaj¹ w ¿ycie wielu rodzin, wp³ywaj¹c
na zachowanie ich cz³onków37.
Konsekwencj¹ tego procesu jest os³abienie wiêzi rodzinnych oraz destabilizacja ¿ycia w rodzinnym krêgu. Znacz¹c¹ rolê w tym procesie spe³niaj¹ portale
spo³ecznociowe, które zw³aszcza dla m³odszych cz³onków rodziny sta³y siê
najwa¿niejszym narzêdziem komunikacji. Wystarczy zwyk³a obserwacja rzeczywistoci, aby potwierdziæ, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ na u¿ytkowanie tych serwisów powiêca bardzo du¿o czasu. Wed³ug przeprowadzonych badañ w ramach
projektu badawczego EU-NET-ADB, zrealizowanych w krajach europejskich,
a¿ 76,8% dziewcz¹t i 53,6% ch³opców korzysta z portali spo³ecznociowych
codziennie38. Ponadto 90% badanych deklaruje, ¿e posiada konto przynajmniej
na jednym serwisie. Natomiast profile na tego typu platformach spo³ecznociowych posiada 94% dziewcz¹t i 85% ch³opców39. Tym samym m³odzi ludzie
nara¿eni s¹ na rezygnacjê z wielu innych wartociowych form spêdzania wolne36 R. Pêczkowski, O edukacji uwag kilka, w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu
chrzecijañskim, Lublin 2010, s. 535.
37 A. Andrzejewska, Dzieci i m³odzie¿ w sieci zagro¿eñ realnych i wirtualnych, s. 251.
38 http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport-eu-net-adb-pl-final.pdf (19.02.2016).
39 Ibidem.
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go czasu. Rodzice zaczynaj¹ mieæ problemy z nawi¹zywaniem w³aciwych relacji z dzieckiem40.
Ogromnego znaczenia nabiera zatem profilaktyka oraz prawid³owo funkcjonuj¹ca rodzina, zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo i wiedzê w zakresie mediów.
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e portale spo³ecznociowe posiadaj¹ ogromny zasiêg
oraz wywieraj¹ du¿y wp³yw na m³odocianych u¿ytkowników, rodzice powinni
podj¹æ odpowiednie dzia³ania w sferze edukacji medialnej. Niestety, w decyduj¹cej wiêkszoci przypadków rodzice s¹ mniej zorientowani w sprawach u¿ytkowania Internetu oraz narzêdzi komputerowych ani¿eli ich dzieci. Pewien rodzaj
pomocy mog¹ stanowiæ coraz liczniej ukazuj¹ce siê poradniki dla opiekunów.
Niektóre z nich dostêpne s¹ tak¿e w sieci. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ informator udostêpniony przez firmê McAfee, która zajmuje siê systemami ochrony
bezpieczeñstwa komputerowego na wiecie41. W powy¿szym przewodniku zawarte s¹ porady oraz informacje dla rodziców, których wychowankowie posiadaj¹ profile na portalach spo³ecznociowych42. Opiekun, siêgaj¹c do tego opracowania dowie siê wiele na temat ryzyka zwi¹zanego z tymi platformami, a tak¿e
uzyska wskazówki, jakie kroki nale¿y podj¹æ, gdy podopieczny stanie siê ofiar¹
dzia³añ w sieci. Kolejnym przyk³adem jest Przewodnik bezpieczeñstwa w Internecie dla rodziców z uwzglêdnieniem wieku i etapów rozwoju dziecka, dostêpny na stronie Otwarta Szko³a43. Zawarto tu dyrektywy w zakresie bezpieczeñstwa dla wybranych grup wiekowych dzieci oraz m³odzie¿y, co do których
powinni stosowaæ siê rodzice44. Tylko wiadomy rodzic bêdzie podejmowa³
skuteczne dzia³ania w zakresie prewencji. Wa¿n¹ rolê w procesie poszerzania
wiadomoci w tym obszarze odgrywaj¹ tak¿e spo³eczne i medialne kampanie.
G³êboki przekaz maj¹ has³a adresowane do rodziców, m.in. W którym wiecie
¿yje twoje dziecko?45 Ponadto w kampanii akcentowana jest rola rodziców,
polegaj¹ca przede wszystkim na ustalaniu z dzieckiem i egzekwowaniu regu³
korzystania z sieci, dotycz¹cych m.in. form aktywnoci podejmowanych przez
dziecko w Internecie oraz czasu spêdzanego w sieci.
Wród najwa¿niejszych zadañ profilaktycznych jest przygotowanie m³odzie¿y do refleksyjnego, krytycznego i selektywnego odbioru treci46. Rodzice,
40
41
42
43
44

A. Andrzejewska, Dzieci i m³odzie¿ w sieci zagro¿eñ realnych i wirtualnych, s. 252.
Zob. http://www.mcafee.com/uk/ (13.02.2016).
Zob. https://www.toshiba.eu/mcafee_safesocialnetworks/socialnetworking_PL.pdf (13.02.2016).
Zob. http://www.otwartaszkola.edu.pl/DesktopDefault.aspx?tabid=339 (13.02.2016).
A. Szymañski, E. Krzy¿ak-Szymañska, Nowe wyzwania profilaktyki w kontekcie zagro¿eñ
dzieci i m³odzie¿y w: A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagro¿enia cyberprzestrzeni i wiata wirtualnego, Warszawa 2014, s. 208.
45 http://www.saferinternet.pl/pl/o-kampanii-w-ktorym-swiecie-zyjesz (9.03.2016).
46 M. Wasylewicz, Rodzice  czy na pewno wiadomi wychowawcy dzieci jako dojrza³ych odbiorców
treci medialnych?, w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrzecijañskim, Lublin 2010, s. 572.
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którzy pragn¹ zbudowaæ prawid³owe relacje dziecka z mediami, powinni ukazaæ
swoim podopiecznym, jak racjonalnie z nich korzystaæ. Zamiast sztywnego
zakazu korzystania z portali, nale¿y raczej uczyæ odpowiedzialnego podejcia
do tego medium47.
Warto zwróciæ uwagê na czas spêdzony na serwisach spo³ecznociowych
przez dzieci. Wielogodzinne u¿ytkowanie mo¿e doprowadziæ do uzale¿nienia od
Internetu. Rodzicom, opiekunom, wychowawcom sugeruje siê, aby wyznaczyæ
nieprzekraczalne ramy czasowe. Mo¿liwoæ korzystania z Internetu mo¿na warunkowaæ wykonaniem innych obowi¹zków domowych i szkolnych48. Czas i zainteresowanie powiêcane dzieciom to najskuteczniejsza metoda wychowania. Dziêki
wspólnie spêdzonym chwilom w gronie rodziny mo¿na poznaæ i dowiadczyæ
wielu alternatywnych form rozrywki i spêdzania wolnego czasu, a przede
wszystkim dowiadczyæ g³êbi relacji interpersonalnej w rzeczywistym wiecie.
Innym narzêdziem profilaktyki jest kontrola. Rodzice powinni obserwowaæ
zachowania dziecka oraz zmiany nastroju towarzysz¹ce korzystaniu z portali
spo³ecznociowych. Takie subtelne dzia³ania pomog¹ uchroniæ podopiecznych
przed negatywnymi treciami oraz niebezpieczeñstwami, jakie obecne s¹ na serwisach spo³ecznociowych.
S. Kozak wskazuje jak chroniæ dziecko przed uzale¿nieniem od Internetu.
Wymienia nastêpuj¹ce regu³y:
 rodzice powinni wprowadziæ rozgraniczenie miêdzy obowi¹zkami
a u¿ytkowaniem komputera  najpierw powinnoci, nastêpnie komputer;
 wa¿ne jest, by ustaliæ czas korzystania z Internetu;
 nale¿y zwracaæ uwagê na przerwy w czasie korzystania z komputera;
 warto jest zapewniæ inne sposoby spêdzania czasu wolnego;
 przede wszystkim powiêcaæ dziecku jak najwiêcej czasu49.
Profilaktyka u¿ywania Internetu, w odró¿nieniu od innych uzale¿nieñ, nie
polega na uniemo¿liwieniu dostêpu do sieci, jak dzieje siê to w przypadku
uzale¿niaj¹cego rodka, lecz na nabyciu umiejêtnoci roztropnego korzystania
z sieci50.
W zwi¹zku z coraz wiêkszym przejawem dewiacyjnych aktów, do których
dochodzi w przestrzeni portali spo³ecznociowych, nale¿y jak najszybciej zastosowaæ rodki, które powstrzymaj¹ wzrost tego zjawiska wród m³odych ludzi.
47
48

A. Andrzejewska, Dzieci i m³odzie¿ w sieci zagro¿eñ realnych i wirtualnych, s. 252.
S. Kozak, Patologia cyfrowego dzieciñstwa i m³odoci. Przyczyny, skutki, zapobieganie
w rodzinach i szko³ach, Warszawa 2014, s. 147.
49 Ibidem, s. 147.
50 A. Szymañski, E. Krzy¿ak-Szymañska, Nowe wyzwania profilaktyki w kontekcie zagro¿eñ
dzieci i m³odzie¿y w: A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagro¿enia cyberprzestrzeni i wiata wirtualnego, Warszawa 2014, s. 208209.
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Podstaw¹ jest profilaktyka i edukacja w rodzinie. Powinnoci¹ rodziców jest
natomiast tak wychowaæ swoje dzieci, by w sposób w³aciwy korzysta³y
z portali spo³ecznociowych i innych narzêdzi internetowych. Rodzicie nie zawsze maj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê na ten temat. Konieczne wydaje siê podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do podniesienia kompetencji w tym zakresie wszystkich,
którzy uczestnicz¹ w procesie wychowania.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE
(STRESZCZENIE)

Powstanie globalnej sieci internetowej zmieni³o sposób komunikowania siê ca³ej populacji ludzkiej. Internet sta³ siê przestrzeni¹ spo³ecznego bytu, platform¹ nieograniczonej komunikacji oraz miejscem, gdzie budowane s¹ relacje miêdzyludzkie na podobieñstwo realnej rzeczywistoci. Tradycyjne
formy komunikacji w du¿ym stopniu zosta³y zast¹pione przez portale spo³ecznociowe. Serwisy spo³ecznociowe stanowi¹ przedmiot wielu dyskusji dotycz¹cych ich zalet, wad oraz idei, jakie za sob¹
nios¹. Portale to nie tylko komunikacja, zabawa, sposób spêdzania wolnego czasu, lecz tak¿e ród³o
wiedzy humanistycznej i spo³ecznej. To tak¿e zagro¿enia dla tych, którzy z nich korzystaj¹. Zasadniczym motywem podjêtych analiz sta³o siê poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zmiany w funkcjonowaniu m³odego cz³owieka, jakie w ostatnich latach dokonuj¹ siê w zwi¹zku z rozwojem technologii
informacyjnej. Przedstawiono kwestiê szkodliwego wp³ywu serwisów spo³ecznociowych na adolescentów. Zaprezentowano szereg dewiacyjnych zachowañ spowodowanych u¿ytkowaniem omawianych portali. Nierzadko staj¹ siê one generatorem dysfunkcyjnych dzia³añ, które przejawiaj¹ siê wród
m³odzie¿y. W zwi¹zku z coraz wiêkszym przejawem dewiacyjnych aktów, do których dochodzi za
pomoc¹ portali spo³ecznociowych, konieczne jest podjêcie rodków zaradczych, które zatrzymaj¹
wzrost tego zjawiska wród m³odych ludzi. Podstawowym dzia³aniem w tym zakresie jest przede
wszystkim profilaktyka i edukacja w rodzinie.

SOCIAL NETWORKS AS THE EDUCATION ENVIRONMENT
(SUMMARY)

The emergence of the global Internet has changed the way the entire human population
communicates. The internet has become a platform, where human societies build their lives, and
traditional communication over the last few years has been replaced by social networks. Today, social
networks are the subject of many debates concerning their advantages, disadvantages and the ideas
of what they bring to the future. Portals are not only the way of communication, fun, an idea to spend
free time, but also source of social and humanistic knowledge too. Against that, social media could be
a huge risk for those who use them. The assigned job above discusses about the topic the detrimental
effect what the social networks bring. A series of deviant behaviors caused by use of the portal is
also presented in this report. Often they become a dysfunctional generator of actions that manifest
themselves among the youth. Consequently, there was a need to take action to stop the growth of this
phenomenon among young people. First of all the primary activities at this level are prevention and
education in the family.
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SOZIALE NETZWERKE ALS BILDUNGSUMFELD
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Entstehung des globalen Internet-Netzwerks veränderte offensichtlich die Art und Weise,
wie die gesamte menschliche Bevölkerung miteinander kommuniziert. Das Internet wurde zu einem
Raum der sozialen Existenz, zur Plattform der unbegrenzten Kommunikation und zu einem Ort, wo
Leute miteinander eine Beziehung so wie in der realen Wirklichkeit aufnehmen. Traditionelle Kommunikationsformen wurden weitgehend durch soziale Netzwerke ersetzt. Aus diesem Grund sind soziale
Netzwerke ein wichtiger Gegenstand vieler Debatten über ihre Vor- und Nachteile, über die Ideen, die
sie vertreten. Die Portale sind nicht nur Kommunikation, Spaß oder einfach Freizeitvertreib, sondern
auch eine Quelle des humanistischen und sozialen Wissens. Sie sind aber auch eine Gefahr für
diejenigen, die sie benutzen.

