5 godzin – tyle Twoje dziecko spędza w sieci dziennie!
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4 godziny 50 minut - taki średni czas surfowania po sieci dziennie zadeklarowały dzieci biorące udział w
badaniu raport „Nastolatki 3.0” przygotowywany od 2014 r., co dwa lata, przez Państwowy Instytut
Badawczy NASK, pozwala diagnozować trendy i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez
młodzież.
I tak z najnowszej edycji badania dowiadujemy się, że w dni wolne od zajęć szkolnych czas spędzany
przez dzieci w Internecie jeszcze się wydłuża – do średnio 6 godzin i 10 minut. Ponadto, blisko co
dziesiąty (11,5%) nastolatek jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3%) spędza tyle
czasu (8 godzin) przed monitorem w dni wolne od edukacji. Ale to nie wszystko. Nastolatki są online nie
tylko w ciągu dnia. Co szósty ankietowany (16,9%) intensywnie korzysta z Internetu w godzinach
nocnych (po 22:00).
W wolnym czasie dzieci najchętniej korzystają z komunikatorów i czatów internetowych (77,9%),
słuchają muzyki (64,9%), grają w gry online (53,8%), czy oglądają filmy i seriale (50,5%). Niepokoić
powinien nie tylko fakt, że rodzice nie doszacowują, jak długo ich dzieci są online, ale również, że coraz
częściej jesteśmy razem tylko pozornie, zatopieni w ekranach własnych smartfonów.
Co piąty uczeń i uczennica deklarują, że doświadczyli przemocy w Internecie (23,4%). Najczęstszymi
przejawami cyberprzemocy wg wskazań nastolatków są: wyzywanie (29,7%, wg rodziców – 13,5%)
ośmieszanie (22,8%, wg rodziców – 12,5%) czy poniżanie (22%, wg rodziców – 9%). Młodzi ludzie stają
się celem ataków słownych w sieci w największym stopniu ze względu na wygląd fizyczny (13,7%),
ubiór (8,5%) oraz upodobania i hobby (9,7%).
Największy odsetek badanych (32,4%) nie powiadamia nikogo o takiej sytuacji, nie podejmuje w
związku z nią żadnego działania. Co trzeci nastolatek (31,9%) szuka wsparcia u przyjaciół. Tylko 24,1%
zadeklarowało powiadomienie rodziców o takim incydencie.
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