
Witajcie! 
 

„Kiedy korzystamy z telefonów, zachowujemy się jakby, nic innego nie istniało. 

Przeskakujemy między aplikacjami jak nartniki, które ślizgają się po powierzchni wody, ale 

nigdy nie nurkują”. 

         Catherine Price 

 

 

 

Czy wiecie, ze przeciętny Amerykanin sprawdza swój telefon 47 razy dziennie i 

korzysta z niego przez 4 godziny dziennie? To oznacza, ze przed ekranem telefonu spędza 56 

dni w roku.  

Producenci smartfonow wiedza, jak telefony i aplikacje oddziałują na układ nerwowy i 

celowo umieszczają w telefonach takie funkcje, które dodatkowo wzbudzają nasze 

zainteresowanie. Nie kryją, ze ich celem jest zachęcenie użytkownika, by poświęcał 

smatrfonowi jak najwięcej czasu i uwagi, bo dzięki temu zarabiają.  

Z powodu częstego korzystania z telefonów u młodzieży, ale również u osób 

dorosłych, pojawi osi zjawisko psychologiczne o nazwie FOMO (ang. fear of missing aut – 

strach przed przeoczeniem czegoś). FOMO to uzależnienie od ciągłego dostępu do informacji. 

Związane jest z potrzeba nieustannego przebywania online i potrzeba ciągłego otrzymywania 

nowych informacji. Badania polsko – bośniackich naukowców przeprowadzone w 2017 r. na 

grupie 714 młodych ludzi wykazały, ze 20 % objętych badaniem nastolatków wykazuje już 

symptomy FOMO, a 30 % badanych zaliczono do grupy ryzyka. 

Nie byłabym sobą, gdybym nie podała Wam jakiegoś testu do autodiagnozy.  

 

JAK KORZYSTASZ ZE SMARTFONA? 

 

Dr David Greenfied, założyciel Centrum Uzależnienia od Internetu i Technologii, 

stworzył narzędzie, które pomaga przyjrzeć się sposobowi korzystania ze smartfona. 

 

 Im więcej odpowiedzi pozytywnych, tym większe prawdopodobieństwo, ze używasz 

telefonu w sposób nadmierny, kompulsywny. 

 

1. Czy spędzasz ze smartfonem więcej czasu, niż Ci się wydaje? 

2. Czy „zabijasz czas” bezmyślnie wpatrując się w komórkę? 

3. Czy tracisz poczucie czasu, kiedy klikasz w smartfonie? 

4. Czy spędzasz więcej czasu, pisząc esemesy, niż rozmawiając z ludźmi osobiście?  

5. Czy coraz więcej czasu spędzasz ze smartfonem w ręce?  

6. Czy chciałbyś korzystać z telefonu trochę rzadziej? 

7. Czy regularnie sypiasz z włączonym smartfonem pod poduszka lub przy łóżku? 



8. Czy czytasz esemesy, tweedy oraz maile  i odpowiadasz na nie o każdej porze dnia 

i nocy, nawet jeśli musisz w tym celu przerwać inne czynności? 

9. Czy wysyłasz esemesy, maile lub szurfujesz w sieci podczas prowadzenia 

samochodu  bądź innych czynności wymagających skupienia i koncentracji? 

10. Czy masz poczucie, ze używanie smartfona czasami obniża Twoją wydajność?  

11. Czy niechętnie rozstajesz się ze swoim smartfonem, choćby na krótko? 

12. Czy czujesz się nieswojo, gdy przez przypadek zostawisz komórkę w domu lub w 

samochodzie, gdy nie masz zasięgu bądź kiedy Twój telefon jest zepsuty? 

13.  Czy podczas posiłków Twój telefon leży na stole? 

14. Czy kiedy Twój telefon dzwoni albo pika, czujesz silną potrzebę sprawdzenia, czy 

przyszła nowa wiadomość? 

15. Czy łapiesz się na tym, ze bezmyślnie sprawdzasz smartfon wiele razy dziennie, 

nawet kiedy wiesz, ze nie znajdziesz tam nic nowego czy interesującego?  

 

 

Jeśli wyszło Ci dużo punktów, zapraszam do lektury.  

Catherine Price  w książce „Jak zerwać ze swoim smartfonem” (wyd. Sonia Draga, 2018 r.) 

przedstawia trzydziestodniowy plan zerwania z telefonem. 

 

 

Ciekawostka: 

 

Phubbing (z ang. phone snubbing) to lekceważenie kogoś poprzez ciągłe korzystanie             

z telefonu. Zjawisko to ma miejsce, gdy podczas rozmowy twarzą w twarz jedna z osób zerka 

na ekran swojego smartfona. 

 

I jeszcze dobra rada: 

 

! STREFA BEZ TELEFONU! 

 

W każdym domu powinna znajdować się strefa, w której domownicy nie używają 

telefonów. Może to być stół, przy którym jadacie wspólne posiłki lub inne 

pomieszczenie. Zakaz używania komórek podczas posiłków zbliża ludzi, a 

usunięcie ich z sypialni poprawia jakość snu. 

 

 
Pozdrawiam! Jestem do waszej dyspozycji. 

 

Iwona Szymczak – pedagog szkolny 

e-mail: iterlecka@wp.pl 
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