









ogólnoświatowy system połączeń między komputerami,
określany również jako sieć sieci,
przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym
za pomocą urządzeń sieciowych,
komunikacja za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej,
początki Internetu wiążą się z powstaniem sieci rozległej ARPANET i sięgają końca lat 60. XX wieku.

Źródło: Internet, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Internet;3915155.html













rozmawianie z rodziną i przyjaciółmi,
robienie zakupów,
dzielenie się filmami, zdjęciami, wspomnieniami,
nauka,
konsultacje,
praca, narady z szefami, zlecenia, faktury,
rekrutacja,
rejestracja do lekarza,
e-płatności,
rozrywka (gry, filmy, muzyka).

Źródło: Chocholska Paulina, Osipczuk Małgorzata, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Warszawa, Hachette Polska, 2009, s. 24-25.



Gry i przemoc – wiele gier zawiera w sobie elementy przemocy i agresji. W niektórych fabuła opiera
się wyłącznie o takie elementy. Zagrożeniem jest możliwość przeniesienia zachowania z gry do
rzeczywistości.



Spotkanie z nieznajomym – uwodziciele zazwyczaj udają osoby młodsze, podszywają się pod kogoś
kim nie są, wykazują zrozumienie, aby nawiązać głębszy kontakt. Może to prowadzić to do zagrożeń.

Źródło: Chocholska Paulina, Osipczuk Małgorzata, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Warszawa, Hachette Polska, 2009, s. 39-73.



Zamieszczanie informacji o sobie – często umieszczając informacje o sobie w Internecie, wykazujemy
się (a zwłaszcza nastolatkowie) bezmyślnością. Jednakże trzeba zdać sobie sprawę z tego, że raz
opublikowane dane, zostają tam „na zawsze”.



Kradzieże – podanie swych danych niewłaściwym osobom, może doprowadzić do kradzieży, dotyczy
to np., korzystających z bankowości elektronicznej.

Źródło: Chocholska Paulina, Osipczuk Małgorzata, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Warszawa, Hachette Polska, 2009, s. 39-73.



W Internecie pełno jest portali, serwisów i czatów o aspekcie seksualnym. Nie warto wmawiać sobie,
że dziecko nie trafi na nie, bądź z nich nie skorzysta. Osoby, uważające się za uzależnione od
Internetu, to osoby uzależnione między innymi od czatów erotycznych, portali randkowych, czy
przeglądania stron pornograficznych. Prowadzi to do trudności w dorosłym życiu, szczególnie jeśli
chodzi o nawiązywanie relacji z innymi.



Polecane jest włączenie blokady w przeglądarkach internetowych, a także posiadanie solidnego
programu antywirusowego.

Źródło: Chocholska Paulina, Osipczuk Małgorzata, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Warszawa, Hachette Polska, 2009, s. 69.






Zdefiniowane jest jako kompulsywna utrata kontroli impulsów.
W wyniku tego uzależnienia mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, czy
nawet stanąć po znakiem zapytania dalsze zatrudnienie.
Gry online, zakupy przez Internet, korzystanie z portali społecznościowych, czat, maraton surfowania
po stronach internetowych – wszystko to, składa się na uzależnienie od Internetu.
Nastolatki i młodzi dorośli są prawdopodobnie bardziej podatni na uzależnienie od Internetu, niż
jakakolwiek inna grupa wiekowa.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/






Nastolatki – ponieważ mają dostęp do Internetu, a często sposób użycia komputera i czas korzystania
z niego nie są kontrolowane i ograniczane przez rodziców.
Młodzi ludzie dorośli – studenci, osoby bez pracy – ze względu na wielkość czasu wolnego, jakim
dysponują.
Gospodynie domowe – ze względu na to, że dużo przebywają samotnie w domu i szukają kontaktu z
innymi osobami, informacji, porad lub rozrywki właśnie w Internecie.
Osoby samotne.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/








W początkowej fazie Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność.
Osoba coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z Internetu. Traci inne zainteresowania.
Gdy nie może skorzystać z dostępu do Internetu pojawiają się natrętne myśli na jego temat.
Następnym krokiem jest zaniedbywanie obowiązków, rodziny i przyjaciół.
Bycie „w sieci” przyjmuje postać codziennych, wielogodzinnych a często nawet nieprzerwanych sesji,
których skutkiem bywa spiętrzanie się problemów.
Osoba uzależniona ogranicza czas na sen, odżywianie, naukę czy pracę – po to tylko, by mieć go
więcej na dostęp do Internetu i korzystanie z niego.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/









Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu.
Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki internetowej,
komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.
Wystąpienie zespołu abstynencyjnego.
Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz
częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.
Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.
Uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu mimo bezspornych dowodów na destrukcyjny wpływ
na zdrowie oraz stosunki społeczne.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/






erotomania internetowa,
socjomania internetowa, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych,
uzależnienie od sieci internetowej,
przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/








praca z psychologiem, niczym leczenie choroby alkoholowej,
odstawienie osoby uzależnionej od Internetu będzie dla niej bolesne,
ograniczenie ilości czasu spędzanego w Internecie,
organizacja czasu, szczególnie wolnego,
czasem praca nad wyjściem z uzależnienia jest tak trudna, że konieczna okazuje się pomoc specjalisty.

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/









Ile czasu Twoje dziecko korzysta z dostępu do Internetu i w jaki sposób?
Jak zachowuje się Twoje dziecko, jeśli nie może skorzystać z dostępu do Internetu (np. brak prądu,
kara).
Czy Twoje dziecko nie okłamuje Cię co do długości korzystania z dostępu do Internetu?
Czy nie pogorszyły się oceny szkolne Twojego dziecka?
Czy kiedy dziecko korzysta z Internetu może siedzieć przy komputerze (ewentualnie innym
urządzeniu służącym do dostępu z Internetem) nieprzerwanie przez wiele godzin?
Czy zarywa sen i przestało spotykać się z kolegami, by móc korzystać z Internetu?
Czy na pytania dotyczące korzystania z Internetu reaguje agresywnie?

Źródło: AM dla Fundacja 24H., Uzależnienie od Internetu. Zapobieganie, diagnoza i terapia, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-internetu/













bycie dyskretnym i anonimowym,
zachowanie dystansu,
szczerość i uprzejmość wobec innych,
zachowanie prywatności haseł,
zainstalowanie programu antywirusowego,
ustawianie „silnych” haseł,
aktualizacja oprogramowania i skanowanie komputera raz na jakiś czas,
nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia,
nie korzystanie ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają
ważnego certyfikatu.

Źródło: Bezpieczeństwo w sieci, [online], [dostęp 15.11.2017], Dostępny w Internecie: https://www.ea.com/pl-pl/bezpiecze_stwo-w-sieci










Spędzaj w Internecie mniej niż godzinę dziennie.
Nie obrażaj innych w Internecie.
Nie rozmawiaj z nieznajomymi w sieci.
To, co wrzucasz do Internetu, zostaje tam na zawsze.
Nie wszystko, co znajdziesz w Internecie jest prawdą.
Nie podawaj swoich danych osobowych w sieci.
Znalazłeś coś niepokojącego? Porozmawiaj o tym z dorosłym.
Zanim wrzucisz zdjęcie lub film, zastanów się.
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