
Zagrożenia i pożytki wynikające z powszechnego dostępu do technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej. 

Powszechny dostęp do technologii informacyjnej rozwinął się w dzisiejszych czasach na dużą 

skalę. Jest on najczęściej kojarzony z mass mediami, czyli radiem, telewizją czy prasą. Ma on wiele 

korzyści, ale też wad. Dlatego postaram się przybliżyć kilka z nich, aby uświadomić, jakie zagrożenia 

spotykają młodego człowieka w XXI wieku. 

Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia bez komórki. To urządzenie jest praktycznie jak 

nasza prawa ręka. I tu ukrywa się pierwsza korzyść, bowiem jest ono naprawdę przydatne, gdy 

potrzebujemy coś szybko sprawdzić jakieś informacje. Komórka pomaga nam kontaktować się na 

odległość z innymi. Jest pomocna w wykonywaniu codziennych czynności jak np.: robienie zakupów 

przez Internet. Telefon jest też źródłem rozrywki i informacji, bo przecież często sprawdzamy na nim 

wiadomości z kraju czy słuchamy muzyki. Już nawet prasa dostosowuje się do użytkowników 

urządzeń mobilnych tworząc wirtualne gazety. 

Kolejną korzyścią jest komputer. Często korzystamy z niego by oglądnąć film, czy ulubiony 

serial. Jest przydatny, gdy nie chcemy kupować telewizora, bądź, gdy po prostu brakuje nam na niego 

miejsca. Technologia i najnowsze procesory, jakie zawierają dzisiejsze komputery jest 

nieporównywalna do tego, co było kiedyś. Komputery XXI wieku są tak potężne, że umożliwiają 

granie w gry o wysokiej, jakości grafiki i dużych wymaganiach. Stąd wyłonił się e-sport polegający na 

zarabianiu poprzez profesjonalne granie w różnego rodzaju gry. Odpowiednikiem komputerów są 

proste i komfortowe w użytkowaniu laptopy. Są one mobilne i możemy korzystać z nich gdzie tylko 

chcemy, co ułatwia nam pracę. 

Następną i chyba najważniejszą korzyścią jest powszechny dostęp do Internetu. Choć nie 

wszystkie kraje go posiadają to duże koncerny jak Google czy Facebook próbują stworzyć urządzenia, 

które wysłane w kosmos udostępniły by go mieszkańcom, np.:  Afryki. Jest źródłem nieograniczonej 

wiedzy, lecz należy pamiętać, że nie wszystkie informacje, które są w nim zawarte zostały 

zweryfikowane i są prawdziwe. Często za pewne młodzież korzysta z niego, aby wykonać zadanie 

domowe. Istnieje wiele stron, które dziś zastępują encyklopedie. Internet jest miejscem gdzie 

możemy za darmo kontaktować się z naszymi znajomymi. Coraz więcej osób zakłada portale 

społecznościowe takie jak Facebook, czy Twitter. Obecnie na Facebook’u jest już ponad 1,4 mld 

aktywnych użytkowników. Internet oferuje nam także usługi rozrywkowe jak oglądanie filmów, czy 

granie w gry online. Popularną stroną jest YouTube, na którym znajdziemy masę filmików idoli 

młodzieży, czyli Youtuberów.  YouTube to także skupisko różnego rodzaju muzyki wykonawców z 

całego świata, co ułatwia nam słuchanie darmowych piosenek naszych ulubionych artystów. 

Pomimo wielu korzyści te technologie mają też wady. Coraz częściej słyszy się o kradzieżach 

przez Internet, najczęściej właśnie z udziałem młodych ludzi. Internet jest też miejscem gdzie szerzy 

się pornografia, na którą szczególnie narażone są dzieci, a osoby ją udostępniające zostają incognito, 

bo w Internecie możemy podawać się za zupełnie kogoś innego niż jesteśmy. Wcześniej 

wspominałam o korzyści przy pomocy w nauce. I tu nie zawsze jest to dobre, ponieważ powstaje 

coraz więcej stron, na których znajdują się gotowe i już rozwiązane zadania. Młodzież zamiast 

pomyśleć przepisuje nawet te najprostsze zadania, nad którymi wystarczyłoby tylko chwilę logicznie 

się zastanowić, by uzyskać satysfakcjonującą nas odpowiedź. To jest przyczyną tego, że dzisiejsze 

młode pokolenie nie potrafi samodzielnie myśleć, a ich wyobraźnia ulega samozniszczeniu. Nawet 



portale społecznościowe są zagrożeniem dla nastolatków, ponieważ często są one miejscem, gdzie 

różnego rodzaju przestępcy próbują dokonać niezgodnych z prawem czynów. Przecież często 

słyszymy, że jakieś dziecko zostało porwane, bo na Facebook’u umówiło się na spotkanie z 

nieznajomym. Jest to ogromny problem. Przez Internet młodzież staje się również bardzo wulgarna i 

popełnia przestępstwa jak piractwo komputerowe, ponieważ myśli, że, gdy poda się za kogoś innego 

to ujdzie mu/jej to na sucho. Jednak wystarczy tylko adres IP i policja już wie skąd dana wiadomość 

została wysłana. 

Ważnym zagrożeniem jest uzależnienie, które najczęściej dotyka młodych. W dzisiejszych 

czasach dzieci, które mają 7 lat posiadają najnowszej generacji telefony itp. Przyczyną tego jest to, że 

dziecko nie potrafi oderwać się od ekranu, co może prowadzić do wielu chorób, np.: oczu. Najbardziej 

narażona jest właśnie młodzież, która z czasem nie potrafi kontrolować już czasu, który spędza na 

komputerze czy telefonie. Skutkuje  to zaniedbaniem nauki, otyłością, brakiem fantazji/ wyobraźni, 

trudnością w komunikowaniu się z innymi i wiele, wiele innych. Nastoletnie dzieci wolą pograć w gry 

niż spędzić czas na świeżym powietrzu robiąc coś aktywnego, jak granie w piłkę, czy wyjście na 

wycieczki. Chłopcy, którzy potrafią nawet do późnych godzin grać na komputerze stają się agresywni i 

często nie rozróżniają prawdziwej rzeczywistości od tej wirtualnej. Młodzi stają się aroganccy i 

aspołeczni. Wolą swoich internetowych „znajomych” od tych fizycznych i realistycznych, którzy mogą 

wnieść wiele mądrego i dobrego do naszego życia. 

Ostatnim już przykładem zagrożeń są strony namawiające do złych rzeczy czy też narzucające 

nam poglądy. Powstaje coraz więcej stron, które zachęcają młodych ludzi do popełnienia 

samobójstwa czy do samookaleczenia się wmawiając im, że ich życie jest do niczego. Jednak 

najgorszym typem są ogłoszenia i odnośniki do stron, które skłaniają do dołączenia do sekt. Innym 

wzorem takich stron są witryny, na których wmawia się i kształtuje fałszywe i złe opinie oraz poglądy. 

Najłatwiejszymi ofiarami stają się młodzi ludzie, którzy nie są w pełni wykształceni moralnie, a takie 

wzorce uważają za dobry sposób na okazanie młodzieńczego buntu przed rodzicami. 

Uważam, że Internet ma tak i dobre jak i złe strony, ale te złe dotyczą nas tylko wtedy, gdy 

nadużywamy „dobra Internetu”. Z technologią jest tak samo jak ze słodyczami, czy alkoholem. Gdy 

nie potrafimy ustalić gdzie znajduje się umiar i granica to odbija się to na naszym zdrowiu i życiu, a 

nawet często nam to je rujnuje. Dlatego powinniśmy zachować ostrożność, bo wszystko jest dla ludzi, 

ale gdy potrafi się z tego mądrze korzystać. 
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