Jak bezpiecznie
korzystać z urządzeń
mobilnych?

Zasady bezpiecznego korzystania
z urządzeń mobilnych

Stosuj kod PIN
lub zabezpieczenia
biometryczne

Pobieraj aplikacje
tylko z zaufanych
źródeł

Aktualizuj
oprogramowanie
systemowe

Instaluj tylko
naprawdę potrzebne
aplikacje

Zapewnij backup
danych

Nie zostawiaj
swojego telefonu
bez opieki

POKOLENIE SMARTFONA
na długość czasu
korzystania z internetu
mocno wpływa płeć nastolatków

211,5
minut

Dziewczęta częściej niż
chłopcy łączą się z siecią
za pomocą telefonu
komórkowego i smartfonu
dziewczęta: 211,5 minut dziennie
chłopcy: 165,2 minut dziennie

97,3
minut

Chłopcy więcej czasu
przebywają w sieci przy
wykorzystaniu komputera
stacjonarnego
dziewczęta: 28,5 minut dziennie
chłopcy: 97,3 minut dziennie

27,0
minut

Chłopcy więcej czasu
przebywają w sieci przy
wykorzystaniu
konsoli do gier
dziewczęta: 13,9 minut dziennie
chłopcy: 27,0 minut dziennie

TELEFON BARDZO NAS ABSORBUJE *****
Często

Czasami

Łącznie

sprawdzamy wiadomości i powiadomienia od razu po przebudzeniu

44%

28%

72%

rozpraszamy się podczas rozmowy, ponieważ jednocześnie używamy komórki

14%

37%

51%

nie możemy się skoncentrować na lekcji ponieważ sprawdzamy powiadomienia w telefonie

8%

23%

31%

BEZ TELEFONU POD RĘKĄ
Czujemy ulgę
dziewczęta 18% - chłopcy 16%

Czujemy się samotni
dziewczęta 32% - chłopcy 20%

Jesteśmy szczęśliwi
dziewczęta 18% - chłopcy 16%
rys. Fotolia.com

Czujemy lęk i niepewność
dziewczęta 49% - chłopcy 35%

Jesteśmy przygnębieni
dziewczęta 28% - chłopcy 20%

Nie czujemy nic szczególnego
dziewczęta 23% - chłopcy 33%
***** Pew Research Center 2018, How Teens and Parents Navigate Screen Time and Device Distractions [online: http://www.pewinternet.org/2018/08/22/how-teens-and-parents-navigate-screen-time-and-device-distractions/]
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NOWE TECHNOLOGIE ZAJMUJĄ NAM ZBYT WIELE CZASU *****

54%

poświęcamy zbyt wiele czasu
na korzystanie z telefonu

próbowaliśmy ograniczyć granie w gry
komputerowe

57%

zbyt dużo czasu
tracimy na media
społecznościowe

26%

staraliśmy się
nie tracić tylu
godzin na media
społecznościowe

rys. Fotolia.com

41%

58%

gramy zbyt wiele

***** Pew Research Center 2018, How Teens and Parents Navigate Screen Time and Device Distractions [online: http://www.pewinternet.org/2018/08/22/how-teens-and-parents-navigate-screen-time-and-device-distractions/]

52%
NASTOLATKI 2018

próbowaliśmy
ograniczyć czas
spędzany z komórką

LUBIMY MIEĆ WYBÓR
OGLĄDAMY TYLKO TO,
CO CHCEMY *

TV? CORAZ
RZADZIEJ *

62%

Jedna czwarta z nas
ogląda TV 4h lub więcej

z nas wybiera
YouTube

30% godzinę, lub krócej,
ale tylko

rys. Fotolia.com

31%

z nas ogląda programy, ﬁlmy
i seriale na platformach
streamingowych

GRY VIDEO **

90%

z nas gra w różne gry
– na smartfonie, komputerze
lub konsoli do gier

Dziewczyny: 83% z nas gra w gry video
Chłopcy: 97% z nas gra w gry video

2%

stawia
głównie na TV

Spędzamy przed smartfonem
przeciętnie ok 5 godzin
dziennie – tyle samo,
czasu co dorośli przed TV
(5 h 40 min) ***
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*Business Insider Survey [online: https://amp-businessinsider-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.businessinsider.com/teens-gen-z-generation-z-what-teens-are-like-2018-6]
**Teens, Social Media and Technology 2018, Pew Research Center [online:http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/]
***NielsenTotal Audience Report: Q1 2016 [online:http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html]

