FOMO oraz uzależnienia

od nowoczesnych technologii
21%

osó od 15 do 24 r.ż.
doświadcza wysokiego
poziomu FOMO

56%

nastolatków uważa,
że powinno korzystać
mniej z telefonu

12%

nastolatków może
nadużywać internetu

36%

nastolatków podejmowało
nieudane próy ograniczenia
korzystania z telefonu
Źródło: NASK Państwowy Instytut Badawczy, (2019), „Bezpieczeństwo online w szkołach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Warszawa: NASK Państwowy Instytut Badawczy

Patostreaming
Skala zjawiska
84%

27%

nastolatków w wieku 13–15 lat
słyszało o patotreściach;

badanych otrzymało link do
materiałów z patoreściami

37%

30%

z nich deklaruje, że oglądało
nagrania z patotreściami

nastolatków trafiło na
patotreści przypadkiem

53%

respondentów jako źródło wiedzy
o istnieniu patotreści wskazuje
osobę znajomą

Dlaczego oglądasz
patotreści?
badanych wskazało
ciekawość
chęć bycia
na czasie

wskazało nudę

chęć rozrywki

Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, (2019),
„Patotreści w internecie – Raport o problemie”, Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

13%

Aż
badanych
dzieci i młodzieży
doświadczyło kradzieży
tożsamości

1/3

badanych
Ponad
świadomie rezygnuje
z narzędzi i działań
chroniących prywatność
w sieci

Co piąty

nastolatek nie dostrzega
szczególnych zagrożeń
związanych z utratą

11%

Jedynie
nastolatków
regularnie zmienia swoje
hasło dostępowe do kont
e-mailowych oraz portali
społecznościowych

14%

nastolatków
udostępnia publicznie
swój numer telefonu

Źródło: NASK Państwowy Instytut Badawczy, (2019), „Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania
uczniów”, Warszawa: NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Cyberstalking
Skala zjawiska
39,5%
uczniów spotkało się ze
zjawiskiem cyberprzemocy

33%
nastolatków zadeklarowało,
że było zaangażowanych
w cyberprzemoc jako sprawca
lub ofiara

48,8%
uczniów nie zwróciłoby się
do nikogo o pomoc w sytuacji
cyberprzemocy

Tylko

13,3%
z nich zgłosiłoby się
do nauczyciela

33,3%
24,4%

nastolatków zadeklarowało,
rozpowszechnianie kompromitujących
informacji o swoich znajomych

przyznało się do szantażowania
za pośrednictwem sieci
Źródło: NASK Państwowy Instytut Badawczy, (2019), „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej”, Warszawa: NASK Państwowy Instytut Badawczy

59% Z NAS DOŚWIADCZYŁO

PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ FORMY NĘKANIA ONLINE ****

32%

7%

Rozpowszechnianie
nieprawdziwych pogłosek

dziewczęta 9% - chłopcy 5%

dziewczęta 39% - chłopcy 26%

25%

Rozpowszechnianie
naszych zdjęć bez zgody

42%

Otrzymywanie
niechcianych zdjęć

Obrzucanie wyzwiskami

dziewczęta 41% - chłopcy 42%

dziewczęta 29% - chłopcy 20%

21%

16%

Uporczywe kontrolowanie
i wypytywanie ze strony innych osób

dziewczęta 23% - chłopcy 18%

Groźby

rys. Fotolia.com

dziewczęta i chłopcy 16%

dwukrotnie częściej niż chłopcy
Dziewczyny :
doświadczamy jednocześnie kilku 15%
różnych form nękania w sieci
- częściej niż chłopcy spotykamy się z rozpowszechnianiem
plotek i nieprawdziwych pogłosek na nasz temat,
otrzymujemy też częściej niechciane zdjęcia

Chłopcy:

nieco częściej niż dziewczyny
jesteśmy wyzywani w sieci

NASTOLATKI 2018

**** Pew Research Center 2018, A Majority of Teens Have Experienced Some Form of Cyberbullying [online: http://www.pewinternet.org/2018/09/27/a-majority-of-teens-have-experienced-some-form-of-cyberbullying/

