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Badania i sondaże

ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI DLA MŁODZIEŻY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

SEBASTIAN ZIELIŃSKI
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – pracownik dydaktyczno-naukowy

Czym jest niepełnosprawność 
intelektualna?

N iepełnosprawność intelektual-
na jest stanem, a nie chorobą. 
Młodzież niepełnosprawna różni 

się pod względem możliwości w zakresie 
rozwoju procesów poznawczych, percep-
cyjnych i emocjonalnych (Dykcik, 2005, 
s. 138). Zgodnie z defi nicją Ruth Luc-
kasson i współpracowników (Luckasson, 
2008, s. 225), „upośledzenie umysłowe jest 
niepełnosprawnością charakteryzującą się 
znacznym ograniczeniem zarówno w za-
kresie funkcjonowania intelektualnego, jak 
i zachowań przystosowawczych, które wy-
rażają się w umiejętnościach poznawczych, 
społecznych i praktycznych. Niepełno-
sprawność ta ujawnia się przed 18. rokiem 
życia”. Luckasson podaje również pięć do-
datkowych założeń uszczegóławiających tę 
defi nicję: 
1. Ograniczenia w zakresie bieżącego funk-

cjonowania należy rozpatrywać w kontek-
ście społeczno-środowiskowym charakte-

rystycznym dla wieku i kultury rówieśni-
ków danej osoby. 

2. Dla potrzeb prawomocnego orzeczenia 
bierze się pod uwagę zróżnicowanie kul-
tury i języka jednostki oraz czynniki sen-
soryczne, motoryczne i behawioralne. 

3. Ograniczenia jednostki współwystępują 
często z jej mocnymi stronami. 

4. Istotnym elementem diagnostyki niepeł-
nosprawności intelektualnej jest opraco-
wanie profi lu potrzebnego wsparcia. 

5. Dzięki prawidłowemu, zindywiduali-
zowanemu wsparciu osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną jej funkcjo-
nowanie na ogół poprawia się z biegiem 
życia (tamże).
 W tym miejscu warto przejść do ogólnej 

charakterystyki grupy określanej jako osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. Przede 
wszystkim mam na myśli osoby z lekkim 
stopniem tej niepełnosprawności, gdyż 
w przypadku pozostałych grup, zwłaszcza 
z niepełnosprawnością w stopniu głębokim 
i znacznym, możliwości samodzielnego 
korzystania z Internetu mają charakter bar-
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dzo ograniczony, bądź używanie go nie jest 
możliwe. To, co obecnie określa się mianem 
niepełnosprawności intelektualnej, przez 
wiele lat określane było (i wciąż jest) jako 
upośledzenie umysłowe. Z kolei zastąpie-
nie w wielu miejscach terminu upośledze-
nie umysłowe terminem niepełnosprawność 
intelektualna zastosowali m.in. redaktorzy 
polskiego wydania amerykańskiego pod-
ręcznika Pedagogika specjalna autorstwa 
Deborah Deutsch Smith (2008), mimo że 
w oryginale pracy posługiwano się termi-
nem „upośledzenie umysłowe”. 

Młodzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną różni się od pełnosprawnych ró-
wieśników pod względem możliwości w za-
kresie rozwoju: procesów poznawczych, 
procesów percepcyjnych, procesów emo-
cjonalnych. Charakteryzują ją ogranicze-
nia w myśleniu abstrakcyjnym, obniżenie 
ciekawości, dociekliwości i zdolności kon-
centrowania uwagi na jednym przedmiocie 
przez dłuższy czas. Myślenie zawsze zwią-
zane jest z konkretnymi sytuacjami. Często 
występuje niedorozwój uczuć wyższych, 
mniejsza wrażliwość, niestałość emocjonal-
na, impulsywność, agresywność, niepokój 
(Dykcik, 2005, s. 138−139).

Proces nabywania wiedzy przez mło-
dzież z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim jest znacznie utrudniony. 
Wynika to z faktu, że zarówno jej funkcjo-
nowanie poznawcze, jak i proces myślenia 
oraz podejmowana działalność praktyczna 
są ograniczone. Poszczególne funkcje psy-
chiczne rozwijają się wolniej i nie osiąga-
ją pełnej dojrzałości. Myślenie pozostaje 
w fazie konkretno-wyobrażeniowej (ope-
racje myślowe odwołują się do konkretu). 
Najbardziej opóźniony jest rozwój myślenia 
abstrakcyjnego, brak jest wyższych form 
myślenia. Charakterystyczna jest nieudol-
ność syntetycznego ujmowania zdobytych 
wiadomości i wiązania ich w logiczną ca-
łość, z czego wypływa ubóstwo wnioskowa-
nia i sądów. Spostrzeganie cechuje globalne 
ujmowanie faktów. Zakres spostrzegania 

jest wąski, tj. w tym samym czasie młodzież 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną 
spostrzega mniej przedmiotów niż młodzież 
z rozwojem prawidłowym. Zaburzenia spo-
strzegania wiążą się ze słabo rozwiniętą 
funkcją analizy i syntezy. Dominuje uwa-
ga mimowolna, choć wraz z wiekiem i na-
uczaniem wzrasta trwałość uwagi dowolnej. 
Uwaga często bywa rozproszona i przy-
ciągana przez bodziec intensywniejszy lub 
niezwykły. Mała jest podzielność uwagi. 
Słabo rozwinięta pamięć powoduje trud-
ności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem. 
Nowy materiał przyswajany jest bardzo 
wolno i wymaga wielokrotnych powtórzeń. 
Zaburzona jest głównie pamięć logiczna, 
mniej zaś mechaniczna. Mowa u młodzie-
ży z lekką niepełnosprawnością intelektu-
alną często pod względem formy i składni 
nie różni się od mowy dzieci w normie in-
telektualnej. Stwierdza się uboższy zasób 
słów przy przewadze słownictwa biernego 
nad czynnym. Emocje uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną charakteryzują 
się sztywnością oraz małym zróżnicowa-
niem. Słabo jest rozwinięta zdolność opano-
wywania popędów, występuje niedorozwój 
uczuć wyższych związany z brakiem zdol-
ności do rozumienia pojęć abstrakcyjnych. 
Cyberprzestrzeń jest ich pełna. Brak jest 
przeżyć emocjonalnych wiążących się z za-
interesowaniami i działalnością poznawczą. 
Inną cechą charakterystyczną jest nieade-
kwatność emocji, która związana jest z bra-
kiem możliwości odróżniania przez dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną spraw 
istotnych od błahych. To wszystko przekła-
da się na postrzeganie świata wirtualnego 
(por. Sękowska, 1998; Kirejczyk, 1981; 
Dykcik, 2007; Sowa, 2002; Głodkowska, 
2004; Zasępa, 2017 i in.).

Technologie cyfrowe a osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną

Wykorzystywanie technologii informa-
tycznej w sferze edukacji, ale również 
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czasu wolnego wiąże się z wieloma korzy-
ściami, jak i zagrożeniami (Tanaś, 1993, 
s. 107−109). Jak zauważa Mark Warschauer 
(2003), pierwotnie pojęcie cyfrowej luki/
cyfrowego rozwarstwienia (ang. digital 
gap/digital divide) odnosiło się do opisu 
sytuacji, w której mimo powszechnej do-
stępności komputerów podłączonych do 
Internetu znaczna część ludzi (również 
niepełnosprawnych intelektualnie) nadal 
nie korzystała z tych możliwości. Osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną z wie-
lu oczywistych powodów mają trudniejszą 
sytuację jeśli chodzi o dostęp i korzystanie 
z nowych mediów cywilizacyjnych. Do-
stępność Internetu w tej grupie osób ciągle 
należy uznać za niewystarczającą, nie tylko 
w polskich realiach. Środowisko nowych 
technologii jest obecnie istotnym środowi-
skiem socjalizacyjnym, w którym młodzi 
ludzie, również z niepełnosprawnością inte-
lektualną, spędzają czas wolny zgodnie ze 
swoimi preferencjami, dokonują wyborów, 
komunikują się ze sobą, nawiązują i pod-
trzymują kontakty interpersonalne. 

W literaturze zarówno polskiej, jak i za-
granicznej podejmującej tematykę korzy-
stania z nowoczesnych technologii w cy-
berprzestrzeni przez osoby ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi coraz rzadziej 
pomija się grupę osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, czyniąc je w ten sposób 
aktywnymi i pełnoprawnymi odbiorcami. 
Pojawia się wiele publikacji na temat zacho-
wań online i korzystania z nowych mediów 
przez osoby niepełnosprawne intelektual-
nie, co podkreślają m.in. Alex McCliments 
i Frances Gordon (Gordon, 2008), Jane 
Seale (2007, s. 173−186), Józef Bednarek, 
Olga Pawłowska (2017). W badaniach do-
tyczących używania Internetu przez osoby 
z niepełnosprawnością prowadzonych przez 
Williama H. Duttona i Ellen J. Helsper 
(2007) w ogóle jeszcze nie wyodrębniano 
grupy z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydaje się, że w obszarze edukacji 
często koncentrujemy się na zapewnieniu 

fi zycznego dostępu do technologii informa-
cyjnych (Information Technologies – IT), 
a nie na właściwym szkoleniu nauczycieli, 
modyfi kacji programów nauczania czy po-
głębionej refl eksji, w jaki sposób te techno-
logie wykorzystywać nie tylko do naucza-
nia, lecz także do terapii pedagogicznej 
i wychowania. 

Jak stwierdza Bednarek (2014, s. 23), 
„świat wirtualny, z jednej strony, otwie-
ra przed jego użytkownikiem olbrzymie 
możliwości (edukacyjne) – daje dostęp do 
zasobów na całym świecie, sprowadza od-
ległość do roli nieistotnego czynnika, daje 
mu wolność, jakiej nie zaznaje w życiu co-
dziennym, jednak z drugiej strony nakłada 
ogromne ograniczenia. Potrzeba wielkiej 
wyobraźni, by żyć samym słowem i ob-
razem”. Jak wynika z badań, wyobraźnia 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektu-
alną jest zaburzona. Poza tym powstały dwa 
światy równoległe do naturalnego: cyber-
przestrzeń i rzeczywistość wirtualna (Tanaś, 
2015, s. 7).

Co jest nowego w cyberprzestrzeni, 
w porównaniu z „mediami starymi”, np. te-
lewizją? Współcześnie zauważamy większą 
aktywność osoby korzystającej z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (Pyżalski, 
2012, s. 70). Inne cechy „wirtualnej rzeczy-
wistości” to nieskończona/niewidzialna pu-
bliczność, hipermedialność, łatwe wyszuki-
wanie i kopiowanie treści (Walrave, Wannes, 
2009, s. 27−46). Niestety zdarza się, że nowe 
media mogą stanowić zagrożenie dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, pro-
wadząc do uzależnienia od cyberprzestrzeni, 
co w konsekwencji powoduje jeszcze więk-
szą społeczną izolację niż ta spowodowana 
przez samą niepełnosprawność (Andrze-
jewska, 2011). Może się również zdarzyć, 
że młodzież z niepełnosprawnością poprzez 
spędzanie dużej ilości czasu w sieci będzie 
bardziej wyizolowana i zalękniona w obliczu 
kontaktów z innymi osobami (Andrzejew-
ska, Bednarek, 2010, s. 66−75). A przecież 
i tak osoba z niepełnosprawnością intelektu-
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alną ma opóźniony rozwój społeczny i tym 
samym będzie miała jeszcze większe trudno-
ści w nawiązywaniu znajomości.

Współczesny świat jest światem nie-
ustannych zmian. Socjolog Zygmunt Bau-
man na jego określenie stworzył nowy ter-
min – „płynna nowoczesność”, który jest 
też jednocześnie najkrótszą, ale trafną jego 
charakterystyką i wskazuje na ogromną dy-
namikę zmian niemal wszystkich obszarów 
naszego życia i niezdolność do dłuższego 
trwania w stanie zachowującym stały kształt 
(Bauman, 2011). „Wirtualna rzeczywi-
stość”, inaczej cyberprzestrzeń, jest seman-
tycznie sprzeczna, gdyż oznacza rzeczywi-
stość nieprawdziwą, a więc nierzeczywistą, 
sztuczną. Pojęcie to jest też interpretowane 
jako rzeczywistość symulowana z uży-
ciem narzędzi technologii informacyjnych. 
W tym znaczeniu rzeczywistość wirtual-
ną opisuje anglojęzyczna formuła „trzech 
I” bądź też „I3” – Interaction (interakcja), 
Immersion (zanurzenie), Imagination (wy-
obraźnia) (Tanaś, Galanciak, 2015, s. 9).

Raport z badań porównawczych 
nad korzystaniem z nowych mediów 
przez uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną

W badaniach własnych nt. wykorzystywa-
nia technologii informacyjnych przez mło-
dzież z niepełnosprawnością intelektualną, 
które przeprowadziłem w 2004 i w 2018 r., 
zgodnie z założeniami metodologicznymi 
określiłem następujące ich cele: pozna-
nie opinii uczniów na temat wykorzysty-
wanych nowych mediów cyfrowych oraz 
określenie, jakie technologie cyfrowe są 
najczęściej wykorzystywane w szkołach 
specjalnych. Badaniami objęto 90 uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w róż-
nym stopniu, z wyłączeniem uczniów z głę-
boką niepełnosprawnością intelektualną. Za 
metodę badawczą przyjęto sondaż diagno-
styczny. Techniką badawczą był wywiad 

z uczniami. Podczas badań wykorzystano 
autorski kwestionariusz wywiadu „Ucznio-
wie z niepełnosprawnością intelektual-
ną wobec nowych mediów”. Za zmienne 
przyjęto: stopień wykorzystywania nowych 
technologii, ocenę znajomości zagrożeń, 
zaplecze komputerowe szkoły, wykorzysty-
wane oprogramowanie. Z raportu wyłania 
się obraz sieci jako medium, które pomaga 
osobom z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Należy stwierdzić, że uczniowie coraz 
częściej wykorzystują nowe technologie 
informacyjne w życiu i edukacji specjalnej. 
Osoby niepełnosprawne intelektualnie ce-
nią Internet jako źródło informacji i szero-
ko pojętej wiedzy.

Tabela 1. Korzystanie z technologii 
informacyjnych przez młodzież 

z niepełnosprawnością intelektualną

TiK 2004 2018

Komputer przenośny 24 % 86 %

Telefon/Smartfon 2 % 64 %

Tablica multimedialna 33 % 48 %

Gry multimedialne 19 % 52 %

Wideoprojektor 0 % 24 %

mp3/mp4 29 % 90 %

Playstation 7 % 20 %

Źródło: badania własne. 

Dlaczego uczniowie z niepełnosprawno-
ścią intelektualną korzystają z technologii 
informacyjnych? Wśród badanych opinii 
uczniów najczęściej występowały stwier-
dzenia: „jest to dla mnie okno na świat”, 
„pomaga mi się zrelaksować”, „wycisza 
mnie”, „łatwiej mi wchodzi nauka”, „to 
sposób na nudę”, „poznaję innych rówieśni-
ków”, „nie czuję się sam”, „…tam jestem 
zdrowy”, „nudzę się, gdy nie mam przez 
kilka dni dostępu do Internetu”.

Prowadząc wcześniej badania z grupą 
uczniów w normie intelektualnej, stwier-
dziłem, że nowe media nie są tak bardzo 
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intensywnie wykorzystywane przez oso-
by z niepełnosprawnością, jak zdrowe, 
pomimo wskazania przez niepełnospraw-
nych dużego znaczenia i ich wielkiej roli 
w rozwiązywaniu codziennych problemów. 
Najbardziej aktywnymi użytkownika-
mi nowych mediów są uczniowie z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną, czę-
ściej chłopcy i młodzież do 18. roku życia. 
Uczniowie z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym najczę-
ściej używają nowych mediów do odtwa-
rzania muzyki i obrazu. Grupa uczniów ze 
znaczną niepełnosprawnością intelektual-
ną wykorzystywała nowe media na zaję-
ciach w szkole w celach rewalidacyjnych. 
W domu nie korzystają z technologii cyfro-
wych. Internet częściej traktowany jest jako 
źródło rozrywki niż informacji. Uczniowie 
pozyskują z sieci informacje nt. ulubio-
nego artysty, nowej piosenki czy formy 
odtworzenia ulubionego fragmentu fi lmu. 
Badania wykazują tendencję, że uczniowie 
z niepełnosprawnością intelektualną dobrze 
oceniają swoją placówkę pod kątem wypo-
sażenia w nowe media. Porównując badania 
obecne z badaniami z 2004 r., widać wyraź-
ny rozwój nowych mediów i wachlarz no-
wych możliwości, które stwarzają technolo-
gie w szkole specjalnej. Ponadto młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną, która 
posiada komputer z dostępem do Internetu, 
korzysta z niego około pięciu godzin dzien-
nie. W 2004 r. był to wskaźnik na poziomie 
dwóch godzin. Dlatego szkoła musi uświa-
damiać uczniom również zagrożenia, jakie 
niosą nowe media. Uczniowie z niepełno-
sprawnością intelektualną nie są zaangażo-
wani często w aktywność online. W bada-
niu często wskazywali, że media są „oknem 
na świat”. Należy zauważyć, że nowe media 
nie wykluczają uczniów cyfrowo, pomagają 
im się rozwijać społecznie, dają wiele zado-
wolenia i podnoszą samoocenę.

Wszystkie wyniki badań, porównując 
z reprezentatywnymi badaniami Jacka Py-
żalskiego z 2012 r., Piotra Plichty z 2012 r. 

pokazują, że w wielu kategoriach uzyskano 
zbliżone wyniki.

Zagrożenia cyberprzestrzeni i ich wpływ 
na osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną

W przypadku spędzania wolnego czasu 
przez osoby z lekką i umiarkowaną niepeł-
nosprawnością, pojawiają się powszechne 
zastrzeżenia dotyczące kontaktu z obrazami 
silnie nasyconymi agresją i erotyką (Han-
kała, 2007). Na tle opracowań odnoszących 
się do młodzieży w normie intelektualnej 
uwidacznia się niedostatek analiz potencjal-
nych zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni 
dla osób z niepełnosprawnością (Bednarek, 
Andrzejewska, 2009, s. 204). W literatu-
rze przedmiotu i publikacjach dostrzega-
my tylko pozytywne aspekty owej cyber-
przestrzeni dla tej kategorii użytkowników 
(Bednarek, 2005). Jak zaznaczają Bednarek 
i Pawłowska (2017), niski stopień kompe-
tencji osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, w tym fi zyczną, może mieć wpływ 
na jakość i tempo przyswajania informacji 
w wirtualnym świecie.

Wyróżniamy dwie kategorie czynników 
szkodliwych związanych z cyberprzestrze-
nią w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną.
1. Czynniki wpływające na zdrowie fi zycz-

ne i sprawność motoryczną: niewyspa-
nie, otyłość, kłopoty z koncentracją, za-
wroty i bóle głowy, przemęczenie oczu, 
wymuszona nieruchoma pozycja ciała, 
duże napięcie psychiczne, bóle głowy 
i pleców, chroniczne dolegliwości wzro-
ku (Lippmann, 1990, s. 46).

2. Czynniki determinujące dobrostan i zdro-
wie psychiczne (Juszczyk, 1999, s. 348): 
maszyny przejmują kontrolę nad czło-
wiekiem, zmniejszenie autonomii, nieza-
leżności poznawczej, bierność poznaw-
cza, obniżenie kreatywności człowieka, 
wkraczanie zjawisk cyberprzestrzeni do 
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sfer życia, dehumanizacja kontaktów 
międzyludzkich, co utrudnia tworzenie 
więzi międzyludzkich, obniża efektyw-
ność oddziaływań.
W przypadku osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną zagrożenia te mogą się 
wiązać z większym niebezpieczeństwem 
wtedy, gdy aktywność w cyberprzestrzeni 
ogranicza możliwości bezpośrednich kon-
taktów z innymi ludźmi. 

U osób tych często dochodzi do zabu-
rzenia relacji interpersonalnych, utraty za-
interesowania różnymi formami aktywności 
społecznej (Young, 1994), zwiększonego 
poziomu osamotnienia, potęgującego stany 
depresyjne. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną wręcz stają się „elektronicz-
nymi odludkami”, funkcjonującymi prze-
cież lepiej w cyberprzestrzeni niż w real-
nym świecie, ale mającymi coraz wieksze 
problemy w szkole oraz w bliskich relacjach 
społecznych (Morbitzer, 2002, s. 245). Mło-
dzież z niepełnosprawnością intelektualną 
lepiej funkcjonuje w życiu, kiedy w czasie 
wolnym kontaktuje się z innymi rówieśni-
kami. Gry komputerowe, Internet – ogólnie 
cyberprzestrzeń, która jest atrakcyjniejsza, 
odciąga od aktywnego spędzania wolnego 
czasu i wytwarza specyfi czny nawyk ogra-
niczający bezpośrednie kontakty między-
ludzkie (Hankała, 2009, s. 211).

Ryzyko związane z zagrożeniami w od-
niesieniu do dobrostanu psychicznego osób 
z niepełnosprawnością może zmieniać się 
w zależności od czynników rozwojowych: 
wieku, poziomu rozwoju umysłowego, 
emocjonalnego i społecznego; czynników 
indywidualnych: rodzaju i stopnia niepełno-
sprawności, ogólnego stanu zdrowia, wła-
ściwości osobowości (tamże, s. 213).

Z podejmowanych analiz wynika, że 
cyberprzestrzeń będąca substytutem świata 
rzeczywistego staje się faktem (Bednarek, 
2010). Niestety, systematycznie wzrasta 
liczba osób spędzających czas w cyberprze-
strzeni przed komputerem, telefonem, table-
tem, playstation, które zaniedbują wskutek 

tego swoje obowiązki w szkole. Zwraca się 
coraz powszechniej uwagę na zaburzenia 
określane różnymi nazwami: uzależnienie 
od Internetu, siecioholizm, sieciozależność, 
infoholizm, cyberzależność, fonoholizm, 
cyberprzemoc (cyberbullying), www-
holizm, interholizm, cyberuzależnienie. 
W tym zakresie częstym zagrożeniem jest 
kradzież tożsamości (Andrzejewska, 2014, 
s. 50−51).

Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest wie-
le. Infoholizm jest jednym z nich. Mło-
dzież z niepełnosprawnością uzależnia się 
od związków wirtualnych. W sieci nie wi-
dać dysfunkcji rozwojowych. Można być 
zupełnie kimś innym. Młodzież z niepeł-
nosprawnością nawiązuje nowe kontakty 
przez pocztę e-mail, facebooka. Kolejnym 
zagrożeniem dla tej grupy odbiorców jest 
oglądanie fi lmów i zdjęć erotycznych oraz 
pornografi cznych. Osoby z niepełnospraw-
nością nie zdają sobie sprawy, że taki fi lm 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością 
i prawdziwą miłością. Postrzegają obserwo-
wane osoby podczas aktu seksualnego jako 
wzór kobiecości i męskości. Dużo moich 
uczniów spędza przed komputerem wiele 
godzin wieczornych i nocnych. Są osoby, 
które na lekcji odsypiają czas spędzony przy 
komputerze. Młodzież z niepełnosprawno-
ścią intelektualną często nie potrafi  składnie 
odpowiedzieć na pytanie nauczyciela, ale za 
to bardzo płynnie posługuje się kompute-
rem i zasobami Internetu.

Jednym z częstych zagrożeń jest ciągłe 
spędzanie czasu z telefonem komórkowym 
– smartfonem. Z badań przeprowadzonych 
w 2016 r. przez Macieja Dębskiego jasno 
wynika, że fonoholizm to kolejne po info-
holizmie z uzależnień młodzieży z niepeł-
nosprawnością. W ciągu roku liczba aktyw-
nych kont społecznościowych na smartfo-
nach wzrosła o blisko ⅓. Młodzi ludzie nie 
potrzebują w szkole dostępu do komputera 
z Internetem. Większość ma dostęp do in-
dywidualnych pakietów transmisji danych 
w swoim telefonie.
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Podsumowanie

Młodzież z niepełnosprawnością jest w więk-
szym stopniu narażona na zagrożenia w na-
uce, pracy i czasie wolnym wynikające 
z nadmiernego korzystania z cyberprze-
strzeni. O tych niebezpieczeństwach mówi 
się bardzo rzadko, gdyż owe trudności są 
pomniejszane w związku ze specyfi czną 
sytuacją osób z niepełnosprawnością in-
telektualną w różnym stopniu, dla których 
cyberprzestrzeń i technologie informacyjne 
w niej współistniejące mogą stanowić pod-
stawowe narzędzie kontaktu ze światem, 
komunikacji z innymi, robienia zakupów 
online, uzyskiwania wykształcenia na Uni-
wersytetach Wirtualnych i kursach online. 
Często w takich przypadkach wielu uważa, 
że zagrożenia, na jakie napotykają w tym 

zakresie osoby z niepełnosprawnością, to 
skutek uboczny, wręcz drugorzędny. Od-
wraca się uwagę od zagrożeń spotykanych 
przez osoby z niepełnosprawnością w wy-
niku kontaktu z technologiami informacyj-
no-komunikacyjnymi, mediami i globalną 
cyberprzestrzenią. Wydaje się logiczne, że 
wytrzymałość na skutki uboczne nowych 
mediów przez osoby z niepełnosprawnością 
jest mniejsza, dlatego warto uświadamiać tę 
grupę społeczeństwa o zagrożeniach i skut-
kach dłuższego przebywania w wirtualnym 
świecie, bo przecież w cywilizowanych kra-
jach obowiązuje zasada, że osoby z niepeł-
nosprawnością posiadają takie same prawa 
jak ludzie zdrowi (Gil, 2005, s. 54). Jest pil-
na potrzeba kształtowania i doskonalenia u 
młodzieży nowych kompetencji cyfrowych 
(Bednarek, 2016, s. 188).
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CYBER THREATS TO CHILDREN AND YOUTH WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

Abstract

The article provides the justifi cation for the need to analyze the area of ‘new media’ with regard to the use 
of digital tools by children and youth with intellectual disabilities. It presents the genesis of the notion of 
cyberspace as well as the nature of possible consequences associated with inappropriate use of digital tech-
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nologies. The paper then discusses the categories of negative effects related to cyberspace and the use of new 
technologies by children and youth with intellectual disabilities. The increasing digitization has infl uenced 
the evolution of cyberbullying. There is no highly effective method or solution available to protect children 
and youth with intellectual disabilities against cyber crimes. Therefore, the idea of reasonable usage of ‘new 
media’ seems to be one of the most important tasks for educators, teachers, and parents of children and youth 
with intellectual disabilities in the 21st century.
Key words: intellectual disability, cyberspace, cyberbullying/aggression, addiction to the Internet, threats 
from digital technologies, Internet users


