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Piotr Plichta

Wyniki badań nad korzystaniem z internetu  
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną  
– praktyczne implikacje

Wprowadzenie

Osoby niepełnosprawne z wielu oczywistych i wielokrotnie opisywa-
nych powodów mają trudniejszą sytuację jeśli chodzi o  dostęp i  korzy-
stanie z wielu dobrodziejstw cywilizacyjnych. Dostępność internetu w tej 
grupie osób ciągle należy uznać za niewystarczającą, nie tylko w polskich 
realiach. Poszukując skutecznych środków dla edukacji i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, nie można pomijać komputerów podłączonych do 
sieci. Dotychczasowe spostrzeżenia badawcze mówią nam, że jedną z grup, 
dla których dostęp do tych narzędzi jest bardziej ograniczony niż dla ogółu 
społeczeństwa, są osoby niepełnosprawne. Jak zauważa Mark Warschauer1, 
pierwotnie pojęcie cyfrowej luki/cyfrowego rozwarstwienia (ang. digital 
gap/digital divide) odnosiło się do opisu sytuacji, w której mimo powszech-
nej dostępności komputerów podłączonych  do internetu znaczna część 
ludzi (np. niepełnosprawnych) nadal nie korzystała z  tych możliwości. 
W oczywisty sposób brak dostępu do wspomnianych wcześniej zdobyczy 
cywilizacyjnych stawiał w  niekorzystnej, trudniejszej sytuacji nie tylko 
pojedyncze osoby, ale czasami również całe grupy społeczne i  instytucje. 
Wydawać więc by się mogło, że upowszechnienie dostępu do komputerów 
i do internetu jest wystarczającym sposobem wypełnienia tej luki. Rozu-
mienie pojęcia cyfrowego rozwarstwienia ewoluuje i obecnie w znacznie 
większym stopniu akcentuje się nie sam brak posiadania sprzętu czy moż-
liwości dostępu do internetu, ale zwraca się uwagę na różnorodne czynniki  

1 Warschauer M. (2003), Technology and Social Inclusion. Rethinking the Digital Divide, 
Issue I, The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London.
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(np.  potrzeby jednostki, dostęp do edukacji medialnej i  jej jakość) po-
zwalające użytkownikom na adekwatne do swoich potrzeb i potencjałów, 
sensowne wykorzystywanie nowych mediów. Wydaje się, że w  obszarze 
edukacji zbyt często koncentrujemy się tylko na zapewnieniu (czasem przy 
poważnych nakładach finansowych) fizycznego dostępu do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Tech-
nologies – ICT), a  nie na właściwym szkoleniu nauczycieli, modyfikacji 
programów nauczania czy pogłębionej refleksji, w jaki sposób te techno-
logie wykorzystywać nie tylko do nauczania, ale również i do wychowania. 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wydają się 
pełnić szczególnie ważną rolę w procesie integracji społecznej osób mar-
ginalizowanych z  różnych powodów. I  tak na przykład osoby niepełno-
sprawne mogą osiągać znakomite wyniki w zakresie korzystania z nowych 
mediów, przekraczając różne bariery o charakterze wewnętrznym, czy wy-
nikające z ograniczeń będących rezultatem postaw środowiskowych, mogą 
uzyskiwać tytuły zawodowe czy stopnie naukowe, nie wychodząc z domu. 
Osoba niewidoma może mieć dostęp do dokumentów zapisanych w trady-
cyjnej formie poprzez internetowe konwertery tekstu, zamieniające słowo 
pisane na mowę, a osoba przewlekle chora może komunikować się z całym 
światem poprzez użycie rozmaitych kanałów komunikacji zapośredniczo-
nej (Computer Mediated Communication), jakimi są np. komunikatory czy 
portale społecznościowe. 

Co jest zatem nowego w nowych mediach, w porównaniu z „mediami 
starymi”, np. tradycyjną telewizją? Chodzi tu między innymi o zdecydowanie 
większą aktywność osoby korzystającej. Nie tylko jest tu możliwa „konsump-
cja” zawartości, ale również jej tworzenie (kreowanie), wpływanie na zawarte 
treści. Możliwości te oddaje dobrze neologizm „prosument”, powstały z po-
łączenia słów „producent” i „konsument”. Inne cechy „wirtualnej rzeczywi-
stości” to nieskończona/niewidzialna publiczność, hipermedialność, łatwa 
wyszukiwalność i kopiowalność treści2. Inną niezwykle ważną właściwością 
nowych mediów jest możliwość komunikowania się za ich pośrednictwem. 
Z komunikacją zapośredniczoną wiążą się pewne mity, czego przykładem 
jest często spotykany pogląd, że relacje zachodzące w  internecie są mniej 
autentyczne od relacji w  świecie realnym. Należy taki pogląd uznać za  

2 Por. m.in. Walrave M., Wannes H. (2009), Skutki cyberbullyingu – oskarżenie czy obrona 
technologii?, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka – Cyberprzemoc”, nr 1 (26), s. 27–46.
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uproszczony. Stereotypowo uważa się, iż ten rodzaj komunikacji stanowi 
jedynie namiastkę komunikacji „twarzą w  twarz”. Obecnie, zamiast nega-
tywnego wartościowania komunikacji zapośredniczonej, mówi się o  niej 
w  kategoriach jej specyfiki, tj. z  uwzględnieniem również potencjalnie 
korzystnych właściwości. Do takich, w przypadku pracy z osobami z trud-
nościami w  komunikowaniu się, należy zaliczyć poczucie anonimowości 
i rozhamowanie, czyli cechy sprzyjające większej otwartości w komunikacji. 
W  niektórych sytuacjach łatwiej jest coś napisać, niż powiedzieć „twarzą 
w twarz”, co wymaga np. większej śmiałości, otwartości, lepszych kompeten-
cji społecznych, w tym komunikacyjnych. Również pomocna może być tu 
redukcja kanału niewerbalnego, dzięki czemu np. wygląd osoby nie ma zna-
czenia dla odbioru tego, co ma ona do przekazania. Naturalnie komunikacja 
online może i powinna być jedynie uzupełnieniem komunikacji bezpośred-
niej, początkowym etapem nawiązania relacji. Warto jednak pamiętać, że dla 
niektórych osób, ze względu na specyfikę ich sytuacji, może stanowić pod-
stawową formę kontaktu ze światem. Komunikacja online może odbywać się 
w formie synchronicznej (np. czat) lub asynchronicznej (np. e-mail). Może 
mieć charakter tekstowy lub/i wizualny. 

Interesującym zabiegiem dokonanym przez Warschauera jest po-
równanie umiejętności czytania i  pisania, określanej jako alfabetyzacja  
(ang. literacy), z umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ang. information literacy). Zarówno jedna, 
jak i druga umiejętność są ściśle związane z efektywnością porozumiewa-
nia się i korzystania z wiedzy.  Oto wnioski płynące z tego porównania:

1. Tak jak umiejętność czytania była warunkiem koniecznym do par-
tycypowania w społeczeństwie ery przemysłowej, tak kompetencje 
w zakresie używania ICT w znacznym stopniu pozwalają na peł-
niejsze uczestnictwo w erze cyfrowej;

2. Obydwie umiejętności pozwalają nie tylko na korzystanie z  wy-
tworzonej przez innych zawartości (contentu), ale również na by-
cie twórcą i uczestniczenie w procesie tworzenia i przekazywania 
informacji; 

3. Im niższy poziom alfabetyzacji, tym mniejsze możliwości pełnego 
korzystania z ICT3.

3 Warschauer M., (2003), Technology…, dz. cyt., s. 38.
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Tak więc zagadnienie związane z  aktywnością osób z  lekką nie-
pełnosprawnością intelektualną w  świecie nowych mediów musi być 
podejmowane w  kontekście ich trudności z  czytaniem, pisaniem oraz 
rozumieniem tekstu. 

W tym miejscu warto przejść do ogólnej charakterystyki grupy osób 
określanych jako niepełnosprawne intelektualnie. Przede wszystkim 
mam na myśli osoby z  lekkim stopniem tej niepełnosprawności, gdyż 
w przypadku pozostałych grup, zwłaszcza w stopniu głębokim i znacz-
nym, możliwości samodzielnego korzystania z internetu mają charakter 
bardzo 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. Co ciekawe, 
do dziś nie powstały powszechnie używane definicje niepełnosprawności 
intelektualnej, które różniłyby się istotnie od sposobu opisywania upośle-
dzenia umysłowego. Główna zmiana polega na zastąpieniu jednej nazwy 
drugą. Zdaniem niektórych osób (są wśród nich naukowcy, praktycy, jak 
i rodzice) pojęcie niepełnosprawności intelektualnej ma mniejszy poten-
cjał stygmatyzacyjny i w związku z tym powinno być używane do okre-
ślania tej grupy. Oczywiście pogląd ten jest dyskusyjny i nadal niektórzy 
autorzy stosują termin upośledzenie umysłowe bądź stosują te terminy 
zamiennie (do zwolenników takiego podejścia zalicza się autor tej pracy). 
Z  kolei zastąpienie w  wielu miejscach terminu upośledzenie umysłowe 
terminem niepełnosprawność intelektualna zastosowali m.in. redaktorzy 
polskiego wydania amerykańskiego podręcznika Pedagogika specjalna 
autorstwa Deborah Deutsch Smith4, mimo iż w oryginale pracy posłu-
giwano się terminem „upośledzenie umysłowe”. Nie przesądzając w tym 
miejscu o słuszności któregokolwiek z tych stanowisk, należy zaznaczyć, 
że w  „niepełnosprawności intelektualnej” wyeksponowany jest intelekt 
jako główny obszar niepełnej sprawności, podczas gdy jest to jeden 
z przynajmniej kilku obszarów diagnostycznych. Tak więc, zgodnie z de-
finicją Ruth Luckasson i  współpracowników, „upośledzenie umysłowe 
jest niepełnosprawnością charakteryzującą się znacznym ograniczeniem 
zarówno w  zakresie funkcjonowania intelektualnego, jak i  zachowań 
przystosowawczych, które wyrażają się w umiejętnościach poznawczych, 

4 Smith D. D. (2008), Pedagogika specjalna (red. nauk. Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G.), 
Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
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społecznych i praktycznych. Niepełnosprawność ta ujawnia się przed 18 
rokiem życia”5. 

Luckasson i in. podaje również 5 dodatkowych założeń uszczegóławia-
jących tę definicję:

1. Ograniczenia w zakresie bieżącego funkcjonowania należy rozpa-
trywać w kontekście społeczno-środowiskowym charakterystycz-
nym dla wieku i kultury rówieśników danej osoby. 

2. Dla potrzeb prawomocnego orzeczenia bierze się pod uwagę zróż-
nicowanie kultury i  języka jednostki oraz czynniki sensoryczne, 
motoryczne i behawioralne.

3. Ograniczenia jednostki współwystępują często z  jej mocnymi 
stronami. 

4. Istotnym elementem diagnostyki niepełnosprawności intelektual-
nej jest opracowanie profilu potrzebnego wsparcia.

5. Dzięki prawidłowemu, zindywidualizowanemu wsparciu osoby 
z upośledzeniem umysłowym jej funkcjonowanie na ogół popra-
wia się z biegiem życia6. 

Wartością progową w  diagnostyce upośledzenia umysłowego jest 
wartość ilorazu inteligencji wynosząca około 70 i poniżej. W przypad-
ku lekkiej niepełnosprawności intelektualnej  American Association on 
Mental Retardation (AAMR)7 podaje przedział między 50 a 69 punkta-
mi. Skutkami tego rodzaju niepełnosprawności są trudności w  nauce, 
ale nie uniemożliwia ona podjęcia pracy zawodowej, utrzymywania 
prawidłowych stosunków społecznych oraz wnoszenia wkładu w  życie 
społeczności8. Warto również podkreślić wyraźną zmianę paradygma-
tu w  definiowaniu niepełnosprawności intelektualnej, która wyraża się 
w akcentowaniu pozytywnych możliwości w miejsce mnożenia ograni-
czeń i dysfunkcji.

We wszystkich z trzech głównych obszarów niepełnosprawności inte-
lektualnej, jakimi są problemy poznawcze (np. gorsza pamięć, trudności 

5  Luckasson R. i in. (2002) Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports, 
Washington, DC, American Associacion on Mental Retardation, za: Smith D. D. (2008), dz. cyt., s. 225.

6 Tamże.
7 Od 2006 roku organizacja zmieniła nazwę na American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD).
8 Tamże, s. 227.
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w uczeniu się mimowolnym, trudności w generalizacji uczenia się), proble-
my związane z zachowaniem przystosowawczym (umiejętność samodziel-
nego, niezależnego funkcjonowania) i potrzeba wsparcia (np. naturalnego 
lub specjalistycznego) w  samodzielnym i  niezależnym życiu, tzw. nowe 
media mogą odegrać kluczową pozytywną rolę.

We współczesnym świecie zdolności przystosowawcze nie dotyczą 
wyłącznie środowiska offline, ale powinny być również rozpatrywane 
w  odniesieniu do dostępności i  możliwości korzystania z  nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Środowisko nowych 
mediów (przede wszystkim internetu) może być właśnie miejscem 
ujawniania się potencjałów osób niepełnosprawnych, w  tym niepełno-
sprawnych intelektualnie, oraz szansą na pełniejsze ich uczestnictwo 
w życiu społecznym.

Środowisko nowych mediów jest obecnie istotnym środowiskiem 
socjalizacyjnym, w którym młodzi ludzie, również z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, spędzają czas wolny zgodnie ze swoimi preferencjami, 
dokonują wyborów, komunikują się ze sobą, nawiązują i  podtrzymują 
kontakty interpersonalne. Stosunkowo dobrze jest opisana dydaktyczna 
strona wykorzystania nowych mediów w  pracy z  uczniami niepełno-
sprawnymi intelektualnie. Komputer i internet rozumie się więc najczę-
ściej jako instrumenty edukacyjne, rehabilitacyjne, nie zaś jako narzędzia 
służące wypełnianiu czasu wolnego, kontaktom z  innymi ludźmi, przy-
jemności, zabawie itp. Co ciekawe, w literaturze (zarówno polskiej jak za-
granicznej) podejmującej tematykę korzystania z nowoczesnych mediów 
przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi najczęściej pomija 
się grupę osób niepełnosprawnych intelektualnie, czyniąc ich w ten spo-
sób wykluczonymi wśród wykluczonych. Wspomniany niedosyt wiedzy 
na temat zachowań online i  korzystania z  nowych mediów przez oso-
by niepełnosprawne intelektualnie podkreślają m.in. Alex McCliments 
i Frances Gordon9 oraz Jane Seale10. W badaniach dotyczących używania 
internetu przez osoby niepełnosprawne i  z  problemami zdrowotnymi, 

9 McClimens A., Gordon F. (2008), Presentation of Self in E-veryday Life: How People 
Labelled with Intellectual Disability Manage Identity as They Engage the Blogosphere, 
„Sociological Research Online” No. 13(4)1, Sheffield Hallam University.

10 Seale J. (2007), Strategies for supporting the online publishing activities of adults with 
learning difficulties, „Disability & Society”, No. 22(2), s. 173–186.
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prowadzonych przez Williama H. Duttona i Ellen J. Helsper11, w ogóle 
nie wyodrębniono grupy z niepełnosprawnością intelektualną.

Co wiemy na temat korzystania z nowych mediów przez osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną?

Na tak postawione pytanie nasuwają się przynajmniej trzy możliwe od-
powiedzi – punkty widzenia:

Po pierwsze, nasza wiedza pochodzi od osób na co dzień przebywają-
cych czy pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w tym intelektualnie. 
Chodzi tu przede wszystkim o  rodziców, opiekunów i  osoby zawodowo 
zajmujące się pomaganiem. Z  tego punktu widzenia komputery, internet 
i  telefony komórkowe są ważnym elementem codzienności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, przede wszystkim w stopniu lekkim. Po dru-
gie, nowoczesne technologie są opisywane jako instrumenty wspomagające 
dydaktykę i rehabilitację12. W tym ujęciu nowoczesne technologie informa-
cyjno-komunikacyjne są instrumentem wspierania rozwoju poznawczego, 
osiągnięć szkolnych i  szeroko rozumianych sprawności, np. komunikacyj-
nych. Są wreszcie, choć nie jest ich wiele, wyniki badań naukowych i opisy 
praktycznych inicjatyw pokazujące osoby niepełnosprawne intelektualnie 
jako aktywnych użytkowników, podejmujących samorzutnie, w czasie wol-
nym rozmaite aktywności dla zaspokojenia własnych potrzeb, w  tym dla 
przyjemności. Ten właśnie wątek będzie w niniejszej pracy szerzej podjęty 
w oparciu o badania własne oraz wybrane doniesienia badawcze. 

W pierwszej kolejności opiszę syntetycznie wnioski z ogólnopolskiego 
badania „Niepełnosprawny w sieci”, odnoszące się do osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Następnie przedstawię wybrane wyniki badań własnych, 
dotyczące korzystania w czasie wolnym z nowych mediów przez uczniów 
z  lekką niepełnosprawnością intelektualną. Badani pochodzili z  łódzkich 
szkół specjalnych. Całość zamknę przykładem praktycznej inicjatywy skie-
rowanej do omawianej grupy, łączącej wykorzystanie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych z tradycyjnymi relacjami „twarzą w twarz”.

11 Dutton W., Helsper E. (2007), The Internet in Britain: 2007, University of Oxford, Oxford 
Internet Institute, Oxford, UK.

12 Siemieniecki B. (red.) (2005), Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej, wyd.  
A. Marszałek, Toruń.
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Raport z badania „Niepełnosprawny w sieci”13

Badaniem „Niepełnosprawny w  sieci” zostało objętych 2000 osób. 
W próbie badawczej było 500 respondentów niepełnosprawnych intelektu-
alnie (w tym 100 niekorzystających i 400 korzystających z internetu). Z ra-
portu tego wyłania się miejscami optymistyczny obraz sieci jako narzędzia 
– medium, które w istotny sposób przyczynia się do poprawy sytuacji osób 
niepełnosprawnych i  pozwala pokonywać ich liczne problemy. Świadczy 
o tym, zdaniem badaczy, nie tylko rosnąca aktywność środowisk niepeł-
nosprawnych w  sieci (np. liczne nowe strony organizacji pomocowych 
i strony prywatne osób niepełnosprawnych), lecz przede wszystkim spo-
sób, w jaki oceniają internet sami niepełnosprawni użytkownicy. A ocenę 
taką należy uznać za wysoką, biorąc pod uwagę przypisywaną nowym me-
diom wagę. W tak szczególnej grupie, jaką są osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, wyniki pod tym względem w porównaniu z wynikami 
osób pełnosprawnych są bardzo podobne (w niektórych aspektach nieco 
wyższe). Autorzy raportu konkludują: „Trudno oprzeć się wrażeniu, iż 
dostęp do internetu stanowi nieporównywalnie większą wartość dla osób 
niepełnosprawnych, niż dla tych, którzy nie mają większych problemów 
ze zdrowiem. Doskonale obrazuje to zestawienie wygłaszanych przez obie 
grupy opinii na temat internetu. Osoby niepełnosprawne częściej niż ogół 
Polaków cenią go jako źródło rozrywki i wiedzy. Mocniej podkreślają rów-
nież, iż internet jest medium, które umożliwia wszystkim równy dostęp do 
wiedzy oraz w konsekwencji zmniejsza nierówności między ludźmi”14.

Internet nie jest jednak wykorzystywany tak intensywnie przez osoby 
niepełnosprawne, jak zdrowe, mimo deklarowania przez niepełnospraw-
nych jego znaczenia i  roli w rozwiązywaniu codziennych trudności. Do-
tyczy to zarówno częstotliwości przebywania w sieci, jak i wykonywanych 
tam czynności. Z badania Megapanel PBI/Gemius z listopada 2005 wynika, 
iż w sposób intensywny (przynajmniej kilka razy w tygodniu) z internetu 
korzysta ponad trzy czwarte zdrowych internautów i  średnio jedynie co 
drugi niepełnosprawny. Warte podkreślenia jest to, że o ile w przypadku 
populacji generalnej zmiennymi, które najsilniej różnicują aktywność 

13 Raport z badania „Niepełnosprawny w sieci”. Realizacja działania 1.4 SPO RZL, PFRON 
[online] [dostęp: 3.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/
BIFRON/2006/BIFRON_infostart_2006.pdf.

14 Tamże, s. 6.
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online, jest wiek oraz płeć, o  tyle w przypadku osób niepełnosprawnych 
czynnikami decydującymi są rodzaj oraz stopień niepełnosprawności. 
Znacznie mniej aktywne od osób z niepełnosprawnością narządów ruchu 
oraz narządu słuchu (prawie tak samo często korzystających z internetu jak 
osoby zdrowe) są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz wzrokowo, 
które korzystają z internetu głównie w sposób regularny, acz okazjonalnie 
(raz w tygodniu i rzadziej). W przypadku niepełnosprawności ruchowej, 
słuchowej oraz intelektualnej zauważa się tendencję do zmniejszania się 
wraz z wiekiem częstotliwości użytkowania komputera15. 

Wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, inaczej niż w  trzech 
pozostałych badanych grupach (niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo 
i  z  uszkodzonym narządem słuchu), bardzo aktywni użytkownicy inter-
netu to przede wszystkim osoby z  lekkim stopniem niepełnosprawności 
– częściej mężczyźni oraz osoby w wieku 25–40 lat16.

Zakres korzystania z  zasobów i  możliwości sieci w  przypadku osób 
niepełnosprawnych jest podobny do sposobów, w jaki używają jej pełno-
sprawni użytkownicy – przede wszystkim do przeglądania witryn interne-
towych, do poszukiwania różnych informacji oraz do komunikacji (dzieje 
się to nawet częściej niż w przypadku osób zdrowych)17.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie częściej niż pozostałe grupy 
niepełnosprawnych traktują internet jako źródło rozrywki, rzadziej z ko-
lei poszukują w nim informacji. Jeśli zaś z niego korzystają, to najczęściej 
wykorzystując możliwość znalezienia za jego pośrednictwem pracy lub 
nawiązania kontaktu z  innymi niepełnosprawnymi. Częściej niż pozo-
stali badani zwracają uwagę na potrzebę pozyskiwania informacji na 
temat spotkań i imprez. Za bardzo użyteczne narzędzie uznają wszelkie 
czaty i  fora dyskusyjne. Co ciekawe, osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie w większym stopniu niż inni zwracają również uwagę na potrzebę 
konsultacji online z  psychologiem18. Jest to zaskakujące (m.in. z  uwagi 
na ograniczone kompetencje komunikacyjne czy sprawność pisania), ale 
wskazywać może na możliwości wykorzystania pomocy psychologicznej 
online w tej grupie osób. 

15 Tamże, s. 15.
16 Tamże, s. 16.
17 Tamże, s. 17.
18 Tamże, s. 21.
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Niepełnosprawni intelektualnie respondenci zapytani o to, co im spra-
wia problemy podczas korzystania z internetu, „skarżą się przede wszystkim 
na trudności ze znalezieniem informacji, na to, iż trudno im jest znaleźć 
właściwą stronę, że na stronie znajduje się coś innego, niż oczekiwali, na 
zbyt małą czcionkę, na trudności z  czytaniem tekstów, na wyskakujące  
reklamy, na problemy z szybkim pisaniem”19.

Badania wzorów korzystania z nowych mediów, ze szczególnym 
uwzględnieniem agresji elektronicznej

Kolejnym źródłem wiedzy na temat aktywności online uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie jest badanie zrealizowane w ramach grantu 
wewnętrznego WSP20 w  Łodzi, którego celem było dokonanie wstępnej 
analizy sposobów korzystania przez te osoby z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Badania te prowadzone były z  wyko-
rzystaniem wywiadów (N=80) częściowo ustrukturyzowanych. Projekt 
badawczy „Wzory używania nowoczesnych technologii komunikacyjnych 
przez młodzież upośledzoną umysłowo”, w którym badani byli niepełno-
sprawni intelektualnie respondenci – uczniowie łódzkich szkół specjal-
nych, pokazał m.in. następujące tendencje21:

•	 młodzież niepełnosprawna intelektualnie, która posiada kompu-
ter i dostęp do internetu, najczęściej poświęca około 3–4 godzin 
dziennie na korzystanie z nich. 

Jest to czas, który należy uznać za znaczący z punktu widzenia organi-
zacji dnia, po zakończeniu zajęć szkolnych. Późniejsze badania kwestiona-
riuszowe (N=100) 22 potwierdziły te wskazania i pokazały, że w dni nauki 
szkolnej średni wynik w grupie niepełnosprawnych intelektualnie gimna-
zjalistów wyniósł 2,8 godziny dziennie, natomiast w  dni wolne wzrastał 
do 4,1 godziny. Są to wyniki zbliżone do wyników w populacji generalnej. 

19 Tamże, s. 22.
20 Projekt nr. FWN/8/2008-2009 i FWN 2009/2010, „Wzory używania nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych przez młodzież upośledzoną umysłowo” – badania zrealizował zespół badawczy pod 
kierownictwem P. Plichty z udziałem J. Pyżalskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

21 Jako uzupełnienie danych pochodzących z tych analiz zaprezentowane zostaną wyniki 
odrębnych badań kwestionariuszowych, których głównym celem było zbadanie zaangażowania 
uczniów w agresję elektroniczną, cyberbullying i bullying tradycyjny.

22 Użyta została uproszczona wersja ŁKRAE (Łódzkiego Kwestionariusza Agresji 
Elektronicznej) J. Pyżalskiego.
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Badani z reguły przyznawali, że wykorzystanie tego czasu najczęściej nie 
jest monitorowane przez rodziców/opiekunów. 35% respondentów zauwa-
żyło, że spędza coraz więcej czasu przed komputerem, a ze stwierdzeniem: 
„Kiedy mam wolny dzień, praktycznie nie odchodzę od komputera” zgadza 
się niemal co czwarty uczeń (23%).

Warto jednak zauważyć, że w kwestionariuszu nie było rozróżnienia 
ze względu na sposób używania komputera, np. na korzystanie z samego 
tylko komputera (np. z  zainstalowanej na twardym dysku gry) oraz na 
korzystanie z komputera podłączonego do internetu. Zgodnie z wynika-
mi „Diagnozy szkolnej 2009”23 przeciętny czas korzystania z sieci wyniósł 
wśród polskich 11–19-latków 2,5 godziny dziennie. Z kolei wyniki badań 
angielskich „Teen Online & Wireless Safety Survey” z 2009 roku pokazu-
ją, że ilość czasu poświęcanego przez brytyjskich nastolatków jest większa 
i  wynosi 27 godzin tygodniowo24. Tak więc według opisywanych badań 
młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną korzysta z komputera 
z  porównywalną częstotliwością, jak podają to wyniki „Diagnozy szkol-
nej” i mniej intensywnie, niż wynika z doniesień angielskich. Oczywiście 
porównanie takie ma charakter jedynie orientacyjny, gdyż badanie rzeczy-
wistego czasu korzystania z nowych mediów wymaga dalszych wysiłków 
badawczych. Również „wyłuskanie” spośród całości przeznaczanego na 
kontakt z komputerem czasu tej jego części, która poświęcona jest na łącze-
nie się z internetem, wydaje się niełatwe, zwłaszcza w specyficznej grupie, 
jaką są osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Z praktycznego punktu widzenia ważniejsze niż to, jak długo dziecko 
„siedzi” w internecie, jest to, co ono tam robi. W związku z tym poznawa-
nie aktywności online dziecka wydaje się niezwykle ważnym postulatem, 
jaki skierować należy do osób dorosłych, czasem niedoceniających, czasem 
lekceważących tę sferę, odrobinę w niej niepewnych, a najczęściej nie rozu-
miejących znaczenia aktywności online swoich dzieci czy podopiecznych. 
Wiedza na temat korzystania z nowych mediów, a jeszcze bardziej wspólne 
ich użytkowanie, może ułatwić bliższy kontakt i lepsze poznanie dziecka. 
Aż 38% uczniów z  lekką niepełnosprawnością intelektualną zgodziło się 

23 Czapiński J. (2009), Diagnoza szkolna 2009. Przemoc i problemy w polskiej szkole [w:] Raport 
Roczny Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy” (2009) [online], Warszawa [dostęp: 4.01.2012]. 
Dostępny w internecie: http://www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/221-176-raport-roczny-2009.pdf.

24 Podaję za: Pyżalski J. (2009), Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot.
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z następującym stwierdzeniem: „Mam sporo tajemnic związanych z tym, 
co robię, korzystając z internetu”. Z jednej strony wydaje się, że to znacząca 
ilość osób deklarujących posiadanie sekretów. Żeby jednak nie popadać 
w zbyt daleko posunięty pesymizm, pamiętajmy, że również w czasach bez 
dostępu do internetu młodzi ludzie posiadali swoje tajemnice, którymi 
niechętnie dzielili się z dorosłymi. 

Kolejną obserwacją płynącą z opisywanych badań jest:
•	 duże zróżnicowanie tej grupy, jeśli chodzi o  zakres korzystania 

z nowych mediów.
Z ilością czasu poświęcanego na korzystanie z internetu wiąże się ko-

lejne zagadnienie, jakim jest stopień zaangażowania w aktywność online. 
Okazało się, że pod tym względem uczniowie niepełnosprawni intelektual-
nie w stopniu lekkim są bardzo zróżnicowaną grupą. Są uczniowie, którzy 
nie wyobrażają sobie świata bez tych zdobyczy cywilizacyjnych („Bez kom-
putera nie ma życia!”), a są tacy, którzy wypowiadają się o roli komputera 
i internetu w sposób wyważony („Dla mnie komputer to usiąść na godzinę, 
góra dwie – mam co robić”). Spotkać można również takich, którzy z róż-
nych przyczyn nie korzystają z tych zdobyczy cywilizacyjnych lub korzysta-
ją z nich w minimalnym stopniu („Wolę grać w piłkę”). 

Zarówno osoby niekorzystające (lub korzystające w  ograniczonym 
stopniu), jak i korzystające w bardzo intensywny sposób z technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych ponoszą tego konsekwencje. W tym pierwszym 
przypadku podlegać mogą cyfrowemu wykluczeniu (ang. digital exclusion), 
w tym drugim – ryzykują np. uzależnieniem się. Oczywiście sama ilość spę-
dzanego czasu nie jest prostym wykładnikiem ryzyka. Bardziej chodzi tu 
o rodzaj aktywności podejmowanych w czasie korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zakres. 

„Nowe media pozwalają użytkownikom na przejście od «konsumpcji» 
zawartości (tak jak dzieje się to podczas oglądania telewizji) do bardziej aktyw-
nego działania, np. podejmowania samodzielnych decyzji, dokonywania wy-
borów zgodnych z osobistymi preferencjami czy umieszczania w sieci własnych 
materiałów (np. zdjęć, wpisów, komentarzy). Wydaje się, że takie możliwości 
stanowią dużą wartość dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną”25.

25 Plichta P., Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną jako użytkownicy nowych mediów 
– próba wstępnej konceptualizacji zjawiska [w druku].
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Za niezwykle obiecujące należy uznać wyniki w skali pozytywnego zaan-
gażowania w aktywności online. 29% respondentów z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną identyfikowało się ze sformułowaniem: „Umieszczam 
w  sieci swoją twórczość (np. muzykę, którą komponuję, grafiki)”. Jeszcze 
wyższy odsetek osób (81%) zadeklarowało, że szuka w internecie wiadomo-
ści potrzebnych ze względu na zainteresowania (np. informacje o samocho-
dach, figurach tanecznych, podkładach muzycznych itp.). Należy zadać sobie 
w tym miejscu pytanie: co jest atrakcyjnego dla niepełnosprawnych intelek-
tualnie w nowych mediach i jakie ich właściwości wychodzą naprzeciw ich 
potrzebom? Są to między innymi: natychmiastowa gratyfikacja, poczucie 
mocy oraz poczucie sprawstwa i kontroli, czyli doznania często nieobecne 
w  ich „realnym”, codziennym życiu. Być może dlatego aż 78% badanych 
uczniów wskazało, że: „Wśród moich zainteresowań internet jest na pierw-
szym miejscu”.

W  przypadku młodzieży pełnosprawnej możemy mówić o  większym 
prawdopodobieństwie, że komputer i internet pozwolą na „przedłużenie” ich 
aktywności offline (np. dzięki nim komunikują się z tymi samymi osobami, 
z którymi uczestniczą w codziennych relacjach „twarzą w twarz”). Wydaje 
się, że internet może być dla młodzieży z  lekką niepełnosprawnością inte-
lektualną (szczególnie tej uczęszczającej do szkół specjalnych i  w  związku 
z tym uczestniczącej w bardziej ograniczony sposób w sieciach społecznych) 
substytutem ważnych życiowo doświadczeń. „Oznacza to, że młodzież 
pełnosprawna może w  większym stopniu doświadczać bogactwa różnych 
sytuacji życiowych, a korzystanie z internetu najczęściej nie ma charakteru 
ucieczkowego czy namiastkowego. Komputer jest ważnym, ale jednak uzu-
pełnieniem. O tyle w przypadku osób z lekką niepełnosprawnością intelek-
tualną istnieje większe ryzyko zastępczego (kompensacyjnego) traktowania 
nowych mediów”26. Świadczyć o tym może, że 17% respondentów przyznało, 
że czuje się lepiej w świecie wirtualnym niż w realnym, oraz to, że niemal co 
czwarty (23%) badany uczeń często zarywa noce, żeby korzystać z internetu.

Przeprowadzone z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie wywiady 
wykazały również, że:

•	 zaskakująco szeroki jest zakres korzystania przez nich z nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

26 Tamże.
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Z badań płyną zarówno dobre, jak i złe wnioski związane z korzysta-
niem z nowych mediów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Z jednej strony zakres korzystania z nich jest szeroki, co wskazuje na zaska-
kująco wysokie kompetencje medialne. Do ciekawych i w większości po-
zytywnych aktywności należy zaliczyć typowe, jak np. korzystanie z portali 
informacyjnych, sprawdzanie rozkładów jazdy, oraz nietypowe, jak „zwie-
dzanie” profili innych osób na portalach społecznościowych, wyszukiwa-
nie wierszy, naukę figur tanecznych itp. Z drugiej strony, do negatywnych 
należy zaliczyć m.in. fascynację grami, filmami epatującymi przemocą oraz 
zaangażowanie w agresję elektroniczną jej sprawców, o czym będzie mowa 
w dalszej części rozdziału. Innym niepokojącym sygnałem, świadczącym 
o  braku świadomości istnienia alternatywy dla aktywności online, może 
być wysoki odsetek osób (47%) identyfikujących się ze stwierdzeniem: 
„Nudzę się, gdy przez jeden dzień nie mam dostępu do internetu”.

Kolejna obserwacja płynąca z badań dotyczy:
•	 zawierania przez badanych uczniów z niepełnosprawnością inte-

lektualną znajomości internetowych i  ich kontynuowania w  tzw. 
życiu offline.

Niezbędna jest w  tej sferze daleko posunięta ostrożność. Zgodnie 
z  wieloma badaniami27 osoby niepełnosprawne intelektualnie znacznie 
częściej padają ofiarą agresji rówieśniczej oraz różnych form wykorzysty-
wania, w tym seksualnego. Dodatkowo sytuację osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, kiedy stają się ofiarami, pogarsza traktowanie ich jako mało 
wiarygodnych. Łatwowierność i niska samoocena, jakie przypisuje się tym 
osobom, mogą stanowić czynnik ryzyka w tego typu sytuacjach. Również 
ich głód akceptacji może być wykorzystany przez osoby przejawiające złą 
wolę. Manipulacyjnie udzielane zainteresowanie ze strony innych może 
być wzięte przez osobę niepełnosprawną intelektualnie za dobrą monetę. 
Z jednej strony należy więc w edukacji medialnej kierowanej do tej gru-
py położyć nacisk na naukę stosowania zasady ograniczonego zaufania 
w kontaktach interpersonalnych z nieznajomymi, z drugiej zaś, nie można 
posunąć się w tym zbyt daleko, tłumiąc otwartość i zaufanie wobec innych 

27 Zob. np. Plichta P. (2010), Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy 
agresji rówieśniczej – kontekst edukacyjny [w:] Pyżalski J., Roland E. (red.), Bullying a specjal-
ne potrzeby edukacyjne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi/Centrum Badań Behawioralnych 
Uniwersytetu Stavanger, Łódź.
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ludzi. W kształtowaniu asertywnej postawy w sytuacjach mogących stano-
wić zagrożenie służyć mogą przykłady programów realizowanych na rzecz 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, np. No-Go-Tell28. 

Następną obserwacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest:
•	 przecenianie technicznej strony zagrożeń w korzystaniu z nowo-

czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Uczniowie z  lekką niepełnosprawnością intelektualną pytani o  po-

tencjalnie ryzykowne sytuacje związane z  używaniem internetu często 
ograniczali możliwość doświadczania nieprzyjemnych sytuacji do takich 
zagrożeń jak np. „zawirusowanie” swojego komputera bądź innych kom-
plikacji o charakterze technicznym (np. porażenia prądem). Takie „kon-
kretyzowanie” zagrożeń wydaje się mieć związek z  właściwą im cechą 
funkcjonowania poznawczego, powtarzającą się w  różnych ujęciach ba-
dawczych dotyczących niepełnosprawności intelektualnej/upośledzenia 
umysłowego, jaką jest niezdolność przedstawicieli tej grupy do osiągnięcia 
fazy myślenia abstrakcyjnego. Znacząca w tym kontekście była wypowiedź 
jednego z respondentów, który przyznał, że kiedyś wiedział, na co trzeba 
uważać w sieci („Pani w szkole coś mówiła”), ale zapomniał. W związku 
z tym w edukacji medialnej należy położyć nacisk na sformułowanie kla-
rownych zasad bezpiecznego korzystania z nowych mediów i przekazanie 
ich uczniom upośledzonym w sposób adekwatny do ich możliwości per-
cepcyjnych. Mam na myśli między innymi wykorzystanie ułatwiających 
zapamiętywanie materiałów w  formie obrazkowych instrukcji, które za-
wierałyby pewien „przepis” pożądanego zachowania, sformułowany w po-
staci prostych instrukcji słownych popartych ich graficzną reprezentacją, 
np. obrazkiem wspomagającym procesy pamięciowe.

Ważnym elementem poszukiwań w zakresie aktywności online respon-
dentów było rozpoznawanie, jakie jest ich:

•	 zaangażowanie w agresję elektroniczną.
Według Jacka Pyżalskiego agresja elektroniczna jest szerokim znacze-

niowo pojęciem dotyczącym wykorzystania nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi agresji. Jego zdaniem po-
jęcie to odnosi się zarówno do takich sytuacji, gdy działania kierowane są 
bezpośrednio przeciwko innej osobie, np. gdy jest ona obrażana poprzez 

28 Tamże.
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pocztę elektroniczną, jak i takich, gdy działanie ma charakter pośredni, np. 
w przypadku umieszczenia w sieci materiałów kompromitujących jakąś oso-
bę29. Zatem agresja elektroniczna, najogólniej rzecz ujmując, to taka forma 
działania, w której internet i  telefony komórkowe wykorzystywane są jako 
narzędzie realizacji wrogich działań. Agresja taka może czasami przyjmować 
formę cyberbullyingu (mobbingu elektronicznego), który ze względu na nie-
które swoje cechy, o których dalej napiszę, uznawany jest za jej szczególnie 
niebezpieczną formę. Problem ryzyka stania się ofiarą agresji elektronicznej 
osób defaworyzowanych podejmuje Pyżalski, a  jeden z  podtypów agresji 
elektronicznej nazywa w  swojej klasyfikacji „agresją wobec pokrzywdzo-
nych” (ang. electronic aggression against the vulnerable). 

W wywiadach prowadzonych „twarzą w twarz” około ⅓ spośród bada-
nych osób przyznała się do bycia sprawcą szeroko rozumianej agresji elek-
tronicznej, a niemal połowa badanych podała przykłady sytuacji, w których 
była obiektem agresji elektronicznej o różnej skali zagrożenia (w tym bardzo 
poważnej). Wyniki te częściowo zostały potwierdzone badaniami kwestiona-
riuszowymi. Jeśli chodzi o bycie ofiarą, ponad połowa respondentów (53%) 
przynajmniej raz w życiu była sprawcą którejś z form agresji elektronicznej, 
natomiast 65% doświadczyło czyjegoś wrogiego zachowania zrealizowanego 
za pomocą komputera bądź telefonu komórkowego. Widać, że w anonimo-
wym kwestionariuszu znacznie większy odsetek osób zdecydował się na 
ujawnienie faktu skrzywdzenia kogoś z użyciem tych mediów. 

Wyniki takie należy uznać za wysokie. Porównanie ich z  reprezenta-
tywnymi wynikami badań Pyżalskiego30, zrealizowanymi wśród polskich 
14- i 15-latków ze szkół ogólnodostępnych, pokazało, że w wielu kategoriach 
uzyskano zbliżone wyniki, wskazujące na fakt znacznego podobieństwa w za-
kresie używania internetu i telefonów komórkowych w sposób dysfunkcyjny. 
Zaobserwowane różnice dotyczą między innymi preferowania przez mło-
dzież niepełnosprawną intelektualnie łatwiejszych, niewymagających dużych 
umiejętności technicznych sposobów realizowania agresji elektronicznej  
(np. wysyłanie obraźliwych SMS-ów). Częściej również agresja elektroniczna 

29 Pyżalski J. (2010), Agresja elektroniczna i cyberbullying – stary dom z nową fasadą? Nowe 
technologie komunikacyjne w życiu młodzieży [w:] Pyżalski J., Roland E. (red.), Bullying a specjal-
ne potrzeby edukacyjne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi/Centrum Badań Behawioralnych 
Uniwersytetu Stavanger, Łódź.

30 Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania 
młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 
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ma miejsce w obrębie grupy rówieśniczej, co jest związane z faktem uczęszcza-
nia do szkół specjalnych i ograniczonymi w związku z tym kontaktami społecz-
nymi. Jeśli chodzi o najgroźniejszą formę rówieśniczej agresji elektronicznej, 
jaką jest cyberbullying (agresja intencjonalna, powtarzalna, skierowana  
wobec osób słabszych, którym trudno jest się bronić), to doświadczyło jej 
15% badanych uczniów. Do sprawstwa tej formy agresji z wykorzystaniem 
komputera lub telefonu komórkowego przyznał się co piąty respondent. Wy-
niki takie należy uznać za wysokie. 

Inną niepokojącą tendencją zaobserwowaną podczas badań i opisaną 
w ich  „jakościowej” części jest zacieranie się granicy między agresją trady-
cyjną a elektroniczną. Przykładem jest np. sytuacja, kiedy agresja w sieci 
jest kontynuacją codziennych agresywnych relacji bądź agresja elektro-
niczna ma swoją kontynuację w formach agresji offline. Przykład tej ostat-
niej daje wypowiedź respondenta opowiadającego o tym, że stał się ofiarą 
jakiejś nieprzyjemnej sytuacji z użyciem telefonu komórkowego. Poprosił 
wówczas o pomoc rówieśników i z ich pomocą pobił sprawcę, który „dostał 
po ryju i się odczepił”. Innym niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym 
podczas badań jest zaangażowanie badanych w subkulturę kibicowską, co 
jest świadectwem łączenia przy tej okazji agresji „tradycyjnej” z  elektro-
niczną. Jeden z respondentów, pytany o ulubione formy swojej aktywności 
w internecie, mówi o oglądaniu umieszczonych w sieci klipów wideo z tzw. 
ustawek, czyli umówionych bójek między kibicami wrogich sobie klubów 
piłkarskich. Zapytany, dlaczego jest to dla niego takie ważne, odpowiada: 
„Chcę zobaczyć, jak wypadłem”. Można powiedzieć, że mamy tu do czynie-
nia z potrzebą zamanifestowania mocy, znaczenia i obserwowania skutków 
własnej działalności, które, rzecz jasna, powinny być realizowane w spo-
łecznie akceptowany sposób. 

Kolejną obserwacją wynikającą z badań jest:
•	 preferowanie przez część respondentów komunikacji zapośredni-

czonej (przez internet lub krótkie wiadomości tekstowe), co należy 
postrzegać jako świadectwo ograniczonych kompetencji komuni-
kacyjno-społecznych badanych osób.

Nawiązując do Goffmanowskiej31 koncepcji, wg. której tożsamość jed-
nostki wyłania się w wyniku spotkania z innymi osobami, można zauważyć, 

31 E. Goffman (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, Wyd. Aletheia.
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że w świecie offline niepełnosprawność często jest przyczyną ograniczają-
cą możliwość takich spotkań. Zdaniem Estelle Thoreau internet posiada 
istotne dla niepełnosprawnych użytkowników atrybuty. Za najważniej-
sze z nich uznaje się te właściwości, które pozwalają traktować sieć jako  
narzędzie ułatwiające komunikację i umożliwiające niepełnosprawnym by-
cie postrzeganymi w sposób podobny do pełnosprawnych użytkowników32.

Jakie zalety widzą w komunikacji zapośredniczonej (czy to za pomocą 
internetu, czy telefonów komórkowych) sami użytkownicy? Po raz kolejny 
odwołam się tu do wyników badań własnych33, uzyskanych w drodze wy-
wiadów z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. 

Pytający: „Czemu jest lepiej pisać, niż rozmawiać?” 
Respondent 1: „Pisać, to wiem co, ale gadać, nie…, to nie wiem”.
Respondent 2: „Gadać to… też trochę zabiera gadanie. Ale pisać, to 

krótko można”. 
Pytający: „Dlaczego wysyłasz aż tyle SMS-ów?” (było to kilkaset wia-

domości tekstowych dziennie) 
Respondent 3: „Bo tak, jak gadam i słyszę głos, tak, to się krępuję tro-

chę, no nie… Wstydzę się na przykład, a przez SMS-y to można pogadać 
normalnie, no nie, a tak to… to trzeba się śpieszyć, czy coś”. 

W tym kontekście warto zauważyć, że zdaniem niektórych badaczy spe-
cyfika komunikacji zapośredniczonej (np. poczucie anonimowości) może 
być sprzyjająca dla dzieci i  młodzieży. Na przykład uczniowie nieśmiali 
i zamknięci w sobie mogą stawać się skłonni do większej otwartości34. Ba-
dania Robin-Marie Shepherd i Roberta J. Edelmana35 dowiodły, że dla osób 
doświadczających lęku społecznego nawiązywanie i podtrzymywanie kon-
taktów online jest łatwiejsze niż angażowanie się w relacje „twarzą w twarz”. 

32 Thoreau E. (2006), Ouch!: An Examination of the Self-Representation of Disabled People 
on the Internet, „Journal of Computer-Mediated Communication”, No. 11(2), article 3 [online] 
[dostęp 10.12.2011]. Dostępny w internecie: http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/thoreau.html.

33 Więcej szczegółowych wyników ze wspomnianych wcześniej badań FWN/8/2008-2009 
i FWN 2009/2010 Czytelnik znajdzie w innych pracach autora, np. Plichta P. (2009), Młodzież upośle-
dzona umysłowo w świecie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 
nr 4 (214), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 105–118.; Plichta P. (2010), Korzystanie 
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną [w:] Melosik Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika alternatywna w XXI wieku, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków s. 511–528.

34 Walrave M., Wannes H. (2009), Skutki cyberbullyingu…, dz. cyt.
35 Shepherd R., Edelmann R. (2005), Reasons for internet use and social anxiety, „Personality 

and Individual Differences”, No. 39(5), 2005, s. 949–958. 
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Podczas bezpośrednich kontaktów mogą mieć poczucie bycia obserwowa-
nymi przez innych, co wzmagać może negatywną samoocenę. Lęk społeczny, 
słabe ego i objawy depresyjne idą często w parze z aktywnością w internecie, 
która może być narzędziem wykorzystywanym do radzenia sobie z  lęka-
mi36. Dla niektórych jednostek intensywne używanie internetu może być 
narzędziem pomocnym we wzmacnianiu poczucia pewności siebie, a nawet 
pełnić terapeutyczną rolę37. Dzięki komunikacji zapośredniczonej następuje 
tzw. zrównanie statusów, przekraczanie granic przestrzennych. Użytkownicy 
mogą cieszyć się również dostępnością wielu kontaktów i źródeł informacji. 

E-buddies, czyli przykład rozwiązania łączącego rozwiązania tradycyj-
ne oraz wykorzystanie nowych mediów 

E-Buddies jest jednym z siedmiu programów oferowanych przez sto-
warzyszenie Best Buddies International38 („Najlepsi kumple”). Program 
e-Buddies jest oparty na komunikacji e-mailowej między korespondencyj-
nymi przyjaciółmi – osobą z  niepełnosprawnością intelektualną a  osobą 
pełnosprawną intelektualnie. E-Buddies jest atrakcyjnym i  bezpiecznym 
sposobem zdobycia nowych przyjaciół. Każdy uczestnik jest dobierany 
i „dopasowywany” indywidualnie do drugiego partnera. Tak zrekrutowane 
pary są proszone o wymianę korespondencji e-mailowej przynajmniej raz 
w tygodniu przez okres jednego roku. Doborem przyjaciół rządzi zasada 
podobieństwa – w pary łączone są osoby tej samej płci, w podobnym wie-
ku, zamieszkujące nieodległe od siebie miejsca (np. uczestnicy nie zostaną 
dobrani w  parę, jeśli pochodzą z  różnych rejonów kraju) i  o  wspólnych 
zainteresowaniach. Ryzyko związane z komunikacją online jest brane pod 
uwagę i minimalizowane poprzez wieloaspektowe działania nakierowane 
na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

36 Recupero P. (2008), Forensic Evaluation of Problematic Internet Use, „The Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law”, No. 36, 2008, s. 507.

37 Campbell A. J., Cumming S. R., Hughes I. (2006), Internet use by the socially fearful: ad-
diction or therapy?, „CyberPsychology & Behavior”, No. 9, s. 69–81.

38 Best Buddies International jest organizacją non profit, której celem jest stworzenie glo-
balnej sieci wolontariuszy biorących udział m.in. w tworzeniu przyjacielskich osobistych relacji 
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Organizacja założona została w 1989 roku przez 
Anthony’ego K. Shrivera. Best Buddies jest żywą, aktywną, międzynarodową organizacją, anga-
żującą uczestników we wszystkich 50 stanach USA, którzy realizują swoje działania na 6 kon-
tynentach. E-Buddies (2002) [online] http://www.ebuddies.org/. W dostępnej na polskim rynku 
literaturze pisze o tym D. D. Smith w przytaczanej wcześniej Pedagogice specjalnej.
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Program e-Buddies jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 10 
rok życia i  są posiadaczami adresu e-mailowego. Wszyscy uczestnicy są 
rejestrowani na podstawie złożonej przez nich stosownej aplikacji online. 
Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy mogą zapisywać się indywidual-
nie bądź grupowo, poprzez szkołę lub instytucję pozaszkolną. Uczestnictwo 
niepełnosprawnych intelektualnie uczestników w  e-Buddies jest wolne od 
opłat. Program ten zapewnia jednostkom z niepełnosprawnością intelektu-
alną możliwość zdobycia i rozwijania przyjacielskich relacji oraz nabywania 
pożądanych sprawności obsługi nowoczesnych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Dla wolontariuszy jest z  kolei znakomitą możliwością 
zrobienia czegoś dobrego i okazją do zmiany na lepsze czyjegoś życia. Inną 
zaletą posiadania pełnosprawnych przyjaciół (w tym e-przyjaciół) jest ogra-
niczenie podwyższonego ryzyka wiktymizacji, o którym wcześniej wspomi-
nałem. „Dzieci niepełnosprawne są częściej izolowane bądź odrzucane przez 
grupę. Mają mniej przyjaciół i kolegów – stąd są łatwiejszym celem. Poten-
cjalny agresor mniej ryzykuje, atakując taką osobę. Hodges i Perry zakładają, 
że właśnie brak przyjaciół i odtrącenie przez rówieśników to czynniki o za-
sadniczym znaczeniu”39.

Inne ciekawe przykłady wykorzystywania przez osoby niepełnosprawne 
intelektualnie nowych mediów w ich czasie wolnym daje analiza zawartości 
prowadzonych bądź współprowadzonych przez osoby z  zespołem Downa 
stron internetowych40 czy badania Parsonsa i współpracowników41 dotyczące 
używania tzw. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
przez użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną, przebywających 
w  dziennych lub całodobowych ośrodkach rehabilitacyjnych. Przykładem 
innego programu jest „The Blogging Project”42, w którym dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną udzielano pomocy i wsparcia w zakre-
sie korzystania z internetu, a w szczególności z tzw. blogosfery jako ważnego 
narzędzia w kształtowaniu i prezentowaniu swojej tożsamości. 

39 Plichta P. (2010), Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako…, dz..cyt.
40 Por. Seale J. K. (2001), The same but different: The use of the personal Home Page by adults with 

Down Syndrome as a tool for self-presentation, „British Journal Of Educational Technology”, No. 32(3), 
s. 343–352; Seale J. K., Pockney R. (2002), The use of the Personal Home Page by adults with Down’s 
syndrome as a tool for managing identity and friendship, “British Journal Of Learning Disabilities”, No. 
30(4), s. 142–148.

41 Parsons S., Daniels H., Porter J., Robertson C. (2006), The Use of ICT by Adults with Learning 
Disabilities in Day and Residential Services, „British Journal of Educational Technology”, No. 37(1), s. 31–44.

42 McClimens, A., Gordon, F. (2008), Presentation of…, dz. cyt.
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Zakończenie

Niepełnosprawność intelektualna nie „tworzy” swoistego wzorca ko-
rzystania z  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
a jedynie „wyostrza” pewne indywidualne charakterystyki użytkowników 
i  sytuacje, w  których uczestniczą. Na przykład zaobserwowany sposób 
spędzania wolnego czasu, jakim jest „zwiedzanie” profili nieznanych sobie 
osób na portalach społecznościowych, nie jest zarezerwowany tylko dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, lecz może być dla nich szczególnie 
atrakcyjny ze względu na ograniczoną sieć kontaktów społecznych i pewien 
głód wiedzy na temat innych osób. Można również powiedzieć, że nic nie 
dzieje się w próżni. Nierzadko sposób korzystania z mediów należy osadzić 
w szerszym kontekście, np. rodzinnym. Egzemplifikacją tego może być re-
spondent pytany przeze mnie o czas korzystania z komputera, który mówi, 
że „siedzi przed ekranem od 16.00 do północy”. Na pytanie: „Czy rodzice 
nie mają pretensji, że tak długo siedzisz przy komputerze?” odpowiada: 
„Oni cały dzień siedzą przed telewizorem, to ja nie mogę?”. Z drugiej stro-
ny, znaleźliśmy również pozytywne przykłady wspólnej aktywności online 
rodziców i dzieci, a nawet sytuację, gdzie niepełnosprawny intelektualnie 
pomaga swojej mamie, np. poszukując dla niej ogłoszeń o pracę i wyszuku-
jąc potrzebnych rozkładów środków komunikacji miejskiej. Nadzieję wiąże 
się również z pozytywnymi przykładami realizowania swoich zaintereso-
wań, zarówno online, jak i w tzw. świecie realnym. 

Zaangażowanie w  świat nowoczesnych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych jest problemem z  natury interdyscyplinarnym, wy-
magającym zaangażowania specjalistów reprezentujących różne nauki 
i  dyscypliny naukowe. Zatem zaprezentowane wyniki należy postrzegać 
między innymi w kontekście charakterystyki osób z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną, szczególnie specyfiki ich rozwoju społecznego oraz 
ich pozycji społecznej czy stopnia zależności od innych. I tak na przykład 
Amadeusz Krause43 wymienia pewne właściwości osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, dotyczące korzystania przez nie z mediów, które na-
leży wziąć pod uwagę w  procesie edukacji medialnej. Ta z  kolei wydaje 
się być dobrym działaniem na drodze profilaktyki negatywnych sposobów 

43 Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 132–137.
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korzystania z  nowych mediów. Krause wymienia między innymi podat-
ność na manipulację medialną, głównie o  charakterze konsumpcyjnym, 
niezdolność do pogłębionej krytycznej analizy treści o niejednoznacznym, 
złożonym charakterze oraz mechanizm poszukiwania wzorów zachowania 
wśród osób pełnosprawnych i ich naśladowanie w tym względzie. 

Komputer oraz internet nie są oczywiście panaceum na różne, najczęściej 
liczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potencjalne zbyt 
głębokie zanurzenie się w świecie nowych mediów, grożące uzależnieniem, 
jest oczywistym ryzykiem, lecz spróbujmy nie zapominać, że z obecnością 
„na realnym podwórku” też wiążą się niebezpieczeństwa i  że niektórych 
z tych niebezpieczeństw młody człowiek unika, korzystając w większym niż 
dawniej stopniu z nowych mediów. Daleki jestem od apoteozy nowych me-
diów i pochwalania często zbyt silnego „zanurzenia” w nich młodych ludzi. 
Ale niepokojąca jest również sytuacja, kiedy zamiast w „zniuansowanego” 
i  refleksyjnego podejścia próbuje upraszczać się skomplikowane zjawisko 
obecności młodych ludzi w  e-świecie. Nie upraszczajmy zatem złożonych 
problemów (np. korzystania z internetu przez młodych ludzi), tylko je lepiej 
poznawajmy. Trzeba pamiętać, że  nowe technologie nie są same w sobie ani 
złe, ani dobre, różny jest tylko sposób, w jaki się z nich korzysta.

Jeśli mówimy o  skutecznych sposobach wspierania rozwoju osób 
niepełnosprawnych, zarówno online jak i  offline, zwykle sprawdzają się 
rozwiązania oparte na sukcesie, bazujące na mocnych stronach jednost-
ki, poszukiwaniu tzw. punktu archimedesowego (silnej, zdrowej strony 
człowieka, np. jego zainteresowań, zdolności itp.) oraz możliwości doko-
nywania wyborów i  podejmowaniu decyzji. W  pracy z  drugim człowie-
kiem, zwłaszcza niepełnosprawnym, nic nie zastąpi osobistej, empatycznej 
obecności drugiego człowieka, zatem nie same technologie informacyjno-
-komunikacyjne, ale pomoc udzielana przez innych, wychowanie do nich 
mogą być zasadniczym czynnikiem pozytywnych zmian w przypadku opi-
sywanej grupy.
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