
Fonoholizm a funkcjonowanie ucznia w szkole 

Kolejną kwestią wartą poruszenia jest tzw. „cyfrowy świat” w kontekście funkcjonowania 

uczniów w środowisku szkolnym. Młodzież jest aktywna i ciągle dostępna na portalach 

społecznościowych lub na aplikacjach, które mają na celu możliwość kontaktu przez całą 

dobę. Większość z uczniów zabiera telefony również do szkoły. Dzieci stosują różne sposoby 

by ukrywać korzystanie z telefonu w trakcie lekcji lub przerwy, pomimo panujących zakazów 

w szkołach.  

Wiele z nich jest uzależnionych od korzystania z telefonów. Objawy tego uzależnienia 

możemy także obserwować w środowisku szkolnym. Dębski (2016) podaje skutki związane z 

fonoholizmem. Dotyczą one podłoża fizjologicznego, psychologicznego i społecznego. Uczeń 

może skarżyć się m.in. na częste bóle głowy, problemy ze wzrokiem, bólami kręgosłupa czy 

skarżyć się na szumy w uszach. Ze strony psychicznej można zaobserwować u dziecka stany 

lękowe, które mogą pojawić się ze względu na syndrom odstawienia. Brak pewności siebie, 

nadwrażliwość, poczucie bezsilności czy przewlekłe zmęczenie to kolejne możliwe skutki 

fonoholizmu. Kompetencje społeczne bywają bardzo niskie ze względu na ciągłe korzystanie 

z telefonu. Dzieci potrafią ukrywać się w łazienkach na przerwie by spędzić czas na 

surfowanie po Internecie zamiast wykorzystać moment na wspólne zabawy czy rozmowy z 

kolegami. Kolejnym skutkiem ze strony społecznej jest zaniedbywanie obowiązków 

szkolnych oraz domowych. Uczniowie często nie są przygotowani do lekcji. Niewątpliwie 

większość z uzależnionych osób od telefonu nie potrafi nawiązywać pozytywnych relacji z 

rówieśnikami co skutkuje poczuciem osamotnienia. Dużą rolę w kontekście profilaktyki 

dotyczącej m.in. fonoholizmu odgrywa system rodzinny oraz oświata (Sarzała, 2017 s.142 za: 

Dębski 2016). To między innymi od nich zależy w jaki sposób młodzież będzie korzystała z 

telefonów komórkowych. Im bardziej wzrasta świadomość nauczycieli oraz rodziców w 

kontekście skutków fonoholizmu tym lepiej będą funkcjonowały dzieci pod kątem fizycznym, 

poznawczym oraz emocjonalno-społecznym (Barabas, 2018).  
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