
 
O zasadzie cyfrowej diety pisze Dr Amy Orban z University of

Cambridge, która zajmuje się naukowo międy innymi
wpływem technologii na rozwój dzieci i nastolatków.

 
Zasadę zdrowej cyfrowej diety możemy z powodzeniem

odnieść do wszystkich osób - od dzieci, przez nastolatki, po
dorosłych. 

 
www.joannakolak.com

Batonik energetyczny podczas maratonu jest zjadany w bardzo konkretnym kontekście i celu: żeby
zapewnić nam energię do biegu. Ale inaczej patrzymy na zjedzenie go, kiedy jemy trzeci z rzędu z

nudów, siedząc w domu przed telewizorem. 
 

Podobnie jest z mediami. Nastolatek siedzący kilka godzin w mediach społecznościowych, bo
organizuje akurat strajk klimatyczny, maluch wiszący na tablecie, bo rozmawia codziennie z babcią na

Skypie. W tych sytuacjach użycie mediów jest osadzone w pewnym kontekście i ma określony cel.
Inne wpływ miałoby użycie mediów, gdyby działo się z innej przyczyny - np z nudów. 

 

KONTEKST I CEL UŻYCIA MEDIÓW

JAK ZAPEWNIĆ
SOBIE ZDROWĄ

CYFROWĄ DIETĘ?
 

Ilość jedzenia ma znaczenie. Małe ilości alkoholu
nie są dla nas niezdrowe, ale duże ilości już tak. 

Ilość konsumowanych treści mediowych
rozważamy w szerszym kontekście: dodatkowa
godzina scrollowania Instagrama ma inny efekt
dla kogoś, kto scrolluje 15 minut dziennie, a inny

dla kogoś, kto scrolluje 5 godzin dziennie. 

 

 ILOŚĆ
KONSUMOWANYCH

TREŚCI

Zdrową relację z mediami cyfrowymi można sobie
zapewnić zgodnie z metaforą cyfrowej diety. Bo z

doborem i konsumpcją treści jest trochę jak z
doborem i konsumpcją jedzenia. 

BALANS W RÓŻNYCH
RODZAJACH MEDIÓW

Jeśli patrzymy tylko na wybrane grupy
produktów (np tylko warzywa, albo tylko
nabiał) w czyjejś diecie, to nie mamy jej

pełnego obrazu. 
Podobnie z cyfrową dietą. Trudno jest ocenić
naszą konsumpcję mediów w prosty sposób,
bo czasem użycie mediów się zazębia/łączy

(np robimy zakupy online na telefonie
podczas spotkania na zoomie w pracy).

 

W diecie czipsy jabłku nierówne. Podobnie jest
z mediami. Treści i sposoby korzystania z

mediów są sobie nierówne. 
Godzina bezmyślnego przewijania memów w

przypadku dzieci nie równa się godzinie
szukania treści, które wspierają ich hobby.

RODZAJ
KONSUMOWANYCH

TREŚCI

Niektórzy z nas nie tolerują glutenu, inni mają
reakcję alergiczną po mleku. 

Podobnie jest z mediami. Nasze doświadczenia,
dojrzałość poznawcza i emocjonalna mogą

wpływać na to, jak reagujemy na różne treści
mediów, a co za tym idzie - które treści są dla nas

odpowiednie.

 

NIE KAŻDY TRAWI TAKĄ
SAMĄ TREŚĆ MEDIÓW W

TAKI SAM SPOSÓB


