
TikTok to działająca na urządzeniach mobilnych
aplikacja skierowana do dzieci i młodzieży, w której

można rejestrować się od 13 roku życia. 
Sama aplikacja jest bardzo ciekawa i nowoczesna,

pełna inspirujących osób. 
 
 
 

Nastolatki 
a TikTok



 
Dzieci chętnie oglądają wyczyny młodych twórców,

którzy poruszają ważne dla nich tematy, mogą nawet
stanowić wzór. Filmiki, z punktu widzenia młodej

publiczności są pozytywne i zabawne – ich oglądanie to
sposób na niezobowiązujące spędzenie wolnego czasu

czy poprawienie sobie humoru.
Własne filmy tworzy średnio co trzeci użytkownik
aplikacji. Dla dzieciaków jest to łatwo dostępna
możliwość wyrażenia siebie, stworzenia czegoś

własnego, podzielenia się ważnymi dla siebie sprawami,
pokazania się znajomym. 

Wielu użytkowników publikuje bardzo mądre i ciekawe
treści, ale są też setki niebezpiecznych kont.

 
 
 



Ogromnym zagrożeniem są tzw. challenge -
wyzwania. Jednym z nich jest skull-breaker -
przewrócenie kogoś, tak, by upadł na głowę.

Inne to Milk Crate Challenge - spacer po
prowizorycznie zbudowanych schodach ze
skrzynek po mleku, lub Blackout Challenge-
czyli podduszanie do utraty przytomności.

Młodzi twórcy, mogą stać się ofiarami hejtu –
fali złośliwych, negatywnych i upokarzających

ich działanie komentarzami.
 
 



 
Ze względu na wiek, odbiorcy TikTok są

szczególnie podatni na negatywny wpływ
niewłaściwych treści. Mogą się tu pojawić

wulgaryzmy, przemoc czy treści o
charakterze erotycznym (czy wręcz

pornograficznym). Dużym problemem może
być też promowanie zachowań ryzykownych

lub nieodpowiednich postaw, np.
traktowania chorobliwej chudości jako

wzorca sylwetki. 
 



Jak się przed tym bronić? Warto pamiętać, że granica
wiekowa (13 lat) nie jest przypadkowa. Po pierwsze,
zanim rodzic pozwoli dziecku korzystać z aplikacji i

umieszczać w niej własne treści, konieczne jest
odpowiednie przygotowanie dziecka. Trzeba mu
uświadomić zagrożenia niewłaściwymi treściami.

Bardzo ważne będzie ciągłe przypominanie dziecku,
że nie wszystko nadaje się do publikacji (np. dane

osobowe czy informacje ułatwiające jego
identyfikację) oraz wyjaśnienie zjawiska hejtu i próba

uodpornienia na nie dziecka.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po drugie, kontrola. A właściwie oglądanie filmików,
które tworzy nastolatek. I jasne stawianie granic.

Po trzecie, ustalenie czasu korzystania z aplikacji. Nie
może być tak, że dziecko pół dnia siedzi nie tylko na

TikToku, ale ogólnie z telefonem w ręku. 
 Dojrzewające dziecko może mieć problem z

odróżnieniem świata realnego od rzeczywistości. 
Aby nastolatek nie wpadł w uzależnienie od

internetu, rodzice muszą zainspirować go do zajęć,
hobby. 



TikTok sam w sobie nie jest zły, może być
świetną, internetową przygodą, ale pod

warunkiem, że nastolatek będzie wiedział,
że jeszcze lepsze przygody dzieją się tu,

obok niego z bliskimi i rodzicami. Ważne, by
nie uciekał do „internetu”, ale traktował to

jak rozrywkę.
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