
 

 

 

 
 

 

 

 

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII 

CYFROWYCH 
 

 

 

    Towarzyszenie dziecku w poznawaniu, uczeniu się reguł rządzących światem cyfrowym 

jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań rodziców. Tak zwane życie online stało się 

częścią naszej rzeczywistości i raczej się to nie zmieni.  Na rodzicach nadal ciąży 

odpowiedzialność za zdrowy rozwój jego dziecka, za mądre odpowiadanie na jego potrzeby, 

tym samym za to, w jaki sposób korzysta ono ze świata cyfrowego. 

Zachęcam do włączenia do obserwowania (jeżeli macie Państwo konto na FB) lub do 

zapoznania się z materiałami, które systematycznie opracowuje prof. WWSSE dr Jakub 

Andrzejczak, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji, badacz w dziedzinie edukacji, 

społeczeństwa i kultury w dobie cyfryzacji świata na profilu Jakub Andrzejczak - 

rodzicielstwo i dzieciństwo w świecie cyfrowym. 

 

Oprócz  przytaczania wielu informacji, które opierają się na aktualnych wynikach badań 

naukowych dotyczących świata cyfrowego J.Andrzejczak radzi:  

 

"Oczy Ci wyjdą", "mózg Ci się zlasuje", "idiotyczna ta gra", "głupi ten youtuber", "żenujące 

ten filmik", "kretyński ten mem", "co jest w tym śmiesznego?" ... To tylko wybrane reakcje 

rodziców na świat cyfrowy, z jakim przychodzą do nas nasze dzieci. W takich warunkach nie 

jest możliwe poznanie tego świata, mechanizmów, jakie nim rządzą i relacji, jakie tworzą w 

nim nasze dzieci.  

Negocjujcie. Pokazujcie prawdziwe korzyści wynikające z korzystania ze świata wirtualnego 

oraz prawdziwe korzyści z rezygnacji z niego w określonych sytuacjach. Zainteresujcie się 
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tym światem. Pochwalcie dziecko, gdy racjonalnie używa technologii. Wejście w ten świat 

ułatwi Wam negocjowanie kształtu rzeczywistości offline.” 

 

Obok niejako wejścia w świat cyfrowy naszych dzieci, aby je lepiej poznać, warto jednak 

pamiętać, że im młodsze dziecko tym trudniej mu postawić sobie granice i ramy przebywania 

w tym świecie.  Jak mówi profesor Andrzejczak:  „Największą krzywdą, jaką wyrządzamy 

naszym dzieciom jest pchanie ich w dorosłość i umożliwianie docierania do treści, do których 

nie są rozwojowo przygotowane”. Zachęcam do zapoznania się z oprogramowaniem 

kontrolującym przebywanie dzieci w Internecie, np. Program Benjamin, czy Family Link. 

Zwłaszcza teraz, gdy szkoła przeniosła się do świata online. Dzieci zatracają się w 

rozgraniczaniu tych światów, to mądry i uważny dorosły powinien im w tym pomóc. 

 

Polecam także lekturę przejmującego i wymownego listu dziecka do rodzica: 

„Drodzy Rodzice, 

Nie mogę teraz do końca racjonalnie myśleć, ponieważ mój mózg nadal się rozwija. Ten proces 

zakończy się około 25 roku mojego życia, co w tej chwili jest dla mnie niesamowicie odległym 

terminem. I nie ma znaczenia to, że dobrze się uczę, że jestem ciekawy świata, że czytam lektury. 

Te rzeczy w żaden sposób nie izolują mnie od pewnych etapów mojego rozwoju. Mało tego, jestem 

impulsywny, ponieważ odbieram świat emocjami. I czuję się jak Superman. Nie przekonacie mnie, 

że mogę się od czegoś uzależnić, stosując taktykę przestraszenia i ukazując mi filmy o ludziach na 

cyfrowym detoksie czy przypadki osób, które zginęły na przejściu dla pieszych, ponieważ 

korzystały z telefonów komórkowych. W tej chwili jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że im 

się to przytrafiło. Ale mi? Nigdy. Superman zawsze wychodzi cało.  

Chcecie mi pomóc przejść przez ten etap mojego życia?  

Musicie zrozumieć, że teraz znajomi, ci prawdziwi i ci online są dla nie najważniejsi. Ale nie 

oznacza to, że na Was nie patrzę, że nie obserwuje Waszego zachowania, Waszego marudzenia, że 

obojętne jest mi Wasze dobre słowo, że nie widzę, jak ignorujecie mnie, wpatrzeni w swoje 

smartfony.  

Zainteresujcie się moim światem, z taką samą intensywnością tym prawdziwym i tym cyfrowym. 

Konsekwentnie dzielcie się swoimi radami. Wiem, że to trudne, gdyż wydaje się Wam, że wszystko 

jakby krew w piach, ale Wasze słowa do mnie przenikają. Nie tak silnie, jakbyście chcieli, ale to 

co za każdym razem zostaje we mnie, w końcu zbuduje coś dobrego.  

Pozwólcie mi doświadczać konsekwencji moich działań, ale tylko tych do których jestem 

przygotowany rozwojowo. Nieustannie starajcie się chronić mnie przed treściami w świecie 

cyfrowym, na które nie jestem gotowy i z którymi na pewno sobie nie poradzę. Opowiadajcie mi o 

zagrożeniach w tej rzeczywistości, zanim sam do nich dotrę i zrobię coś złego, czego nie da się 

odwrócić.  

Nie mówicie mi, że świat wirtualny, z którym do Was przychodzę jest „głupi”, „bezsensowny”, 

„kretyński” … Kiedy będę miał w nim problem, możecie być pewni, że wtedy do Was nie przyjdę. 

Pytajcie mnie, co robię online. Nawet jeśli mrukliwa odpowiedź „nic” lub „muszę coś 

sprawdzić”, nie jest dla Was satysfakcjonująca czuję, że jesteście. Zainteresujcie się tym, co lubię. 

Tylko tak mogę podjąć z Wami dyskusję.  

Nie mówcie mi, co złego się stanie, gdy będę grał 12 godzin w Fortnite’a. Pokażcie mi, co 

dobrego się wydarzy, gdy wyłączę konsolę i spędzę czas z Wami.  

Uczcie mnie empatii. Trochę krucho teraz u mnie w tym temacie, szczególnie gdy widzę, jak 

dorośli ludzie w sieci epatują wulgaryzmami i przemocą słowną. Ale uwierzcie mi. Nauczę się od 

Was empatii, jeśli będziecie nieugięci w swojej dobroci wobec mnie.  

Bądźcie blisko mnie, ale nie wchodźcie mi na głowę. Oswajajcie ze mną świat cyfrowy - razem, 

nie jak boomerzy. 



Wasze kochające dziecko.” (Jakub Andrzejczak „Jakub Andrzejczak - rodzicielstwo i 

dzieciństwo w świecie cyfrowym, FB) 

 
 

Polecam kilka ciekawych artykułów i wywiadów dotyczących dzieci i młodzieży w świecie 

cyfrowym: 

https://www.ojcowskastronamocy.pl/od-kiedy-dzieci-moga-korzystac-z-mediow-

spolecznosciowych-dr-jakub-andrzejczak-podcast-osm 

067/?fbclid=IwAR2hfeZ0hNvEj7A4nNy_n5eZwrDmuiLR9_uZ4MUJgRGBMwmZyf8KTvIV1B

0 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/rodzice-dzieci-ekrany-i-mozgowe-wi-fi/ 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/internet-czesto-skrywa-samotnosc/ 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/dlaczego-rodzice-udostepniaja-dzieciom-urzadzenia-ekranowe/ 

 

Na koniec pragnę dodać, że na nic się zdadzą programy kontrolujące, ustalanie zasad z dzieckiem, 

jeżeli nie będzie między nami a dzieckiem dobrej, wspierającej i kochającej relacji. To ona jest 

fundamentem, na której dzieci budują swoje poczucie wartości, swoją osobowość , swoje granice. 

Jak mówi prof.Andrzejczak: 

„Gdy zapytasz starsze osoby, u schyłku ich życia, o najwspanialsze momenty, zdecydowana 

większość z nich nie będzie opowiadała o przedmiotach czy miejscach, ale o ludziach i 

relacjach z nimi. To chyba najpiękniejszy, pozanaukowy dowód na to, że bezpośrednie 

interakcje z drugim człowiekiem są fundamentem naszego istnienia.” 
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