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PRAWNA ODPOWIEDIALNOŚĆ RODZICA



PRAWNA ODPOWIEDIALNOŚĆ RODZICA



1. Dostęp do wiedzy i informacji – nieustanny 
rozwój intelektualny

2. Edukacja medialna – umiejętność 
poruszania się w świecie wiedzy i informacji

3. Edukacja językowa – lepiej znają języki
4. Opanowanie nowoczesnych technologii –

większe szanse zawodowe
5. Ciągła komunikacja – na bieżąco

WIELKIE PLUSY



ŹRÓDŁA 
ZABURZEŃ



Dlaczego dzieci polubiły technologie cyfrowe

Wydzielanie endorfin, 
serotonina,
DOPAMINA



UZALEŻNIENIE 
CZY ZABURZENIE?



WHO, 2018, ICD-11
Gaming disorder – taki wzorzec grania, który 
charakteryzuje się brakiem kontroli nad graniem, granie 
staje się czynnością priorytetową wśród innych 
dziennych czynności, co przekłada się na negatywne 
skutki w innych sferach życia.

Diagnoza: zaburzony wzorzec grania wpływający na życie 
rodzinne, społeczne, zawodowe, edukacyjne przez co 
najmniej 12 miesięcy.

CO WIEMY?



Kluczowe zjawisko: przymus –
chcę/muszę to zrobić.

Nie działają bariery wewnętrzne 
i zewnętrzne – potrzebna jest 
ingerencja zewnętrzna – dziecko 
samo nie da rady

Cyberzaburzenie



wyzywanie, straszenie poniżanie 
kogoś w Internecie lub przy 
użyciu telefonu

Cyberprzemoc to
inaczej przemoc
z użyciem mediów
elektronicznych –
przede wszystkim
Internetu i telefonów
komórkowych.

robienie komuś zdjęć lub 
rejestrowanie filmów bez jego 
zgody

publikowanie w Internecie lub 
rozsyłanie telefonem zdjęć, 
filmów lub tekstów, które kogoś 
obrażają lub ośmieszają

podszywanie się pod kogoś 
w Sieci

Cyberprzemoc



➢ przesyłanie treści o charakterze erotycznym, głównie swoich 
nagich lub półnagich zdjęć, za pomocą Internetu i telefonu 
komórkowego. 

➢ głównie wśród nastolatków, przede wszystkim z powodu chęci 
rozrywki, początku fascynacji seksem, zainteresowania płcią 
przeciwną, braku doświadczenia, ciekawości czy nieśmiałości. 

Sexting



CO MOŻEMY ZROBIĆ?
EDUKACJA MEDIALNA NA POZIOMIE DOMU I SZKOŁY 



Konteksty pandemii

➢ duże zmiany

➢nieuchwytne zagrożenie

➢stres, napięcie, szybsze zmęczenie

➢lęk o przyszłość

➢gorsze funkcjonowanie psychofizyczne

➢brak wsparcia grupy



Higiena cyfrowa

Umiejętność zaopiekowania się swoim 

zdrowiem (fizycznym i psychicznym), 

bezpieczeństwem, relacjami 

i równowagą praca-dom w kontekście  

korzystania z urządzeń 

cyfrowych/cyfrowego świata



Higiena cyfrowa

Relacje człowiek-TC

Nauka a TC

Wiedza/informacje a TC

Zdrowie a TC 

Rozwój  a TC



➢Kontakt z rodzice-nauczyciele

➢Szukanie pozytywnych stron

➢Naucz się odpuszczać

➢Znajdźcie czas na wspólny relaks

➢Wprowadźcie nowe tradycje/rytuały

Zadbajcie o zdrowie fizyczne i psychiczne

Co jest ważne 



➢porzuć poczucie winy

➢to ważna przestrzeń społeczna dla dzieci i młodzieży

➢uważaj, żeby „czas ekranowy” nie rozwlekał się na cały 

dzień

➢zwracaj uwagę na rodzaje rozrywki

Czas wolny a TC 



O CZYM PAMIĘTAĆ

1. Zasady dotyczące korzystania z TC

2.Filtr rodzicielski
3.Nauczyć dziecko netykiety 



KONTRAKT 
INTERNETOWY 

DZIECKO  -
RODZICE



Oto zasady, które ustaliliśmy wspólnie z rodzicami odnośnie korzystania przeze mnie z Internetu.
Rozumiem, że ich celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania Internetu przeze mnie oraz moją rodzinę. Ludzie, których 
spotykam w Sieci są w większości uczciwi, jednak zdarzają się osoby o nieuczciwych zamiarach. Jako odpowiedzialny 
użytkownik globalnej Sieci zobowiązuje się do stosowania się do poniższych zasad.

1. Będę korzystał z Internetu zgodnie z zasadami, które wspólnie ustaliliśmy.
2. Obiecuję powiedzieć Wam o wszystkim, co mnie w Internecie zaniepokoi albo przestraszy.
3. Korzystając z Internetu będę używać nicka (pseudonimu). Nie będę podawać nieznajomym osobom żadnych 
informacji o sobie i swojej rodzinie, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, nazwa i adres szkoły do 
której uczęszczam, miejsca gdzie pracują członkowie mojej rodziny. Nie będę również wysyłać poznanym w 
sieci osobom swoich zdjęć.
4. Zdaję sobie sprawę z tego, że poznana w Internecie szesnastoletnia koleżanka może okazać się 
czterdziestoletnim mężczyzną. Bez Waszej zgody nie będę umawiać się na spotkania z osobami poznanymi w 
Sieci. Jeśli wyrazicie zgodę na spotkanie, umówię się w miejscu publicznym i pójdę z osobą towarzyszącą.
5. Nie będę odpowiadać na wiadomości, które są obraźliwe, obsceniczne, agresywne. Sam obiecuję nie 
wysyłać do nikogo tego typu wiadomości i nie posługiwać się w Internecie wulgarnym językiem.
6. Nie będę otwierać plików niewiadomego pochodzenia, gdyż mogę w ten sposób uszkodzić komputer.
7. Nie będę wykorzystywał materiałów znalezionych w Internecie bez zgody ich właściciela ani w inny sposób 
naruszał w Sieci praw autorskich.

Data i miejsce Mój podpis

UMOWA O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z INTERNETU.



Jako rodzice czujemy się odpowiedzialni za przekazanie Ci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Chcemy, abyś stał się świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem Sieci.

1. Zachęcamy Cię do korzystania z Internetu, gdyż mamy świadomość w jak dużym stopniu może Ci 
to pomóc w poznawaniu świata i wpłynąć na Twoje sukcesy w szkole. Obiecujemy, że  zawsze gdy 
przyjdziesz do nas z problemem związanym z korzystaniem z Sieci, wysłuchamy Cię spokojnie i 
zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.
2. Mając na względzie Twoje bezpieczeństwo chcielibyśmy wiedzieć do jakich celów używasz 
Internetu.
3. Chcemy, abyś miał pewność, że szanujemy Twoją prywatność i nie będziemy przeglądać w 
komputerze Twoich folderów i korespondencji. Będziemy również szanować Twoje internetowe 
znajomości, oczekując że będziesz dzielił się z nami informacjami o nowo poznanych osobach.
4. Jesteśmy otwarci na Twoje przyszłe sugestie dotyczące powyższych zasad. Zawsze możesz liczyć 
na naszą pomoc i wsparcie odnośnie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Data i miejsce Podpisy rodziców











INNE PROGRAMY





KIEDY SMARTFON?



➢Ustal zakres godzinowy w dni szkolne i w dni wolne od nauki

➢Najpierw obowiązki, potem rozrywka

➢Telefon poza pokojem w nocy/z dala od łóżka

➢Wyłączone powiadomienia!

➢W trakcie nauki wycisz telefon

Higiena cyfrowa



NETYKIETA – złote zasady

Myśl Przemyśl swoje działania online - czy na pewno postępujesz właściwe? 

Nie szkodź Nie działaj na czyjąś szkodę. 

Nie nadużywaj możliwości, jakie Ci daje Internet. 



PUBLIKOWANE TREŚCI

ZNAJOMI BEZPIECZEŃSTWO 
DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO, W JAKIM 
CELU, DLACZEGO?

Na co zwracać uwagę – portale społecznościowe



JAKIE APLIKACJE?

W JAKICH 
GODZINACH?

CZY ZAINSTALOWALIŚMY 
PROGRAM 

ZABEZPIECZAJĄCY?

JAKIE CZYNNOŚCI 
NAJCZEŚCIEJ?

Na co zwracać uwagę – urządzenia mobilne



https://www.crazynauka.pl/czeste-sprawdzanie-smartfona-robi-

szyja/?fbclid=IwAR3cthetl7qDc0d0oKBs0WZOu9NI_76Eef6BYJMWPAJO0LpKvu0R10jbPpk



Klasyfikacja gier Pegi 2.0 
Klasyfikacja ze względu na wiek – ikony kolorowe 



Opisane ikony klasyfikacji treści 



Ograniczenie obciążenia 
OUN



Zacząć modelować – znaczenie snu 

Sen 

Sen
23.00-4.00

Faza zasypiania 
21.30-23.00

Faza wybudzania
4.00-7.00

Funkcja regeneracji somatycznej i psychicznej

Funkcja pamięciowa





Odgrywa krytyczną rolę w:

➢ utrzymaniu zdrowia

➢poczuciu szczęścia

➢możliwościach poznawczych (nauka)

➢radzeniu sobie w sporcie

Sen nastolatka

Sen nastolatka
8-10 godzin dziennie



➢aktywność społeczna w sieci

➢gry wideo

➢uczenie się w nocy (stres = wyrzut adrenaliny = gorsze zasypianie)

➢nadmierna ekspozycja na niebieskie światło

➢nadmierne pobudzenie emocjonalne

Co przeszkadza

Brak snu powoduje 
depresję, lęki, 

PTSD, nadwagę



Odpoczynku
45-60 minut 
przed snem

Czego potrzebuje mózg dziecka?

Wyłącz to, co 
mnie pobudza…



Jak modelować – wariant optymalny
3-4 dni w tygodniu – do 1,5 godziny –

tylko pod kontrolą. Koniec 20.00

SP 0-3

5-6 dni w tygodniu – do 2 godzin. Filtr 

rodzicielski. Koniec 20.00
SP 4-6

1 dzień w tygodniu bez TC. 

Filtr rodzicielski. Maksymalnie 2,5 godziny. 

Koniec 21.00.

SP 7-8



Zadbać o rozwój z TC

Uważność

Ucz się

Bądź ciekawy/a



Co robić?

EDUKACJA MEDIALNA

WSPARCIE DLA INNYCH 
PRZESTRZENI 

(EMPATIA, 
PRACA W GRUPIE ITP.)



Gdzie można uzyskać pomoc?
Fundacja Orange

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Akademia NASK

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg



Gdzie można uzyskać pomoc?

800100100.pl dla rodziców i nauczycieli
(800-100-100)

www.116111.pl telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
(116111)



Fundacja Bonum Humanum Wprowadzenie do neurodydaktyki i neuropsychologii  



Kontakt: 
Agnieszka Taper

agnieszka@cps.edu.pl
603-844-435

www.bonumhumanum.pl 


