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Część 1
Technologie cyfrowe 
a rozwój społeczny



® CPS

Człowiek jako 

istota społeczna:

❑ Ja między 

innymi

Pandemia i cybertechnologie a wielkie procesy



® CPS

Technologie 

cyfrowe 

zmieniły 
modele relacji 

między ludźmi



® CPS

Człowiek jako 

istota społeczna:

❑ Społeczne 

uczenie się

Pandemia i cybertechnologie a wielkie procesy



® CPS

Było:

wychowanie 

socjalizacja

Jest:

wychowanie

socjalizacja



® CPS

Człowiek jako 

istota 

społeczna:

❑ Więzi 

rodzinne

Pandemia i cybertechnologie a wielkie procesy



® CPS

❑ Kim jestem

❑ Skąd jestem

❑ Kim oni są

❑ Skąd oni są

❑ Ja w strukturze

❑ Dlaczego są 

ważni



® CPS

Człowiek jako 

istota społeczna:

❑Więzi 

kulturowe

Pandemia i cybertechnologie a wielkie procesy



® CPS

❑ Kultura jak 

spoiwo

❑ Kultura jako 

wyróżnik

❑ Kultura jako 

drogowskaz



TC i pandemia a kontakty społeczne

❑ Tworzenie 

pamięci 
o relacjach 

społecznych
mama-tata-razem-

rodzeństwo-inni
® CPS



Pandemia + cybertechnologie a kontakty społeczne

❑ Tworzenie pamięci o 

relacjach 

społecznych

Badanie CPS. XI-XII.2020/V-

VII.2021
Czy w ciągu ostatniego tygodnia 

widziałeś/aś się bezpośrednio z 

koleżankami/kolegami z klasy?

21,4%/29,8%
® CPS



Pandemia a kontakty społeczne

❑ Przestrzenie 

zaburzeń:

❑ Mniej nastoletnich miłości

❑ Mniej „adolescencyjnych

sporów” i hierarchizacji

❑ Brak przestrzeni do 

wyładowania emocji
® CPS



® CPS

• Kto uzyska kluczowy 

wpływ na kształtowanie 

postaw

• Jak uzyskiwane informacje 

będą wykorzystywane 

przez centralne zasoby

• Jak będzie wyglądała 

rodzina?

Pytania humanistyczne



Część 2
Technologie 

cyfrowe a mózg



Cybertechnologie a edukacja

Klasyczne a cyfrowe źródła 

wiedzy: inne postrzeganie i 
zapamiętywanie

Inaczej pracują „partycje” 

OUN – pamięć, wzrok, myślenie 

analityczne, abstrakcyjne

® CPS



Mózg nastolatka/i

Wielka rewolucja 

w mózgu
❑ silne wydzielanie 

hormonów

❑ stawanie się 

dorosłym

❑ inna reakcja na 

bodźce zewnętrzne



Cyberobciążenie z perspektywy neuropsychologii

❑ 70-80% informacji 

przyswajamy widząc

❑ 10 % przez 

doświadczenie

❑ 5% czytając

❑ 5% słuchając
® CPS



Cyberobciążenie z perspektywy neuropsychologii

❑ 70-80% informacji przyswajamy widząc

❑ 10 % przez doświadczenie

❑ 5% czytając

❑ 5% słuchając

® CPS

❑ zbyt dużo 

obrazów

❑ zbyt dużo 
informacji



Część 3

Cyfrowe dziecko – cechy 

charakterystyczne. 

Modelowanie relacji dzieci-
technologie cyfrowe



Cały świat w mediach społecznościowych

Facebook, Messenger

TikTok

Instagram

Snapchat

Omegle, Chatroulette



❑ Sexting

❑ Cyberprzemoc

❑ Nadmierna otwartość

❑ Brak zahamowań

❑ Patostreamerzy

❑ Szkodliwe treści, fake newsy

❑ Zanik wskazówek etycznych

Nowe obszary zagrożeń



➢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



Dwa światy: rzeczywisty/wirtualny

Mamy lawinowy wzrost prób samobójczych 
nastolatków po atakach w sieci –

część nastolatków nie jest odporna psychicznie



• wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś 
w Internecie lub przy użyciu telefonuCyberprzemoc 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



Część 4

Diagnoza 
cyberzaburzeń



Sygnały o cyberzaburzeniu
❑ 1

❑ Dziecko priorytetowo traktuje kontakty w sieci
❑ 2

❑ Atomizacja kontaktów (głównie przez sieć)

❑ 3
❑ Unika rozmowy, nie chce odpowiadać, jest agresywne 

gdy rozmowa dotyczy jego aktywności w sieci
❑ 4

❑ Lubi być sam/a w pokoju
❑ 5

❑ Unika aktywności fizycznej
❑ 6

❑ Szybkie jedzenie z TC, toaleta z TC
❑ 7

❑ Unika kontaktów rodzinnych
❑ 8

❑ Zaniedbuje kontakt z nauką



• Mówię do niej - nie słyszy

• Rozmawiam z nią – odbiera 

telefon od koleżanki

• Przychodzi sms –

natychmiast na niego 

odpowiada

• Ogląda TV – i bawi się 

smartfonem

• Odrabia lekcje – słucha 

muzyki, patrzy w smartfon

• Próby ograniczania –

awantura

• Wołamy na kolację –

„Zaraz”

Wchłanianie w sieć

® CPS

I° cyberzaburzeń



• Ograniczanie kontaktów 

społecznych z rodziną

• Priorytetowe traktowanie 

aktywności w sieci

• Regularne spóźnianie się do 

szkoły, opuszczanie lekcji

• Zaniedbania w kulturze 

jedzenie

• Ciągłe przebywanie z 

cybertechnologiami

• Widoczne ograniczenie 

wychodzenia z domu

Wchłanianie w sieć

® CPS

2° cyberzaburzeń



• Izolacja w pokoju

• Całodobowe korzystanie z 

technologii cyfrowych

• Głębokie zaburzenia 

jedzenia

• Długotrwała absencja w 

szkole

• Agresywne rakcje na 

jakiekolwiek próby 

ograniczenia kontaktu z TV

• Zanik realnych relacji 

rówieśniczych

Wchłanianie w sieć

® CPS

3° cyberzaburzeń



® CPS

Co robić? 
1.Konsultacja psychologiczna –

kontrakt cyfrowy – odbudowa relacji 

rodzinnych

2.Diagnoza psychopedagogiczna 

dziecka – wgląd w środowisko 

rodzinne – detoks cyfrowy – kontrakt 

cyfrowy

3.Terapia kompulsywnych zachowań  

oparta o detoks cyfrowy, pracę,ruch, 

pobyt w zielonej przestrzeni, 

regulację rytmu dnia i tygodnia



® CPS

Co robić? 

1.Jednolite stanowisko 

szkoły

2.Modelowanie relacji 

dziecko-TC w szkole

3. Aktywizacja w 

rozwojowych formach –

ciało-psychika-rozum



Część 5

Kontrakt cyfrowy 
i domowa edukacja 

cyfrowa



WSKAZANIA WHO, 2019 

➢dzieci poniżej 1 roku życia i w pierwszym roku życia nie powinny 
być w ogóle eksponowane na ekran;

➢dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat czas przed ekranem zawsze pod 
kontrolą osoby dorosłej nie powinien przekraczać 
1 godziny dziennie, im mniej, tym lepiej;

➢dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat czas przed ekranem nie 
powinien przekraczać 2 godzin dziennie, im mniej, tym lepiej.



PRAWNA ODPOWIEDIALNOŚĆ RODZICA



PRAWNA ODPOWIEDIALNOŚĆ RODZICA



PODSTAWY DOMOWEJ 
EDUKACJI MEDIALNEJ

1. Zasady dotyczące korzystania z TC
2. Filtr rodzicielski
3. Nauczyć dziecko netykiety
4. Odpowiednie aplikacje dla dzieci
5. Zadbać o higienę cyfrową



Higiena cyfrowa

Umiejętność zaopiekowania się swoim 

zdrowiem (fizycznym i psychicznym), 

bezpieczeństwem, relacjami 

i równowagą praca-dom w kontekście  

korzystania z urządzeń 

cyfrowych/cyfrowego świata



Zadbać o rozwój bez TC

Edukacja cyfrowa – tylko 
z opiekunem, powyżej 30 miesiąca 

życia

Tul swoje dziecko – dotyk 
wzmacnia mózg

Komputer 
w ogólnodostępnym miejscu



Zadbać o rozwój z TC

Uważność

Ucz się

Bądź ciekawy/a



➢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



O CZYM PAMIĘTAĆ

1. Zasady dotyczące korzystania z TC

2.Filtr rodzicielski
3.Nauczyć dziecko netykiety 



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?
Program zabezpieczający

Jakie czynności najczęściej?

Na co zwracać uwagę – urządzenia mobilne





Odgrywa krytyczną rolę w:

➢możliwościach poznawczych (nauka)

➢ utrzymaniu zdrowia

➢poczuciu szczęścia

➢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



Zacząć modelować – czas  

Czas przyswajania

Czas układania

7.00-21.30

23.00-4.00

21.30-23.00

4.00-7.00



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



Odpoczynku
45-60 minut 
przed snem

Czego potrzebuje mózg?

Wyłącz to, co 
mnie pobudza…



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

źródło: http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=27





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



Co robić?

EDUKACJA MEDIALNA

WSPARCIE DLA INNYCH 
PRZESTRZENI 

(EMPATIA, 
PRACA W GRUPIE ITP.)



Część 6

Technologie cyfrowe 
w pandemii



Cybertechnologie a kontakty społeczne

❑ Tworzenie pamięci 

o relacjach 

społecznych

❑Pandemia 

a zaburzenie relacji 

społecznych
® CPS



Pandemia a życie dziecka - nastolatka

❑ Emocje

❑ Niepokój

❑ Strach

❑ Depresja
® CPS



Pandemia i cyberświat a wielkie procesy

® CPS

• Pandemia zmienia rodzinę
• Cybertechnologie zmieniły dzieci

❑ Oczekiwanie społeczne –

więcej więzi

❑Odpowiedź:
❑ 18,1% rodzin je wspólne obiady

❑ 29,2% rodzin je wspólne kolacje

❑ 57,8% nastolatków (12-18) je 

kolacje w swoich pokojach



Delegacja edukacyjna

® CPS

1-4 klasa – dzieci w 

szkole bez 

smartfonów

5-8 klasa – smartfony 

w szkole wyłączone 

(lekcje)



Pandemia a wielkie procesy

® CPS

Sieć stała się kluczową przestrzenią 
kontaktów

❑ Przestrzenie zmian:

❑ 29,1% 10-11 latków ma 

konta na Social Media

❑ 43,2% 12-latków ma konta na 

SM



Delegacja wychowawcza

® CPS

Nie dzwoń – idź

Nie pisz – spotkaj się

21.00 – koniec TC dla 

dzieci do 13 roku 

22.00 – koniec w wieku 

14-17 lat



Pandemia a wielkie procesy

® CPS

Nowe zjawiska w poradni

❑ 2021: 

29% cyberproblemy, 31% 

(THC), 39% konflikty, 28% 

depresja, 11% -

autoagresja,14% inne

❑ 18% podwójna diagnoza  



Pandemia a wielkie procesy

® CPS

Nowe zjawiska w poradni

❑ 2021: 21% depresja, 19% 

(D) anoreksja, 12% 

samookaleczenia, myśli i 

próby samobójcze, 46% 

cyberzaburzenia, 18% 

narkotyki i NSP, 11% 

alkohol
❑ 29% podwójna diagnoza



Gdy pojawią się emocje - delegacja 4

❑ Usiądź

❑ Słuchaj

❑ Mów

❑ Nie przeszkadzaj

❑ Ciekawy pomysł, 

przemyślę, za dwa dni 

porozmawiamy

USMN



Podsumowanie cz. 1

Dopamina

Uruchomienie układu 
przyjemności i nagrody

Nastrój
Endorfiny

P   o   d   n   i   e   c   e   n   i   e

Serotonina (szczęście)



Cyfrowi rodzice

Wspomagać zainteresowanie cyfrowym 

światem, pokazywać to, co rozwija 

Modelować dostęp –

treści, 

cyberzabezpieczenia, 

czas korzystania

Kontaktować się przez 

cyberświat

Wiedzieć co dziecko robi w sieci – filtry, 

programy rodzicielskie
® CPS



Wnioski końcowe

® CPS

1) Nasycenie technologia 

będzie rosnąć

2) Nastąpi rozwój procesu 

„wglądu” w uczestnika 

sieci

3) Ryzyko zaniku 

prywatności

4) Nowe wielkie wyzwania –

SI (sztuczna inteligencja)



Wnioski końcowe

® CPS

5) Zwiększone potrzeby 

pomocy psychopedagogicznej 

w szkole i poradnictwie 

specjalistycznym

6) Kumulacja zagrożeń –

nadużywanie TC + 

konsekwencje izolacji 

pandemicznej

7) Modelowanie relacji do TC to 

wymóg społeczny



Wnioski końcowe

® CPS

8) Większe zapotrzebowanie na 

leczenie w ośrodkach

9) Większe zapotrzebowanie na 

specjalistyczne kadry (specjaliści 

zaburzeń i uzależnień) – 3-4 

pedagogów i psychologów 

szkole

10) Edukacja innowacyjna np. 

przez projekty, proce zespołowe -

neurodyaktyka



Cyberzaburzenia

Edukacja 4.0





Kontakt: 
Agnieszka Taper

agnieszka@cps.edu.pl  

603-844-435
www.bonumhumanum.pl 

Instagram: @aga_i_dzieci_w_sieci
Facebook:

@AgnieszkaTaperEdukacjaMedialna



Materiały na:

www.cps.edu.pl


