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BEZPIECZNE DZIECKO WŚRÓD 
NOWYCH TECHNOLOGII 

 
 

I. Technologia to nasza 
codzienność 

 
Widzimy wyraźnie (zwłaszcza w okresie 

pandemii),że technologia jest nieodłącznym 
elementem naszego życia i potrafi przejąć 
wiele z jego sfer. Za jej pośrednictwem się 
spotykamy, uczymy, pracujemy, spędzamy 

wolny czas, robimy zakupy, kontaktujemy się  
z lekarzem, korzystamy z kultury.... 

 
Media elektroniczne odgrywają i będą 
odgrywać ważną rolę w życiu dziecka. 
Współczesne dzieci rodzą się w świecie 

wypełnionym technologią, szybko zapoznają 
się z komputerem, smartfonem, tabletem. 

Stawia to przed dorosłymi nowe wyzwanie - 
jak wpierać dziecko, by bezpiecznie oraz 

konstruktywnie korzystało z nowych 
technologii? 
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Zapraszamy do krótkiej lektury, która może 
pomóc  

w odpowiedzi na to pytanie. 
 
 

II. JAK NOWE MEDIA 
ODDZIAŁYWUJĄ NA 
DZIECKO? 

 
1. WYPIERANIE CZASU 

 
Dysponujemy ograniczoną ilością godzin  
w ciągu dnia i to, jak nimi zarządzamy ma 
znaczenie. Nie ma niczego złego w tym, że 
media zajmują pewien ułamek naszego czasu. 
Problemem jest, gdy czas spędzany przed 
ekranem przeważa nad pozostałymi kosztem 
różnorodności doświadczeń i możliwości 
rozwojowych. Wówczas "czas ekranowy" 
wypiera inne zajęcia, w ramach których 
dziecko może rozwijać się fizycznie, 
poznawczo, emocjonalnie i społecznie.  
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Im dłużej i częściej dziecko korzysta z 
technologii, tym bardziej negatywny 
wpływ. 
 
 

2. KONTEKST 
 
Trudno jest określić "czysty" wpływ czasu 
spędzanego przed ekranem, gdyż w dużej 
mierze zależy to także od kontekstu (obok 
czynników osobowych jak np. wiek dziecka).  
 

Kontekst  czyli  JAK, GDZIE, KIEDY  
i W JAKIM CELU korzystamy  

z nowych technologii. 
 
Przykład: obejrzenie przez dziecko  

z rodzicem 15 min bajki w ramach 

odpoczynku popołudniu jest miłym 

sposobem na spędzenie wspólnie czasu  

i budowanie więzi. Zupełnie inny wpływ na 

rozwój dziecka będzie miało obejrzenie tej 

bajki, gdy otrzyma ją od rodzica w trakcie 

wybuchu złości "na uspokojenie". Utrudnia 

to budowanie regulacji emocjonalnej 
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 i utrwala wybuchowe zachowanie jako 

sposób na radzenie sobie z frustracją. 

 
Kontekst - co warto uwzględnić?  
 

1. Konkurencja z innymi zadaniami 
 
Nowe technologie maja niekorzystny wpływ, 
gdy konkurują za aktywnością 
ukierunkowaną. Dźwięki i kolory urządzeń 
elektronicznych (a zwłaszcza powiadomienia) 
łatwo skupiają uwagę 
 i odwodzą od wykonywanej czynności. 
Zachęcają, by po nie sięgnąć oraz działają tak, 
że trudno jest zaprzestać korzystania z 
nich. Średnio potrzebujemy 20 minut zanim 
wrócimy do początkowej aktywności.  
Dlaczego?  
Zaprzestanie wymagającej aktywności 
(np. wykonywania obowiązków) jest 
nagradzające. Po drugie, oprogramowanie 
jest zaprojektowane tak, by angażować 
użytkownika, czego przykładem jest 
punktowanie aktywności w aplikacjach. Warto 
dążyć do tego, by korzystanie z nowych 
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technologii odbywało się w porze, kiedy nie 
konkuruje ono z innymi obowiązkami i 
ważniejszymi aktywnościami dla rozwoju 
dziecka.  
 
Warto kształtować nawyki ułatwiające 
skupienie się na ważnych aktywnościach 
 i ich finalizowanie. Pomocne może być 
trzymanie urządzeń elektronicznych  
w innym pomieszczeniu lub poza polem 
uwagi, wyciszenie ich lub wyłączenie. Rodzicu, 
udostępniaj urządzenie wyłącznie po 
wykonaniu określonego zadania. 
 

2. Pora dnia 
 
Rodzicu, korzystanie z elektroniki 
powinno mieć miejsce w ciągu dnia.  
 
Patrzenie na światło ekranu nocą utrudnia 
zaśnięcie, powoduje obniżoną jakość snu, 
zmęczenie i brak koncentracji następnego 
dnia.  
 
Pomocne może być ustalenie stałych pór 
lub reguł wskazujących, kiedy dziecko może 
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korzystać  
z technologii(np. w weekendy, po zakończeniu 
obiadu lub wykonaniu obowiązków szkolnych). 
oraz jak długo może to robić. W przypadku 
dzieci nie znających się na zegarze, warto 
ustalić zrozumiały dla nich sposób sygnalizacji 
upływu czasu np. dźwięk minutnika. Może 
przydać się też zainstalowanie aplikacji 
czasowo utrudniających dostęp do internetu 
lub niektórych stron (np. Cold Turkey), 
 

3. Rodzaj aktywności 
 
Rodzicu, zwróć także uwagę, czy Twoje 
dziecko jest biernym, czy też aktywnym 
użytkownikiem nowych technologii. 
Korzystniejsze dla rozwoju dziecka są te 
aktywności, w które ono się angażuje,  
a więc pobudzają jego myślenie, wyobraźnię, 
koordynację wzrokową i sprawność manualną. 
 

4. Razem czy osobno 
Korzystanie z technologii może stanowić 
pozytywny element budowania relacji  
z rodzicem. Wspólne granie, oglądanie to 
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okazja do przeżywania pozytywnych emocji i 
omawiania obserwowanych zjawisk.  
 
 
3. TREŚĆ 
 
Wpływ urządzeń elektronicznych zależy także 
od treści, z jakimi dziecko ma kontakt za ich 
pośrednictwem.  
 
 

1. BEZPIECZEŃSTWO 
Najważniejsze jest to, by dziecko spotykało się 
z treściami adekwatnymi dla jego wieku, a 
więc takimi, które potrafi przyswoić na 
poziomie poznawczym i emocjonalnym. 
Dziecko korzystające z nowych technologii 
bez nadzoru Rodzica narażone jest na 
kontakt z treściami niebezpiecznymi, 
zwłaszcza przemocowymi oraz seksualnymi. 
Gdy napotkana treść znacznie przekracza 
możliwości dziecka, może mieć to znamiona i 
konsekwencje zjawiska traumatycznego (np. 
problemy somatyczne lub ze snem).  
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2. WZORCE  
Sieć jest miejscem, w którym spotykamy się z 
innymi ludźmi, obserwujemy ich życie. 
Oglądamy różne filmy i zdjęcia. Naturalne jest 
więc, iż dziecko także w Internecie może 
uczyć się postaw, wartości, standardów 
 i sposobów zachowywania się.  
 
Jest to szansą jak i zagrożeniem - dziecko 
może spotkać się zarówno 
 z pozytywnymi, jak i negatywnymi wzorcami. 
Warto być na bieżąco z tym, co dziecko 
przegląda oraz stworzyć przestrzeń do 
swobodnej wymiany myśli. Perspektywa osoby 
dorosłej pomoże dziecku spojrzeć krytycznie 
na oglądane treści i dokonać selekcji.  
 
 

III. Jak zadbać o 
bezpieczeństwo? 

  
1.   Przede wszystkim RELACJA 

Ważne jest, by rozmawiać  
z dzieckiem o możliwych zagrożeniach i 
być na bieżąco z tym, co dziecko robi 
korzystając z nowych technologii. 
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Relacja, w której dziecko ma poczucie 
bezpieczeństwa to warunek do tego, by 
chciało ono z Rodzicem porozmawiać, przyjąć 
jego słowa i otworzyć się. Dziecko zwróci się 
ze swoim niepokojem do Rodzica tylko wtedy, 
gdy ma poczucie, że jego emocje zostaną 
uszanowane 
 i otrzyma wsparcie. 
 
Zapoznaj się ze stronami, grami, aplikacjami 
zanim pozwolisz korzystać z nich swojemu 
dziecku. Może Ci w tym pomóc np. system 
PEGI w grach. Proponuj dziecku to, co 
pozytywnie wpłynie na jego rozwój 
 i umiejętności. Szukaj propozycji 
interaktywnych. 
 
Zapoznaj się z oprogramowaniem 
filtrującym (Beniamin, Norton Family 
,Kaspersky SafeKids, F-Secure SAFE ,Mobikid, 
Kids Place) lub z blokerami (np.Cold Turkey) 
Postaraj się, by dziecko mogło korzystać z 
urządzeń w Twoim pobliżu – możesz wtedy 
obserwować jego reakcje i/lub kontrolować 
treści.  
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Regularnie pytaj i rozmawiaj z dzieckiem o 
tym, czego doświadcza w świecie wirtualnym.  
Dołączaj do dziecka i dyskutujcie o tym, 
czego doświadczacie i jakie są wasze 
przemyślenia.  
 

2.  EDUKACJA MEDIALNA 
Rodzic musi być świadomy możliwych 
zagrożeń i zjawisk związanych z urządzeniami 
elektronicznymi oraz mediami. Jest to 
konieczne, by krytycznie analizować działania 
dziecka oraz treści, z którymi mado czynienia 
oraz by kształtować ostrożność u dziecka.  
Negatywny wpływ nowych technologii 
ogranicza tzw. mediacja rodzicielska, czyli 
towarzyszenie dziecku jego wirtualnych 
aktywnościach i omawianie przez rodzica 
obejrzanych treści tak, by dziecko mogło je 
zrozumieć oraz wyciągnąć z tego lekcję. 
Można działać również  
z wyprzedzeniem, rozmawiając  
o zjawisku, z którym dziecko potencjalnie 
może się spotkać. 
Warto przedyskutować zagadnienia np. dbania 
o prywatność, wizerunek i własne dane. 
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Wyrażaj swoje spostrzeżenia w wyważony 
sposób - oceny, krytyka i negatywne 
komentarze dotyczące aktywności dziecka 
mogą zniechęcić je, by dzielić się  
z Rodzicem tym, co robi w świecie wirtualnym.  
 

3. Jasne granice 
 
Rodzicu, określ dziecku jasno, jak, kiedy 
 i gdzie może korzystać z urządzeń 
elektronicznych.  
 
Pamiętaj, by odbywało się to w klimacie 
dialogu i wzajemnego szacunku. Unikaj 
rozkazów "nie, bonie"! Dziecko ma potrzebę 
zrozumienia określonych działań. Wyjaśnij, 
dlaczego nie zgadzasz się na pewne czynności 
i jakie stoją za tym wartości. Dziecko ma 
prawo to wiedzieć. Dostrzeżenie sensu działań 
zwiększa zaangażowanie w nie oraz zmniejsza 
negatywne emocje (opór czy frustracja). 
Buduj z dzieckiem taką relację, w której 
będzie miało poczucie, że stopniowo, kiedy 
dojrzewa, ma możliwość większego 
decydowania o sobie.  
Bądź konsekwentny i opanowany.  
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Przygotuj się na negatywne emocje ze strony 
dziecka – może ono zareagować złością i 
frustracją. Postaraj się dostrzec, nazwać i 
omówić uczucia dziecka,  
a następnie wyjaśnić decyzję. Nie daj się 
wytrącić z równowagi, nie ulegaj - miej 
cierpliwość i pamiętaj, że kontrola emocji u 
twojego dziecka wciąż się kształtuje. 
Odpowiedź pełna złości, krzyku i przymusu 
może przynieść odwrotny skutek.  
 
KONSEKWENCJA – pokazuj dziecku, że 
jesteś słowny, a twoje reguły nie zmieniają się 
w zależności od pory dnia lub humoru. 
Poddawaj refleksji działania wszystkich osób 
dorosłych w otoczeniu dziecka i dbaj, by były 
one spójne. 
 
Zaproponuj dziecku ciekawą alternatywę,  
czyli coś,  czym będzie mogło się zająć.  
Stwórz priorytet dla czynności, które nie 
opierają się na korzystaniu z nowych 
technologii. Zwłaszcza, gdy chodzi o czas 
wolny. Zachęcaj do aktywności i zabaw 
manualnych, ruchowych, plastycznych, do 
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grania w gry planszowe spędzania czasu  
z rówieśnikami.  
Bądź też dla dziecka przykładem. Poddaj 
refleksji jak często oraz w jakich sytuacjach 
dziecko widzi Ciebie korzystającego z 
technologii. Jesteś dla niego wzorem.  
Stwórz miejsca lub pory "wolne od 
technologii". Zadbaj, by dziecko zostawiało 
urządzenie w innym pokoju, gdy wykonuje 
obowiązki lub gdy spożywacie obiad. Ustalcie 
rytuał dnia lub wieczoru bez technologii, 
kiedy wspólnie spędzacie ciekawie czas. 
Ustal limity dziennego korzystania 
 z technologii, które będziesz egzekwował 
najlepiej dostępnością samego urządzenia. 
Zadbaj, by dziecko nie patrzyło na ekran min. 
na godzinę przed snem.  
W miarę możliwości zadbaj, by u dziecka w 
pokoju nie było elektroniki.  
Ogranicz elektronikę działającą "w tle". 
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IV. Czynniki chroniące przed 
ryzykownym korzystaniem 
 z nowych technologii  

 
Czyli co pomaga budować odporność dzieci na 
szkodliwy wpływ mediów elektronicznych oraz 
chroni przed nadmiernym z nich 
korzystaniem? 
 
RODZICU, W WASZEJ RELACJI DZIECKU 
POMAGA: 
 
 Bezpieczna i ciepła więź  
 okazywanie dziecku wsparcia 

emocjonalnego, szacunku i 
zainteresowania 

 edukacja medialna i mediacja rodzicielska 
 szanowanie granic i indywidualności 

dziecka – budowanie asertywności  
w relacjach (w przeciwieństwie do 
uległości lub dominacji w relacjach) 

 stawianie jasnych i bezpiecznych granic 
 wspieranie samokontroli i regulacji 

emocjonalnej 

 modelowanie konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie 
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RODZICU, WSPIERAJ U DZIECKA: 
 
 pozytywną samoocenę oraz poczucie 

własnej wartości – dbaj o dobre relacje 
między wami, dostrzegaj i rozwijaj pasje 
,zainteresowania i mocne strony dziecka , 
chwal wysiłki i postępy, pomagaj w 
pokonywaniu trudności 

 rozwijaj zdolności poznawcze dziecka, 
krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie 
problemów 

 świadomość własnych granic, uczuć 
oraz emocji – rozmawiaj o tym z 
dzieckiem i dbaj o to w waszych relacjach, 
wspieraj emocjonalnie swoje dziecko 

 umiejętności komunikacyjne i 
interpersonalne – wspieraj relacje 
rówieśnicze, zapewniaj różnorodne 
doświadczenia społeczne, kształtuj w 
waszej relacji porozumiewanie się, 
współpracowanie i rozwiązywanie 
konfliktów 

 różnorodne sposoby spędzania wolnego 
czasu 
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RODZICU, POZNAJ ZASOBY ŚRODOWISKA: 
 
 współpracuj z Nauczycielami, rozmawiaj z 

nimi o funkcjonowaniu dziecka na terenie 
placówki i razem działajcie na rzecz 
dziecka 

 zorientuj się w ofercie waszej okolicy  
w zakresie miejsc oraz inicjatyw, w 
ramach których dziecko będzie rozwijało 
swoje umiejętności oraz będzie miało 
okazję do budowania relacji społecznych  

 korzystaj ze wsparcia specjalistów, gdy 
zaobserwujesz niepokojące zjawiska 
zachodzące u twojego dziecka lub  
w środowisku rodzinnym. 

 
 
Opracowanie:  

mgr Monika Koczwara - psycholog,  

mgr Patrycja Pleban – psycholog 

PPPP w Tarnowie 


