
 Dziecko w wielkiej sieci 
Mechanizmy cyberzaburzeń 

prof. ndzw. dr hab.  Mariusz Jędrzejko 

www.cps.edu.pl                                 www.aspra.pl  

http://www.cps.edu.pl/
http://www.aspra.pl/


Eksperyment 1 
 
 

Usiądź na krześle (fotelu) tak jak siedzisz 
przed swoim komputerem. Jeśli leżysz, 
połóż się. Jeśli masz swoją specyficzną 

pozycję, zrób tak. 
Wykonaj kolejne prośby trenera. 



Eksperyment 1 
 
 

A teraz zastanów się,  
czy Twoje dziecko robi tak samo? 



Eksperyment  2 
 
 

Za chwilę na 10 sekund zobaczysz 
obrazek – przyjrzyj się mu i zapamiętaj 

jak najwięcej elementów. 
Zapisz je. 



Eksperyment 2 



Eksperyment  2 
 
 

Za chwilę na 10 sekund zobaczysz 
kolejny obrazek – przyjrzyj się mu  

i zapamiętaj jak najwięcej elementów. 
Zapisz je. 



Eksperyment 2 



Jak myślisz, dlaczego z  pierwszej grafiki zapamiętałaś/eś 
więcej. Dlaczego potrafisz go lepiej odtworzyć? 



Kluczowa teza warsztatu: 

Świat technologii cyfrowych jest w wielkim 
awansem cywilizacyjnym, jest szansą na 
wyrównanie wielu dysproporcji oraz eliminację 
wykluczeń. Cybertechnologie są proedukacyjne. 
Kluczowymi problemami SIECI są: 
•  brak czytelnych granic między prawdą  

a fałszem,   
• przerysowanie rzeczywistego znaczenia 

problemów, 
• przeciążenie informacyjne i błoto 

informacyjne, 
• możliwość i ryzyko masowych manipulacji, 
• upowszechnianie mitów, 
• pokusa anonimowości. 



Wprowadzenie 

 

Co wiemy? 



Co wiemy: 
 

• media cyfrowe są masowe w pokoleniu 12-40 lat 

• w kolejnej dekadzie będą masowe w pokoleniu 5-50 lat 

• za dwie dekady będziemy żyli wśród Digital Native 

• nowa rewolucja cyfrowa nastąpi za 5-6 lat 

Co z tego wynika? 

1. Dzieci będą miały samodzielne dostęp do wszelkiej 

wiedzy → → → → → 
2. Kim będzie nauczyciel przyszłości – kompetencje, 

wiedza → → → → →  
3. Jak wychowywać uczniów do mediów? 

Center for Social Prevention Milanówek Poland 



Książka – 1 strona: 
1600-1800 liter, 2-3 grafiki 
 

Strona www: 
600-1000 liter, 8-9 grafik, 

sceny ruchome 

Co wiemy? 

Center for Social Prevention Milanówek Poland 



Nowa organizacja doby 

Co wiemy? 
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Aktywność internetowa – komórka – 29%: 56 minut/ 1 godzina  

sen 

Aktywny telefon komórkowy: 47 minut rozmów, 30 sms/ 1dobę – 1 godzina 

www. stacjonarne – 26% 

maksymalny czas używania komputera – 21.00 (13-16 lat) 

www. stacjonarne – 76% -  

3,5 godziny 

 14% 

sen 

nauka po 19.00 – 22% 

Nauka 16-19 – 61% 

www. przenośne – 29% 

Sen optymalny 

Center for Social Prevention Milanówek Poland 



Część I 

Mały człowiek  

w świecie zdominowanym przez  

cybertechnologie  

– próba diagnozy problemu 



Istota wielkiej cyfrowej zmiany 

Było                                   Jest 

 

Telewizor 

Gramofon 

Radio 

Magnetofon 

 

Telewizja satelitarna 

Komputer 

Internet 

Interaktywne telefony 

Radio 

Nośniki muzyki 

Gry elektroniczne 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Istota wielkiej cyfrowej zmiany 

Było                                   Jest 

 

Oddziaływanie 

jednego  

Urządzenia 

(jedno-dwu 

Zadaniowość) 

 

Wiele bodźców  

w jednym czasie  

(wielozadaniowość) 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Czego nie wiedzą dzieci?  

Głowa to nie śmietnik – ma swoją pojemność 

Obrazy: 

Facebook 

Reklamy 

Pudelek 

Gadu-gadu 

Klawiatura 

Telewizor 

Książka…  

Głosy: 

Dźwięk  

z komputera 

Muzyka  

Głos mamy-taty 

Dźwięk telefonu 

Dźwięk TV… 
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Czego nie wiedzą dzieci?  
Głowa to nie śmietnik – ma swoją pojemność 

My      Nasze dzieci 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Cyber-technologie a praca mózgu (1) 

Oglądam telewizję 

W trakcie pisania 

lekcji na laptopie 

 

Weryfikując zasoby 

Sciaga.pl 

Rozmawiając na 

Skeypie 

 

Odpowiadając na 

GaduGadu 

Przy rytmicznych 

dźwiękach 50’cent 

 

Do aromatycznych 

chipsów 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Cyber-technologie a praca mózgu (2) 

Wynik (1): 
1) Przyspieszenie 

2) Spłycenie 

3) Stany emocjonalne 

4) Szybkie decyzje 

5) Wielozadaniowość 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Cyber-technologie a praca mózgu (2) 

Wynik (2): 
1) Większe emocje 

2)Skłonność do agresji 

3) Izolacja 

4) „Wchłonięcie” – zaabsorbowanie 

5) Cyber-zaburzenia 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Telewizor 

 

Muzyka 

 

 

Rozmowa 

 

Internet 
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Czego nie lubi mózg? 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Mały człowiek w świecie zdominowanym przez cybertechnologie 

Część II 

Socjopedagogiczne 

wyjaśnienie zjawiska  

i jego konsekwencji  



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii 

cyfrowych 

WYNIK: 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Zalew informacyjny (info-

śmietnik) WYNIK: 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Zmian dobowej organizacji 

czasu 

Zalew informacyjny (info-śmietnik) 

WYNIK: 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Nowe przekazy i 

obrazy 

Zmian dobowej organizacji czasu 

Zalew informacyjny (info-śmietnik) 

WYNIK: 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Nowe przekazy i obrazy 

Zmian dobowej organizacji czasu 

Zalew informacyjny (info-śmietnik) 

Odchodzenie od zasad 

aksjologicznych i 

zmasowany atak na 

klasyczny system wartości 

oraz jego instytucje 

WYNIK: 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 1: dziecko w „pędzącym” świecie 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Nowe przekazy i obrazy 

Zmian dobowej organizacji czasu 

Zalew informacyjny (info-śmietnik) 

Odchodzenie od zasad aksjologicznych 

WYNIK: 

Nowe metody 

pobudzania i 

„wzmacniania” 
Szczegóły w trakcie warsztatu 



Teza 2: zmienia się środowisko życia dziecka 

1. Ogromne nasycenie 

multimediami 

2. Dzieci niemal rodzą się przy 

mediach cyfrowych 

3. Socjalizacja przy TV  

4. Dziecko jako adresat  coraz 

specjalnego przekazu 

cyfrowego 

5. „Style pack” – metoda presji 

reklamowej 
Szczegóły w trakcie warsztatu 

http://www.chip.pl/images/kino.jpg/image_preview/kino.jpg


Teza 3: nowe uwarunkowania i ich konsekwencje   

1. „Będzie się działo” – nieustanny ruch 

2. Krótki żywot nowości – konieczność 

nieustannej zmiany 

3. Jeśli nie masz – wykluczasz się (ryzyka 

nowych wykluczeń i etykiet) 

Płynna rzeczywistość 
Szczegóły w trakcie warsztatu 



Wiek  8 9       10     11       12        13       14      15       16        17      18      19      20 

Zachowania ryzykowne i 
problemowe 

Ad 

Eksperymenty lat 70. i 80. XX wieku 

Teza 4 (a): „nakładka” adolescencyjna 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Wiek  8 9       10     11       12        13       14      15       16        17        18      19 20 

Zachowania ryzykowne i 
problemowe 

Zachowania ryzykowne i 
problemowe 

Ad 

Ad 

Eksperymenty w XXI wieku 

Teza 4(b): „nakładka” adolescencyjna 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Wiek  8 9       10     11       12        13       14      15       16        17        18      19 20 

Ad 

Ad 

cukier 

tłuszcze 

chemia żywność 

Teza 4(c): „nakładka” adolescencyjna 

cybertechnologie 



Mały człowiek w świecie zdominowanym przez cybertechnologie 

 

Część III 

Obserwowane  

zmiany 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat                    7 - 8 lat             9 -10 lat            11 -12 lat             13-14 lat                 15-16 lat 

Socjalizacja 

przy 

telewizorze. 

Udział w życiu 

dorosłych. 

Pozyskiwanie 

dziecka przez 

kupowanie. 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat      7 lat   8 lat      9 lat      10 lat      11 lat      12 lat        13 lat        14 lat       15 lat        16 lat 

Socjalizacja przy telewizorze. 

Udział w życiu dorosłych. 

Pozyskiwanie dziecka przez 

kupowanie. 

Pierwsze gry 

elektroniczne. 

Pierwsze 

samodzielne 

kontrakty z 

komputerem i 

Internetem. 

Zasypianie po 21.00. 

Chemia+ cukier - 

nowe„wzmocnienia” 
Szczegóły w trakcie warsztatu 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat      7 lat 8 lat      9 lat      10 lat      11 lat    12 lat        13 lat     14 lat       15 lat        16 lat 

Socjalizacja przy 

telewizorze. 

Udział w życiu 

dorosłych. 

Pozyskiwanie 

dziecka przez 

kupowanie. 

Pierwsze gry 

elektroniczne. 

Pierwsze 

samodzielne 

kontrakty z 

komputerem i 

Internetem. 

Zasypianie po 21.00. 

Chemia 

wzmocnienia. 

Samodzielny komputer-

Internet. 

„Strzelanki – jako „kompasy” 

agresji. 

Weekendowe bezgraniczne 

@@@@. 

Częste funkcjonowanie w 

sferach dorosłych. 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat      7 lat 8 lat      9 lat      10 lat      11 lat      12 lat        13 lat    14 lat     15 lat        16 lat 

Socjalizacja 

przy 

telewizorze. 

Udział w życiu 

dorosłych. 

Pozyskiwanie 

dziecka przez 

kupowanie. 

Pierwsze gry 

elektroniczne. 

Pierwsze 

samodzielne 

kontrakty z 

komputerem i 

Internetem. 

Zasypianie po 

21.00. 

Chemia 

wzmocnienia. 

Samodzielny 

komputer-Internet. 

„StrzelankI – 

„kompasy” agresji. 

Weekendowe 

bezgraniczne @@@. 

Częste 

funkcjonowanie w 

sferach dorosłych. 

Przyspieszona 

adolescencja 

Samodzielność w SIECI 

„Zabijanie” dla zabawy – 

silne „kompasy” agresji 

Cybererotyka 

Nowe typy chemii 

wzmocnienia 

Pierwsze eksperymenty Szczegóły w trakcie warsztatu 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat      7 lat 8 lat      9 lat      10 lat      11 lat      12 lat        13 lat        14 lat       15 lat  16 lat 

Socjalizacja 

przy 

telewizorze. 

Udział w życiu 

dorosłych. 

Pozyskiwanie 

dziecka przez 

kupowanie. 

Pierwsze gry 

elektroniczne. 

Pierwsze 

samodzielne 

kontrakty z 

komputerem i 

Internetem. 

Zasypianie po 

21.00. 

Chemia 

wzmocnienia. 

Samodzielny 

komputer-Internet. 

„StrzelankI – 

„kompasy” agresji. 

Weekendowe 

bezgraniczne @@@. 

Częste 

funkcjonowanie w 

sferach dorosłych. 

Przyspieszona 

adolescencja 

Samodzielność w 

SIECI 

„Zabijanie” dla 

zabawy – silne 

„kompasy” agresji 

Cybererotyka 

Nowe typy chemii 

wzmocnienia 

Pierwsze 

eksperymenty 

Eksplozja adolescencji. 

Sano-przygotowanie do 

„dorosłości” w gimnazjum. 

Tryby wieczorno-nocne. 

Opuszczanie wychowawcze. 

Brak nawyków pracy i 

organizacji. 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń - zaburzeń) 

Wiek   6 lat      7 lat 8 lat      9 lat    10 lat      11 lat      12 lat        13 lat        14 lat       15 lat    16 lat 

Socjalizacja 

przy 

telewizorze. 

Udział w życiu 

dorosłych. 

Pozyskiwanie 

dziecka przez 

kupowanie. 

Pierwsze gry 

elektroniczne. 

Pierwsze 

samodzielne 

kontrakty z 

komputerem i 

Internetem. 

Zasypianie po 

21.00. 

Chemia 

wzmocnienia. 

Samodzielny 

komputer-Internet. 

„StrzelankI – 

„kompasy” agresji. 

Weekendowe 

bezgraniczne @@@. 

Częste 

funkcjonowanie w 

sferach dorosłych. 

Przyspieszona 

adolescencja 

Samodzielność w 

SIECI 

„Zabijanie” dla 

zabawy – silne 

„kompasy” agresji 

Cybererotyka 

Nowe typy chemii 

wzmocnienia 

Pierwsze 

eksperymenty 

Eksplozja adolescencji 

Przygotowanie do 

„dorosłości” w 

gimnazjum. 

Tryby wieczorno-nocne. 

Opuszczanie 

wychowawcze. Brak 

nawyków pracy. 

„Samodzielność i 

samorządność”, tryb 

wieczorno-nocny, skracanie 

snu, poszukiwanie pobudzenia 

i wzmocnienia, pierwsza 

aktywność seksualna, burze 

neurohormonalne, nieustanny 

kontakt z cyber-technologiami 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Wynik 

• Jesteśmy uczestnikami 

informacyjnej powodzi - 

włączamy tryb awaryjny – 

spłycenie analizy (mniej  

empatii i tolerancji)  

• Przegrywają reakcje głębokie, 

zwyciężają reakcje „pierwotne” 

(więcej emocji) 

Ograniczenie roli 

Szczegóły w trakcie warsztatu 



Wynik: 

1.Dużo informacji 
 

2. Mniej wiedzy 

 
3. Zanikanie mądrości 



Szukaj na: www.aspra.pl  

http://www.aspra.pl/


Zapraszam na 

www.cps.edu.pl 
 

kontakt:  mariusz@cps.edu.pl    
tel. 602-100-020 


