
Dziecko 
w świecie 

multimediów
Jak modelować?



Zakupy
Emocje

Podstawowe reakcje 

+ PLUSY nowego języka - przekazu

Język ikon – język zrozumiały (ponad kulturowy)

Omega epiur zeus :)  $



+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI

Poszerzenie intuicyjności – urządzenia są intuicyjne (iPad – Galaxy) 
Wzmocnienie myślenia hipotetycznego – ciągle coś zakładasz, ciągle coś 

rozwiązujesz

Idealny model dla ponowoczesności – płynnej rzeczywistości

• szybkość uczenia się
• powtarzalność czynności
• możliwość naprawiania błędów
• nieograniczoność kombinacji
• Myślenie przechodzące w przyzwyczajenie 
• poczucie panowania … 
• brak instrukcji - uczenie przez obserwowanie
• zero kodów moralnych
• ślepe stosowanie reguł

W życiu reguły są 
nam oznajmiane



1. ZMIANY I RUCH  wspomagają koordynację wzrokowo-

ruchową

2. SILNE POBUDZANIE WSZYSTKICH ZMYSŁÓW – nauka 

koordynacji

3. INTERPRETACJA TRÓJWYMIAROWA, wielowektorowa

4. LEPSZSZA  analiza obiektów w ruchu i obrotowych a także 

przestrzeni trójwymiarowej

5. MNOGOŚĆ KOLORÓW, KRÓTKIE INTERWAŁY  - silnie 

eksploatują wzrok, przeciążenie informacyjne –

„fotografowanie”

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



EMOCJE

1. Uwalnianie od emocji może dobrze służyć zwalczaniu 

stresu

2. Pełnia emocji – smutek – radość; dużo strachu, 

napięcia, wrogości, nienawiści

3. Prymitywna „psychologia” gier

4. Silne zaangażowanie emocjonalne - aż do 

depersonalizacji

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



WSPARCIE DLA NAUKI – EDUKACJI

1. Struktura narracyjna (łatwiej zapamiętać niż suche fakty np.. 

data połączona z obrazem, z akcją spersonalizowaną) –

współczesne Odyseje, Wedy

2. Aktywna nauka języka angielskiego

3. Poznawanie innych kultur, regionów  – rosnąca jakość 

merytoryczna wielu gier historycznych

4. Spłycenie analizy – krótka interpretacja skupiona na faktach 

ekspresyjnych 

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



Dziecko świecie idoli

1. Nie ma ludzi przeciętnych

2. Ludzie odnoszą tylko sukcesy

3. Możesz wszystko

4. Wtórność lub nieobecność kryterium 

moralnego 

5. Skrajne postacie i modele oczarowania

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



ŚWIAT NIEREALNEJ (NADREPREZENTATYWNEJ) 

AGRESJI I PRZEMOCY

1. uczenie zachowań

2. odczulanie

3. bodziec – reakcja

4. okrucieństwo wirtualne i okrucieństwo rzeczywiste

5. zabić znaczy zwyciężyć
Craig A. Anderson i Bad J. Bushman (2005) - Indiana University - istnieje znaczący związek pomiędzy 

grami komputerowymi epatującymi przemocą a agresywnym zachowaniem.W czasie gry na komputerze u graczy 

zmniejszała się aktywność tych stref mózgu, które odpowiadają za emocje i nabywanie wiedzy.

Kimberly Thompson i Kevin Haninger (2005 – 55 gier - 1/3 czasu gry wypełniają sceny zamierzonej 

przemocy; w 60% przypadków dzieci zostają nagrodzone za uderzenie czy wyeliminowanie przeciwnika w grze albo 

też muszą tak zrobić, jeśli chcą kontynuować grę i przejść na następny poziom; w grach akcji co minutę ginie 2,3 

osoby, natomiast w tzw. strzelankach średnia wzrasta do 23,8 zabitych(co 2,5 sekundy); pastwienie się nad 

przegranymi, tzw. fatality. 

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



1. Poznawanie ludzi

2. Przełamywanie barier 

interpersonalnych

3. Wzrost samotności – zanik 

kontaktów realnych (Caplan 2002; Moody 2001).

+ PLUSY i – MINIUSY kodu SIECI



Świat realny – cyberprzestrzeń

Świat realny Cyberprzestrzeń

1. Wyraźne granice fizyczne

2. Realny czas

3. Niepowtarzalność

4. Dynamika oparta o 

możliwości człowieka 

(granice)

5. Konformizm

6. Czytelne kryteria

7. Kulturowość

8. Możliwości (fizyczne)

1. Brak granic

2. Czas wirtualny

3. Niezliczona  powtarzalność

4. Dynamika oparta o technikę  

5. Nonkonformizm - Innowacja

6. Zmienność kryteriów

7. Multi „kulturowość” – nowe kultury

8. Nieograniczone możliwości



Wynik dominacji Internetu w gromadzeniu wiedzy:

Defragmentaryzacja wiedzy 
(trudność w łączeniu 

różnych obszarów wiedzy)

Wiedza uboga 
(hasła, fakty, problem z analizą)

Informację a nie wiedza 

(„kolory” a nie treść”)



Co to znaczy: wiedza uboga

- Nie potrafię wyjaśnić istoty 

problemu.

- Nie rozumiem źródeł 

problemu.



Co to znaczy: masz informację a nie wiedzę

Mówię i myślę hasłami – nie 

potrafię podjąć dyskusji na 

argumenty.

Ludzie, którzy nie mają wiedzy są 

bardziej pobudliwi i agresywni.



Przebieg zaburzeń – 1-5 lat

- częsty „opór” wychowawczy

- brak zdolności do stabilnego 

funkcjonowania bez włączonych 

multimediów (zabawa, jedzenie, sen)

- szybkie reakcje agresywne – agresja o 

ostrym przebiegu

- działanie wg modelu: bodziec-rekacja



Przebieg zaburzeń – 6-10 lat

- wyraźne pogorszenie wyników w 

nauce;

- agresja fizyczna jako podstawowy 

sposób rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych;

- pierwsze absencje szkolne;

- unikanie funkcjonowania rodzinnego.



Przebieg zaburzeń – 11-15 lat

- izolacja społeczna

- trudność w odczytywaniu emocji

- krótkie skrypty wiedzy

- szybkie przechodzenie od agresji 

słownej do fizycznej

- trudność funkcjonowania bez 

urządzeń

- częste opuszczanie szkoły.



Co robić? Jak działać?



Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów?

Wiek: 0-3 lata

1. Brak skryptów poznawczych

2. Nieukształtowane poziomy i zakresy 

wiedzy

3. Brak kategoryzacji dobre – złe

4. Ogromna chłonność

Sugestia: zminimalizować kontakt dziecka z multimediami



Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów

Wiek: 4-6 lat

1. Kształtowanie się skryptów poznawczych

2. Uczenie się w kategoriach dobre-złe, 

pożyteczne (dla mnie) – niepożyteczne

3. Rosnąca chłonność

Sugestia: kontakt z telewizją modelowany, co do treści i czasu – 30 min – 1 godz. 

dziennie. Pierwsze kontakty z komputerem w 5-6 roku życia – zawsze pod kontrolą 

rodzica. Włączyć filtr rodzicielski. Uczymy netykiety



Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów

Wiek: 7-10 lat

1. Szybki rozwój wiedzy, poszerzanie 

skryptów poznawczych

2. Samodzielne wchodzenie w obszary 

wiedzy

Sugestia: kontakt z telewizją modelowany co do treści i czasu – do 1 godz. dziennie.

Pierwsze samodzielne kontakty z komputerem i Internetem w 7-8 roku życia. Pełna 

weryfikacja przestrzeni poznawczych w SIECI; filtry rodzicielskie. Przemienność kontaktu 

z komputerem i Internetem (co drugi dzień, do 1 godziny dziennie). Uczymy netykiety



Jak modelować zachowania dziecka wobec multimediów

Wiek: 11-14 lat

1. Okres przedadolescencyjny –

przyspieszenie rozwoju

2. Zwiększone zapotrzebowanie na 

informacje

Sugestia: kontakt z telewizją modelowany – dziecko to nie dorosły. 

Kontakt z komputerem i Internetem do 2 godzin dziennie. 1 dzień w tygodniu bez SIECI. 

Kontrola gier komputerowych – minimalizowanie agresji. 

Analiza przebywania w SIECI (gry sieciowe, własne blogi, zamieszczanie informacji, 

handel, piractwo). Kontrakt Internetowo-komputerowy. Wymagamy zasad netykiety.



Komputer (bolid F1)

i Internet (autostrada)

wymagają „prawa jazdy”

Marzec-kwiecień –

kurs prawa jazdy 

na komputerze

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


Potęga SIECI

Ponieważ SIEĆ czyni na 

nieśmiertelnym, 

uczymy netykiety - przed wakacjami 

lub zaraz po wakacjach – w 

integralnych klasach



Pożądany model profilaktyki

Profilaktyka pozytywna - edukacyjna

Uczniowie

1. Wszystko co 
pozytywne o @

2. Zasady netykiety
3. Wiedza o 
zagrożeniach 

(osobowość, psychika, 
somatyka)

Nauczyciele

1. Jak wykorzystać media 
elektroniczne w edukacji

2. Jak wychowywać i 
edukować dzieci do 
mediów cyfrowych

Rodzice

1. Jak wprowadzać 
dziecko w świat @

2. Jak modelować relacje 
do @



Co robić?
1. Jeśli się uczysz nie graj w gry
2. Jeśli się uczysz nie serfuj w sieci
3. Oglądasz telewizje nie pracuj na komputerze
4. Nierób więcej niż dwie rzeczy na raz
5. Najpierw lekcje później @

Jak to zrobić?

1.Razem mama – tata – dziecko (dzieci)

2.Określić zasady – podpisać kontrakt komputerowy

3.Rygorystycznie przestrzegać zasad



Wielka SIEĆ – czego nie wiedzą dzieci?

1.Nie wszystko w SIECI jest prawdą
2.Nie wszędzie musisz być
3.Jutro też jest dzień

1. Ogromna ilość informacji
2. Informacje prawdziwe, niepełne, nieprawdziwe, 
niepotrzebne
3. Przeciążenie informacyjne



Telefon komórkowy – nie w tych kieszeniach

http://www.ventuscollection.pl/files/vkszm_3_1_d_p.jpg
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Jak modelować relacje gimnazjalista – komputer, Internet?

14 15 16 17 18 19 20 21 22

zjedz, 

odpocznij

odrób lekcje

rozrywka, sport

sen

maksymalny czas używania komputera - 20.30



Jak modelować relacje gimnazjalista –

komputer, Internet?

poniedziałek         wtorek         środa        czwartek        piątek        sobota         niedziela

Jeden dzień w tygodniu - bez komputera

niech ten dzień wybierze dziecko

przez cały tydzień włączony filtr rodzicielski



Podpowiedzi dla 

pedagogów i psychologów szkolnych

1.Załóż konto na facebooku – solidnie to przygotuj 

– treści własne, treści profilaktyczne, treści 

rozrywkowe

2.Załóż email kasia.zaufanie@o2.pl

3.Zaplanuj zajęcia z netykiety dla uczniów i 

modelowania relacji dziecko – technologie 

cyfrowe dla rodziców – powtarzaj to co roku

mailto:kasia.zaufanie@o2.pl


Szukaj na: www.aspra.pl

http://www.aspra.pl/


Mariusz Jędrzejko

kontakt:  edu@mcpu.edu.pl
tel. 602-100-020

mailto:edu@mcpu.edu.pl

