
Pogadanka z pedagogiem szkolnym Barbarą Brandt-Zielińską na temat 

„Jak mądrze korzystać z Internetu i nie stać się jego niewolnikiem?” 

 

 Przy okazji tematu „Gier komputerowych”, ponieważ to właśnie im poświęcacie najwięcej 

czasu w Internecie - chcę przekazać Wam ważne informacje o pozytywnych i negatywnych 

skutkach korzystania z mediów cyfrowych oraz tego, jak sobie poradzić, aby nie spędzać  

w Internecie zbyt dużo czasu. Internet ma nam pomagać w życiu, a nie robić z nas niewolników. 

 

 
1. Jakie są pozytywne skutki odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych? 

 

- możliwość poznania ciekawych ludzi 

- szeroki dostęp do wiedzy 

- zaoszczędzony czas 

- mobilność 

- bezpieczeństwo 

- rozwijanie pasji i zainteresowań 

- możliwość komunikacji z innymi na odległość 

- pomoc innym 

 

 

2. Jakie są negatywne skutki problemowego korzystania ze smartfona i innych 

urządzeń? 

 

- cyberprzemoc 

- brak prywatności w sieci 

- niesprawdzona wiedza 

- strata czasu 

- brak bezpieczeństwa 

- utrata zainteresowań 

- uzależnienie od Internetu 

- przeciążenie informacyjne: 

- przemęczenie, 

- cyberstres i mobilne niewolnictwo, 

 

Internet to taki cichy  złodziej czasu i ciszy! 

 

 Wielokrotnie rozmawiając z uczniami dowiedziałam się, że niektórzy z Was bardzo dużo 

codziennego czasu spędzają w sieci. Przede wszystkim grając w różne gry. Nie zawsze te gry są 

przeznaczone dla Was, choć bardzo Was wciągają. Kiedy zaczynacie grać cały świat przestaje 

istnieć i nie możecie się już od tego oderwać. Dopiero po jakimś dość długim czasie czujecie, że 

pieką Was oczy, boli kręgosłup, zaczyna boleć głowa i,  że minęło nawet kilka godzin od 

momentu rozpoczęcia np. jakiejś pasjonującej gry lub śledzenia innych na portalach 

społecznościowych. 
 

 



 

Dlatego bardzo ważne jest ustalenie razem z Waszymi rodzicami ZASAD 

KORZYSTANIA Z GIER I INTERNETU. 
 

Dlaczego zasady korzystania ze smartfonów i innych urządzeń mobilnych są takie 

ważne? 

• Dadzą Wam  poczucie bezpieczeństwa. 

• Wyznaczą  stałe granice, które będziecie  znać,  rozumieć i ich przestrzegać. Nauczy Was  to 

odróżniania dobrych od złych zachowań. 

• Wykształcą w Was  zdrowe nawyki związane z e-higieną, które zaprocentują w Waszym 

dorosłym życiu z technologią. 

• Zmniejszą  poczucie stresu, dadzą  czas na odpoczynek od informacyjnego przeciążenia 

powodującego przemęczenie młodego umysłu. 

• Pobudzą do kreatywnego poszukiwania zajęć w czasie wolnym, pomogą rozwijać pasje i 

zainteresowania. 

• Nauczycie się,  jak korzystać z technologii w sposób zaplanowany, uporządkowany. 

• Zmniejszą  konflikty rodzinne dzięki jasnym regułom, które  powinny być przestrzegane i 

przez dorosłych i przez dzieci 

• Pomagają spędzić więcej czasu razem, bez dekoncentrującego wpływu smartfonów. 

 

DLATEGO: 

Stwórzcie   wspólnie z rodzicami  Domowy Kodeks Używania Urządzeń Mobilnych. 

Dzięki niemu zapewnicie sobie ład i porządek w codziennym życiu oraz poczucie bezpieczeństwa w 

odpowiedzialnym korzystaniu z mediów cyfrowych. Ustalone zasady używania mediów cyfrowych 

kształtują tak zwaną odpowiedzialność cyfrową nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób 

dorosłych i całych rodzin.  Jest to doskonała okazja do wspólnej rozmowy rodziców i dzieci na temat 

odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych podłączonych do internetu. A później  poprzez 

systematyczne przestrzeganie tych wspólnie wypracowanych zasad   pozostaniecie  bliżej z rodzicami, 

a czas wolny będziecie spędzać razem   w sposób kreatywny. 

 

Kodeks powinien zawierać  krótkie i konkretne informacje : 

kto, 

ile czasu może korzystać z Internetu, 

kiedy, 

w jaki sposób, 

w jakim miejscu, 

na jakie strony możecie  wchodzić, 

ile czasu trzeba przeznaczyć na korzystanie z Internetu do nauki, a ile na własną rozrywkę. 

Kodeks należy powiesić w domu w widocznym miejscu i systematycznie go przestrzegać. 

Zobaczycie wtedy, że Internet jest dla Was, a nie Wy jesteście niewolnikami Internetu. 

  Barbara Brandt-Zielińska 

pedagog szkolny 


