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Wielki zmasowany atak 

96% ogląda codziennie 

87%  - 2,5h przebywa dziennie 

Mamy 54 mln telefonów  



Wielkie zderzenie 



Wielkie zderzenie 

Lawinowy wzrost liczby skryptów 

Oczekiwanie na pobudzanie 



Co jest szansą,  

co jest problemem? 



Kilka faktów:     fakt 1 

Inne  

postrzeganie  

i zapamiętywanie 



Inne  

postrzeganie  

i zapamiętywanie 

Kilka faktów:     fakt 1 



Poznanie klasyczne  

                     a  

  poznanie cyfrowe 

 
  Czy istnieje różnica? 

Kilka faktów:     fakt 1 



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

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

sceny ruchome 

Wniosek: 

www - źródło pomocnicze 

Kilka faktów:     fakt 1 



Kluczowy 
problem 

- przeciążenie 
informacyjne 

OUN 



Eksperyment 2 - Kluczowy problem 
- przeciążenie informacyjne OUN 



Śmietnik informacyjny 
Doda kupiła nowe majtki Nowe odcinki Warsaw Shore 

Temperatura w NYC… Zniżki w  Skodzie 

Karambol na A4 

Jagiellonia awansowała  

Koncert 50’centa za 3 dni 

Posiedzenie sejmu 

Jakub C. skazany za przemoc 



Istota wielkiej cyfrowej zmiany 

Było                                   Jest 

 

Telewizor 

Gramofon 

Radio 

Magnetofon 

 

Telewizja satelitarna 

Komputer 

Internet 

Interaktywne telefony 

Radio 

Nośniki muzyki 

Gry elektroniczne 



Było                                   Jest 
 

Oddziaływanie 

jednego  

Urządzenia 

(jedno-dwu 

zadaniowość) 

 

Wiele bodźców  

w jednym czasie  
(wielozadaniowość) 

Przyczyna 1: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



My      Nasze dzieci 

Głowa to nie śmietnik – ma swoją 

„pojemność” 

Przyczyna 1: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



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 

Przyczyna 1: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



Mózg i multimedia 
Nowe wiadomości – zalew informacyjny 

poznanie 

Przyczyna 2: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



Mózg i multimedia 
Nowe wiadomości – śmietnik  

Przyczyna 2: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



Mózg i multimedia 
Zalew ekscytujących obrazów 

widzenie 

Przyczyna 2: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



Ważna  wiedza 

Strefa 
walki  

Kora 
wzrokowa 



Mózg i multimedia 
Nowe ekscytujące wiadomości 

emocje 

Przyczyna 2: zaburzenie emocji i sfery poznawczej 



Telewizor 

 

Muzyka 

 

 

Rozmowa 

 

Internet 

 

Gra KOMUTEROWA 

 

Komunikator 

 

Czytanie 
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Czego nie lubi mózg? 



Co będzie dalej? 

Wszechobecność 

technologii 

cyfrowych 

WYNIK: 

24 godziny – działanie PEM 



Co będzie dalej? 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

Zalew 

informacyjny 

(info-śmietnik) 

WYNIK: 

40-60 informacji 



Co będzie dalej? 

Wszechobecność technologii cyfrowych 

W Google jest 

ok. 5-6% 

wiedzy 

naukowej płytkie umysły 

WYNIK: 



Wpływ na życie nastolatka 
Wszechobecność technologii cyfrowych 

Zmiana dobowej 

organizacji życia 
– krótszy sen; zaburzenia 

procesów pamięciowych; 

przeciążenie sensoryczne 

Zalew informacyjny (info-śmietnik) 

WYNIK: 



Cyber-technologie a praca mózgu 

Wynik (1): 
1) Przyspieszenie 

2) Spłycenie 

3) Stany emocjonalne 

4) Szybkie decyzje 

5) Wielozadaniowość (nadmierna, ciągła) 



Cyber-technologie a praca mózgu (2) 

Wynik (2): 
6) Większe emocje 

7) Skłonność do agresji 

8) Izolacja 

9) „Wchłonięcie” – zaabsorbowanie 

10) Cyber-zaburzenia 



Co robić? 

Inne modele profilaktyki 

Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła PG 

Integralny program profilaktyki 

Edukacja nauczycieli – e-technologie w edukacji i 
wychowaniu 

Pedagogizacja rodziców 
Modelowanie relacji dzieci - TC Modelowanie i kontrola rodzicielska 

Edukacja uczniów (rozróżnienie chłopcy – dziewczęta) 



Co robić? 

Inne modele profilaktyki 

Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła PG 

Integralny program profilaktyki 

Zanim wejdą w 

sieć – II klasa SP  

VI-VI klasa – 

netykieta i zagrożenia 

1. Poszerzanie wiedzy 

o zagrożeniach w sieci 

+ empatia. 

2. Siec jako źródło 

wiedzy. 

1. Sieć jako 

źródło wiedzy 

2. Technologie 

cyfrowe a nauka 

Edukacja nauczycieli – e-technologie w edukacji i wychowaniu 

Pedagogizacja rodziców 

Modelowanie relacji dzieci - TC Modelowanie i kontrola rodzicielska 



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. 

G 

Ważne:  (1) w nocy telefon min. 1m od głowy dziecka; (2) nie nosić 
telefonu w kieszeniach spodni; (3) nie trzymać laptopa na kolanach; 

(4) jednotazowa rozpmowa przez TK do 10 min. 



Kontakt: 
  602-100-020    662-131-687 

     szkolenia@cps.edu.pl 

Wsparcie metodyczne i merytoryczne profilaktyki szkolnej 


