
Kilka słów o rodzicielskiej czujności 

 

Zwracamy się do Państwa  z apelem o  stałe monitorowanie  zachowania 

swoich dzieci w Sieci. Wywoła to zapewne niejednokrotnie z ich strony 

frustrację i agresję, jednak pozostawienie ich sam na sam z Internetem, jest 

równoznaczne z przyzwoleniem na zagubienie się  w wirtualnym świecie, na 

kontakt treściami  nieodpowiednimi do ich wieku.                                                          

Kupując dziecku smartfon powinniście mieć Państwo świadomość, że 

dajecie  mu  uzależniające narzędzia, które automatycznie wciągają  dzieci w 

inny świat, w którym ich system wartości buduje się na podstawie liczby 

zdobytych lajków.  Często im głupsze i odważniejsze zdjęcie czy wypowiedź, 

tym większa jest akceptacja rówieśników.  Równocześnie  należy mieć 

świadomość, że nie wystarczy powiedzieć po prostu: zabraniam Ci, bo   jest 

niemal pewne, że  reakcja dziecka  będzie przeciwna! Dlatego należy znaleźć 

czas na  rozmowy  z dzieckiem o świecie online, tłumaczyć, jakie panują tam 

zasady. Zapytajmy, gdzie ma założone konto, w jakich społecznościach się 

udziela. Poproście, aby  Was do  nich zaprosiły, byście Państwo  mogli 

sprawdzić, jakiego typu treści tam się pojawiają i kto do nich należy. Pozwoli to 

Państwu  odkryć, czym żyje Wasze dziecko. W wielu wypadkach  może być to 

wielkie zaskoczenie… 

Dziecko ma prawo do prywatności, jednak czym innym jest prowadzenie 

osobistego pamiętnika, a czym innym pisanie  w zamkniętych grupach 

dyskusyjnych o sprawach, o których rodzice nie mogą wiedzieć! 

Uczmy dzieci , aby robiły w Internecie tylko to, co mogłyby powtórzyć przy 

innych. Przypominajmy cały czas o zasadach, których należy przestrzegać! 

Kolejny obszar wymagający z Państwa strony rozumnej  czujności, to sposób 

spędzania przez Wasze dziecko czasu wolnego. Dotyczy to zwłaszcza dzieci w 

przedziale wiekowym od 12 do 15 r.ż. Ważne jest byście wiedzieli, z kim  

Wasza pociecha spotyka się po za domem i  co robi w  czasie wolnym.  

W okresie nastoletnim szczególną rolę odgrywają w życiu dziecka rówieśnicy. 

Dlatego w grupie kolegów czy koleżanek jego zachowanie może ulegać istotnej, 

negatywnej  zmianie. Po powrocie do domu należy być  uważnym  na wygląd i 

zachowanie dziecka, sposób mówienia, nawet jeśli  na co dzień jest  bardzo 

grzeczne i nie sprawia istotnych problemów wychowawczych.   



Rodzicu, sprowadziłeś na ten świat swoje Dziecko  i Twoja rola nie kończy się 

na tym, że zapewnisz jemu posiłek i  ubranie.  Zanim dojrzeje i nauczy się 

podejmować świadomie  życiowe decyzje, powinieneś z nim rozmawiać, 

budować zaufanie, poznawać jego świat i wiedzieć, co się dzieje w jego życiu! 

Nie ma żadnej cudownej pigułki ani aplikacji, która pomaga w wychowaniu 

dziecka. Otwartość, szczerość i częste z nim rozmowy  to jedyna skuteczna 

metoda! 

Irena Gawron- psycholog szkolny 

Dyrekcja i pedagodzy 

 

 

 

 

 


