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Informacja prasowa Warszawa, 15.12.2022 r.

 

Dzieci i młodzież on-line 

Instrukcja obsługi 

 
Jak mądrze budować cywilizację cyfrową i jak poruszać się po niej z dzieckiem? Jak wykorzystać 

gigantyczne możliwości mediów cyfrowych? Jak ochronić dzieci przed ich zagrożeniami? Na te i wiele 

innych, istotnych pytań, które rodzą się w głowie niejednego rodzica czy wychowawcy odpowiedzą 

eksperci od zagadnień świata cyfrowego. 

Zapraszamy na cykl bezpłatnych wykładów online, podczas których zaproszeni goście opowiedzą jak 

chronić dzieci i młodzież przed cyfrowymi zagrożeniami, jak dobrze wykorzystać narzędzia cyfrowe 

oraz jak sprawić, by ułatwiały nam codzienne życie i wspierały w rozwoju czy tworzeniu więzi 

rodzinnych i społecznych.  

 

Pandemia i panujący w niej lockdown drastycznie nasiliły przebywanie dzieci i młodzieży  

w wirtualnej rzeczywistości. Narzędzia, które wcześniej były przede wszystkim dostawcą rozrywki, 

stały się obowiązkiem niezbędnym do edukacji. Pandemia gaśnie, uczniowie wrócili do szkół, ale 

konsekwencje zdalnego nauczania, szczególnie wydłużony czas korzystania z narzędzi cyfrowych – 

pozostały i stanowią nieodzowną część naszej codzienności. Jak, wraz z dzieckiem, poruszać się po 

wirtualnym świecie? Jak wspierać i kiedy jest moment, w którym trzeba wkroczyć, nim konsekwencje 

będą zbyt poważne? 
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Rodzice i wychowawcy nie mają wyboru, muszą nabyć nowe kompetencje cyfrowych przewodników. 

Zrozumienie rozwijającej się cyfrowej cywilizacji wraz z jej potencjałem i zagrożeniami, pozwoli  

w bezpieczny sposób poruszać się po niej i nauczyć tego kolejne pokolenia. Nasi prelegenci poprzez 

przekazywane treści stworzą swego rodzaju instrukcję obsługi, która będzie wsparciem w cyfrowej 

międzypokoleniowej podróży. 

Do każdego wykładu dołączamy infografiki, które w przystępny sposób przedstawią najważniejsze rady 

i wskazówki ekspertów. Infografiki można bezpłatnie pobrać i wykorzystać do celów edukacyjnych  

w warunkach domowych, czy podczas lekcji wychowawczych, zajęć informatycznych, zebrań  

z rodzicami. 

Tematy wykładów i prelegenci: 

15.12.2022 Świat cyfrowy – współczesny Dziki Zachód.; dr Zenon Waldemar Dudek 

05.01.2023 Szkodliwe i nielegalne treści w Internecie.; Oliwia Chojnacka 

12.01.2023 Narzędzia cyfrowe w walce z przemocą rówieśniczą w szkole.; dr Małgorzata Golonka-

Wójcik  

19.01.2023 Czy łatwo uzależnić się od narzędzi cyfrowych? Bogna Białecka 

26.01.2023 Nastolatki w Internecie i mediach cyfrowych.; Anna Borkowska 

02.02.2023 Higiena cyfrowa w rodzinie.; Agnieszka Stefaniuk 

09.02.2023 Oswajanie mediów społecznościowych – Tik Tok.; Katarzyna Lachman 

 

Zapraszamy! Bezpłatne wykłady dostępne na stronie: https://dziecionline.fina.gov.pl 

 

Wykład 1 

Świat cyfrowy – współczesny Dziki Zachód. 

W wykładzie inicjującym cykl, dr Zenon Waldemar Dudek podejmuje temat świata cyfrowego – czym 
jest oraz jakie pełni funkcje. Pojawi się temat iluzji więzi budowanych w Internecie oraz rozpadzie 
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więzi, który miał miejsce podczas pandemii. Poruszone zostają tematy przepaści pokoleniowej w dobie 
rewolucji cyfrowej oraz konieczności nabywania kompetencji cyfrowych przez dorosłych.  

dr Zenon Waldemar Dudek - Psychiatra i psychoterapeuta kulturowy. Zajmuje się archetypową analizą 

marzeń sennych, mitów współczesnych, zjawisk cywilizacji technologicznej. Znawca  

i popularyzator psychologii Junga.  Autor i redaktor artykułów i książek z dziedziny psychoterapii, 

psychologii kultury i psychologii biznesu. Twórca programu rozwoju osobistego oraz treningu 

kompetencji przywódczych „Linia życia”. Prezes Fundacji Instytut Psychologii i Kultury ERANOS.  

 

Wykład 2 

Szkodliwe i nielegalne treści w Internecie. 

Ekspertka, podejmując temat szkodliwych i nielegalnych treści w Internecie, przedstawi instruktaż jak 
świadomie i bezpiecznie korzystać z wirtualnej przestrzeni. W wykładzie znajdziemy odpowiedź na 
pytanie, jakie podjąć kroki, gdy w sieci przytrafi nam się coś złego. 

Oliwia Chojnacka - Specjalistka w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, w zespole reagowania 
na nielegalne i szkodliwe treści w Internecie. Odpowiedzialna za realizację działań w ramach Polskiego 
Centrum Programu Safer Internet. W zespole Dyżurnet.pl odpowiedzialna za popularyzację wiedzy  
o zagrożeniach internetowych. Współautorka raportu “Ryzykowne zachowania seksualne  
i seksualizacja młodych użytkowników internetu” oraz "Aplikacje mobilne - czy nasze dzieci są 
bezpieczne?". 

 

Wykład 3 

Narzędzia cyfrowe w walce z przemocą rówieśniczą w szkole. 

Psycholog, dr Małgorzata Golonka-Wójcik, podejmuje temat przemocy rówieśniczej, wyjaśniając na 
czym ona polega, jakie są jej przyczyny oraz jakie mechanizmy jej towarzyszą. Przedstawi czym jest 
Bullying, jakie niesie konsekwencji oraz jak rozpoznać, że dziecko jest jego ofiarą. Ekspertka opowie  
o aplikacji RESQL i o tym, jak może być pomocna w kontekście przeciwdziałania przemocy szkolnej. 

dr Małgorzata Golonka-Wójcik – Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Zajmuje się 
badaniem dynamiki grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów 
bullyingu – przemocy szkolnej. Wdraża zintegrowanu program monitorowania i zapobiegania 
przemocy rówieśniczej RESQL. Autorka licznych publikacji naukowych i podręczników. 
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Wykład 4 

Czy łatwo uzależnić się od narzędzi cyfrowych? 

Wykład mówiący o przyczynach i skutkach uzależnienia młodych ludzi od narzędzi cyfrowych. Dlaczego 
narzędzia cyfrowe uzależniają? Po czym poznać to uzależnienie, jakie są jego objawy? Ekspertka 
objaśni jak zapobiegać uzależnieniu oraz jak reagować jeśli ono się pojawi. 

Bogna Białecka – Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej Psychoterapii. Psycholog, autorka licznych 
programów profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży i profilaktyki uzależnień cyfrowych 
oraz publikacji w tym zakresie. Autorka szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, 
redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę 
uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego 
na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. W roku 2022 odznaczona Odznaką 
Honorową Rzecznika Praw Dziecka oraz Srebrnym Krzyżem zasługi. 

 

Wykład 5  

Nastolatki w Internecie i mediach cyfrowych. 

W wykładzie ekspertka przedstawi wzory korzystania z Internetu. Ponadto wyjaśni jak młodzi ludzie  
mogą pozytywnie i konstruktywnie korzystać z mediów społecznościowych. Przekaże wskazówki 
rozsądnego użytkowania portali społecznościowych, które mogą stać się cenną pomocą dla rodziców 
i nauczycieli. 

Anna Borkowska - psycholog, ekspert ds. edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym 
NASK. Specjalistka w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym 
wynikających z korzystania z technologii cyfrowych. Współautorka programów edukacyjnych z obszaru 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie m.in. "Loguj się z głową", "Przystań w sieci". Trenerka 
programów profilaktycznych i autorka licznych publikacji z  zakresu bezpieczeństwa cyfrowego dzieci 
i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowym Centrum Przeciwdziałania 
Uzależnieniom, Instytutem Matki i Dziecka i in. 
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Wykład 6 

Higiena cyfrowa w rodzinie. 

Coach, mentor oraz mama 7 dzieci opowie jak wykorzystać smartfony w wartościowy sposób. Jakie 
pytania stawiać sobie i dzieciom zanim damy dziecku smartfon. W wykładzie podzieli się swoim 
doświadczeniem i opowie, jak mądrze kontrolować dzieci oraz dbać o higienę cyfrową życia 
rodzinnego. 

Agnieszka Stefaniuk - Agnieszka Stefaniuk, romanistka, coach, mentor, autorka poradnika zarzadzania 

szczęściem „Jak to ogarnąć”, miłośniczka życia rodzinnego, żona i mama 7 fajnych dzieciaków. W sieci 

tworzy treści edukacyjne, bloga i profil @familyfunbymum. Prowadzi klub dla mam, warsztaty, 

wykłady na temat rozwoju osobistego kobiet oraz autorski program mentoringowy SILNA JAK MAMA. 

Zaraża optymizmem i dużo się śmieje – głownie z samej siebie. 

 

Wykład 7 

Oswajanie mediów społecznościowych – Tik Tok. 

W wykładzie ekspertka opowie o zaletach i wadach jednej z najpopularniejszych platform na świecie: 
Tik-Tok. Ponadto objaśni, jak w pozytywny sposób wykorzystać media społecznościowe.  

Katarzyna Lachman - Analizuje social media od 6 lat. Absolwentka St. John’s University w Nowym Jorku 
na kierunku Communication & Grafic Design. Posiada 3-letnie doświadczenie w kreacji treści i grafiki 
reklamowej do mediów społecznościowych. Pracowała m.in. dla wyższej uczelni, organizacji 
pozarządowych i firm w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi konto na Tiktoku dla fundacji 
Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie - PięknaDziewczyna.pl. Tworzy strategie i zarządza 
kontami społecznościowymi dla firm oraz  prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, 
młodzieży szkolnej i studentów na temat strategii realizacji social mediów. 
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