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Obiektem zainteresowania niniejszej pracy jest komputer osobisty i jego 

wpływ na proces wychowania młodego pokolenia.  

Autor dostrzegając przemiany cywilizacyjne, które przyniosło rozpo-

wszechnienie komputerów, chciał odnaleźć odpowiedź na pytanie: jak 

wpłynęło to na powszechną oświatę i jej jakość? Biorąc pod uwagę dyna-

mikę procesu tu omawianego, interesujące dla autora stało się również 

poznanie zmian, jakich można spodziewać się w przyszłości. 

Celem badania jest przeanalizowanie bilansu zysków i strat, które kom-

puter stwarza dla edukacji. Implikacje do jakich autor chciałby dojść − to 

identyfikacja zagrożeń i sposobów ich eliminacji oraz odkrycie szans, które 

niesie postęp nowej technologii.  

Opis komputera, jego funkcji i możliwości wykorzystania 

Komputer osobisty to mikrokomputer o niewielkich rozmiarach spoty-

kany w domach i biurach i służący do wprowadzania i eksplorowania zapi-

sanych w jego pamięci wewnętrznej danych w postaci obrazu, dźwięku, 
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video i tekstu. Sposób sterowania komputerem odbywa się przy pomocą 

klawiatury alfabetyczno-numerycznej oraz myszki. Dzięki oprogramowa-

niu i specjalnym programom instalowanym w pamięci wewnętrznej można 

go wykorzystywać do skomplikowanych obliczeń, obróbki tekstu, czy gra-

fiki, a także nagrywania i montażu muzyki i filmów, czy też prezentacji 

multimedialnych. Stał się on obecnie narzędziem, które w znaczny sposób 

ułatwia wiele czynności związanych z pracą i nauką, a także jest źródłem 

rozrywki. Komputery w coraz większym stopniu zastępują książki i trady-

cyjne notatniki papierowe. Również aparaty fotograficzne i kamery video 

zapisują zdjęcia i filmy w formie elektronicznej, aby można było je skopio-

wać do pamięci komputera i później wyświetlać na monitorze. Dzięki roz-

wojowi technicznemu komputer jest wykorzystywany przez ludzi coraz 

skuteczniej. Rosną jego możliwości obliczeniowe, pojemność pamięci i 

tempo pracy, a jednocześnie maleją rozmiary. Obecne komputery minia-

turki tzw. palmtopy, które mieszczą się z powodzeniem w dłoni, mają moż-

liwości przekraczające wielokrotnie możliwości pierwotnych komputerów 

osobistych.  

Najbardziej rewolucyjnym momentem w historii komputerów stało się 

upowszechnienie internetu, czyli połączenia ich w ogromną sieć. Odtąd 

możliwe stało się przekazywanie wszystkich danych pomiędzy kompute-

rami i pojawiły się zupełnie nowe narzędzia pracy. Internet określany jest 

fenomenem przekazu informacji, a jego atuty są coraz większe. Nie podlega 

on praktycznie granicom administracyjnym. Może być wykorzystywany 

prawie w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Na świecie internet istnieje od 

lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a w Polsce od 1995 roku. Jest to 

więc zjawisko stosunkowo nowe, ale liczba użytkowników rośnie bardzo 

dynamicznie. Wedle najnowszych danych GUS odsetek gospodarstw do-

mowych z dostepem do internetu w Polsce wynosił 63,4%, z czego 56,8% 

stanowiły połączenia szerokopasmowe [Noga, 2008: 125]. Na świecie licz-

bę osób, które korzystają z internetu szacuje się na około dwa miliardy. 

Narzędzia bazujące na sieci internetowej to między innymi wyszukiwarki, 

portale informacyjne, komunikatory tekstowe, głosowe i video, fora, blogi, 
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strony, czy serwisy internetowe. Ważną rolę pełni poczta elektroniczna, 

która jest najczęstszym sposobem komunikacji i wymiany danych.  

Statystyki pokazują, że młodzi ludzie wykorzystują internet głównie do 

rozrywki. Ostatnio najpopularniejszą jej formą stały się portale społeczno-

ściowe. Są to strony służące do dzielenia się z innymi użytkownikami pry-

watnymi informacjami, zdjęciami, poglądami oraz do wzajemnej komuni-

kacji przy pomocy zintegrowanych czatów oraz skrzynek pocztowych.  

Wedle badań firmy „Polskie Badania Internetu”, tylko w styczniu 2011 

roku skorzystało z nich 72% polskich internautów. 18 milionów Polaków 

posiada swoje konto w jakimś portalu społecznościowym. Stanowi to 99% 

wszystkich użytkowników Internetu [Noga, 2008: 13]. Innowacyjnym 

i cieszącym się równie dużą popularnością narzędziem, są serwisy służące 

do publikowania krótkich filmów video, które można udostępniać innym 

użytkownikom. Najbardziej znaną stronę tego typu: youtube.com, odwie-

dza regularnie 12 milionów Polaków. Równie popularne są portale infor-

macyjne, których głównym zadaniem jest przekazywanie bieżących wia-

domości z kraju i ze świata, ale również pełnią funkcję poradników i za-

sobników wiedzy podzielonej na różne kategorie tj. motoryzacja, zdrowie, 

sport. Internet umożliwia również robienie zakupów bez wychodzenia 

z domu. Jest co coraz bardziej powszechne zjawisko. Dzięki porównywar-

kom klient może odnaleźć żądany produkt w najbardzej konkurencyjnej 

cenie. Kolejną dziedziną, która przeobraża się pod wpływem internetu jest 

czytelnictwo. Książki i czasopisma można dziś kupić w wersji elektronicz-

nej i czytać na ekranie komputera. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż 

tradycyjnych książek jest już mniejsza niż tzw. e-booków [Mischke, Stani-

sławska, 2011]. Dzięki rozwojowi bankowości elektronicznej ludzie mogą 

również zarządzać swoimi pieniędzmi zgromadzonymi na kontach banko-

wych. Coraz lepiej rozwijają się radia i telewizje internetowe. Wszystkich 

funkcji internetu nie sposób wymienić. Jego rola w życiu współczensego 

człowieka jest olbrzymia i stale rosnąca. Z dnia na dzień coraz większa 

aktywność ludzka ogniskuje się w sieci internetowej. Nie sposób przejść 

wobec tego faktu obojętnie. Z pewnością na naszych oczach dokonuje się 
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bardzo ważny proces społeczny, którego oblicza nie są jeszcze do końca 

znane i przewidywalne. 

Wykorzystanie komputerów w edukacji - wady i zalety 

Jeśli chodzi o konsekwencje edukacyjne to uważa się, że komputer z do-

stępem do internetu stał się współcześnie, poza szkołą i telewizją, głów-

nym źródłem wiedzy. Strony o charakterze edukacyjnym, wg najnowszych 

dostępnych statystyk, są regularnie odwiedzane przez około 76% inter-

nautów polskich. Obecnie istnieją też setki programów edukacyjnych, en-

cyklopedii i pomocy naukowych w wersji elektronicznej wykorzystywane 

przez nauczycieli i uczniów. Programy multimedialne poprzez swoją 

atrakcyjną formę przyciągają uwagę ucznia i powodują, że zadania, które 

wykonuje nie są narzucane, lecz podejmowane z własnej inicjatywy. Satys-

fakcja, jaka towarzyszy temu procesowi poprawia zapamiętywanie nau-

czanych treści. Wykorzystanie obrazu i dźwięku razem z tekstem poszerza 

możliwości dopływu informacji do mózgu. Język obrazowy zwiększa szyb-

kość rozkodowania przekazywanych informacji i poprawia efektywność 

zapamiętywania [Mischke, 2006]. 

Z komputerem dziecko skuteczniej może uczyć się języków obcych. 

W tej dziedzinie ruchomy obraz i dźwięk zwielokrotniają efektywność 

szybkiego przyswajania wiedzy. Słówka odtwarzane przez lektora wraz 

z tekstem wyświetlanym na ekranie, a często również obrazkami przed-

miotów i wykonywanych czynności usprawniają przebieg nauczania. Pro-

gramy do nauki języków obcych najczęściej posiadają zintergrowany 

z nimi słowniczek, który w błyskawicznym tempie pozwala odnaleźć bra-

kujące słówko i odtworzyć jego poprawną wymowę. Jeszcze szersze moż-

liwości otwiera internet. Dzięki komunikatorom głosowym możliwe jest 

nauczanie języków na ogledłość oraz rozmowy w języku obcym prowa-

dzone z ludźmi na całym świecie. 

Na rynku pojawia się również coraz więcej programów do nauki przed-

miotów ścisłych. Dzięki nim można na przykład tworzyć modele figur 

geometrycznych i prezentować animacje objaśniające zjawiska fizyczne, 
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a także wykonywać trudne obliczenia i tworzyć wykresy. Komputer umoż-

liwia przeglądanie zdjęć wraz z ich powiększaniem, przesuwaniem i obra-

caniem, co otwiera bardzo bogate możliwości. Współczesny człowiek bez 

wysiłku może na ekranie komputerowym podziwiać obiekty przyrodnicze 

i astronomiczne, przeglądać mapy w wersji multimedialnej z możliwością 

łatwego wyszukiwania nazw geograficznych, dzieła sztuki, czy symulacje 

bitew wojennych. Komputery znalazły również dobre zastosowanie 

w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza 

u osób niedosłyszących. Trudno w zasadzie wyobrazić sobie dziedzinę 

nauki, w której nie byłby przydatny. Coraz śmielej mówi się o możliwości 

wykorzystania tego narzędzia w nauczaniu początkowym, a nawet 

w przedszkolach. Istnieją obecnie wartościowe programy do nauki mate-

matyki, przyrody, czy ortografii dla najmłodszych, konstruowane przez 

najlepszych dydaktyków. 

Pozytywną rolę w edukacji dzieci pełnią też gry komputerowe. Sprzy-

mierzeńcem jest tutaj niewątpliwie naturalna ciekawość, która pojawia się 

w dzieciach przy kontakcie z komputerem. Emocje, które towarzyszą 

dziecku przy dążeniu do założonego w grze celu i uczestniczeniu w jej 

fabule mogą mieć różnorakie konsekwencje [Bendyk, 2010: 55-67]. Nie-

rzadko są to konsekwencje negatywne, ale jeśli program lub gra jest mą-

drze skonstruowana i nie zawiera treści antywychowaczych to może być 

owocnym instrumentem pracy nauczyciela.  

Zmiany w edukacji na skutek pojawienia się nowej technologii są rewo-

lucyjne i zaszły błyskawicznie, w czasie krótszym niż jedno pokolenie. 

Tempo tych przeobrażeń jest często szybsze niż tempo ich przyswajania 

i zrozumienia przez nauczycieli i pedagogów. 

Konieczność edukacji informatycznej wynika z tego powodu, że znajo-

mość obsługi komputera wymagana jest już na większości stanowisk pra-

cy. Kariera absolwenta szkoły zależy od jego kwalifikacji, a używanie kom-

puterów to współcześnie podstawowa zdolność, którą sprawdzają praco-

dawcy podczas rekrutacji kandydatów do pracy. 
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Pojawienie się nowych technik przekazu wiedzy wymusiło wprowadze-

nie do nauki nowego pojęcia, które w polskiej wersji nazywa się edukacją 

elektroniczną lub skrótowo e-edukacją (z ang. e-learning). Definicję tego 

terminu zaproponowali Jerzy Mischke i Anna K. Stanisławska. W ich rozu-

mieniu e-edukacja to „system edukacyjny, na który składają się instytucje, 

osoby i czynności, w tym prawo, metodyka nauczania, proces nauczania 

i jego organizacja oraz relacje pomiędzy uczestnikami, które prowadzą do 

zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji przez ucznia przy użyciu 

nowoczesnych technologii” [Pezda, 2011]. Pojęcie to autorzy wspomnianej 

pracy konfrontują z tzw. edukacją traydcyjną, w odróżnieniu od której  

w e-edukacji nie ma zachowanej jedności miejsca i czasu i stosuje się inne 

reguły i metody niż klasyczne takie jak klasa szkolna, tablica i podręcznik. 

Do zalet tego typu nauczania należą niewątpliwie niższe koszty oraz moż-

liwość uczenia się bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Technika 

daje możliwość nagrywania i późniejszego odtwarzania opuszczonych 

lekcji. Nauczanie na odległość nie tylko przy użyciu internetu stosowane 

jest na świecie już od dawna, jednak dotyczy w zasadzie tylko poziomu 

akademickiego i tylko niektórych kierunków, ale jego efektywność jest 

dyskusyjna. Uniwersytety, które przez ostatnie lata tworzyły kierunki stu-

diów z wykorzystaniem wyłącznie metod zdalnego kształcenia skłaniają 

się współcześnie do stosowania systemu mieszanego, w którym w jakimś 

stopniu wykorzystywane są metody tradycyjne i bezpośredni kontakt 

z wykładowcą [Czukowska, Grabek, 2011]. W Polsce system ten poza nie-

licznymi wyjątkami nie jest jeszcze szeroko wykorzystywany. 

Wydaje się, że wprowadzenie e-learningu do szkolnictwa niższego po-

ziomu nie jest możliwe. Nauczyciel, który nie ma bezpośredniego kontaktu 

ze swoimi uczniami nie jest w stanie zdyscyplinować ich, ani kontrolować 

procesu kształcenia. Połączenie internetowe nie daje możliwości zastąpie-

nia wszystkich kanałów komunikacyjnych między nimi. Ponadto większość 

zajęć w szkole wymaga przeprowadzenia eksperymentów. Nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych nie jest w ogóle możliwe zdalnie. Komputery 

to technika, która może służyć wspomagająco, lecz postulaty niektórych 
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środowisk, aby reformować szkołę w kierunku e-edukacji zmierzają de 

facto do unicestwienia nauczania. 

Mimo istniejących wątpliwości, proces informatyzacji szkoły i ukierun-

kowania jej w stronę e-edukacji wydaje się być coraz bardziej postępujący. 

Pojawiają się środowiska i grupy usilnie krytykujące tradycyjne szkolnic-

two za używanie metod niedostosowanych do ducha czasów. Padają z ich 

strony twierdzenia, że takie narzędzia jak laptopy i telefony multimedialne 

mogłyby sprawić, że edukacja stanie się przyjemna i jednocześnie skutecz-

na. Śladem podobnego myślenia zdają się podążać organy decyzyjne nie-

których państw. Rząd RP w 2008 roku zapowiadał wprowadzenie progra-

mu “Komputer dla ucznia”, który polegać miał na zakupie dla każdego 

gimnazjalisty osobistego komputera. Ze względu na trudną sytuację budże-

tu państwa projekt został zawieszony. W międzyczasie w innych krajach 

wprowadzono podobne programy w życie. Rząd Rumunii sfinansował 

bony na zakup laptopów dla najbiedniejszych rodzin. W wyniku tego do 

uczniów rumuńskich trafiło kilkadziesiąt tysięcy nowych komputerów. 

W marcu 2010 roku dwaj amerykańscy naukowcy: Ofer Malamud 

z University of Chicago i Cristian Pop-Eleches z Columbia University, opu-

blikowali wyniki swoich badań przeprowadzonych na podstawie ankiet 

wypełnionych przez kilka tysięcy rodzin rumuńskich. Pokazały one, że 

uczniowie z dostępem do komputera uzyskują niższe wyniki z matematyki, 

języka ojczystego i języka obcego od dzieci bez komputerów [Rosrowska, 

1997]. Podobny program wprowadzony w USA w Kalifornii został szczegó-

łowo zbadany przez Jacoba L. Victora i Helenę F. Ladda z Duke University 

przyniósł podobne skutki. Dostęp do komputera z internetem zamiast 

poprawiać wyniki w nauce pogarszył je. W Rumunii bardziej szczegółowe 

analizy wykazały, że na 87% komputerach dofinansowanych przez rząd 

zainstalowane były głównie gry, a tylko na 9% oprogramowanie udostęp-

nianie bezpłatnie przez szkoły. Naukowcy we wspomnianych badaniach 

doszli jednak również do wniosku, że tym dzieciom, które mają wyrobiony 

nawyk czytania książek komputer pomaga w osiąganiu lepszych wyników. 

Problem jego szkodliwości dotyczy głównie uczniów z rodzin, w których 
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rodzice są słabo wykształceni i nie przywiązują należytej wagi do wycho-

wania dziecka, które otrzymuje komputer i samo decyduje, w jaki sposób 

z niego korzysta. 

W marcu 2011 roku polski wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj 

ogłosiła powrót do programu “Komputer dla ucznia”. Od września wszyscy 

pierwszoklasiści mieliby otrzymać laptopy na własność. W toku prac zmo-

dyfikowano go jeszcze i obecnie projekt przewiduje wyposażenie w lapto-

py szkół z możliwością zabierania do domu przez uczniów w wyjątkowych 

sytuacjach. Komputery mają otrzymać również nauczyciele. Rząd angażu-

jąc do współpracy pedagogów i firmy teleinformatyczne zapewni odpo-

wiednie oprogramowanie i szkolenia dla nauczycieli [Kowalczuk, 2011]. 

Projekt ten został poddany wielostronnej krytyce niektórych mediów 

i różnych ekspertów, głownie ze względu na brak całościowego planu in-

formatyzacji systemu edukacji. Zdaniem krytykujących oprócz rozdawania 

laptopów powinien on zapewnić rozsądny sposób ich wykorzystania [No-

ga, 2001: 129].  

Nie wiadomo w jakim ostatecznie kształcie i czy w ogóle zrealizowane 

zostaną plany rządowe, jednak same zapowiedzi i realizacja podobnych 

programów w innych państwach daje podstawę, aby przypuszczać, że 

komputeryzacja w edukacji będzie postępować. Kwestią dyskusyjną jest to, 

jakich zmian można się z tego powodu spodziewać. Komputery poza nie-

kwestionowanymi walorami przynoszą również wiele szkody. Zaburzają 

proces nauczania i deformują samodzielne myślenie młodego człowieka. 

Uczniowie często wykorzystują internet do oszukiwania nauczyciela, gdyż 

znajdują w nim bardzo dużo ściąg, gotowych prac domowych i wypraco-

wań, które kopiują i przedstawiają jako wynik swojej pracy. Obecnie na 

stronach internetowych można bez żadnego problemu znaleźć rozwiąza-

nia większości zadań matematycznych ze wszystkich podręczników i zbio-

rów zadań używanych w szkołach. Wystarczy do wyszukiarki internetowej 

wpisać jego treść. Niewątpliwie w bardzo dużym stopniu utrudnia to nau-

czycielowi przebieg procesu oceniania.  
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Niektórzy dydaktycy są zdania, że używanie komputerów wpływa nega-

tywnie na rozwój procesów myślowych dzieci. Ich zdaniem świadomość 

łatwego dostępu do informacji i aplikacji komputerowych, które pokonają 

wszelkie trudności za użytkownika zmniejsza motywację do samodzielne-

go wysiłku [Wojtasik, 2009]. W polskich szkołach wśród nauczycieli ma-

tematyki od dawna istnieje opór do stosowania przez uczniów kalkulato-

rów. Jako argument często podawane jest twierdzenie, że celem nauczania 

nie jest bowiem wyrabianie sprawności manualnej nadgarstka, lecz rozwój 

pracy mózgu. 

Potencjalne zagrożenia związane z procesem wychowawczym 

dziecka wynikające z obcowania z internetem 

Każda nowa funkcja, jaką daje nowoczesna technologia ma z jednej 

strony korzystny wpływ, ale z drugiej stwarza nowe zagrożenia. Dostęp do 

ogromnych zasobów internetu może to być oczywiście szansą dla dziecka 

na lepszy rozwój. Istnieją jednak przesłanki, aby sądzić, że młodzi ludzie 

mają trudności w rzetelnej ocenie wartości treści spotykanych w sieci. Gdy 

traktujemy komputer, jako narzędzie kształcące, które być może w przy-

szłości ma zastąpić lub mocno organiczyć rolę szkoły i nauczycieli, to od-

powiedzialność za przebieg kształcenia spada wówczas na ucznia. Spełnia 

się tutaj przy okazji głoszony przez tzw. pajdocentrystów postulat, aby 

uczeń sam decydował o tym, czego chce się uczyć. Sugata Mitra, naukowiec 

z Wielkiej Brytanii jest propagatorem poglądu, że jeśli daje się dziecku 

swobodę zdobywania wiedzy i odpowiednie narzędzie w postaci internetu 

to proces uczenia się przebiega efektywniej niż w sposób tradycyjny. Opie-

ra ją na wnioskach z eksperymentów, które przeprowadził na ubogich 

dzieciach z tzw. slumsów w krajach azjatyckich i afrykańskich. Polegały 

one na wbudowywaniu w ścianach, w miejscach, w których bawią się dzie-

ci komputerów z dostępem do szybkiego internetu oraz rejestrowania ich 

zachowań przy pomocy ukrytej kamery [Rosrowska, 1997]. Jak twierdzi 

badacz dzięki wzajemnej współpracy dzieci, które wcześniej nie widziały 

internetu bardzo szybko nauczyły się z niego korzystać i poprzez odkry-
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wanie nowych, nienarzuconych z zewnątrz treści, uczyły się jego zdaniem 

lepiej i efektywniej. Trudno jednak mówić o efektywności zdobywania 

widzy, gdy przyjmuje się, że każde dziecko jest nauczane tego, czego chce 

być nauczane. Tradycyjna dydaktyka zakłada, że kształcenie wymaga zde-

finiowania celów, a więc planowanych zmian w uczniu. Cele te wynikają 

z ideałów wychowawczych i budowane są przez teleologów, którzy dia-

gnozują potrzeby edukacyjne i ukierunkowują cały system edukacji. Po-

dobnie rzecz ma się z treściami kształcenia. Ich dobór przez twórców tra-

dycyjnych systemów edukacyjnych winien być ukierunkowany na dobro 

dziecka, jego rozwój i możliwości praktycznego wykorzystania. Programy 

kształcenia powinny być budowane na podstawie znanej wiedzy o czło-

wieku, zwłaszcza jego psychologii, etapów rozwoju i potrzeb społecznych. 

Niezwykle trudna rola spada w tym procesie na nauczyciela. Kompetentny 

nauczyciel wyposażony jest w wiele artybutów i unikalnych cech, które 

decydują o sukcesie edukacyjnym lub jego braku. Bardzo ważna jest też 

wzajemna komunikacja i zrozumienie pomiędzy uczniem i nauczycielem. 

Cały ten system udoskonalany jest od tysięcy lat i z powodzeniem stoso-

wany w większości cywilizowanych krajów. W pajdocentryzmie dziecko 

pozostawione jest samo sobie. Nie jest ono świadome celów, które powin-

no osiągnąć i przez to nie posiada odpowiedniej motywacji do pracy. Uczeń 

może zdobyć wykształcenie tylko wówczas, gdy wyrobi w sobie odpo-

wiednie nawyki, nauczy się cierpliwie pracować i wytrwale podążać za 

określonym celem. Nie jest to możliwe jedynie poprzez zabawę i sponta-

niczne działanie. Potrzebna jest dyscyplina, którą stymuluje wychowawca. 

Dzieci obserwowane przez profesora Mitrę niewątpliwie dzięki interneto-

wi zdobyły nowe wiadomości. Nie sposób jednak mówić tutaj o sukcesie 

edukacyjnym, gdyż proces ten był przypadkowy, niezamierzony i pozba-

wiony celu.  

Wychowanie to proces złożony. Polega on na świadomym lub nieświa-

domym wpływaniu na jednostkę ludzką ze strony środowiska lub instytu-

cji. W późniejszych etapach rozwoju można mówić o tzw. samowychowa-

niu, czyli o samodzielnej działalności człowieka ukierunkowanej na 
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ukształtowanie własnego poglądu na świat, idei i przekonań. Samowycho-

wanie jest jednak zawsze następstwem wcześniejszych wpływów ze-

wnętrznych [Noga, 2001: 137]. Wychowanie ma na celu ukierunkowanie 

rozwoju osobowości, w taki sposób, aby był on przygotowany do życia 

w społeczeństwie. Trudno oczekiwać od dziecka pozostawionego samemu 

sobie, że jego poznawanie świata będzie przebiegało w sposób zgodny 

z ideałami, które są powszechnie uznane.  

Praktyka pokazuje, że internet nie sprzyja wychowawcom. Jego zawar-

tość jest mieszaniną bardzo różnych materiałów, które często mają anty-

wychowawczy wpływ. Jeśli przeglądarka internetowa nie jest wyposażona 

w żaden filtr rodzicielski, to dziecko nawet mimowolnie natrafia na porno-

grafię, akty przemocy lub drastyczne treści. Dla psychiki dziecka internet 

może więc się okazać niebezpieczny. Często z treściami pornograficznymi 

internauta ma styczność pomyłkowo. Wiele odnośników i haseł w Interne-

cie, które nie mają związku z seksualnością kieruje bezpośrednio na strony 

pornograficzne. Pornografia wypacza w dziecku pojęcie miłości i prowadzi 

do przedmiotowego spojrzenia na drugą osobę. Promuje również postawę 

egoizmu i rozwiązłości seksualnej bez poczucia odpowiedzialności.  

Badania TNS OBOP na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje z 2008 roku wy-

kazują, że 41% procent dzieci poniżej 9 roku życia korzysta z internetu 

samodzielnie. To samo badanie ustaliło, że tylko 24% rodziców używa 

filtrów zabezpieczających przed niepożądanymi treściami. Poza tym rodzi-

ce kontrolują dostęp do internetu poprzez sprawdzanie historii przegląda-

nych stron, ustawianie komputera w widocznym dla innych miejscu, roz-

mowę na temat tego, co przeglądają lub towarzyszenie dziecku przy każ-

dym użyciu. 7% rodziców nie stosuje żadnej z wymienionych metod. Po-

nadto około 50% z nich deklaruje, że posiada mniejsze umiejętności po-

sługiwania się komputerem od ich dzieci [http://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Cyberprzemoc, odczyt 2.06.2011]. Pomimo deklarowanych przez rodziców 

sposobów kontroli internetu aż 70% dzieci w wieku 7-17 lat odpowiedzia-

ło w ankiecie, że miało kontakt z pornografią w sieci. Z kolei 50% spotkało 
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tam brutalne sceny przemocy. Świadomość tych zagrożeń przez rodziców 

jest dużo mniejsza.  

Wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem komputera powoduje 

szereg negatywnych konsekwencji [Pyżalski, 2011]. Przede wszystkim 

wpływa to niszcząco na zdrowie fizyczne użytkownika. Komputer jest 

szkodliwy dla wzroku, kręgosłupu oraz nadgarstka (zespół cieśni nad-

garstka). Niebezpieczeństwo to można i trzeba eliminować poprzez upo-

wszechnianie wiedzy dotyczącej BHP pracy przy komputerze. 

Istotnym zagrożeniem związanym z internetem jest mechanizm uzależ-

nienia, którego zaawansowaną formą jest rodzaj choroby, nazywany przez 

psychiatrów Zespołem Uzależnienia od Internetu. Najczęściej uzależniają 

się dzieci, których rodzice nie interesują się sposobem używania przez nie 

komputera. Często rodzice tacy wyrażają radość z powodu tego, że dziecko 

ma zajęcie i nie muszą martwić się o to, gdzie i z kim się bawi [Noga, 2001]. 

Wówczas młody człowiek coraz więcej czasu spędza przed ekranem kom-

putera, coraz bardziej izoluje się od otoczenia i zaczyna żyć jakby poza 

rzeczywistością. Dziecko ma przez to problemy z nauką i nawiązywaniem 

prawidłowych relacji z rodziną i rówieśnikami. Tworzy się silny związek 

emocjonalny z komputerem. Gdy pojawiają się w dziecku stany napięcia 

i wewnętrzne trudności, odreagowuje je ono poprzez maszynę. Wiele osób 

przeżywa stany lękowe, a nawet depresyjne, gdy pozbawi się je dostępu do 

sieci. Jest to objaw głębokiego uzależnienia. Podczas długotrwałych awarii 

w dostępie do internetu w latach 90. w USA doszło do fali samobójstw. 

Kluczowym elementem dla skutecznej walki ze zjawiskiem uzależnienia 

jest świadomość rodziców. Dzieci nie mogą być pozostawione same 

z komputerem, gdyż działa on zniewalająco i niszczy ich psychikę. 

Wiele serwisów internetowych, czatów oraz for daje możliwość komu-

nikowania się pomiędzy internautami zupełnie anonimowo. Stwarza to 

kolejne dylematy. Brak poczucia odpowiedzialności za wypowiedziane 

słowa otwiera furtkę do nieetycznych zachowań, których w świecie real-

nym człowiek się nie dopuszcza ze względu na poczucie wstydu i presję 

społeczną. Zdarza się, że uczennica ze wzorowym zachowaniem w szkole, 
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podczas pogawędki na komunikatorach używa wulgaryzmów, albo prze-

jawia niekulturalne i niemoralne zachowania. Popularne wśród młodzieży 

serwisy randkowe i czaty są doskonałym narzędziem dla uwodzicieli, pe-

dofilów i innych przestępców, którzy manipulują dziećmi i nakłaniają je 

później do nieodpowiednich czynów. Z drugiej strony anonimowość inter-

netowa ma pozytywne aspekty. Dla dzieci nieśmiałych, zamkniętych 

w sobie może być lekarstwem i pierwszym krokiem do otwarcia się na 

otoczenie.  

Jednym ze złych następstw rozpowszechnienia internetu jest pojawie-

nie się tzw. cyberprzemocy. Cyberprzemoc to stosowanie przemocy po-

przez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób 

z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego [Kościński, 

Serwetnyk, 2010]. Ze względu na szereg mechanizmów psychologicznych 

i społecznych, które zachodzą w sieci forma tej przemocy różni się znaczą-

co od tradycyjnej. Ofiara przemocy nie może się ukryć, ani uciec przed 

swym sprawcą. Poza tym sprawca nie zawsze jest świadomy cierpień, któ-

rych doznaje osoba nękana. W przemocy tradycyjnej jej reakcja jest na-

tychmiastowa. W internecie nie ma możliwości obserwacji emocji, a przy-

najmniej jest ona ograniczona. Najczęściej akty przemocy popełniane są 

anonimowo, lecz wg większości badań nad tym zagadnieniem, zazwyczaj 

ofiara potrafi wskazać napastnika [Noga, 2008: 38]. Co jakiś czas media 

donoszą o samobójstwach popełnianych przez nastolatków, których mo-

tywem była przemoc doświadczona w sieci. Najczęściej dzieje się tak po 

zamieszczeniu kompromitujących materiałów na serwisie internetowym. 

Obecnie dużym zagrożeniem stało się rozpowszechnienie portali społecz-

nościowych, na których do tego typu aktów dochodzi często. W niektórych 

badaniach podaje się, że internet jest najczęstszą przyczyną samobójstw 

wśród młodzieży.  

Dzięki swoim ogromnym możliwościom i szerokim zastosowaniom 

komputer i internet stały się dla młodzieży synonimami szczęścia. Wiara 

w nieograniczone możliwości maszyny wydaje się być coraz większa. Moż-

na ulec złudzeniu, że daje ona receptę na wszystko i zawsze mówi prawdę. 
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Dziecko, które nie zawsze potrafi w młodym wieku odróżnić od siebie 

dobro i zło, może stać się ofiarą tego przeświadczenia. W Internecie zna-

leźć można bardzo dużo fałszywych porad i niebezpiecznych instrukcji (np. 

jak popełnić samobójstwo, jak skonstruować bombę itp.). Dziecko poszu-

kujące odpowiedzi na swoje trudności może być nakierowane na zgubną 

drogę.  

Najważniejszą rolę w procesie wychowawczym młodego pokolenia 

zawsze sprawują rodzice. W momencie pojawienia się zagrożeń ze strony 

nowoczesnych technologii ich odpowiedzialność wzrasta. Muszą bowiem 

baczniej przyglądać się swoim dzieciom i sprawować rodzicielską kontrolę 

nad treściami, z którymi dzieci mają kontakt.  

Wpływ gier komputerowych na wychowanie młodzieży 

Zagadnieniem związanym z komputerami, wymagającym osobnego po-

traktowania są gry komputerowe. Są to aplikacje multimedialne, wykorzy-

stujące możliwości komputerów, w których toczy się akcja i najczęściej 

występują określeni bohaterowie. Przebieg tej akcji częściowo zależy od 

użytkownika. Zazwyczaj w grze jest określony cel, do którego gracz powi-

nien dojść. Może to być wygranie jakiejś bitwy, pokonanie toru przeszkód, 

albo zwycięstwo wyścigu, czy meczu. Najczęściej gra związana jest z mo-

tywami i postaciami spotykanymi w życiu, ale niejednokrotnie jej akcja 

opiera się o science fiction. Spośród różnych kategorii warto wspomnieć 

gry o nazwie RPG (z ang. role-plaing game), w których gracz musi wcielić 

się w bohatera i odgrywać przewidzianą dla niego rolę w scenariuszu. 

W zależności od efektywności wykonanych zadań zmieniają się cechy bo-

hatera takie jak: pojemność płuc, sprawność fizyczna, umiejętności posłu-

giwania się bronią itp. Dzięki tym cechom postać może wygrywać bitwy 

z pojawiającymi się przeciwnikami i rozwijać się. Ze względu na swój roz-

rywkowy charakter gry stały się od początku spopularyzowania kompute-

rów głównym sposobem spędzania czasu przed komputerem przez dzieci. 

Zmieniają one oblicza podwórek i boisk osiedlowych, gdyż tradycyjne gry 

i zabawy dzieci ustępują wirtualnym. Liczba wyprodukowanych gier kom-
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puterowych rośnie w zawrotnym tempie, podobnie jak i jakość grafiki, czy 

podkładów muzycznych oraz dochody czerpane przez ich twórców. Obec-

nie coraz więcej gier dostępnych jest w internecie. Gracze mogą dzięki 

temu rywalizować pomiędzy sobą, a nie tylko z maszyną. Świat gier wpły-

wa obecnie na psychikę większości dzieci, które mają dostęp do kompute-

rów. Problem ze szkodliwym oddziaływaniem gier dotyczy również ludzi 

dorosłych. Współcześnie wiele osób uzależnionych jest od gier hazardo-

wych, które dostępne są w sieci. Jest to przyczyna wielu dramatów osobi-

stych i rozbicia wielu rodzin.  

Generalnie możliwości, jakie stwarzają gry komputerowe mogą być wy-

korzystane w pozytywnych celach. Najmłodsze dzieci dzięki grom eduka-

cyjnym chętniej i łatwiej chłoną wiedzę. Gry dla nich często oparte są na 

motywach popularnych bajek, przez co zwiększa się atrakcyjność ich od-

bioru. Dzieci uczą się literek, tabliczki mnożenia lub nazw geograficznych. 

Gry takie są konstruowane odpowiednio do wieku dziecka oraz jego płci. 

Również starsze dzieci i młodzież mogą skorzystać na tej formie rozrywki. 

Istnieją wartościowe gry ekonomiczne, w których użytkownik musi roz-

sądnie gospodarować zgromadzonymi funduszami, inwestować i prowa-

dzić transakcje na wirtualnym rynku. Dzieci uczą się dzięki nim oszczędno-

ści i praw gospodarki. Poza tym na rynku można odnaleźć sporo gier do 

nauki konkretnych przedmiotów. Są to np. proste testy lub quizy spraw-

dzające wiedzę. Mogą też być bardziej zaawansowane z fabułą, wymagają-

ce wysiłku umysłowego. Gracze oprócz zdobywania wiedzy, dzięki grom 

ćwiczą zdolności koordynacyjno-ruchowe oraz szybkość reakcji na bodźce 

zewnętrzne. 

Henryk Noga twierdzi, że gry są nośnikami wartości lub antywartości 

kultury (np. w grze Bioshock zbicie małej dziewczynki pozwała łatwo dojść 

do celu gry. Gracz może ją ocalić, ale z punktu widzenia celu gry nie jest to 

dla niego opłacalne). Niektóre pozostają w harmonii z wartościami insty-

tucjonalnymi, które dana kultura uznaje, zaś inne przeciwstawiają się im. 

Jeśli fabuła gry nie jest błaha i skłania do refleksji, uczy poszanowania 

uznanych reguł, to staje się czynnikiem rozwojowym dla kultury. W przy-
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padku, gdy istnieje w jej regułach przyzwolenie na złe skłonności, po-

wszechnie potępiane, to dochodzi do anihilacji kultury. Gry mogą pełnić 

wychowawczą rolę, gdy przyspieszają proces wchodzenie dzieci w kulturę 

i są nośnikami uznanych norm i zachowań ze świata dorosłych.  

Niektóre rządy dostrzegając znaczenie wpływu multimediów w wycho-

waniu młodego pokolenia, wspierają finansowo produkcję gier, które uczą 

przywiązania do kraju i patriotyzmu [Noga, 2008: 39]. Można też spotkać 

gry promujące wychowanie ekologiczne. Niektóre kształtują również pozy-

tywne cechy charakteru takie jak cierpliwość, lojalność lub pomysłowość 

w osiąganiu celów przy ograniczonym czasie. 

Lista negatywnych konsekwencji popularności gier jest zdecydowanie 

dłuższa niż tych pozytywnych. Największe zagrożenie związane z grami 

dotyczy ich treści.  

W grach mamy do czynienia ze specyficznym pojęciem wartości. Najczę-

ściej nie są to wartości pozytywne, lecz antywartości. W przeważającej 

części gier nie są zachowane prawa fizyki, ani zależności występujące 

w świecie realnym. Gra taka daje użytkownikowi komfort psychiczny, gdyż 

po ewentualnej porażce ma możliwość rozpoczęcia jej na nowo i nie pono-

si żadnych konsekwencji. Najczęściej gra daje użytkownikowi wiele szans. 

W razie śmierci jakiegoś bohatera ponownie odzyskuje on życie.  

Wielokrotnie gry zwierają w swojej fabule sceny okrucieństwa i prze-

mocy [Noga, 2008: 55]. Najczęściej zadanie gracza polega tam na zabiciu 

wszystkich pojawiających się na drodze przeciwników i dojście do okre-

ślonego celu. Używać można do tego dostępnych broni takich jak piły, no-

że, karabiny. W niektórych grach metody zbijania są jeszcze bardziej wy-

szukane. Zaduszanie przy pomocy worka, rozjeżdżanie czołgiem, czy opa-

lanie miotaczem ognia, nie należą do rzadkości. Za każdego trupa otrzymu-

je się punkty lub wirtualne pieniądze na konto, za które można kupować 

lepszą broń lub zdobywać inne atrybuty. Często zabiciu wroga towarzyszą 

stosowne odgłosy jego męki i konania, a na ekranie widoczne są sylwetki 

krwawiących trupów, a nawet szczątki ciał. Rozwój grafiki komputerowej 

sprawia, że sceny mordów są coraz bardziej realistyczne. Czasami gracz 
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zmuszony jest do wyborów moralnych, od których zależy dalsza fabuła 

gry. Musi on wybrać, kogo zabić [Noga, 2008: 45]. Oprócz przemocy do 

antypedagogicznych treści doliczyć należy jeszcze deprawację seksualną, 

która polega na przedstawianiu w grach skąpo ubranych bohaterek z nie-

naturalnie wyeksponowanymi cechami seksualnymi, a często nawet sceny 

pornograficzne [Kirwil, 1995: 5]. Powszechne w popularnych grach jest 

ordynarne słownictwo, zwyczaje przeniesione ze świata przestępczego, 

prostytucja, narkomania i inne deprawujące czynności. Ponadto gracz 

narażony jest na motywy okultystyczne i magię. W grach takich jak Devil 

Inside czy Dantes Inferno mamy do czynienia z motywami satanistyczny-

mi. W świecie, który tam występuje, często nie ma pojęcia Boga i nie istnie-

je, lub miesza się ze sobą dobro i zło. Są również popularne gry, których 

fabuła jest otwartym atakiem na wartości chrześcijańskie. Statystyki mó-

wią, że gry zawierające opisane wyżej treści są najbardziej popularne 

wśród nastoletnich chłopców. W rankingach popularności czołowe miejsca 

zajmują właśnie gry nazywane popularnie strzelankami. 

Przez długi czas nad tym, w jakie gry dzieci grają, nikt nie sprawował 

żadnej kontroli. Rodzice, którzy często są mniej sprawni w posługiwaniu 

się komputerami od dzieci, często nie są nawet świadomi tego, z czym mają 

do czynienia ich pociechy. Do dziś nie ma w zasadzie możliwości zabloko-

wania dostępu do demoralizujących treści. Od 2003 roku rozwijany jest 

system o nazwie PEGI, którego celem jest uświadomienie rodziców co 

zawiera dana gra i czy jest stosowna dla ich dziecka. Uświadomienie od-

bywa się poprzez oznaczanie odpowiednimi ikonami opakowań gier. 

Oznaczenia te dotyczą minimalnego wieku zalecanego do użytku gry oraz 

rodzaju treści w niej spotykanych. Do tej pory nie jest to jednak system 

obligatoryjny, lecz dobrowolny i przynależność zależy od woli producen-

tów gier. W praktyce większość jednak przystępuje do systemu. Jak poka-

zują statystyki, mimo zastosowania tej metody w Polsce, nadal większość 

gier przeznaczonych do użytku powyżej 18 roku życia używana jest naj-

częściej przez młodsze dzieci. Poza tym sposób klasyfikacji danej gry do 

odpowiedniej kategorii i oznakowania budzi niejednokrotnie kontrower-
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sje. Nie jest to więc jeszcze odpowiednio skuteczny sposób ochrony dzieci 

przed złymi treściami. Nadal oddziałują one na ich psychikę. 

Poprzez kontakt z grami, dzieci wielokrotnie uczestniczą w symulacjach 

zabójstw i innych nieetycznych czynów [Noga, 2008: 65-102]. Następstwa 

tego zjawiska są intuicyjnie łatwe do przewidzenia. Psychologia i badania 

empiryczne potwierdzają niestety czarny scenariusz.  

Czynniki kształtujące osobowość człowieka to: genetyka, środowisko 

i aktywność własna. Ostatnia grupa ma największe znaczenie, a do niej 

właśnie należą gry komputerowe. Gracz bowiem od momentu uruchomie-

nia gry czynnie uczestniczy w akcji, którą ona podsuwa. Wpływ doświad-

czenia związanego z grami nie jest do końca świadomy dla dziecka. Mimo 

to, a może bardziej, przez to staje się on bardziej niebezpieczny. Gry wpły-

wają na wszystkie aspekty związane z postawami wobec innych. Należą do 

nich aspekt behawioralny, emocjonalny i intelektualny. Zapamiętane 

w utajonej pamięci obrazy wpływają na późniejsze ich zachowania.  

Psychika dziecka poddawana jest czterem rodzajom wpływów. Są to: 

a. podawanie wzorców, 

b. nadawanie znaczeń emocjonalnych, 

c. trening, 

d. prowokacja sytuacyjna. 

Każdy z tych wpływów widoczny jest szczególnie podczas gry kompute-

rowej. 

Podawanie wzorców to prezentacja dziecku różnych modeli postępo-

wania. W przypadku multimediów ta kategoria ma duże znaczenie, gdyż 

dzieci chętnie naśladują to, co zobaczą na ekranie monitora. Modele tam 

widoczne, często agresywne, występują w grze powszechnie, a dodatkowo 

są nagradzane i dzieci mogą je traktować jako zupełnie normalne. Istnieją 

badania, które potwierdzają wpływ oddziaływania scen przemocy do-

świadczonych w dzieciństwie, na późniejsze ich stosowanie w życiu.  

Nadawanie znaczeń emocjonalnych to z kolei związywanie określonych 

emocji ze spotkanymi zdarzeniami. Może być to powiązanie pozytywne jak 

współczucie z widokiem cierpienia, albo negatywne: zadowolenie z wido-
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kiem krzywdy. W grach komputerowych dzieci są bardzo silnie pobudzone 

emocjonalnie przez cały czas. Poprzez szybkie tempo gry emocje te nastę-

pują jedna za drugą, w krótkim czasie i żadna z nich nie jest przeżywana 

głęboko. Po jakimś czasie może nastąpić zobojętnienie na brutalne sceny 

pojawiające się jedna za drugą.  

Kolejny typ wpływu to trening, czyli wielokrotne powtarzanie czynno-

ści, które powoduje wytresowanie ich i przyzwyczajenie do nich. Gracz 

komputerowy, poprzez wcielenie się w rolę głównego bohatera gry, wyra-

bia w sobie z czasem nawyk zobojętnienia na pewne zachowania.  

Ostatni rodzaj wpływu to prowokacja sytuacyjna. Polega ona na tym, że 

człowiek postawiony w określonej sytuacji problematycznej musi samo-

dzielnie dojść do rozwiązania. W wychowaniu jest to bardzo ważny ele-

ment. W grach istnieją zasady, które nie jeden raz zmuszają pilotującego 

nimi do takiego rozwiązania problemu, które prowadzi do użycia przemo-

cy.  

W Polsce i na świecie przeprowadzono wiele badań porównawczych na 

dwóch grupach dzieci – bardzo często grających oraz stroniących od gier 

komputerowych. Wynika z nich, że istnieją wyraźne różnice w spojrzeniu 

przez te dzieci na niektóre kwestie. Tzw. „komputerowcy” są mniej wyczu-

leni na cierpienie. Deklarują też hierarchię wartości, która stawia na wyż-

szym miejscu dobra materialne i sukces, w przeciwieństwie do „niekompu-

terowców”, którzy cenią bardziej rodzinę i wykształcenie. Dwie grupy mają 

inny stosunek do śmierci. „Gracze” wykazują również gorszą wrażliwość 

na piękno przyrody.  

Okazuje się więc, że o złym wpływie gier na wychowanie młodzieży 

wiemy nie tylko na podstawie znanej teorii psychologii i obserwacji. Po-

twierdzają ją również wszystkie dostępne prace badawcze. Wiedza ta sta-

wia przed społeczeństwami i rządami pilne zadanie powstrzymania dostę-

pu do złych gier przez dzieci. W przeciwnym razie spora część społeczeń-

stwa może stać się w pewnym sensie upośledzona i niezdolna do prawi-

dłowego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.  
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Podsumowanie 

W niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze konsekwencje, jakie 

rozwój komputerów wprowadził w sferze kształcenia i wychowania dzieci. 

Wyniki przeprowadzonych tu rozważań nie napawają optymizmem. 

Komputery, które pierwotnie służyły ludziom jako narzędzia pracy z cza-

sem zaczęły pełnić również inne funkcje. Maszyna, która pozornie wydaje 

się niegroźna, potrafi wywrzeć nieodwracalne zmiany w zdrowiu fizycz-

nym i psychicznym i wpłynąć destrukcyjnie na całe życie człowieka. Prak-

tyka pokazuje, że dzieci łatwo poddają się złym wpływom komputerów, 

a rodzice najczęściej tego faktu nie dostrzegają.  

Młodzi ludzie chętnie siadają przed ekranami laptopów i pecetów, 

głównie ze względu na rozrywkę, jaką im one dostarczają. Widzą one 

w tych urządzeniach zabawki, które wprowadzają dużo emocji i zaspokaja-

ją ich potrzeby relaksacyjne. Zabawki te w rękach dzieci pozostawionych 

bez nadzoru stają się groźne. Najwięcej szkód przynoszą dzieciom gry 

komputerowe. Poprzez demoralizujące treści uwalniają one złe skłonności 

natury ludzkiej i prowadzą na złą drogę. Poza tym skrzywiają obraz świata 

i wskazują złe wzory postępowania. Stwarza to niebezpieczeństwo, że 

dziecko na trwale ukształtuje swoje nawyki w kierunku, który prowadzi do 

wielu nieszczęść.  

Pedagodzy muszą brać te zagrożenia pod uwagę, gdy planują pracę ze 

swoimi uczniami z użyciem multimedialnych metod przekazu. Zadaniem 

niezwykle trudnym wydaje się pokierowanie dzieckiem, w taki sposób, aby 

samo zechciało wykorzystywać komputer w pożytecznych celach.  

Pilną potrzebą w kontekście przytoczonych problemów staje się ograni-

czenie dostępu do złych treści. Jak dotąd nie udało się tego zrobić i rzesze 

młodzieży wciąż narażone są na ich działanie. Główną przyczyną jest tutaj 

nieświadomość dorosłych konsekwencji nadużywania internetu i złych 

gier komputerowych przez ich dzieci. Skutki nie są bowiem spektakularne, 

lecz ukryte we wnętrzu dziecka i ujawniają się po długim czasie.  
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Tradycyjnych form kształcenia nie da się zastąpić nowoczesnymi tech-

nologiami, ale komputer odpowiednio użytkowany, jest w edukacji bardzo 

pomocny i może poprawić efektywność nauczania w wielu dziedzinach. 

Muszą być jednak zapewnione odpowiednie warunki i pomoc ze strony 

opiekunów. Wiele zyskują dzięki niemu dzieci, których rodzice odpowie-

dzialnie traktują obowiązek wychowawczy i ustalają zasady korzystania 

z komputera.  

Informatyzacja prowadzi z jednej strony do zepsucia wielkich zastępów 

młodych ludzi, a z drugiej podnosi na wyższy poziom rozwoju cywilizacyj-

nego tych, którzy umieją w stosowny sposób władać nowoczesnymi na-

rzędziami pracy.  

Summary 

The most important consequences, which the development of computers 

has caused in the sphere of education and upbringing of children, were pre-

sented in the herewith work. 

The results of deliberations conducted here do not instil optimism. Com-

puters which originally served people as work tools, in the course of time also 

began to fulfil different functions. The machine which does not seem to be 

dangerous, is able to make irreversible changes in the physical and psychical 

health and influence destructively a man’s whole life. The practice shows that 

children easily surrender to bad influences of computers, and parents mostly 

do not perceive this fact.  

Young people sit before the screens of laptops and PCs willingly, mainly 

because of entertainment which they deliver them. They see in these devices 

toys which introduce a lot of emotions and satisfy their relaxing needs. These 

toys in children’s hands, left without supervision, become dangerous. Com-

puter games cause most damage to children. By means of depraved content 

they trigger bad tendencies in human nature and lead one down the wrong 

path. Besides, they distort our view of the world and show bad behaviour 

patterns. It creates danger that the child will shape his habits for good in the 

direction which leads to many disasters.  
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Pedagogues have to take these threats into consideration when they plan 

to work with their pupils with the use of the multimedia methods of display. 

It seems to be an unusually difficult task to lead a child in such a way that he 

himself would want to use a computer for useful aims.  

The access limitation to bad content becomes an urgent need in the con-

text of quoted problems. Actions taken so far were not successful and lots of 

youth are still exposed to their influence. The main cause here is adults’ igno-

rance of consequences of the overuse of the Internet and bad computer 

games by their children because effects are not spectacular, but kept hidden 

away within child’s soul and surface after long time.  

The traditional forms of education cannot be replaced with modern tech-

nologies, but a computer used suitably is very helpful in education and can 

improve teaching efficiency in many fields. However, there have to be en-

sured suitable conditions and help from the tutors. The children whose par-

ents treat the educational duty responsibly and establish principles for the 

wise use of computers by their children, gain a lot thanks to it.  

Computerisation leads, on the one hand, lots of young people to corruption 

of their minds, but on the other hand, it raises to a higher level of the civiliza-

tion development those who can use the modern work tools in the appropri-

ate way.  
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