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Cześć.
Podjęcie decyzji o kupnie pierwszego telefonu komórkowego dla dziecka jest
trudnym momentem w karierze rodzica. Skoro czytasz tego e-booka, to pewnie
stoisz teraz przed wieloma pytaniami i wątpliwościami. Doskonale Cię rozumiem.
W 2017 roku nasza rodzina także stanęła przed tym wyzwaniem. Spróbowaliśmy
wtedy różnych opcji, popełniliśmy kilka błędów i nauczyliśmy się nowych rzeczy.
Z czasem odkryliśmy, że nasze korzystanie z telefonów komórkowych także
wymaga uporządkowania oraz że od zakazów i surowych zasad o wiele ważniejsze
jest zbudowanie otwartej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji.
Dzięki kolejnym krokom, o których za chwilę przeczytasz, udało nam się
uporządkować nasze własne cyfrowe życie, a wprowadzanie dzieci w świat telefonii
komórkowej jest teraz dla nas łatwiejsze i mniej stresujące.
Ten e-book jest poradnikiem i tak należy go traktować. Każda rodzina jest inna
i czasem zasady działające u nas będziesz musiał dostosować do swoich realiów.
Wierzę jednak, że trzymając się podstawy, a więc budowania otwartej relacji
i komunikacji z dzieckiem oraz czerpiąc inspirację z tego e-booka będziesz mógł
bezpiecznie i świadomie wprowadzać swoje dziecko w świat telefonii komórkowej.
Dziś, jutro i przez najbliższe lata.
Życząc Ci miłej lektury, dziękuję Ci za Twój czas i zaufanie jakim mnie obdarzasz
czytając tego e-booka i zapraszam Cię na mojego bloga, FanPage oraz Youtube.
Niech Moc będzie z Tobą.
Jarek Kania - Ojcowska Strona Mocy
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Różnica między Tobą i Twoim dzieckiem
Na wstępie chciałbym, abyś odpowiedział sobie na proste pytanie:

Czy pamiętasz kiedy dostałeś swój
pierwszy telefon komórkowy?
Czy było to jeszcze w podstawówce? Gimnazjum? Szkole średniej? Na studiach?
A może jeszcze później?
Jeśli tak jak ja należysz do pokolenia 30-latków, to najprawdopodobniej Twoja
odpowiedź będzie zawierać się w przedziale szkoła średnia-studia.
A dlaczego o to pytam?
Chcę zwrócić Twoją uwagę na to jak inna jest rzeczywistość technologiczna dziś, w
2018 roku, od tej sprzed 20 lat, czyli z końca XX wieku.
Skoro czytasz tego e-booka, to zapewne zastanawiasz się nad wręczeniem
swojemu dziecku pierwszego telefonu komórkowego lub czujesz potrzebę
uporządkowania używania komórki przez Twoje dziecko.
I chociaż się nie widzimy, to domyślam się, że dziecko, które masz na myśli nie jest
licealistą ani tym bardziej studentem, ale najpewniej jest w pierwszej połowie swojej
drogi edukacyjnej w szkole podstawowej.
Każdy pamiętający lata 90. był mniej lub bardziej świadomym świadkiem narodzin

Regularne i systematczne korzystanie z własnego
telefonu komórkowego rozpoczyna się przeciętnie
w wieku 10 lat. W dużych aglomeracjach miejskich
wiek inicjacji spada do 7–8 lat.*
telefonii komórkowej w Polsce, a z czasem już nie tylko świadkiem, ale także
uczestnikiem rozwoju tej technologii.
* Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w
Polsce. Raport z badań. Dr Maciej Dębski, Fundacja Dbam o Mój Zasięg. Gdynia 2016
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Przyjrzyj się poniższemu kalendarium wydarzeń związanych z telefonią komórkową
w naszym kraju:
1992 – Centertel – pierwsza analogowa sieć telefonii komórkowej w Polsce
1996 – debiutują Era i Plus – pierwsze sieci GSM w Polsce
1997 – pojawienie się usługi SMS w Polsce
1998 – Simplus – pierwsza oferta na kartę
1999 – pojawia się WAP - przedsmak internetu mobilnego
2000 – na rynek wchodzą telefony z dzwonkami polifonicznymi
2002 – możliwość wysyłania wiadomości multimedialnych MMS
2007 – pojawia się sieć Play
2007 – internet mobilny coraz szybszy i dostępniejszy: debiut protokołu HSDPA
2008 – iPhone 3G dostępny dla polskich konsumentów
2009 – pierwszy smartfon z Androidem w Polsce
2014 – LTE - kolejny etap przyspieszania internetu mobilnego
2020 - ?
Biorąc dziś do ręki nowoczesny telefon, trzymasz w dłoni ponad 20 lat historii. W
tym czasie wszystkie ulepszenia i nowe technologie były wprowadzane stopniowo,
a dla zwyczajnego użytkownika nawet niezauważalnie.
Ale rozwój trwa nadal - wymieniając telefon na nowszy co 2-3 lata, za każdym
razem otrzymujemy nowe funkcje, które z czasem wchodzą do codziennego
użytku, powszednieją i wydaje się, jakby istniały od zawsze.
Przypomnij sobie jeszcze raz, kiedy otrzymałeś pierwszą
komórkę i co mogłeś na niej zrobić. Czy kultowa gra
Snake wydawała Ci się wtedy szczytem techniki?
A teraz porównaj ją z tym, co może Twój obecny telefon.
Dzisiaj, 10-letnie dzieci otrzymują urządzenia, w których dzwonienie jest tylko jedną
z wielu opcji. Dzięki niezliczonym aplikacjom i szybkiej transmisji danych mogą w
sekundę połączyć się z kimś z drugiego końca świata, i to nie tylko głosowo, lecz
także z obrazem. I
Dzisiejsza technologia daje naszym dzieciom możliwości, o których my nie
mogliśmy nawet marzyć.
Jaka powinna być nasza rola w cyfrowym rozwoju naszych dzieci?
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Jakie jest Twoje zadanie?
Czy zastanawiałeś się kiedyś czy masz jakieś zadanie do spełnienia?

- Moja córka miała 10 lat.
Nie mogłem jej wyjaśnić teorii Einsteina.
- Nie mogłeś jej powiedzieć, że ratujesz świat?
- Nie. Rodzice chcą przede wszystkim,
by ich dzieci czuły się bezpiecznie.*
Niezależnie od okoliczności, epoki i szerokości geograficznej podstawowym
zadaniem, które stoi przed każdym, kto trzyma w rękach swojego dziecko jest:
zapewnienie bezpieczeństwa,
przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania,
nauka o obowiązujących zasadach i zagrożeniach w środowisku życia.
Kiedyś polegało to na nauce zdobywania pożywienia, wskazaniu możliwych
niebezpieczeństw kryjących się w pobliskich lasach lub rzekach, a także pokazaniu
jakich ludzi i zachowań należy unikać, by w jednym kawałku dożyć starości.
Rodzice uczyli tego swoich dzieci, a te przekazywały tę wiedzę swoim dzieciom, a
gdy te dorosły, przekazywały ją z kolei swoim. I tak przez setki lat wiedza i
umiejętności przekazywane z dziada pradziada dostosowały się do zachodzących
zmian społecznych oraz do ciągłego rozwoju wsi, miast i techniki, zachowując przy
tym swój uniwersalny charakter.
I dzieje się to nadal. W większości przypadków wiemy jak nauczyć dzieci chodzić,
pisać i czytać. Pamiętając jak rodzice uczyli nas jazdy na rowerze, potrafimy
przekazać tę umiejętność naszym dzieciom.
Świadomie lub nieświadomie przekazujemy następnemu pokoleniu utarte schematy
postępowania wobec dziadków, rodzeństwa czy nauczycieli w szkole, ale gdy
przychodzi do wprowadzania dziecka w świat cyfrowy, stajemy przed zaskakującym
pytaniem:
* Interstellar, reż. Christopher Nolan. 2014.
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Od czego zacząć?
W przeważającej większości nasi rodzice nie uczyli nas korzystania ze
smartfonów, bo gdy byliśmy mali, to po prostu ich nie było. Ekspresowy
rozwój technologii cyfrowych przerwał pętlę pokoleniową.
Umiejętność korzystania z telefonu zdobywaliśmy stopniowo wraz z wiekiem.
Dodatkowo często to my, dzisiejsi 30-latkowie byliśmy nauczycielami
zaawansowanych cyfrowych technologii dla naszych rodziców.
I dlatego w jak najlepszym interesie swoim oraz naszych dzieci, należy zdać sobie
sprawę, że sztuki wprowadzania dziecka w świat cyfrowy, musimy się nauczyć.
Przed rozpoczęciem tej nauki przemyśl dobrze którą z dróg chcesz podążać:
nie stosować żadnych granic i od małego pozwalać dziecku na nielimitowane
korzystanie ze smartfona do zabawy i surfowania,
zabraniać i drastycznie ograniczać dostęp do cyfrowych technologii i odraczać
w czasie dzień, w którym Twoje dziecko dostanie pierwszy telefon,
konsekwentnie i odpowiednio do rozwoju dziecka uczyć go korzystania z
telefonu i mediów elektronicznych wprowadzając je w świat nowych technologii,
by umiało z nich korzystać świadomie i bezpiecznie.
Jeśli jeszcze się wahasz, to spójrz poniżej i zastanów się, czy widzisz jakieś
podobieństwa między przedmiotami na zdjęciach?

Tak jak każde narzędzie, komórka sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Skutki
jej używania zależą od umiejętności tego, kto ma ją w rękach.
Dlatego tak samo jak przekazujesz dziecku zasady dotyczące prawidłowego
korzystania z przyrządów domowych czy sprzętów kuchennych, warto nauczyć go
jak bezpiecznie używać telefonu, by nie zrobić krzywdy ani sobie, ani innym.
Więc jak?
Podjąłeś już decyzję?
Jeśli jesteś przekonany do pierwszej lub drugiej drogi, to możesz zakończyć
czytanie w tym miejscu. Natomiast jeśli chcesz w sposób świadomy wprowadzać
dziecko w świat technologii cyfrowych i uczyć go bezpiecznego korzystania z
telefonu, z przyjemnością zapraszam Cię do dalszej lektury.
Przejdźmy zatem do najbardziej palącej kwestii:
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Kiedy dać dziecku pierwszy telefon?
KIEDY nie jest najważniejszą kwestią w temacie wręczenia dziecku telefonu.
Ale gdy tylko temat komórek pojawi się w życiu Twojego dziecka, to pytanie

- Mamo, Tato, a kiedy kupicie mi telefon?
będzie pierwszym jakie usłyszysz.
Czy znasz już na nie odpowiedź? Jaki wiek jest odpowiedni, by wręczyć dziecku
telefon?
10 lat?
8 lat?
13 lat?
18 lat?
Ciężko odpowiedzieć bez głębszego zastanowienia?
Zastanówmy się więc: czy wszystkie 9-latki są na tym samym poziomie dojrzałości i
wrażliwości?
Czy rozglądając się w swoim otoczeniu znajdziesz 8-latki, które są bardziej
ogarnięte niż niektóre 10-latki?
Czy kryterium wieku jest więc rzeczywiście odpowiednie do oceny czy dziecko
może już posiadać własny telefon komórkowy?
Czy 3650 przeżytych dni daje automatyczną i bezwarunkowa przepustkę do
otrzymania smartfona?
Chyba zgodzisz się ze mną, że nie.
Skoro więc to nie wiek dziecka decyduje o jego gotowości do używania telefonu, to
KIEDY można dać dziecku pierwszy telefon?
Odpowiedź jest prostsza niż może się to wydawać:

Wtedy, gdy będzie go potrzebować.
Tyle, tylko tyle i aż tyle.
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Potrzeba matką chrzestną dziecięcej komórki
Nie wiek, nie presja kolegów z klasy, ale realna potrzeba powinna być dla
Ciebie impulsem, by wręczyć dziecku pierwszy telefon.
A jaka to może być potrzeba?
usamodzielnianie się,
samodzielne przemieszczanie się z punktu A do punktu B bez udziału rodzica,
utrzymanie obustronnej komunikacji w ciągu dnia.

W naszym wypadku czynnikiem decydującym o wręczeniu córce telefonu stały się
jej samodzielne powroty ze szkoły w III klasie szkoły podstawowej.
W momencie gdy Twoje dziecko zacznie samo wracać ze szkoły i poruszać się
komunikacją miejską wkroczysz w nowy etap rodzicielstwa. Już pierwszego dnia,
oczekując na dzwonek do drzwi, przypomnisz sobie wszystkie horrory, kryminały i
thrillery jakimi się kiedyś karmiłeś.
Przez głowę przelecą Ci migawki z kroniki policyjnej i dotrze do Ciebie, że Ty
mogłeś wracać sam do domu w tym wieku, bo kiedyś było inaczej.
Ale dzięki możliwości kontaktu, otrzymanym wiadomościom „wychodzę ze szkoły”
będziesz spokojniejszy i gdy Twoje dziecko przekroczy próg Waszego domu,
ocierając na szybko łzy wzruszenia będziesz mógł mu powiedzieć:

- Wiedziałem, że sobie poradzisz!
I to właśnie powinieneś uświadamiać dziecku od początku – głównym
przeznaczeniem telefonu jest zapewnienie kontaktu między ludźmi, a w tym
konkretnym wypadku między Tobą, a Twoim dzieckiem.
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Pierwszy telefon w prezencie dla dziecka
Gdy już ustalisz, że telefon jest Twojemu dziecko potrzebny nadejdzie drugi
element pytania KIEDY. Urodziny? Z okazji I Komunii? A może pod choinkę?
Jeśli zastanawiasz się czy dać dziecku telefon w prezencie na którąkolwiek z tych
okazji, to, po raz kolejny dziś, chciałbym byś przez chwilę się zastanowił.
Na pierwszy rzut oka wręczenie dziecku telefonu w prezencie wydaje się być
świetnym pomysłem. Przecież skoro i tak planujesz mu go dać, to prezent
urodzinowy czy też świąteczny wydaje się być po temu wymarzoną okazją.
Upieczesz w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu: dziecko będzie
zadowolone, bo dostało komórkę, a Ty będziesz miał z głowy kupowanie innego
prezentu.
I choć rzeczywiście wygląda to jak strzał w dziesiątkę, to szybko może okazać się,
że jest to jednak strzał w stopę.
Dlaczego?
Jaka jest w założeniu główna funkcja telefonu? Przedmiot użytkowy czy zabawka?
Wręczając go w prezencie, niemal jednoznacznie wskazujesz na tę drugą opcję i
może być Ci trudno przekonać dziecko, że jest to jednak rzecz codziennego użytku,
a nie kolejny automat do zabijania czasu.
Dodatkowo wszystkie dni świąteczne, czy to
urodziny, Dzień Dziecka, I Komunia czy Boże
Narodzenie, są ważnym wydarzeniem w
dziecięcej codzienności, a prezenty z tych
okazji są nierzadko długo wyczekiwane.
Gdy Twoje dziecko otrzyma telefon w
prezencie komunijnym, świątecznym czy
urodzinowym, to będzie z nim emocjonalnie związane.
Spowoduje to, że próby powstrzymania go przed niekontrolowanym używaniem
mogą zostać odebrane jako brutalne ograniczenie praw dziecka do jego własności.
Późniejsze wprowadzenie zasad regulujących używanie telefonu też może spotkać
się z solidnym oporem, bo przecież:

- To jest mój telefon, ja go dostałem.
Nie możesz mi zabronić go używać.
I wtedy zrobi się nieprzyjemnie.
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Czy chcesz zatem, by Twoje dziecko widziało w telefonie jedynie zabawkę? Czy
może wolisz, by traktowało go także jako przedmiot użytkowy?
I nie chodzi mi o to, by negować rozrywkowe funkcje telefonu. Z resztą spójrzmy
prawdzie w oczy. Współczesny smartfon to wielofunkcyjne urządzenie i wykonanie
połączeń telefonicznych jest tylko jednym z jego zastosowań.
Mydlenie oczu dziecku, że telefon służy wyłącznie do rozmawiania trafi więc
między bajki raczej prędzej niż później.

Gdy korzystasz z aplikacji na telefonie, osoba patrząca z
boku nie wie co robisz i może przypuszczać, że grasz lub
zabijasz czas na portalach społecznościowych.
Dlatego teraz, gdy korzystam z telefonu przy dzieciach
mówię im co akurat robię, na przykład sprawdzam listę
zadań do wykonania, odpisuję na grupowego mejla do
rodziców z klasy albo płacę za parking.
Dzieci doceniają, gdy jesteśmy z nimi szczerzy i
opowiadamy im o tm, co robimy.
Dzięki relacji zbudowanej na otwartości i zaufaniu
odwdzięczą się nam tm samym w przyszłości.
Tak jak pisałem, nasza najstarsza córka zaczęła wracać ze szkoły sama z
początkiem III klasy. Telefon wręczyliśmy jej dwa tygodnie przed końcem wakacji,
żeby się z nim oswoiła, wypytała o to, co było niejasne i przyzwyczaiła do
codziennego obchodzenia się z komórką.
Ten 14 dniowy bufor pomógł także wygasić nieco pierwszą fascynację i ekscytację
z otrzymania swojego pierwszego smartfona.
Wręczając telefon dziecku w związku z kolejnym krokiem na jego drodze do
samodzielności zdejmujesz z komórki aurę wyjątkowości i wysyłasz jednoznaczny
sygnał, że jest to przedmiot użytkowy służący przede wszystkim do komunikacji.
Jednocześnie staje się on dla dziecka dowodem jego coraz większej dojrzałości,
samodzielności i tego, że jako rodzic traktujesz go poważnie.
Teraz, gdy już wiesz KIEDY dać dziecku pierwszy telefon, zobaczmy JAKI
powinieneś wybrać.
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Jaki telefon dać dziecku?
Jako rodzice mamy tendencję do najlepszości - chcemy dać naszym dzieciom
wszystko to, co najlepsze.
I nie inaczej sprawa ma się z pierwszym telefonem. Chcemy, by urządzenie, które
damy dziecku było dla niego właśnie najlepsze.
Jednak w tym wypadku słowo to nie oznacza najnowszy, najszybszy czy z
najmocniejszym ekranem, ale taki, który będzie idealnie dostosowany do wieku,
umiejętności i rozwoju dziecka. Bezpieczny, praktyczny, użyteczny.
Jednym słowem – najlepszy.
Czy próbowałeś już znaleźć taki telefon?

15076 modeli telefonów, z czego
8761 dotkowych
306 marek*
Jak myślisz? Łatwo będzie znaleźć ten jeden idealny wśród tysięcy urządzeń?
Jeśli nie chcesz szukać igły w stogu siana, proponuję rozbić pytanie JAKI na trzy
kategorie:
Nowy czy używany
Karta czy abonament
Smartfon czy klawiszowiec
Dzięki temu łatwiej będzie odrzucić te, które nas nie interesują. A więc po kolei:

I. Nowy czy używany?
W większości przypadków dzieci otrzymują telefony w spadku po rodzicach.
Podobnie było i u nas.
Oprócz kwestii finansowej, o wiele ważniejsze jest to, że skoro używałeś już tego
telefonu, to najprawdopodobniej dobrze go znasz, co w nerwowych momentach
może okazać się pomocne.
Bo niby we wszystkich telefonach chodzi o to samo, ale diabeł tkwi w szczegółach:
Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, iPhone – każdy wygląda nieco inaczej, ma inaczej
ulokowane przyciski, inne menu i inną filozofię działania.
*wg danych z serwisu mgsm.pl na dzień 12.04.2018
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O wiele łatwiej będzie Ci nauczyć dziecko obsługiwać komórkę, jeśli wcześniej
spędzisz z nią odpowiednio dużo czasu jako użytkownik. Znając ustawienia, opcje i
możliwości telefonu będziesz z grubsza przygotowany na niespodzianki, jakie
mogą się pojawić podczas używania . Szybciej też doprowadzisz go do stanu
używalności, gdy ciekawe i wszędobylskie palce zmienią jakieś ustawienia.
Wręczając dziecku telefon, którego nie znasz, przysporzysz sobie dużo dodatkowej
roboty, gdy dziecko będzie pytało o rzeczy, które nie wiesz jak działają na tym
modelu.
Zaoszczędź sobie niepotrzebnej frustracji. Daj dziecku telefon, który dobrze znasz.

II. Karta czy abonament
Telefon na kartę ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, jeśli chcesz przestać z
niego korzystać, nie jesteś obciążany comiesięcznymi opłatami. Kończysz używać i
Przestajesz płacić. Bardzo wygodne, a w przypadku niepowodzenia operacji „Moje
dziecko dostaje telefon”, straty są ograniczone do minimum.
Jest to również wygodne rozwiązanie jeśli chcemy wyposażyć dziecko w telefon
tymczasowo, np. na wyjazd lub wakacje.
Drugą zaletą opcji na kartę jest wyraźne pokazanie różnicy między internetem
dostarczanym przez operatora, a tym dostępnym przez Wi-Fi. Ten z sieci
bezprzewodowej praktycznie nigdy się nie kończy. Ten z karty ma swój limit i przy
intensywnym użyciu łatwo go wyczerpać.
Poszukując najtańszej możliwej taryfy, znalazłem taką za 0zł miesięcznie.
Zgadza się. Zero złotych polskich.Choć brzmi to absurdalnie, to jest taka oferta na
rynku. Nazywa się #Freemium i oferuje ją Virgin Mobile. Całkowity koszt, który
musisz ponieść, to:
5zł za starter,
6zł za jedno doładowanie w pierwszy miesiącu, by przedłużyć ważność konta,.
W tej cenie nie możesz oczekiwać nielimitowanych pakietów ale i tak otrzymujesz
więcej niż można by oczekiwać za 0zł. We #Freemium co miesiąc masz do
wykorzystania 30 minut, 30 SMS i 300MB. Za 6zł możesz doładować cały pakiet.
W pierwszym miesiącu użytkowania nasza córka pilnowała się i z każdej puli
starczyło jej do końca okresu rozliczeniowego. W kolejnych miesiącach limit
wyczerpywał się jednak o wiele szybciej.
System na kartę funkcjonował u nas przez przez pół roku i wtedy dołączyliśmy
córkę do naszego abonamentu. Dzięki temu mamy pewność, że nagły brak
środków nie przeszkodzi naszej komunikacji.
Jako rodzic musisz pamiętać, że nie tylko dziecku zależy na telefonie, ale Tobie też,
by dziecko mogło potwierdzić osiągnięcie celu podróży, powiadomiło o czymś
niespodziewanym lub by złapać się gdzieś w biegu na przystanku autobusowym.
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III.Smartfon czy klawiszowiec
Dzisiejszym dzieciom może wydać się to niezrozumiałe, ale dwadzieścia lat
temu byli wśród nas tacy, którzy nawet jako dorośli nie chcieli mieć telefonu
komórkowego argumentując to niechęcią do bycia na smyczy.
Miałeś takich znajomych? Ja znałem kilka takich osób, a gdy sam okrzepłem już z
tradycyjnym telefonem to długo opierałem się przed kupnem smartfona.
Wychodziłem z założenia, że rozmowy i SMS mi wystarczą, a internet w telefonie
przez długi czas uznawałem za zwykłą fanaberię.
Dziś, choć potrafię przeżyć weekend z wyłączonym telefonem, w codziennym życiu
smartfon jest dla mnie niezbędny. Kalendarz z planem zajęć dzieci, planowanie
projektów własnych i wspólnych z żoną, płacenie za parking i komunikację miejską,
rejestracja postępów i wyników biegowych czy słuchanie podcastów – wszystko to
mogę zrobić wygodnie dzięki jednemu urządzeniu, którym jest mój smartfon.
Dlatego też zastanawiając się nad tym jaki telefon
dać naszej córce, postanowiliśmy nie tworzyć iluzji
świata bez smartfona i wręczyliśmy jej mojego
używanego Samsunga.
Idąc tą drogą i dając dziecku smartfona musisz
jednak być świadomy tego, że szybko pojawi się
temat gier i internetu, który będziesz musiał
podjąć.
Jeśli nie chcesz dotykać tych tematów, możesz zastosować unik wręczając dziecku
klawiszowca. Niestety unik ten będzie tylko pozorny i chwilowy, bo choć w ten
sposób na pewno ograniczysz dziecku dostęp do internetu i gier, to musisz zdać
sobie sprawę z tego, że tylko na jego telefonie.
U kolegów i koleżanek z klasy już tego nie zrobisz. A unikając tematu, wypierając
go z Waszych rozmów kategorycznym NIE budujesz w dziecku pragnienie sięgania
po zakazany owoc i korzystania z niego przy każdej możliwej okazji, gdy nie ma
Cię w pobliżu.
Zastanów się więc, czy na dłuższą metę coś to da i jak długo będziesz chciał
utrzymywać taką sytuację.
Nasza córka wie, że w przypadku uporczywego przekraczania zasad użytkowania
smartfona, może nastąpić zamiana na klawiszowca, ale postanowiliśmy zbudować
relację opartą na zaufaniu, skupiając się na nauczeniu jej zasad bezpiecznego i
odpowiedzialnego używania telefonu.
Wierzę, że w ten sposób będzie gotowa na to co może spotkać ją podczas
korzystania ze swojej komórki, a także z komórek znajomych, a zasady, które
wpoimy jej na początku, zaprocentują w przyszłości.
A skoro padło już słowo zasady, to przejdźmy do najważniejszego pytania:
NA JAKICH ZASADACH dać dziecku telefon?
Pierwszy telefon komórkowy dla dziecka
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Zasady korzystania z telefonów w domu
Zasady to podstawa. Ale zanim wgryziemy się w temat tych, których powinno
przestrzegać Twoje dziecko, skupmy się na tych, które są jeszcze ważniejsze.
Domyślasz się o jakie może mi chodzić?
Czy w Twoim domu istnieją jakiekolwiek zasady używania telefonu? Takie, które
dotyczą dorosłych użytkowników – Ciebie i Twojej żony lub Twojego męża, np.:
nie korzystamy z telefonu w łóżku przed snem,
podczas posiłków odkładamy telefony poza stół,
w ciągu dnia telefon leży w swoim wyznaczonym miejscu.
Te reguły nie muszą być nigdzie spisane. Mogą istnieć w jakiejkolwiek formie,
nawet ustnej.
Być może, gdy zastanowisz się nad tym, to odkryjesz, że nie potrzebujesz takich
zasad, bo przestrzegacie wszystkich powyższych przykładów.
Z drugiej strony może zauważysz, że i owszem, pewne reguły by się przydały.
A może po uczciwym przyjrzeniu się swojej codzienności odkryjesz sfery, którym
nie zaszkodzi uporządkowanie, bo pewne zasady, które stworzyły się same, nie do
końca Ci odpowiadają.
Używanie telefonu jest bardzo podobne do... jedzenia.

Obie te czynności wykonujemy codziennie kilka razy, zarówno w domu, jak i poza
nim. Naszymi zwyczajami żywieniowymi kierują pewne zasady, które możemy
stworzyć świadomie lub nie, np.
przed wyjściem z domu zawsze jem śniadanie,
jem zawsze przy włączonym TV,
frytki tylko z ketchupem,
pizza hawajska to zbrodnia przeciwko ludzkości,
przed jedzeniem zawsze myję ręce.
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Czy da się żyć bez ustalenia zasad żywieniowych? Oczywiście że tak. I tak samo
da się żyć bez stworzenia domowych zasad korzystania z telefonu. Ale drobny
wysiłek, jaki włożysz w uporządkowanie swoich zwyczajów żywieniowych i
technologicznych, pomnożony przez ilość dni i lat, w których będziesz z nich
korzystał przyniesie Ci zaskakująco pozytywne efekty.
Gdy na świat przychodzi dziecko, bardzo często sposób odżywiania się w domu
ulega zmianie. I nie chodzi mi tylko o związane z karmieniem piersią i alergiami
diety eliminacyjne, ale o ogólne podejście i podniesienie poziomu świadomości
domowników.
Mając małe dziecko zaczynasz czytać etykiety na produktach, próbujesz zająć
stanowisko w dyskusji o aspartamie, syropie glukozowo-fruktozowym czy
utwardzanych olejach roślinnych dodawanych do posiłków. Zastanawiasz się czy
istnieje jakaś różnica w jabłkach za 2zł i za 5 zł za kg.

Gdy na świat przyszła moja trzecia córka, zdałem sobie
sprawę, że się zaniedbałem. Przy 176 cm wzrostu ważyłem
94 kg i określenie „Misiu” bardzo do mnie pasowało.
Dotarło do mnie wedy, że chcę by moje dzieci miały
zdrowego tatę i że dbanie o siebie w kwestii żywieniowej
nie jest dziwnym wymysłem, ale wyrazem miłości do
swojej rodziny i do siebie. Wziąłem się do robot.
Efekt? Po 4 miesiącach, o 11 kg lżejszy, przebiegłem
pierwszy w życiu bieg uliczny na 10 km. Motwacja, jaką
mogą nam dać własne dzieci jest nie do przecenienia.
Skoro przyjście na świat dziecka pomaga zmienić zwyczaje żywieniowe, to czemu
nie wykorzystać okazji, jaką są narodziny nowego człowieka technologicznego do
uporządkowania zasad używania mediów cyfrowych w swojej rodzinie?
Gdy piszę o tym teraz, wydaje mi się to bardzo logiczne, sensowne i naturalne, ale
gdy wręczaliśmy telefon naszej córce, nie posiadaliśmy żadnych zasad korzystania
z telefonu w domu. Wszystkie kwestie były regulowane w sposób doraźny.
Jedyną zasadą jaką ogłosiliśmy przy przekazaniu telefonu w młode ręce córki było
pobożne życzenie:

- Korzystaj mądrze. I nie za dużo.
Pierwszy telefon komórkowy dla dziecka

Ojcowska Strona Mocy

Strona 13

Sam chyba przyznasz, że nie jest to ani zbyt precyzyjna, ani zbyt pomocna porada.
I jak możesz się domyślić, szybko doprowadziła do nieporozumień i frustracji.
Gdy tylko widziałem, że córka sięga po telefon i stuka w niego dłużej niż chwila
wystarczająca do sprawdzenia czy nikt nie pisał, mówiłem:

- Odłóż telefon. Po co go włączasz?
Z drugiej strony córka wkurzała się, że niby ma telefon, ale nie może z niego
spokojnie korzystać, bo ciągle jej zabraniamy.
Nowy telefon denerwował wszystkich.
Wspólnie z żoną zdaliśmy sobie sprawę, że długo tak nie pociągniemy i trzeba
znaleźć rozwiązanie.
Zaczęliśmy od rozmów o tym jak powinno wyglądać
korzystanie z telefonów w domu. Dzieliliśmy się tym co
nas denerwuje, co wymaga zmiany i określenia ram
czasowych i ilościowych oraz tym co nam dobrze
wychodzi.
Bardzo ważnym, ale zarazem najtrudniejszym momentem było uderzenie się w
piersi, że jako rodzice nie jesteśmy dobrym przykładem korzystania z telefonu i
żeby poprawić nasze codzienne funkcjonowanie potrzebujemy:
wypracować nowe, zdrowe nawyki korzystania z telefonu przez nas, dorosłych,
ustalić i wprowadzić zrozumiałe dla wszystkich zasady korzystania z telefonu,
otwarcie i szczerze rozmawiać z dziećmi o korzyściach i pułapkach
pojawiających się w codziennych kontaktach z technologią.
Realizacja tych trzech punktów szybko przyniosła nam realne korzyści:
mniej czasu spędzamy przy telefonie,
korzystanie z telefonu przez córkę nie powoduje zdenerwowania w domu,
stajemy się wzorem korzystania z telefonu dla naszej córki, pomimo tego, że
nie zawsze wszystko robimy idealnie.
Najważniejszą nową zasadą, która eliminuje dużo innych problemów jest
wyznaczenie jednego stałego miejsca w domu do przechowywania i ładowania
wszystkich telefonów. Dzięki temu każdy wie, gdzie ma odłożyć komórkę po użyciu,
podczas posiłku czy na noc. Oprócz tego zniknął problem z gubiącymi się
wtyczkami i kablami do ładowarki.
Dopiero po uporządkowaniu naszego podejścia do telefonów komórkowych
mogliśmy uczciwie zabrać się za opracowanie zasad dla córki.
Pierwszy telefon komórkowy dla dziecka
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Zasady korzystania z telefonu przez dziecko
Mam nadzieję, że przykład płynący z drogi, którą przebyliśmy przekonał Cię
do tego, że ustalanie zasad korzystania z telefonu warto zacząć od siebie.
Dzięki takiej kolejności o wiele łatwiej będzie Ci wejść w otwartą relację z
dzieckiem, by kształtować u niego poprawne nawyki korzystania z telefonu.
Jeśli jesteś gotowy i przekonany do tego, że warto podjąć ten wysiłek, pozwól, że
przedstawię Ci trzy narzędzia, które pomogą Ci w realizacji tego celu:
szczera i otwarta rozmowa z dzieckiem,
przykład idący z góry,
rodzinny kontrakt telefoniczny.
Gdybym musiał streścić tego e-booka w jednym zdaniu, byłoby to właśnie to:

Jeśli chcesz nauczyć dziecko bezpiecznego
używania telefonu, wpierw zbuduj z nim relację.
Szczera, otwarta, pozbawiona oceniania rozmowa zarówno o korzyściach, jak i
niebezpieczeństwach płynących z używania telefonu poparta własnym, spójnym
przykładem jest najlepszą formą wprowadzania dziecka w cyfrowy świat.

I. O jakich zasadach rozmawiać z dzieckiem?
1. Zapewnij dziecko, że w każdej chwili może do Ciebie przyjść, zapytać
lub szukać pomocy
Jest to podstawowa zasada relacji rodzic-dziecko opartej na wzajemnym zaufaniu.
Dziecko Ci ufa i wie, że choćby przyszło do Ciebie zaskoczone tańczącą gołą babą,
która nagle wyskoczyła mu na ekranie, to nie dostanie od razu kary, ale że
pomożesz mu znaleźć rozwiązanie i wyjaśnisz co się stało.
A Ty ufasz dziecku, że gdy pojawi się sytuacja, której nie rozumie, to przyjdzie do
Ciebie z prośbą o pomoc.
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2. Podstawowe pojęcia związane z telefonią komórkową
Nie musisz wyjaśniać technicznych różnic między protokołami przesyłu danych,
które rozróżniają tylko specjaliści po studiach telekomunikacyjnych i IT.
Chodzi o to, byś umiał prosto wyjaśnić te pojęcia, w których sam się poruszasz.
Zacznij od podstaw: Wi-Fi, SMS, MMS, Bluetooth, Android, email, login, numer
premium, 3G, karta kredytowa, PIN, internet, numer 112…
Nie musisz czytać specjalistycznej prasy. Artykuły z Wikipedii w zupełności
wystarczą, a z czasem automatycznie poszerzysz swoją wiedzę.
A za kilka lat to pewnie Ty jako rodzic, będziesz mógł pytać dziecka o nowinki
techniczne.

3. Blokada ekranu i hasła na telefonie
Pozwól dziecku wybrać samemu rodzaj blokady - numer PIN, hasło lub wzór. Jeśli
będzie chciało je zmienić, może to zrobić tylko za Twoją wiedzą.
Wyjaśnij dziecku, że ponieważ telefon zawiera dużo informacji osobistych jak
zdjęcia, e-maile czy teksty rozmów z najbliższymi, to nie może nikomu podawać
swoich haseł. To dobra praktyka na całe życie.
Jako rodzic masz pełny dostęp do telefonu Twojego dziecka, ale jeśli chcesz
przejrzeć jego zawartość, rób to razem z nim, pokazując, że szanujesz jego
prywatność i nie kontrolujesz go po kryjomu.

4. Przekazywanie swojego numeru telefonu
Ustalcie komu dziecko może przekazać swój nr telefonu: najbliższa rodzina,
koledzy z klasy, trenerzy i wychowawcy, koledzy spoza szkoły, znajomi rodziców
(przyszywani ciocie i wujkowie).
Przedyskutujcie każdą z tych grup. Dziecko nie może dać nikomu innemu numeru
telefonu bez Twojej zgody, zwłaszcza osobom nieznajomym.

5. Przekazywanie Twojego numeru telefonu
Komu dziecko może podać Twój numer telefonu?
Nauczyciele i wychowawcy, rodzice kolegów z klasy, służby mundurowe?
Przedyskutujcie każdą z tych grup. Dziecko nie może dać nikomu innemu numeru
telefonu bez Twojej zgody

6. Połączenia i SMS od nieznanych numerów
Co do zasady dziecko nie może odbierać połączeń od osób, których nie ma
zapisanych w książce telefonicznej ani od nieznanych numerów.
To samo tyczy się odpisywania na wiadomości.
Gdy taka sytuacja nastąpi, pokaże Tobie numer lub wiadomość, a Ty skontaktujesz
się z tą osobą.
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Równie dobrze mogła to być mama kolegi z klasy, która pytała o pracę domową dla
chorego dziecka jak i infolinia z propozycją przedłużenia umowy.

7. Ile minut dziennie dziecko może używać telefonu do rozrywki
Warto od początku ustalić kilka zasad pasujących do Waszego trybu życia, np.
gry dopiero po odrobieniu lekcji,
30 minut gry i odpoczynek od monitora,
nie ma grania w łóżku przed spaniem,
jeśli zabawa powoduje rozdrażnienia i złe zachowanie skracamy czas.

8. Stałe miejsce przechowywania i ładowania telefonów
Złota zasada, o której pisałem wcześniej. Dotyczy także dorosłych.

9. Wieczorne przekazanie telefonu
Jeśli wyznaczyliście miejsce do przechowywania telefonów, to tak naprawdę
wszystkie domowe komórki powinny tam leżeć.
Ustalcie o której godzinie dziecko nie będzie już korzystać z telefonu ani do gier,
ani do komunikacji.

10.Zasady zdrowego rozsądku, dobrego wychowania i etykiety
Tutaj niezastąpiony jest własny przykład oraz wyciąganie wniosków z obserwacji
otoczenia.
Dziecko, tak jak czasem i my, będzie zaliczało różne wpadki. Wspólnie będziecie
też zapewne świadkami wydarzeń z udziałem innych osób korzystających z
telefonu.
Warto wskazać na dobre lub złe zachowania i spytać dziecko jak postąpiłoby w
danej sytuacji. Z kolei jeśli to ono było głównym bohaterem nieprzyjemnego
zdarzenia to porozmawiać o tym co można poprawić na przyszłość.
Przykład?
niewyciszenie i używanie telefonu w kościele, teatrze, podczas seansu w kinie,
przechodzenie przez pasy z oczami wpatrzonymi w telefon,
ponaglanie w SMS lub komunikatorze: odpisz, no odpisz, no odpisz…,
patrzenie w monitor podczas chodzenia po schodach,
używanie telefonu w wannie lub pod prysznicem.
Życie samo będzie dostarczało Wam mnóstwa okazji do rozmowy.
Ale uważaj. Dzieci są bystrymi obserwatorami. Szybko Ci udowodnią, że sam nie
zawsze przestrzegasz tych zasad. Naucz się do tego przyznawać i przygotuj się do
pracy nad zmianą swoich nawyków.
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11.Ile gier może być zainstalowanych na telefonie
Smartfon jest także narzędziem rozrywki. W sklepie Google Play dostępne są
tysiące gier, a Twoje dziecko na pewno będzie urzeczone także tymi, które zobaczy
u swoich kolegów.
Na ile gier pozwolić?
My zaczęliśmy stopniowo, powoli zwiększając ilość od jednej wzwyż. Z czasem
dziecko straci zainteresowanie pierwszą na rzecz kolejnej i z początku twierdziłem,
że usunięcie nieużywanej gry jest najlepszym rozwiązaniem.
Ciągłe odinstalowywanie powoduje, że traci się historię postępów w grze (chyba że
można zapisać dane na koncie Google) i chęć powrotu powoduje konieczność
ponownego przejścia całej ścieżki.
Dlatego z czasem pozwoliliśmy córce na większą ilość gier, mając świadomość, że
jest jeden czynnik, który i tak ją ograniczy: ilość dostępnej pamięci.
Konieczność podjęcia decyzji: co zostawić, a co usunąć jest dobrą okazją do nauki
trudnej sztuki wyboru.

12.Aplikacje zainstalowane na telefonie dziecka
Podzieliłem tę grupę na aplikacje użytkowe (Kalendarz, WhatsApp, Dysk Google,
prognoza pogody) i społecznościowe (FB, Instagram, Snapchat, Musically).
Gdzieś po środku umiejscowiony jest YouTube, bo można go użyć i do nauki, i do
oglądania śmiesznych filmów z kotami w roli głównej.
Stopniowo uczymy córkę korzystania z aplikacji codziennego użytku, które
ułatwiają życie:
Dysk Google do przechowywania plików i muzyki do nauki w Szkole Muzycznej,
grupa rodzinna na WhatsApp do szybkiej komunikacji,
Kalendarz do kontroli planu zajęć i wydarzeń.
Póki co córka nie ma kont na serwisach społecznościowych i do 13. roku życia nie
planujemy ich zakładać.

13.Wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów
Ważne jest, by uświadomić dziecku jak najszybciej, że wszystko co wyśle do sieci,
zostaje tam na zawsze, jest dostępne dla każdego i traci się nad tym całkowitą
kontrolę.
Podobnie, jeśli dziecko wyśle zdjęcie najlepszej koleżance. Od tej pory może je
zobaczyć każda osoba z klasy i ze szkoły, znajomy i nieznajomy, dziś i za kilka lat.
Lepiej więc nie wysyłać zdjęć, na których wygląda się głupio, z których inni mogliby
się śmiać, które można zinterpretować w dwuznaczny sposób.
To samo tyczy się wysyłania cudzych zdjęć. Jeśli ktoś mógłby poczuć się źle, to
lepiej nie wysyłać. Świat się nie zawali.
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Warto podsunąć pytania pomocnicze, które zawsze warto zadać sobie przed
wysłaniem czegokolwiek z telefonu.
Czy pokazałbym to, co wysyłam mojej babci?
Czy chciałbym, by to zdjęcie/ten film oglądał mój chłopak/przyszły mąż?
Patrząc z boku, nie jako autor zdjęcia - czy jest ono ładne?
Ustalamy także kategoryczny zakaz robienia i wysyłania zdjęć kolegów, koleżanek
lub własnych bez ubrań.

14.Do kogo należy telefon?
Telefon należy do Ciebie. Kupiłeś go za swoje pieniądze, a rozmowy, wiadomości i
internet są opłacane z Twoich funduszy. Pomimo tego, dajesz go dziecku za darmo.
Czy nie jesteś najwspanialszym rodzicem pod słońcem?

15.Konsekwencje łamania zasad
Co się stanie, gdy jakaś zasada zostanie złamana?
Po pierwsze – patrz punkt 1. Po drugie konsekwencje powinny dotyczyć tej samej
czynności, w której nastąpiło przewinienie. Nie karaj dziecka zakazem wyjścia na
urodzinki przyjaciela, jeśli zainstalowało aplikację bez Twojej wiedzy.
Odinstalujcie ją, na jakiś czas usuńcie może też pozostałe, a na koniec - patrz
punkt 1.
Jak sam widzisz trochę tego jest i zapewne wiele innych tematów pojawi się z wraz
z dorastaniem dziecka, w zależności od tego w jaki sposób i do czego Ty używasz
telefonu w Twoim domu i z jakimi doświadczeniami się spotkacie.
A kiedy rozmawiać o tym wszystkim z dzieckiem? Tak samo jak rozmawiasz z nim o
każdej innej rzeczy: przy śniadaniu, podczas spaceru czy w samochodzie.
Wykorzystuj okazje, które przyniesie Ci życie jak chociażby widok zapatrzonych w
monitor przechodniów albo artykuł w gazecie o przypadkach hejtu lub sextingu.
W ten sposób będziesz budował relację, dzięki której dziecko z czasem, samo
zacznie Cię pytać, jeśli zobaczy, że nawet najtrudniejsze rzeczy chcesz spokojnie
wytłumaczyć (patrz punkt 1).
A gdy już się nagadasz, to pamiętaj o tym, że być może już następnego dnia
będziesz musiał wszystko powtórzyć i że musisz być wiarygodny w tym co mówisz.

II. Własny przykład
Jeśli przekonujesz dziecko do wstrzemięźliwości w wysyłaniu własnych zdjęć, a co
chwila wysyłasz fotki w różnych konstelacjach na Instagrama i Snapchata szukając
poklasku, to nie oczekuj, że dziecko Cię posłucha.
Nawet nie zauważysz kiedy swoją kreatywnością przebije Twoje zdjęcia swoimi
ustawkami. Zgadnij dlaczego?
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Jeśli zabierasz dziecku telefon o 19.30 a sam kładziesz się z nim spać i stukasz aż
do ostatniego mrugnięcia powiekami, to muszę Cię rozczarować. Prędzej czy
później Twoje dziecko zrobi to samo, a do tego czasu będzie kiełkowało w nim
poczucie krzywdy.
Jeśli rozmawiasz przez telefon podczas wspólnego obiadu, piszesz wiadomości
prowadząc samochód, nie ściszasz telefonu w kinie, to dlaczego Twoje dziecko ma
tego nie robić?
Przykład idzie z góry.
Pamiętaj!

III.Rodzinny kontrakt telefoniczny
A więc porozmawialiście z dzieckiem i wspólnie ustaliście zasady, które są
akceptowalne dla wszystkich.
Gratuluję! Kawał dobrej roboty za Wami.
Jak sądzisz, ile czasu upłynie, by pierwsze zasady stały się bardziej elastyczne i by
z upływem kolejnych tygodni odeszły od pierwotnie ustalonego stanu?
Nie… umawialiśmy się na godzinę 20.00, a nie na 19.30
Ale przecież mogę mieć 5 gier, a nie 3.
No ale jak to? 30 minut to jest tyle co nic
Nasza pamięć jest wspaniałym narzędziem, ale niestety jest ulotna i podatna na
mniej lub bardziej wyrafinowane próby zakrzywiania czasoprzestrzeni.
Rozwiązaniem, które zapobiega wielu naciąganym interpretacjom jest Rodzinny
kontrakt telefoniczny.
Przyznaję – wizja podpisywania umowy z własnym dzieckiem brzmi jak wymysł
biurokratycznego demona rozmiłowanego w paragrafach, instrukcjach i
wytycznych.
Długo zastanawiałem się nad tym pomysłem i jego
formą, ale po kilku miesiącach od wspólnego
złożenia podpisów uważam, że to świetny pomysł.
Oto dlaczego:

1. Potwierdzenie wszystkich ustaleń
Kontrakt zbiera w jednym miejscy wszystkie Wasze dotychczasowe ustalenia. W
razie wątpliwości Twoich lub dziecka, oboje możecie sprawdzić przyjęte zasady.

2. Moc formy pisemnej
Spisanie i podpisanie umowy sprawia, że trudniej jest złamać jej postanowienia –
forma papierowa ma większą moc niż forma ustna.

3. Obustronne zobowiązania
W każdej umowie są dwie strony i każda z nich do czegoś się zobowiązuje.
Pierwszy telefon komórkowy dla dziecka
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W rodzinnym kontrakcie jest podobnie. Nie tylko dziecko, ale także Ty, jako rodzic,
musisz przestrzegać zasad. Dziecku o wiele łatwiej zaakceptować taką formę, gdy
wie, że reguły dotyczą wszystkich domowników.

4. Stopniowe wprowadzanie w świat dorosłych
Aby korzystać z telefonu musiałeś podpisać umowę z operatorem. Tak działa świat
dorosłych. Komórka to dla dziesięciolatka poważna sprawa, która daje dużo
radości, podnosi status wśród kolegów i zapewnia powiew dorosłości.
Dlaczego więc traktować ją jak każdą inną zabawkę?
Wręczając telefon i podpisując kontrakt pokazujesz, że traktujesz dziecko
poważnie, zauważasz że dorasta i doceniasz, że jest na tyle dojrzałe, że można mu
dać cały świat do ręki.
Wspólnie podpisana umowa doskonale podkreśli ten fakt.

IV.Jak podpisać Rodzinny kontrakt telefoniczny
Wydrukuj kontrakt w jednej lub dwóch kopiach (ja zrobiłem w jednej, którą
oddaliśmy córce, a drugą, dla nas, zeskanowałem). Zarezerwuj około 10-15 minut,
wycisz telefon by nie przeszkodził w trakcie rozmowy, wyłączcie TV. Usiądźcie przy
stole, na podłodze, tak jak lubicie.
Powiedz, że cieszysz się, że nadszedł moment, w którym Twoje dziecko jest już na
tyle dojrzałe, by używać telefonu. Dużo już o tym rozmawialiście i nadszedł
moment, by zebrać to wszystko razem i podpisać umowę, tak jak to robią dorośli
między sobą.
Utwierdź dziecko w tym, że kontrakt jest dla całej Waszej rodziny i że Ty (Wy) też
masz swoje punkty, które podpisujesz i których będziesz przestrzegał.
Najpierw punkt po punkcie przypomnijcie wszystkie zasady. Dziecko powinno
przeczytać je samodzielnie. W każdej chwili może przerwać, zapytać, pomyśleć.
Nie poganiaj.
Gdy dziecko skończy czytać, podpiszcie i zamieńcie się rolami. Teraz Ty przeczytaj
swoją część. Ponownie spytaj czy wszystko rozumie i podpiszcie.
Pamiętaj, by podpisanie Rodzinnego kontraktu telefonicznego było potwierdzeniem
Waszych rozmów i ustaleń. Ostatnim krokiem na całej drodze. Nie zaczynaj całego
procesu uporządkowania domowych zasad od podsunięcia pod nos kwitka.
Nic to wtedy nie da, bo papier nie zmienia zachowań, bo:

to relacja, którą budujesz poprzez rozmowę
i własny przykład jest kluczem do bezpiecznego
i świadomego wprowadzania dziecka w świat
telefonów komórkowych
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Rodzinny Kontrakt Telefoniczny
Drogi Rodzicu,
poniższy kontrakt został stworzony, by pomóc Ci ustalić przejrzyste zasady używania
telefonu przez Twoje dziecko. Jego celem nie jest zastraszanie dziecka, ale zapewnienie mu
przestrzeni do bezpiecznego rozwoju w XXI wieku.
Wspólne odczytanie i podpisanie umowy ma potwierdzić istniejące ustalenia między Tobą
i Twoim dzieckiem, pomóc Wam w mądrym używaniu nowoczesnych technologii w Waszej
rodzinie i stworzyć warunki do uczciwego dialogu we wzajemnym szacunku.
Kontrakt składa się z trzech stron, nie licząc tej, którą właśnie czytasz. Jest ona
przeznaczona tylko dla Ciebie.
Pierwsza strona to zaproszenie i wyjaśnienie tego co za chwilę zrobicie. Zapisana jest w
dwóch wersjach – dla dziewczynki i dla chłopca. W treści różnią się jedynie formą
czasowników i przymiotników. Wydrukuj tę wersję, którą potrzebujesz (strony 23, 25, 26 dla
dziewczynki, a 24, 25 i 26 dla chłopca).
Podpisanie tej umowy może być na początku stresujące i dla Ciebie, i dziecka. Aby
ułatwić sobie to zadanie znajdź dogodny termin, kiedy wszyscy będziecie wypoczęci,
najedzeni i nie będą Was gonić żadne terminy. Wyłącz telefon, zgaś TV i komputer. Usiądźcie
i niech Twoje dziecko zacznie czytać. Tę stronę może czytać głośno lub w myślach. Daj mu
dowolność.
Druga strona dotyczy zobowiązań ze strony dziecka. Ważne, by ono samo je przeczytało.
Na głos. Punkt po punkcie. Zachęcaj je do zadawania pytań, samemu pytaj czy rozumie
każde zdanie. To najlepszy moment, by wyjaśnić powstające wątpliwości.
Być może Twoje dziecko nie zada Ci żadnego pytania. Nie martw się. Możliwe, że
wszystko już sobie wyjaśniliście, a może musi przetrawić w sobie wszystkie kwestie i wróci do
tego przy okazji.
Najważniejsze, że rozpoczęliście dialog i idziecie przez technologiczny świat trzymając się
za ręce. Przed Wami jeszcze wiele lat wspólnych rozmów.
Trzecia i ostatnia strona dotyczy Ciebie i Twoich zachowań. Pamiętaj, że to Ty dajesz
przykład swojemu dziecku i jesteś jego pierwszym i najlepszym nauczycielem. Wykorzystaj
moment wręczania dziecku telefonu do udoskonalenia swoich nawyków związanych
z używaniem telefonu.
W kilku miejscach znajdziesz wolne miejsca, które musicie wypełnić w zależności od
Waszych wspólnych ustaleń. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz zgłębić temat, polecam
Ci adres www.ojcowskastronamocy.pl/telefondladziecka Znajdziesz tam rozwinięcie tematu
użytkowania telefonu przez dziecko.
Dziękuję Ci za okazane zaufanie i życzę Ci, byście każdego dnia stawali się szczęśliwszą
rodziną.
Pozdrawiam serdecznie
Jarek Kania - Ojcowska Strona Mocy
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Droga _____________

gratulacje. Jesteś już na tyle dojrzała, że otrzymałaś swój pierwszy telefon.

Jesteśmy z Ciebie dumni. Naprawdę.
Zdajesz sobie zapewne sprawę, że skoro powierzamy Ci telefon, to ufamy że umiesz
podejmować słuszne decyzje i być może ten tekst wydaje Ci się niepotrzebny.
Dlatego też, zanim przejdziemy dalej, musimy sobie wyjaśnić jedną, bardzo ważną rzecz:

Telefon to nie zabawka. To także więcej niż narzędzie.
To część potężnej technologii, okno na cały świat, dzięki
któremu możesz rozwijać swoje pasje, odkrywać swoje
zainteresowania i być bliżej tch, na których Ci zależy.

Jeśli zostanie źle użyy, może sprowadzić niebezpieczeństwo
na Ciebie i kłopot dla całej naszej rodziny.
Chcemy Ci pomóc, byś dalej podejmowała słuszne decyzje
i byś każdego dnia stawała się jeszcze wspanialszym
człowiekiem.
Prosimy byś zawsze używała telefonu w dobrych celach, a jeśli coś Cię zaniepokoi i nie
będziesz pewna czy to co robisz lub widzisz jest słuszne, w każdej chwili możesz z nami
porozmawiać.
A gdy będziesz daleko, zadzwoń lub napisz – w końcu do tego służy telefon ;)
OK. Nie ma co czekać, przeczytajmy razem to, co przyniosą następne strony.
Kochamy Cię,
________________________________________
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Drogi ______________

gratulacje. Jesteś już na tyle dojrzały, że otrzymałeś swój pierwszy telefon.

Jesteśmy z Ciebie dumni. Naprawdę.
Zdajesz sobie zapewne sprawę, że skoro powierzamy Ci telefon, to ufamy że umiesz
podejmować słuszne decyzje i być może ten tekst wydaje Ci się niepotrzebny.
Dlatego też, zanim przejdziemy dalej, musimy sobie wyjaśnić jedną, bardzo ważną rzecz:

Telefon to nie zabawka. To także więcej niż narzędzie.
To część potężnej technologii, okno na cały świat, dzięki
któremu możesz rozwijać swoje pasje, odkrywać swoje
zainteresowania i być bliżej tch, na których Ci zależy.

Jeśli zostanie źle użyy, może sprowadzić niebezpieczeństwo
na Ciebie i kłopot dla całej naszej rodziny.
Chcemy Ci pomóc, byś dalej podejmował słuszne decyzje
i byś każdego dnia stawał się jeszcze wspanialszym
człowiekiem.
Prosimy byś zawsze używał telefonu w dobrych celach, a jeśli coś Cię zaniepokoi i nie
będziesz pewien czy to co robisz lub widzisz jest słuszne, w każdej chwili możesz z nami
porozmawiać.
A gdy będziesz daleko, zadzwoń lub napisz – w końcu do tego służy telefon ;)
OK. Nie ma co czekać, przeczytajmy razem to, co przyniosą następne strony.
Kochamy Cię,
________________________________________
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RODZINNY KONTRAKT TELEFONICZNY
Zestaw dla dziecka
Rozumiem, że:
Poniższe reguły powstały dla mojego bezpieczeństwa oraz że moi rodzice kochają mnie ponad
wszystko w świecie i chcą uczyć mnie samodzielności i umiejętnego korzystania z wolności bym
umiał podejmować dobre wybory.
Moje dzisiejsze zachowanie wpływa na moją przyszłość i na to jak patrzą na mnie inni ludzie.
Bezpieczne i odpowiedzialne używanie telefonu polega na przestrzeganiu zasad. W związku z tym

Obiecuję, że:
Hasła, kody i blokady telefonu znają tylko rodzice i ja. Nie zmieniam ich bez wiedzy rodziców.
Przekażę telefon rodzicom o godz. __________ od poniedziałku do piątku, a w weekendy o godz.
__________. Jeśli do tej pory nie wrócimy do domu, przekażę go zaraz po wejściu. Otrzymam go rano
z powrotem o godz. __________.
Nie będę wysyłać nikomu swoich zdjęć i filmów bez zgody rodziców.
Nie będę robić sobie ani innym zdjęć bez ubrań, w toalecie, podczas kąpieli ani w innej sytuacji,
która mogłaby zawstydzić mnie lub kogoś dziś lub w przyszłości.
Nie będę oglądać stron, aplikacji, zdjęć i filmów przeznaczonych dla dorosłych.
Nie będę niszczyć telefonu dla zabawy lub by popisać się przed znajomymi.
Nie będę odbierać rozmów od nieznanych numerów i nie odpisywać osobom nieznajomym.
Powiadomię rodziców, gdy ktoś nieznajomy spróbuje się ze mną skontaktować.
Pokażę rodzicom wiadomości, w których ktoś mówi źle o mnie lub moich rodzicach.
Będę mieć ______ gier zainstalowanych na telefonie.
Będę używać następujących aplikacji: ______________________________________________________________________
Nowe aplikacje zainstaluję tylko w uzgodnieniu z rodzicami.
W trosce o oczy nie będę używać telefonu bez przerwy dłużej niż ________ minut.
Nie będę obrażać i robić przykrości komuś przez telefon, aplikacje i internet. Gdy ktoś z moich
znajomych będzie to robił, powiem mu, że wyśmiewanie innych nie jest zabawne.
Będę uważnie rozglądać się dookoła i nie będę patrzeć w wyświetlacz podczas chodzenia po ulicy
lub po schodach.
Włączę tryb cichy w szkole, kinie, kościele i w podobnych miejscach i nie będę korzystać tam
z telefonu.
Oddzwonię lub odpiszę do rodziców gdy zobaczę nieodebrane połączenia lub wiadomości od
nich.

Wiem, że:
Telefon należy do moich rodziców i jego posiadanie jest przywilejem, a nie obowiązkiem.
Jeśli nie będę przestrzegać powyższych zasad, telefon może mi zostać odebrany.
Rodzice mają prawo przejrzeć mój telefon razem ze mną.
W każdej chwili mogę poprosić rodziców o pomoc i podzielić się z nimi moimi radościami
i wątpliwościami.
_____________________________________
Data i podpis
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RODZINNY KONTRAKT TELEFONICZNY
Zestaw dla rodzica
Rozumiem, że:
Wręczając mojemu dziecku telefon wierzę w jego odpowiedzialność i umiejętność podejmowania
dobrych decyzji.
Moje dziecko ma prawo do komunikowania się ze swoimi znajomymi i używania telefonu do
rozrywki, według określonych zasad.

Obiecuję:
Wysłuchać mojego dziecka, gdy przyjdzie do mnie z pytaniami lub wątpliwościami w sprawie
używania telefonu. Jeśli nie będę znał odpowiedzi, wspólnie jej poszukamy.
Być dobrym przykładem używania telefonu.
Nie pozostawać ignorantem telefonicznym i w miarę możliwości dowiadywać się o nowych
technologiach.
Nie pisać wiadomości podczas prowadzenia samochodu, a do rozmów używać zestawu
głośnomówiącego.
Nie przeglądać telefonu dziecka bez jego obecności i z poszanowaniem jego prywatności.
Nie odbierać dziecku telefonu bez ostrzeżenia i rozmowy na temat przestrzegania zasad
i używania telefonu. Liczba ostrzeżeń przed odebraniem telefonu: _______.
Znaleźć w domu miejsce do przechowywania i ładowania telefonów.

Wiem, że:
Moje dziecko jest niezależnym człowiekiem i nie wszystko będzie robić tak samo jak ja.
Żadne zakazy nie zastąpią szczerej i otwartej rozmowy.
_____________________________________
Data i podpis
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Co dalej?
Gratulacje! To, że dotarłeś do tego punktu oznacza, że jesteś wspaniałym
rodzicem, któremu zależy na szczęściu i bezpieczeństwie Twojego dziecka. Serio!
Zdaję sobie sprawę, że ten ebook zawiera dużo informacji, ale teraz, posiadając
wiedzę o tym jak wprowadzić dziecko w świat telefonów, wiesz od czego zacząć
A na sam koniec chciałbym podzielić się z Tobą kilkoma przemyśleniami:

Efekty nie zawsze pojawią się z dnia na dzień
Budowanie relacji trwa. Tak samo zmiana nawyków. Jeśli cała Wasza rodzina
podejmie wysiłek uporządkowania nawyków, będzie Wam o wiele łatwiej.
Wzajemnie sobie pomagając i przypominając o zasadach bez zbędnego pouczania
i komentowania, zmienicie swoją codzienność o wiele szybciej niż w pojedynkę.

Nie poddawaj się
Każdy z nas chciałby być krystalicznym przykładem dla swojego dziecka, ale tak
naprawdę najwięcej możemy nauczyć się z własnych błędów i porażek.
Jeśli dziecko przyłapie Cię na złamaniu zasad, które sam sobie wyznaczyłeś to nie
zaklinaj rzeczywistości i przyznaj się do tego. Pokaż jednak, że pomimo chwilowej
słabości lub słabej pamięci chcesz konsekwentnie stawać się lepszym.
To jedna z najcenniejszych lekcji jaką możesz dać swojemu dziecku.

Inwestuj w budowanie relacji ze swoim dzieckiem
Dzięki temu z każdym dniem będziecie tworzyć coraz szczęśliwszą rodzinę.

Dziękuję Ci z całego serca!
Mam nadzieję, że czyanie tego e-booka sprawiło Ci co
najmniej tle samo przyjemności, co mi napisanie go.
Jeśli możesz, daj mi znać co sądzisz o tm e-booku i jak
powiodło się wprowadzanie telefonu dla dziecka w Twojej
rodzinie. Możesz to zrobić zostawiając komentarz lub pisząc
bezpośrednio do mnie.
Twoja opinia jest dla mnie naprawdę ważna.
A jeśli jeszcze nie dołączyłeś, to zapraszam Cię
do Ojcowskiej Strony Mocy na Facebooku.
Dzięki!
Jarek Kania
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