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WproWadzenie

Książka ta powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie spo-
łeczne dotyczące odpowiedniego przygotowania do życia przyszłych po-
koleń młodych ludzi. Coraz częściej słyszy się głosy, że dzisiejsze dzieci nie 
są wychowywane, że wychowują się same. nie wiadomo, kto ma przyjąć 
na siebie ciężar wychowania – zagonieni pracą i codziennymi obowiązka-
mi rodzice czy szkoła jako element szeroko rozumianego systemu edukacji 
społecznej. oczywiście szkoła ma wpisane w swoje zadania obowiązki wy-
chowawcze, ale czy wychowanie młodego człowieka może się opierać tylko 
na jednym źródle oddziaływania podlegającym kontroli społecznej (istnieje 
nadzór pedagogiczny, wytyczne programowe i kwalifikowani nauczyciele-
-pedagodzy, którzy mają ten program urzeczywistniać)? a co z mediami – 
czy, szerzej, z dostępem do internetu – kto jest lub powinien być odpowie-
dzialny za to najpotężniejsze źródło oddziaływania na rozwój osobowościowy 
dziecka? Czy my, dorośli, mamy dzisiaj jakiś wpływ na to, co dziecko ogląda, 
przegląda, wybiera, zapamiętuje, naśladuje itd.? Warto przy tym zapytać, 
czy wszystko, co wiąże się z dostępem do internetu, jest złe.

dzięki nowoczesnej technologii dzieci mogą obecnie pozyskiwać infor-
macje szybciej niż ich rówieśnicy jeszcze 20–30 lat temu – dzisiaj coraz łatwiej 
wiedzę zdobyć, ale trudniej ją stosować. dla „cyfrowych tubylców”, jak 
określa się tych, którzy urodzili się, gdy na świecie rządziła już ponowoczesna 
technologia, internet (w połączeniu z nowoczesnymi technologiami) będzie 
naturalnym środowiskiem funkcjonowania w rzeczywistości społecznej i za-
wodowej – czy walka z tym ma sens? Wręcz przeciwnie – trzeba pomóc 
najmłodszym odnaleźć się w tym chaosie informatycznym. na tym właśnie 
będzie, naszym zdaniem, polegać wychowywanie dziecka w przyszłości – na 
przygotowaniu go do ustawicznego samorozwoju i samodzielnego efektyw-
nego funkcjonowania w społeczeństwie jutra.

przeprowadzenie dziecka przez skomplikowany proces dojrzewania spo-
łecznego, fizycznego i poznawczego wymaga dobrej znajomości prawideł 
rozwojowych. W niniejszej książce staraliśmy się opisać – skrótowo z natury 
rzeczy – te najważniejsze aspekty, których stymulacja, monitorowanie i ewa-
luacja dają szansę na uzyskanie jak najlepszych efektów wychowawczych, 
choć warto zaznaczyć, że bez pełnej gwarancji. trudno przewidzieć, co przy-
niosą najbliższe dekady, jak szybko zmienią się reguły funkcjonowania spo-
łecznego, jakie modyfikacje (i oczekiwania) wprowadzi w życie człowieka po-
stęp cywilizacyjny, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego. tą tematyką 
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zajmowaliśmy się zresztą już wcześniej, stąd w książce odniesienia, odpowied-
nio poszerzone i pogłębione, do naszych poprzednich opracowań w tym 
zakresie (zachęcamy też oczywiście do sięgnięcia do źródeł pierwotnych)*.

Ciągle przybywa wiedzy o człowieku, jego rozwoju i funkcjonowaniu. 
zmiany cywilizacyjne wymuszają też zmiany priorytetów edukacyjnych – 
w dzisiejszych czasach posiadanie wiedzy nie jest tak ważne jak umiejęt-
ność jej praktycznego wykorzystania i chęć ustawicznego kształcenia. a co 
z wychowaniem? Co jest najważniejsze dzisiaj – i czy będzie to aktualne za 
20–30 lat? Bo przecież wychowujemy młodego człowieka na całe życie, a nie 
tylko na kilka najbliższych lat. Może warto sięgnąć po nowe, ciekawe me-
tody wspierające rozwój dziecka, takie jak np. oparta na znanej od 20 lat 
idei eduBall i najnowszych odkryciach neuronauki metoda mini-eduBall? 
Mamy nadzieję, że na te i wiele innych pytań znajdą państwo odpowiedź 
w naszej książce, którą oddajemy do rąk wszystkich osób zainteresowanych 
dobrą przyszłością dzieci.

* patrz: Bronikowski (2012), Bronikowski i wsp. (2007, 2014), rokita (2008), rokita 
i rzepa (2005).


