
„CYFROWO	ODPOWIEDZIALNI”		
MODUŁOWE	SZKOLENIE	DLA	NAUCZYCIELI	
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SŁOWO	WSTĘPNE	
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Szanowni	Państwo,	
		
§  Fundacja	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	z	siedzibą	w	Gdańsku	ma	przyjemność	przedstawić	

ofertę	zajęć	dla	nauczycieli	pt.	CYFROWO	ODPOWIEDZIALNI,	które	poświęcone	są	
problematyce	e-uzależnień.	Przygotowana	oferta	wpisuje	się	z	jednej	strony	w	
postanowienia	zawarte	w	strategicznych	dokumentach	krajowych,	z	drugiej	strony	
stanowi	pilną	odpowiedź	na	zapotrzebowanie	środowiska	szkolnego.		

§  Przygotowana	dla	NAUCZYCIELI	oferta	wpisuje	się	w	podstawowe	kierunki	realizacji	
polityki	oświatowej	państwa	w	roku	szkolnym	2017/2018	określone	przez	MEN	(pkt	3.	
Bezpieczeństwo	w	internecie.	Odpowiedzialne	korzystanie	z	mediów	społecznych).		

§  Przygotowana	oferta	wynika	bezpośrednio	z	najnowszej	diagnozy	naukowej	
poświęconej	wzorom	korzystania	przez	młodzież	z	mediów	cyfrowych,	w	szczególności	
ze	smar_onów.	Serdecznie	zapraszamy	do	zapoznania	się	z	poniższymi	zapisami	oferty	
oraz	do	kontaktu	z	przedstawicielami	Fundacji	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG.		
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§  Przygotowana	oferta	ma	charakter	modułowy	(6	modułów),	co	oznacza,	że	
nauczyciel	biorący	udział	w	zajęciach	może	skorzystać	z	niej	w	całości,	bądź	
wybrać	konkretny	interesujący	go	moduł.	

§  Istnieje	możliwość	zakontraktowania	oferty	w	całości,	bądź	w	zakresie	
konkretnego	–	wybranego	przez	zamawiającego	–	modułu.	

§  Niniejsza	oferta	stanowi	punkt	wyjścia	do	dalszych	dyskusji	zmierzających	
do	realizacji	oddziaływań	profilaktycznych	w	Państwa	województwie/
powiecie/gminie.	

§  Do	przygotowanej	oferty	należy	podejść	w	sposób	indywidualny,	
dopasowując	ją	do	realnych	potrzeb	środowiska	szkolnego.	

§  Czas	realizacji	oferty	uzależniony	jest	od	ostatecznego	kształtu	
zaproponowanych	oddziaływań	profilaktycznych,	z	uwzględnieniem	
kalendarza	gminy	oraz	znajdujących	się	w	nim	wydarzeń.	



2	
„CYFROWO	ODPOWIEDZIALNI„	
	
OFERTA	ZAJĘĆ	DLA	NAUCZYCIELI,	PEDAGOGÓW	
ORAZ	PSYCHOLOGÓW,	PRZEDSTAWICIELI	
PORADNI	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH,	
OSÓB	ZARZĄDZAJĄCYCH	OŚWIATĄ	Z	ZAKRESU	
PROFILAKTYKI	E-UZALEŻNIEŃ	
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§  Przygotowana	przez	FUNDACJĘ	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	oferta	zakłada	
realizację	zajęć	dla	nauczycieli	oraz	innych	szkolnych	specjalistów	(psycholog,	
pedagog	szkolny)	

§  Realizacja	oddziaływań	może	odbywać	się	zarówno	w	wybrane	dni	tygodnia,	
jak	również	w	wybrane	weekendy,	w	miejscu	wskazanym	przez	organizatora	
po	ustaleniu	z	przedstawicielami	FUNDACJI	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	

§  Oddziaływania	dla	nauczycieli	zaplanowane	zostały	na	rok	szkolny	2017/2018	
§  Zajęcia	dla	nauczycieli	zaplanowane	są	na	6	spotkań	x	5	godzin	lekcyjnych	–	

30	godzin	w	całości.		
§  1	moduł	spotkania	składa	się	z	5	godzin	lekcyjnych.	

KURS	DLA	NAUCZYCIELI-	NAJWAŻNIEJSZE	
INFORMACJE	
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§  Działania	prowadzone	z	nauczycielami	wpisują	się	w	potrzebę	realizacji	
szkolnych	programów	profilaktycznych	w	zakresie	problematyki	e-uzależnień	

§  Działania	prowadzone	z	nauczycielami	wpisują	się	w	podstawowe	kierunki	
realizacji	polityki	oświatowej	państwa	w	roku	szkolnym	2017/2018	
określone	przez	MEN	(pkt	3.	Bezpieczeństwo	w	internecie.	Odpowiedzialne	
korzystanie	z	mediów	społecznych).	

§  	Działania	prowadzone	z	nauczycielami	mogą	rozwiązać	problemy	zawarte	w	
raporcie	NIK	w	zakresie	rozwiązywania	problemu	e-uzależnień	

KURS	DLA	NAUCZYCIELI-	NAJWAŻNIEJSZE	
INFORMACJE	
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§  Uczestnicy	warsztatu	zdobywają	wiedzę	na	temat	podstawowych	cech	
społeczeństwa	cyfrowego	

§  Uczestnicy	warsztatu	potrafią	wskazać	na	najważniejsze	zmiany	w	życiu	
społecznym,	które	związane	są	z	rozwojem	nowych	technologii	

§  Uczestnicy	warsztatu	potrafią	określić	najważniejsze	różnice	między	
przedstawicielami	pokolenia	X,	Y	oraz	Z	

§  Uczestnicy	warsztatu	widzą	związek	pomiędzy	funkcjonowaniem	w	życiu	w	
społeczeństwie	cyfrowym	a	najważniejszymi	cechami	współczesnych	uczniów	

§  Uczestnicy	warsztatu	potrafią	wskazać	na	najważniejsze	pozytywne	oraz	
negatywne	aspekty	korzystania	z	internetu		

MODUŁ	1.	BLASKI	I	CIENIE	SPOŁECZEŃSTWA	
CYFROWEGO			
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§  Uczestnik	warsztatu	potrafi	wskazać	na	najważniejsze	objawy	e-uzależnień	
§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	o	najważniejszych	testach	

diagnostycznych	dotyczących	uzależnienia	od	internetu	i	telefonu	
komórkowego	

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	na	temat	najważniejszych	symptomów	
fonoholizmu,	uzależnienia	od	internetu	oraz	uzależnienia	od	gier	

§  Uczestnik	warsztatu	jest	świadomy	negatywnego	wpływu	e-uzależnień	za	
obszar	społecznego,	psychicznego	oraz	zdrowotnego	funkcjonowania	dzieci	i	
młodzieży		

MODUŁ	2.	UZALEŻNIENIA	BEHAWIORALNE	XXI	WIEKU:	
FONOHOLIZM,	UZALEŻNIENIE	OD	INTERNETU,	
UZALEŻNIENIE	OD	GIER	ON-LINE		
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§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	o	zjawisku	cyberprzemocy	oraz	
sekslngu	

§  Uczestnik	warsztatu	ma	dostęp	do	najważniejszych	i	najbardziej	aktualnych	
wyników	badań	z	zakresu	cyberprzemocy	oraz	sekslngu	

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	zna	mechanizm	tworzenia	się	sytuacji	
cyberprzemocowych	oraz	sytuacji	związanych	z	występowaniem	sekslngu	

§  Uczestnik	warsztatu	poznaje	najważniejsze	sposoby	radzenia	sobie	z	
sytuacjami	cyberprzemocy	oraz	sekslngu		

MODUŁ	3.	NAJWAŻNIEJSZE	PROBLEMY	MŁODYCH		
W	SIECI:	CYBERPRZEMOC,	SEKSTING		
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§  Uczestnik	warsztatu	wie,	jak	ważne	są	dobrze	zbudowane	relacje	dla	rozwoju	
społecznego	i	psychicznego	dzieci	i	młodzieży	

§  Uczestnik	warsztatu	poznaje	innowacyjne	techniki	pracy	z	uczniem	w	
zakresie	budowania	określonych	emocji	i	kompetencji	psychicznych	

MODUŁ	4.	WAŻNOŚĆ	EMOCJI	I	RELACJI	BEZPOŚREDNICH	
W	SPOŁECZEŃSTWIE	SIECI		



12 

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	w	zakresie	najważniejszych	zasad	
korzystania	z	internetu	i	mediów	cyfrowych	

§  Uczestnik	warsztatu	potrafi	stworzyć	dekalog	odpowiedzialnego	korzystania	
z	mediów	cyfrowych	

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	o	procesie	wprowadzenia	
teoretycznych	zasad	w	praktyczne	życie	dzieci	i	młodzieży		

MODUŁ	5.	ZASADY	ODPOWIEDZIALNEGO	KORZYSTANIA		
Z	MEDIÓW	CYFROWYCH		
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§  Uczestnik	warsztatu	poznaje	najważniejsze	portale	społecznościowe	oraz	
zasady	ich	funkcjonowania	

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	o	najważniejszych	zasadach	
konstruowania	cyfrowej	tożsamości	uczniów	

§  Uczestnik	warsztatu	zdobywa	wiedzę	o	najważniejszych	zagrożeniach	
związanych	z	używaniem	przez	młodzież	portali	społecznościowych		

MODUŁ	6.	„JAK	MNIE	WIDZĄ	TAK	MNIE	PISZĄ”.		
MAGIA	PORTALI	SPOŁECZNOŚCIOWYCH		
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1.  Społeczeństwo	cyfrowe	–	jego	natura,	definicje,	sposoby	myślenia	
2.  Nowe	technologie	–	przyspieszony	rozwój,	najbliższe	wyzwania	dla	ludzi	
3.  Uzależnienia	behawioralne	na	tle	uzależnień	od	substancji	

psychoaktywnych	–	w	kierunku	poszukiwania	cech	wspólnych	i	
najważniejszych	różnic	

4.  Fonoholizm	–	nowe	wyzwanie	dla	szkolnej	profilaktyki	e-uzależnień	
5.  Symptomy	nałogowego	korzystania	z	telefonów	komórkowych	czyli	jak	w	

sposób	prawidłowy	rozpoznawać	pierwsze	symptomy	uzależnienia	od	
mediów	cyfrowych?	

6.  Fonoholizm	–	najważniejsze	typy	uzależnień,	klasyfikacje	chorób	
psychicznych	

7.  Czynniki	chroniące	przed	e-uzależnieniem	

PROPONOWANA	TEMATYKA	ZAJĘĆ	PODEJMOWANYCH	Z	
NAUCZYCIELAMI	
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8.  Czynniki	ryzyka	–	jakie	elementy	wzmagają	możliwość	doświadczania	
problemu	e-uzależnień?	

9.  Jakie	są	skutki	nałogowego	korzystania	ze	smar_onów	–	zdrowie	
somatyczne,	zdrowie	psychiczne,	zdrowie	społeczne	

10. Fonoholizm	–	sposoby	codziennych	rozwiązań	
11. Cyberprzemoc	–	smar_ony	jako	narzędzia	przemocy	–	wybrane	zagadnienia	
12. Aplikacje	wspierające	odpowiedzialne	korzystanie	z	telefonów	

komórkowych	–	wybór	aplikacji	oraz	krótka	charakterystyka	
13. Zestaw	aplikacji	kreatywnych	podnoszących	kompetencje	edukacyjne	dzieci	

i	młodzieży	
14. Najczęściej	używane	przez	dzieci	i	młodzież	aplikacje	–	między	szansą	a	

zagrożeniem	

PROPONOWANA	TEMATYKA	ZAJĘĆ	PODEJMOWANYCH	
Z	NAUCZYCIELAMI	
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15. Smar_on	oraz	internet	w	szkole	–	między	bezwzględnym	zakazem	a	
odpowiedzialnym	korzystaniem	

16. Zasady	korzystania	z	mediów	cyfrowych	i	urządzeń	mobilnych	–	jak	je	
ustalać	i	o	czym	należy	wtedy	pamiętać?	

17. Kompetencje	cyfrowe	–	najważniejsze	błędy	popełniane	przez	rodziców	
18. Świat	realny	i	świat	wirtualny	czyli	o	tym,	czego	dzisiaj	młode	osoby	szukają	

w	smartofnach?	
19. Profilaktyka	e-uzależnień	w	wybranych	krajach	świata	–	w	kierunku	dobrych	

praktyk	
20. Eksperyment	społeczny	POZ@	SIECIĄ	jako	odpowiednie	działanie	

profilaktyczne	dla	młodzieży	szkolnej	oraz	osób	dorosłych.	Podstawowe	
zagadnienia	metodologiczne	

PROPONOWANA	TEMATYKA	ZAJĘĆ	PODEJMOWANYCH	
Z	NAUCZYCIELAMI	
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21. Portale	społecznościowe	–	nowe	możliwości	kształtowania	tożsamości	
ucznia	

22. W	jaki	sposób	budować	profesjonalną	profilaktykę	e-uzależnień	w	szkole?	
23. Etapy	wdrażania	katalogu	usług	w	zakresie	rozwiązywania	problemu	e-

uzależnień	
24. Sekslng	–	nowe	wyzwanie	do	pracy	wychowawczej	z	uczniami	

PROPONOWANA	TEMATYKA	ZAJĘĆ	PODEJMOWANYCH	
Z	NAUCZYCIELAMI	
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§  Cena	1	godziny	szkoleniowej	(45	minut)	–	500	PLN	
§  Cena	1	modułu	500	PLN	x	5h	=	2.500	PLN	
§  Cena	całości	kursu	6	x	1	Moduł	500	PLN	x	5	h	=	15.000	PLN	

PROPONOWANY	CENNIK	
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§  Grupa	warsztatowa	bądź	kursowa	nie	może	liczyć	więcej	niż	35	osób	
§  Do	proponowanej	ceny	szkoleń,	kursów,	wykładów	należy	doliczyć	kwotę	

związaną	z	podróżą	i	zakwaterowaniem	
§  Każdy	nauczyciel	biorący	udział	w	warsztatach	wyposażony	zostanie	w	

materiały	edukacyjne	poświęcone	problematyce	nałogowego	korzystania	z	
telefonów	komórkowych	

§  Istnieje	możliwość	zakupu	dodatkowych	materiałów	w	postaci	tablic	
edukacyjnych	o	rozmiarach	B0	bądź	B1	po	dodatkowych	ustaleniach	z	
FUNDACJĄ	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	

Kwesle	organizacyjno-techniczne	
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§  Istnieje	możliwość	realizacji	wśród	nauczycieli	ogólnego	wykładu		
						w	danym	zakresie	-	bez	ograniczenia	liczbowego.	
§  Tematyka	wykładu	do	ustalenia	z	wyżej	wymienionego	zakresu.	
§  Istnieje	możliwość	realizacji	innych	wariantów	doskonalenia	zawodowego	

w	zależności	od	intencji	i	potrzeb	zamawiającego.	
§  Istnieje	możliwość	realizacji	wykładu	na	konferencjach	i	specjalistycznych	

debatach	-	bez	ograniczenia	liczbowego.	

	

Inne	formy	oddziaływania	
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DOKUMENTY	O	CHARAKTERZE	KRAJOWYM,	
DO	KTÓRYCH	ODNOSI	SIĘ	PRZYGOTOWANA	
OFERTA		
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§  Chociaż	zjawisko	e–uzależnienia	nasila	się	i	dotyka	coraz	młodszych	
użytkowników	nowoczesnych	technologii,	problem	ten	nie	spotyka	się	
z	należytą	reakcją	właściwych	instytucji.	Działania	skontrolowanych	
instytucji,	które	powinny	przeciwdziałać	e–uzależnieniu	dzieci	
i	młodzieży,	były	przypadkowe	i	w	ocenie	NIK	nie	odpowiadały	
wystarczająco	skutecznie	na	zagrożenia	wynikające	z	rozwoju	
nowoczesnych	technologii”	-	taką	informację	możemy	przeczytać	w	
najnowszym	raporcie	pokontrolnym.		

§  W	objętych	kontrolą	szkołach	i	poradniach	psychologiczno-
pedagogicznych	nie	była	znana	skala	problemu	nadmiernego	korzystania	
przez	dzieci	i	młodzież	z	mediów	elektronicznych.	Tylko	nieliczne	szkoły	
dokonywały	rzetelnej	diagnozy	środowiska	szkolnego	pod	kątem	
nadużywania	przez	uczniów	mediów	elektronicznych.	W	konsekwencji,	
opracowane	i	realizowane	szkolne	programy	profilaktyczne	i	
wychowawcze	obowiązujące	w	okresie	objętym	kontrolą,	nie	były	
ukierunkowane	na	działania	w	zakresie	tej	problematyki.		

Raport	pokontrolny	Najwyższej	Izby	Kontroli	(dalej:	
NIK)	w	zakresie	przeciwdziałania	e-uzależnieniu	dzieci	
i	młodzieży		
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§  Podejmowane	przez	skontrolowane	instytucje	działania	mające	na	celu	
przeciwdziałanie	e-uzależnieniu	dzieci	i	młodzieży	były	przypadkowe	i	nie	
odpowiadały,	w	wystarczającym	zakresie,	na	zagrożenia	wynikające	z	
rozwoju	nowoczesnych	technologii.	

§  Minister	Edukacji	Narodowej	oraz	Minister	Zdrowia	nie	opracowali	
wytycznych	określających	sposób	postepowania	w	zakresie	
identyfikowania	i	diagnozowania	zjawiska	nadużywania	przez	dzieci	i	
młodzież̇	mediów	elektronicznych	oraz	realizacji	zadań́	w	zakresie	
przeciwdziałania	e-uzależnieniu.	Wytyczne	takie	nie	zostały	zawarte	w	
przyjętych	przez	Radę	Ministrów	Narodowych	Programach	Zdrowia	na	
lata	2007–2015	i	2016–2020.		

Raport	pokontrolny	Najwyższej	Izby	Kontroli	(dalej:	
NIK)	w	zakresie	przeciwdziałania	e-uzależnieniu	dzieci	
i	młodzieży		
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§  W	większości	poradni	zajęcia	faktycznie	zrealizowane,	obejmujące	
tematykę̨	wyłącznie	e-uzależnień	odbywały	się	sporadycznie	i	stanowiły	
odpowiedź	na	niewielkie	w	tym	zakresie	zapotrzebowanie	szkół	i	
placówek.	Poradnie	nie	podejmowały	działań	zmierzających	do	
ujawnienia	zagrożeń	związanych	z	problemem	nadużywania	komputera	i	
Internetu.	Do	ich	prowadzenia	niezbędne	są̨	wystandaryzowane	
narzędzia	diagnostyczne,	których	jednostki	te	nie	posiadały.	Brak	tych	
narzędzi,	w	ocenie	NIK,	utrudnia	udzielanie	prawidłowego	wsparcia	
potrzebującym.	

Raport	pokontrolny	Najwyższej	Izby	Kontroli	(dalej:	
NIK)	w	zakresie	przeciwdziałania	e-uzależnieniu	dzieci	
i	młodzieży		
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§  Problematyka	uzależnień	behawioralnych,	w	tym	problematyka	e-uzależnień	
wpisuje	się	w	zapisy	nowej	edycji	programu,	którego	głównym	celem	jest	
ochrona	zdrowia,	w	tym	zdrowia	psychicznego.	Rozwiązywanie	problemu	
fonoholizmu,	który	jest	jednym	z	przejawów	uzależnienia	behawioralnego	
wpisuje	się	w	2	Cel	operacyjny	dokument,	tj.	Profilaktykę̨	i	rozwiazywanie	
problemów	związanych	z	używaniem	substancji	psychoaktywnych,	
uzależnieniami	behawioralnymi	i	innymi	zachowaniami	ryzykownymi.		

§  Ustawodawca,	wiedząc,	że	problem	uzależnień	behawioralnych	nie	jest	do	
końca	zbadany	zastrzegł,	że	wszelkiego	rodzaju	oddziaływania	o	charakterze	
profilaktycznym	(profilaktyka	uniwersalna,	selektywna	oraz	wskazująca)	
może	być	realizowana	również	do	tych	wszystkich	uzależnień,	które	nie	
spełniają	kryteriów	diagnostycznych	uzależnienia,	a	także	wskazują	na	
symptomy	innych	zaburzeń	zachowania	lub	problemów	psychicznych			

Narodowy	Program	Zdrowia	na	lata	2016-2020		
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§  Zapisy	zawarte	w	Narodowym	Programie	Zdrowia	dotyczące	problemu	e-
uzależnień	można	rozpatrywać	w	kontekście	realizacji	Programu	
Przeciwdziałania	Uzależnieniom	Behawioralnym,	który	obejmuje	między	
innymi:		
ü  prowadzenie	polityki	ukierunkowanej	na	wspieranie	prawidłowego	rozwoju	i		

	ograniczanie	czynników	ryzyka,	w	szczególności	z	uwzględnieniem	związku	pomiędzy	
czynnikami	ryzyka	a	czynnikami	chroniącymi	przed	nadmiernym	używaniem	substancji	
psychoaktywnych	i	innymi	zachowaniami	ryzykownymi,		

ü  działania	szkoleniowe	i	edukacyjne,		
ü  edukację	zdrowotną,	
ü  profilaktykę	uniwersalną,	w	tym	realizacja	działań	służących	podniesieniu	poziomu	wiedzy	

społeczeństwa	i	zwiększeniu		
świadomości	ryzyka	związanego	z	uzależnieniami	behawioralnymi,	kształtowanie	postaw	
prozdrowotnych,	wzmacnianie	czynników	wspierających	rozwój	i	ograniczanie	czynników	
ryzyka		

Narodowy	Program	Zdrowia	na	lata	2016-2020		
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Dotychczasowe	doświadczenia	badawcze	oraz	szkoleniowe	prowadzone	przez	
Fundację	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	jasno	wskazują,	że	problem	nałogowego	

korzystania	z	telefonów	komórkowych	można		rozpatrywać	w	kontekście	ochrony	
zdrowia	psychicznego,	życia	w	równowadze	psychicznej	i	we	względnym	

dobrostanie	psychicznym.		
	

Innymi	słowy	można	powiedzieć,	że	osoby,	które	przez	większość	dnia	korzystają		
z	internetu,	komputera	czy	urządzeń	mobilnych	są	narażone	nie	tylko	na	

pogorszenie	się	somatycznego	stanu	zdrowia,	ale	również	obniżenie	poziomu	
dobrostanu	psychicznego.		

Narodowy	Program	Zdrowia	na	lata	2016-2020		



4	

ZASADNOŚĆ	REALIZACJI	SZKOLEŃ		
W	ZAKRESIE	FONOHOLIZMU	–	
PERSPEKTYWA	NAUCZYCIELA	
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§  Realizowane	przez	FUNDACJĘ	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	badania	
prowadzone	wśród	3.471	nauczycieli	jednoznacznie	wskazują	na	pilną	
potrzebę	wyposażenia	nauczycieli	w	podstawową	wiedzę	z	zakresu	
uzależnień	behawioralnych	–	w	tym	e-uzależnień:	badani	nauczyciele	
sami	oceniają	swoją	wiedzę	z	zakresu	uzależnienia	od	telefonów	
komórkowych	oraz	internetu	na	poziomie	oceny	dostatecznej	plus.	

§  Część	nauczycieli	w	ogóle	w	swojej	pracy	nie	wykorzystuje	żadnych	
narzędzi	cyfrowych,	w	tym	telefonów	komórkowych	i	internetu.	
Tymczasem	młodzież	oczekuje	takich	zajęć,	uważając	je	za	potencjalnie	
kreatywne	i	ciekawe	

§  Wiedza	nauczycieli	o	nowych	technologiach,	narzędziach	cyfrowych,	
urządzeniach	mobilnych,	o	ich	możliwościach	i	zagrożeniach	kształtuje	się	
na	niskim	poziomie,	co	powoduje	niechęć	do	ich	szerszego	stosowania	
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§  Bardzo	często	rodzice	młodych	osób	nie	wypełniają	w	sposób	należyty	
swoich	funkcji	rodzicielskich	w	zakresie	edukacji	przysposabiającej	młodą	
osobę	do	odpowiedzialnego	używania	mediów	cyfrowych.	W	takich	
wypadkach	nauczyciel	bardzo	często	jest,	bądź	powinien	być,	tą	osobą,	która	
w	sposób	odpowiedni	zareaguje	na	pierwsze	oznaki	dotyczące	uzależnienia	
od	smar_ona	czy	internetu.	

§  Aby	tak	się	stało,	nauczyciel,	wychowawca	klasy,	jak	również	psycholog	
szkolny	czy	pedagog	powinien	posiadać	odpowiednią	wiedzę	w	zakresie	
diagnozowania	i	pierwszego	„czytania”	pierwszych	objawów	dotyczących	
kwesli	uzależnienia	od	czynności,	w	tym	e-uzależnienia.	

§  Wątek	dodatkowy,	o	którym	nie	należy	zapominać	to	fakt,	że	część	uczniów	
wykorzystuje	swoje	smar_ony	do	stosowania	aktów	o	charakterze	
cyberprzemocowym.	W	tym	kontekście	warto	powiedzieć,	że	nauczycielowi	
bardzo	często	trudno	w	sposób	jednoznaczny	zakwalifikować	dany	czyn	do	
kategorii	czynów	zabronionych.	
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§  Nauczyciele,	w	szczególności	wczesnoszkolni	bądź	pracujący	z	dziećmi	
przedszkolnymi	powinni	być	osobami,	które	w	sposób	zdecydowany	
wskazują	na	potrzebę	realizacji	czasu	wolnego	dzieci	również	poza	
przestrzenią	internetu.	Kształtowanie	postaw	od	najmłodszych	lat	w	zakresie	
tworzenia	kultury	bycia	offline	(wspólnie	z	zaangażowanym	rodzicem)	w	
sposób	pozytywny	wpływa	na	relację	pomiędzy	rodzicami	i	dziećmi.	

§  Tymczasem	badania	prowadzone	przez	FUNDACJĘ	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	
pokazują,	że	część	rodziców	nie	posiada	kompetencji	w	zakresie	kreatywnej	
organizacji	czasu	wolnego.	Widoczne	to	było	przede	wszystkim	w	trakcie	
prowadzonego	w	zeszłym	roku	eksperymentu	społecznego	POZ@	SIECIĄ,	
który	pokazał,	jak	bardzo	często	media	cyfrowe	i	urządzenia	mobilne	
wypełniają	czas	wolny	dzieci	i	młodzieży.	Wielu	rodziców	daje	własnym	
pociechom	nieograniczony	dostęp	do	internetu,	tabletów	czy	smartofnów,	
tylko	po	to,	aby	mieć	więcej	czasu	dla	samych	siebie.	



5	
ZASADNOŚĆ	REALIZACJI	SZKOLEŃ	W	ZAKRESIE	E-
UZALEŻNIEŃ.		
	
NAJWAŻNIEJSZE	WYNIKI	BADAŃ	FUNDACJI	
DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	–	PERSPEKTYWA	
MŁODZIEŻY	
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§  Badania	pt.	Nałogowe	korzystanie	z	telefonów	komórkowych.	
Szczegółowa	charakterystyka	zjawiska	fonoholizmu	w	Polsce,	
prowadzone	przez	Fundację	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	na	próbie	22.086	
uczniów	oraz	3.471	nauczycieli	jednoznacznie	dowodzą,	że	korzystanie	z	
nowych	technologii,	w	szczególności	z	cyfrowych	narzędzi	komunikacji,	
jest	na	stałe	wpisane	w	codzienne	funkcjonowanie	osób	młodych.			

	
§  Wyniki	badań	wskazują	na	pilną	potrzebę	edukacji	w	zakresie	

odpowiedzialnego	korzystania	z	urządzeń	mobilnych	włączonych	do	sieci	
internetu.	Edukacja	ta	powinna	odnosić	się	nie	tylko	do	młodzieży	
szkolnej,	ale	również	do	dzieci	w	wieku	przedszkolnym,	rodziców,	a	także	
środowiska	nauczycieli	i	różnego	rodzaju	specjalistów	(pracowników	
socjalnych,	pedagogów	szkolnych,	psychologów,	terapeutów	uzależnień,	
przedstawicieli	poradni	psychologiczno-pedagogicznych.	

Diagnoza	fonoholizmu	w	Polsce	
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§  Prowadzone	wyniki	badań	jasno	wskazują,	że	zasadnicza	część	młodzieży	
SAMA	wchodzi	w	świat	mediów	cyfrowych	i	internetu,	a	rodzice	w	zakresie	
edukacji	do	odpowiedzialnego	korzystania	z	urządzeń	mobilnych,	w	tym	
telefonów	komórkowych	raczej	wykazują	się	biernością	niż	aktywnością.	

§  Urządzenia	mobilne	włączone	do	sieci	towarzyszą	młodzieży	na	długo	przed	
pójściem	do	szkoły.	Dzieci	często	korzystają	z	tabletów	i	smar_onów	przed	
ukończeniem	2	roku	życia	–	za	mniej	bądź	bardziej	świadomym	
przyzwoleniem	rodziców.	

§  Od	najwcześniejszych	lat	życia	dzieci	oraz	ich	rodzice	kształtują	nawyk	
niekontrolowanego	sięgania	po	telefon	komórkowy	i	tablet,	który	w	latach	
późniejszych	utrwalany	jest	przez	grupę	rówieśniczą.	Prowadzone	badania	
dowodzą	ponadto,	że	dzieci	i	młodzież	przejmuje	wzory	korzystania	z	
mediów	cyfrowych,	w	tym	urządzeń	mobilnych	poprzez	proces	
naśladowania	rodziców.	

Diagnoza	fonoholizmu	w	Polsce	
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§  Poziom	podstawowego	savoir	vivre’u	w	zakresie	korzystania	z	urządzeń	
mobilnych	w	przestrzeni	publicznej	kształtuje	się	na	dość	niskim	poziomie.	
Ogólne	przekonanie	części	młodzieży,	że	z	telefonów	komórkowych	w	
zasadzie	można	korzystać	„zawsze	i	wszędzie“,	związane	jest	z	brakiem	
zasad,	odnoszących	się	do	korzystania	z	urządzeń	mobilnych,	ustalanych	
wspólnie	z	rodzicami.	Ci	uczniowie,	którzy	wskazywali,	że	w	ich	domach	
funkcjonują	jasne	zasady	korzystania	z	telefonów	komórkowych	o	wiele	
częściej	przyznawali,	że	w	sposób	bezwzględny	nie	powinno	się	korzystać	
z	telefonów	komórkowych	w	szkole.	

§  Regularne	i	systematyczne	korzystanie	z	własnego	telefonu	komórkowego	
rozpoczyna	się	przeciętnie	w	wieku	10	lat,	w	dużych	aglomeracjach	
miejskich	wiek	inicjacji	spada	do	7-8	lat.	Prawie	wszyscy	badani	uczniowie	w	
wieku	12-18	lat	w	sposób	regularny	korzystają	z	urządzeń	mobilnych	(86,6%)	
a	zdecydowana	większość	wykorzystywanych	urządzeń	posiada	bezpośredni	
dostęp	do	Internetu	(92%).		

Diagnoza	fonoholizmu	w	Polsce	
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§  Ok.	2%-3%	przejawia	wyraźne	symptomy	uzależnienia	od	urządzeń	
cyfrowych,	podłączonych	do	sieci	internetowej.	Symptomy	te	dotyczą	
zarówno	emocji	(np.	brak	poczucia	bezpieczeństwa,	brak	wpływu	na	
dziejące	się	wydarzenia,	niepokój	i	lęk	związany	z	byciem	poza	głównym	
obiegiem	informacji	–	syndrom	FOMO),	ale	i	zachowań	(np.	nie	rozstawanie	
się	z	własnym	telefonem,	ciągłe	dotykanie	go	i	odblokowywanie	ekranu,	
korzystanie	z	telefonu	o	każdej	porze	dnia	i	nocy,	nałogowe	oczekiwanie	na	
kontakt	innych)	i	przekonań	(np.	nie	wyobrażanie	sobie	dnia	bez	używania	
smar_ona).	

§  Część	badanej	młodzieży	wskazuje	również	na	różnego	rodzaju	skutki,	które	
mogą	świadczyć	o	kompulsywnym	używaniu	urządzeń	mobilnych	
włączonych	w	sieć.	(np.	przemęczenie,	obniżony	nastrój,	niewywiązywanie	
się	z	własnych	obowiązków,	drżenie	rąk	i	agresja	związana	z	niemożnością	
skorzystania	z	urządzenia	i	internetu).		

Diagnoza	fonoholizmu	w	Polsce	
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§  Całość	wyników	badań	prowadzonych	przez	FUNDACJĘ	DBAM	O	MÓJ	
Z@SIĘG	zawarta	została	na	stronie	
h�p://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/	

§  Raport	dostępny	jest	jedynie	w	wersji	on-line	w	sposób	bezpłatny.	

Diagnoza	fonoholizmu	w	Polsce	
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uczniów przynajmniej  
raz dziennie umieszcza 
swoje zdjęcie w sieci

92,4%
telefonów 
użytkowanych  
przez polską młodzież  
ma dostęp do internetu

uczniów regularnie 
(codziennie) 
korzysta z telefonów 
komórkowych

86,6% 
uczniów korzystając z telefonu 
komórkowego w ciągu ostatniego miesiąca 
korzystała z aplikacji społecznościowych

70%
56%

młodych osób korzysta 
z telefonu komórkowego 
z taką samą 
częstotliwością  
w dni robocze  
(od poniedziałku do 
piątku), jak w weekendy

25,6% 
uczniów przynajmniej 
raz dziennie robi  
sobie selfie

10,3%
uczniów robi selfie 
kilkadziesiąt bądź 
kilkanaście razy 
dziennie

29,1%

przeciętny wiek rozpoczęcia 
regularnego korzystania z własnego 
telefonu komórkowego to

10 LAT
LAT
7–8a w dużych 

aglomeracjach 
miejskich

#1  WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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uczniów czuje się 
pozbawiona  
czegoś ważnego,  
kiedy nie może być 
w kontakcie telefonicznym  
ze znajomymi

47,4% uczniów z telefonem 
przy sobie czuje się 
bardziej bezpiecznie

uczniów często zerka na 
telefon komórkowy, aby 
sprawdzić, czy ktoś nie 
napisał / nie zadzwonił

38,6% 37,5% 35,3%
uczniów nie wyobraża 
sobie życia codziennego 
bez używania telefonu 
komórkowego

uczniów czuje 
wewnętrzną potrzebę, 
aby odpisać  
na SMS/email  
jak najszybciej  
jest to możliwe

32,7% 

49% 

uczniów odczuwa 
niepokój, kiedy 
nie ma przy sobie 
telefonu, bądź jest 
on rozładowany

26,8%
uczniów jeśli zapomni wziąć 
telefon ze sobą, robi wszystko, 
aby jak najszybciej mieć go 
ponownie przy sobie

28,8%

młodych osób  
stara się być 
ZAWSZE  
„pod telefonem” 

młodzieży stara się mieć 
telefon ZAWSZE przy 
sobie, również wtedy, kiedy 
kładzie się spać 
i kiedy wstaje z łóżka45,8% 

#2  SYMPTOMY NAŁOGOWEGO  
KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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62,3% 

w 60,6% 
uczniów deklaruje  
wyższy poziom 
wiedzy w zakresie 
użytkowania 
urządzeń mobilnych  
(laptop, tablet, 
telefon komórkowy) 
niż ich rodzice

polskich domach  
nie istnieją żadne zasady 
korzystania z telefonów 
komórkowych oraz internetu

uczniów przyznaje, że kontaktuje się ze swoimi 
rodzicami za pomocą telefonu komórkowego 
i portali społecznościowych przebywając z nimi 
jednocześnie w domu 

43,5%

27,2%

36,6% 18,3%

35%

13,5%

rodziców stosuje 
karę wobec swoich 
dzieci polegającą 
na ograniczeniu 
możliwości 
korzystania 
z internetu i telefonu 
komórkowego

rodziców  
nagradza swoje dzieci 
pozwalając im więcej 
czasu spędzać on-line

młodzieży uważa, 
że można w sposób 
dyskretny bądź bez 
większych przeszkód 
używać smartfona 
w czasie wspólnego 
posiłku 

rodziców często  
zwraca swoim dzieciom 
uwagę, że zbyt często 
korzystają z telefonów 
komórkowych

rodziców nigdy 
nie rozmawiała ze 
swoimi dziećmi na 
temat szkodliwości 
nadmiernego korzystania 
z telefonu komórkowego

rodziców pozwala 
swoim dzieciom dłużej 
korzystać z telefonów 
komórkowych i internetu 
tylko po to, aby załatwić 
swoje zaległe sprawy

50,4% 

#3  SMARTFON W DOMU*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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84,2% 

33,7% 

15% 

31% 

uczniów używa smartfonów 
na przerwach między lekcjami

uczniów przyznaje, że bardzo często 
korzysta z telefonu komórkowego 
na lekcjach do celów prywatnych

uczniów przychodziła na lekcje niewyspana  
z powodu nadmiernego korzystania  
z telefonu/komputera/internetu w domu  
oraz z tego samego powodu nie wywiązywała 
się ze swoich obowiązków szkolnych

nie ma żadnych zasad korzystania 
z telefonów komórkowych albo są one 
dla uczniów niejasne

33% 
uczniów 
przyznaje, że  
z powodu 
używania  
telefonu 
komórkowego  
miała problemy 
w szkole

młodzieży w Polsce jest przeciwna 
wprowadzeniu bezwzględnego zakazu 
korzystania z telefonu komórkowego  
na terenie szkoły 

77%

w prawie co trzeciej szkole w Polsce 

26,9%
uczniów przyznaje, że  
z powodu zbyt częstego 
korzystania z telefonu 
komórkowego ma mniej 
czasu na naukę

#4  SMARTFON W SZKOLE*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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50% 
uczniów w Polsce  
przyznaje, że ma w telefonie 
jakieś zdjęcia/filmy  
bądź wiadomości, których  
nie powinni oglądać inni 
(rodzice, koledzy, znajomi)

48,9%
uczniów w Polsce 
jest zdania, że 
KAŻDY może 
stać się ofiarą 
cyberprzemocy

37,2% 
uczniów w Polsce doświadczyła 
hejtowania, czyli otrzymywania 
obraźliwych wiadomości, wpisów 
na chatach, forach, portalach 
społecznościowych

27,1% 25,6%

25,1%

uczniów wyraża 
przekonanie, że 
można korzystać 
ze smartfona 
bez zestawu 
głośnomówiącego 
podczas prowadzenia 
samochodu

uczniów w Polsce 
przynajmniej raz 
w życiu otrzymała  
od kogoś zdjęcia bądź 
filmy o charakterze 
intymnym

uczniów przyznaje, 
że przynajmniej 
raz w życiu 
opublikowano 
ich zdjęcie/film 
w internecie  
w celu ośmieszenia

15,9% 
uczniów odbiera 
połączenia 
telefoniczne nawet 
w sytuacjach, 
w których może 
stwarzać to zagrożenie 
(na przejściu  
dla pieszych)

11,6%
uczniów przynajmniej raz w życiu zrobił sobie  
zdjęcie/film o charakterze intymnym i wysyłał je/go 
do innych osób przez internet

13%
uczniów była ofiarą 
prowokowania lub 
atakowania fizycznego 
oraz jednoczesnego 
dokumentowania 
zdarzenia za pomocą 
filmu lub zdjęć 

#5  SMARTFON A ZACHOWANIA RYZYKOWNE*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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87,9% 

34,8% 

uczniów w wieku 12–18 lat 
posiada konto na portalu 
Facebook

osób przyznaje, że przyjmuje 
do grona swoich znajomych 
na portalu Facebook osoby, 
których w ogóle nie zna, 
i których nigdy nie widziało

58,3%

67%

46,2%osób posiada konto 
na innym portalu  
niż Facebook

uczniów przynajmniej 
raz dziennie korzysta 
z Facebooka

uczniów  
posiada konto 
na przynajmniej 
dwóch portalach 
społecznościowych

uczniów kilkadziesiąt razy dziennie korzysta z Facebooka

robi to kilkanaście razy dziennie

kilka razy dziennie

raz dziennie

18,3%

14,4%

23,2%

10,5%

?

54,9% 
osób przyznaje, że 
przyjmuje do grona 
swoich znajomych 
na portalu Facebook 
osoby, które zna, ale 
których nigdy nie 
widziało „na żywo”

#7  SMARTFON A PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE*

*Na podstawie wyników badań prowadzonych wśród 22.086 uczniów i 3.471 nauczycieli w Polsce, M. Dębski, Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Gdynia, 2016. 
opracowanie merytoryczne: Maciej Dębski; opracowanie graficzne: Joanna Kurowska
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dr	Maciej	Dębski	-	socjolog	problemów	społecznych,	wykładowca	
akademicki	(Instytut	Filozofii,	Socjologii	i	Dziennikarstwa	Uniwersytet	
Gdański),	edukator	społeczny,	ekspert	w	realizacji	badań	naukowych,	
ekspert	Najwyższej	Izby	Kontroli,	Rzecznika	Praw	Obywatelskich,	Fundator	
i	Prezes	Fundacji	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG,	autor/współautor	publikacji	na	
naukowych	z	zakresu	problemów	społecznych	(bezdomność,	przemoc	w	
rodzinie,	uzależnienia	od	substancji	psychoaktywnych,	uzależnienia	
behawioralne),	autor/współautor	dokumentów	strategicznych,	
programów	lokalnych,	pomysłodawca	ogólnopolskich	badań	z	zakresu	
fonoholizmu	i	problemu	cyberprzemocy	zrealizowanych	wśród	22.000	
uczniów	oraz	3.500	nauczycieli.	W	roku	2016	wdrożył	eksperyment	
społeczny	odcięcia	100	osób	na	72	godziny	od	wszelkich	urządzeń	
elektronicznych	(telefonów	komórkowych,	tabletów,	internetu,	gier	on-
line	playstalon,	telewizji).	Prowadzi	szkolenia	dla	kadr	zarządzających	
oświatą,	nauczycieli,	psychologów,	pedagogów,	prowadzi	warsztaty	z	
uczniami	oraz	rozmowy	z	rodzicami.	Bieżąco	współpracuje	z	powiatami/
gminami,	lokalnymi	ośrodkami	doskonalenia	nauczycieli	



FUNDACJA	DBAM	O	MÓJ	Z@SIĘG	
ul.	Wyzwolenia	17c/3 · 80–537	Gdańsk · tel:	48	512	474	482	
KRS	0000591833 · REGON:	363242207 · NIP:	957-108-25-04	
fundacja@dbamomojzasieg.com		
www.dbamomojzasieg.com	
nr	konta:	mBank	97	1140	2004	0000	3202	7603	2777	
		
polub	nas	na	Facebook:						Fundacja	Dbam	o	Mój	Zasięg	


