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Wspieramy odpowiedzialne korzystanie
z nowych technologii.
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KIEDY NIE DBAMY
O ODPOWIEDNI POZIOM
HIGIENY CYFROWEJ?
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Wykres nr 1
Udział respondentów w badaniu ze względu na typ
szkoły (%) - N=48.469

Wykres nr 2
Rozkład udziału respondentów w badaniu ze względu na
województwa – N=48.780*
* Po wyłączeniu osób, które nie wskazały województwa (N=495) oraz podały
błędny kod przydzielony dla szkoły, co uniemożliwiło jednoznaczną
klasyfikację przestrzenną uczniów (N=790)
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Czuję się pozbawiony/a czegoś
ważnego, kiedy nie mogę być w
kontakcie telefonicznym ze
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Odczuwam niepokój, kiedy nie mam
przy sobie telefonu, bądź jest
rozładowany

komórkowego. Jako „fonoholika”postrzega
siebie ¼nastolatków.
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Jeśli zapomnę wziąć telefon ze sobą,
robię wszystko, aby jak najszybciej
mieć go ponownie przy sobie
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Jestem niezadowolony/a, gdy nie
mogę korzystać z telefonu tak
długo jak mam ochotę

Wykres nr 22
Symptomy nadużywania smartfona –
negatywne emocje (%)
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Poziom nałogowego korzystania z telefonu komórkowego
uzależniony jest od płci badanych osób: kobiety
zdecydowanie częściej od mężczyzn nazywają siebie
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Mam zawroty głowy lub
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telefonu

korzystania zesmartfona.
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Zdarza mi się niedosypiać, by
korzystać z telefonu

Wykres nr 23
Symptomy nadużywania smartfona – negatywne
konsekwencje somatyczne (%)
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Podejmuję próby mające na celu
ograniczenie korzystania przeze
mnie z telefonu komórkowego
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Czuję się przeciążony/a
informacjami
medialnymi
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Chciał/abym wyłączyć
telefon i nie być dostępny
dla nikogo

Wykres nr 24
Symptomy nadużywania smartfona –
przeładowanie informacją (%)
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/Postawa ciągłej gotowości/
Połowa młodzieży nie wyobraża sobieżycia
bez smartfona i czuje wewnętrznąpotrzebę
natychmiastowej reakcji nawiadomości
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wtelefonie i wsieci.
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Często zerkam na telefon
komórkowy, aby sprawdzić, czy
ktoś do mnie nie napisał

28,8

Kiedy jestem poza zasięgiem
telefonii komórkowej, robię
wszystko, aby ten zasięg zdobyć
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Gdybym mógł/a korzystał/abym z
telefonu komórkowego i internetu
niezależnie od sytuacji i czynności
jakie muszę wykonać

Nie wyobrażam sobie codziennego
życia bez używania telefonu
komórkowego

Staram się mieć telefon zawsze przy
sobie również wtedy, kiedy kładę się
spać i kiedy wstaję z łóżka

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

nieprawda
prawda

Wykres nr 25
Symptomy nadużywania smartfona – postawa
ciągłej gotowości (%)
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/Na syndrom FOMO cierpi 14%
młodzieży/
28% uczniów odczuwa niepokój lub
zdenerwowanie, gdy nie wie, co planują lub
10
0

robią w sieci inni.

14
,1

1
7

10
,8

13
,3

67,
6

67,
5

1
5

1
5

8
0
6
0

68,
4

4
0
wysoki poziom FOMO
średni poziom FOMO
niski poziom FOMO

2
0
0

17
,5
ogółe
m

69,
2

13
,8
kobiet
a

21
,6
mężczyzn
a

70
,1

19
14
,2
,9
szkoła
szkoła
podstawowa
ponadgimnazjalna

68,
6

16
,4
gimnazju
m

Wykres nr 26
Natężenie indeksu FOMO a płeć uczniów i
rodzaj szkoły? (%)
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Szkoła odpowiedzialna
cyfrowo. Czyli jaka?

(1)
PRZESTRZEŃ
RELACJI

(9)
SPOŁECZNIE
ODPOWIED
ZIALNI

(2)
AKTUALNA
RZETELNA
WIEDZA

(8)
WSPÓŁPRA
CA Z
INNYMI

SZKOŁA
ODPOWIEDZI
ALNA
CYFROWO

(7)
KULTURA
OFFLINE

(3)
WDROŻONE
ROZWIĄZAN
IA TIK

(4)
KOMPETEN
CJE MIĘKKIE
(6)
SZKOŁA
Z ZASADAMI

(5)
DZIAŁANIA
PROFILAKTY
-CZNE

S

-

-

Najlepszym
czynnikiem
chroniącym
PRZESTRZ
przed e1 EŃ
uzależnienie
RELACJI
m jest dobrze zbudowana
relacja

część uczniów bardzo często
mylnie uważa, że nawiązywanie
relacji interface to interface tym
samym co realne spotkanie
twarzą w twarz,
szkoły i jej przedstawiciele
często nie zdają sobie sprawy,
że aby uczniowie bezpiecznie u odpowiedzialnie używali
mediów cyfrowych należy im
stworzyć realne warunki do
nawiązywania relacji
bezpośrednich
szkoły bardzo często nie są
placówkami dbającymi o dobre
relacje z uczniami

w polskiej szkole uczniowie oraz
nauczyciele zdobywają/przekazują
wiedzę w przestrzeniach pozytywnie
wpływających na relacje
przestrzeń szkoły budowana jest nie
tylko przez uczniów i nauczycieli, ale
również rodziców,
w polskiej szkole relacje między całą
społecznością szkolną są lepsze i
bliższe

-

Aby dobrze i
skutecznie
przeciwdziałać
oraz
rozwiązywać
problemy eAKTUALNA
uzależnień
2 RZETELNA
powinna być
WIEDZA
znana skala
zjawiska
problemoweg
o używania
mediów
cyfrowych

polskie szkoły nie znają realnej
skali zjawiska związanej z
nadużywaniem mediów cyfrowych
przez swoich uczniów,
działania profilaktyczne
planowane są w oparciu o
przesądy i niesprawdzoną wiedzę
w zakresie problemu e-uzależnień,
nawet jeśli realizowane są badania
w szkołach bardzo często
konkretna placówka nie ma
dostępu do wyników
charakteryzujących uczniów danej
szkoły, a nawet jeśli tak jest to,
nawet jeśli szkoły biorą udział w
różnego rodzaju badaniach to
bardzo często wyniki tych badań
nie są w wielu aspektach w
sposób odpowiedni
konsumowane

-

-

-

-

-

polska szkoła posiada rzetelną i aktualną
diagnozę problemów związanych z
nowymi technologiami, zagrożeniami w
sieci, życiem w świecie cyfrowym,
polska szkoła na podstawie
prowadzonych badań wdraża określone
rozwiązania prowadzące do niwelowania
stereotypowej wiedzy dotyczącej
internetu, urządzeń ekranowych, szans i
zagrożeń związanych z używaniem sieci,
szkoły w Polsce są
europejskim/światowym liderem w
zakresie naukowego oglądu problemu
życia dzieci i młodzieży w świecie
cyfrowym
agendy rządowe i jednostki samorządu
terytorialnego planują politykę
oświatową w zakresie odpowiedzialnego
korzystania z cyfrowych dobrodziejstw
nie na podstawie jednostkowych
sygnałów, lecz w oparciu o kompleksową
longitudialną (podłużną) diagnozę
w polskiej szkole na podstawie wyników
badań powstają inicjatywy oddolne
dotyczące bezpiecznego i
odpowiedzialnego korzystania z zasobów
sieci

-

Dobrze
wdrożony
WDROŻO
TIK w
NE
edukacji jest
3 ROZWIĄZ
jednym z
ANIA
wymiarów TIK
profilaktyki
e-uzależnień

szkoły wprowadzające
bezwzględny zakaz używania
smartfonów na lekcjach nie
mogą używać mobilnych
urządzeń cyfrowych w celach
edukacyjnych
nauczyciele nie mają
wystarczającej wiedzy o
kreatywnym wykorzystaniu
nowych technologii na
zajęciach,
prowadzone przez nauczycieli
zajęcia lekcyjne powinny być
dopasowane do
zewnętrznych warunków
środowiskowych, w tym
funkcjonowania dzieci i
młodzieży w obecności
mediów cyfrowych i urządzeń
ekranowych

-

-

-

polskie szkoły są wyposażone w
wysokiej jakości sprzęt
multimedialny i szeroki dostęp do
internetu
polskie szkoły potrafią używać TIK w
procesie nauczania
nauczyciele w polskich szkołach nie
obawiają się stosować TIK w
procesie przekazywania wiedzy
w polskich szkołach realizowana
jest na szeroką skalę idea STEAM
polscy uczniowie posiadają
rozwinięte kompetencje związane z
kodowaniem, programowaniem,
logicznym i krytycznym myśleniem,
polscy uczniowie potrafią korzystać
z cyfrowych dobrodziejstw w
sposób kreatywny i z korzyścią dla
samych siebie

-

Kompetencje
miękkie to
niezbędny
element
wykształcenia
w dobie
dominacji
KOMPETE nowych
4 NCJE
technologii.
MIĘKKIE Pozwalają
budować
zdrowe
relacje i
odpowiedzial
nie korzystać
z dóbr
cyfrowych.

współczesny świat wypełniony
technologiami cechuje
permanentna zmiana –
przygotowanie uczniów do
funkcjonowania w nim to
wyzwanie dla szkoły;
w polskich szkołach wciąż
brakuje systemowego
rozwiązania wspierającego
rozwój kompetencji miękkich
takich jak zdolność adaptacji,
otwartość na innych,
umiejętności interpersonalne i
komunikacyjne czy stała
gotowość do uczenia się;
eksperci rynku pracy wskazują,
że kompetencje miękkie są
niezbędne dla rozwoju
zawodowego pracowników

-

-

-

-

edukacja w polskich szkołach jest
odpowiedzią na realia stale
zmieniającego się świata: dzięki
rozwijaniu kompetencji miękkich
przygotowują swoich uczniów do
startu w dorosłość;
polscy uczniowie posiadają
kompetencje miękkie, dzięki którym
potrafią odpowiedzialnie korzystać z
dóbr cyfrowych oraz budować zdrowe
relacje;
polscy uczniowie potrafią elastycznie
dostosowywać się do zmieniającego
się świata dzięki wykształconej
gotowości do zmiany, łatwości
adaptacji i otwartości na innych;
wiedzą, że muszą być gotowi do
stałego zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności;
polska szkoła przygotowuje swoich
uczniów do startu na rynku pracy, na
którym kompetencje miękkie mają
fundamentalne znaczenie.

-

Tylko
długofalowe
programy
edukacyjne
potrafią w
DZIAŁANIA
rzeczywistości
5 PROFILAKT
Kształtować
YCZNE
pozytywne
nawyki
używania
mediów
cyfrowych
-

-

profilaktyka uzależnień najczęściej odnosi się
do uzależnień od substancji
psychoaktywnych, zdecydowanie rzadziej
dotyczy problemu uzależnień
behawioralnych. Tymczasem proces
wchodzenia w chorobę, negatywne jej
konsekwencje, przeżywane objawy
abstynencyjne, terapia i proces zdrowienia są
bardzo podobne w przypadku choroby
alkoholowej oraz uzależnienia od gier
w polskich szkołach nie istnieją długofalowe
programy profilaktyczne rozwiązujące
problem e-uzależnień https://www.nik.gov.pl/plik/id,12563,vp,149
60.pdf
szkolna profilaktyka e-uzależnień ogranicza
się bardzo często do pojedynczych
pogadanek, które de facto niewiele wnoszą
w zachowanie uczniów w przestrzeni
internetu,
w działaniach profilaktycznych często
demonizuje się rolę internetu w życiu
człowieka zapominając o tym, że wirtualna
przestrzeń jest jedną – naturalną – z
manifestacji życia człowieka w ogóle,
działaniami profilaktycznymi bardzo rzadko
obejmuje się osoby najmłodsze, tj. dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

-

-

-

-

polska szkoła na podstawie
realizowanych badań i diagnoz
wprowadza określone
oddziaływania profilaktyczne w
zakresie przeciwdziałania
problemom związanym z życiem w
świecie cyfrowym
polska szkoła zarządza
problemami związanymi z
uczestnictwem w życiu cyfrowym
w sposób profesjonalny,
systematyczny, długofalowy a nie
incydentalny, chaotyczny i
niespójny,
w polskich szkołach funkcjonują
długofalowe rekomendowane
programy profilaktyczne
dopasowane do wieku i rozwoju
uczniów,
polskie szkoły koncentrują swoje
oddziaływani profilaktyczne nie
tylko wokół uczniów, ale również
rodziców i nauczycieli

-

Nie ma
odpowiedzial
nego
używania
mediów
SZKOŁA
cyfrowych
Z
bez
6
ZASADAM
stworzonych
I
zasad
korzystania z cyfrowych
dobrodziejst
w
-

część szkół w Polsce w ogóle nie ma wdrożonych żadnych zasad
związanych z używaniem mediów
cyfrowych
funkcjonujące zasady używania
mediów cyfrowych na terenie szkoły
bardzo często nie są spisane a
dokładna wiedza o ich istnieniu nie
jest znana wszystkim uczniom, a
nawet nauczycielom,
część szkół za zasadę używania
mediów cyfrowych uznaje
bezwzględny zakaz przynoszenia
smartfonów do szkoły,
uczniowie oraz rodziców nie
współtworzą szkolnych zasad, często
rozwiązania tego rodzaju narzucane
są „z góry”,
w niektórych szkołach skala
problemów związanych z
nadużywaniem mediów cyfrowych
(cybeprzemoc, seksting, konflikty
między rówieśnikami rośnie)

polska szkoła nie zamyka się
na obecność nowych
technologii na terenie szkoły
oraz w procesie nauczania,
w polskiej szkole spada liczba
zachowań ryzykownych
podejmowanych przez dzieci i
młodzież w zakresie
bezpiecznego i
odpowiedzialnego korzystania
z zasobów sieci
w polskiej szkole dochodzi do
mniejszej ilości konfliktów
między uczniami i
nauczycielami powodowanymi
nieumiejętnym używaniem
cyfrowych narzędzi
ekranowych

-

-
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KULTURA
OFFLINE

To, co buduje
odpowiedni
balans,
równowagę w świecie
cyfrowym, to
świadome
pozostawanie poza
oddziaływanie
m przestrzeni
Internetu.

-

W przestrzeni szkoły funkcjonują uczniowie,
których określa się mianem pokolenia always
on, ciągle będących w kontakcie z innymi,
ciągle włączonych, którzy cierpią na
nomofobię, które doświadczają syndromu
fomo (ang. fear of missing out),
ciągłe bycie w gotowości do podjęcia kontaktu
z innym nie jest przejawem równowagi
psychicznej, to wyraz braku kontroli własnej
nad urządzeniem cyfrowym włączonym do
internetu
reprezentanci pokolenia Z i Alpha często nie
zdają sobie sprawy, jak ważna jest równowaga
psychiczna oraz higiena osobista w zakresie
używania smartfonów.
uczniowie polskich szkół bardzo często nie są
świadomi, że pozostawanie poza przestrzenią
internetu jest wyrazem jego świadomego
używania. Tylko wówczas, kiedy świadomie
zaplanujemy czas bez obecności mediów
cyfrowych jesteśmy w stanie powiedzieć, co
(jakie aplikacje) i kiedy (w jakiej porze dnia i
nocy) powoduje nasze nadużywanie cyfrowych
dobrodziejstw,
uczniowie polskich szkół nie są w stanie
docenić pozytywnych aspektów związanych ze
świadomym pozostawaniem poza
oddziaływaniem przestrzeni internetu,

-

-

-

-

-

polska społeczność szkolna
docenia ważność bycia offline,
polscy uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice potrafią
zaplanować oraz przeprowadzić
świadomy czas bez obecności
urządzeń cyfrowych,
polska społeczność szkolna w
większym stopniu pozostaje w
balansie między świadomym
używaniem zasobów sieci i ich
świadomym nieużywaniem,
jakość życia polskich uczniów,
nauczycieli oraz rodziców, ich
zadowolenie z życia, wola życia
zwiększa się,
społeczność szkolna dostrzega
zasadniczą różnicę między
kontaktem interface to
interface a relacjami
bezpośrednimi,
polscy uczniowie poprzez
świadome korzystanie z kultury
offline przeciwdziałają takim
negatywnym syndromom jak
always on, fomo,

-

Odpowiedzial
ność cyfrową
WSPÓŁPR buduje się
8 ACA
wespół z
Z INNYMI innymi
kluczowymi podmiotami

problem e-uzależnień jest
problemem
interdyscyplinarnym i nie da się
go rozwiązań dostępnymi
narzędziami z jednej dzieciny
nauk czy życia społecznego,
tylko we współpracy z innymi
szkołami, instytucjami,
podmiotami możemy w sposób
profesjonalny budować koalicję
na rzecz systemowego
rozwiązywania problemu
nadużywania mediów
cyfrowych,
podejmowana przez szkołę
współpraca z partnerami
zewnętrznymi jest przejawem
otwartości szkoły na budowanie
systemowego systemu
wspierającego odpowiedzialne i
bezpieczne używanie mediów
cyfrowych,

-

-

-

-

polska szkoła prowadzi działania na
rzecz innych realnie przyczyniając się
do rozwiązywania problemów
społecznych związanych z
nieumiejętnym używaniem zasobów
sieci,
polskie szkoły uczą się od samych
siebie poprzez wymianę doświadczeń
oraz realizowanie wspólnych
projektów
polska szkoła opracowuje oddolne
inicjatywy edukacyjne i społeczne
zmierzające do zaangażowania w
bezpieczne korzystani z zasobów sieci
osób dorosłych (sąsiadów), w tym
osób starszych i wykluczonych
społecznie i cyfrowo
polska szkoła jest realizatorem
kampanii społecznych promujących
zdrowy tryb życia i bycia w świecie
cyfrowym

-

Społeczne
działania
wolontariacki
e na rzecz
bezpiecznego
używania
SPOŁECZN mediów
IE
cyfrowych to
9
ODPOWIE doskonała
metoda
DZIALNI
motywująca do
zdobywania
wiedzy i
dzielenia się
nią.

świadomość zagrożeń płynących
z nieumiejętnego korzystania z
nowych technologii jest na
różnym poziomie, nie tylko
wśród uczniów, ale także w
rodzinach i społeczności
otaczającej uczniów;
wolontariat często
podejmowany jest przypadkowo
i nie jest elementem spójnej
strategii, a tylko długofalowe
działanie i zaangażowanie może
przynieść dobre efekty dla obu
stron (dającej i otrzymującej);
w procesie edukacji uczeń nie
otrzymuje w sposób
systematyczny wiedzy z zakresu
społecznej odpowiedzialności
jednostek i instytucji, podczas
gdy kształtowanie wrażliwości
społecznej ma ogromny wpływ
na budowanie społeczeństwa
obywatelskiego i kapitału
społecznego.

-

-

-

-

polskie szkoły podejmują szereg
działań wolontariackich w zakresie
edukowania lokalnych społeczności na
temat odpowiedzialnego korzystania z
nowych technologii;
polska szkoła w sposób spójny i
systematyczny kształtuje w swoich
uczniach wrażliwość społeczną, dzięki
czemu realnie wpływa na budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i
dialogu społecznego;
dzięki dzieleniu się wiedzą uczniowie
są zmotywowani do zdobywania jej
oraz doskonalenia metod jej
przekazywania;
dzięki inicjatywom wolontariackim
uczniowie mają kontakt z
różnorodnymi grupami społecznymi,
dzięki czemu zdobywają w sposób
praktyczny wiedzę o społeczeństwie i
jego problemach.
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/ Fundacja Dbam o Mój Z@sięg /
www.dbamomojzasieg.com/młodzi-cyfrowi/

Maciej Dębski
Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki,
edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych,
ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich.
Fundator Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Tata Idy i Antosia.
m.debski@dbamomojzasieg.com
+48512474482
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/Fundacja Dbamo Mój Z@sięg/
Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia sąrelacje
międzyludzkie, FundACjA dbAMOMój Z@SIęgprzyczynia się
do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi
komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest
profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy
międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako
włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia
potrzebują.
Korzystanie z nowych technologii powinno przyczyniać się do
osobistego rozwoju, społecznego zaangażowania, jak również do
wysokiego poziomu dobrostanu psychicznego. Jako Fundacja
dążymy do tego, aby wszelkie działania przez nas podejmowane
doprowadzały do poprawy jakości życia wszystkich członków
społeczności lokalnej.

Fundacja Dbamo mójZ@sięg
www.dbamomojzasieg.com
www.facebook.com/dbamomojzasieg
www.dbamomojzasieg.com/media-o-nas
www.dbamomojzasieg.com/referencje
fundacja@dbamomojzasieg.com
+48 512474 482 +48690 460813
80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 17c/3
KRS0000591833
REGON:363242207
NIP: 957-108-25-04
nr konta: mBank 9711402004 0000 320276032777

Odprawie 5 lat prowadzimy działania edukacyjne w obszarze
odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Realizujemy
profesjonalne badania naukowe, na podstawie których
nasi eksperci prowadzą wykłady, szkolenia i warsztaty dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizujemy ogólnopolskie
kampanie społeczne, konferencje branżowe oraz projekty
edukacyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
dbamomojzasieg.com oraz na naszym profilu na Facebooku:
www.facebook.com/dbamomojzasieg.
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