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Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

 

fundacja Dbam o Mój Z@sięg ma przyjemność powitać Państwa całą społeczność w nowym roku 

szkolnym 2021/2022. Z tej okazji przesyłamy Państwu garść informacji, które opowiadają            

o głównych kierunkach działań fundacji w nadchodzącym czasie. Z racji doświadczenia 

pandemii koronawirusa wiele naszych działań nakierowanych jest bezpośrednio na redukcję szkód 

związaną z izolacją społeczną, zdalną edukacją oraz wydłużonym czasem ekranowym. Chcemy 

podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat 

naszego funkcjonowania w zakresie poprawy poziomu higieny cyfrowej, bezpiecznego                          

i kreatywnego korzystania z zasobów sieci, jak również – a może nawet przede wszystkim –                

z zakresu przeciwdziałania problemowi e-uzależnień. Realizacja ponad trzystu szkoleń 

przeprowadzanych każdego roku na terenie całej Polski (stacjonarnie i w sposób zdalny), 

podejmowana przez nas działalność naukowo-badawcza, udział w debatach, konferencjach, 

ministerialnych zespołach roboczych, jak również opracowane przez nas materiały edukacyjne 

utwierdzają nas w przekonaniu, że dbanie o higienę cyfrową jest wielką wartością, ale również 

i problemem. Problemem, który bardzo wyraźnie nasilił się w związku z pandemią 

koronawirusa. 

 

Nasze działania kierujemy zarówno do uczniów (warsztaty), jak i do nauczycieli i rodziców 

(szkolenia, wykłady, warsztaty). Ich głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której 

uczeń korzystając z zasobów sieci (smartfona, komputera, internetu, gier cyfrowych) poprawia 

swoje zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne (relacje). Wspieranie nauczycieli i rodziców 

to przede wszystkim przekazywanie rzetelnej wiedzy o nowych technologiach, informowanie              

o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach korzystania z cyfrowych dobrodziejstw, jak 

również przekazywanie praktycznych porad przeciwdziałających uzależnieniu od smartfona, gier 

czy internetu. Prosimy Państwa o chwilę uwagi i przeczytanie krótkiej informacji o tym, co 

przygotowaliśmy dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na nadchodzący 

rok szkolny.  

 

Mając nadzieję, że podejmowane przez nas działania wpisują się w życie Państwa szkoły 

zapraszam do osobistego kontaktu, jeśli tylko stwierdzą Państwo, że jesteśmy w jakiś sposób w 

stanie zaspokoić Państwa potrzeby. O innych działaniach fundacji, o zrealizowanych projektach 

przygotowanych raportach mogą Państwo przeczytać odwiedzając naszą stronę internetową 

www.dbamomojzasieg.com  

 

 

 

dr Maciej Dębski 

prezes fundacji Dbam o Mój Z@sięg 

tel. 512-474-482 

email: m.debski@dbamomojzasieg.com  

Gdańsk 
dn. 30.08.2021 

http://www.dbamomojzasieg.com/
mailto:m.debski@dbamomojzasieg.com
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(1) BEZPŁATNY PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 

PONADPODSTAWOWYCH PT. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO 

 

Zapraszamy Państwa do naszego najnowszego BEZPŁATNEGO projektu edukacyjnego pt. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIELNA CYFROWO, w którym dzielimy się naszą wiedzą szukając 

wspólnie ze szkołami odpowiedniej równowagi między światem cyfrowym a światem offline. Już 

teraz do projektu przystąpiło 1065 szkół z terenu całej Polski. Zapraszamy do rejestracji już 

teraz (https://dbamomojzasieg.pl/soc/) albowiem w październiku rozpoczynamy badania 

naukowe w szkołach poświęcone ocenie relacji szkolnych. Badania prowadzone będą metodą 

ankiety internetowej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Każda szkoła biorąca udział w 

badaniu otrzyma wyniki swoich uczniów na własność!!! 

  

Inne korzyści wynikające z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo 

to:  

- bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów 

edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych; 

- możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych 

realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo; 

- wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej; 

- dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający 

wzajemną wymianę doświadczeń; 

- certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu. 

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie 

jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe                            

i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne). Więcej               

o projekcie przeczytają Państwo na stronie projektu https://dbamomojzasieg.pl/soc/ .  

 

(2) ODPŁATNE SZKOLENIA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW 

(ONLINE ORAZ OFFLINE) 

 

Prowadzone szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli oparte są o wyniki przeprowadzonych 

przez fundację w latach 2015-2021 badań naukowych. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat 

przebadaliśmy ponad 20 tysięcy uczniów i 3,5 tysiąca nauczycieli w projekcie pt. „Dbam o Mój 

Z@sięg”, 50 tysięcy uczniów w projekcie pt. „Młodzi Cyfrowi” oraz ponad 35 tysięcy w projekcie 

pt. „Granie na Ekranie”. Wśród 100 uczniów przeprowadziliśmy eksperyment społeczny pt. 

„Poza siecią” polegający na 72-godzinnym odłączeniu uczestników od wszelkich mediów 

cyfrowych. Nasze szkolenia opieramy nie tylko o badania realizowane przez nas osobiście, ale 

również inne instytucje i organizacje. Całość wiedzy przekazywanej na szkoleniach ma wartość 

https://dbamomojzasieg.pl/soc/
https://dbamomojzasieg.pl/soc/
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praktyczną, to znaczy możliwą do zastosowania w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Warto 

dodać, że przekazywane podczas naszych szkoleń treści mają za zadanie wspierać nie tylko 

uczniów, ale również nauczycieli. Proponowane przez nas szkolenia są szkoleniami płatnymi. 

Koszt warsztatów dla uczniów wynosi 350 zł/45 minut, szkolenie rady pedagogicznej to koszt 

2.500 zł/90 minut a spotkanie z rodzicami to wydatek 2.000 zł/60 minut. W przypadku zamówienia 

większej liczby szkoleń, jak również w przypadku szkoleń realizowanych metodą zdalną istnieje 

możliwość otrzymania zniżek. 

 

SZKOLENIA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Głowa do góry. Co tak właściwie zmieniła w nas pandemia koronawirusa? - Szkolenie dla 

rady pedagogicznej 

- Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na nasze zdrowi psychiczne, fizyczne  i społeczne? 

- Jakie są pozytywne aspekty doświadczenia pandemii koronawirusa? 

- Szkoła po pandemii, czyli jaka? 

- Edukacja zdalna, czyli o tym, co poszło nie tak? 

- W jaki sposób zadbać o samych siebie? – najważniejsze wskazówki pozytywnie 

wpływające na dobrostan nauczycieli.  

 

Fonoholizm i uzależnienie od telefonów komórkowych. Psychospołeczne skutki, praktyczne 

sposoby rozwiązań - Szkolenie dla rady pedagogicznej, uczniów oraz rodziców 

- Wisły kijem nie zawrócisz – jaki stosunek powinniśmy przyjąć wobec nowych 

technologii? 

- Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych? 

- Fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego. Anatomia, skala zjawiska, 

psychospołeczne determinanty, najważniejsze symptomy 

- Jakie są negatywne konsekwencje nadużywania smartfonów? 

- W jaki sposób radzić sobie z problemem nadużywania telefonów komórkowych w szkole 

i w domu? 

- Rama – rytuał – relacje. Czym jest idea 3xR i dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są 

relacje osobiste? 

- Jak zarządzać smartfonami w szkole? 

 

Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać? - Szkolenie dla rady 

pedagogicznej, uczniów oraz rodziców 

- Dlaczego Internet jest taki ważny i czy w istocie zaspokoić może nasze wszystkie 

potrzeby? 

- Kim są „młodzi cyfrowi” i dlaczego wolą pisać do siebie niż rozmawiać? 

- Eksperyment społeczny POZA SIECIĄ, czyli o tym, czego dowiemy się od osób 

przebywających trzy pełne dni na cyfrowym detoksie? 

- Higiena cyfrowa – jak dbać o siebie w świecie, w którym więcej osób ma dostęp do 

internetu niż dostęp do pasty i szczoteczki do zębów? 

- Dlaczego w świecie cyfrowym najważniejszą kompetencją pozostaje umiejętność 

tworzenia realnych – nie wirtualnych – więzi z innymi? 
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- Sposoby radzenia sobie z nadużywaniem nowych technologii, czyli o tym, co mają 

wspólnego powiadomienia z sokiem uwielbianym przez małpy? 

 

Dzieci i młodzież w świecie gier cyfrowych. Najważniejsze zagrożenia, pozytywy warte 

wspierania - Szkolenie dla rady pedagogicznej, uczniów oraz rodziców 

- Czym są gry cyfrowe i dlaczego są takie absorbujące? 

- Jakie są wzory korzystania z gier cyfrowych przez młodzież w Polsce? 

- Jakie są negatywne konsekwencje związane z nadużywaniem gier cyfrowych? 

- Kiedy granie w gry przynosi korzyści graczom i jakiego rodzaju są to korzyści? 

- W jaki sposób grać w gry cyfrowe z zachowaniem higieny cyfrowej? 

- Co, jeśli nie gry – w jaki sposób budować alternatywę do grania w gry cyfrowe? 

- Jakie są potencjalne czynniki uzależniające od grania w gry cyfrowe? 

- Co zrobić, kiedy podejrzewamy u ucznia/dziecka początki uzależnienia od grania w gry? 

 

Nastrój pod kontrolą - jak postępować z emocjami, gdy jest ich więcej niż byśmy chcieli? – 

Szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców 

- Jak rozpoznać depresję? 

- Czy zły nastrój to już depresja? 

- Kiedy i jak interweniować, gdy podejrzewamy depresję? 

- Jak wzmacniać odporność emocjonalną uczniów? 

- Jak stosować pozytywne interwencje pedagogiczne? 

- Jak można zastosować w szkole narzędzia terapeutyczne służce budowaniu odporności 

psychicznej? 

 

Wiem, rozumiem, potrafię. Budowanie poczucia sprawczości i adekwatności w kontekście 

ciągle zmieniającej się rzeczywistości – Szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców 

- Jak budować motywację dzieci i młodzieży w trakcie pandemii?  

- Czym jest samokontrola i czy można jej się nauczyć w szkole? 

- Jak korzystać w szkole z pozytywnych interwencji psychologicznych? 

- Jak uczyć wiary w siebie i własne możliwości? 

- Czy pewność siebie jest tym samym co poczucie wartości? 

- W jaki sposób mobilizować uczniów do podejmowania wyzwań i wytrwałej pracy? 

 

(3) MATERIAŁ EDUKACYJNY FONOLANDIA (DLA 5-6 LATKÓW ORAZ 

UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH) 

 

FONOLANDIA to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany projekt edukacyjny dotyczący 

odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. 

Skierowany jest do najmłodszych użytkowników internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych: 

5- i 6-latków oraz uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Opracowany przez nas materiał 

poświęcony został tematyce higieny cyfrowej oraz bezpiecznego korzystania z mediów 

cyfrowych. W oparciu o przygotowane ćwiczenia nauczyciel wraz z dziećmi i uczniami może 

samodzielnie przeprowadzić 15 odrębnych zajęć wspierających dziecko w odpowiedzialnym 
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korzystaniu z Internetu, tabletu czy smartfona. FONOLANDIA to pełne zadań i łamigłówek 

zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci w 

różnym wieku oraz gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców (przewodniki, 

poradnik, gry memo, karty obrazkowe, plansze edukacyjne i plakaty) 

 

Fonolandia to innowacja w edukacji i jako taka wpisuje się w realizację głównych kierunków 

polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak również pozwala przeciwdziałać wielu 

problemom będącym bezpośrednim skutkiem pandemii koronawirusa. Przygotowany 

materiał jest odpłatny. Więcej informacji o materiale edukacyjnym znajdą Państwo na stronie 

Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego https://www.gwp.pl wpisując w wyszukiwarkę 

sklepu słowo „Fonolandia”. 

 

O FUNDACJI DBAM O MÓJ Z@SIĘG 

 

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie, FUNDACJA DBAM O 

MÓJ Z@SIĘG (dalej: Fundacja) przyczynia 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. W swojej działalności badawczo-szkoleniowej Fundacja kieruje 

się kilkoma najważniejszymi zasadami. Uznajemy bowiem, że: 

 

1. W społeczeństwie sieci internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży.  

2. To nie media cyfrowe niszczą więzi, ale osłabiane przez rodziców więzi otwierają przestrzeń 

na nowe, ale w istocie obce dzieciom, bycie online.  

3. Kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej.  

4. Odpowiedzialność cyfrową buduje się od wczesnych lat dziecka.  

5. Ludzki mózg nie jest przystosowany do używania mediów cyfrowych, jak również do 

szybkich zmian zachodzących w zmieniającym się środowisku.  

6. Dobrostan psychiczny użytkownika mediów cyfrowych uzależniony jest od świadomego 

pozostawania poza przestrzenią Internetu.  

7. To nie media cyfrowe są złe, niewłaściwe może być ich używanie.  

8. Zachowania podejmowane w przestrzeni internetu mają takie same skutki co zachowania 

podejmowane w świecie realnym.  

9. Życie wirtualne i realne to dwie manifestacje tego samego życia.  

 

W szczególności trzy ostatnie tezy odnosimy do działań skierowanych do wszystkich młodych 

użytkowników internetu. Mając świadomość, że z roku na rok udział dzieci i młodzieży w świecie 

cyfrowym będzie się zwiększał, już teraz dokładamy wszelkich starań, aby cyfrowa obecność 

młodego pokolenia była obecnością bezpieczną, higieniczną, odpowiedzialną oraz konstruktywną. 

Na co dzień realizujemy: 

https://www.gwp.pl/
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- badania naukowe w zakresie problematyki nadużywania mediów cyfrowych, 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia psychicznego, 

- konferencje i debaty popularno-naukowe, szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży,  

- szkolenia dla pracowników firm i instytucji biznesowych, 

- szkolenia dla rodziców, w tym szkolenia realizowane w ramach szkół rodzenia, 

- szkolenia nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, 

- szkolenia dla przedstawicieli instytucji pomocowych (ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie i inne), 

- szkolenia dla przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, lokalnych centrów 

edukacji, gminnych i powiatowych wydziałów edukacji, 

- wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży – campy offline, 

- weekendowe wyjazdy rodzinne bez obecności mediów cyfrowych. 


