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„(…) Internet, który otwiera nowe możliwości uczestniczenia w życiu społecznym,
zagraża stosunkom międzyludzkim i integralności społecznej”
Anthony Giddens – socjolog

DIAGNOZA PROBLEMU
W obecnym świecie, przepełnionym rozwiązaniami informatycznymi, korzystanie z Internetu, granie w gry komputerowe i sieciowe jest powszechnym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży. Rynek
gier online w ciągu ostatnich trzech lat znacznie się rozwinął. W Polsce szacuje się go na ponad
824 mln dolarów i dalej odnotowuje dynamiczny wzrost. Mamy blisko 20 mln zadeklarowanych
graczy, którzy najczęściej grają na komputerach PC (Marszałkowski, Biedermann, & Rutkowski,
2021). Dla wielu graczy jest to główna forma spędzania wolnego czasu. Coraz częściej dotyczy
to grupy małych dzieci, które czasami nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Gry te są najczęściej
niedostosowane dla ich wieku. Może to prowadzić nie tylko do brutalizowania i seksualizowania
rzeczywistości młodego człowieka, ale też do desensytyzacji (odwrażliwienia na realną przemoc
wobec innych ludzi) oraz do wycofywania się młodych ludzi z rzeczywistego świata zabawy
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i relacji społecznych w stronę gier (Borkowska, 2016). Podobne zagrożenia niesie za
sobą niekontrolowany dostęp do Internetu, powiązany ze zjawiskami, takimi jak: patostream, odwiedzanie przez dzieci stron przeznaczonych dla dorosłych, cyberprzemoc,
seksting, czy też kwestie związane z ochroną prywatności i utrzymywaniem niewłaściwych kontaktów online.

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
Pierwszym badaczem, który dostrzegł problem uzależnienia od Internetu, był nowojorski
psychiatra dr Ivan Goldberg, który już w 1995 roku zwrócił uwagę na zmniejszenie się
różnych aktywności społecznych lub zawodowych u osób nadmiernie korzystających
z Internetu. Kolejni badacze jedynie potwierdzali te tezy. W Polsce powszechnie stosowane jest pojęcie ZUI, czyli zespół uzależnienia od Internetu, którego autorem jest prof.
Andrzej Jakubik – psychiatra i psycholog.
Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że uzależnienie od Internetu negatywnie
wpływa na organizm młodego człowieka w każdym obszarze. Ma to odzwierciedlenie
zarówno w sferze psychicznej, zdrowotnej, rodzinnej, jak i umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych.
Dzieci i młodzież są szczególnie podatni na uzależnienie od Internetu, ponieważ
w obecnych czasach posiadanie smartfona z dostępem do Internetu jest niemal
powszechne, a jego używanie społecznie akceptowalne (w przeciwieństwie np. do
używek, które dla młodych ludzi są z punktu widzenia obowiązującego prawa niedostępne).
U dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku, nadużywanie Internetu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie są one emocjonalnie dojrzałe na spotkanie się z niektórymi treściami dostępnymi online. Starsza młodzież, wchodząc w okres dojrzewania i związane
z tym kryzysy z określeniem własnej tożsamości oraz częste wahania nastroju, dodatkowo „generuje” czynniki ryzyka, które mogą wpływać na podatność na uzależnienie od
Internetu, która najczęściej przejawiać się będzie:
 apatią,
 agresją,
 bezsennością,
 oraz społecznym wyizolowaniem.

ADRESACI MATERIAŁÓW
 uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej;
 rodzice/opiekunowie;
 kadra pedagogiczna.

9

CELE DO OSIĄGNIĘCIA
Kompleksowy program profilaktyczny SMART – to znaczy mądrze! zawiera karty pracy,
ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne i wydawnictwa
dla rodziców, które realizują wytyczne związane ze wsparciem zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży.
 diagnoza treści i modelu korzystania z Internetu przez dzieci;
 nauka bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów sieciowych;
 edukacja na temat bezpieczeństwa prywatnych danych oraz niebezpieczeństw
związanych z utrzymywaniem niepożądanych kontaktów;
 kierunkowanie ciekawości uczniów na edukacyjne zasoby Internetu;
 edukacja dzieci i rodziców na temat niebezpiecznych zjawisk w Internecie
(patostream, treści niebezpieczne);
 pomoc w wyznaczaniu jasnych i czytelnych zasad korzystania z urządzeń sieciowych
i Internetu.

MATERIAŁY
WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU
SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ
NA FORMULARZU ZGŁOSZENIA
KARTY PRACY DLA UCZNIÓW
Program profilaktyczny SMART – To znaczy mądrze! Skierowany jest do uczniów z klas I-VIII oraz ich rodziców
i opiekunów. Pozwala nauczyć dzieci bezpiecznych zasad korzystania z Internetu, a rodzicom na wczesne zdiagnozowanie
problemów wynikających z nadużywania technologii cyfrowych przez młodzież. Program ma również na celu pomoc
w wyznaczaniu granic i skonstruowaniu umowy dotyczącej zasad korzystania z technologii mobilnych i cyfrowych.
1. MÓJ MÓZG JAK INTERNET – karta pracy dla uczniów z klas I-III, format A3 do A4, nakład 200 sztuk w pakiecie
2. CZEGO NIE LUBI MÓJ MÓZG? – karta pracy dla uczniów z klas I-III, format A3 do A4, nakład 200 sztuk w pakiecie
3. MÓJ CZAS. UCZĘ SIĘ GO DOBRZE PLANOWAĆ – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, format A4 do A5, nakład 200
sztuk w pakiecie
4. SMARTFON - NIE DAJ PRZEJĄĆ MU KONTROLI NAD SOBĄ – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, format A4 do A5,
nakład 200 sztuk w pakiecie
5. DLACZEGO INTERNET UZALEŻNIA? – karta pracy dla uczniów z klas VII-VIII, format A4 do A5, nakład 200 sztuk w
pakiecie
6. ZAGROŻENIA W SIECI. CHRONIĘ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ – karta pracy dla uczniów z klas VII-VIII, format A4 do A5,
nakład 200 sztuk w pakiecie

WYDAWNICTWA DLA RODZICÓW
7.

SMART TO ZNACZY MĄDRZE! – CO JAKO RODZIC POWINIENEM WIEDZIEĆ O ZAGROŻENIACH PŁYNĄCYCH Z SIECI
– broszura informacyjna format A5, 16 stron, nakład 100 sztuk w pakiecie
8. DOMOWE ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SIECIOWYCH (UMOWA RODZIC - DZIECKO) – format A3 do A4, nakład 100
sztuk w pakiecie

PLAKATY EDUKACYJNE
9.
10.
11.
12.
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SMARTFON – format B3, nakład 8 sztuk w pakiecie
FONOHOLIZM – format B3, nakład 8 sztuk w pakiecie
INTERNET – format B3, nakład 8 sztuk w pakiecie
PRYWATNOŚĆ – format B3, nakład 8 sztuk w pakiecie

SCENARIUSZE ZAJĘĆ
13. SMART - KORZYSTAJ MĄDRZE! NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA! – scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli
pomocne przy realizacji zajęć z wykorzystaniem kart pracy w klasach I-VIII – format A4, 8 sztuk w pakiecie

ANKIETY DIAGNOSTYCZNE I EWALUACYJNE
14. ANKIETA DIAGNOSTYCZNA I EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW Z KLAS I-III - format A5, komplet składa się z 2 sztuk (1x
ankieta diagnostyczna, 1x ankieta ewaluacyjna po realizacji programu), nakład 200 kompletów (400 sztuk )
15. ANKIETA DIAGNOSTYCZNA I EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VI - format A5, komplet składa się z 2 sztuk
(1x ankieta diagnostyczna, 1x ankieta ewaluacyjna po realizacji programu), nakład 200 kompletów (400 sztuk )
16. ANKIETA DIAGNOSTYCZNA I EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW Z KLAS VII-VIII - format A5, komplet składa się z 2 sztuk
(1x ankieta diagnostyczna, 1x ankieta ewaluacyjna po realizacji programu), nakład 200 kompletów (400 sztuk )

CERTYFIKATY
17. SMART - KORZYSTAJ MĄDRZE! NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA! – specjalny certyfikat dla samorządu poświadczający uczestnictwo w projekcie – format A4, 1 sztuka w pakiecie
18. SMART - KORZYSTAJ MĄDRZE! NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA! – specjalny certyfikat dla szkół realizujących
scenariusze i karty pracy – format A4, 8 sztuk w pakiecie
19. SMART - KORZYSTAJ MĄDRZE! NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA! – specjalny certyfikat dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami – format A4, 8 sztuka w pakiecie

FILMY
Dostępne dla szkół uczestniczących w kampanii poprzez stronę www.online.trzezwyumysl.pl. Filmy zostaną
opublikowane i udostępnione do wykorzystania w październiku 2022 r.
21. RYSUNKOWO TO I OWO. SMART - KORZYSTAJ MĄDRZE! NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA! – ok. 5 minutowy
film rysunkowy z użyciem techniki whiteboarding przybliżający uczniom zagadnienia poruszane w materiałach
edukacyjnych
22. NIEBEPIECZEŃSTWA I SKUTKI UZALEŻNIENIA OD INTERNETU U DZIECI I MŁODZIEŻY! - ok. 15 minutowy film przygotowany przez Martynę Filipiak (psychologa dziecięcego), którego odbiorcami mogą być rodzice uczniów realizujących materiały SMART oraz nauczyciele
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INTERNET

SMARTFON

To miejsce, w którym znajdziesz wiele ciekawych
i pożytecznych informacji. Jest to jednocześnie
supermarket z grami lub innymi aplikacjami,
które oprócz dostarczania rozrywki mogą bardzo
ułatwiać codzienne życie.

To użyteczne urządzenie, pod warunkiem,
że korzysta się z niego w odpowiedni sposób.
Zabawa, nauka, gry i kontakty z innymi
osobami. Wszystko w swoim czasie!

KORZYSTAJ MĄDRZE
NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA!
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FONOHOLIZM
To inaczej uzależnienie od telefonu
komórkowego lub smartfona. Objawia się
nadmiernym przywiązywaniem uwagi do
niego oraz nadużywaniem go w różnych,
codziennych sytuacjach.

KORZYSTAJ MĄDRZE
NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA!
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KORZYSTAJ MĄDRZE
NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA!
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PRYWATNOŚĆ
Naucz się chronić swoją prywatność w sieci.
Jeśli nie zadbasz o swoje bezpieczeństwo
możesz spotkać się z cyberprzemocą, możesz
również stać się ofiarą przestępstwa np.
kradzieży pieniędzy lub wyłudzenia
prywatnych zdjęć lub filmów.

KORZYSTAJ MĄDRZE
NIE ZŁAP SIĘ W SIEĆ UZALEŻNIENIA!
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CENY ZAWIERAJĄ KOSZTY WYSYŁKI
CAŁY PAKIET: 3000 zł netto (3690 zł brutto)
PÓŁ PAKIETU: 1500 zł netto (1845 zł brutto)
Lub zamów na sztuki: koszt wysyłki 25 zł brutto; od 700 zł brutto koszt wysyłki GRATIS

ZAMÓW korzystając z formularza, który znajduje się w środku tego wydawnictwa
lub elektronicznie na stronie www.ulotkiprofilaktyczne.pl lub www.trzezwyumysl.pl
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Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd materiałów może
nieznacznie różnić się od przedstawionego.
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