
Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie 
korzystać z mediów cyfrowych

proJekt edukacyJny dla przedszkoli i szkół



fonoholizm – nadmierne i szkodliwe  
używanie telefonów komórkowych  
i mediów cyfrowych

„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: 
5- i 6-latków oraz uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

•	 Powstał	na	podstawie	najnowszych	wyników	badań	
dotyczących	fonoholizmu,	nadużywania	smartfonów	
i	cyberprzemocy.

•	 	Został	przygotowany	przez	ekspertów	z	zakresu	
odpowiedzialnego	korzystania	z	mediów	cyfrowych.

•	 Przeznaczony	jest	dla	nauczycieli,	psychologów,	
pedagogów	oraz	rodziców	i	wszystkich	osób	pracujących	
z	dziećmi	w	wieku	przedszkolnym	i	wczesnoszkolnym.

skutki nadmiernego 
korzystania  
z telefonów 
komórkowych 
Trudno sobie wyobrazić współczesny 
świat bez telefonów komórkowych, 
smartfonów, tabletów, komputerów 
czy internetu. Media cyfrowe i urządzenia 
mobilne są obecne w naszym 
codziennym życiu. Jeśli wykorzystujemy 
je świadomie i odpowiedzialnie, 
pomagają nam w pracy i nauce, 
dostarczają informacji i rozrywki  
oraz służą do komunikacji.  
Używane w niewłaściwy sposób,  
mogą się stać realnym zagrożeniem, 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

64,4% uczniów	zaniedbuje	obowiązki	
szkolne	przez	nadmierne		
korzystanie	z	mediów	cyfrowych

86,7% nauczycieli	przyznaje,	że	zajęcia	
poświęcone	fonoholizmowi		
i	odpowiedzialnemu	używaniu	
mediów	cyfrowych	powinny	być	
prowadzone	w	ich	szkołach

84,2% uczniów używa	smartfonów		
na	przerwach	między	lekcjami

37,2%  uczniów doświadczyło	hejtowania,	
czyli	otrzymywało	obraźliwe		
wiadomości

nauczycieli przyznało,	że	przynaj-
mniej	raz	w	życiu	było	ofiarą		
cyberprzemocy	ze	strony	ucznia

25,6%  uczniów chociaż	raz	dostało		
od	kogoś	materiały		
o	charakterze	intymnym

16,1% 



Zestaw	dla	nauczyciela
•	 przewodnik metodyczny  

z dodatkowymi kartami pracy
•	 poradnik z praktycznymi poradami
•	  raport z badań na temat zjawiska  

fonoholizmu
•	 zeszyt ćwiczeń dla dzieci
•	 48 kart obrazkowych
•	  2 duże plansze edukacyjne 
•	 2 gry memo 
•	  2 plakaty
•	 certyfikat dla klasy
•	 plansze z bohaterami zestawu 
•	 wygodne pudełko

Zeszyt	ćwiczeń
•	 zadania i łamigłówki
•	 naklejki 
•	 gra memo 
•	 plansze
•	 dyplom 
•	 ścieżka umiejętności
•	 domowy kodeks  

odpowiedzialności
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dla dzieci w wieku 5–6 lat dla dzieci w klasach 1–3

specJalna oferta dla gmin!



samorządy mogą naJwięceJ
Odpowiedzialne i bezpieczne używanie mediów cyfrowych jest elementem polityki edukacyjnej, 
zdrowotnej i społecznej. Każda gmina może aktywnie włączać się w te działania poprzez:
•	 zapewnianie odpowiednich materiałów edukacyjnych,
•	 tworzenie lokalnych programów wsparcia,
•	 organizację tematycznych szkoleń, warsztatów i eventów,
•	 stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu,
•	 propagowanie aktywnych form życia wśród środowisk zagrożonych fonoholizmem.

To właśnie do Państwa – wójtów, burmistrzów i prezydentów – należy decydujący głos  
w sprawie tworzenia lokalnych rozwiązań w zakresie profilaktyki e-uzależnień, cyberprzemocy 
i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

raport nik	z 2016 r. rekomenduJe 
poszerzenie działań, które uczą,  

Jak korzystać z mediów cyfrowych

specJalna oferta dla gmin!

Z	myślą	o	samorządach	przygotowaliśmy	wyjątkową	ofertę	–	
dedykowane	pudełka	z	herbem	albo	logo	gminy!

Herb	lub	logo	gminy		
na	każdym	pudełku

szczegółowa oferta na stronie:  
www.fonolandia.edu.pl

Wystarczy złożyć zamówienie  
na zestawy edukacyjne „Fonolandia” 
dla nauczycieli i uczniów  
z gminnych przedszkoli i szkół  
do 31 lipca 2018 r.



działania edukacyJne

„Fonolandia” to nie tylko 
materiały edukacyjne dla dzieci. 
Współpracujemy z gminami, 
szkołami i ogólnopolskimi 
organizacjami w zakresie 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
korzystania z mediów cyfrowych 
i urządzeń mobilnych. 
Uczestniczymy w konferencjach, 
prowadzimy szkolenia i warsztaty, 
opracowujemy diagnozy 
oraz programy profilaktyczne.

rekomendacJe

wojciech szczurek, prezydent miasta gdyni

Miasto Gdynia wspiera i pomaga rozwijać wszelkie inicjatywy adresowane do dzieci i młodzieży, 
dlatego polecam innowacyjny materiał edukacyjny opracowany przez Fundację Dbam o Mój 
Z@sięg pod nazwą „Fonolandia”, dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania 
z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. […] Nauczyciele w oparciu o przygotowany zestaw 
oraz ciekawe ćwiczenia będą mieli możliwość zaplanowania cyklu zajęć profilaktycznych 
dotyczących nadużywania mediów cyfrowych. Jestem przekonany, że materiał edukacyjny 
„Fonolandia” może pozytywnie zmienić postawy najmłodszych w zakresie codziennego 
używania mediów cyfrowych, w szczególności urządzeń mobilnych.

dr aleksandra piotrowska, psycholog, wykładowca, społeczny 
doradca rzecznika praw dziecka i komitetu ochrony praw dziecka

„Fonolandia” to nowatorskie narzędzie podpowiadające dorosłym, jak stopniowo nauczyć 
dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z możliwości, jakie dają media cyfrowe, 
i uniknięcia związanych z nimi zagrożeń. To narzędzie kompletne, zawierające i obudowę 
metodyczną, i pomoce dydaktyczne, i zeszyty ćwiczeń, przeznaczone do wykorzystania przez 
rodziców i wychowawców starszych przedszkolaków oraz młodszych uczniów. 
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„fonolandia” to:
•	 zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

percepcyjnych dzieci w różnym wieku;
•	  gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców, m.in.: przewodniki, 

poradnik, gry, plakaty;
•	  warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych, 

rodziców i samorządów; 
•	  wsparcie merytoryczne nauczycieli i rodziców w sytuacjach problemowych;
•	 gminne i szkolne programy profilaktyczne w zakresie e-uzależnień.

pomysłodawca proJektu
dr maciej dębski

•	  Założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg
•	  Socjolog problemów społecznych
•	  Wykładowca akademicki w Instytucie Filozofii, Socjologii 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
•	  Ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw 

Obywatelskich
•	  Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu 

problemów społecznych: fonoholizmu, bezdomności, 
przemocy w rodzinie, uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych

fonoholizm w polskich szkołach
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim 
i Miastem Gdynia przeprowadziła w latach 2015–2016 ogólnopolskie 
badania dotyczące fonoholizmu i problemu cyberprzemocy, w których 
wzięło udział 22 086 uczniów oraz 3471 nauczycieli. Najważniejsze wnioski 
wraz z rekomendacjami zostały omówione w publikacji „Nałogowe 
korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka 
zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań”. Badania te unaoczniły 
skalę problemu fonoholizmu w polskich szkołach i stały się bezpośrednią 
motywacją do powstania projektu edukacyjnego „Fonolandia”. 

„fonolandia” to projekt realizowany przez:
 

kontakt:

www.fonolandia.edu.pl

 Fundacja Dbam o Mój Z@sięg


