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Dlaczego SOC?

q Raport NIK o e-uzależnieniach – 2016r.

q Wyniki prowadzonych badań – 2015-2021.

q Doświadczenie osobistych spotkań.

q Czego nie robią inni?

q Zawierzyć intuicji.

q Najważniejsze założenia fundacji.



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

Najważniejsze założenia 



Nowe technologie nie są ani dobre ani złe. Nowe 
technologie są

Właściwe lub niewłaściwe może być ich 
wykorzystanie.

Najważniejsze założenia 



To nie media cyfrowe niszczą więzi, 
ale słabe więzi lub ich brak otwierają przestrzeń na 
nowe, ale w istocie obce człowiekowi, bycie online.

Najważniejsze założenia 



Problem z nadużywaniem nowych technologii przez 
dzieci i młodzież rozpoczyna się wówczas, gdy 

JEDYNYM dostępnym dla nich światem jest świat 
cyfrowy.

Najważniejsze założenia 



To, co robimy w sieci ma realne skutki poza nią.

Najważniejsze założenia 



Kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej.

Najważniejsze założenia 



Dobrostan ludzki buduje się poprzez umiejętne 
świadome pozostawanie poza przestrzenią cyfrową

Najważniejsze założenia 



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.



RAPORT NIK
q 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.

q opracowane i realizowane szkolne programy profilaktyczne
i wychowawcze obowiązujące w okresie objętym kontrolą, 
nie były ukierunkowane na działania w zakresie tej 
problematyki.



RAPORT NIK
qporadnie nie podejmowały działań zmierzających do 

ujawnienia zagrożeń związanych z problemem nadużywania 
komputera i Internetu. Do ich prowadzenia niezbędne są ̨
wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, których 
jednostki te nie posiadały. Brak tych narzędzi, w ocenie NIK, 
utrudnia udzielanie prawidłowego wsparcia potrzebującym.

qMinister 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.



RAPORT NIK
qW większości poradni zajęcia faktycznie zrealizowane, 

obejmujące tematykę ̨ wyłącznie e-uzależnień odbywały się 
sporadycznie i stanowiły odpowiedź na niewielkie w tym 
zakresie zapotrzebowanie szkół i placówek. 



WYNIKI PROWADZONYCH 
BADAŃ 2015-2021



DOŚWIADCZENIE 
OSOBISTYCH SPOTKAŃ
qBagatelizowanie problemu uzależnień behawioralnych, w tym 

problemów związanych z uzależnieniem, niewystarczające 
postrzeganie stopnia szkodliwości uzależnień behawioralnych, 
brak narzędzi diagnozujących dla pedagogów, psychologów 
przedstawicieli PPP.

qDominuje spojrzenia przez pryzmat ryzyka i zagrożenia, a nie 
szans i „jasnej” strony; polityka „gaszenia pożarów”, polityka 
„zawsze w tyle”, przeniesienie myślenia o zachowaniach 
ryzykownych czy problemowych młodych ludzi na myślenie 
o młodych ludziach jako problemie, z którym należy sobie 
poradzić.



DOŚWIADCZENIE 
OSOBISTYCH SPOTKAŃ
qBrak wiedzy i tendencja do myślenia o młodych ludziach 

głównie w kategoriach ryzyka przekłada się na działania 
profesjonalne w obszarze wychowania i profilaktyki –
prowadzenie działań głownie przeciwdziałających czemuś.

q Niedostrzeganie potencjału drzemiącego w młodych 
cyfrowych, bezrefleksyjne zakładanie, że młodzi cyfrowi są 
dojrzałymi aktorami w internecie.

q Wycofywanie się rodziców ze świata cyfrowego swoich dzieci.
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qNasz projekt nie ma końca Ani początku! Można do niego dołączyć na 
dowolnym etapie jego trwania. My zaś planujemy go rozwijać stale.

JAKI JEST PROJEKT?

qSprawozdawczość ograniczona jest do niezbędnego minimum. Nie 
będziemy od Państwa wymagali miesięcznych raportów czy sprawozdań ze 
zrealizowanych działań. Choć zapowiadamy, że wraz z rozwojem projektu 
planujemy wprowadzić rodzaj rocznej ewaluacji, która pozwoli Państwu 
zdiagnozować obszary wymagające większego nakładu pracy.

qNasz projekt jest projektem WOLNOŚCIOWYM, co oznacza, że każda szkoła 
sama decyduje, na ile się zaangażuje i skorzysta z udziału w programie SOC



qWebinary SOC: wykłady online, realizowane przynajmniej raz na kwartał, 
dostępne wyłącznie dla SOC, poświęcony konkretnym obszarom rozwoju 
cyfrowego szkoły.

CO ZAMIERZAMY ROBIĆ 
W PROJEKCIE SOC?

qSOCowirówka: wyjątkowe spotkania online, których formuła opiera się o 
odpowiedzi na nadsyłane przez Państwa pytania dotyczące konkretnych 
wyzwań w szkole. Wspólnie będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, przy 
zachowaniu anonimowości autora nadesłanego problemu czy pytania.

qSOC NEWS: newsleRer dostępny tylko dla Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo, 
wychodzący do Państwa raz w miesiącu – dzięki niemu nie przegapią Państwo 
nowych dostępnych materiałów dydaktycznych, ciekawych wieści ze świata 
edukacji cyfrowej czy informacji o konkursach lub pomysłach na pracę z 
uczniami.



qCykliczne poradniki: w formie krótkich instrukcji pomagających wdrażać 
określone zmiany

CO ZAMIERZAMY ROBIĆ 
W PROJEKCIE SOC?

qDostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej SOC na Facebooku: już wkrótce 
otrzymają Państwo zaproszenie do grupy, która będzie służyła wymianie 
doświadczeń i bieżącemu kontaktowi między szkołami

qUdział w dedykowanych badaniach: i otrzymywanie wyników dla swojej 
szkoły

qMateriały partnerów naszego programu przez cały czas będziemy pozyskiwać 
dla szkół specjalne materiały



Zapraszamy 
do współpracy!

soc@dbamomojzasieg.com

+48 512 474 482
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