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Postępująca z wielkim rozmachem cyfryzacja kontaktów międzyludzkich

we  współczesnym świecie sprawiła, że korzystanie z urządzeń

elektronicznych oraz Internetu stało się w  krótkim czasie dość

powszechnym i powszednim zjawiskiem. Jest częścią naszego życia,

wręcz  „oczywistym” elementem tzw. „codziennego rytuału” –

nawykiem, a w niektórych przypadkach wręcz czynnością dominującą w

życiu osób zarówno dorosłych, jak  i młodzieży i dzieci, także

tych najmłodszych. Obecnie już od najwcześniejszych lat człowiek styka

się pod różnymi postaciami z technologią cyfrową i światem wirtualnym,

służącym mu jako narzędzie pracy, zdobywanie wiedzy,  rozrywki,

komunikacji, monitoringu czy wdrażania różnych udogodnień w życiu.

Nie trudno spostrzec,  że świat urządzeń elektronicznych i cyfrowych

urósł do rangi jednego z elementarnych zasobów i  zestawu środków

służących do równoległego zaspokajania wielu potrzeb, zarówno

tych podstawowych – materialnych, związanych z funkcjami życiowymi,

jak i psychicznych oraz  duchowych. Dotyczy to także tych

najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju

psychospołecznego,  ujętych w tzw. Piramidzie potrzeb A. Maslowa, a

więc: poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i  akceptacji w grupie.

Oczywiście z tym rodzajem, a w zasadzie sposobem komunikacji

i funkcjonowania w świecie, wiąże się również wiele niebezpieczeństw.

Niebezpieczeństw, z których  często nie zdajemy sobie sprawy albo, o

których nie za wiele wiemy, a najczęściej nie wiemy, jak ich unikać albo

jak im przeciwdziałać. Dotyczy to zwłaszcza tych „cyber-zagrożeń”, na

które najbardziej narażone są osoby jeszcze nie w pełni dojrzałe, a więc

młodzi w wieku nastoletnim oraz dzieci. Nauka  bezpiecznego

korzystania z narzędzi i przestrzeni Internetu, komunikatorów, gier oraz

samych urządzeń cyfrowych, tak, aby służyły one ogólnemu, zdrowemu i

równomiernemu rozwojowi dzieci i  młodzieży, stała się ogromnym

wyzwaniem i niezwykle istotnym zadaniem dla nas dorosłych, nie tylko w

obszarze dydaktyki (jako temat, który warto podejmować np. na

lekcjach informatyki), ale także w obszarze wychowania i profilaktyki.

Tym pilniejszym, z im większą mamy do czynienia skalą  korzystania z

tych narzędzi.
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Źródła:

1 Na podstawie Raportu z badania „Młodzi Cyfrowi”: 

https://dbamomojzasieg.com/wp- content/uploads/2019/11/Ogolnopolskie-

badanie-Mlodzi-Cyfrowi.pdf

2 ManpowerGroup Solutions, Market Analysis and Gartner’s Talent Neuron,

2018

https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2019/04/Rewolucja-

Umiej%C4%99tno%C5%9Bci-4.0_Czy-roboty-potrzebuj%C4%85-

ludzi_wersja_PL.pdf

3 McKinsey Global Intitute SKILL SHIFT AUTOMATION AND THE FUTURE OF THE

WORKFORCE

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future

%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%2

0of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-

workforce-May-2018.ashx?

fbclid=IwAR1mocjWwG5BCsvhhs2PUWQMthNNfvIhVJmP2KWO3vnw3M3vtoaIox7

yqB4

4 THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO

COMPUTERISATION?

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_E

mployment.pdf
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Ponad 60% dzieci będzie w przyszłości pracować w

zawodach, które jeszcze nie powstały, a 47% obecnych

profesji zniknie z rynku pracy w ciągu następnych 20 lat4. W

odpowiedzi na pilną potrzebę edukacji a zarazem skuteczne

oddziaływanie wychowawcze i  profilaktyczne w zakresie

bezpiecznego i prorozwojowego korzystania z urządzeń

cyfrowych oraz Internetu przez młodzież, opracowany został

program profilaktyczny o nazwie SPINACZ_online.  Program

ten bazuje na stworzonym w 2018 roku programie

profilaktycznym SPINACZ, który od  momentu powstania i

pierwszych realizacji jest poddawany systematycznej

ewaluacji i kontroli oraz  sukcesywnie udoskonalany przez

autora programu oraz zespół realizatorów i

ekspertów  współpracujących z Fundacją „Wychowanie w

Dialogu”. W 2020 roku na skutek ograniczeń i zmian

w  funkcjonowaniu szkół wywołanych pandemią COVID-19,

program został dostosowany do sytuacji  związanej z

zawieszeniem zajęć stacjonarnych i opracowany w wersji

online, nadającej się do  realizacji w trybie zdalnym,

zachowując przy tym wysoką jakość oraz podtrzymując

zakres celów i  rezultatów przypisanych klasycznej wersji

programu SPINACZ.

     

.

Zgodnie z ogólnopolskim raportem NASTOLATKI 3.0

zrealizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w

2019 roku prawie wszyscy  respondenci zadeklarowali

codzienne, kilkugodzinne korzystanie z sieci.  Nastolatki

korzystają z sieci samodzielnie już od siódmego roku życia, a

im młodsze pokolenie, tym ten kontakt następuje wcześniej.

Z wypowiedzi blisko jednej trzeciej respondentów można

wnioskować silne ryzyko uzależnienia od smartfonów, co

w zestawieniu z obecną sytuacją COVID19 może doprowadzić

do pogłębienia się problemu. 

Zgodnie z badaniem uczniowie w sieci najczęściej oglądają

filmy i seriale, słuchają muzyki, przebywają w mediach

społecznościowych, jak również kontaktują się z rodziną i

znajomymi. Zgodnie z badaniem "Młodzi

Cyfrowi"  przeprowadzonego przez Fundację Dbam o Mój

Z@sięg i Uniwersytet Gdański w 2019 roku co trzeci badany

uczeń twierdzi, że spędza za dużo czasu w tych mediach,

również co trzeci badany jest zdania, że jego rodzice

uważają, że poświęca na tę aktywność za dużo czasu, a

prawie co szósty ma zły humor, jeśli nie ma dostępu do tych

mediów. Co piąty nastolatek przyznał, że ocenia swoje

dotychczasowe życie jako niezbyt szczęśliwe, a ich stan

zdrowia jest niezły lub kiepski. Z kolei raport z badania

sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania

Narkomanii „Młodzież 2018” pokazuje, że jeśli chodzi o

życiowe dążenia młodzieży to najczęściej wskazywana jest

miłość i przyjaźń, życie rodzinne oraz ciekawa praca zgodna

z zainteresowaniami. Co dziewiąty uczeń myśli o własnym

biznesie, a niemal trzy piąte badanych (59%) nie wyklucza

podjęcia próby prowadzenia własnej firmy w bliżej

nieokreślonej przyszłości. Dodatkowo, według danych

globalnych wzrośnie liczba pracowników na stanowiskach

związanych z bezpośrednią obsługą klienta, inżynieryjnych,

a także zarządzających. Wszystkie wymagają kompetencji

miękkich, takich jak: umiejętność komunikacji, negocjacji,

przywództwa, zarządzania i zdolności adaptacyjnych2.

Umiejętności, które najbardziej zyskają na znaczeniu do

2030 r., to umiejętności technologiczne i cyfrowe – w tym

programowanie (wzrost o 55%), umiejętności społeczne i

emocjonalne, takie jak przywództwo i zarządzanie innymi

(wzrost o 24%), bardziej cenione będą również niektóre

umiejętności poznawcze – szczególnie kreatywność3 . 

BADANIA
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W czasie trwania programu „SPINACZ”, młodzieży została

przekazana wiedza z zakresu:

      ● technik planowania czasu i codziennych zadań,

      ● kluczowych kompetencji społecznych,

      ● działania mechanizmów uzależnienia,

      ● znaczenia mediów społecznościowych w realnym życiu,

      ● zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w sieci,

      ● sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą,

      ● znaczenia autorytetów w drodze planowania kariery,

      ● ochrony danych personalnych w sieci.

W programie „SPINACZ” wykorzystany jest cały wachlarz

różnorodnych metod pracy z grupą. Są to udźwiękowione

prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Humor

przeplata się z poważnymi treściami w sposób, który daje

młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. Metodyka

programu świadomie porusza obszary zainteresowań młodych

ludzi z wykorzystaniem technik multimedialnych podkładając

pod lekką, barwną formę głębokie profilaktyczne treści. Zaletą

takiej konstrukcji przekazu profilaktycznego jest możliwość

dotarcia do każdego z odbiorców programu, z uwzględnieniem

różnic indywidualnych we wrażliwości na poszczególne rodzaje

bodźców. W trakcie spotkania trenerzy bazują na pozytywnym

potencjale młodzieży.

„SPINACZ” jest programem profilaktycznym opartym na

modelu profilaktyki zintegrowanej. Do najważniejszych cech

charakterystycznych tego modelu należą m.in. postrzeganie

poszczególnych problemów i zachowań ryzykownych

młodzieży w szerokim kontekście wielu innych problemów i

zachowań ryzykownych, analizowanie wzajemnych powiązań

pomiędzy różnymi problemami młodzieży oraz poszukiwanie

ich wspólnych przyczyn i uwarunkowań (czynników ryzyka).

Model profilaktyki zintegrowanej uwzględnia rolę różnych

podmiotów mających wpływ na młodzież: rodziców, szerszej

rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych

czy wreszcie samej młodzieży. Zgodnie z założeniami

profilaktyki zintegrowanej, cele programu obejmują

następujące zachowania ryzykowne:
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●    cyberprzemoc (bycie ofiarą i sprawcą przemocy 

      w Internecie),

●    przemocy rówieśniczej (bycie ofiarą i sprawcą),

●    uzależnienie od gier komputerowych,

●    dysfunkcyjne korzystanie z Internetu oraz  

      uzależnienie od Internetu, higieny cyfrowej

Oprócz celów profilaktycznych program „SPINACZ” ma za

zadanie tworzyć warunki do rozwoju psychospołecznego

młodych ludzi w następujących obszarach:

●    rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań, 

●    budowania wzorców opartych na takich 

      wartościach jak: szczęście, sumienność, odwaga,

      dobroczynność,

●    wzmacnianie umiejętności skutecznego

      pokonywania zaistniałych trudności 

      i przeciwieństw.

OPIS PROGRAMU
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W czasie trwania zajęć uczniowie byli bardzo zaangażowani, zadawali

pytania jak również komentowali przedstawione treści na czacie

wykazując się wysoką kulturą osobistą.

W tej części przekaz treści skupiał się na wspólnej analizie, tytułowych

dwóch światów – świata realnego i świata wirtualnego. Każdy z tych

światów ma bardzo wiele czynników wspólnych. Poruszone zostały

kwestie związane z wpływem Internetu na funkcjonowanie mózgu,

przestrzeganiem prawa, podstaw komunikacji, anonimowością w sieci.

Tytułowa teza, że istnieją dwa światy została obalona przez

prowadzących i uczestników spotkania ukazując, że jest jeden świat, w

którym żyjemy.

Druga część spotkania zawierała analizę bieżących działań młodzieży w

sieci oraz pokazywała mechanizmy funkcjonowania mediów

społecznościowych. Poruszany był temat fake news, bezpieczeństwa w

sieci, hejtu oraz szacunku wobec innych osób, zarówno w przestrzeni

realnej jak i wirtualnej. Jednym z kluczowych elementów tej części jest

kwestia związana z budowaniem własnej wartości opartej na własnych

zasobach, a nie opiniach innych osób w sieci (Like).

Trzecia część spotkania zawierała treści związane z grami

komputerowymi, które często są stałym elementem dnia młodzieży.

Młodzież spędza podczas tych czynności znaczną część swojego czasu

szukając w tym sposobu na relaks, odstresowanie, rozładowanie i nudę.

W trakcie tej części gry zostały ukazane jako narzędzie, które młodzi

ludzie mogą wykorzystać zarówno w dobry jak i zły sposób.

Przedstawiono zasady bezpiecznego grania oraz negatywne skutki

uzależnienia. Niezwykle istotnym elementem tej części była również

praca w oparciu o matrycę Eisenhowera oraz rozwój kompetencji

przyszłości: komunikacji, kreatywności, kooperacji, krytycznego

myślenia.

55

część I - DWA ŚWIATY

część II - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

część III - WSKAZÓWKI
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Oceń na ile podobało Ci się

spotkanie SPINACZ.

ZADANE
PYTANIE

ŚREDNIA
OCENA

Duża ilość zajęć w tematyce cyberbezpieczeństwa oraz uzależnień

behawioralnych, które są realizowane w ramach lekcji bardzo często

powoduje, że młodzież negatywnie reaguje na proponowany temat

spotkania. Zaangażowanie trenerów jak i sposób przedstawienia treści

sprawiły, że młodzież wysoko oceniła przeprowadzone zajęcia.  

LICZBA
ZEBRANYCH
ANKIET

39

46

OD DZIEWCZYN

8

OCENA SPOTKANIA
W OPINII UCZNIÓW

OD CHŁOPAKÓW
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Czy dowiedziałeś/… Liczba odpowiedzi

… Tak 44

… Nie wiem 28

… Nie 16

…

37,50%

Tak Nie wiem Nie

18,2%

31,8%

50%

PRZYDATNOŚĆ 
PRZEKAZANYCH TREŚCI

50,00%Czy dowiedziałeś/aś się
przydatnych dla Ciebie rzeczy?

Tak Nie wiem Nie

46,2%

20,5%

33,3%

Tak Nie wiem Nie

13%

32,6%
54,3%

Po zakończeniu programu uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie

swojej opinii na temat przydatności poruszanych na programie treści. 

Z załączonych wykresów można wywnioskować, że młodzież w Państwa

szkole uznała treści programu za źródło wartościowej i przydatnej wiedzy. 

ZADANE
PYTANIE TAK

Tak Nie Nie wiem

41,3%

28,3%

30,4%

Czy sądzisz, że sp… Liczba odpowiedzi

1. Tak 33

2. Nie 29

3. Nie wiem 26

…

Nie Tak Nie wiem

38,5%

30,8%

30,8%

Tak Nie Nie wiem

37,5%

29,5%

33%

W kolejnych dwóch pytaniach młode osoby zostały zapytane o to, w jakich

konkretnie aspektach forma przekazu i treści programu okazały się dla nich

przydatne. Większość uczniów stwierdziło, że program pomoże im w

bezpieczniejszym korzystaniu z sieci, co stanowi kluczowy element

profilaktyki i ochrony przed zagrożeniami płynącymi z nadmiernego bądź

nieostrożnego korzystania z Internetu. 

Czy sądzisz, że spotkanie pomoże Ci
bezpieczniej korzystać z sieci?

ZADANE
PYTANIE TAK

9
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TAK

Większość uczniów uznało, że udział w  programie pomógł im w

zrozumieniu zasad obowiązujących w wirtualnej przestrzeni. Wykresy

te  wskazują na to, że cel postawiony przed autorów programu, czyli

zwiększenie świadomości uczestników dotyczących zasad i

mechanizmów funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni (reklamy, fake

news itp.) został nie tylko zrealizowany, ale również powierzony przez

samych uczestników. 

Tak

Nie wiem

Nie

14,8%

20,5%

64,8%

64,77%

Czy sądzisz, że spotkanie pomogło Ci
zrozumieć zasady obowiązujące w
wirtualnej przestrzeni?

ZADANE
PYTANIE

PRZYDATNOŚĆ 
PRZEKAZANYCH TREŚCI

Tak Nie wiem Nie

10,9%

21,7%

67,4%

Tak Nie Nie wiem

15,4%

20,5%

64,1%

Czy sądzis… Liczba odp…

1. Tak 57

2. Nie wiem 18

3. Nie 13

Warto pamiętać, że zachęta do samokontroli, autoregulacji i

świadomego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz wirtualnej

przestrzeni przynosi bardzo dobre efekty w radzeniu sobie z  cyber-

zagrożeniami. 

10
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TAK

Ważne jest jednak aby młody człowiek przy realizacji swoich

pasji czuł życzliwość i wsparcie ze strony dorosłych.

Szczególnie ważne jest tu docenianie (pochwała) wysiłków i

starań, jaki młody człowiek podejmuje w celu rozwoju i

realizacji swoich zainteresowań, zwłaszcza tych, które

sprzyjają rozwojowi jego osobowości oraz internalizacji

ważnych w życiu wartości, takich jak sumienność,

odpowiedzialność, pracowitość, wytrwałość czy wierność

zasadom (uczciwość), a także angażowanie się w pomoc

drugiemu człowiekowi czy jakąkolwiek inną działalność

dobroczynną (wolontariat).

PRZYDATNOŚĆ 
PRZEKAZANYCH TREŚCI

60,23%

Tak Nie Nie wiem

17,4%

21,7%
60,9%

Tak Nie Nie wiem

20,5%

20,5% 59%

Tak Nie Nie wiem

18,2%

21,6%
60,2%

Czy czujesz się za… Liczba odpowiedzi

1. Tak 53

2. Nie 19

3. Nie wiem 16

…

Jeśli chodzi o zachęcenie uczniów do ogólnych

prozdrowotnych oraz prorozwojowych postaw  i zachowań –

zwłaszcza w zakresie wzmacniania poczucia własnej wartości

i sprawczości, rozwoju  kompetencji społecznych oraz

indywidualnego twórczego potencjału, to na podstawie

kolejnych wykresów z wynikami ankiet, widać, że program w

dużej mierze zachęcił uczniów do rozwijania  swoich pasji.

Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań uważa się, za jeden

z ważnych czynników chroniących młodzież przed

zagrożeniami i ryzykownym zachowaniem, który młoda osoba

może sama wdrożyć i realizować. 

Czy czujesz się zachęcony/a do
rozwijania swoich pasji?  

ZADANE
PYTANIE

11
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Kontakt w/s sprawozdania merytorycznego z przebiegu programu:

 

Fundacja Wychowanie w Dialogu

 

Andrzej Koc

tel. 501 830 123

 

e-mail: wychowaniewdialogu@gmail.com

www. spinacz.edu.pl


	Strona Tytułowa
	informacje o realizacji
	Wstęp
	Badania
	Opis Programu
	Opis programu - szczegółowy
	przekładka - ewaluacja procesu
	Ocena-uczniowie
	Pytanie 1 i 2
	Pytanie 3
	Pytanie 4
	Strona końcowa

