
FONOLANDIA                                                                                                                                       

– JAK SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z MEDIÓW CYFROWYCH. 

Fonolandia to projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z 

mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Powstał na bazie najnowszych wyników badań 

dotyczących fonoholizmu,  nadużywania smartfonów oraz cyberprzemocy. 

Co to jest fonoholizm? 

FONOHOLIZM – problem ten odnosi się do zaburzenia behawioralnego w postaci 

nałogowego używania telefonu komórkowego. Mówimy o nim wówczas, gdy nie jesteśmy w 

stanie normalnie funkcjonować bez swojego smartfona, najczęściej mającego dostęp do 

Internetu. Telefon komórkowy jest włączony 24 godziny na dobę, a gdy śpimy, jest w zasięgu 

ręki. Cały czas sprawdzamy, czy nie ma jakiegoś powiadomienia. Nie mogąc odebrać 

telefonu, czujemy niepokój, rozdrażnienie. Fonoholizm zdawać by się mogło zagraża jedynie 

dzieciom i młodzieży, jednakże co do istoty dotykać on może osób w różnym wieku. 

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. 

 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 

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

cyfrowych 

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

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

 16,1% nauczycieli przyznało, że przynajmniej raz w życiu było ofiarą cyberprzemocy 

ze strony ucznia 

 31% szkół nie ma żadnych zasad korzystania z telefonów komórkowych albo są one 

niejasne dla uczniów 

Czynniki wpływające na nadużywanie Smartfonów 

1. Niekontrolowana inicjacja cyfrowa 

2. Nieograniczony dostęp do Internetu 

3. Brak zasad korzystania z mediów cyfrowych 

4. Nadaktywność na portalach społecznościowych  

5. Nuda, brak pasji, zainteresowań 



6. Brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców 

7. Złe relacje z rodzicami 

Cyfrowy dekalog, czyli o tym, jak możemy wpłynąć na odpowiedzialne używanie 

mediów cyfrowych przez nasze dzieci. 

1. Wchodź w świat mediów wspólnie z dzieckiem – pamiętaj, że rodzic jest pierwszym 

 i najważniejszym nauczycielem, również w kwestii używania mediów cyfrowych. 

2. Uwzględnij proces naśladowania – dzieci uczą się przez naśladownictwo. To my 

rodzice dajemy im przykład swoimi zachowaniami i postępowaniem. 

3. Twórz domowe zasady – wspólnie z dzieckiem ustal najważniejsze zasady 

codziennego korzystania z mediów cyfrowych i cyfrowych urządzeń mobilnych. W 

tym celu możesz użyć przygotowanej specjalnie dla rodziców strony internetowej 

www.domowykodeks.pl po wejściu w zakładkę dla rodziców można pobrać wzór 

domowego kodeksu, jednoczenia pamiętaj, że dziecko miało poczucie wpływu na ich 

kształt. 

4. Stosuj szeroki wachlarz nagród – nie nagradzaj, ani nie karz dziecka większym lub 

ograniczonym dostępem do Internetu, smartfona, tabletu czy komputera. Powszechne 

stosowanie takich kar i nagród może prowadzić do sytuacji w której dziecko będzie 

wykonywać Twoje polecenia tylko wtedy, kiedy będzie miało możliwość korzystania 

z urządzeń cyfrowych.  

5. Stawiaj granice  

6. Wzbudzaj ciekawość świata 

7. Spędzaj kreatywnie czas wolny  

8. Przytulaj i mów że kochasz  

9. Dbaj o dobre samopoczucie – zapewniając emocjonalne ciepło dzieciom, budując w 

nich pewność, że zawsze mogą liczyć na Twoje wsparcie, dzieci temu przyczyniasz 

się do redukcji wewnętrznych napięć i poziomu przeżywanego stresu.  

10. Twórz kulturę ofline – pilnuj wspólnie z dzieckiem dni lub na początek godzin bez 

telefonów komórkowych. Bardzo dobrze sprawdzą się weekendy, kiedy dzieci nie 

chodzą do szkoły i nie musza komunikować się z innymi  

Zdobądź wiedzę na temat bezpiecznych ustawień kont na różnych portalach 

społecznościowych, pamiętaj aby nie instalować dziecku , lub żeby nie instalowało ono 

danego portalu społecznościowego przed upływem wieku zgodnie z prawem. Dla 

Facebooka jest to 13 lat, dla Snapchata lub Instagrama 12 lat. Jeśli zrobisz inaczej, 

pamiętaj ze łamiesz prawo i dajesz dziecku przyzwolenie na takie postawy.  

Kochaj, przytulaj, chwal, wysłuchaj, spędzaj wspólnie czas – każdy z nas tego 

potrzebuje niezależnie od tego czy jesteśmy dziećmi czy też dorosłymi. Jeżeli człowiek 

nie ma zaspokojonych tych potrzeb na co dzień, prawdopodobnie zacznie ich szukać, 

by je zaspokoić w inny sposób, jednych z miejsc jest właśnie Internet.   

 

Linki dla rodziców: 

http://www.domowykodeks.pl/


-https://dbamomojzasieg.com 

-http://mamatatatablet.pl  

- http://fonolandia.edu.pl 

- http://domowykodeks.pl  

- https://dziecisawazne.pl/jesper-juul-dzieci-nie-potrzebuja-wychowania-ale-przyjaznego-

przewodnictwa/ 
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