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Wstęp 

 

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej                    

w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Podstawą prawną przeprowadzenia ewaluacji jest: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1658).1 

Zadanie zrealizował, powołany przez Dyrektora Szkoły p. Mariolę Świderską - Kulkę 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej składający się z nauczycieli: Mariusz Mieszała - 

koordynator, Anna Kuśmierek, Agnieszka Retkiewicz i Anna Tatara. 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było bezpieczne korzystanie przez uczniów                   

z Internetu oraz innych mediów społecznościowych. 

Rozpoznanie przedmiotu badania prowadzono w 3 aspektach:  

1. Diagnozy zainteresowań i potrzeb uczniów korzystających ze środowiska     

internetowego.                                                                                                                                

2. Skuteczności działań szkoły kształtujących w uczniach postawę bezpiecznego 

korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.                                                                  

3. Adekwatności prowadzonych działań szkoły do potrzeb jej odbiorców - uczniów. 

4. Trwałości efektów podejmowanych działań w perspektywie czasowej. 

Zespół zapoznał się z przedmiotem ewaluacji, podstawami prawnymi i kryteriami 

przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Opracowano plan i harmonogram ewalu-

acji, dobrano metody i próby badawcze, stworzono narzędzia badawcze. Obejmowały 

one ankiety skierowane do uczniów, rodziców (opiekunów prawnych)   i nauczycieli.  

Ewaluacja realizowana była od października 2017 r. do maja 2018 r.  

Efektem pracy powołanego zespołu było przygotowanie, przeprowadzenie oraz 

sporządzenie raportu z badania ewaluacyjnego. 

 

                                                           
1 Zob. https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-               
           narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego-dz.u.-z-2017-r.-poz.- 
           1658-14576.html 
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PROJEKT EWALUACJI 
 

 

 

Przedmiot Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji 
Sposoby         

zbierania danych 
Próba badawcza Odpowiedzialni 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Z jakich mediów społecznościach     

     korzystają uczniowie naszej szkoły  

     i jakie są ich motywy obecności                        

     w Internecie? 

Uczniowie korzystają                

z zasobów interneto-

wych odpowiadających 

ich osobistym 

zainteresowaniom.   

Ankieta.  

Projekt badawczy: 

Młodzi cyfrowi. 

Wywiad grupowy. 

Obserwacja własna. 

Uczniowie. 

Uczniowie. 

 

Uczniowie. 

Uczniowie. 

M. Mieszała 

2.  Czy w szkole podejmowane są 

działania w zakresie bezpiecznego 

korzystania przez uczniów                          

z Internetu oraz innych mediów 

społecznościowych? 

      Jeśli tak, to jakie są to działania? 
 

Szkoła podejmuje 
działania w zakresie 
bezpiecznego 
korzystania przez 
uczniów z Internetu. 

Ankieta. 

  

Wywiad 
indywidualny. 
Analiza danych 
zastanych. 
Obserwacja. 

Rodzice, 
nauczyciele. 

 
Rodzice.  
Nauczyciele. 
 
Nauczyciele. 

A. Kuśmierek 
 

3.  Czy szkoła wspiera rodziców w proce-

sie zaznajamiania dzieci z problemami 

wynikającymi z nieumiejętnego 

korzystania z Internetu oraz mediów 

społecznościowych?   

           Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Szkoła wspiera rodziców 

w procesie 

zaznajamiania dzieci               

z problemami wynika-

jącymi z nieumiejętnego 

korzystania z Internetu.   

Ankieta.  

Projekt badawczy: 

Młodzi cyfrowi.  

Analiza danych 

zastanych. 

Rodzice. 

Uczniowie. 

 

Nauczyciele. 
 

A. Tatara 
M. Mieszała 

 

A. Tatara 

 

4.  Czy w działaniach szkoły     

     uwzględniane są potrzeby    

     środowiska w zakresie  

     bezpiecznego korzystania                            

     z Internetu? 

Działania szkoły 

uwzględniają potrzeby 

środowiska w zakresie 

bezpiecznego      

korzystania z Internetu. 

Ankieta, wywiad 

indywidualny. 

Rodzice A. Kuśmierek 
 



 

5.  Jak szkoła mogłaby udoskonalić  

     lub poszerzyć działania w zakresie  

     bezpiecznego korzystania                          

     z Internetu? 

Szkoła zna i realizuje 

działania w zakresie  

bezpiecznego 

korzystania                          

  z Internetu. 

Ankieta. 
 
 
Wywiad 
indywidualny. 

Rodzice, 
nauczyciele. 
 
Nauczyciele  

A. Retkiewicz  
 
 
 

 

6.  Czy podejmowane działania są  

     analizowane?  

      

 

W szkole analizuje się 

podejmowane 

działania. 

Analiza danych 

zastanych. 

Wywiad 

indywidualny,  

Nauczyciele. 

 

Nauczyciele. 

A. Retkiewicz  
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Ankieta nr 1 dla uczniów 
 

 

W ramach ewaluacji wewnętrznej została przeprowadzona anonimowa ankieta dla 

uczniów SP w kontekście bezpiecznego korzystania z Internetu oraz innych mediów 

społecznościowych. 

W poniższej ankiecie wzięły udział 76 osób z klas IV-VII. 

 

 
1.    Jaka jest Twoja płeć? 
 

- Chłopiec (47,4% spośród ankietowanych) 

- Dziewczyna (52,6%) 

2.    Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu?  
 

- W domu (96,1%) 

- W szkole (3,9%) 

3.    Jak często korzystasz z Internetu?  
 

- Codziennie (47,4%) 

- Kilka razy w tygodniu (38,2%) 

- Kilka razy w miesiącu (3,9%) 

- Rzadziej (10,5%) 
 

4.    Ile godzin dziennie spędzasz odwiedzając strony internetowe? 
 

- Mniej niż 1 godzinę (53,9%) 

- 1 godzinę (19,7%) 

- 2 godziny (15,8%) 

- 3 godziny (6,2%) 

- Więcej niż 3 godziny (4,4%) 
 

5.    Do jakich celów wykorzystujesz Internet?                                                                                         

(może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 

- Gry on-line (53 osoby - czyli 69,7% ankietowanych) 

- Nauka (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników) (31 - 40,8%) 

- Komunikowanie się przez komunikatory (np. Messenger) (28 - 36,8%) 

- Czaty internetowe (13 - 17,1%) 

- Sprawdzanie poczty elektronicznej (11 - 14,5%) 

- Przeglądanie portali informacyjnych (np. onet.pl, interia.pl, wp.pl) (7 - 9,2%) 

- Wyszukiwanie przydatnych informacji (29 - 38,2%) 

- Ściąganie plików (filmy, muzyka, itp.) (22 - 28,9%) 

https://www.google.com/url?q=http://onet.pl&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNEvOTGp1YD-C0l0HLu5JTrDizlYMA
https://www.google.com/url?q=http://interia.pl&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNGFEsY95eVUPf8v3mnCUdrpq2qYbA
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- Korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook, nk.pl) (15 - 19,7%) 

- Czytanie lub prowadzenie bloga (3 - 3,9%) 

- Robienie zakupów (17 - 22,4%) 

- Słuchanie muzyki, oglądanie filmów (47 - 61,8%) 

- Bez celu (4 - 5,3%) 
 

6.    Czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z użytkowaniem sieci Internet? 
 

- Tak (88,2%) 

- Nie (11,8%) 
 

7.    Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?                                 

(może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 

- Od nauczycieli (72 osoby - czyli 94,7% ankietowanych) 

- Od rodziców (46 - 60,5%) 

- Od kolegów i koleżanek (8 - 10,5%) 

- Z publikacji prasowych (6 - 7,9%) 

- Z audycji i spotów telewizyjnych (3 - 3,9%) 

- Z innych źródeł (15 - 19,7%) 
 

 8.   Czy zawierasz nowe znajomości przez Internet? 
 

- Tak (21,1%) 

- Nie (78,9%) 
 

  9.  Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną w sieci? 
 

- Nigdy (85,5%) 

- Tylko 1 raz (5,3%) 

- Klika razy (1,3%) 

- Wiele razy (7,9%) 
 

10.  Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez Internet mogą być  
niebezpieczne? 

 

- Tak (76,3%) 
- Nie (15,8%)    
- Nie wiem (7,9%) 

 

11.  Czy uważasz, że podawanie danych osobowych obcym osobom jest      
       niebezpieczne? 
 
 

- Tak (85,5%)                                                                                                                                                                

- Nie (13,2%)                                                                                                                                                                                

- Nie wiem (1,3%) 

https://www.google.com/url?q=http://facebook.com&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNH8sOatukydm0R_-z0npiXm0Mk8_A
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12.  Czy rejestrując się na różnych stronach podajesz prawdziwe dane osobowe,  
       adresowe? 
  

- Tak (13,2%) 

- Nie (86,8%) 
 

13.  Czy uważasz, że można uzależnić się od Internetu? 
 

- Tak (92,1%) 

- Nie (2,6%) 

- Nie wiem (5,3%) 

           
14.  Czy uważasz, że jesteś uzależniony od Internetu? 

- Tak (6,6%) 

- Nie (68,4%) 

- Nie wiem (25%)  
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Ankieta nr 1 dla uczniów 

Opracowanie ankiety w postaci wykresu kołowego wraz z danymi liczbowymi 

 

 

 

 

36

40

1 - Jaka jest Twoja płeć?

Chłopiec

Dziewczyna

73

3

2 - Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu?

W domu

W szkole
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36

29

3

8

3 - Jak często korzystasz z Internetu? 

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Rzadziej

41

15

12

5
3

4 - Ile godzin dziennie spędzasz odwiedzając strony 
internetowe? 

Mniej niż 1 godzinę

1 godzinę

2 godziny

3 godziny

Więcej niż 3 godziny
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53

31

28

11
730

22

14

3

16

47

4

5 - Do jakich celów wykorzystujesz Internet?

Gry on-line

Nauka

Komunikacja - komunikatory

Poczta elektroniczna

Portale informacyjne

Wyszukiwanie informacji

Pobieranie plików multimed.

Serwisy społecznościowe

Czytanie lub prowadzenie bloga

Zakupy

Filmy, muzyka

Bez celu

67

9

6 - Czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z użytkowaniem 
sieci Internet? 

Tak

Nie
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70

47

8

7

3

15

7 - Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania                       
z Internetu?

Od nauczycieli

Od rodziców

Od kolegów i koleżanek

Z publikacji prasowych

Z telewizji

Z innych źródeł

17

59

8 - Czy zawierasz nowe znajomości przez Internet? 

Tak

Nie
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64

5

1 6

9 - Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną w sieci?

Nigdy

Tylko 1 raz

Kilka razy

Wiele razy

58

12

6

10 - Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi                         
przez Internet mogą być niebezpieczne? 

Tak

Nie

Nie wiem
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64

11

1

11 - Czy uważasz, że podawanie przez Internet danych 
osobowych obcym osobom jest niebezpieczne? 

Tak

Nie

Nie wiem

12

64

12 - Czy rejestrując się na różnych stronach internetowych 
podajesz prawdziwe dane osobowe, adresowe?

Tak

Nie
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70

2
4

13 - Czy uważasz, że można uzależnić się od Internetu? 

Tak

Nie

Nie wiem

5

51

20

14 - Czy uważasz, że jesteś uzależniony od Internetu?

Tak

Nie

Nie wiem
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Opracowanie merytoryczne ankiety nr 1 

 

 
W ankiecie wzięło udział 76 osób dzieląc się mniej więcej po równo między 

uczniów i uczennice. Tylko 3 osoby spośród ankietowanych podaje, że najczęściej ma 

styczność ze środowiskiem internetowym w szkole. Można przypuszczać, że chodzi 

tu o zajęcia z informatyki i/lub komputery dostępne w bibliotece szkolnej.  
 

Niemal połowa ankietowanych (47,4%) przyznaje, że wykorzystuje zasoby interneto-

we codziennie poświęcając temu mniej niż 1 godz. czasu (53,9%). Najczęstszą formą 

ich aktywności w sieci są gry on-line (prawie 70% ankietowanych), słuchanie muzyki 

i oglądanie filmów (prawie 62%). Dopiero potem, na podobnym poziomie procento-

wym (między 37-41%) znajdują się: nauka (w tym rozwiązywanie zadań domowych 

oraz korzystanie ze słowników), wyszukiwanie przydatnych informacji oraz wykorzy-

stywanie komunikatorów społecznych. 4 osoby przyznały, że surfują po Internecie 

bez większego celu.  
 

Ponad 88% respondentów słyszała lub też zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego 

użytkowania sieci Internet. Głównym źródłem ich wiedzy jest szkoła i informacje 

podawane przez nauczycieli.  
 

Co piąty ankietowany przyznaje się do zawierania znajomości za pośrednictwem 

Internetu, a ponad 9% z nich wielokrotnie spotyka(ło) się z nimi w tzw. „realu”. 

Niestety 5 osób spośród ankietowanych już na tym etapie badania ma świadomość 

swojego uzależnienia od Internetu. 
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Ankieta nr 2 dla uczniów 
 

W ramach ewaluacji wewnętrznej została przeprowadzona 2 anonimowa ankieta dla 

uczniów SP (poszerzona o uczniów z klas III) w kontekście bezpiecznego korzystania 

z Internetu oraz innych mediów społecznościowych. 

W poniższej ankiecie wzięły udział 185 osób z klas III-VII. 

 

 
1.    Jaka jest Twoja płeć? 
 

- Chłopiec (98 osób - czyli 53% ankietowanych) 

- Dziewczyna (87 - 47%) 

2.    Jaki masz własny sprzęt z dostępem do Internetu?                                                                                    
       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

- Komputer stacjonarny (52) 

- Komputer przenośny (np. laptop, notebook) (127) 

- Tablet (94) 

- Smartfon lub inne przenośne urządzenie telefoniczne (179)                                                          

3.    Czy Twój rodzic lub Twoi rodzice mają swój profil na jakimkolwiek portalu      
       społecznościowym?  
 

- Tak (122 - 68%) 

- Nie (34 - 19%) 

- Nie wiem (24 - 13%) 

4.    Czy Ty masz własny profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym?  
 

- Tak (140 - 78%) 

- Nie (39 - 22%) 

5.    Napisz (z pamięci) na jakim portalu społecznościowym nasz swoje konto/profil. 
 

- Facebook (45) 

- Instagram (11)  

- Messenger (11) 

- Musical.ly (3) 

- Snapchat (24) 

- Tumblr (1) 

- Twitter (4) 

- Youtube (2) 

- WhatsApp (2)                                                                                                                                  
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6.    Jeśli w pyt. 4 zaznaczyłeś NIE, to czy chciałbyś mieć własny profil na       
wybranym portalu społecznościowym?  

- Tak (27 - 33%) 

- Tak, ale jeszcze nie teraz (16 - 20%) 

- Nie (16 - 20%) 

- Nie wiem (22 - 27%) 

7.    Jeśli wcześniej zaznaczyłeś: TAK, to napisz nazwę (z pamięci) portalu  
       społecznościowego, na którym chciałbyś mieć własny profil?                                                               
       (może być napisana więcej niż 1 nazwa) 
 

     - Facebook (6)    

     - Messenger (4) 

     - Snapchat (1) 

  
 8.   Jakie według Ciebie mogą być korzyści posiadana własnego konta na portalu  
       społecznościowym?                                                 
       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

- Uznanie innych osób, które już mają własne profile (33) 

- Mogę z innymi porozmawiać, powymieniać się zdjęciami, filmikami (96) 

- Tylko tam jestem sobą i czuję się z tym dobrze i bezpiecznie (13) 

- Fajnie jest mieć własne konto/profil (77) 

- Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym (36) 

- Inne (napisz jakie?) (0)                                                                                                                         

 

  9.  Jak często zaglądasz na szkolną stronę internetową?  
 

- Codziennie (40 - 22%) 

- Średnio 1 raz w tygodniu (57 - 32%) 

- Bardzo rzadko (44 - 25%) 

- Wcale (24 - 13%) 

- W ogóle mnie to nie interesuje (15 - 8%)  

10.  Czy przynosisz do szkoły telefon komórkowy?  
 

- Tak (37)    
- Czasami (71)          
- Nigdy (6) 

 

11.  Czy korzystałbyś w szkole z osobistego telefonu komórkowego (z Internetem),    
       gdyby była taka możliwość? 
 

- Tak (86 - 50%)                                                                                                                                                                  

- Nie (34 - 20%)                                                                                                                                                                                   

- Nie wiem (51 - 30%)  
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12.  Czy uważasz, że rodzice mają wpływ na to, co robisz w Internecie? 
  

- Tak, rodzice wiedzą, co ja robię w Internecie (92 - 50%)              

- Tak, ale nie zawsze rodzie wiedzą o wszystkim (34 - 18%)              

- Nie mają na to wpływu, co ja robię w Internecie (14 - 8%)              

- Mam wolną rękę, ponieważ mi ufają (43 - 23%)              

- Chciałbym, aby byli bardziej zainteresowani tym, co ja robię w Internecie (2 - 1%)   

 

13.  Czy według Ciebie działania szkoły odpowiadają Twoim zainteresowaniom        
       Internetem?  
 

- Tak (42 - 22%)              

- Czasami (78 - 42%)              

- Nie (34 - 18%)              

- W ogóle mnie Internet nie interesuje (34 - 18%)    

           
14.  Czy przydarzyło Ci się kiedyś, że ktoś na swoim koncie/profilu Ciebie 

ośmieszył, napisał nieprawdziwe rzeczy, o których wolałbyś zapomnieć? 

- Tak (20 - 11%)                                                                                                                                                   

- Nie (142 - 79%)                                                                                                                                                              

- Nie wiem (18 - 10%)       

15.  Jeśli wcześniej zaznaczyłeś: TAK, to wskaż, co byś zrobił, aby wyjaśniać  
       zaistniałą sytuację?  
 

- Porozmawiałbym z tą osobą, która to napisała/zamieściła (15)              

- Porozmawiałbym o tym ze swoim rodzicem/rodzicami (17)              

- Porozmawiałbym o tym z nauczycielem w szkole (np. z wychowawczynią,  

       informatykiem) (5)              

- Nie wiem (20)              

- Inne (napisz jakie?) 

   Nic (10)               
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Ankieta nr 2 dla uczniów 

Opracowanie ankiety w postaci wykresu kołowego wraz z danymi liczbowymi 

 

 
 

 

98

87

1 - Jaka jest Twoja płeć?

Chłopiec

Dziewczyna

52

127

94

179

2 - Czy masz własny sprzęt z dostępem do Internetu? 

Komputer stacjonarny

Komputer przenośny

Tablet

Smartfon lub inne przenośne
urządzenie telefoniczne
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122

34

24

3 - Czy Twój rodzic lub Twoi rodzice mają swój profil                            
na jakimkolwiek portalu społecznościowym?

Tak

Nie

Nie wiem

140

39

4 - Czy masz własny profil na jakimkolwiek portalu 
społecznościowym? 

Tak

Nie



22 

 

 

 

 

 

 

45

11

24

4

3

1
2

2

11

5 - Na jakim portalu społecznościowym masz swoje konto?

Facebook

Messenger

Snapchat

Twitter

Musical.ly

Tumblr

Youtube

WhatsApp

Instagram

27

16

16

22

6 - Czy chciałbyś mieć własny profil na wybranym portalu 
społecznościowym?

Tak

Tak, ale jeszcze nie teraz

Nie

Nie wiem
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64

1

7 - Napisz nazwę portalu społecznościowego,                                                 
na którym chciałbyś mieć swój profil

Facebook

Messenger

Snapchat

33

96

13

77

36

8 - Jakie według Ciebie mogą być korzyści z posiadania 
własnego konta na portalu społecznościowym? 

Uznanie innych osób, które już
mają własne profile

Mogę z innymi porozmawiać,
powymieniać się zdjęciami,
filmikami

Tylko tam jestem sobą i czuję się
z tym dobrze i bezpiecznie

Fajnie jest mieć własne
konto/profil

Nie wiem, nie zastanawiałem się
nad tym
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40

57

44

24

15

9 - Jak często zaglądasz na szkolną stronę internetową? 

Codziennie

Średnio 1 raz w tygodniu

Bardzo rzadko

Wcale

W ogóle mnie to nie interesuje

37

71

6

10 - Czy przynosisz do szkoły telefon komórkowy?

Tak

Nie

Czasami
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86

34

51

11 - Czy korzystałbyś w szkole z telefonu komórkowego,                    
gdyby była taka możliwość?

Tak

Nie

Nie wiem

92

34

14

43

2

12 - Czy uważasz, że rodzice mają wływ na to,                                                
co robisz w Internecie?

Tak, rodzice wiedzą, co ja
robię w Internecie

Tak, ale nie zawsze rodzice
wiedzą o wszystkim

Nie mają na to wpływu, co
ja robię w Internecie

Mam wolną rękę, ponieważ
mi ufają

Chciałbym, aby byli bardziej
zainteresowani tym, co ja
robię w Internecie
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42

78

34

34

13 - Czy według Ciebie działania szkoły odpowiadają Twoim 
zinteresowaniom Internetem?

Tak

Czasami

Nie

W ogóle mnie Internet
nie interesuje

20

142

18

14 - Czy przydarzyło Ci się kiedyś, że ktoś na swoim 
koncie/profilu Ciebie ośmieszył, napisał nieprawdziwe rzeczy 

o Tobie, o których wolałbyś zapomnieć?

Tak

Nie

Nie wiem
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15

17

5

20

10

15 - Co byś zrobił, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację? 

Porozmawiałbym z tą osobą,
która to napisała

Porozmawiałbym o tym ze
swoim rodzicem

Porozmawiałbym o tym z
nauczycielem w szkole

Nie wiem

Nic
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Opracowanie merytoryczne ankiety nr 2 

 

Po kilku miesiącach przerwy od czasu opracowania pierwszej ankiety dla 

uczniów, została przygotowana druga ankieta - rozszerzająca i uzupełniająca naszą 

dotychczasową wiedzę nt. młodych użytkowników środowiska internetowego. Tym 

razem dodatkowo do badania zaprosiliśmy uczniów z klas trzecich SP, którzy jak się 

okazało, na podstawie przeprowadzonego wywiadu grupowego w ww. klasach,                  

w sporej części są już użytkownikami portali społecznościowych oraz skutecznymi 

propagatorami wybranych gier sieciowych. 
 

Do wypełnienia drugiej ankiety przystąpiło 185 osób z klas III-VII. Jak pokazują 

wyniki badania, tylko 6 osób nie ma własnego smartfona lub innego przenośnego 

urządzenie telefonicznego z dostępem do Internetu. Ponad połowa respondentów 

ma tablet, a dwie trzecie uczniów używa klasycznego komputera przenośnego typu: 

laptop, notebook. Aż 78% badanych ma już własny profil na jakimkolwiek portalu 

społecznościowym. To o 10% więcej niż mają ich rodzice (zdaniem dzieci ich rodzice 

mają w 68% swoje konta na portalach społecznościowych). 
 

Niewiele ponad 50% ankietowanych przynajmniej 1 raz w tygodniu zagląda na 

szkolną stronę internetową. Także więcej niż połowa respondentów przynosiła lub 

nadal przynosi do szkoły telefony komórkowe. Jest to liczbowo zbieżne z deklaracją 

uczniów którzy korzystaliby w szkole z osobistego telefonu komórkowego gdyby 

tylko była taka możliwość. 

 

Aż 50 % ankietowanych uczniów uważa, że rodzice mają wpływ na to, co oni robią 

w Internecie. Dużym kredytem zaufania swoich rodziców cieszy się 23% uczniów, 

dlatego mają wolną rękę w tzw. surfowaniu po sieci. 
 

Niestety aż 11% spośród ankietowanych przyznało, że kiedyś przydarzyła się im 

sytuacja, kiedy ktoś na swoim koncie/profilu ich ośmieszył lub napisał na ich temat 

nieprawdziwe informacje. Podobny procent uczniów nie wiedziałby jednak, jak w tej 

sytuacji postąpić, aby ją wyjaśnić lub załagodzić. 
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Projekt naukowo-badawczy pt.: „Młodzicyfrowi.pl” 

 

Od marca 2018 r. nasza szkoła (jako jedna z ponad 800 szkół w całej Polsce) 

przystąpiła do bezpłatnego projektu naukowo-badawczego zorganizowanego przez 

Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Ponadto instytucjami współ-

pracującymi z fundacją, a zarazem współodpowiedzialnymi za realizację projektu są: 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  Centrum Doradztwa i Badań 

Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, oraz 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.1 

Sam projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które 

dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną 

w Polsce. Zbierając dane do projektu, organizatorzy szukali odpowiedzi na nurtujące 

ich pytania, np.: 

 W jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze 

smartfonów oraz portali społecznościowych? 

 Jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób? 

 Jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu? 

 Jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką 

mają wolę do życia, oraz jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia? 

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę tzw.    

e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak 

uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych, czy gier 

online.  

Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się także w podstawowe kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych). 

Po zakończeniu ogólnopolskich badań, które potrwają do 30 czerwca 2018 r. zostanie 

opracowany raport szczegółowy, który może okazać się pomocny do: 

 Nowego opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży. 

 Opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli 

w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. 

 Opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli. 

                                                           
1 https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi 
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Projekt naukowo-badawczy „Młodzi cyfrowi.pl” 

(Wybrane zagadnienia) 

 

 
1. Jaka jest Twoja płeć? 

 

 
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

kobieta 17 60,7 60,7 60,7 

mężczyzna 11 39,3 39,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
  

 
 
2. Czy masz wokół siebie takie osoby, z którymi chętnie spędzasz swój czas wolny poza internetem? 
 

 
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak 27 96,4 96,4 96,4 

nie 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
3. Jak często korzystasz z internetu za pośrednictwem komputera stacjonarnego? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 14 50,0 50,0 50,0 

do godziny dziennie 3 10,7 10,7 60,7 

od 1 do 3 godzin dziennie 4 14,3 14,3 75,0 

od 3 do 5 godzin dziennie 1 3,6 3,6 78,6 

trudno powiedzieć 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       

4. Jak często korzystasz z internetu za pośrednictwem laptopa? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 7 25,0 25,0 25,0 

do godziny dziennie 11 39,3 39,3 64,3 

od 1 do 3 godzin dziennie 5 17,9 17,9 82,1 

od 3 do 5 godzin dziennie 1 3,6 3,6 85,7 

od 5 do 7 godzin dziennie 2 7,1 7,1 92,9 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 



31 

 

5. Jak często korzystasz z internetu za pośrednictwem tabletu? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 12 42,9 42,9 42,9 

do godziny dziennie 7 25,0 25,0 67,9 

od 1 do 3 godzin dziennie 1 3,6 3,6 71,4 

od 3 do 5 godzin dziennie 2 7,1 7,1 78,6 

od 5 do 7 godzin dziennie 1 3,6 3,6 82,1 

więcej niż 7 godzin 
dziennie 1 3,6 3,6 85,7 

trudno powiedzieć 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
6. Jak często korzystasz z internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 1 3,6 3,6 3,6 

do godziny dziennie 5 17,9 17,9 21,4 

od 1 do 3 godzin dziennie 4 14,3 14,3 35,7 

od 3 do 5 godzin dziennie 5 17,9 17,9 53,6 

od 5 do 7 godzin dziennie 5 17,9 17,9 71,4 

więcej niż 7 godzin 
dziennie 2 7,1 7,1 78,6 

trudno powiedzieć 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

7. Dzięki korzystaniu z internetu poszerzyłem grono znajomych,                                                                                
na których mogę liczyć w razie potrzeby 

  

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 4 14,3 14,3 14,3 

raczej nie 6 21,4 21,4 35,7 

raczej tak 13 46,4 46,4 82,1 

zdecydowanie tak 2 7,1 7,1 89,3 

nie wiem, trudno 
powiedzieć 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
 
 
 
 

     



32 

 

8. Dzięki korzystaniu z internetu utrzymałem kontakt z ważną dla mnie osobą 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 1 3,6 3,6 3,6 

raczej nie 6 21,4 21,4 25,0 

raczej tak 10 35,7 35,7 60,7 

zdecydowanie tak 10 35,7 35,7 96,4 

nie wiem, trudno 
powiedzieć 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

9. Czy Twój aktualny telefon ma dostęp do Internetu? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne tak 28 100,0 100,0 100,0 

      10. Czy Internet w Twoim telefonie jest w jakikolwiek sposób ograniczony? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak 10 35,7 35,7 35,7 

nie 18 64,3 64,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      
11. Zastanów się i odpowiedz na pytanie, czy z telefonu komórkowego korzystasz częściej: 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w dni robocze od 
poniedziałku do piątku 1 3,6 3,6 3,6 

w weekend (sobota-
niedziela) 7 25,0 25,0 28,6 

z taką samą częstotli-
wością w dni tygodnia 
oraz w weekendy 

20 71,4 71,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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12. Czy według Ciebie Ty sam jesteś osobą uzależnioną od korzystania z telefonu komórkowego? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 6 21,4 21,4 21,4 

raczej nie 14 50,0 50,0 71,4 

raczej tak 4 14,3 14,3 85,7 

zdecydowanie tak 2 7,1 7,1 92,9 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
13. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca korzystałeś/aś z telefonu komórkowego? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

kilkadziesiąt razy 
dziennie 

11 39,3 39,3 39,3 

kilkanaście razy 
dziennie 

5 17,9 17,9 57,1 

kilka razy dziennie 9 32,1 32,1 89,3 

raz na tydzień 1 3,6 3,6 92,9 

kilka razy w miesiącu 1 3,6 3,6 96,4 

w ogóle nie 
korzystałem/am 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

14. Czuję się doceniany przez moją rodzinę 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

rzadko tak jest 3 10,7 10,7 10,7 

czasem tak jest 5 17,9 17,9 28,6 

często tak jest 14 50,0 50,0 78,6 

zawsze tak jest 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

15. Czuję się zawiedziony przez rodziców i inne osoby z rodziny 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nigdy tak nie jest 12 42,9 42,9 42,9 

rzadko tak jest 11 39,3 39,3 82,1 

czasem tak jest 4 14,3 14,3 96,4 

często tak jest 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0   
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16. Wygląda na to, że moje uczucia nie są brane pod uwagę w mojej rodzinie 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nigdy tak nie jest 14 50,0 50,0 50,0 

rzadko tak jest 7 25,0 25,0 75,0 

czasem tak jest 4 14,3 14,3 89,3 

często tak jest 2 7,1 7,1 96,4 

zawsze tak jest 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

17. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swoich rodziców? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niezadowolony 1 3,6 3,6 3,6 

dosyć zadowolony 6 21,4 21,4 25,0 

zadowolony 11 39,3 39,3 64,3 

bardzo zadowolony 10 35,7 35,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
18. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a z sytuacji finansowej własnej rodziny? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niezadowolony 2 7,1 7,1 7,1 

dosyć zadowolony 8 28,6 28,6 35,7 

zadowolony 11 39,3 39,3 75,0 

bardzo zadowolony 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
 

19. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze szkoły? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

bardzo niezadowolony 7 25,0 25,0 25,0 

niezadowolony 4 14,3 14,3 39,3 

dosyć zadowolony 10 35,7 35,7 75,0 

zadowolony 5 17,9 17,9 92,9 

bardzo zadowolony 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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20. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a z nauczycieli? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

bardzo niezadowolony 2 7,1 7,1 7,1 

niezadowolony 5 17,9 17,9 25,0 

dosyć niezadowolony 5 17,9 17,9 42,9 

dosyć zadowolony 11 39,3 39,3 82,1 

zadowolony 4 14,3 14,3 96,4 

bardzo zadowolony 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

21. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swoich stopni w szkole i osiągnięć? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

bardzo niezadowolony 1 3,6 3,6 3,6 

niezadowolony 4 14,3 14,3 17,9 

dosyć niezadowolony 5 17,9 17,9 35,7 

dosyć zadowolony 6 21,4 21,4 57,1 

zadowolony 10 35,7 35,7 92,9 

bardzo zadowolony 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

     22. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a z warunków w jakich mieszkasz? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

dosyć niezadowolony 1 3,6 3,6 3,6 

dosyć zadowolony 2 7,1 7,1 10,7 

zadowolony 12 42,9 42,9 53,6 

bardzo zadowolony 13 46,4 46,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
  

23. Jak często ukrywasz przed rodzicami to, co robisz w internecie? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nigdy 3 10,7 10,7 10,7 

bardzo rzadko 6 21,4 21,4 32,1 

rzadko 5 17,9 17,9 50,0 

czasami 3 10,7 10,7 60,7 

często 3 10,7 10,7 71,4 

bardzo często 4 14,3 14,3 85,7 

zawsze 3 10,7 10,7 96,4 

trudno powiedzieć 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 



36 

 

24. Gdy miło spędzam czas ważnym jest dla mnie, aby podzielić się tym on-line 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zupełnie do mnie nie pasuje 7 25,0 25,0 25,0 

raczej do mnie nie pasuje 7 25,0 25,0 50,0 

średnio do mnie pasuje 10 35,7 35,7 85,7 

raczej do mnie pasuje 3 10,7 10,7 96,4 

zupełnie do mnie pasuje 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
25. Czuję się zły/a i zdenerwowany/a, kiedy z jakichś powodów nie mogę korzystać z telefonu 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 5 17,9 17,9 17,9 

raczej nieprawda 8 28,6 28,6 46,4 

raczej prawda 8 28,6 28,6 75,0 

zdecydowanie prawda 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

26. Czuję się pozbawiony/a czegoś ważnego, kiedy nie mogę być                                                                       
w kontakcie telefonicznym ze znajomymi 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 2 7,1 7,1 7,1 

raczej nieprawda 13 46,4 46,4 53,6 

raczej prawda 9 32,1 32,1 85,7 

zdecydowanie prawda 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      27. Odczuwam niepokój, kiedy nie mam przy sobie telefonu, bądź jest rozładowany 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 9 32,1 32,1 57,1 

raczej prawda 9 32,1 32,1 89,3 

zdecydowanie prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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28. Jeśli zapomnę wziąć telefon ze sobą, robię wszystko, aby jak najszybciej                                          
mieć go ponownie przy sobie 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 12 42,9 42,9 67,9 

raczej prawda 7 25,0 25,0 92,9 

zdecydowanie prawda 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

29. Jestem niezadowolony/a, gdy nie mogę korzystać z telefonu tak długo jak mam ochotę 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 9 32,1 32,1 32,1 

raczej nieprawda 8 28,6 28,6 60,7 

raczej prawda 5 17,9 17,9 78,6 

zdecydowanie prawda 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
30. Nie wyobrażam sobie codziennego życia bez używania telefonu komórkowego 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 4 14,3 14,3 14,3 

raczej nieprawda 8 28,6 28,6 42,9 

raczej prawda 11 39,3 39,3 82,1 

zdecydowanie prawda 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      31. Często zerkam na telefon komórkowy, aby sprawdzić, czy ktoś do mnie nie napisał 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 2 7,1 7,1 7,1 

raczej nieprawda 8 28,6 28,6 35,7 

raczej prawda 12 42,9 42,9 78,6 

zdecydowanie prawda 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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32. Używając telefonu komórkowego, mam większy wpływ                                                                               

na dziejące się wokół mnie wydarzenia 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 5 17,9 17,9 42,9 

raczej prawda 13 46,4 46,4 89,3 

zdecydowanie prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
33. Kiedy jestem poza zasięgiem telefonii komórkowej, robię wszystko, aby ten zasięg zdobyć 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 10 35,7 35,7 60,7 

raczej prawda 8 28,6 28,6 89,3 

zdecydowanie prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      
 

 
34. Staram się mieć telefon zawsze przy sobie również wtedy,                                                                            

kiedy kładę się spać i kiedy wstaję z łóżka 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 6 21,4 21,4 21,4 

raczej nieprawda 4 14,3 14,3 35,7 

raczej prawda 8 28,6 28,6 64,3 

zdecydowanie prawda 10 35,7 35,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
35. Czuję wewnętrzną potrzebę, aby odpisać na SMS/email jak najszybciej jest to możliwe 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 5 17,9 17,9 17,9 

raczej nieprawda 7 25,0 25,0 42,9 

raczej prawda 9 32,1 32,1 75,0 

zdecydowanie prawda 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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36. Z telefonem przy sobie czuję się bardziej bezpiecznie 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 4 14,3 14,3 14,3 

raczej nieprawda 6 21,4 21,4 35,7 

raczej prawda 11 39,3 39,3 75,0 

zdecydowanie prawda 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

  

 
 

   37. Jestem osobą, która zawsze jest dostępna „pod telefonem” 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 4 14,3 14,3 14,3 

raczej nieprawda 11 39,3 39,3 53,6 

raczej prawda 10 35,7 35,7 89,3 

zdecydowanie prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
  

 
38. Jestem kojarzony/a przez innych jako osoba, która nie rozstaje się z telefonem komórkowym 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 9 32,1 32,1 32,1 

raczej nieprawda 12 42,9 42,9 75,0 

raczej prawda 4 14,3 14,3 89,3 

zdecydowanie prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

  
    

39. Podejmuję próby mające na celu ograniczenie korzystania przeze mnie z telefonu komórkowego 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 10 35,7 35,7 60,7 

raczej prawda 7 25,0 25,0 85,7 

zdecydowanie prawda 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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40. Chciał/abym wyłączyć telefon i nie być dostępny dla nikogo 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 13 46,4 46,4 46,4 

raczej nieprawda 8 28,6 28,6 75,0 

raczej prawda 3 10,7 10,7 85,7 

zdecydowanie prawda 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

   

 
 

  41. Czuję, że używając telefonu marnuję zbyt dużo czasu 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie 
nieprawda 

7 25,0 25,0 25,0 

raczej nieprawda 10 35,7 35,7 60,7 

raczej prawda 6 21,4 21,4 82,1 

zdecydowanie prawda 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

41. Zdarza się, że zapominam o zjedzeniu posiłku, bo korzystam z telefonu 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 19 67,9 67,9 67,9 

raczej nieprawda 7 25,0 25,0 92,9 

raczej prawda 1 3,6 3,6 96,4 

zdecydowanie prawda 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
42. Mam zawroty głowy lub mdłości, gdy korzystam z telefonu 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 20 71,4 71,4 71,4 

raczej nieprawda 5 17,9 17,9 89,3 

raczej prawda 2 7,1 7,1 96,4 

zdecydowanie prawda 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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43. Zdarza mi się niedosypiać, by korzystać z telefonu 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 15 53,6 53,6 53,6 

raczej nieprawda 5 17,9 17,9 71,4 

raczej prawda 4 14,3 14,3 85,7 

zdecydowanie prawda 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
  

44. Przywiązuję ogromną wagę do marki posiadanego przeze mnie telefonu komórkowego 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nieprawda 6 21,4 21,4 21,4 

raczej nieprawda 10 35,7 35,7 57,1 

raczej prawda 6 21,4 21,4 78,6 

zdecydowanie prawda 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
  

 

45. Używam telefonu zaraz po przebudzeniu 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 2 7,1 7,1 7,1 

bardzo rzadko 8 28,6 28,6 35,7 

rzadko 2 7,1 7,1 42,9 

czasami 4 14,3 14,3 57,1 

często 5 17,9 17,9 75,0 

bardzo często 1 3,6 3,6 78,6 

zawsze 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      46. Używam telefonu w drodze do szkoły 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 4 14,3 14,3 14,3 

bardzo rzadko 5 17,9 17,9 32,1 

rzadko 6 21,4 21,4 53,6 

czasami 5 17,9 17,9 71,4 

często 4 14,3 14,3 85,7 

bardzo często 2 7,1 7,1 92,9 

zawsze 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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      47. Używam telefonu na zajęciach lekcyjnych 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 13 46,4 46,4 46,4 

bardzo rzadko 4 14,3 14,3 60,7 

rzadko 2 7,1 7,1 67,9 

czasami 2 7,1 7,1 75,0 

często 1 3,6 3,6 78,6 

bardzo często 5 17,9 17,9 96,4 

zawsze 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
48. Używam telefonu na przerwach między lekcjami 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 11 39,3 39,3 39,3 

bardzo rzadko 4 14,3 14,3 53,6 

rzadko 4 14,3 14,3 67,9 

czasami 3 10,7 10,7 78,6 

często 1 3,6 3,6 82,1 

bardzo często 4 14,3 14,3 96,4 

zawsze 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
49. Używam telefonu podczas spożywania śniadań/obiadów/kolacji 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 7 25,0 25,0 25,0 

bardzo rzadko 6 21,4 21,4 46,4 

rzadko 2 7,1 7,1 53,6 

czasami 5 17,9 17,9 71,4 

często 5 17,9 17,9 89,3 

zawsze 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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50. Używam telefonu podczas spotkań z kolegami/koleżankami 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 2 7,1 7,1 7,1 

bardzo rzadko 1 3,6 3,6 10,7 

rzadko 2 7,1 7,1 17,9 

czasami 9 32,1 32,1 50,0 

często 8 28,6 28,6 78,6 

bardzo często 1 3,6 3,6 82,1 

zawsze 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
 

    51. Używam telefonu w łóżku tuż przed zaśnięciem 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 1 3,6 3,6 3,6 

bardzo rzadko 5 17,9 17,9 21,4 

rzadko 2 7,1 7,1 28,6 

czasami 4 14,3 14,3 42,9 

często 2 7,1 7,1 50,0 

bardzo często 6 21,4 21,4 71,4 

zawsze 8 28,6 28,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

52. Odkąd pamiętam, zawsze korzystałem z urządzeń cyfrowych 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

całkowita nieprawda 1 3,6 3,6 3,6 

nieprawda 9 32,1 32,1 35,7 

ani prawda ani nieprawda 11 39,3 39,3 75,0 

prawda 3 10,7 10,7 85,7 

całkowita prawda 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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53. Jestem stale podłączony do sieci 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

całkowita nieprawda 1 3,6 3,6 3,6 

nieprawda 7 25,0 25,0 28,6 

ani prawda ani nieprawda 4 14,3 14,3 42,9 

prawda 9 32,1 32,1 75,0 

całkowita prawda 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
54. Chciałbym, żeby inni ludzie mnie znali i dużo o mnie wiedzieli 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

całkowita nieprawda 2 7,1 7,1 7,1 

nieprawda 8 28,6 28,6 35,7 

ani prawda ani nieprawda 6 21,4 21,4 57,1 

prawda 7 25,0 25,0 82,1 

całkowita prawda 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
55. Kreuję swoją osobowość w sieci 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

całkowita nieprawda 6 21,4 21,4 21,4 

nieprawda 9 32,1 32,1 53,6 

ani prawda ani nieprawda 6 21,4 21,4 75,0 

prawda 4 14,3 14,3 89,3 

całkowita prawda 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
56. Moje życie w internecie jest dla mnie tak samo ważne, jak życie w „realu” 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

całkowita nieprawda 7 25,0 25,0 25,0 

nieprawda 9 32,1 32,1 57,1 

ani prawda ani nieprawda 9 32,1 32,1 89,3 

prawda 1 3,6 3,6 92,9 

całkowita prawda 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0  
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57. Korzystanie z portali społecznościowych 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

korzystałem 
samodzielnie 22 78,6 78,6 78,6 

korzystałem dzięki 
czyjejś pomocy 4 14,3 14,3 92,9 

nie korzystałem 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
58. Przesyłanie zdjęć lub umieszczanie zdjęć w internecie 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

korzystałem 
samodzielnie 20 71,4 71,4 71,4 

korzystałem dzięki 
czyjejś pomocy 4 14,3 14,3 85,7 

nie korzystałem 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
59. Korzystanie z internetu do komunikacji z innymi 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

korzystałem 
samodzielnie 25 89,3 89,3 89,3 

korzystałem dzięki 
czyjejś pomocy 2 7,1 7,1 96,4 

nie korzystałem 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
60. Zdobywanie informacji potrzebnych w nauce/pracy 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

korzystałem 
samodzielnie 22 78,6 78,6 78,6 

korzystałem dzięki 
czyjejś pomocy 5 17,9 17,9 96,4 

nie korzystałem 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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61. Czy możesz powiedzieć o swoich rodzicach, że są osobami, które wiedzą                                                              
do czego Ty zazwyczaj wykorzystujesz swój telefon? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

raczej nie wiedzą 6 21,4 21,4 21,4 

raczej wiedzą 15 53,6 53,6 75,0 

zdecydowanie wiedzą 4 14,3 14,3 89,3 

trudno powiedzieć 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

       
62. Czy możesz powiedzieć o swoich rodzicach, że są osobami, które wiedzą                                                                       

do czego Ty zazwyczaj wykorzystujesz internet? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

raczej nie wiedzą 5 17,9 17,9 17,9 

raczej wiedzą 17 60,7 60,7 78,6 

zdecydowanie wiedzą 2 7,1 7,1 85,7 

trudno powiedzieć 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
 

     63. Czy możesz powiedzieć o swoich rodzicach, że są osobami, które uczą Ciebie                                                          
jak w sposób odpowiedni korzystać ze smartfona i internetu? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie są 
takimi osobami 5 17,9 17,9 17,9 

raczej nie są takimi 
osobami 8 28,6 28,6 46,4 

raczej są takimi osobami 11 39,3 39,3 85,7 

zdecydowanie są takimi 
osobami 2 7,1 7,1 92,9 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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64. Jak często zdarzają się sytuacje, w których to Ty pomagasz rodzicom                                                            
rozwiązać ich problem związany z korzystaniem z internetu? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 2 7,1 7,1 7,1 

bardzo rzadko 3 10,7 10,7 17,9 

rzadko 4 14,3 14,3 32,1 

czasami 8 28,6 28,6 60,7 

często 6 21,4 21,4 82,1 

bardzo często 3 10,7 10,7 92,9 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
65. W jakim stopniu mógłbyś liczyć na pomoc swoich rodziców w sytuacji,                                                             
gdy napotkasz w internecie coś co może się okazać dla Ciebie niepokojące? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

wcale 2 7,1 7,1 7,1 

w znikomym stopniu 3 10,7 10,7 17,9 

w średnim stopniu 6 21,4 21,4 39,3 

w dużym stopniu 15 53,6 53,6 92,9 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
66. Czy rozmawiano z Tobą o tym, co robisz w internecie? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 7 25,0 25,0 25,0 

tak, ale sporadycznie 16 57,1 57,1 82,1 

nie, nigdy 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      67. Czy rozmawiano z Tobą na temat zasad korzystania z telefonu komórkowego w domu,                                       
w szkole i w miejscach publicznych? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 10 35,7 35,7 35,7 

tak, ale sporadycznie 9 32,1 32,1 67,9 

nie, nigdy 9 32,1 32,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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68. Czy rozmawiano z Tobą na temat szkodliwości nadmiernego korzystania                                                             
z telefonu komórkowego? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 7 25,0 25,0 25,0 

tak, ale sporadycznie 17 60,7 60,7 85,7 

nie, nigdy 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      69. Czy uczestniczyłeś w zajęciach, szkoleniach podnoszących wiedzę w zakresie korzystania                           
z mediów cyfrowych? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 3 10,7 10,7 10,7 

tak, ale sporadycznie 9 32,1 32,1 42,9 

nie, nigdy 16 57,1 57,1 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      70. Czy rozmawiano z Tobą na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym                              
korzystaniem z internetu? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 8 28,6 28,6 28,6 

tak, ale sporadycznie 15 53,6 53,6 82,1 

nie, nigdy 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
71. Czy rozmawiano z Tobą na temat tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 9 32,1 32,1 32,1 

tak, ale sporadycznie 13 46,4 46,4 78,6 

nie, nigdy 6 21,4 21,4 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

 
72. Czy rozmawiano z Tobą na temat tego, w jaki sposób dbać o własną prywatność w sieci? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak, często 11 39,3 39,3 39,3 

tak, ale sporadycznie 14 50,0 50,0 89,3 

nie, nigdy 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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73. Jak często w ciągu ostatniego roku szkolnego w sposób świadomy i zaplanowany                                        
spędzałeś czas wolny bez użycia mediów cyfrowych? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 2 7,1 7,1 7,1 

bardzo rzadko 5 17,9 17,9 25,0 

rzadko 3 10,7 10,7 35,7 

czasami 5 17,9 17,9 53,6 

często 6 21,4 21,4 75,0 

bardzo często 6 21,4 21,4 96,4 

zawsze 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      74. Czy uważasz, że czas bez korzystania z mediów cyfrowych jest potrzebnym czasem                                            
dla Ciebie i Twojej rodziny? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

raczej nie 7 25,0 25,0 25,0 

raczej tak 11 39,3 39,3 64,3 

zdecydowanie tak 7 25,0 25,0 89,3 

trudno powiedzieć 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
75. Czy posiadasz konto na choćby jednym portalu społecznościowym? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

tak 27 96,4 96,4 96,4 

nie 1 3,6 3,6 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
76. Na ilu portalach społecznościowych posiadasz swoje konto? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

na jednym 2 7,1 7,4 7,4 

na dwóch 5 17,9 18,5 25,9 

na trzech 2 7,1 7,4 33,3 

na czterech 2 7,1 7,4 40,7 

na pięciu 8 28,6 29,6 70,4 

na sześciu 8 28,6 29,6 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                         Ogółem 28 100,0 
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      77. Jak bardzo to, co robisz na portalach społecznościowych jest zgodne bądź niezgodne z tym,                    
jaki naprawdę jesteś? 

 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

jest w pełni niezgodne z 
tym, kim jestem 3 10,7 11,1 11,1 

jest w raczej niezgodne z 
tym, kim jestem 2 7,1 7,4 18,5 

jest w raczej zgodne z 
tym, kim jestem 13 46,4 48,1 66,7 

jest w pełni zgodne z 
tym, kim jestem 7 25,0 25,9 92,6 

trudno powiedzieć 2 7,1 7,4 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                         Ogółem 28 100,0 
  

 
 

78. Czy uważasz, że jesteś osobą uzależnioną od korzystania z portali społecznościowych? 
 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 8 28,6 29,6 29,6 

raczej nie 12 42,9 44,4 74,1 

raczej tak 2 7,1 7,4 81,5 

zdecydowanie tak 2 7,1 7,4 88,9 

trudno powiedzieć 3 10,7 11,1 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                         Ogółem 28 100,0 
  

 
 

79. Czy uważasz się za osobę, która w sposób wystarczający chroni swoją prywatność w sieci? 
 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 2 7,1 7,1 7,1 

nie 1 3,6 3,6 10,7 

raczej nie 3 10,7 10,7 21,4 

raczej tak 8 28,6 28,6 50,0 

tak 9 32,1 32,1 82,1 

zdecydowanie tak 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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80. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Facebook 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 4 14,3 14,8 14,8 

bardzo niski 1 3,6 3,7 18,5 

niski 2 7,1 7,4 25,9 

średni 7 25,0 25,9 51,9 

wysoki 6 21,4 22,2 74,1 

bardzo wysoki 7 25,0 25,9 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

 
 

81. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Twitter 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 18 64,3 66,7 66,7 

bardzo niski 2 7,1 7,4 74,1 

niski 1 3,6 3,7 77,8 

średni 3 10,7 11,1 88,9 

wysoki 1 3,6 3,7 92,6 

bardzo wysoki 2 7,1 7,4 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

       

82. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Snapchat 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 5 17,9 18,5 18,5 

bardzo niski 1 3,6 3,7 22,2 

średni 4 14,3 14,8 37,0 

wysoki 5 17,9 18,5 55,6 

bardzo wysoki 12 42,9 44,4 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
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      83. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Instagram 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 6 21,4 22,2 22,2 

niski 2 7,1 7,4 29,6 

średni 6 21,4 22,2 51,9 

wysoki 4 14,3 14,8 66,7 

bardzo wysoki 9 32,1 33,3 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

       
84. Jak oceniasz swój poziom aktywności: YouTube 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

niski 1 3,6 3,7 3,7 

średni 5 17,9 18,5 22,2 

wysoki 7 25,0 25,9 48,1 

bardzo wysoki 14 50,0 51,9 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

       
85. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Musical.ly 

 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 9 32,1 33,3 33,3 

bardzo niski 5 17,9 18,5 51,9 

niski 2 7,1 7,4 59,3 

średni 3 10,7 11,1 70,4 

wysoki 3 10,7 11,1 81,5 

bardzo wysoki 5 17,9 18,5 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
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86. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Messenger 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 2 7,1 7,4 7,4 

średni 5 17,9 18,5 25,9 

wysoki 7 25,0 25,9 51,9 

bardzo wysoki 13 46,4 48,1 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

       
87. Jak oceniasz swój poziom aktywności: Sarahah 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie dotyczy, nie mam 
konta na tym portalu 15 53,6 55,6 55,6 

bardzo niski 4 14,3 14,8 70,4 

średni 3 10,7 11,1 81,5 

wysoki 1 3,6 3,7 85,2 

bardzo wysoki 4 14,3 14,8 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

       
88. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych                                               

zmieniasz zdjęcie profilowe? 
 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 3 10,7 11,1 11,1 

bardzo rzadko 5 17,9 18,5 29,6 

rzadko 10 35,7 37,0 66,7 

czasami 3 10,7 11,1 77,8 

często 5 17,9 18,5 96,3 

zawsze 1 3,6 3,7 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
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89. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych                                                
umieszczasz swoje selfie? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 7 25,0 25,9 25,9 

bardzo rzadko 7 25,0 25,9 51,9 

rzadko 5 17,9 18,5 70,4 

czasami 5 17,9 18,5 88,9 

bardzo często 2 7,1 7,4 96,3 

zawsze 1 3,6 3,7 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

      90. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych                                                
dzielisz z innymi swoje życie? 

 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 5 17,9 18,5 18,5 

bardzo rzadko 4 14,3 14,8 33,3 

rzadko 5 17,9 18,5 51,9 

czasami 7 25,0 25,9 77,8 

często 3 10,7 11,1 88,9 

bardzo często 2 7,1 7,4 96,3 

zawsze 1 3,6 3,7 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

 
91. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych                                               

sprawdzasz ile „lajków” otrzymują Twoje wpisy/zdjęcia? 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 4 14,3 14,8 14,8 

bardzo rzadko 1 3,6 3,7 18,5 

rzadko 4 14,3 14,8 33,3 

czasami 9 32,1 33,3 66,7 

często 2 7,1 7,4 74,1 

bardzo często 3 10,7 11,1 85,2 

zawsze 4 14,3 14,8 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
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92. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych usuwasz swoje zdjęcia                 
i wstawiasz nowe w sytuacji, kiedy nie otrzymałeś zadawalającej Ciebie liczby „lajków”? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 11 39,3 40,7 40,7 

bardzo rzadko 4 14,3 14,8 55,6 

rzadko 2 7,1 7,4 63,0 

czasami 4 14,3 14,8 77,8 

często 3 10,7 11,1 88,9 

bardzo często 1 3,6 3,7 92,6 

zawsze 2 7,1 7,4 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                 Ogółem 28 100,0 
  

 

93. Jak często podczas korzystania z różnorodnych portali społecznościowych poświęcasz dużo czasu                            
i uwagi na to, aby zrobić jak najlepsze zdjęcie, które chcesz umieścić w internecie 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

w ogóle 4 14,3 14,8 14,8 

bardzo rzadko 3 10,7 11,1 25,9 

rzadko 4 14,3 14,8 40,7 

czasami 5 17,9 18,5 59,3 

często 2 7,1 7,4 66,7 

bardzo często 5 17,9 18,5 85,2 

zawsze 4 14,3 14,8 100,0 

Ogółem 27 96,4 100,0 
 

 Systemowe braki danych 1 3,6 
  

                                Ogółem 28 100,0 
   

94. Zawsze jest ktoś, z kim mogę porozmawiać o codziennych problemach 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 4 14,3 14,3 14,3 

nie 1 3,6 3,6 17,9 

ani tak ani nie 5 17,9 17,9 35,7 

tak 8 28,6 28,6 64,3 

zdecydowanie tak 10 35,7 35,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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95. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca spotykałeś się ze swoimi znajomymi, kolegami, 
koleżankami poza szkołą w rzeczywistym świecie, nie w internecie? 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

codziennie 1 3,6 3,6 3,6 

kilka razy w 
tygodniu 

8 28,6 28,6 32,1 

raz na tydzień 5 17,9 17,9 50,0 

kilka razy w miesiącu 5 17,9 17,9 67,9 

raz na miesiąc 3 10,7 10,7 78,6 

w ogóle 1 3,6 3,6 82,1 

trudno powiedzieć 5 17,9 17,9 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 
 

96. Brak mi naprawdę bliskiego przyjaciela 
 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 9 32,1 32,1 32,1 

nie 8 28,6 28,6 60,7 

ani tak ani nie 7 25,0 25,0 85,7 

zdecydowanie tak 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

      97. Doświadczam ogólnej pustki 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 8 28,6 28,6 28,6 

nie 6 21,4 21,4 50,0 

ani tak ani nie 7 25,0 25,0 75,0 

tak 3 10,7 10,7 85,7 

zdecydowanie tak 4 14,3 14,3 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

98. Jest wiele osób, na których mogę polegać, gdy mam problemy 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

nie 2 7,1 7,1 7,1 

ani tak ani nie 8 28,6 28,6 35,7 

tak 11 39,3 39,3 75,0 

zdecydowanie tak 7 25,0 25,0 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
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      99. Brak mi towarzystwa innych ludzi 
 

  
Częstość Procent 

Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 9 32,1 32,1 32,1 

nie 7 25,0 25,0 57,1 

ani tak ani nie 6 21,4 21,4 78,6 

tak 3 10,7 10,7 89,3 

zdecydowanie tak 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0 
 

 

100. Często czuję się odrzucony(a) 
 

  Częstość Procent 
Procent 

ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 

zdecydowanie nie 7 25,0 25,0 25,0 

nie 10 35,7 35,7 60,7 

ani tak ani nie 5 17,9 17,9 78,6 

tak 3 10,7 10,7 89,3 

zdecydowanie tak 3 10,7 10,7 100,0 

Ogółem 28 100,0 100,0   
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Opracowanie merytoryczne szkolnych wyników                                                                  

projektu naukowo-badawczego pt.: „Młodzicyfrowi.pl” 

 

Aby nasza szkoła mogła przystąpić do projektu „Młodzicyfrowi.pl”, potrzebny 

był akcept dyrektora szkoły oraz tzw. „zgody” potwierdzone podpisem rodziców lub 

opiekunów prawnych uczniów, którzy mieli wziąć udział w ww. przedsięwzięciu.  

W SP im. J. Korczaka w Kleszczowie do udziału w projekcie przystąpili uczniowie        

z klas VI-VII deklarując sugerowaną przez organizatora liczbę min. 100 osób, które 

wypełnią w sposób anonimowy przygotowaną dla nich ankietę.  

Do współpracy nad realizacją projektu została zaproszona p. Justyną Klimczyk, która 

czuwała nad prawidłowym przystąpieniem uczniów do wypełnienia ankiety (w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Internetu) na zajęciach z informatyki w ramach tzw. 

Tygodnia Bezpiecznego Internetu.  

Niestety ankietę liczącą ponad 250 pytań, ukończyło tylko 28 osób, co potwierdza 

otrzymany z Fundacji raport w tej sprawie. Co prawda uczniowie mogli dokończyć 

rozpoczętą przez nich ankietę w domu, to jednak nie zrobili tego w satysfakcjonujący 

dla organizatorów sposób. I chociaż wyniki ankiety nie wydają się dla naszej szkoły 

miarodajne, to jednak, jak się wydaje, zawierają ważne informacje w postaci sygna-

łów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, a mianowicie:            

- Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli to badanie, mają dostęp 

doInternetu za pośrednictwem telefonu komórkowego. 

- Dla ok. 65% z nich jest to niczym nie ograniczony dostęp do treści internetowych.  

- Ponad 21% ankietowanych uważa się za osobę uzależnioną od korzystania                            

z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. 

- Ponad 36% badanych często, bardzo często lub zawsze ukrywa przed rodzicami to, 

co robi w Internecie. 

- Ponad 56% z nich odczuwa zdenerwowanie, kiedy nie może z jakichś powodów 

korzystać z Internetu.  

- Ponad 58% badanych nie wyobraża sobie życia bez używania telefonu     

komórkowego. 

- Ponad 64% respondentów stara się mieć telefon zawsze przy sobie również wtedy,                                                                            

kiedy kładzie się spać i kiedy wstaje z łóżka. 
 

- Ponad 64% badanych czuje się bardziej bezpiecznie z telefonem przy sobie. 
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- Ponad 42% ankietowanych przywiązuje ogromną wagę do marki posiadanego przez 

nich telefonu komórkowego. 

- Ponad 25% z nich często, bardzo często lub zawsze używa telefonu na zajęciach 

lekcyjnych. 

- Ponad 21% często, bardzo często lub zawsze używa telefonu na przerwach między 

lekcjami. 

- 25% z nich odkąd pamiętają, zawsze korzystali z urządzeń cyfrowych. 

- Ponad 57% z nich jest stale podłączona do sieci. 

- Dla ponad 10% życie w Internecie jest tak samo ważne, jak życie w „realu”. 

- Tylko ok. 7% z badanych nie korzysta z portali społecznościach. 

- Tylko ok. 67% badanych zadeklarowało, że ich rodzice wiedzą, do czego 

wykorzystują Internet. Pokrywa się to z wcześniejszymi odpowiedziami uczniów 

(36%), którzy ukrywają preferencje swojego surfowania po sieci.  

- Z prawie 18% badanych wcześniej nie rozmawiano o tym, co robią w Internecie. 

- Ponad 28% z nich ma swoje prywatne konto na pięciu lub sześciu portalach 

społecznościowych. 

- Od 21% do 32% badanych przywiązuje dużą lub bardzo dużą wagę do liczby 

otrzymywanych „lajków” na portalu społecznościowym. 

- Ponad 14% ankietowanych doświadcza w swoim życiu braku bliskiego przyjaciela         

i ogólnej pustki. 
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Opracowanie merytoryczne ankiety nr 1, 2 i 3 dla uczniów                                                                                            

w kontekście pytań kluczowych 

 

1.  Z jakich mediów społecznościach korzystają uczniowie naszej szkoły i jakie są ich mo-

tywy obecności w Internecie? 

Jak się wydaje ich ulubionym portalem jest Facebook, na którym swój profil ma aż 45 

osób. Jest to dosyć niepokojąca informacja, tym bardzie, że zgodnie z zasadami regu-

laminu Facebooka konto może utworzyć tylko osoba, która ukończyła co najmniej 13 

lat. Utworzenie konta z fałszywymi danymi stanowi naruszenie wspomnianego regu-

laminu. Dotyczy to także kont zarejestrowanych w imieniu osób, które nie ukończyły 

13. roku życia. 

Do pozostałych znanych dzieciom serwisów społeczniościowych możemy zaliczyć 

wg popularności wśród uczniów: Snapchat (24 osoby), Instagram (11), Messenger (11), 

Twitter (4), Musical.ly (3), Youtube (2), WhatsApp (2), oraz Tumblr (1). 

Wśród osób, które jeszcze nie mają tzw. własnego profilu społecznościowego, ponad 

połowa chciałaby go założyć, najczęściej właśnie na Facebooku. 
 

Do tzw. głównych korzyści wynikających z posiadana własnego konta na portalu 

społecznościowym, zaliczają: możliwość kontaktu z rówieśnikami mającymi swoje 

profile, w tym możliwość oglądania i wymieniania się zdjęciami, filmikami i plikami 

muzycznymi. Ponadto ważnym jest dla nich uznanie innych osób (np. poprzez 

zgromadzenie odpowiednio dużej liczny znajomych, czy też tzw. „lajków” pod publi-

kowanym przez nich zdjęciem), które już mają własne profile. Poprzez różnego rodza-

ju aplikacje (programy) graficzne w prosty sposób tworzą swoje często wyidealizowa-

ne awatary, które nie mają nic lub stosunkowo niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

 

Jak się wydaje, stanowi to dla niektórych tzw. „oazę”, w której mogą kreować swoją 

nową tożsamość, co sprawia, że subiektywnie czują się z tym i w tym dobrze                        

i bezpiecznie. 

Poniżej zostały zaprezentowane 2 z najbardziej znanych darmowych aplikacji dostęp-

nych na naszym krajowym „rynku”, dedykowane głównie dla młodzieży. Niezwykle 

ważna jest także sama „obudowa” aplikacji, czyli tzw. komentarze i reklamy, które 

bardzo często niewłaściwie ukierunkowują ich użytkownika w stronę tzw. działań 

niepożądanych. Być może w momencie pisania tego tekstu liczba użytkowników 

tych aplikacji wśród uczniów naszej szkoły wzrosła.  
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Snapchat - to aplikacja na urządzenia mobilne, która zadebiutowała we 

wrześniu 2011 r., a do 2017 r. doczekała się już ponad 500 milionów 

pobrań. Jej coraz bardziej rozpoznawalne logo stanowi biały duszek na 

żółtym tle - jego obecność na ikonce jest nieprzypadkowa. Podobnie 

bowiem jak te nadprzyrodzone istoty, dodawane na Snapchacie zdjęcia i filmy szybko 

znikają - zanim jednak tak się stanie, fotografie, które można zrobić po wejściu           

w aplikację można potem wysłać albo do znajomego, albo umieścić w tzw. My Story. 

Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, nasz znajomy będzie miał dostęp do zdjęcia do 10 

sekund po jego odebraniu na swoim telefonie. Jeśli z kolei umieścimy zdjęcie (a często 

i cały ich ciąg) w My Story, będą je mogli zobaczyć wszyscy nasi znajomi przez 24 

godziny po dodaniu - później zniknie. Tak samo wygląda sprawa z filmami, które na 

Snapchacie również możemy dodawać.  

 

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym dla użytkowników aplikacji są Memories, 

czyli snapy (snapem nazywamy konkretne zdjęcie lub film), które możemy zapisywać 

i np. później ponownie wykorzystać. Dzięki wyszukiwarce znajdujemy też zapisane 

snapy innych użytkowników. Aby zachęcić dzieci i młodzież do instalowania                         

i częstego używania tej aplikacji na swoich odbiornikach, powstają liczne strony 

internetowe, np. z quizami (zob. https://samequizy.pl/tag/snapchat), które mają 

przekonać użytkowników do pozytywnego jej charakteru i zastosowania. 

 

Słynne stały się też snapchatowe filtry animowane, dzięki którym możemy przy-

wdziać uszy królika, zamienić się z psem na języki czy umieścić własne zdjęcie                   

w ramce ułożonej z serduszek.  
 

 
 

Hasło przewodnie Snapchatu brzmi:                                                                                                

„Życie jest zabawniejsze, kiedy żyjesz chwilą”.  
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Niestety, niektóre efekty pracy wybranego filtra przybierają charakter skrajnie nega-

tywny, z punku widzenia religijnego wręcz demoniczny. Wdrukowane w podświa-

domość tego typu obrazy mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy (psychiczny 

i duchowy) rozwój osobowościowy młodego człowieka, na jego postrzeganie świata. 

 

 
 

Grafika za: https://mobirank.pl/2015/10/18/jak-wlaczyc-animowane-filtry-snapchat/ 

 

 
 

 
 

Grafika za: https://samequizy.pl/tag/snapchat/ 

 

Dodanych zdjęć nie można polubić, udostępnić ani skomentować - z założenia bowiem 

Snapchat ma nam zapewnić jak najwięcej prywatności (w porównaniu z innymi 

mediami społecznościowymi) i bezpieczeństwa w sieci.  

https://mobirank.pl/2015/10/18/jak-wlaczyc-animowane-filtry-snapchat/
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Na Snapchat nie wrzucimy filmików wcześniej nakręconych i zmontowanych ani 

zdjęć zrobionych innym aparatem niż ten w telefonie - chodzi o zapis konkretnej 

chwili. Do dyspozycji mamy też filtry, które mogą nasze zdjęcia „uładnić” (czy raczej 

urozmaicić). 

  

 
Grafika za: https://www.youtube.com/watch?v=drmb3_EUFTU 

 

Kto korzysta ze Snapchata? 
 

Jak donosił na początku 2017 r. Business Insider, każdego dnia ze Snapchata korzysta 

ponad 158 milionów ludzi, którzy codziennie otwierają aplikację po 18 razy, spędza-

jąc na jej użytkowaniu od 25 do 30 minut. Popularne jest powiedzenie, że jeśli na 

twoim telefonie nie ma ikonki Snapchata z duszkiem to znaczy, że jesteś „stary”, 

ponieważ większość użytkowników Snapchata na świecie ma od 13 (to też dolna 

granica dopuszczalnego wieku użytkowników) do 25 lat. W Polsce dane te wyglądają 

podobnie - jak wynika z badania pracowni SW Research przeprowadzonego w 2016 r., 

aż 30% polskich użytkowników  Snapchata to osoby od 13. do 17. roku życia.  

 

Dlaczego Snapchat tak przyciąga bardzo nastolatków (i to już od 13. roku życia),                

a osób po 30-tce już nie za bardzo? Badacze wskazują, że być może chodzi o sposób 

komunikowania się - osoby urodzone w latach 80. i wcześniej miały w wieku „nastu” 

lat statystycznie większy kontakt ze słowem pisanym niż dzisiejsze nastolatki. 

Snapchat tymczasem opiera się głównie na obrazach. Ponadto, np. na Facebooku 

znajdziemy już nie tylko ludzi młodych, ale i tych po 50. roku życia - do swoich zna-

jomych zapraszają najmłodszych ich rodzice i dziadkowie, więc ci „przerzucają” się 

na bardziej nowoczesne, spontaniczne, i żywiołowe medium. 
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Tumblr - to platforma mikroblogowa. Pozwala użytkownikom tworzyć 

wpisy w kategoriach: tekst, obrazek, klip wideo, plik dźwiękowy, link, 

cytat, dialog. Serwis ten powstał 19 lutego 2007 r., a jego założycielem 

jest David Karp. 

Popularność aplikacji tylko na podstawie roku 2011: 

Dnia 28 stycznia 2011 r. w wywiadzie dla portalu TechCrunch David Karp podał 

wyniki z Google Analytics, według których w przedostatnim tygodniu stycznia 2011 r. 

odnotowano 1,2 miliarda wyświetleń strony. Już 30 stycznia 2011 r. Tumblr miał 19 

milionów użytkowników. Do 1 maja 2011 r. na Tumblr zostało umieszczonych ponad 

5 miliardów postów z ponad 17,5 mln blogów. W czerwcu 2011 r. Tumblr wyprze-

dził WordPress w liczbie blogów, przekraczając próg 20 milionów.  

Jak się wydaje Tumblr wpisuje się w pewien ciąg tzw. „znaków czasu”, z których 

możemy wnioskować o postępującym procesie degradacji relacji międzyludzkich,                

w których znaczącą rolę zaczyna odgrywać to, co jest tymczasowe, emocjonalne,            

a nade wszystko efektowne. Aplikacja ta w rękach niedojrzałych osobowościowo 

osób może skutecznie przyczynić się do pogłębienia w nich tzw.  fonocholizmu oraz 

selfizmu - ideologii zakładającej supremację ludzkiego „ja”, kult samouwielbienia 

stanowiący współczesny substytut religijności. 

Niżej zamieszczone materiały promujące pewne formy zachowania zostały pobrane 

ze strony internetowej: http://www.dlanastolatek.pl/jak-zostac-tumblr-girl  
 

Jak zostać Tumblr Girl? 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroblog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiper%C5%82%C4%85cze
https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Karp
https://pl.wikipedia.org/wiki/TechCrunch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
https://pl.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://www.dlanastolatek.pl/wp-content/uploads/2016/08/Bez-nazwy-1-kopia.jpg
https://zakazanydlugopis.pl/?utm_source=dlanastolatek&utm_medium=artykulbanner
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Inspirują Cię Tumblr Girls? Sprawdź, jak stać się jedną z nich! 

 

Kim jest Tumblr Girl? 
 

To ikona stylu, kobiecy ideał. O niej marzą chłopcy, a dziewczyny chcą być takie, jak 

ona. Tumblr Girl jest piękna, szczupła i ubiera się modnie. Ma iPhone’a i pija kawę         

w Starbucks’ie. 

 

 

Selfie 

Tumblr Girl to królowa selfie. Jak robić dobre zdjęcia? Zasłoń twarz włosami, ręką, 

czapką z daszkiem lub po prostu telefonem. Bądź tajemnicza! 

 

http://www.dlanastolatek.pl/wp-content/uploads/2016/08/tumblr-girl1.jpg
http://www.dlanastolatek.pl/wp-content/uploads/2016/08/tumblr-girl2.jpg
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Stylówki 
 

Tumblr Girl wie co jest modne. Adidas Superstar lub trampki, kurtka bomber, 
czapka z daszkiem, spodnie z dziurami, szorty z wysokim stanem, krótkie topy - to 
są Twoje must have, których nie może zabraknąć w Twojej szafie! 

 

 

Makijaż 
 

Idealne brwi to podstawa. Dobrze byłoby również mieć duże usta. Jeśli matka natura nie 

była dla Ciebie łaskawa, musisz nauczyć się odpowiednio malować (kilka wskazówek 

znajdziesz TUTAJ [klik]). Oczywiście jeśli Cię stać, używaj błyszczyków sygnowanych 

nazwiskiem Jenner, pozostałe kosmetyki (szczególnie pomadki i podkłady, pudry itd.) 

muszą być z firmy MAC. Jeśli nie masz tylu pieniędzy, to po prostu pochwal się efektem 

końcowym w postaci selfie. 

 

 

http://bit.ly/29N8ZDc
http://www.dlanastolatek.pl/wp-content/uploads/2016/08/tumblr-girl3.jpg
http://www.dlanastolatek.pl/wp-content/uploads/2016/08/tumblr-girl4.jpg
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Ankieta dla rodziców 

 

W ramach ewaluacji wewnętrznej została przeprowadzona anonimowa ankieta dla 

rodziców uczniów SP im. J. Korczaka Kleszczowie w kontekście bezpiecznego korzy-

stania przez ich dzieci/podopiecznych z Internetu oraz związanych z tym zagrożeń.       

W poniższej ankiecie wzięły udział 172 osoby obecnie na zebraniu z rodzicami w dniu 

25 stycznia 2018 r. 

 

 

 
1.    Jak często Państwa dziecko korzysta z Internetu?  
 

- Codziennie (93 osoby - czyli 56% ankietowanych) 

- Kilka razy w tygodniu (49 - 29%) 

- Kilka razy w miesiącu (18 - 11%) 

- Rzadziej (6 - 4%) 

2.    Ile czasu dziennie Państwa syn/córka poświęca surfowaniu po Internecie?  
 

- Mniej niż 1 godzinę (70 - 42%) 

- 1-3 godzin (90 - 55%) 

- 3-5 godzin (3 - 2%) 

- Więcej niż 5 godzin (2 - 1%) 

3.    Gdzie najczęściej Państwa dziecko korzysta z Internetu?   

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         
 

- W domu (165 - 86%) 

- W szkole (20 - 10%) 

- U znajomego (5 - 3%) 

- W kawiarence internetowej (1 - 1%) 

4.    Czy interesują się Państwo sposobem spędzania czasu przez dzieci przed  

       komputerem?  
 

- Tak (150 - 89%)          

- Nie (5 - 3%) 

- Czasami (13 - 8%) 

 

5.    W jakim celu Państwa dziecko korzysta z Internetu?  

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         
 

- Rozrywka (gry, muzyka itp.) (152 - 88%) 
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- Sprawdzanie poczty e-mail (9 - 5%) 

- Komunikacja (czaty, komunikatory) (20 - 11%) 

- Zdobycie nowej wiedzy (63 - 36%)  

- Przygotowanie do lekcji (98 - 57%) 

- Zawieranie znajomości (2 - 1%) 

- Zakupy (3 - 2%)  

- Media społecznościowe (7) - (Proszę podać jakie?) 

  + Facebook,  

  + Massenger,  

  + Instagram. 

- Inne (4 – 2%) - (Proszę podać jakie?)  

  + Rozwijanie zainteresowań  

  + E-dziennik, 

  + Programy do projektowania.  

- Nie wiem (1) 
 

6.    Jakich zagrożeń, z którymi mogą spotkać się dzieci w Internecie, obawiają się     

       Państwo najbardziej?  

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         
 

- Oszustwa, wyłudzenia (36) 

- Uzależnienie od gier sieciowych (82) 

- Negatywne oddziaływanie na psychikę (57) 

- Propagowanie środków odurzających (13) 

- Pedofilia (42) 

- Pornografia (42)  

- Zubożenie kontaktów międzyludzkich (36) 

- Inne (4) - (Proszę podać jakie?) 

  + Uzyskanie błędnych informacji 

  + Brak ruchu 

  + Uzależnienia od Internetu 
 

7.    Czy Szkoła Podstawowa w Kleszczowie podejmuje działania w zakresie  

       bezpiecznego korzystania przez uczniów z Internetu? 
 

- Tak (54 - 48%)                                                                                                                                       

- Nie (5 - 5%)  

- Nie wiem (53 - 47%) 
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8.    Jeśli Tak, proszę wybrać, które formy podejmowane są w szkole najczęściej: 

- Pogadanki (57 - 55%) 

- Warsztaty (11 - 11%) 

- Konkursy (16 - 15%) 

- Spektakle profilaktyczne (14 - 14%)  

- Inne (5 - 5%) 

 

 

 



70 
 

Ankieta dla rodziców 

Opracowanie ankiety w postaci wykresu kołowego wraz z danymi liczbowymi 
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Opracowanie merytoryczne ankiety dla rodziców 

 

W ankiecie wzięły udział 172 osoby. Nie wszyscy rodzice zaznaczyli sugero-

wane odpowiedzi poniżej zadanego pytania. Były także 2 pytania, przy którym 

można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Z powyższych względów dane 

procentowe nie zostały umieszczone na wykresie kołowym a zostały dopisane do 

danych liczbowych przypisanych udzielonej odpowiedzi.   

Zdaniem 56% ankietowanych rodziców, ich dziecko ma codzienny dostęp do sieci 
Internet, przy której spędza od 1 do 3 godz. dziennie.  
Stosunkowo niedużo bo max. 12% różnicy jest w deklaracjach rodziców i ich dzieci, 
dotyczących obecności uczniów w Internecie. 
 

 
 
 

 

56

29

11

4

47

38

4

10

0

10

20

30

40

50

60

Codziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Rzadziej

Korzystanie przez DZIECKO z Internetu                                    
skala procentowa

Rodzic Dziecko

42

55

2

54

42

4

0

10

20

30

40

50

60

Mniej niż 1 godzinę Od 1 do 3 godzin Od 3 do 5 godzin

Ile godzin dziennie spędza DZIECKO w Internecie                    
skala procentowa

Rodzic Dziecko



75 
 

42

27

20 18

9 7
3

70

40
37 39

14
20 22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rozrywka: gry,
muzyka, filmy

Nauka Komunikatory Zdobycie nowej
wiedzy

Poczta
elektroniczna

Serwisy
społecznościowe

Zakupy

W jakich celach DZIECKO korzysta z Internetu                                                            
skala procentowa

Rodzic Dziecko

Rodzice zdają się potwierdzać, że to własne w domu ich dzieci najczęściej łączą się                 

z Internetem. Zdecydowana większość rodziców (89%) deklaruje, że interesuje się 

sposobem spędzania walonego czasu prze ich pociechy przed komputerem. 

 

Większa rozbieżność pojawia się, kiedy przyjrzymy się w analizie porównawczej 

tzw. celom, w jakich dzieci wykorzystują Internet. Wynika z niej, że rodzice nie mają 

pełnej świadomości, że ich pociechy samodzielnie robią zakupy w sieci (19% różnicy), 

częściej są aktywni w serwisach społecznościowych (13% różnicy), rozmawiają ze 

swoimi rówieśnikami przez komunikatory (17% różnicy), częściej szukają nowych 

informacji na interesujący ich temat (21% różnicy), oraz częściej grają w gry, słuchają 

muzyki lub oglądają filmy (28% różnicy). 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak wynika z ankiety rodzice świadomi są różnych zagrożeń wobec ich dzieci, które 

mogą się pojawić wraz z niewłaściwym użytkowaniem „sieci”. Najwyżej z nich są 

wymieniane: uzależnienie od gier sieciowych, negatywne oddziaływanie na psychikę 

dziecka, pedofilia z pornografią, oszustwa, wyłudzenia, oraz zubożenie kontaktów 

międzyludzkich.  

 

Prawie połowa ankietowanych (48%) ma świadomość różnorakich działań, jakie 

szkoła podejmuje w zakresie bezpiecznego korzystania przez uczniów z Internetu. 

Wskazują na organizowane pogadanki, warsztaty, konkursy i spektakle profilaktycz-

ne. Niestety podobny procent respondentów (47%) nic nie wie o działaniach szkoły 

na ww. temat.  
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Ankieta dla nauczycieli 
 

 

W ramach ewaluacji wewnętrznej została przeprowadzona anonimowa ankieta dla nauczycieli 

uczniów SP im. J. Korczaka Kleszczowie w kontekście bezpiecznego korzystania z Internetu 

oraz związanych z tym zagrożeń.       

W poniższej ankiecie wzięło udział 41 osób. 

 

 

 
1.    Czy ma Pan/Pani własny sprzęt z dostępem do Internetu?  

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

- Komputer stacjonarny (18 osób - czyli 44% ankietowanych) 

- Komputer przenośny (np. laptop, notebook) (30 - 73%) 

- Tablet (15 - 36%) 

- Smartfon lub inne przenośne urządzenie telefoniczne (28 - 68%) 

2.    Czy ma Pan/Pani własny profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym?  
 

- Tak (26 - 63%) 

- Nie (15 - 37%) 

3.    Jak często loguje się Pan/Pani na swoim portalu społecznościowym?       
 

- Od czasu do czasu (7 - 27%) 

- Kilka razy w tygodniu (5 - 19%) 

- Codziennie (10 - 38%) 

- Kilka razy dziennie (1 - 4%)                                                                                                                                             

- Jestem cały czas zalogowany/zalogowana (3 - 12%) 

4.    Ile czasu spędza Pan/Pani korzysta ze środowiska intranetowego w celach prywatnych?  
 

- Od czasu do czasu (5 - 12%) 

- W ramach potrzeb i zainteresowań (25 - 61%) 

- Mniej niż 1 godz. dziennie (4 - 10%) 

- 1-3 godz. dziennie (2 - 5%)                                                                                                                                                           

- Nie wiem, nie kontroluję tego (5 - 12%) 

5.    W jakim celu korzysta Pan/Pani ze środowiska intranetowego?         

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

- Głównie w celach zawodowych (25 - 61%) 

- Głównie w ramach prywatnych potrzeb i zainteresowań (23 - 56%) 

- Komunikacja z innymi osobami (13 - 31%) 
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- Zakupy (8 - 19%)                                                                                                                                                                    

- Inne (jakie?) (3 - 7%)                                                                                                                                                                                    

  + Nawigacja samochodowa                                                                                                                                                                               

  + Bankowość internetowa 

6.    Czy podejmuje Pan/Pani podczas pracy z uczniami naszej szkoły tematy bezpiecznego  
       korzystania z Internetu oraz innych mediów społecznościowych?  
 

- Tak, na godz. wychowawczych (20 - 49%) 

- Tak, podczas zajęć na świetlicy szkolnej (5 - 12%) 

- Czasami, kiedy uczniowie sami o to zapytają (10 - 24%) 

- Nie mam takiej możliwości (6 - 15%) 

7.    Czy w szkole podejmowane są działania w zakresie bezpiecznego korzystania przez   

       uczniów z Internetu oraz innych mediów społecznościowych? 
 

- Tak (36 - 89%) 

- Tak, ale są one niewystarczające (1 - 2%) 

- Nie (3 - 7%) 

- Nie wiem (1 - 2%) 

8.    Czy w działaniach szkoły uwzględniane są potrzeby środowiska w zakresie  

       bezpiecznego korzystania z Internetu? 
 

- Tak (40 - 98%) 

- Częściowo (0) 

- Nie (0) 

- Nie mam zdania (1 - 2%) 

9.    Czy szkoła wspiera rodziców w procesie zaznajamiania dzieci z problemami wynikają-

cymi z nieumiejętnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych?   

 

- Tak (38 - 98%) 

- Częściowo (3 - 7%) 

- Nie (0) 

- Nie mam zdania (0) 

10.  Jak szkoła mogłaby udoskonalić lub poszerzyć działania w zakresie bezpiecznego  
       korzystania z Internetu? 
 

- Prowadzić szkolenia dla rodziców (1 - 2%) 

- Wspólne spotkania rodziców i ich dzieci aby poszerzyć ich wiedzę (1 - 2%) 

- Pogadanki (2 - 4%) 
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- Filmy edukacyjne (1 - 2%) 

- Prowadzić warsztaty, kursy tematyczne (2 - 4%) 

- Realizować projekty (1 - 2%) 

- Na lekcjach wskazywać uczniom źródła informacji na dany temat (1 - 2%) 

- Więcej drukowanych materiałów informacyjnych (1 - 2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Ankieta dla nauczycieli 

Opracowanie ankiety w postaci wykresu kołowego wraz z danymi liczbowymi 

 

 
 

 
 

18

30
15

28

1 - Czy Pan/Pani ma własny sprzęt z dostępem do Internetu? 

Komputer stacjonarny

Komputer przenośny

Tablet

Smartfon lub inne przenośne
urządzenie telefoniczne

26

15

2 - Czy ma Pan/Pani własny profil na jakimkolwiek portalu 
społecznośiowym? 

Tak

Nie
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3 - Jak często loguje się Pan/Pani na swoim portalu 
społecznościowym?

Od czasu do czasu

Kilka razy w tygodniu

Codziennie

Kilka razy dziennie

Jestem cały czas
zalogowany/zalogowana

5

25

4

2

5

4 - Ile czasu spędza Pan/Pani korzystając ze środowiska 
internetowego?

Od czasu do czasu

W ramach potrzeb i
zainteresowań

Mniej niż 1 godz. dziennie

1-3 godz. dziennie

Nie wiem, nie kontroluję
tego
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5 - W jakim celu korzysta Pan/Pani ze środowiska 
internetowego?

Głównie w celach zawodowych

Głównie w ramach prywatnych
potrzeb i zainteresowań

Komunikacja z innymi osobami

Zakupy

Inne

20
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6

6 - Czy podejmuje Pan/Pani podczas pracy z uczniami tematy 
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz innym mediów 

społecznościowych? 

Tak, na godz. wychowawczych

Tak, podczas zajęć na świetlicy
szkolnej

Czasami, kiedy uczniowie sami
o to zapytają

Nie mam takiej możliwości
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7 - Czy w szkole podejmowane sa działania z zakresie 
bezpiecznego korzystania przez uczniów z Internetu oraz innych 

mediów społecznościowych? 

Tak

Tak, ale są one niewystarczające

Nie

Nie wiem

40

1

8 - Czy w działaniach szkoły uwzględiane są potrzeby 
środowiska w zakresie bezpiecznego korzystania przez uczniów 

z Internetu?

Tak

Nie mam zdania
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38

3

9 - Czy szkoła wspiera rodziców w procesie zaznajamiania dzieci 
z problemami wynikającymi z nieumiejętnego korzystania                 

z Internetu i mediów społeczniościowych?

Tak

Częściowo

1

1

2

1

2

1

1

10 - Jak szkoła mogłaby udoskonalić lub poszerzyć działania                   
w zakresie bezpiecznego korzystaniia z Internetu? 

Prowadzić szkolenia dla
rodziców

Organizować wspólne spotkania
dzieci i ich rodziców

Pogadanki

Filmy edukacyjne

Warsztay, kursy tematyczne

Wskazywać uczniom źródła
informacji

Rozprowadzać drukowane
materiały informacyjne
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Opracowanie merytoryczne ankiety dla nauczycieli                                                                                             

w kontekście pytań kluczowych 

 

Z ankiety wynika, że wszyscy nauczyciele, którzy wzięli udział w anonimowym badaniu 

posiadają dostęp do Internetu. Najwięcej z nich korzysta w tym celu z komputera 

przenośnego typu: laptop, notebook - 73%, oraz z telefonu komórkowego typu smartfon (lub 

podobnego) - 68% badanych. Zdecydowana większość z nich (63%) posiada własny profil na 

portalu społecznościowym. W zestawieniu jednak z rodzicami (wg. deklaracji naszych 

uczniów) i samymi uczniami nauczyciele są najmniej liczną grupą, która korzysta z tego typu 

aktywności.   
 

 
 

Ponad połowa ankietowanych nauczycieli (54%) codziennie loguje się na swoim koncie,                 

a 12% jest na nim cały czas zalogowane. Jak sami przyznają, ich aktywność w Internecie jest               

w głównej mierze podyktowana własnymi potrzebami i zainteresowaniami (61%), realizując 

tym samym swoje cele zawodowe (61%).  

 

Zaskakujący może być fakt, że komunikowanie się z innymi za pośrednictwem Internetu, 

które w tym zestawieniu wydaje się domeną uczniów jest podobne procentowo w obu przy-

padkach. Jednak w oparciu o wywiad indywidualny (nauczyciele) i grupowy (uczniowie) 

można wskazać logiczne powiązanie. Starsze pokolenie - nauczyciele, w większym stopniu 

wykorzystuje do komunikowania się z innymi (31%) pocztę e-mailową, czyli tzw. drogę 

tradycyjną. Młodsze pokolenie - ich uczniowie (37%) częściej wykorzystuje najnowsze komu-

nikatory społeczne, o których istnieniu sami nauczyciele często nie wiedzą, lub też nie wyka-

zują dostatecznego zainteresowania tzw. nowinkami ze świata wirtualnej rzeczywistości. 

 

Natomiast zakupy internetowe, które wydają się domeną osób dorosłych (19%), w tym zesta-

wieniu ustępują miejsca działaniom dzieci i młodzieży naszej szkoły (22%). Rodzice zapytani              

o rodzaj aktywności ich dzieci w sieci deklarują, że tylko ok. 2% z nich robi zakupy drogą 

elektroniczną.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Czy masz własny prifil na portalu społecznościowym?                      
skala procentowa

Uczniowie Rodzice Nauczyciele
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Czyżby właśnie to była m.in. ta sfera aktywności uczniów, o której nie wiedzą ich rodzice?  

Wydaje się słusznym, aby w ramach tzw. triangulacji danych, ww. zestawienie połączyć              

z danymi zawartymi w projekcie badawczym „Młodzi-cyfrowi”, z którego wynika, że ponad 

36% badanych często, bardzo często lub zawsze ukrywa przed rodzicami to, co robi                          

w Internecie. 

 

 
 

 

Pytania kluczowe 

 

1. Czy w działaniach szkoły uwzględniane są potrzeby środowiska w zakresie bezpiecznego  

korzystania z Internetu?  

     W określeniu tzw. potrzeb środowiska wypowiadają się zarówno uczniowie, jaki i ich 

rodzice - prawni opiekunowie. Z ankiet wynika, że uczniowie naszej szkoły szukają w Interne-

cie przede wszystkim rozrywki (granie w gry sieciowe, słuchanie i pobieranie muzyki,  

oglądanie filmów). Dopiero potem jest: komunikacja z innymi (czaty, komunikatory), zawie-

ranie i podtrzymywanie znajomości (głównie portale społecznościowe), sprawdzanie poczty 

e-mail, zdobycie nowej wiedzy, w tym przygotowanie do lekcji, rozwijanie zainteresowań 

(np. programy do projektowania) czy zakupy. 

     Obie ww. grupy badawcze zdają sobie także sprawę z tzw. zagrożeń internetowych. Rodzice 

natomiast podpowiadają, czego obawiają się najbardziej w kontekście surfowania ich dzieci 

po sieci. Są to: 

- Oszustwa i wyłudzenia.                                                                                                                                               

- Uzależnienie od gier sieciowych. 

Komunikowanie się z innymi Zakupy

Uczniowie 37 22

Nauczyciele 31 19
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Do czego wykorzystujesz Internet?                                                         
skala procentowa
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- Negatywne oddziaływanie na psychikę.                                                                                                                 

- Propagowanie środków odurzających.                                                                                                                     

- Pedofilia i pornografia.                                                                                                                                                               

- Zubożenie kontaktów międzyludzkich.                                                                                                           

- Uzyskanie błędnych informacji.                                                                                                                        

- Brak ruchu.                                                                                                                                                             

- Uzależnienia od Internetu. 

       Jak się okazuje, szkoła w ciągu trwającego roku szkolnego szukała remedium na 

powyższe zagadnienia. Z ważniejszych przedsięwzięć można wymienić prelekcję z dn. 23 

listopada 2017 r. adresowaną do rodziców. Było to spotkanie z neuropsychologiem -                         

p. Michałem Szulcem, który podjął temat „Wirtualne życie, prawdziwy nałóg. Zagrożenie 

uzależnieniem w świecie cyfrowych mediów społecznościowych”. Szkolenie to miało na 

celu uświadomienie rodzicom i nauczycielom, jakie są konsekwencje zbyt długiego 

korzystania z Internetu. Neuropsycholog wskazywał, że ludzie traktują Internet jako sposób 

na ucieczkę od rzeczywistości, której skutkiem mogą być narastające problemy rodzinne, 

małżeńskie, problemy w szkole lub w pracy oraz izolacja społeczna, gdy będziemy spędzać 

mniej czasu z realnymi ludźmi, a więcej żyć w świecie wirtualnym.  

Dzieci wychowane w świecie XXI w., gdzie praktycznie w każdym domu jest komputer oraz 

dostęp do Internetu, bardzo często swój czas wolny spędzają przed monitorem. Tym samym 

młode pokolenie jest narażone na psychiczną separację od innych ludzi, a potrzebę kontaktu 

z rówieśnikami będą zaspokajać wirtualnie. Rodzice powinni więc zadbać o to, aby spędzać 

ze swoimi dziećmi czas w sposób kreatywny, pielęgnować więzi, dawać dobre wzorce. Jeśli 

rodzic spędza dużo czasu w sieci, dziecko będzie projektowało te same zachowania. Niestety 

duża ilość populacji dzieci i dorosłych jest uzależniona od portali społecznościowych.  

Pan Szulc wspomniał, że wzrasta ilość depresji, gdyż codziennie obserwujemy, np. na 

Facebooku naszych „znajomych”, ich sukcesy, piękne chwile, które widzimy tylko na 

specjalnie do tego przygotowanych zdjęciach. Uważamy, że nasze życie jest gorsze, mniej 

atrakcyjne, popadając w tzw. psychiczne i emocjonalne „dołki”. 

Dzieci zakładając sobie konta, często bez wiedzy rodziców, wrzucają zdjęcia, komentują 

zachowania innych osób. Często w tym czasie dochodzi do hejtu zwanego mową nienawiści.  

Prelegent zachęcał wszystkich do poszukiwania alternatywnych sposobów na spędzenie czasu 

wolnego i poprawienia jakości kontaktów z ludźmi w realnym świecie. Internet uzależniania 

tak samo jak alkohol, narkotyki, dlatego należy korzystać z niego świadomie i z rozwagą. 

W odpowiedzi na zainteresowania uczniów w miesiącu grudniu 2017 r. mieliśmy w szkole 

kolejną edycję konkursu grafiki komputerowej na kartkę świąteczną, który cieszył się 

sporym zainteresowaniem. Uczniowie zgłosili do konkursu w sumie 37 prac.  
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Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, konkurs został rozstrzygnięty w 2 kategoriach 

wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. Zwycięskie i wyróżnione prace zostały wykorzystane na 

kartkach świątecznych, które później wraz z życzeniami zostały wysłane do różnego rodzaju 

instytucji.    

Styczeń 2018 r. to czas projektu pt. „Zaprogramuj przyszłość”. Uczniowie klas I-III wraz ze 

swoimi opiekunami doskonalili pracę w zespołach, myślenie koncepcyjne, rozwiązywanie 

problemów oraz kreatywność. Zajęcia były prowadzone ciekawymi metodami pracy z uczniem, 

które związane są ze światem cyfrowym, czyli programowaniem.  

Do realizacji założonych celów wykorzystane zostały atrakcyjne dla dzieci narzędzia cyfrowe 

(np. tablety z odpowiednim oprogramowaniem) oraz inne pomoce służące nauce programo-

wania, jak roboty i maty edukacyjne.   

W dniach 12-16 lutego 2018r. obchodziliśmy dziesiątą edycję Tygodnia Bezpiecznego 

Internetu zorganizowanego pod hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Był to czas 

zintensyfikowanych działań profilaktycznych, przy pomocy których organizatorzy chcieli 

podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także 

do własnej osoby. Jest wiec koniecznym wsparciem zarówno w ochronie naszej prywatności, 

jak i w budowaniu własnej reputacji. 

Kwiecień był dla nas miesiącem przesłuchania i prezentacji szkolnej grupy teatralnej w ra-

mach II Powiatowego Konkursu Spektakli Profilaktycznych: „Rozsądni i bezpieczni”. Celem 

konkursu było rozwijanie kreatywności scenicznej uczniów szkół podstawowych oraz 

kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów i przemocy. W tym roku 

naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas czwartych, którzy na tę okazję utworzyli grupę 

teatralną o nazwie „Zalogowani”.  

Przygotowane z ich udziałem przedstawienie pt. „Ryzykowna gra” miało na celu ukazać 

problem uzależnienia od Internetu i gier komputerowych. Jej komunikat wskazywał, że już 

od najmłodszych lat młody człowiek narażony jest na wiele pokus płynących ze strony świata 

wirtualnego. Drogie prezenty w postaci laptopów, telefonów, dostęp do Internetu, mediów 

społecznościowych, gier, powodują, że dzieci i młodzież często zatracają się w tym świecie  

wręcz bezrefleksyjnie. Dziecko, które spędza czas w zaciszu pokoju, grając i przeglądając 

Internet nie ma ochoty spotykać się z rówieśnikami, nie potrafi się dobrze bawić w ich 

towarzystwie, w domu często kłóci się z rodzicami, a w szkole ma liczne problemy. Nie czuje 

się rozumiane i kochane. Odosobnienie to zostało ukazane za pomocą symbolicznego muru 

jako metafory osamotnienia, który odgradza dziecko od reszty świata.  

Zdaniem organizatorów przedsięwzięcia, przesłanie sztuki jest bardzo aktualne i ważne dla 

wszystkich młodych osób, które łatwo mogą zagubić się w trudnym współczesnym świecie, 

jak i dla ich rodziców, którzy muszą być czujni aby znaleźć odpowiedni czas dla swoich 

dzieci. 
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Także w kwietniu (24.04) br. odbyła się kolejna prelekcja dla rodziców i nauczycieli na 

powyższy temat. Tym razem omawianym zagadnieniem była: „Profilaktyka uzależnień              

i cyberprzemoc”, prowadzona przez przedstawicieli policji z Komendy Powiatowej Policji               

z Bełchatowa oraz dzielnicowego z posterunku Policji w Kleszczowie. W czasie tego spotkania 

wszyscy mogli się wiele dowiedzieć nt. mechanizmów działania nieuczciwych użytkowni-

ków Internetu, w tym tzw. naciągaczy. Poznaliśmy różnego rodzaju działania policji w odnie-

sieniu do dilerów narkotykowych. Można było zobaczyć próbki środków psychoaktywnych 

oraz sposoby ich przechowywania. 

Wartym zauważenia jest także blog edukacyjny, pt. TIKowy Belfer, który prowadzi p. Justyna 

Klimczyk - nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki i matematyki. Jest on źródłem nie 

tylko tzw. ciekawostek ze świata cyfrowego, ale i ważnym nośnikiem informacji, jak skutecz-

nie i bezpiecznie korzystać z  zasobów internetowych. 

Jak sami uczniowie wskazują, ich wiedza na temat bezpiecznego korzystania z Internetu 

pochodzi głównie od nauczycieli (prawie 95% ankietowanych). Zaś na postawione nauczy-

cielom pytanie: czy w działaniach szkoły uwzględniane są potrzeby środowiska w zakresie 

bezpiecznego  korzystania z Internetu (?),  twierdząco odpowiedziało ok. 98% ankietowanych. 

Jedna osoba (czyli ok. 2%) nie miała zdania w tej sprawie. 

Ponadto wszyscy ankietowani nauczyciele odpowiedzieli twierdząco na pytanie dotyczące 

wspierania przez szkołę rodziców w procesie zaznajamiania dzieci z problemami wynikają-

cymi z nieumiejętnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych. Rodzice 

natomiast tylko w 48% odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wskazując m.in. na znane im 

formy działań szkoły, jak: pogadanki, warsztaty, konkursy, czy spektakle profilaktyczne. 

Podobny procent ankietowanych rodziców (47%) wybrało odpowiedź: „nie wiem”, co może 

świadczyć o ich niedostatecznym zaangażowaniu w życie społeczności szkolnej. 

 

2.  Jak szkoła mogłaby udoskonalić lub poszerzyć działania w zakresie bezpiecznego korzystania 

     z Internetu? 

      

Zdaniem większości nauczycieli (89%) podejmowane działania szkoły w zakresie bezpieczne-

go korzystania z Internetu wydają się wystarczające. Nie mniej jednak pozostała część 

ankietowanych dała do zrozumienia, że nad powyższym zagadnieniem należy się jeszcze 

bardziej pochylić: 2% określa działania jako mało wystarczające, 7% jako niewystarczające, 

zaś pozostała część nie ma zadania na ten temat. Sugestie ze strony nauczycieli dotyczące 

poszerzenia i/lub udoskonalenia działań szkoły są następujące: 
 

- Prowadzić częstsze szkolenia dla rodziców. 

- Organizować wspólne spotkania rodziców i ich dzieci aby poszerzyć wiedzę na ten temat. 

- Organizować tematyczne pogadanki. 

- Emitować lub organizować wyjścia na wybrane filmy edukacyjne. 

https://tikowybelfer.blogspot.com/
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- Prowadzić warsztaty i kursy tematyczne. 

- Realizować projekty edukacyjne. 

- Częściej na lekcjach wskazywać uczniom źródła informacji na dany temat. 

- Rozpowszechniać drukowane materiały informacyjne. 

 

3.  Czy podejmowane działania są analizowane?  

 

Z danych ankietowych adresowanych do nauczycieli możemy wnioskować, że ww. działa-

nia są analizowane. 49% osób ankietowanych wskazuję, że podejmuje podczas swojej pracy              

z uczniami szkoły tematy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz innych mediów społe-

cznościowych.  

Oprócz zajęć z informatyki, z której wybrane tematy zostały przedstawione w tzw. analizie 

danych zastanych, wspomniany procent nauczycieli realizuje powyższe zagadnienia głównie 

na godzinach wychowawczych, chociaż zapis w dzienniku elektronicznym nie pozwala tego 

jednoznacznie potwierdzić. Natomiast widocznym efektem pracy uczniów pod kierunkiem 

wybranych nauczycieli były/są gazetki ścienne zamieszczone na parterze oraz na I. piętrze 

szkoły.  

12% ankietowanych deklaruje, że omawia powyższe zagadnienia podczas zajęć na świetlicy 

szkolnej, zaś 24% podejmuje temat tylko wtedy, kiedy uczniowie sami o to zapytają. Pozostałe 

15% ankietowanych wskazuje, że nie ma takiej możliwości pracy z uczniem. 
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Analiza danych zastanych                                                                                                                   

w kontekście pytań kluczowych 

 

1.  Czy w szkole podejmowane są działania w zakresie bezpiecznego korzystania     

przez uczniów z Internetu oraz innych mediów społecznościowych? 

     Jeśli tak, to jakie są to działania? 

 

W ramach pracy Zespołu ds. ewaluacji przeprowadzona została analiza dokumen-

tacji szkolnej, w tym dzienniki lekcyjne, protokoły z zebrań z rodzicami, sprawo-

zdania z organizowanych akcji. Na podstawie ich analizy możemy stwierdzić, że 

szkoła podejmuje szeroki zakres działań mających na celu rozwijanie wiedzy 

uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz innych mediów 

społecznościowych. Działania te przebiegają na różnorakim polu i mają różnoraki 

charakter. Możemy je podzielić na te, które są ukierunkowane są na rozwój 

wiedzy uczniów na powyższy temat, oraz te, które mają charakter profilaktyczny     

i wspierający działalność wychowawczą  szkoły w tym zakresie.  

Do takich inicjatyw możemy zaliczyć obchodzony w naszej szkole rokrocznie 

Tydzień Bezpiecznego Internetu, który najczęściej przypada w miesiącu lutym.        

W tym roku szkolnym obchodziliśmy już dziesiątą edycję tej imprezy na terenie 

naszej szkoły. Podczas jej obchodów organizatorzy chcieli podkreślić także to, że 

szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do tzw. świata, innych ludzi, ale 

także do własnej osoby - jest więc wsparciem w ochronie naszej prywatności oraz 

w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie 

wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje interpersonalne są 

oparte na wzajemnym poszanowaniu osób.  

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie każdej klasy podjęli aktywność zwią-

zaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. 

Dla klas I-III, jak również w klasach IV-VII, przeprowadzone zostały zajęcia 

warsztatowe o tej tematyce. Z tej okazji powstały liczne prace graficzne, prezen-

tacje multimedialne, animacje, których głównym przesłaniem było zachowanie 

bezpieczeństwa podczas korzystania z zasobów internetowych. 

Na podstawie analizy dzienników lekcyjnych możemy stwierdzić, że tematyka 

bezpiecznego korzystania z Internetu jest regularnie poruszana podczas zajęć 

komputerowych i informatyki. W każdym z oddziałów klasowych znajdujemy 

tematy  dotyczące analizowanego zagadnienia.  

Oto przykłady tylko niektórych z nich: 
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 Dzień bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci.                                        

(klasa 4 A - informatyka z dn. 13.02.2018 r.) 

  

 Zajęcia w ramach DBI 2018 - praca w programie Paint. 

        (klasa 4 B - informatyka z dn. 15.02.2018 r.) 

 

 Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w Internecie.                                                           

(klasa 4 C - informatyka z dn. 12.02.2018 r.) 
 

 Bezpieczeństwo w sieci.                                                                                                                                              

(klasa 4 D - informatyka z dn. 15.02.2018 r.) 
 

 Zajęcia w ramach DBI 2018 – „Co wie o Tobie Twój telefon”.                                                            

(klasa 7 A - informatyka z dn. 13.02.2018 r.) 
 

Analiza dokumentacji szkolnej pozwala nam również stwierdzić, że dużą rolę            

w podejmowaniu działań będących przedmiotem niniejszej ewaluacji odgrywają 

wychowawcy poszczególnych klas. W ramach działalności klasowej lub w trakcie 

godzin wychowawczych, realizowane są zajęcia mające na celu uświadamianie 

uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z zasobów sieciowych oraz profila-

ktykę uzależnienia od Internetu i portali społecznościowych.  

Poniżej przedstawiamy tematy niektórych zajęć z wychowawcą zrealizowanych                    

w tym roku szkolnym: 

 

 Rozmowa na temat odpowiedzialności karnej za wpisy na portalach społeczno-

ściowych: obrażanie, ubliżanie kolegom, niestosowne umieszczanie zdjęć.  

(klasa 5 B zajęcia z wychowawcą - 24.04.2018 r.) 
 

 Czym jest uzależnienie? Różne rodzaje uzależnień. Zagrożenia wynikające z korzy-

stania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.  

(klasa 5 A zajęcia z wychowawcą - 17.10.2018 r.) 
 

 Bezpieczeństwo w sieci - pogadanka. Internet jako narzędzie wspomagające 

naukę. (klasa 4 D – zajęcia z wychowawcą - 01.02.2018 r.) 
 

 Zajęcia z pedagogiem szkolnym o przemocy i cyberprzemocy.  

    (klasa 4 b – zajęcia z wychowawcą 16.01. 2018 r.) 

 

 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania Internetu.                                                        

(klasa 4 A - zajęcia z wychowawcą 18.12.2017 r.) 
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2.  Czy szkoła wspiera rodziców w procesie zaznajamiania dzieci w problemami 

wynikającymi z nieumiejętnego korzystania z Internetu?   

     Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

Analizując sprawozdania i dokumentację z pracy szkoły możemy stwierdzić, że 

działalność szkoły ukierunkowana na wsparcie rodziców w procesie zaznajamiania 

ich dzieci z problemami wynikającymi z nieumiejętnego korzystania z Internetu 

jest niezaprzeczalna i oczywista. Wynika ona z realizacji podstawowych zadań 

działalności szkoły oraz realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Działania podejmowane przez szkołę w tym zakresie są wielorakie i przybierają 

różne formy. Przykładem działań wspierających są pogadanki w trakcie zebrań                    

z rodzicami, konsultacje, współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem.  

Cyklicznie szkoła organizuje prelekcje dla rodziców dotyczące analizowanej 

tematyki. W bieżącym roku szkolnym prelekcje takie odbyły się podczas zebrań                  

z rodzicami:  

- w dn. 23.11.2017 r. - odbyła się prelekcja neuropsychologa p. Michała Szulca na 

temat wirtualnych zagrożeń;  

- w dn. 24.04.2018 r. prelekcja pt. „Profilaktyka uzależnień i cyberprzemoc” prowa-

dzona przez przedstawicieli policji: Piotra Rokitę z Komendy Powiatowej Policji   

z Bełchatowa i Tomasza Retke - dzielnicowego z Posterunku Policji w Kleszczowie.  

W trakcie tych spotkań, rodzice uczulani byli na problemy związane z niewłaści-

wym korzystaniem z Internetu, w tym konsekwencje lekceważenia tego problemu 

przez rodziców oraz z ich rola w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania 

z zasobów sieciowych przez uczniów.  
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Wnioski 

 

       Na podstawie analizy danych zgromadzonych podczas prac Zespołu ds. ewaluacji 

nasuwają się następujące wnioski w kontekście tzw. pytań kluczowych. 

Dzieci i młodzież naszej szkoły korzystają z bardzo szerokiej gamy produktów 

umożliwiających tzw. surfowanie po Internecie. Już rozumienie samego pojęcia 

„komputer” przez dzieci i młodzież naszej szkoły jest inne niż u osób je uczących. 

Funkcję przenośnego komputera dla uczniów pełni najczęściej smartfon, który przez 

tzw. świat osób dorosłych nazywany jest „telefonem”. Aby połączyć się z Internetem 

uczniowie najczęściej wykorzystują do tego celu oprogramowanie w formie aplikacji, 

które umożliwiają im swobodną konwersację, robienie i edytowanie zdjęć czy nagry-

wanie krótkich filmików. Tak więc korzystanie przez nich z tzw. komputera ma 

zwykle wymiar bardzo osobisty poprzez miniaturyzację odbiorników treści interne-

towych. Zdecydowana większość uczniów korzysta z Internetu w domu, co tylko 

teoretycznie daje możliwość pełnej kontroli treści, do jakich uczniowie mają dostęp. 

Spory procent uczniów robi zakupy w sieci bez wiedzy swoich rodziców. 

Blisko połowa ankietowanych uczniów deklaruje, że spędza w sieci do 1 godz. dziennie, 

zaś ponad 40% od 1 - 3 godz. dziennie. Niestety spora część uczniów przynosi telefony 

komórkowe do szkoły oraz po kryjomu z nich korzysta, głównie podczas przerw 

śródlekcyjnych. 

 

Najbardziej popularnym portalem społecznościowym wśród dzieci i młodzieży naszej 

szkoły jest Facebook. Do pozostałych znanych uczniom serwisów możemy zaliczyć: 

Snapchat, Instagram, Messenger, Twitter, Musical.ly, Youtube, WhatsApp, oraz 

Tumblr. Aby zachęcić dzieci i młodzież do instalowania i częstego używania wybra-

nej aplikacji, powstają liczne strony internetowe, np. z quizami, które mają przekonać 

użytkowników do pozytywnego jej charakteru i zastosowania. Należy jednak zazna-

czyć, że niektóre efekty pracy wybranych aplikacji przybierają charakter skrajnie nega-

tywny, z punku widzenia religijnego wręcz demoniczny. Samo wdrukowanie w pod-

świadomość tego typu treści, najczęściej w postaci obrazów, może mieć negatywny 

wpływ na prawidłowy całościowy (gł. psychiczny, emocjonalny i duchowy) rozwój 

osobowościowy młodego człowieka, na jego postrzeganie siebie, drugiego człowieka 

i całego świata. 

Z ankiet wynika, że uczniowie naszej szkoły szukają w Internecie przede wszystkim 

rozrywki. Dopiero potem jest: komunikacja z innymi, zawieranie i podtrzymywanie 

znajomości, sprawdzanie poczty e-mail, zdobycie nowej wiedzy, w tym przygotowa-

nie do lekcji, rozwijanie zainteresowań czy zakupy. 
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Można więc powiedzieć, że motywami obecności uczniów w sieci jest najczęściej 

interakcja z rówieśnikami (wymiana zdjęciami, filmami oraz muzyką jako nośnikiem 

informacji). Często chcą być nie tylko zauważeni, ale i docenieni (np. za swoją 

kreatywność w sieci) przez świat rówieśniczy. Szukają akceptacji zarówno na pozio-

mie jednostkowym, jak i społecznym. Ich ciekawość nowych form kreowania siebie 

oraz świata rówieśniczego często jest wprost proporcjonalna do przeżywania tzw. 

nudy. Będąc zalogowanym na wybranym profilu społecznościowym przy stosunkowo 

niewielkim zaangażowaniu użytkownika można doświadczyć mocnego pobudzenia 

emocjonalnego, które odpowiada silnym potrzebom identyfikacji lub przynależności 

do wybranej grupy społecznej.   

Pomijając kwestię tzw. naturalnych zainteresowań uczniów informatyką, może się to 

wiązać z poczuciem wewnętrznej pustki i niedostatecznym wypracowaniem więzi 

społecznych (np. z członami swojej rodziny). Zatem ich nadmierna aktywność interne-

towa może stanowić swoistą kompensację braków lub nieprawidłowości na poziomie 

psychiczno-duchowo-emocjonalnym.  

Kolorowe i „zabawne” aplikacje multimedialne instalowane na tabletach i smartfo-

nach naszych uczniów, w połączeniu z brakiem większego zainteresowania ze strony 

domu rodzinnego oraz dziecięcym i młodzieżowym egocentryzmem, mogą wykazy-

wać właściwości silnie uzależniające. 

Zdaniem wielu twórców aplikacji, reklamodawców oraz trendsetterów aplikacje                

z zakresu mediów społecznościowych i komunikatorów stanowią tzw. „must-have” 

niemal na każdym urządzeniu mobilnym. Większość użytkowników nie wyobraża 

sobie kontaktu ze światem bez ich pomocy. Są to aplikacje, które całkowicie podbiły 

rynek mobilny, czego dowodzą badania przeprowadzone przez Global Web Index1             

i Similar Web. Aplikacje społecznościowe nie tylko stanowią najszybciej rozwijającą się 

kategorię aplikacji, ale również najsilniej uzależniają od siebie swoich użytkowników. 

Obie grupy badawcze, czyli rodzice i ich uczniowie zdają sobie także sprawę z tzw. 

zagrożeń internetowych. Są to najczęściej: oszustwa i wyłudzenia, uzależnienie od gier 

sieciowych, negatywne oddziaływanie na psychikę, pornografia i zubożenie kon-

taktów międzyludzkich. 

Analizując sprawozdania i dokumentację z pracy szkoły można stwierdzić, że działania 

szkoły uwzględniają potrzeby środowiska w zakresie bezpiecznego korzystania              

z Internetu, w tym wsparcie rodziców w procesie zaznajamiania ich dzieci z problema-

mi wynikającymi z nieumiejętnego korzystania z sieci.  

                                                 
1 Por. https://socialpress.pl/2011/06/krajobraz-mediow-spolecznosciowych-wedlug-global-web-index. 

https://socialpress.pl/2011/06/krajobraz-mediow-spolecznosciowych-wedlug-global-web-
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Działania podejmowane przez szkołę w tym zakresie są wielorakie i zróżnicowane, 

np.: liczne pogadanki w trakcie zebrań z rodzicami, konsultacje, współpraca z peda-

gogiem i psychologiem szkolnym, różnego rodzaju prelekcje, konkursy, projekty 

edukacyjne czy spektakle teatralne. 

Ogólnodostępny jest także blog edukacyjny, pt. TIKowy Belfer, który jest ważnym 

nośnikiem informacji, jak skutecznie i bezpiecznie korzystać z zasobów interneto-

wych. 

Zdaniem większości nauczycieli podejmowane działania szkoły w zakresie bezpie-

cznego korzystania z Internetu wydają się wystarczające. Nie mniej jednak powstały 

liczne propozycje poszerzenia i/lub udoskonalenia działań szkoły w tym zakresie,              

a mianowicie: prowadzić częstsze szkolenia dla rodziców, w tym pogadanki, na 

których mogliby być obecni rodzice ze swoimi dziećmi, emitować lub organizować 

wyjścia na wybrane seanse edukacyjne, częściej i skuteczniej rozpowszechniać druko-

wane materiały informacyjne. Ponadto nauczyciele omawiają i analizują powyższe 

treści podczas zajęć z informatyki, godzin wychowawczych, godzin pracy świetlicy 

szkolnej lub w ramach tzw. swobodnej pogadanki z uczniami. Widocznym efektem 

pracy nauczyciela z uczniami są gazetki ścienne zamieszczone na szkolnych koryta-

rzach. 

 

Rekomendacje 

 

1.  Systematycznie podnosić kompetencje nauczycieli w zakresie bezpiecznego   

korzystania z Internetu, w tym. tzw. portali i aplikacji społecznościowych. 

2.  Systematycznie wspierać rodziców/prawnych opiekunów uczniów w zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu.  

3.  Podczas spotkań z rodzicami uświadamiać im konieczność i znaczenie                               

prawidłowych relacji międzyludzkich w ich rodzinach. 

4.  Prezentować uczniom pozytywne i negatywne aspekty korzystania z Internetu,  

gł. z tzw. portali i aplikacji społecznościowych. 

5.  Przestrzegać zasady niekorzystania przez uczniów w szkole z cyfrowych źródeł 

komunikacji.  

6.  Zadbać o budowanie przyjaznego dzieciom i młodzieży środowiska szkolnego 

poprzez ściślejszą integrację dzieci w klasie, poczucie ich przynależności do 

społeczności szkolnej, budowanie w uczniach poczucia własnej wartości.  

7.  Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych poprzez wychowanie ku 

wartościom.  

https://tikowybelfer.blogspot.com/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

ANKIETA NR 1 DLA UCZNIÓW 
 
 
 

Bezpieczne korzystanie przez uczniów z Internetu oraz innych mediów społecznościowych. 
 

Anonimowa ankieta dla uczniów SP im. J. Korczaka w Kleszczowie. 

 
 

 

Witaj! 
 

Jesteśmy zespołem nauczycieli, którzy chcieliby poznać Twoją opinię dotyczącą korzystania przez Ciebie z Internetu. 
Twoje szczere odpowiedzi są dla nas bardzo ważne i mogą być pomocne w planowaniu działań wychowawczych                
i dydaktycznych naszej szkoły.  
 

Zapraszamy do współpracy. 
Powodzenia! 
 
 

 

 
 
1.    Jaka jest Twoja płeć? 
 

Chłopiec. 

Dziewczyna 

 

2.    Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu?  
 

W domu. 

W szkole. 

Inne (napisz jakie):   ……………………………………………………….…………………………………………………..………………… 

 
 
          ………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3.    Jak często korzystasz z Internetu? 
 

Codziennie. 

Kilka razy w tygodniu. 

Kilka razy w miesiącu. 

Rzadziej. 

4.    Ile godzin dziennie spędzasz odwiedzając strony internetowe? 
 

Mniej niż 1 godzinę. 

1 godzinę. 

2 godziny. 

3 godziny. 

Więcej niż 3 godziny.  
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5.    Do jakich celów wykorzystujesz Internet?  
       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

Gry on-line. 

Nauka (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników itp.) 

Komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory (np. Messenger, Skype, WhatsApp). 

Czaty internetowe. 

Sprawdzanie poczty elektronicznej. 

Przeglądanie portali informacyjnych (np. onet.pl, interia.pl, wp.pl) 

Wyszukiwanie przydatnych informacji. 

Ściąganie plików (filmy, muzyka, itp.) 

Korzystanie z serwisów społecznościowych (np. facebook.com, nk.pl). 

Czytanie lub prowadzenie bloga. 

Robienie zakupów. 

Słuchanie muzyki, oglądanie filmów. 

Bez celu. 
 

   6.   Czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z użytkowaniem sieci Internet? 
 

Tak. 

Nie. 
 

        7.   Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? 
       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

Od nauczycieli. 

Od rodziców. 

Od kolegów i koleżanek. 

Z publikacji prasowych. 

Z audycji i spotów telewizyjnych. 

Z innych źródeł. 
 

       8.   Czy zawierasz nowe znajomości przez Internet? 
 

Tak. 

Nie 

       9.   Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną w sieci? 

Nigdy. 

Tylko 1 raz. 

Klika razy. 

Wiele razy. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://onet.pl&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNEvOTGp1YD-C0l0HLu5JTrDizlYMA
https://www.google.com/url?q=http://interia.pl&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNGFEsY95eVUPf8v3mnCUdrpq2qYbA
https://www.google.com/url?q=http://facebook.com&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNH8sOatukydm0R_-z0npiXm0Mk8_A
https://www.google.com/url?q=http://nk.pl&sa=D&ust=1525106218547000&usg=AFQjCNFauX2PPdR-2Gl6cmVhZIIWvDcjkQ
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 10.  Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez Internet mogą być niebezpieczne? 
 

Tak. 

Nie. 

Nie wiem. 
 

11.  Czy uważasz, że podawanie przez Internet danych osobowych obcym osobom jest  
       niebezpieczne? 
 

Tak. 

Nie. 

Nie wiem. 

 
 

12.  Czy rejestrując się na różnych stronach internetowych podajesz prawdziwe dane  
       osobowe, adresowe? 
 

Tak. 

Nie. 
 

13.  Czy uważasz, że można uzależnić się od Internetu? 
 

Tak. 

Nie. 

Nie wiem. 
 

14.  Czy uważasz, że jesteś uzależniony od Internetu? 
 

Tak. 

Nie. 

Nie wiem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
ANKIETA NR 2 DLA UCZNIÓW 

 
 
 

Bezpieczne korzystanie przez uczniów z Internetu oraz innych mediów społecznościowych. 
 

Anonimowa ankieta dla uczniów SP im. J. Korczaka w Kleszczowie. 

 
 

 

Witaj! 
 

Jesteśmy zespołem nauczycieli, którzy chcieliby poznać Twoją opinię dotyczącą korzystania przez Ciebie z Internetu. 
Twoje szczere odpowiedzi są dla nas bardzo ważne i mogą być pomocne w planowaniu działań wychowawczych                
i dydaktycznych naszej szkoły.  
 

Zapraszamy do współpracy. 
Powodzenia! 
 
 

 
 
 

1.    Jaka jest Twoja płeć? 
 

Chłopiec. 

Dziewczyna. 

 

2.    Czy masz masz własny sprzęt z dostępem do Internetu i jaki on jest?                                                                                    
       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

Komputer stacjonarny. 

Komputer przenośny (np. laptop, notebook).  

Tablet. 

Smartfon lub inne przenośne urządzenie telefoniczne. 

 
3.    Czy Twój rodzic lub Twoi rodzice mają swój profil na jakimkolwiek portalu      
       społecznościowym?  
 

Tak. 

Nie. 

Nie wiem. 

 

4.    Czy Ty masz własny profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym?  

 

Tak. 

Nie. 
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5.    Jeśli wcześniej zaznaczyłeś NIE, to czy chciałbyś mieć własny profil na wybranym     
       portalu społecznościowym?  
 

Tak. 

Tak, ale jeszcze nie teraz.  

Nie. 

Nie wiem. 

 

6.   Jeśli wcześniej zaznaczyłeś: TAK, to napisz nazwę (z pamięci) portalu społecznościowego,  
      na którym chciałbyś mieć własny profil?                                                               
      (może być napisana więcej niż 1 nazwa) 
 

      Jego nazwa to: ……………………………………………………….…………………………………………………….………………………… 

 
         ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………… 
 
 

7.    Jakie według Ciebie mogą być korzyści z posiadana własnego konta na portalu  
       społecznościowym?                                                 

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź) 
 

Uznanie innych osób, które już mają własne profile.  

Mogę z innymi porozmawiać, powymieniać się zdjęciami, filmikami. 

Tylko tam jestem sobą i czuję się z tym dobrze i bezpiecznie.  

Fajnie jest mieć własne konto/profil. 

Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. 

Inne (napisz jakie?)  …………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8.    Jak często zaglądasz na szkolną stronę internetową?  
 

Codziennie.  

Średnio 1 raz w tygodniu. 

Bardzo rzadko.  

Wcale. 

W ogóle mnie to nie interesuje.  

9.    Czy przynosisz do szkoły telefon komórkowy?  
 

Tak.                                                                                                                                                                               

Czasami.                                                                                            

Nigdy. 
 
 

10.    Czy uważasz, że rodzice mają wpływ na to, co robisz w Internecie? 
  

Tak, rodzice wiedzą, co robię w Internecie. 

Tak, ale nie zawsze rodzie wiedzą o wszystkim. 

Nie mają na to wpływu, co ja robię w Internecie. 

Mam wolną rękę, ponieważ mi ufają. 

Chciałbym, aby byli bardziej zainteresowani tym, co ja robię w Internecie. 
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11.    Czy według Ciebie działania szkoły odpowiadają Twoim zainteresowaniom Internetem?  
 

Tak. 

Czasami. 

Nie. 

W ogóle mnie Internet nie interesuje. 

 
 

12.    Czy korzystałbyś z telefonu (z Internetem) w szkole, gdyby była taka możliwość? 
  

Tak.                                                                                                                                                                      

Nie.                                                                                                                                                                      

Nie wiem. 
 

13.    Czy przydarzyło Ci się kiedyś, że ktoś na swoim koncie/profilu Ciebie ośmieszył, napisał 
nieprawdziwe rzeczy, o których wolałbyś zapomnieć? 

Tak.                                                                                                                                                                                     

Nie.                                                                                                                                                                            

Nie wiem. 
 

14.    Jeśli wcześniej zaznaczyłeś: TAK, to wskaż, co byś zrobił, aby wyjaśniać zaistniałą      
       sytuację?  
 

Porozmawiałbym z tą osobą, która to napisała/zamieściła. 

Porozmawiałbym o tym ze swoim rodzicem/rodzicami. 

Porozmawiałbym o tym z nauczycielem w szkole (np. z wychowawczynią, informatykiem). 

Nie wiem. 

Inne (napisz jakie?)  …………………………………………………….…………………………………………………………………….… 

 
          ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
         
 

          ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

ANKIETA DLA RODZICÓW 
 
 

 
 

Bezpieczne korzystanie prze uczniów z Internetu                                                                          
oraz innych mediów społecznościowych. 

 

Anonimowa ankieta przeznaczona dla rodziców/prawnych opiekunów                                     
uczniów SP im. J. Korczaka w Kleszczowie. 

 
 

 
 
 

 
1.    Jak często Państwa dziecko korzysta z Internetu?  
 

 Codziennie. 

 Kilka razy w tygodniu. 

 Kilka razy w miesiącu. 

 Rzadziej. 

2.    Ile czasu dziennie Państwa syn/córka poświęca surfowaniu po Internecie?   
 

 Mniej niż 1 godzinę. 

 1-3 godzin. 

 3-5 godzin. 

 Więcej niż 5 godzin. 

 

3.    Gdzie najczęściej Państwa dziecko korzysta z Internetu?   

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         
 

 W domu. 

 W szkole. 

 U znajomego. 

 W kawiarence internetowej. 

 

4.    Czy interesują się Państwo sposobem spędzania czasu przez dzieci przed  

       komputerem?  
 

 Tak. 

 Nie. 

 Czasami. 
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5.    W jakim celu Państwa dziecko korzysta z Internetu?  

       (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         
 

 Rozrywka (gry, muzyka itp.) 

 Sprawdzanie poczty e-mail. 

 Komunikacja (czaty, komunikatory). 

 Zdobycie nowej wiedzy. 

 Przygotowanie do lekcji. 

 Zawieranie znajomości. 

 Zakupy. 

 Media społecznościowe (Proszę podać jakie?) 

 

            ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………  

 

           ……………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
 

 Inne (Proszę podać jakie?) 

            ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………  

 

           ……………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
 

 Nie wiem. 

 
6.     Jakich zagrożeń, z którymi mogą spotkać się dzieci w Internecie, obawiają się     

        Państwo najbardziej?  

        (może być zaznaczona więcej niż 1 odpowiedź)                                         

 

 Oszustwa, wyłudzenia. 

 Uzależnienie od gier sieciowych. 

 Negatywne oddziaływanie na psychikę. 

 Propagowanie środków odurzających. 

 Pedofilia. 

 Pornografia. 

 Zubożenie kontaktów międzyludzkich. 

 Inne (Proszę podać jakie?) 

            ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………  

 

            …………………………………………………………………..………………………………………………….…...………………… 
  

            …………………………………………………………………..………………………………………………….………...…………… 
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7.     Czy Szkoła Podstawowa w Kleszczowie podejmuje działania w zakresie  

       bezpiecznego korzystania przez uczniów z Internetu? 

 

 Tak. 

 Nie. 

 Nie wiem. 
 

8.    Jeśli TAK, proszę wybrać, które formy podejmowane są w szkole najczęściej:  
 

 Pogadanki. 

 Warsztaty. 

 Konkursy. 

 Spektakle profilaktyczne. 

 Inne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 
 
 

 
 

Bezpieczne korzystanie z Internetu oraz innych mediów społecznościowych. 
 

Anonimowa ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej                                                                         
przeznaczona dla nauczycieli SP im. J. Korczaka w Kleszczowie. 

 
 

 
 

 
1.    Czy ma Pan/Pani własny sprzęt z dostępem do Internetu i jaki on jest?                                                                   
       (może być więcej niż 1 odpowiedź) 
 

Komputer stacjonarny. 

Komputer przenośny (np. laptop, notebook).  

Tablet. 

Smartfon lub inne przenośne urządzenie telefoniczne. 

2.    Czy ma Pan/Pani własny profil na jakimkolwiek portalu społecznościowym?  
 

Tak. 

Nie. 

3.    Jak często loguje się Pan/Pani na swoim portalu społecznościowym?  
 

 Od czasu do czasu.  

 Kilka razy w tygodniu. 

 Codziennie. 

 Kilka razy dziennie. 

 Jestem cały czas zalogowany/zalogowana. 
 

4.    Ile czasu spędza Pan/Pani korzysta ze środowiska intranetowego w celach prywatnych?  
 

 Od czasu do czasu.  

 W ramach potrzeb i zainteresowań. 

 Mniej niż 1 godz. dziennie. 

 1-3 godz. dziennie. 

 Nie wiem, nie kontroluję tego. 
 

5.    W jakim celu korzysta Pan/Pani ze środowiska intranetowego? (może być więcej niż 1 odp.) 
 

 Głównie w celach zawodowych. 

 Głównie w ramach prywatnych potrzeb i zainteresowań.  

 Komunikacja z innymi osobami. 
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 Zakupy.  

 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
6.     Czy podejmuje Pan/Pani podczas pracy z uczniami naszej szkoły tematy bezpiecznego      
        korzystania z Internetu oraz innych mediów społecznościowych?  
 

 Tak, na godz. wychowawczych. 

 Tak, podczas zajęć na świetlicy szkolnej. 

 Czasami, kiedy uczniowie sami o to zapytają. 

 Nie mam takiej możliwości. 

 

7.     Czy w szkole podejmowane są działania w zakresie bezpiecznego korzystania przez    

        uczniów z Internetu oraz innych mediów społecznościowych? 
 

 Tak. 

 Tak, ale są one niewystarczające. 

 Nie. 

 Nie wiem. 
 

8.    Czy w działaniach szkoły uwzględniane są potrzeby środowiska w zakresie     

       bezpiecznego korzystania z Internetu? 
 

Tak. 

Częściowo. 

Nie. 

Nie mam zdania.  

9.    Czy szkoła wspiera rodziców w procesie zaznajamiania dzieci z problemami   

wynikającymi z nieumiejętnego korzystania z Internetu oraz mediów 

społecznościowych?   

Tak. 

Częściowo. 

Nie. 

Nie mam zdania.  

10.    Jak szkoła mogłaby udoskonalić lub poszerzyć działania w zakresie bezpiecznego  
       korzystania z Internetu? 

          ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………… 

          ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………… 

          ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………… 

 

       Dziękujemy za wypełnienie ankiety.       
                                                                                                                        
       Zespół ds. ewaluacji wewn. 


