
CYFROWY ŚWIAT – FILM 1: „Amputacja” / T: Fonoholizm - nowe uzależnienie  ZAŁĄCZNIK 1    

„Sąd nad smartfonem”

[1] WOŹNY

Proszę wstać, sąd idzie.

[2] SĘDZIA

W dniu dzisiejszym odbędzie się rozprawa przeciwko powszechnie używanemu gadżetowi, który posiada prawie każdy 
młody człowiek, czyli przeciwko smartfonowi. Posiadanie tego urządzenia stało się dziś podstawowym czynnikiem, który 
decyduje o akceptacji wśród kolegów i koleżanek. A jednak wpłynęło do naszego sądu podejrzenie o wykroczenie zwane 
FONOHOLIZMEM. 

FONOHOLIZM – to uzależnienie od telefonu komórkowego.
Obrońcą oskarżonego jest Pan ……..
Oskarżycielem zaś Pani…………..
Proszę Panią prokurator o zabranie głosu.

[3] PROKURATOR

W toku przeprowadzonego śledztwa prokuratura ustaliła, że oskarżony uzależnia od siebie nawet małe dzieci. One 
często nie znają innego świata poza siecią. Świat wirtualny staje się wówczas narzędziem destruktywnym i zagrażającym 
jego zdrowiu. Zresztą, nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych można zauważyć kompulsywny sposób korzystania z sieci. 
Wyraża się on przymusem bycia na bieżąco i ciągłego sprawdzania nowych powiadomień czy udostępnień. Bycie „poin-
formowanym” i „bycie informatorem” stało się dla młodych ludzi tak ważne, że aktywność w sieci równa się nieistnieniu 
w życiu realnym, prawdziwym. Nieważne staje się istnienie tu i teraz. Liczą się polubienia w sieci, a nie rzeczywiste kontak-
ty z przyjaciółmi, kolegami czy najbliższą rodziną. Taki człowiek jest całkowicie oderwany od rzeczywistości.  
Proszę na świadka jednego z rodziców.

[4]  MATKA

Z moją córką coraz trudniej spokojnie porozmawiać, spędzić wspólny czas bez irytującego przerywania przez dźwięki 
wydobywające się z telefonu. Kiedy proszę ją o pozostawienie telefonu podczas wspólnego obiadu, spotyka mnie ze strony 
córki złość i agresja. Awantury są coraz częstsze. Ona i ja stajemy się wobec siebie obce i wrogo nastawione. Ten gadżet 
zatruwa nam życie. Ja staję się strzępkiem nerwów. Muszę brać środki uspokajające, które i tak niewiele pomagają. Widzę, 
jak tracę moją ukochaną córeczkę. Dlaczego ona nie może mieć pogodnego, spokojnego dzieciństwa, jakiego ja doznałam? 
Takich urządzeń wtedy jeszcze nie było… a żyło się pogodniej i spokojniej.

[5] ADWOKAT

Wzywam na świadka socjologa, który przedstawi nam krótką historię uzależnienia od telefonu i internetu.

[6] SOCJOLOG

Możliwość takiego uzależnienia jako pierwszy zasygnalizował już w 1995 roku psychiatra Ivan Godberg, zaś Kimber 
Young rok później zaproponował, aby uzależnienie od internetu traktować jako chorobę.

Proces popularyzacji kontaktu z internetem można obserwować już od ok. 2000 roku, kiedy to na polski rynek komu-
nikacyjny wchodziły szybkie łącza. Kolejnym punktem przełomowym był rok 2009, kiedy w Polsce zanotowano sprzedaż 
smartfonów na poziomie 1 miliona egzemplarzy. W roku 2015 około 60% Polaków posiadało smartfon. Do pewnego 
momentu smartfon do łączenia z internetem był używany jedynie w miejscu, gdzie znajdował się dostęp do sieci Wi-Fi, 
czyli najczęściej w domu. Obniżenie cen transmisji danych przez operatorów komórkowych oraz zwiększenie wachlarza 
usług spowodowało większe zainteresowanie korzystaniem z internetu. Obecnie każdej dziedzinie życia dedykowana jest 
jakiegoś typu usługa internetowa.

Wydaje się, że korzystanie ze smartfona, dzielenie się własnymi opiniami i doświadczeniami ze świata realnego nie nie-
sie żadnego zagrożenia. Jest w tym wiele prawdy. Jednak istnieje  zagrożenie w postaci uzależnienia, które traktuje się jako 
chorobę. 



[7] PROKURATOR

Dziękuję za ten rys historyczny. Sami Państwo widzą, że sprawa jest poważna. Dlatego wzywam na świadka psychologa, 
który powie jak nadmierne korzystanie ze smartfona zmienia psychikę człowieka. 

[8] PSYCHOLOG

Nałogowe korzystanie ze smartfona można zaliczyć do zaburzeń zachowania i określić jako uzależnienie behawioralne, 
czyli uzależnienie od czynności. W Polsce to nałogowe zachowanie nazywa się najczęściej fonoholizmem. 

Oto lista objawów wskazujących na uzależnienie:
 � Funkcjonowanie ze smartfonem niemal „przyklejonym” do ręki.
 � Nierozstawanie się z nim nawet w nocy.
 � Sprawdzanie komórki przed snem i zaraz po przebudzeniu.
 � Odczuwanie niepokoju, lęku, złości lub gniewu, gdy nie ma jej pod ręką.
 � Spędzanie dnia bez komórki jest czymś niewyobrażalnym.
 � Poczucie przymusu surfowania w internecie i czatowania za pomocą telefonu.
 � Występowanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczonego ko-

rzystania ze smartfona.
 � Korzystanie z telefonu komórkowego pomimo szkodliwych następstw związanych ze spędzonym czasem z tym gadże-

tem:
a) fizycznych (brak ruchu), 
b) psychicznych (drażliwość, nerwowość), 
c) społecznych (słabe relacje z rówieśnikami w realu).

 � Młody człowiek zagrożony fonoholizmem na prośbę o odłożenie telefonu reaguje agresją, niepokojem, trudno mu się 
skoncentrować.

[9] PROKURATOR

Dlatego teraz proszę o zabranie głosu następnego świadka, to jest lekarza.

[10] LEKARZ

U dzieci uzależnionych od telefonu komórkowego można zaobserwować dolegliwości somatyczne: bóle głowy, kłopo-
ty ze snem, kłopoty ze skupieniem uwagi. Jednym z najbardziej wymownych symptomów są wspomniane już agresywne 
reakcje, gdy rodzice próbują dziecku telefon odebrać. Zdarza się, że nastolatki nie poprzestają na agresji słownej, trzaskają 
drzwiami, niszczą przedmioty.

[11] PROKURATOR

Dziękuję za te informacje. I na koniec poproszę jeszcze o wypowiedź drugiego rodzica. Ojca nastolatka.

[12] OJCIEC

Mojemu synowi zdarza się korzystanie ze smartfona nawet w nocy. Mimo wyraźnego zakazu dyrekcji szkoły zabrał go 
(zresztą nie on jeden) na szkolną wycieczkę. Wszelkich informacji do rodziców miał udzielać w tym czasie wychowawca. 
Nie posłuchał i otrzymał obniżoną ocenę z zachowania. Nie posłuchał po raz drugi i nie wyłączył telefonu w teatrze, po-
mimo wyraźnej prośby spikera przed rozpoczęciem spektaklu. Moja kieszeń jest coraz bardziej nadwrężona. Po pierwsze 
rachunki za telefon są coraz wyższe. Po drugie wzoruje się na kolegach, którzy świetnie orientują się w najnowocześniej-
szych modelach telefonów i ich funkcjach, wymuszając zakup coraz nowszych egzemplarzy. Zatem pytam wysokiego sądu 
i zwracam się do ławników z pytaniem: Czy to nie jest już uzależnienie?

[13] PROKURATOR

Wysoki sądzie, mamy tu przed sobą wyrafinowanego przestępcę. Jest przebiegły i podstępny. Wydaje się, że ułatwia 
i uatrakcyjnia życie młodego człowieka. Przy okazji jednak je rujnuje i niszczy kontakty międzyludzkie. Opierając się na 
zeznaniach świadków, żądam surowej kary. Aby jednak wyrok stał się obiektywny oddajmy jeszcze głos obrońcy.



[14] ADWOKAT

Wysoki sądzie, podczas wydania ostatecznego wyroku proszę uwzględnić fakt, że samo posiadanie smartfona nie może 
być przestępstwem. To nie urządzenie jest winne, ale ten kto je posiada i nim się posługuje. To oczywiste, że dostęp do tego 
urządzenia zdecydowanie usprawnia nasze życie, ponieważ: 

 � ułatwia dostęp do internetu i zdybywania potrzebnych informacji,
 � umożliwia szybkie komunikowanie się ze znajomymi,
 � daje dostęp do rozrywki, muzyki, Cyfrowy świat – FILMów itd.,
 � jest dużym wsparciem w podróżowaniu i dotarciu do celu,
 � umożliwia robienie zdjęć, Cyfrowy świat – FILMowanie i nagrywanie sytuacji, w których się znajdujemy.

To bardzo bogaty świat wirtualny, umożliwiający stały dostęp do aktualności, nowych wpisów i komunikowania wła-
snych przeżyć i doświadczeń. Czy to źle? Czy z takiej szansy nie warto skorzystać?

Wiadomo, że dla użytkowników telefonów komórkowych niezbędny jest telefoniczny savoir-vivre. Są miejsca i sytuacje, 
w których wyłączamy komórki, np. w teatrze, kinie, kościele czy na wspólnym przyjęciu. Ten savoir-vivre powinien rów-
nież obowiązywać w szkole, podczas różnych konferencji czy wykładów. A w środkach komunikacji? Czy nie powinniśmy 
zachować umiar i dyskrecję, by nie przeszkadzać innym?

O nadmiernym korzystaniu z tego dobrodziejstwa wielu moich przedmówców już wspominało. Ja tylko dodam, że 
przyczyną uzależnienia od smartfona może też być lęk młodego człowieka przed samotnością i brakiem akceptacji kole-
gów, koleżanek. Dlatego trzeba pokonać swoją nieśmiałość i nawiązywać kontakty w realu, aby narzędzia elektroniczne nie 
stały się ucieczką w świat wirtualny. Dobre samopoczucie w rodzinie, szkole, wśród rówieśników ma tu duże znaczenie, 
aby nie stać się fonoholikiem. Wobec powyższego na koniec mojej przemowy zwracam się do ławy przysięgłych o unie-
winnienie oskarżonego.   

[15] ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH UDAJE SIĘ NA NARADĘ I REDAGUJE WYROK.

[16] SĘDZIA

Odczytuje wyrok i zamyka rozprawę.

Oprac. na podstawie: Uzależnieni od internetu, Grzegorz Jurczyński, „Wychowawca”, 11/2017, s. 18-22



CYFROWY ŚWIAT – FILM 2: „Słówko masowego rażenia” / T: Agresja elektroniczna  ZAŁĄCZNIK 5    

Metaplan – schemat pracy

Jak jest? 
(opis stanu sytuacji)

Jak powinno być?  
(opis stanu, jak powinno być) 

Dlaczego nie jest tak,  
jak powinno być? 

(przyczyny danego problemu,  
stanu, negatywnego zjawiska) 

Wnioski zależne od nas  
i niezależne od nas 

(dyskusja w grupach  
i zapis wniosków)



CYFROWY ŚWIAT – FILM 2: „Słówko masowego rażenia” / T: Agresja elektroniczna  ZAŁĄCZNIK 6    
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CYFROWY ŚWIAT – FILM 3: „Prawie prawda” / T: Fake newsy, czyli fałszywe informacje  ZAŁĄCZNIK 1    

10 przykazań wykrywania fałszywych informacji

1. Sprawdź źródło. Zapoznaj się ze stroną, jej misją i informacjami 
kontaktowymi.

2. Przeczytaj wszystko. Nagłówki bywają skandaliczne, celem 
zdobycia kliknięć. Sprawdź o czym jest reszta artykułu.

3. Sprawdź autora. Z kim masz do czynienia? Czy autor jest 
wiarygodny? Czy jest w ogóle prawdziwy?

4. Zapoznaj się ze źródłami tekstu. Kliknij na odnośniki. Ustal, czy 
informacje ze źródeł pokrywają się z tekstem.

5. Sprawdź datę. Stare wiadomości niekoniecznie odpowiadają 
obecnej rzeczywistości.

6. A może to żart? Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z satyrą. 
Sprawdź stronę i autora, by mieć pewność, że ktoś nie robi sobie 
żartów.

7. Pamiętaj o swoich uprzedzeniach. Zastanów się, czy Twoje 
przekonania mogą wpłynąć na Twój osąd.

8. Zapytaj ekspertów. Poproś specjalistę o opinię lub udaj się 
z tematem do miejsca, gdzie sprawdzają prawdziwość informacji.

9. Przeczytaj komentarze. Być może ktoś wytknie błędy lub 
nieprawdy zawarte w tekście.

10. Uważaj na miejsca, których nie znasz. Masz zaufane witryny? 
Trzymaj się ich.

Autor: Dariusz Filipek
https://dailyweb.pl/wszyscy-klamia-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi-z-fake-news/ [dostęp: 10.04.2019]



CYFROWY ŚWIAT – FILM 4: „Zgubione mieszkanie” / T: Internet. Pozwala nam na wiele, ale nie zapomina.  ZAŁĄCZNIK 2A    

„Co pojawi się 
w internecie,  

w nim pozostaje”.  
Czego nie powinniśmy 

ujawniać?

CYFROWY ŚWIAT – FILM 4: „Zgubione mieszkanie” / T: Internet. Pozwala nam na wiele, ale nie zapomina.  ZAŁĄCZNIK 2B    

„Kompromitujące 
materiały idą w świat”.  

Szanuj swoją 
prywatność,  
ponieważ…



CYFROWY ŚWIAT – FILM 5: „Drogowskaz tuż za rogiem” / T: Szukam idola czy autorytetu?  ZAŁĄCZNIK 1    
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CYFROWY ŚWIAT – FILM 5: „Drogowskaz tuż za rogiem” / T: Szukam idola czy autorytetu?  ZAŁĄCZNIK 2    
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