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O	  czym	  będzie?	  

•  Jak	  internet	  wpływa	  na	  funkcjonowanie	  
społeczne	  młodych	  ludzi?	  Będą	  bardziej	  
zsocjalizowani	  czy	  mniej?	  Bardziej	  etyczni	  czy	  
mniej?	  

•  Jakie	  stworzą	  społeczeństwo?	  
•  A	  co	  z	  relacjami	  rówieśniczymi?	  Relacjami	  
nauczyciel-‐uczeń?	  



No	  i	  o	  tym,	  że	  

•  Wszystkie	  pytania,	  które	  postawiliśmy	  
niekoniecznie	  są	  dobrze	  podstawione	  i	  warto	  
je	  stawiać	  inaczej	  



Wszystko	  przyspiesza	  –	  nowe	  media	  
nie	  są	  już	  nowe	  

Czy	  obraz	  medialny	  jest	  inny	  niż	  100	  
lat	  temu?	  
	  
• Telefon	  1890	  
• Radio	  1891	  
• Telewizja	  1920	  
• E-‐mail	  1966	  
• Internet	  (jako	  nazwa)	  1974	  
• Wikipedia	  2001	  
• Facebook	  2003	  
• Youtube	  2005	  
• Twi\er	  2006	  
• Pinterest	  2010	  
• Ask.fm	  2010	  
• Instagram	  2010	  



O	  czym	  to	  jest?	  

as	  a	  place	  out	  of	  space	  and	  `me,	  a	  placeless	  
place,	  where	  the	  user	  is	  taken	  to	  be	  
disconnected	  from	  the	  world	  around	  
them."	  The	  ?????	  creates	  a	  virtual	  space	  in	  
which	  "spa`al	  difference"	  is	  erased	  and	  the	  
experience	  is	  the	  same	  anywhere	  

(Hokosawa)	  



Czy	  jest	  się	  czego	  obawiać?	  



A	  to	  o	  czym?	  

	  
	  

Ten	  wynalazek	  niepamięć	  w	  duszach	  ludzkich	  posieje,	  bo	  
człowiek,	  który	  się	  tego	  wyuczy	  przestanie	  ćwiczyć	  pamięć...	  
Więc	  to	  nie	  jest	  lekarstwo	  na	  pamięć,	  tylko	  środek	  na	  
przypominanie	  sobie...	  Uczniom	  swoim	  dasz	  tylko	  pozór	  
mądrości,	  a	  nie	  mądrość	  prawdziwą.	  Posiądą	  bowiem	  wielkie	  
oczytanie	  bez	  nauki	  i	  będzie	  się	  im	  zdawało,	  że	  wiele	  umieją,	  a	  
po	  większej	  części	  nie	  będą	  umieli	  nic	  i	  tylko	  obcować	  z	  nimi	  
będzie	  trudno;	  to	  będą	  mędrcy	  z	  pozoru,	  a	  nie	  ludzie	  mądrzy	  
naprawdę.	  	  



?	  
•  Odpowiedź	  jest	  w	  dzieciach,	  które	  chodzą	  do	  
szkoły.	  Widzę,	  że	  zbyt	  wiele	  z	  nich	  używa	  
internetu,	  gra	  w	  gry	  video,	  etc.	  kiedy	  siedzi	  przy	  
stoliku	  w	  miejscu	  publicznym.	  Jeśli	  ostro	  nie	  
zadziałamy	  i	  nie	  napiętnujemy	  tego	  zachowania	  
relacje	  międzyludzkie	  pogorszą	  się	  w	  ciągu	  
dziesięciu	  lat,	  kiedy	  nieprawidłowo	  
zsocjalizowane	  dzieci	  urosną”	  —	  Peng	  Hwa	  Ang,	  
dean	  of	  the	  School	  of	  Communica`on,	  Nanyang	  
Technological	  University,	  Singapore,	  and	  ac`ve	  
leader	  in	  the	  global	  Internet	  governance	  
processes	  of	  WSIS	  and	  IGF	  



	  
Oczywiste,	  nieoczywiste	  fakty	  o	  

używaniu	  internetu	  przez	  młodzież	  

•  Prywatyzacja	  –	  własny	  pokój	  lub	  mobilność	  
(UK	  Kids	  Online,	  Net	  Children	  Go	  Mobile)	  

•  (prawie)	  każdy	  używa	  ale	  nie	  każdy	  tak	  samo	  
	  



	  
Oczywiste	  –	  nieoczywistości	  –	  c.d.	  

•  Rośnie	  wykorzystanie	  portali	  
społecznościowych	  (86%	  EU	  Net	  ADB)	  

•  Wszystko	  się	  zmienia	  dynamicznie	  



To	  tylko	  badania	  

•  Ale	  czy	  znamy	  takie	  dane	  w	  odniesieniu	  do	  
naszych	  konkretnych	  uczniów?	  

•  Ogólnie	  wiemy	  –	  ale…	  



Jednak	  

•  Ryzyko	  jest	  i	  nie	  zawsze	  jest	  tak	  samo	  
spostrzegane	  przez	  dorosłych	  i	  młodych	  



Zagrożenia	  	  
(EU	  Kids	  Online	  (Hasebrink	  et	  al,	  2008)	  	  
 

Komercja 

 

 

Agresja 

 

Sex 

 

Wartości 

 

Zawartość 
(odbiorca) 

Spam/reklama Treści 
agresywne – 
inne niż w 
mediach 
tradycyjnych 

Pornografia Treści 
rasistowskie/
nieprawdziwe 
treści nt. 
zdrowia/
narkotyków 

Kontakt 
(uczestnik) 

Śledzenie 
działań/ 

zbieranie 
danych 
osobistych 

Ofiara agresji 
elektronicznej 

Spotkania z 
obcymi/ 

molestowanie 

 

Samo-
okaleczenia, itp. 

Zachowanie 
(sprawca) 

Hazard/ 

hakerstwo/
piractwo 

Sprawca agresji 
elektronicznej/
produkcja treści 
agresywnych 

Produkcja 
pornografii/ 

sexting 

Produkcja treści 
zawierających 
informacje 
dotyczące 
samobójstwa, 
itp.. 



Statystyki	  ryzyk	  

•  Niektóre	  bardzo	  niskie	  –	  wbrew	  obiegowym	  
opiniom	  



Nigdy:	  
	  

•  Plagiatowanie	  67%	  
•  Umieszczanie	  treści	  z	  przemocą	  93%	  
•  Nękanie,	  grożenie	  w	  internecie	  85%	  
•  Podawanie	  się	  za	  kogoś	  innego	  75%	  
•  Oglądanie	  pornografii	  67%	  



Relacje	  społeczne	  

Nękanie	  ,	  grożenie	  w	  
internecie	  powinno	  
być	  zabronione	  

Zdecydowanie	  
powinno	  
86%	  

Raczej	  
powinno	  

9%	  



Relacje	  społeczne	  

Plagiatowanie,	  
czyli	  kopiowanie	  czyichś	  
materiałów	  (np.	  tekstów,	  
obrazów	  z	  internetu)	  i	  

podpisywanie	  jako	  swoich	  

Zdecydowanie	  
powinno	  
40%	  

Raczej	  
powinno	  
36%	  



Relacje	  społeczne	  

Umieszczanie	  treści	  
lub	  zdjęć	  

propagujących	  
przemoc	  

Zdecydowanie	  
powinno	  
54%	  

Raczej	  
powinno	  
24%	  



Umieszczanie	  w	  
sieci	  materiałów	  
pornograficznych	  

Zdecydowanie	  
powinno	  
45%	  

Raczej	  
powinno	  
12%	  

Relacje społeczne 



Używanie	  
wulgaryzmów/
zwrotów,	  które	  

mogłyby	  kogoś	  urazić	  

Zdecydowanie	  
powinno	  
37%	  

Raczej	  
powinno	  
31%	  

Relacje społeczne 



Kto	  to	  robi?	  

•  Cyberprzemoc	  LO	  
•  MOPR	  
•  Czy	  liczy	  się	  to,	  co	  mama	  mówi?	  
•  Styl	  rodzicielstwa	  a	  uzależnienie	  od	  internetu	  
Xiuqin	  i	  in.(2010)	  

•  Restryktywna	  mediacja,	  ale	  nie	  techniczny	  
monitoring	  (Kalmus	  i	  in.,	  2013)	  



?	  



Co	  z	  tego	  wynika	  dla	  nas?	  

•  To,	  że	  ktoś	  potrafi	  technicznie	  korzystać,	  nie	  
znaczy,	  że	  potrafi	  też	  społecznie	  

•  Większość	  „normalnie”	  –	  co	  nie	  znaczy	  bardzo	  
korzystnie	  

•  Część	  złych	  działań	  nie	  jest	  celowych	  działań	  
nieświadomych	  

•  Zobaczmy	  w	  nowym	  stare	  



Nierówności	  

•  Wbrew	  pozorom	  wielu	  uczniów	  sporo	  rzeczy	  
nie	  umie	  (studentów	  też!)	  



Nauczyciele 
% 

(N=600) 

Gimnazjaliści 
(N=2143) 

Potrafię samodzielnie 
stworzyć stronę 
internetową. 

26,5 46,9 

Znam się na komputerze 
lepiej niż większość moich 
znajomych. 

34 31,9 

Uważam się za  eksperta, 
jeśli idzie o używanie 
komputera. 

5,3 13,9 



Many	  teens	  are	  more	  likely	  to	  
be	  digital	  naives	  than	  digital	  
naQves	  

Eszter	  HargiRai	  



!	  
„kiedy	  tylko	  jakieś	  medium	  zostaje	  zdefiniowane	  jako	  
zagrożenie	  dla	  młodych	  ludzi,	  to	  możemy	  spodziewać	  
się	  kampanii	  prowadzonej	  przez	  dorosłych,	  którzy	  
będą	  chcieli	  cenzorować	  lub	  ograniczać	  dostęp	  do	  
tego	  medium.	  Później	  następuje	  zmniejszenie	  
zainteresowania,	  aż	  do	  pojawienia	  się	  nowego	  
medium,	  które	  znów	  zaogni	  publiczną	  debatę	  i	  
podsyci	  ogień	  paniki	  moralnej”	  	  (Springhall,	  1998)	  



Twórczość	  



?	  

•  Ilu	  piętnastolatków	  prowadziło	  w	  2010	  roku	  
stronę	  lub	  blog?	  

•  Ilu	  umieszczało	  w	  sieci	  swoją	  twórczość?	  
•  A	  nauczycieli?	  



Czy	  to	  dużo?	  –	  co	  tu	  jest	  ważne?	  

Umieszczam	  w	  Sieci	  swoją	  twórczość	  (np.	  
muzykę,	  którą	  komponuję,	  grafiki).	  

6,4%<30,3%	  ale	  46	  dz	  27	  chł	  (2012)	  (blog)	  
Prowadzę	  swoją	  stronę	  internetową	  lub	  blog	  

5,8%<25,9%	  
A	  przetwarzanie	  treści	  25	  dz	  35	  chł.	  
A	  29%	  żadnej	  kreacji	  treści	  (2012)	  
	  
	  
	  



	  
Kreatorzy	  treści	  –	  młody	  człowiek	  jako	  

producent	  treści	  medialnych	  

	  
•  Prosumpcja,	  pro-‐am,	  content	  crea`ng	  
•  Ale	  czy	  to	  powszechne?	  
•  Dlaczego	  warto	  się	  tym	  zajmować?	  
•  Czy	  to	  umożliwiamy?	  



Mentos	  effect	  



Część	  kreuje	  treści	  –	  dajmy	  im	  więc	  
szansę	  kreować	  treści	  

•  Matematyka	  w	  obiektywie	  



Gimnazjum.uczy.blogspot.pl	  



Komunikacja	  online	  



Brzydsza	  siostra	  „prawdziwej”	  
komunikacji	  

•  W	  pracach	  badaczy	  z	  lat	  80.	  dominował	  
pogląd,	  iż	  ten	  rodzaj	  komunikacji	  stanowi	  
jedynie	  zubożony,	  ograniczony	  rodzaj	  
komunikacji,	  który	  bez	  względu	  na	  kontekst	  
stanowić	  może	  zaledwie	  namiastkę	  
komunikacji	  twarzą	  w	  twarz	  (Bargh	  i	  McKenna,	  
2009;	  Bollinger,	  2009;	  Lüders	  ,	  2008;	  Riva,	  
2002).	  



Nic	  nowego	  pod	  słońcem:	  Janusz	  
Korczak	  

•  „skrzynka	  z	  przeprosinami	  i	  podziękowaniami”	  
•  Skrzynka	  na	  listy	  



Ale	  też	  inne	  badania	  związane	  z	  
komunikacją	  zapośredniczoną	  

•  Anonimowość?	  
•  Gorsze	  relacje?	  
•  Online	  zamiast	  twarzą	  w	  twarz?	  
•  Badania	  Valkenburg	  i	  Peter	  



A	  współcześnie?	  

•  „Ja	  zdecydowanie	  wolę	  pisać	  z	  nauczycielem	  niż	  rozmawiać	  twarzą	  
w	  twarz.	  Dlaczego?	  To	  proste.	  Czuje	  się	  pewniej,	  nie	  boję	  się	  krytyki	  
i	  odrzucenia.	  Tym	  bardziej	  ciętych	  uwag	  ze	  strony	  rówieśników.	  
Mogę	  siedzieć	  w	  domku	  i	  otrzymać	  odpowiedzi	  na	  pytania,	  które	  
mnie	  nurtują	  tylko	  dzięki	  klawiaturze.	  Nie	  muszę	  się	  nawet	  ruszać	  
do	  szkoły.	  Uważam	  że	  nie	  ma	  w	  tym	  nic	  złego.	  Zawsze	  jest	  przepaść:	  
nauczyciel-‐uczeń.	  Ale	  człowiek	  jak	  człowiek.”(uczeń	  gimnazjum).	  

•  „Kontakt	  z	  nauczycielem	  przez	  internet	  daje	  lepszą	  komunikację.	  Jak	  
czegoś	  nie	  wiemy	  lub	  coś	  to	  można	  się	  dopytać	  o	  to	  i	  wiemy	  w	  
szybszym	  czasie	  niż	  dopiero	  na	  drugi	  dzień	  w	  szkole,	  a	  wtedy	  może	  
być	  już	  na	  to	  za	  późno”.	  (uczeń	  gimnazjum).	  



A	  współcześnie?	  
•  „rozmowa	  z	  nauczycielem	  daje	  mi	  wiele	  możliwości,	  m.	  in.	  pozwala	  

mi	  na	  tak	  jakby	  bliższy	  kontakt,	  gdyż	  no	  nie	  zawsze	  można	  z	  
nauczycielem	  porozmawiać	  w	  szkole	  i	  jak	  się	  tak	  na	  prze	  z	  `	  
rozmawia	  to	  ta	  rozmowa	  jest	  taka	  przyjemniejsza,	  swobodniejsza	  
niż	  tak	  normalnie.	  Na	  grupie	  można	  również	  nabrać	  lepszych	  
kontaktów	  z	  danym	  nauczycielem,	  ale	  można	  równie	  wymienić	  się	  z	  
nim	  i	  innymi	  swoimi	  poglądami.	  Jest	  to	  fajne	  gdyż	  nie	  raz	  męczą	  nas	  
jakieś	  pytania,	  problemy	  np.	  związane	  z	  harcerstwem	  i	  takie	  
wymiany	  zdań	  pomagają	  je	  rozwiązywać.	  Sądzę	  też,	  że	  nie	  tylko	  
nam	  ale	  i	  samym	  nauczycielom	  to	  pomaga,	  gdyż	  lepiej	  nas	  znają,	  
bardziej	  lubią	  i	  z	  całą	  pewnością,	  nie	  mają	  problemu	  "mówić	  
naszym	  językiem"	  i	  rozumieć	  nasze	  myślenie,	  ponieważ	  więcej	  
zdziałają	  rozmawiając	  z	  nami	  jakby	  na	  równi,	  niż	  z	  wyższością	  czy	  
"profesorskim"	  językiem”	  (uczeń	  gimnazjum).	  



ale	  

•  Są	  też	  tacy	  dla	  których	  to	  jest	  ucieczką	  



Czy	  więc?	  

•  Nauczyciel	  komunikujący	  się	  online?	  



Zamiast	  relacji	  offline?	  

•  W	  większości	  oba	  
•  Jak	  to	  łączyć?	  
•  Kiedy	  świadomie	  rezygnować	  z	  którego?	  –	  
przykład	  obozów	  w	  Bieszczadach	  



Procesy	  –	  jak	  online	  łączy	  się	  z	  offline	  

•  Wirtualizacja	  relacji	  
•  Dewirtualizacja	  relacji	  	  –	  pen	  friends	  

Relacja	  
wirtualna	  

Relacja	  „twarzą	  
w	  twarz”	  



Online	  i	  offline	  

Bullying Cyber 
Niezaangażowany 

Cyber  
Sprawca 

Cyber 
Ofiara 

Cyber 
Sprawco-ofiara 

Niezaangażowany 829 68 26 12 

% 88,66% 7,27% 2,78% 1,28% 

Sprawca 287 239 14 31 

% 50,26% 41,86% 2,45% 5,43% 

Ofiara 156 22 51 17 

% 63,41% 8,94% 20,73% 6,91% 

Sprawco-ofiara 159 86 51 65 

%  44,04% 23,82% 14,13% 18,01% 



Czy	  w	  ogóle	  internet	  jest	  dla	  młodych	  
ludzi	  ważny?	  

	  
10%	  



Nie	  jest!	  

Jest	  przezroczysty	  



	  
	  

Jak	  zamienić	  TIK	  i	  internet	  	  w	  konia,	  
którego	  zaprzęgamy	  do	  naszego	  wozu	  

w	  wychowaniu?	  
	  Pytania	  na	  które	  warto	  odpowiedzieć	  zanim	  

włączymy	  je	  do	  naszych	  działań:	  
1.Po	  co	  to	  robimy	  –	  co	  oprócz	  samej	  nowinki	  

przyniesie	  nam	  zastosowanie	  TIK?	  	  
2.Czy	  sami	  dobrze	  czujemy	  się	  z	  konkretnym	  

zastosowaniami	  –	  prywatność,	  itd.?	  



	  
Jak	  zamienić	  nowe	  media	  	  w	  konia,	  
którego	  zaprzęgamy	  do	  naszego	  

wozu?	  
3.Czy	  łączymy	  online	  i	  offline?	  
4.	  Czy	  dajemy	  „uciec”	  tym,	  którzy	  nie	  lubią	  
technologii?	  

5.	  Czy	  warto	  działać	  rewolucyjnie?	  



A	  jak	  warto	  stawiać	  te	  pytania	  z	  
początku?	  

•  O	  jednostronnym	  wpływie	  mediów	  na	  
właściwości	  psychologiczne	  młodych	  ludzi	  
można	  było	  w	  przypadku	  mediów	  
tradycyjnych,	  ale	  i	  to	  niekoniecznie	  

•  Co	  trzeba	  zrobić	  żeby	  internet	  pozytywnie	  
wpłynął	  na	  socjalizację	  i	  etykę	  młodych	  ludzi?	  

•  A	  kiedy	  wpłynie	  negatywnie?	  
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