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Jeśli szukaliście filmu, który opowiada o uniwersalnych wartościach, ale nie igno-
ruje specyfiki dorastania w erze Internetu – oto on: „Ron Usterka”! 

Od momentu, w którym pojawiły się pierwsze zapowiedzi animacji, nie mogliśmy się 
doczekać spotkania z jego bohaterami. Poczciwy chłopak szukający przyjaciół i jego 
upragniony, ale wadliwy, robot, który sprowadza na niego kłopoty – co może wynik-
nąć z tego połączenia? Nie wiedzieliśmy, co dokładnie, ale byliśmy przekonani, że dla 
małych widzów będzie to mnóstwo frajdy. A może i ważna lekcja?

 

Nie zawiedliśmy się. Jesteśmy wręcz zaskoczeni, że w jednej fabule udało się twór-
com podjąć tyle ważnych zagadnień. Z jednej strony ponadczasowych, związanych 
z przyjaźnią, rodziną, emocjami i uczuciami, relacjami z innymi, własnym miejscem 
w społeczności, potrzebą akceptacji i istotą wiary w siebie. Z drugiej strony – bardzo 
aktualnych, koncentrujących się wokół tematów mediów, wirtualnego wizerunku, 
technologii, elektronicznych gadżetów, cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, 
że problemy poruszone w tej wielowymiarowej opowieści nie będą na aktualności 
tracić, lecz na niej zyskiwać. A w bieżącym kontekście mogą pomóc Wam przepraco-
wać z uczniami doświadczenia pandemicznej izolacji.

Z radością i dumą prezentujemy materiały edukacyjne stworzone przez wybitnych  
i cenionych nauczycieli i psychologów. Udało nam się zebrać wokół „Rona Usterki” 
naprawdę znakomite grono pedagogiczne! Psycholożka Anna Tulczyńska podzieliła 
się z Wami spostrzeżeniami na temat wpływu mediów społecznościowych na życie 
dzieci i młodzieży. Psycholog i kulturoznawca Przemek Staroń zaproponował dzia-
łania na temat samoakceptacji i wartości dobrego samopoczucia. Psycholożka i fil-
moznawczyni Martyna Harland sięgnęła po metody filmoterapii, aby pomóc dotrzeć 
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do emocji młodych widzów oraz porozmawiać z nimi o przyjaźni. Nauczycielka języka 
polskiego i ekspertka w zakresie wykorzystania w edukacji technologii komunikacyj-
no-informacyjnej Dorota Kujawa-Weinke pomaga podsumować wady i zalety ko-
munikacji zdalnej. Przyrodnik i edukator Marcin Siuchno zwraca uwagę na ważne 
zagadnienia związane z technologią i ekologią.

Czy to wszystko, co dla Was mamy? Nie! Kliknijcie w przyciski poniżej, aby odkryć sa-
mosprawdzające się karty pracy, które możecie wykorzystać jako pracę na lekcji lub 
zadanie domowe. 

Życzymy Wam i Waszym uczniom wielu wspaniałych wrażeń i wielkich odkryć  
z „Ronem Usterką”!

Zespół Edukacji Ferment Kolektiv
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DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE SĄ
TAK WAŻNE DLA MŁODYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Angielski przymiotnik connected zdaniem wielu socjologów najlepiej określa poko-
lenie współczesnych nastolatków. Stale podłączeni do Internetu, czujni na każde po-
wiadomienie o lajkach, postach i wpisach.

W 2019 roku z danych  raportu „Children and parents: Media use and attitudes re-
port 2019” wynikało, że ponad połowa dziesięciolatków w Europie posiada swojego 
własnego smartfona.  Zważywszy na ostatni rok pandemii i lockdown oraz naucza-
nie zdalne, można przypuszczać, że wiek ten się obniżył, a liczba dzieci z własnym 
urządzeniem wzrosła. Co robią młodzi użytkownicy w Internecie? Ich ulubionym 
miejscem jest oczywiście YouTube. Niezmiernie popularne są również inne serwisy  
i oczywiście media społecznościowe. Szacuje się, że już ponad połowa osób w wieku 
13-17 lat korzysta z Facebooka i Snapchata, a jedna trzecia najmłodszych użytkowni-
ków zakłada swoje konta na Instagramie (źródło: www.sproutsocial.com). Statystyki 
te mogą być niedoszacowane, a wiek użytkowników znacznie niższy, ponieważ dzieci 
często go zawyżają, aby móc założyć konto w mediach społecznościowych (zwykle 
jest to granica 13 lat). W Polsce aż 25% użytkowników TikToka to osoby w wieku 9-13 
lat (TikTok – mobilna aplikacja internetowa, której główna funkcjonalność polega na 
możliwości wysyłania bardzo krótkich materiałów wideo, w założeniu treścią zbliżo-
nych do teledysków muzycznych).

Wiemy już jaka jest skala zjawiska, ale właściwie czemu jest to tak istotne dla mło-
dych ludzi? Z kilku powodów. Przede wszystkim media społecznościowe są źródłem 
najbardziej aktualnej wiedzy o rówieśnikach, o tym co robią, z kim byli, co jedli, jak są 
ubrani, co lubią, jakiej muzyki słuchają. Nigdy dostęp do tych informacji nie był tak 
szybki i łatwy – i to bez wychodzenia z domu i bez interakcji z innymi. Poza tym media 
społecznościowe pozwalają być w kontakcie – rozmawiać, wymieniać się zdjęciami, 
linkami, opiniami. I znów wszystko w zaciszu własnego pokoju. Młody internauta ma 
„pod jednym palcem” kontakt z klasą i to ze wszystkimi na raz, ze znajomymi z waka-
cji, innego miasta czy kraju. Pod tym względem świat bardzo się skurczył.

Komunikatory i portale dają szansę na nawiązanie relacji – także tym, którzy są  
w rzeczywistości wycofani i nieśmiali. W wirtualnym świecie takie osoby mogą po-
zwolić sobie na więcej, na kreowanie siebie od nowa. Informacje zwrotne płynące  
z mediów społecznościowych dają bardzo wyraźne, policzalne wręcz dowody akcep-

Z psycholog Anną Tulczyńską rozmawia Paulina Kulesza
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tacji  –  lajki, komentarze, emotki. Problem pojawia się, gdy tych lajków nie ma, a za-
miast nich są negatywne komentarze, a nawet hejt.

JAK MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE WPŁYWAJĄ NA NASZ 
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE SOBĄ ORAZ NA 
TO, JAK NAWIĄZUJEMY NOWE ZNAJOMOŚCI?

Media społecznościowe, komunikatory i inne aplikacje znacznie przyspieszają komu-
nikację. Ułatwiają poznawanie nowych osób i rozszerzają grupy znajomych. Dziesiąt-
ki, setki znajomych na Facebooku, obserwatorów na Instagramie, „followujących” na 
TikToku - to ich wielka zaleta. W łatwy i szybki sposób pozwalają na komunikowa-
nie się z wieloma osobami, całymi grupami i przekazywanie między sobą wielu róż-
nych informacji. Wystarczy „klik” i wszyscy wiedzą, co robię, w jakim jestem nastro-
ju, gdzie byłem na wakacjach. Ta szybkość i łatwość przekazu prowadzi jednak do 
tego, że odbiorców zalewa ogromna fala informacji – zarówno ważnych, jak i bezu-
żytecznych. Nasze mózgi nie są przystosowane do analizowania takiej ilości danych. 
Ludzie, zwłaszcza młodzi, mają kłopoty z ich selekcją, ba, nie mają nawet na to czasu. 
Informacje przyjmowane są więc bez większej refleksji. Dlatego taka komunikacja 
jest dużo płytsza, mniej uważna, mniej przemyślana. Rozmowa oko w oko skłania do 
przemyślenia komunikatu, zastanowienia się. Komunikacja zapośredniczona (nie oko 
w oko, tylko za pomocą urządzeń) to impuls i „klik”…

©2020 20th Century Studios. All Rights Reserved
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CZY NASZE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH SĄ RÓWNIE
WARTOŚCIOWE JAK ROZMOWY I SPOTKANIA  

W „REALNEJ” PRZESTRZENI? 

Można określić to metaforą szerokiej, ale płytkiej kałuży. Wydaje nam się, a dzieciom 
i nastolatkom w szczególności, że media społecznościowe pozytywnie wpływają na 
relacje z innymi ludźmi. Młodzi właściciele smartfonów są ciągle w kontakcie z inny-
mi – obserwują znajomych, rozmawiają na komunikatorach, wspólnie oglądają filmy i 
grają. Poznają wiele osób z różnych stron kraju, a czasem świata. Jednak tego rodzaju 
kontakt jest często pozorny, płytki. Kiedy patrzymy na młodych ludzi podczas spotka-
nia, możemy zaobserwować, że scrollowanie ekranów, odpisywanie na czatach, oglą-
danie instastories odrywa ich od rzeczywistych kontaktów. Poza tym kontakt zapo-
średniczony jest interakcją ograniczoną i bardzo powierzchowną – choć znam także 
wielkie i głębokie przyjaźnie dziejące się w wirtualnej rzeczywistości, a na messengerze  
i innych komunikatorach do wielu młodych ludzi płynie rzeka autentycznego wspar-
cia od rówieśników. 

Jest też ciemna strona kontaktów w sieci. Internet sprawia, że sporo osób czuje się 
bezkarnie lub nawet nie zdaje sobie sprawy, że po drugiej stronie siedzi żywy czło-
wiek. Dlatego o wiele łatwiej jest kogoś obrazić, prześladować czy stosować wobec 
niego przemoc słowną.

©2020 20th Century Studios. All Rights Reserved
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W JAKI SPOSÓB MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE MOGĄ 
WPŁYWAĆ NA SAMOPOCZUCIE ICH MŁODEGO 

UŻYTKOWNIKA? 
Media społecznościowe wpływają na samopoczucie i samoocenę młodych ludzi na 
kilka sposobów. Po pierwsze – sprawiają, że młody użytkownik zaczyna porównywać 
się z innymi, a efekt tych porównań często jest dla niego negatywny. W sieci każdy 
kreuje swój wizerunek. Młodzi obserwują „życie” influencerów, celebrytów, youtube-
rów. Ta kreacja jest zwykle ciekawsza, piękniejsza niż rzeczywistość, a ponadto roz-
tacza wizję łatwego i wysokiego zarobku. Obserwowanie znajomych także bywa 
przygnębiające – w sieci zamieszczane są wszak tylko starannie wyselekcjonowane 
zdjęcia i opisy. Fantastyczne wakacje, spotkania ze znajomymi, cudowne jedzenie, 
starannie obrobione zdjęcia… Świat z mediów społecznościowych jest mocno pod-
koloryzowany i poprawiony przez filtry, a wszelkie słabe punkty, kompleksy, manka-
menty są skrzętnie ukryte. Badacze piszą nawet o zjawisku „facebookowej zazdro-
ści”. Istnieją już badania dowodzące, że osoby, które zrezygnowały z obserwowania 
innych poprzez media społecznościowe, czują się po prostu lepiej, a ich samoocena 
wzrasta. W ten sposób dużo łatwiej zrozumieć, że nie jest się gorszym od innych.  
Po drugie dowody zainteresowania w postaci polubień, ilości obserwujących, odsłon, 
kliknięć, komentarzy podnoszą znacząco nastrój ich autorów, a ich brak lub reakcje 
negatywne obniżają go. Emocje są bardzo silne i przypominają grę hazardową.

Media społecznościowe to niestety również arena hejtu, także tego najboleśniejsze-
go, najniebezpieczniejszego – hejtu publicznego i zbiorowego. Nie stając oko w oko  
z ofiarą/odbiorcą, nie czuje się odpowiedzialności za publikowane treści i komentarze. 
Dlatego łatwiej o bardziej drastyczne, czasem ekstremalne zachowania. Zbiorowość 
działań również z tej odpowiedzialności zwalnia. Odbiorcy negatywnych, a czasem 
wręcz nienawistnych komentarzy czują się zawstydzeni, upokorzeni, przestraszeni 
wizją odrzucenia przez grupę. W skrajnych przypadkach negatywna zbiorowa reakcja 
znajomych bywa powodem próby samobójczej. 
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CZY OD „ŻYCIA W SIECI” MOŻNA SIĘ UZALEŻNIĆ?
JAK ROZPOZNAĆ NIEPOKOJĄCE OBJAWY?

CZY KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
MOŻE NIEŚĆ ZA SOBĄ TAKŻE ZALETY? 

JEŚLI TAK, TO JAKIE?

Gdy ktoś przyjmuje narkotyk, pije alkohol, pali papierosa, jego organizm wydziela 
dopaminę. Tak samo jest, gdy młodzi użytkownicy dostają lajka na portalach spo-
łecznościowych, a ich zdjęcia mają coraz więcej odsłon na Instagramie. Dopamina 
to związek chemiczny odpowiedzialny za odczuwanie przez nas przyjemności. Po ja-
kimś czasie sygnały akceptacji i zainteresowania uzależniają tak jak substancje psy-
choaktywne. Jak rozpoznać sygnały „uzależnienia”? Przede wszystkim w reakcji na 
„odstawienie”. Jak młody człowiek radzi sobie w sytuacji braku dostępu do Interne-
tu czy rozładowania telefonu? Z mojego doświadczenia sytuacje odbierania dziecku 
telefonu przez rodziców są mało diagnostyczne, ponieważ pojawia się wtedy wiele 
innych emocji i wątków. Dobrą okazją do obserwacji była np. niedawna awaria face-
bookowych aplikacji, gdy użytkownicy na całym świecie nie mieli dostępu do swoich 
kont przez kilka godzin.

Mimo, że media społecznościowe kojarzą się dorosłym głównie z negatywnymi skut-
kami, mają także zalety. Po pierwsze, są teraz częścią codziennego życia młodych 
ludzi, uczą ich zdalnej komunikacji, etykiety, obsługi komunikatorów internetowych,  
a przez to przygotowują ich do funkcjonowania w przyszłym środowisku pracy. Po 
drugie, pozwalają na kontakt z bliskimi, którzy mieszkają poza miejscem zamieszka-
nia dziecka – dalszą rodziną, rodzicem, który wyjechał na kontrakt zagraniczny, zna-
jomymi z innego miasta. Połączenia wideo, wysyłanie filmików, zdjęć, rozmowy na 
czatach podtrzymują relacje. Ponadto media społecznościowe pozwalają również na 
poszukiwanie wsparcia konkretnych grup (np. osób cierpiących na daną chorobę). 
Wspólne aktywności w sieci pomagają również podtrzymać motywację do działania, 
ułatwiają podjęcie pozytywnego wyzwania – publiczna deklaracja bardzo podnosi 
chęć dotrzymania słowa, a dążący do celu młody człowiek może otrzymywać słowa za-
chęty i pochwały. Media społecznościowe pomagają w tworzeniu grup takich jak kla-
sa, mogą usprawniać działania uczniów podczas pracy nad projektem edukacyjnym 
– umożliwiają wymianę efektów działania, źródeł informacji, pozwalają szybką komu-
nikację między wychowawcą, nauczycielami a uczniami. Mogą także przyczyniać się 
do promowania pozytywnych działań. Media społecznościowe bywają źródłem wielu 
ciekawych informacji. Aplikacje takie jak TikTok oswajają z publicznymi wystąpienia-
mi i kamerą, ucząc umiejętności atrakcyjnych dla przyszłych pracodawców naszych 
dzieci. Warto sprawdzać, co uczniowie, dzieci robią, używając swoich smartfonów  
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JAK EDUKOWAĆ NAJMŁODSZYCH W KWESTII 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z NOWYCH TECHNOLOGII 

(W TYM INTERNETU)? 

Jeśli chcemy uczyć bezpiecznych zachowań, odpowiedzialnego budowania swojej 
obecności w Internecie, potrzebujemy kilku rzeczy. Po pierwsze wiedzy – my, do-
rośli, musimy znać te narzędzia zarówno od strony zagrożeń, ale także ich funkcjo-
nalności. Nie używając aplikacji, nie możemy wiarygodnie mówić o ich wadach i za-
letach. Po drugie potrzebujemy czasu – na rozmowę i ustalenie zasad korzystania  
z serwisów społecznościowych (np. etykiety w grupie klasowej). Istotne, by omówić, 
jakie treści mogą być tam publikowane, a jakie nie i moderować zachowania w ta-
kiej grupie. Potrzeba czasu na rozmowę o zagrożeniach, cyberprzemocy i sposobach 
reagowania. Ważna jest też praktyka – najlepiej uczyć dobrych zachowań, pokazu-
jąc, jak sensownie korzystać z dostępnych narzędzi. Filmiki na TikToku – czemu nie 
mogą być formą pracy domowej na zaliczenie jakiegoś tematu? Polecanie spraw-
dzonych kanałów edukacyjnych na YouTube dla tych, którzy potrzebują powtórki  
z lekcji, wspólna praca online nad projektem, grupa na Facebooku organizująca ja-
kieś wydarzenie w szkole... Musimy znać te narzędzia, żeby pokazywać uczniom, jak 
mogą korzystać z nich w sposób konstruktywny. Wielu nauczycieli wykonało ogrom-
ny skok w wirtualny świat aplikacji i komunikatorów podczas nauczania zdalnego. 
Warto nie gubić tych narzędzi – one są naturalne dla naszych uczniów.

i promować mądre ich wykorzystanie. To tylko narzędzie - takie jak nóż, młotek, maszy-
na do pisania. Można je wykorzystać mądrze, dobrze dla rozwoju, ale może też służyć do 
miałkiej rozrywki, straty czasu, a nawet ranienia.

©2020 20th Century Studios. All Rights Reserved
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CZY DA SIĘ ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY ŻYCIEM 
ONLINE A OFFLINE? JEŚLI TAK, TO W JAKI SPOSÓB 

MOŻNA JĄ OSIĄGNĄĆ?

CZY FILM JEST DOBRYM NARZĘDZIEM DO EDUKACJI 
W TEMACIE RELACJI MIĘDZYLUDZKICH ORAZ 
ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 

Pytanie, czym owa równowaga miałaby być. Z jednej strony media społecznościowe, 
portale, platformy są naturalnym dla uczniów sposobem komunikowania się, a tak-
że poszukiwania i przekazywania wiedzy, informacji. Czasem zdecydowanie szybciej  
i łatwiej coś zrobić za ich pomocą. Z drugiej ograniczają nasze realne kontakty. I jeśli 
kłaść na coś akcent, to moim zdaniem na pielęgnowanie realnych relacji, spotkań, 
rozmów oko w oko – bo to sfera, którą łatwo „zgubić”, a pandemia pokazała nam, jak 
bardzo jest ona dla nas istotna i jakie mogą być skutki jej ograniczenia.

Film? Wszyscy lubią film.

Z moich doświadczeń film jest świetnym narzędziem do nauki w ogóle. Mam spore 
doświadczenie w wykorzystywaniu filmów w szkoleniu nauczycieli. Oglądanie filmu 
w grupie po pierwsze daje pewną wspólnotę doświadczeń i emocji, po drugie pod-
suwa temat do dyskusji, przykłady, sceny do analizy. Film pozwala uczestnikom nie 
mówić bezpośrednio o sobie i swoich problemach, a jedynie o bohaterze filmu. Dając 
sobie i innym dystans do tych słów, daje przestrzeń do pytania: o odbiór, o opinie, 
poglądy na dany temat. Po trzecie, dzieło filmowe jest świetnym pretekstem do prze-
kazania konkretnej wiedzy. Film i dobrze opracowane zajęcia lub wykorzystanie przy-
gotowanych przez specjalistów materiałów czy scenariuszy mogą być fantastycznym 
wsparciem/narzędziem dla nauczycieli i wychowawców. 

Anna Tulczyńska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, socjotera-
peutka. Od ponad dwudziestu lat pracuje z młodzieżą, łącząc praktykę  psychoterapeutyczną z rolą 
psychologa szkolnego, kierownika Ośrodka Promocji Talentów, psychologa–diagnosty. Jest współau-
torką programu eksperymentu edukacyjnego realizowanego w warszawskim liceum im. S. I. Witkie-
wicza oraz członkiem zespołu badawczego przy SWPS. Stworzyła i  koordynuje programy szkolnego 
tutoringu. Przez kilka lat współpracowała z Nowymi Horyzontami, przygotowując i prowadząc wykła-
dy, warsztaty i materiały edukacyjne. Jest również autorką licznych publikacji dla rodziców, nauczycieli 
i dyrektorów szkół (wydawnictwa Nowa Era, Charaktery, Wolters & Kluwer, Agora) oraz webinarów. 
Ostatnio dołączyła do zespołu Fundacji Psycho-Edukacja.
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“Nie szata zdobi człowieka”, czyli o co chodzi z tą  
samoakceptacją?

Autor: Przemysław Staroń (psycholog, trener, wykładowca; autor serii książek “Szkoła 
bohaterek i bohaterów”, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020)
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III
Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne (w zależności od potrzeb i możliwości grupy).

Zagadnienia edukacyjne:
• Czym jest samoocena i dlaczego jest tak ważna?
• Jak budować poczucie własnej wartości?
• Co to znaczy wierzyć w siebie i swoje możliwości?
• Dlaczego samopoczucie jest tak ważne i co ma na nie wpływ?
• Jak mogę kształtować swoje dobre samopoczucie?

Cele operacyjne: 
uczennica/uczeń:

• uzmysławia sobie, co to jest samoocena i dlaczego jest tak ważna;
• wie, co to jest dobre samopoczucie i na co wpływa;
• wie i rozumie, dlaczego rzeczy (przedmioty, gadżety) nie są takie ważne;
• zaczyna bardziej wierzyć w siebie i w swoje możliwości;
• poznaje metody i narzędzia, dzięki którym zyska wiarę w siebie; 
• cechuje ją/go większa otwartość.

Formy i metody pracy: burza mózgów, dyskusja moderowana, metoda dramy, praca 
indywidualna, praca w zespole, praca na forum. 

Materiały dydaktyczne:
zajęcia stacjonarne:

• kartki papieru/kartki od flipcharta,
• tablica/flipchart,
• markery, pisaki, materiały piśmiennicze, 
• magnesy,
• materiały plastyczne 

 
zajęcia online (propozycja aplikacji do wykorzystania):
aplikacje typu Jamboard (G Suite), ewentualnie Mentimeter

Kontrakt zajęć:
• słuchamy się nawzajem i mówimy pojedynczo,
• jesteśmy uważni i szanujemy się wzajemnie,
• wykazujemy otwartą postawę i jesteśmy aktywni,
• dbamy o dobrą atmosferę. 
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1. WPROWADZENIE

Nauczycielka/nauczyciel pyta uczennice/uczniów, jak się dziś czują. Uczestnicy dzielą 
się na forum informacją o swoim samopoczuciu (zajęcia zdalne – można użyć apli-
kacji Mentimeter). Nauczycielka/nauczyciel dziękuje za podzielenie się informacjami. 
Następnie podaje temat – hasło przewodnie zajęć i określa cele.

 2. CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ćwiczenie 1. Nauczycielka/nauczyciel pyta dzieci, kiedy dobrze się czują. Uczennice/
uczniowie podczas burzy mózgów opowiadają o tym na forum klasy. W kolejnej czę-
ści nauczycielka/nauczyciel pyta dzieci, co im poprawia samopoczucie. Dzieci, siedząc 
np. w kole i mając do dyspozycji różne kreatywne narzędzia i metody (klocki, zabawki, 
gadżety itp.) przedstawiają swoje propozycje. 

Ćwiczenie 2. Nauczycielka/nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały sobie swoją ulu-
bioną bajkę Disneya (gdy dzieci nie pamiętają, nauczycielka/nauczyciel podpowiada, 
pokazuje gadżety nawiązujące do tych bajek) i pyta, jak wyglądały te postaci, co nosiły, 
co było dla nich charakterystycznego. W kolejnej części tego ćwiczenia dzieci, pracując  
w grupach, wybierają sobie dowolną, ulubioną postać z bajek Disneya i opowiadają  
o tym, dlaczego ta postać jest dla nich wyjątkowa/ważna i co by było, gdyby wygląda-
ła inaczej. 

Ćwiczenie 3. Nauczycielka/nauczyciel prosi, aby uczniowie/uczennice zastanowili się 
(pracując w zespołach), co to znaczy akceptować siebie. Dzieci tworzą kreatywne pra-
ce na ten temat, a po kilku minutach przedstawiają je na forum i dzielą się swoimi 
emocjami  i spostrzeżeniami. 

Ćwiczenie 4. W kolejnym ćwiczeniu uczennice/uczniowie zastanawiają się, co poma-
ga być pewną/pewnym siebie oraz tworzą listę swoich propozycji. Dzielą się swoimi 
refleksjami na forum. Nauczycielka/nauczyciel uzupełnia, podaje przykłady. 

Ćwiczenie 5. Nauczycielka/nauczyciel włącza fragment filmu dotyczący samoak-
ceptacji - np. historii Quasimodo, dzwonnika z Notre-Dame (film Disneya „Dzwonnik  
z Notre Dame”) lub Bestii (film Disneya „Piękna i Bestia”). Dzieci dzielą się swoimi 
emocjami i refleksjami. Nauczycielka/nauczyciel może zadać pytania: Co sądzicie  
o tym bohaterze? Jak on wygląda? Jaki jest? Jak widzą go inni? Czy on akceptuje 
siebie, takim jakim jest? Co by mu pomogło zaakceptować siebie takim, jakim jest? 
Uczennice/uczniowie dzielą się na forum swoimi spostrzeżeniami.  
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Ćwiczenie 6. Pracując w zespołach, uczennice/uczniowie przypominają sobie sytu-
ację ze swojego życia lub życia swoich najbliższych/rodziny/przyjaciół, którzy wyraź-
nie nie akceptują/nie lubią siebie. Dzieci po kilku minutach przygotowania odgrywają 
scenki. Nauczycielka/nauczyciel pyta dzieci, jak się czuły w tych rolach?

Ćwiczenie 7. Nauczycielka/nauczyciel prosi dzieci, aby teraz zagrały postaci, które ak-
ceptują siebie takimi, jakimi są. Dzieci po kilku minutach przygotowania, odgrywają 
scenki. Nauczycielka/nauczyciel pyta dzieci, jak się czuły w tych rolach, co się zmieniło 
w porównaniu do poprzedniej scenki? 

Ćwiczenie 8. Nauczycielka/nauczyciel pyta, jakie wskazówki dzieci dałyby osobom, 
które nie akceptują siebie takimi, jakimi są. Uczennice/uczniowie, pracując w gru-
pach, tworzą swoje listy wskazówek (mogą użyć kreatywnych narzędzi), po czym pre-
zentują je na forum. 

3. PODSUMOWANIE

• Nauczycielka/nauczyciel podsumowuje temat oraz pyta zebranych,  z czym  
wychodzą z dzisiejszej lekcji, czego dowiedzieli się na dzisiejszych zajęciach  
i co zabierają z nich dla siebie. 

• Nauczycielka/nauczyciel dziękuje za współpracę, uważność i zaangażowanie  
(zajęcia zdalne – Mentimeter). 

O AUTORZE: 

Przemysław Staroń - psycholog, wykładowca, trener i edukator. Autor książki „Szkoła bohaterek i bo-
haterów”. Nagrodzony przez KE twórca Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii. Twór-
ca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ 
Diamond 2019 Polish Business Award, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digi-
tal Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

©2020 20th Century Studios. All Rights Reserved
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Po co nam przyjaciele? 
Czyli jak nawiązywać relacje i je pielęgnować.

Autorka: Martyna Harland
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Zagadnienia edukacyjne:
• Dlaczego potrzebujemy bliskich relacji i czego możemy wzajemnie się od  

siebie uczyć?
• Jakie są fundamenty udanej przyjaźni?
• W przyjaźni można, a nawet warto pięknie się różnić.
• Jak radzić sobie z samotnością i wykluczeniem przez rówieśników?

Cele operacyjne: 
uczennica/uczeń:

• streści fabułę obejrzanego filmu;
• będzie rozumiał/a, potrafił/a opisać i nazwać swoje stany emocjonalne,  

poczucie osamotnienia;
• odpowie na pytanie, czym jest przyjaźń i dlaczego warto się przyjaźnić?;
• dowie się, czym są poczucie akceptacji i poczucie bliskości.

Formy i metody pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna, rozmowa kierowana, 
burza mózgów.

Materiały dydaktyczne:
zajęcia stacjonarne:

• biały brystol/flipchart,
• flamaster lub tablica, 
• kreda, 
• kartki A4, 
• długopisy, 
• wydrukowane załączniki, 
• wydrukowane karteczki z definicjami



1. CZŁOWIEK NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ! DLACZEGO 
POTRZEBUJEMY BLISKICH RELACJI I CZEGO MOŻEMY 

WZAJEMNIE SIĘ OD SIEBIE UCZYĆ?

Filmowy Barney to chłopiec, który jest trochę wycofany społecznie, trzyma się z boku, 
z dala od innych dzieci i nie jest mu łatwo wchodzić w nowe relacje. Z kolei Ron jest 
chodzącym i mówiącym robotem, który ma być jego „najlepszym przyjacielem z pu-
dełka”. Awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wpro-
wadzają tą dwójkę bohaterów w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją 
prawdziwą przyjaźń.
 
Ćwiczenie [rozmowa kierowana z uczniami]: spróbuj opisać relacje Barneya i Rona. 
Co ich łączy? Czy jest to przyjaźń i co o tym świadczy? Kim jest dla mnie przyjaciel lub 
przyjaciółka, kogo można tak określić i dlaczego? Czy masz przyjaciela/przyjaciółkę? 
A jeśli tak, to jak ma na imię? Co Was łączy? Co lubicie robić razem? Co daje Wam ta 
przyjaźń? Czym się wymieniacie, co dajesz ty i co dostajesz od przyjaciela? Co daje  
i otrzymuje twój przyjaciel? Czym jest poczucie akceptacji i co ono daje? A czym po-
czucie bliskości i co dzięki niemu zyskujemy w życiu?

*Wskazówka dla nauczyciela/nauczycielki:

Poczucie akceptacji: to potrzeba bycia kochanym i akceptowanym, a zara-
zem jedna z podstawowych potrzeb ludzkich. Akceptacja innych daje nam 
poczucie bezpieczeństwa, jej brak jest dla nas zagrożeniem. Dlatego po-
czuciu akceptacji towarzyszy spokój, ufność wobec innych oraz wiara we 
własne siły. Jest wewnętrznym ciepłem i siłą, która nas ogrzewa od środka. 
Poczucie akceptacji skłania nas do akceptowania siebie i innych. Uwaga: 
jeśli nie akceptujemy czegoś lub kogoś, warto wtedy zastanowić się, czego 
tak naprawdę nie akceptujemy w sobie? Warto przypomnieć sobie, kiedy 
odczuwałeś/aś poczucie akceptacji lub jego brak? Co to były za momenty?
 
Poczucie bliskości: pojawia się, gdy czujemy więź z jakąś osobą. Gdy my-
ślimy podobnie, mamy podobieństwo zainteresowań, tego, co jest dla nas 
ważne, czy pasji. Towarzyszy temu spokój i błogość. Bez poczucia bliskości 
nie ma przyjaźni. To daje nam pewność, że gdzieś do kogoś przynależymy.
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2. O FUNDAMENTACH UDANEJ PRZYJAŹNI: 
LOJALNOŚCI, PRZYWIĄZANIU I WZAJEMNYM WSPARCIU. 

Co pomaga nam w budowaniu przyjaźni z drugą osobą? Ćwiczenie plastyczne “Dom 
wspólnych zabaw”: razem z nauczycielem/nauczycielką cała klasa tworzy wspól-
nie fundamenty dobrej przyjaźni: czyli co jest dla mnie ważne w przyjaźni? Dlacze-
go przyjaźnię się właśnie z tą osobą? Uczniowie dostają karteczki z wypisanymi po-
niżej słowami i definicjami, a następnie układają je we wspólnym domku zabaw  
(załącznik 1) i dopisują to, czego według nich jeszcze brakuje, a co tworzy przyjaciel-
ską relację.

*Wskazówka dla uczniów/uczennic: zbuduj dom zabaw dla Ciebie i przyjaciela/przy-
jaciółki z cegiełek poniżej, wpisując, co jeszcze jest dla Ciebie ważne (załącznik 1), 
wykorzystując karteczki z definicjami:
 
ZAUFANIE - wiem, że druga osoba chce dla mnie dobrze.
 
AKCEPTACJA - czuję, że mogę być przy tej osobie sobą.
 
TOLERANCJA - w niektó-
rych rzeczach różnimy 
się, ale czuję, że wiele nas 
ze sobą łączy.
 
WSPARCIE - wiem, że 
mogę liczyć na przyjacie-
la/przyjaciółkę.
 
INSPIRACJA - czuję, że jest równowaga w tej relacji, dajemy sobie nawzajem dużo 
dobrego.
 
PRZYWIĄZANIE - czuję sympatię i specjalną więź z moim przyjacielem/przyjaciółką, 
jakiej nie czuję z innymi osobami.
 
LOJALNOŚĆ - jestem uczciwy/a i godny/a zaufania, nie mówię czegoś negatywnego za 
plecami przyjaciela/przyjaciółki, gdy on lub ona mnie nie słyszy.
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3. CZY PRZECIWIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJĄ?
O TYM, JAK W PRZYJAŹNI MOŻEMY PIĘKNIE SIĘ 

MIĘDZY SOBĄ RÓŻNIĆ
 

W przyjaźni nie chodzi o racje, tylko o relacje. A co to właściwie znaczy? Każdy z nas 
myśli i czuje inaczej – co więcej, ma do tego prawo. Pokazywanie innym, że się mylą, 
nie czyni z nas zwycięzców. Zastanów się nad tym, co czujesz, gdy udowodnisz innym, 
że to ty masz słuszność? Czy faktycznie da się znaleźć w każdej sytuacji jedną rację? 
Wyobraź sobie, jak może się czuć osoba, która w Twoich oczach jest w błędzie. Jak 
wygląda Twoja późniejsza relacja z taką osobą? Czy lubisz tę osobę, czy ta osoba lubi 
Ciebie? Zastanów się, co jest tak naprawdę ważne w przyjaźni? A może to, co Was róż-
ni i dzieli z przyjacielem można jakoś wykorzystać i czegoś się nauczyć lub dowiedzieć 
o drugiej osobie?
 
Ćwiczenie [burza mózgów i rysowanie]: Jak myślisz, co łączy, a co dzieli naszych bo-
haterów – Rona i Barneya? Narysuj ich na kartce papieru (załącznik 2 jako pomoc 
– wzór), a następnie dorysuj na górze to, co według Ciebie ich łączy, a na dole – co 
dzieli. Każdy z uczniów wykonuje własny rysunek (potrzebna będzie kartka papie-
ru i długopis/ołówek), a następnie nauczyciel/ka omawia wybrane obrazki uczniów, 
którzy zgłoszą się jako chętni/e. Czy to co łączy i dzieli da się później wykorzystać  
w przyjaźni? Jak?
 

4. JAK RADZIĆ SOBIE Z SAMOTNOŚCIĄ, IZOLACJĄ  
I WYKLUCZENIEM RÓWIEŚNICZYM? O POTĘDZE 

SZCZEREJ ROZMOWY
 

Dlaczego tak trudno jest nam rozmawiać o swoich problemach? Czy kiedy jest mi 
smutno i źle, to mówię o tym innym? A może się tego obawiam? Dlaczego tak jest? 
Czy ja sam/a rozumiem siebie i swoje emocje – czy zawsze dobrze wiem, o co mi 
chodzi? Pierwsza zasada brzmi: problem jest z tymi, którzy wykluczają innych, a nie  
z tymi, którzy są wykluczani. Najczęściej to, że ktoś wyklucza inną osobę z grupy (źle  
o niej mówi czy nie akceptuje jej) świadczy o tym, że sam/a nie radzi sobie z emocjami 
albo ma jakiś problem.  Tylko jak można zacząć rozumieć siebie i swoje emocje, żeby 
nie ranić i nie wykluczać innych? Jak zacząć rozmowę o swoich emocjach lub proble-
mach i dlaczego to takie ważne?
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Ćwiczenie [rozmowa kierowana]: Zastanów się, jak czujesz się, gdy rozmawiasz z na-
uczycielem/nauczycielką  na żywo, a jak, gdy robisz to na lekcji np. poprzez kompu-
ter? Co ci się podoba, a co nie? Jakie czujesz emocje? A jak czujesz się, gdy rozma-
wiasz przez kamerkę z kolegą lub koleżanką? Jakie emocje czujesz, gdy spotykasz 
się i bawisz na żywo bez udziału komputera (załącznik 3)? Czym różnią się te emocje 
w tych dwóch sytuacjach? Kiedy jest ci łatwiej i czujesz się wysłuchany? Czy kiedy 
rozmawiasz z kimś tylko przez komputer i nie widzisz tej osoby na żywo, czujesz się 
okej, a może jesteś bardziej samotny/a? Jak czujesz się, gdy nie możesz spotkać się z 
koleżankami i kolegami na żywo? A jeśli czujesz się czasem osamotniony/a, co można 
zrobić, żeby to się zmieniło? Jak poradzić sobie z tą nieprzyjemną, ale ważną emocją, 
żeby ją zrozumieć, ale jej nie unikać? Najlepiej o tym komuś powiedzieć.
 
*Wskazówka dla nauczyciela/nauczycielki:

OSAMOTNIENIE: to przykre poczucie wyobcowania, odizolowania, które 
uniemożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie. Samotność jest naszym 
świadomym wyborem, dobrze przeżywana samotność wzbogaca nas (na 
przykład chwila samotności we własnym pokoju). Jednak osamotnienie za-
hamowuje w rozwoju, budzi lęk i zamyka nas na innych. Zbyt długo do-
świadczana samotność może prowadzić do osamotnienia. Do szczęścia  
i równowagi psychicznej potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi. Nie kon-
taktów sporadycznych i powierzchownych, ale tych głębszych, opartych na 
zaufaniu i więzi.
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O AUTORCE:

Martyna Harland – psycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów  
Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Pracuje jako dziennikarka kulturalna 
w TVP, gdzie łączy zainteresowanie kulturą i psychologią. Tworzyła programy: „Kocham Kino” TVP2 z 
Grażyną Torbicką czy program publicystyczny „Hala Odlotów” z Katarzyną Janowską oraz „Niedziela z” 
TVP Kultura. Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną w magazynie „Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia 
o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Współpracuje jako dziennikarka z „Gazetą 
Wyborczą Magazynem Świątecznym”. Tworzy kinowy cykl filmowy „Filmoterapia z Sensem”. Członkini 
Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Załącznik 2

Kadr z filmu „Ron Usterka”, 

reż. Jean-Philippe Vine / Sarah Smith, prod. USA / Wielka Brytania 2021 (dystrybucja: Disney Polska)
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3

Tabela emocji

EMOCJE

W jakim stopniu TY  
czułeś/aś tę emocje  

oglądając film?

1 - w b. małym stopniu 
2 - w b. dużym stopniu

EMOCJE

W jakim stopniu TY czułeś/
aś tę emocje oglądając 

film? 

1 - w b. małym stopniu 
2 - w b. dużym stopniu

1. Odwaga 1 — 2 — 3 — 4 — 5 16. Skrucha 1 — 2 — 3 — 4 — 5

2. Zdumienie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 17. Miłość 1 — 2 — 3 — 4 — 5

3. Zachwyt 1 — 2 — 3 — 4 — 5 18. Czułość 1 — 2 — 3 — 4 — 5

4. Zaskoczenie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 19. Życzliwość 1 — 2 — 3 — 4 — 5

5. Radość 1 — 2 — 3 — 4 — 5 20. Nadzieja 1 — 2 — 3 — 4 — 5

6. Zadowolenie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 21. Melancholia 1 — 2 — 3 — 4 — 5

7. Pożadanie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 22. Rozterka 1 — 2 — 3 — 4 — 5

8. Niesmak 1 — 2 — 3 — 4 — 5 23. Rezygnacja 1 — 2 — 3 — 4 — 5

9. Gniew 1 — 2 — 3 — 4 — 5 24. Poczucie winy 1 — 2 — 3 — 4 — 5

10. Rozżalenie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 25. Rozczarowanie 1 — 2 — 3 — 4 — 5

11. Strach 1 — 2 — 3 — 4 — 5 26. Wstyd 1 — 2 — 3 — 4 — 5

12. Cierpienie 1 — 2 — 3 — 4 — 5 27. Smutek 1 — 2 — 3 — 4 — 5

13. Lęk 1 — 2 — 3 — 4 — 5 28. Współczucie 1 — 2 — 3 — 4 — 5

14. Wściekłość 1 — 2 — 3 — 4 — 5 29. Pogarda 1 — 2 — 3 — 4 — 5

15. Błogość 1 — 2 — 3 — 4 — 5 1 — 2 — 3 — 4 — 5

źródło: „Poznaj siebie. Karty emocji”, Miller Katarzyna, Olekszyk Joanna, 

wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2020
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E-mocje i RE:lacje. O sposobach, wadach i zaletach 
zdalnej komunikacji.

Autorka: Dorota Kujawa-Weinke (Progresownia)
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III
Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne:
• Rozróżnianie pożądanych i niepożądanych zachowań innych osób korzystają-

cych z Internetu.
• Przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.
• Rozumienie, czym jest skuteczne i kulturalne komunikowanie się.
• Wskazanie zalet i wad komunikacji w sieci.
• Historia komunikacji.
• Respektowanie norm i reguł komunikowania się twarzą w twarz i w sieci.

Cele operacyjne: 
uczennica/uczeń:

• rozumie, czym jest komunikowanie się;
• odczytuje przekaz pozawerbalny;
• dowodzi, że można komunikować się nie tylko za pomocą słów;
• wskazuje cechy dobrej komunikacji między ludźmi;
• poznaje historię komunikacji;
• zna zalety i wady komunikacji online;
• wykonuje głuchy telefon;
• zna zasady bezpiecznego komunikowania się w sieci;
• tworzy szyfr, za pomocą którego można się komunikować. 

Formy i metody pracy: praca grupowa, praca indywidualna, praca w parach, dysku-
sja, giełda pomysłów, pogadanka, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Materiały dydaktyczne:
• załączniki 1- 5,
• list pisany sokiem z cytryny, świeczka, zapałki,
• patyczki do higieny uszu, farby plakatowe, kartki,
• papierowe kubki, sznurek, nożyczki,
• stojak do map, koc lub nieprzezroczysty materiał
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.

2. Rozmowa na temat obejrzanego filmu „Ron Usterka”. Wspólne przypomnienie 
fabuły filmu z wykorzystaniem przez nauczyciela/nauczycielkę pytań: O czym opo-
wiadał film? W jaki sposób bohaterowie filmu komunikują się ze sobą? Jakie zalety  
i zagrożenia niesie ze sobą sposób komunikacji przedstawionej w filmie?

3. Do klasy wchodzi inny nauczyciel/ka, sekretarka lub pracownik szkoły i mówi, że 
klasa otrzymała list. Koperta jest podpisana nazwą oddziału. Jest w niej biała kart-
ka. W rogu jest narysowana świeczka i zapałki, nad płomieniem świeczki jest kartka 
papieru, na której w miejscu trzymania nad płomieniem są litery. Nauczyciel/ka pyta 
uczniów, co to może oznaczać. W razie problemów próbuje naprowadzić na użycie 
świeczki i zapałek oraz trzymanie kartki nad płomieniem w taki sposób, aby pojawiły 
się na niej litery. List należy przygotować wcześniej – sokiem z cytryny napisać jego 
treść (będzie ona widoczna tylko podczas zbliżenia kartki do płomienia świecy):

Drodzy Uczniowie! Porozmawiajcie dziś proszę na lekcji o dobrej 
komunikacji ze sobą i bezpieczeństwie w Internecie. To ważny temat! 

4. Nauczyciel/ka pyta uczniów, jak rozumieją wyraz komunikacja. Uczniowie w pa-
rach tworzą swoje definicje wyrazu. Kilka par prezentuje swoje odpowiedzi na forum.

5. Nauczyciel/ka zadaje pytanie, czy komunikować się można tylko za pomocą słów? 
Uczniowie w swobodnej rozmowie wymieniają: gesty, mimikę twarzy (załącznik 1), 
ton głosu, tempo mowy, chrząknięcia, łzawienie oczu, zaczerwienienie twarzy, częste 
mruganie powiekami. Nauczyciel/ka wyświetla planszę z załącznika 1 przy omawia-
niu mimiki twarzy, a uczniowie odgadują poszczególne stany i emocje. Można wpro-
wadzić też słówko lub słówka angielskie.

6. Uczniowie w grupach rozmawiają o tym, co im pomaga w rozmowie z drugą oso-
bą: rozmówca patrzy w oczy, to o czym mówi jest wiarygodne, mówi wyraźnie (nie za 
głośno, ale też nie za cicho), nie gestykuluje nadmiernie, jego zachowanie świadczy  
o tym, że nas słucha. Następnie uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba opo-
wiada krótką historyjkę z wakacji, a druga pokazuje, jak uważnie słucha opowieści. 
Następnie wymieniają się rolami. 
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7. Nauczyciel/ka zadaje pytanie, pokazując planszę: co wspólnego mają te obrazy 
z komunikowaniem się (załącznik 2)? Uczniowie w swobodnej rozmowie mówią  
o swoich skojarzeniach. Wszystkie obrazy pokazują historię komunikacji.  
Nauczyciel/ka uzupełnia wypowiedzi uczniów.

Gołębie pocztowe były wykorzystywane do przesyłania wiadomości. Już  
w starożytności były posłańcami przekazującymi informacje o zwycięzcach 
igrzysk. Poczta konna składała się z rozmieszczonych co 200–300 km stacji, 
w których kurier mógł wymienić konia i kontynuować swoją misję. Pocz-
tą tą można było przesyłać wiadomości w tempie do 600 km na dobę. Do 
przewożenia większej ilości korespondencji służyły dyliżanse pocztowe.  Te-
lefon wynaleziono w 1877 roku, ale już w starożytności komunikowano się 
ze sobą w podobny sposób: za pomocą dwóch metalowych naczyń połą-
czonych drutem. Nigdy wcześniej komunikowanie się ze sobą nie było tak 
szybkie. Pierwsze telefony miały oddzieloną słuchawkę od mikrofonu. Tele-
fon zmieniał się, aby stać się smartfonem, czyli urządzeniem, dzięki które-
mu możemy kontaktować się natychmiast z ludźmi z całego świata dzięki 
sieci Internet.

8. Uczniowie w parach tworzą telefon. Potrzebne będą:

• 2 papierowe kubki,
• sznurek (dowolnej długości),
• nożyczki. 

W każdym kubku w dnie robimy dziurkę. Przewlekamy przez nią sznurek, zawiązując 
na każdym końcu supeł. Aby telefon działał, sznurek między dwoma kubkami musi 
być naprężony. Jedna osoba mówi, a druga słucha. Może to być kilka zdań na temat 
usłyszanej historii komunikacji. Następnie uczniowie dzielą się trudnościami, które 
wyniknęły podczas obsługiwania swoich telefonów.

Liliana Fabisińska, „Historia komunikowania się”, Nasza Księgarnia, Warszawa, 2020.
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9. Nauczyciel/ka inicjuje rozmowę na temat komunikowania się w sieci. Uczniowie 
podają swoje propozycje. Warto zwrócić uwagę na:

• swoje bezpieczeństwo, czyli niekorespondowanie z osobami, których nie znamy 
i niepodawanie swoich danych, np. adresu;

• instalowanie aplikacji służących porozumiewaniu się z innymi ludźmi i korzy-
staniu z nich tylko po uzgodnieniu z rodzicami;

• nienadużywanie wielkich liter, bo wypowiedź zapisana nimi jest odbierana jako 
wykrzyczana;

• unikanie nadmiernego stosowania emotikonek;
• niezaśmiecanie, czyli niewysyłanie treści niepotrzebnych, powtarzających się, 

nieprzydatnych dla odbiorcy.

10. Nauczyciel/ka dzieli uczniów na dwie grupy. Rozwiesza koc lub inną tkaninę (np. 
na stojakach od map). Grupy siadają tak, aby nie widziały się wzajemnie. Każda z osób 
wypowiada jedno zdanie dotyczące kultury osobistej w rozmowach (twarzą w twarz 
i w Internecie) i bezpiecznych kontaktów w sieci. Na podstawie głosu uczniowie po 
drugiej stronie zgadują, kto wypowiedział to zdanie. Ćwiczenie ma zobrazować nie-
bezpieczeństwo wynikające z rozmów z osobami w Internecie, bo nigdy nie wiadomo, 
kto jest po drugiej stronie. Może nam się wydawać, że osoba, z którą korespondujemy 
jest naszym rówieśnikiem, a w rzeczywistości może być inaczej.
 
11. Uczniowie poruszają temat zalet i wad komunikacji w Internecie (załącznik 3). 
Uczniowie klas pierwszych mogą wypowiadać się na temat swoich doświadczeń.  
Z uczniami klas II i III warto odwołać się do doświadczeń edukacji zdalnej i wyzwań, 
które ze sobą niosła.
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12. Uczniowie klas I wykonują obrazek malowany patyczkiem do higieny uszu i far-
bami plakatowymi, który przedstawi sytuację dobrej rozmowy. Uczniowie klas II i III 
wybierają jedną cechę, która potrzebna jest, aby dobrze się ze sobą komunikować  
i przedstawiają ją za pomocą szyfru, np. GADERYPOLUKI (załącznik 4).  Zaszyfrowa-
ny wyraz zapisują patyczkiem do higieny uszu za pomocą farb plakatowych.

Metoda szyfrowania polega na podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie. Literę wy-
stępującą w wyrazie zastępujemy znajdującą się obok w szyfrze, a jeśli jej nie ma  
w haśle GADERYPOLUKI, pozostaje bez zmian. 

Następnie uczniowie wymieniają się pracami i odszyfrowują napis. Zaszyfrowane 
prace wraz z instrukcją odczytania warto umieścić na klasowej lub szkolnej tablicy, 
żeby uczniowie mogli przypominać sobie o cechach niezbędnych do odbycia dobrej 
rozmowy, a także ćwiczyć rozkodowanie wiadomości. 

12. W ramach podsumowania nauczyciel/ka wyświetla załącznik 5 – kieszeń, walizkę  
i kosz, po czym zadaje uczniom pytanie, które treści umieszczą w kieszeni – są to 
treści bardzo ważne, które w walizce – to takie, które będą używane co jakiś czas,  
a które treści znajdą się w koszu, bo są nieprzydatne. Uczniowie rozmawiają w parach. 
Nauczyciel/ka przypomina o zasadzie uważnego słuchania.

G A
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T O L E R A N C Y J N Y

T P U D Y G N C R J N R

O AUTORCE:

Dorota Kujawa-Weinke - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu. Na lekcjach wykorzy-
stuje ruch i edukację w zgodzie z naturą. Interesuje się technologią informacyjno-komunikacyjną, za 
co otrzymała trzykrotnie tytuł Microsoft Innovative Educator Expert i tytuł MIE Fellow. Prowadzi bloga 
edukacyjnego inspirowniaedukacyjna.blogspot.com. Jest współtwórczynią Edumiesiąca, cotygodnio-
wych webinariów na tematy edukacyjne. Należy do społeczności Superbelfrów RP,  otrzymała tytuł 
Edukatora Roku 2020 w edycji online.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Załącznik 2

fot. Genaro Servin, źródło: Pexels 

źródło: Adobe Stock źródło: Adobe Stock

źródło: Adobe Stock



ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3

Karta pracy
Podkreśl zielonym kolorem zalety, a czerwonym kolorem wady komunikacji zdalnej. 
Czy są wśród nich takie, które można postrzegać jako zalety i wady jednocześnie? 
Dopisz odpowiednim kolorem zalety i wady, których zabrakło na kartce.

• „zacinanie” rozmów głosowych

• skracanie wypowiedzi

• ciągły dostęp do Internetu

• szybka komunikacja 

• komunikowanie się z ludźmi z całego świata

• dużo informacji

• stosowanie niezrozumiałych zwrotów

• brak możliwości obserwowania rozmówcy

• brak możliwości słyszenia głosu rozmówcy

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Załącznik 4
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 5

fot. Karolina Grabowska, źródło: Pexels 

fot. Daria Shevtsova, źródło: Pexels 

fot. Steve Johnson, źródło: Pexels 
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Zadbaj o przyrodę... dbając o przedmioty! O tym, jak od-
powiedzialnie korzystać ze sprzętów elektronicznych.

Autor: Marcin Siuchno (Totemownia.pl)
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III
Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne:
• Skąd się biorą urządzenia elektroniczne? 
• Ile kosztuje środowisko naturalne produkcja elektroniki?
• Dlaczego dbanie o sprzęty jest ekologiczne?
• Naprawianie zamiast wyrzucania.

Cele operacyjne: 
uczennica/uczeń:

• wie, w jakich częściach świata powstają urządzenia elektroniczne kupowane  
w sklepie;

• wie, dlaczego ważne jest, żeby korzystać z urządzeń elektronicznych i elektrycz-
nych jak najdłużej;

• wie, gdzie można naprawić popsute rzeczy i urządzenia elektryczne. 

Formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w grupie, gra dydaktyczna, burza 
mózgów.

Materiały dydaktyczne:
• atlas geograficzny, mapa świata, globus, 
• komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny,
• załączniki,
• słownik języka polskiego
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1. SKĄD POCHODZI TWÓJ TELEFON? 

Globalna gospodarka dostarcza wszystkiego, co nam trzeba – bez względu na to, gdzie 
mieszkamy. Dzięki niej możemy kupować tanio i to z najdalszych zakątków świata. 
Proces ten działa najsprawniej, gdy wciąż potrzebujemy nowych rzeczy. Tu zaczyna 
się ciemna strona dzisiejszego handlu. Telefon lub komputer, który kupujemy w Pol-
sce, został wyprodukowany w Chinach, Indiach lub Wietnamie, ale części i surowce 
do ich złożenia pochodzą z całego świata. Kupowane przez nas rzeczy zostawiają ślad 
w postaci zanieczyszczeń, zużytej wody, odpadów kopalnianych na… całym świecie. 
Żeby utrzymać niskie ceny sprzętu, jego produkcję lokuje się tam, gdzie ochrona śro-
dowiska naturalnego i praw pracowniczych nie są restrykcyjne. Warto to wiedzieć, 
gdy staniemy przed wyborem czy naprawić zepsuty produkt, czy kupić nowy. Nowy 
sprzęt oznacza ogromny koszt – i to dla całej planety. 

Zapraszamy w podróż, jaką odbędziemy wraz z naszym nowym zamówionym telefo-
nem. Drogę możesz pokazywać uczniom na mapie, mogą ją też sami śledzić w atlasie 
geograficznym. W końcu, jeśli zechcą, mogą ją narysować na mapach załączonych 
do scenariusza (załącznik 1). Niech to będą proste kreski, a kraje lub miejsca mogą 
być oznaczone kropką. W zadaniu nie chodzi o perfekcyjną znajomość geografii – ma 
ono uzmysłowić uczniom, skąd tak naprawdę biorą się smartfony i inne urządzenia 
codziennego użytku oraz jaką drogę przebywają od fabryki do sklepowej półki. 

Przeczytaj z uczniami historię Nowego Smartfonu i śledź jego podróż od fabryki do 
naszej kieszeni. 

Cześć, jestem Nowy Smartfon. Być może za kilka miesięcy znajdziesz mnie 
pod choinką, dostaniesz mnie na urodziny lub kupią mnie Twoi rodzice. Na 
pudełku będzie napisane, że wyprodukowano, to znaczy poskładano mnie  
z małych części i zapakowano do pudełka w Chinach, Indiach lub Wietna-
mie. Są to kraje w Południowej i Południowo-Wschodniej Azji. Ja jestem  
z Chin. Jak je znaleźć na mapie? Po pierwsze znajdź największy kontynent 
na mapie – to będzie Azja. Teraz rusz palcem w drogę na dół i w prawo. 
Powyższe zdanie przyprawi o zawrót głowy każdego nauczyciela geografii. 
Powiedzmy więc, że Twój palec ruszając w dół i na prawo mapy kieruje się 
właśnie na południe i wschód.

Tu, w fabryce, złożą mnie z wyświetlacza, plastiku, miedzi, płytek krzemo-
wych i procesora. Miedź to metal, który we mnie, Nowym Smartfonie, prze-
wodzić będzie prąd. Skąd się ona bierze? Szykuj się do następnej podróży. 
Miedź do produkcji smartfonów wydobywa się w kopalniach w Chile, Peru, 
Australii, Polsce, Meksyku, Rosji i Ameryce Północnej. Z tych wszystkich 
miejsc na Ziemi statki codziennie wiozą do Chin setki tysięcy ton tego me-
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talu. Moja miedź przepłynęła z Chile, czyli kraju w Południowej Ameryce. 
Jak tam trafić? Wędruj palcem po mapie na wschód (w prawo), aż trafisz na 
Ameryki. Ameryka Południowa jest na dole. 

Żeby zrobić plastik, z którego jestem zbudowany, potrzebne jest dużo wody, 
dużo energii oraz ropy naftowej. Ta ostatnia to surowiec, o którym musiałeś/
musiałaś słyszeć. Ta, z której mnie zrobiono, przypłynęła do Chin ogrom-
nym statkiem z Angoli. To kraj w południowej Afryce. Afryka zajmuje środek 
mapy. 

Procesor, czyli moje serce i mózg, powstaje na Tajwanie, czyli wyspie u wy-
brzeży Chin. Niedaleko, bo w Indiach lub Indonezji powstanie mój wyświe-
tlacz. Oba kraje położone są na południe od Chin i można powiedzieć, że to 
tuż obok mojej fabryki. 

Zupełnie inaczej sprawa się ma z litem, pierwiastkiem chemicznym, z któ-
rego powstaje moja bateria. Żeby zobaczyć, skąd przybył, trzeba wrócić do 
Chile. Tu na ogromnych, wyschniętych, słonych jeziorach są jego kopalnie. 
Wędruj zatem znów do Ameryki Południowej. 

Gdy mam już procesor, obudowę, wyświetlacz i baterię, mogę zdradzić ci 
pewną tajemnicę. 

W środku mnie znajdziesz kilka naprawdę rzadkich metali o trudnych, ale 
ciekawych nazwach – lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, eu-
rop, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet. Jest ich bardzo mało 
na naszej planecie, a jednocześnie są niezbędne w budowie sprzętów elek-
tronicznych. To sprawia, że czasem do produkcji telefonów, komputerów  
i innych sprzętów elektronicznych kupuje się je od krajów, w których trwa 
wojna. Wojna, która trwa, bo napędzają ją pieniądze ze sprzedaży tych me-
tali. To, co ja mam w środku, na szczęście zostało wydobyte w ogromnej 
kopalni w Chinach. 

Zostało jeszcze opakowanie. Jak myślisz, skąd się mógł wziąć papier na 
moje pudełko? Czy przypłynął statkiem ze Szwecji, Finlandii, Indonezji, Bra-
zylii lub Rosji? Podpowiem ci. Żeby zobaczyć, gdzie rosły drzewa, z którego 
zrobiono moje pudełko, z Chin musisz ruszyć na północ Azji. Tu, na północy, 
w Rosji rośnie ogromny las nazywany tajgą. To stąd wycięto drzewa, z któ-
rych zrobiono mój karton. 
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Zapakowany mogę ruszyć do twojego sklepu. Czeka mnie kilka tygodni po-
dróży ogromnym statkiem - kontenerowcem. Przepłynę cały świat, żebyś 
mógł/mogła wziąć mnie z półki w sklepie. Przygotuj palec i ruszaj za mną. 

Z portu w Chinach ruszam na południe. Płynę wzdłuż półwyspu  
Indochińskiego. To wielki kawał lądu na południowym krańcu Azji. Tu mój 
statek wpłynie do Cieśniny Malakka, wąskiego pasa wody między Indonezją 
a Malezją. Jeśli nie będzie tu korków, popłynę przez Ocean Indyjski aż do Mo-
rza Arabskiego. Z tymi korkami to nie jest wcale żart. Cieśniną Malakka płyną  
w obydwie strony setki statków dziennie, dlatego zdarza się, że statki czeka-
ją kilka dni, żeby tędy przepłynąć. 

Morze Arabskie znajduje się między Afryką i Azją – można, choć to trochę 
nieładnie brzmi, powiedzieć, że jest wciśnięte między te kontynenty. Z nie-
go przepływam na Morze Czerwone, które na północy kończy się malutkim, 
prawie niewidocznym na mapie kanałem, czyli taką wykopaną przez ludzi 
rzeką – Kanałem Sueskim. Nim płynę na Morze Śródziemne. Mijam Grecję, 
Włochy i Hiszpanię. Skręcam na północ i kieruję się do któregoś z wielkich 
portów Niemiec lub Holandii. Czemu nie przypłynę na Bałtyk, do Gdańska 
lub Gdyni? Statki, którymi wozi się towary z Chin do Europy są tak wielkie, że 
Bałtyk jest dla nich za płytki, a nasze porty są za małe, żeby przyjąć takiego 
kolosa. 

Po wyładowaniu ze statku ruszam ciężarówką do miejsca, gdzie przepakują 
mnie na mniejsze auto, a z stamtąd ruszę do twojego sklepu. Tu kończy się 
moja podróż. Żeby mnie wyprodukować, zużyto mnóstwo wody i surowców 
naturalnych. To, z czego mnie zrobiono, zostało przywiezione z różnych czę-
ści świata. Wszędzie tam zostawiam po sobie odpady i zanieczyszczenia. 
Moje opakowanie to wycięty kawałek wielkiego lasu. Moja podróż statkiem 
i transporty wszystkich moich kawałków to ogromna chmura spalin.

Dlatego mam nadzieję, że będę komuś długo służył. Nie chciałbym być wy-
rzucony do śmieci, jak tylko się zepsuję lub komuś się znudzę. 

Na koniec chcę Was zapytać:

• Co by było, gdyby każdy, kto chciał, kupował nowy  
smartfon lub komputer co kilka miesięcy? 

• Czy myślicie, że starczyło by miedzi, litu, plastiku  
na wszystkie te telefony oraz papieru  
na ich opakowania? 

• Co by było, gdyby każdy z Was zamiast  
kupować nowy telefon, naprawił stary?

?
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2.JEŚLI MOŻESZ - NAPRAW.
ZNAJDŹ FACHOWCA OD ZEPSUTEGO SPRZĘTU.  

Naprawianie, reperacja lub renowacja sprzętów elektronicznych, mebli, AGD i ubrań 
często jest niemożliwa. Często też jest nieekonomiczna. Dzieje się tak z różnych po-
wodów, choć główną przyczyną jest to, że przedmioty te zaprojektowano tak, żeby nie 
dało się ich naprawić. 

Mimo to, naprawa zużytego sprzętu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na 
ochronę przyrody, jaki mamy w zasięgu ręki. 

W naszym otoczeniu nadal możemy znaleźć rzeczy, które da się zreperować. Zada-
nie (załącznik 2) polega na przyporządkowaniu zawodu lub miejsca do przedmiotu, 
który wymaga naprawy. Jeśli uczniowie nie potrafią jeszcze czytać (lub czytają słabo), 
prowadzący zajęcia może czytać uczniom treść zadania w formie zagadek. 

O AUTORZE:

Marcin Siuchno – ornitolog, współwłaściciel firmy Totemownia.pl. Absolwent biologii w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 10 lat zajmuje się zawodowo edukacją dzieci i młodzieży i wykony-
waniem ekspertyz ornitologicznych. Uczy przyrody, biologii i chemii w szkole podstawowej i szkole de-
mokratycznej. Jako edukator pracuje w przedszkolu leśnym. Autor materiałów edukacyjnych i tekstów 
popularnonaukowych dotyczących przyrody i jej ochrony.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Załącznik 2

Kto naprawi? Co naprawi? 
Serwis foto Zepsuty zamek w bluzie 

Serwis AGD/RTV Rozklejony but 

Serwis GSM Popsuty aparat fotograficzny 

Szewc Zniszczone siedzenie fotela

Kaletnik Drewniane krzesło ze złamaną nogą 

Tapicer Niedziałający odkurzacz 

Krawiec Smartfon z pękniętym ekranem 

Stolarz Rozerwany plecak turystyczny 



ESEJ
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Wszyscy jesteśmy cyborgami?
„Ron Usterka” jako lekcja dla dorosłych widzów

Czy zdarzyło się Wam z niepokojem pomyśleć, że reprezentanci najmłodszych 
pokoleń swoją tożsamość i poczucie własnej godności budują w oparciu o mo-
del posiadanego przez siebie smartfona? W „Ronie Usterce” sprawy zdają się iść 
dalej: każdy nastolatek ma swojego robota. B*Bot, cytując spot fikcyjnej firmy 
Bąble, jest „najszybszy, najnowocześniejszy, naszpikowany najdroższą technolo-
gią na świecie”1. Ma być czymś więcej niż gadżetem. „Pomyśl, że to twój nowy 
przyjaciel”2 – słyszymy w reklamie. Czy to może się udać?

„Łącz się ze światem modnie i wygodnie. Wyraź siebie. […] Twórz, co chcesz. Graj. Od-
kryj nieznany wymiar… przyjaźni”3 – zachęca spot promocyjny (swoją drogą, ciekawie 
byłoby wykorzystać go na lekcji jako punkt wyjścia do rozmowy o reklamie). Trudno 
nie ulec urokowi, zwłaszcza że w filmowym świecie, zanim Ron i Barney dokonają re-
wolucji, „ludzie dzielą się na dwie kategorie: na tych, co mają B*Boty i na tych, co ich 
nie mają”4. Brzmi znajomo? Nie masz B*Bota – nie istniejesz!

CZY GADŻET ZDOBI CZŁOWIEKA?

Człowieka i jego miejsce w społeczeństwie od dawien dawna definiują przedmioty, 
rekwizyty, atrybuty. Zręczne używanie złożonych narzędzi ma nas – ludzi – wręcz od-
różniać od (innych) zwierząt. Marek Krajewski w publikacji „Są w życiu rzeczy… Szkice 
z socjologii przedmiotów” zwraca uwagę na to, że socjalizujemy się między innymi 
poprzez naukę obchodzenia się z różnymi przedmiotami, które „stanowią […] najważ-
niejszy ze środków międzypokoleniowej transmisji reguł, zasad, uwarunkowań, celów 
tworzących strukturalną ramę życia społecznego określonej wspólnoty”5. Rola przed-
miotu w naszym życiu może być donioślejsza, niż mogłoby się wydawać. I większa, niż 
chcielibyśmy przyznać. 

W rozmowach z młodymi rodzicami często słyszę, że marzą oni o tym, aby możliwie 
długo izolować swoje dzieci od ekranów. Są jednak świadomi, że to szlachetne podej-
ście w swojej ekstremalnej wersji mogłoby mieć przykre konsekwencje – rezygnacja 
z elektronicznych gadżetów współcześnie oznacza wykluczenie. Towarzyskie życie 

1. „Ron Usterka”, reż. Jean-Philippe Vine, Sarah Smith, prod. USA, Wielka Brytania 2021.
2. Tamże.
3.  Tamże.
4. Tamże.
5. Marek Krajewski, „Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów”, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2013, s. 53.
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najmłodszych pokoleń ma swoje dwie nierozerwalne strony: offline i online, a obycie 
w sieci z pewnością pociechom się przyda, także w szkole. 

Gdzie przebiega granica między pożytecznym lub niewinnym korzystaniem z sieci –  
a uwikłaniem się w nią? Między postawą świadomego człowieka a działaniem niczym 
cyborg z telefonem wmontowanym na stałe w dłoń? Nawet specjaliści w zakresie 
zdrowia psychicznego podkreślają, że nie jest ona wyraźna. Fonoholizm, czyli uza-
leżnienie od telefonu, i siecioholizm, uzależnienie od Internetu, mogą objawiać się 
na przykład w częstszych kłótniach z rodziną, ciągłym sprawdzaniu wiadomości, za-
niedbywaniu obowiązków na rzecz cyfrowych rozrywek czy rozdrażnieniu w sytuacji 
braku kontaktu z mediami…

TAM, GDZIE „ZAWSZE ŚWIECI SŁOŃCE”6

A może i Wy przyłapaliście się na tym, że po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem 
internetowego komunikatora albo po opublikowaniu zdjęcia na portalu społeczno-
ściowym, z nerwową ekscytacją zerkacie na najbliższy prywatny ekranik? To mo-
ment oczekiwania na nagrodę. Kiedy dostajemy powiadomienie – poziom dopaminy 
– „przekaźnika przyjemności” – w organizmie skacze, satysfakcja rośnie, realizują się 
ważne dla człowieka potrzeby szacunku i uznania oraz poczucia przynależności. 
Nic dziwnego, że aktywności w mediach społecznościowych są tak uzależniające.

Uświadomienie sobie tego, że użytkownicy mediów społecznościowych sięgają po 
aplikacje, by zaspokoić tak fundamentalne potrzeby (być może boleśnie zaniedbane 
w innych miejscach życiorysu), uniemożliwia ignorowanie czy bagatelizowanie pro-
blemu. Jego powagę podkreśla i „Ron Usterka” – w animacji gadżetomania zbudo-
wana jest wokół jednej z najważniejszych wartości – przyjaźni. Czy jednak potrzeby 
rzeczywiście zostają zaspokojone? Zdarza się, że u młodych internautów potrzeba po-
czucia przynależności, niestałego przecież w dynamicznych sieciach współczesnych 
relacji, przekształca się w lęk przed przeoczeniem jakiejś informacji: wydarzenia, po-
stu, opublikowanych tylko na jedną dobę relacji („Zobacz je, zanim znikną!” – nama-
wia życzliwie portalowy komunikat). Przybiera on niekiedy postać obsesyjnej obawy 
przed ewentualnym wykluczeniem, znanej jako FOMO – fear of missing out.

Kolejny narastający w użytkownikach sieci niepokój, jak wskazuje prof. Zbyszko Melo-
sik w artykule „Facebook i społeczne konstrukty narcyzmu”, to:

 „lęk […] «przed negatywną ewaluacją» ze strony innych […] (Karin Horney napisała 
już kilka dekad temu, iż «Jedną z dominujących cech neurotyków w naszych czasach 
jest ich nadmierna zależność od aprobaty lub uczucia innych osób»). Lęk ten stanowi 
dla nich przy tym źródło permanentnego niepokoju, wzrastającej wrażliwości na brak 
akceptacji, a w konsekwencji «różnorodnych negatywnych emocji i stanów nastro-
ju»”7.
6.  Zbyszko Melosik, „Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (O tożsamości zamkniętej w celi wizerunku)”, „Studia Eduka-
cyjne” 2013, nr 26, online: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/10101/1/99-117.pdf (dostęp: 6.10.2021), s. 112.
5. Tamże, s. 101. 

http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/10101/1/99-117.pdf


37

Socjolog ukuwa w artykule sentencję mówiącą o tym, że na portalach społeczno-
ściowych „zawsze świeci słońce”8. Choć wiadomo, że wiele stron i profili nie wpisuje 
się w to uogólnienie (a media społecznościowe sprawdzają się również jako źródło 
informacji o kryzysach, przestrzenie działań aktywistów oraz miejsca charytatywnych 
zbiórek), to jednak zgodzić się można ze spostrzeżeniem, że wielu użytkowników nie-
których serwisów idealizuje swój wizerunek, prezentując skrojony pod odbiorców, 
„spreparowany, wystylizowany wizualnie i werbalnie tekst”9 o samych sobie. Warto 
podkreślić, że sukces wizerunkowy może pozytywnie wpłynąć na „subiektywne po-
czucie jakości życia”10. Z drugiej strony – zderzenie wystylizowanego obrazu z rzeczy-
wistością przynosi nieraz rozdźwięk i dyskomfort. 

Tyle niebezpieczeństw! – a mowa tylko o sytuacji codziennego scrollowania i posto-
wania – a nie o dojmujących przypadkach, w których Internet obraca się przeciwko 
użytkownikowi, stając się narzędziem hejtu i przemocy. Jak we wrześniu tego roku 
doniósł „The Wall Street Journal”, wizualne narracje piękna i sukcesu na Instagramie 
sprawiają, że aż 32% zmagających się z kompleksami nastolatek czuje się ze swoim 
ciałem jeszcze gorzej11. 13% użytkowników amerykańskich i 6% użytkowników brytyj-
skich, przyznających się do myśli samobójczych, wskazało ten portal jako źródło swo-
ich autodestrukcyjnych myśli. 

Czy znaczy to, że media społecznościowe są złe? Niekoniecznie. Świadczy to raczej  
o konieczności wzmacniania świadomości na temat mediów i kreowanych w nich 
wizerunków u dzieci i młodzieży, a także o konieczności wydobycia ważnych proble-
mów i potrzeb ze sfery zaniedbania. Do tego zachęca – w przystępny dla młodego 
widza sposób – „Ron Usterka”.

SAMOTNOŚĆ W SIECI

Czy zatem media społecznościowe w naszym świecie, a B*Boty w animacji „Ron 
Usterka”, bardziej otwierają nas na innych czy zamykają? 

Pewnie w wielu przypadkach zależy to od prywatnych praktyk użytkownika. Unik-
nięcie niektórych pułapek wymaga jednak szczególnej uważności i aktywności. Przy-
pomnijmy chociażby zjawisko bańki filtrującej czy informacyjnej12. Wyszukiwarki  
i media społecznościowe „uczą się” nas i naszych zainteresowań na podstawie prze-
szłych wyborów i wyszukiwań w Internecie (zbierając zarazem informacje na nasz 
temat, niczym przeprogramowane na polecenie interesownego Andrew B*Boty),  
a następnie personalizują dostarczane nam informacje. Skutek? Możemy utknąć  
w bańce własnych poglądów i nie spotkać się z innymi perspektywami. 

6. Tamże, s. 112.
9. Tamże,s. 103.
10. Tamże, s. 108.
11. Georgia Wells, Jeff Horwitz, Deepa Seetharaman, „Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents  
      Show”, „The Wall Street Journal” 14.09.2021, online: https://tiny.pl/9r8ll (dostęp: 6.10.2022)
12. Eli Pariser, “Beware online filter bubbles”, TED 2011, online: https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s  
     (dostęp: 6.10.2021).

https://tiny.pl/9r8ll
https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
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Jeszcze jeden poruszający przykład: aplikacja Replika. Jej prototyp powstał, kiedy jej 
twórczyni – Eugenia Kuyda – straciła przyjaciela w wypadku samochodowym. Tęskno-
ta za nim skłoniła programistkę do opracowania symulatora konwersacji z dawnym 
kompanem. Sztuczna inteligencja i historia kontaktów na Messengerze posłużyły do 
„odtworzenia” utraconej osobowości. Eugenia Kuyda mogła czatować z wirtualną ko-
pią swojego przyjaciela. 

Popularność aplikacji skłoniła autorkę do rozwoju projektu. Tak powstał chatbot Re-
plika, który za sprawą sztucznej inteligencji coraz lepiej poznaje swojego rozmówcę, 
identyfikuje jego potrzeby i upodabnia się do niego. Eugenia Kuyda zwierza się, że 
aplikacje te pomogły jej w przejściu żałoby, ale też ułatwiły (jak zaktualizowane osta-
tecznie B*Boty – dziecięcym bohaterom animacji) nawiązanie głębszych, bardziej 
świadomych kontaktów z innymi. Z drugiej strony użytkownicy programu mówią: 
„Pod niektórymi względami Replika jest lepszym przyjacielem niż Twoi ludzcy znajo-
mi”13, albo: „Ona jest w istocie mną, nie będąc mną”14. A zatem: terapia służąca samo-
rozwojowi czy krok w stronę solipsystycznego zamknięcia?

Znacie pewnie tę wątpliwość, pojawiającą się, gdy na nowo odwiedzanej stronie in-
ternetowej wyskakuje okienko czatu: „To automat czy prawdziwy asystent?”. A jeśli to 
bot – to…?

Docieramy do epoki spod znaku „Łowcy androidów”, kiedy dylematy na temat pod-
miotowości maszyn czy oprogramowań wykraczają poza hermetyczne refleksje ba-
daczy – reprezentantów posthumanizmu i stają się przedmiotem codziennych prze-
myśleń. Niektórym widzom i tę myśl niesie zapewne „Ron Usterka”. 

Pocieszny robot i jego wspaniała wadliwość przypominają o wartości różnic między 
nami, o otwierającej sile spontaniczności, o roli nieprzewidywalności w relacjach,  
o altruistycznym aspekcie przyjaźni. Zamiast narcyzmu – uczą odpowiedzialności. Za-
miast wystylizowanego wizerunku – proponują autentyczność. Zamiast utrwalania 
pożądanych wyselekcjonowanych elementów osobowości – umożliwiają odkrycie 
nowych prawd o sobie.

A czy Wy zdecydowalibyście się na takiego asystenta dla swoich podopiecznych?

13. „The story of Replika, the AI app that becomes you”, Quartz 2017, online: https://replika.ai/about/story (dostęp: 6.10.2021). 
14. Tamże.

O AUTORCE:

Agnieszka Powierska – edukatorka filmowa, wykładowczyni akademicka, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o sztuce. Członkini Zespołu Edukacji sieci kin Multikino i Cinema3D. Zawodo-
wo związana z firmą Ferment Kolektiv i Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Doświadcze-
nie edukacyjne zdobywała, współpracując m.in. z Muzeum Narodowym w Poznaniu, portalem Film  
w Szkole, Wędrującymi Filmoznawcami Filmoteki Szkolnej – jako współautorka projektów edukacyj-
nych, w tym filmów, e-booków, warsztatów, scenariuszy lekcji.

https://replika.ai/about/story

