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Skąd wiemy co młodzi ludzie robią online?

• Badania czy media? A może i to i to?
• Good news - no news
• Przykład ze zdawaniem egzaminów pod wpływem narkotyków
• Czy możemy wierzyć wynikom badań?
• Czy zła jest tyle ile nam się (potocznie) wydaje?
• Który dyskurs wpływa na praktykę? – przykład z pytaniem o dorosłych 

na naszych warsztatach
• Jak długo to badamy i jakimi sposobami?





Co tracimy kiedy koncentrujemy się na 
ciemnej stronie?
• A co kiedy robimy tak jak ostatnio?



Panda czy wieloryb?
2. Spójrz w lustro i się uśmiechnij <prześlij zdjęcie opiekunowi>

3. Narysuj wzdłuż ręki pare serduszek <wyslij zdjecie>

4. Narysuj różowego wieloryba z dodatkami wyobraźni od siebie <wyślij zdjęcie>

5. Jeśli jesteś gotów na nodze narysuj kwiatka

6. Zadanie z szyfrem

7. Narysuj dwa wieloryby - przekreśl niebieskiego

8. Napisz w opisie #rwp <różowy wieloryb pomaga>

9. Pokochaj jedną swoją wadę

10. Zrób zdjęcie ładnego widoku <wyślij>

11. Oglądaj zwierzątka, popraw sobie humor

12. Posluchaj ulubionej piosenki i podziel się nią na Facebooku

13. Narysuj wieloryba w kolorze różowym albo w serduszkach <wyślij zdjęcie>

14. Wyślij buziaczka do opiekuna

15. Zrób zdjęcia kwiatom , które ci się podobają

16. Zrób coś milego dla siebie, popraw sobie dzień miłym akcentem

17. Poczekaj na zachód ślońca

18. Idz do jakiegoś miło wspominanego miejsca z osobą którą lubisz

19. Popraw komuś humor,spróbuj przynajmniej 

20. Opiekun popisze z tobą

21. Pogadaj z RÓŻOWYM wielorybem na skejpie gdziekolwiek 

22. Pomóż komuś w problemie 

23. Inne zdanie z szyfrem

24. Sekretne zadanie

25. Opiekun zadaje ci jedno pytanie odpowiedz szczerze

26. Jeżeli możesz spotkaj sie z Różowym Wielorybem albo znowu pogadajcie!

27. Wstań w weekend przed 11 i korzystaj z dnia!

28. Poznaj jak najwięcej nowych osób

29. Powiedz komuś ze ładnie wygląda

30. Napisz co ci lezy na sercu opiekunowi



Smuci mnie, że problem samookaleczeń, ale także samobójstw dzieci i młodzieży, 
został przez wiele osób dostrzeżony dopiero teraz, za sprawą „Niebieskiego 
wieloryba”. Uważam, że wielokrotnie media nagłośniły sprawę w niewłaściwy 
sposób, wręcz szkodliwy – podając nieprawdziwe informacje, wyolbrzymiając i 
tworząc w ten sposób sensację. Szczegółowe opisy samobójstw (sposób, metoda, 
wiek itp.) mogą sprawić, że odbiorca utożsami się ofiarą i będzie chciał skrzywdzić 
się w podobny sposób. Wiem, że kiedyś takie informację wpłynęłyby źle także na 
mnie. Czy ktokolwiek przekazując takie sensacje zastanawia się nad ich siłą 
sprawczą?
Moim zdaniem na ten moment potrzebne są merytoryczne informacje na temat 
tego, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci, jak zapobiegać samobójstwom i jak 
reagować, gdy widzimy, że bliska nam osoba potrzebuje pomocy.
Zachęcam do zapoznania się materiałami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
(dzieckowsieci.pl) oraz kampanią Zobacz ZNIKAM. (zobaczznikam.pl)



Czy jasna strona nie jest problemem?

• Jest!



Ale też dobre rzeczy (Pyżalski, 2015)
• Prawie 40% blogerów prowadzi tradycyjny pamiętniki tylko 9% 

tych co blogerami nie są
• 22% tych, co regularnie grają w gry online spotyka się też  

często, żeby grać tradycyjnie i 18% tych co nie grają
• 48%  aktywnych administratorów w sieci pełni też role liderskie 

offline, i tylko 31% tych co nimi nie są
• 51% wolontariuszy internetowych działa też w tradycyjnym 

wolontariacie i tylko 23% tych którzy tak nie działają w 
internecie



Czy to coś innego niż tradycyjna przemoc 
rówieśnicza? (Pyżalski, 2015)

Cyber - nie Cyber – raz Cyber-2-3 razy Cyber - 4 razy 
lub więcej

Bulying - nie 95 4 1 0

Bullying - raz 80 18 2 0

Bullying – 2-3 
razy 74 15 10 1

Bullying – 4 
razy lub więcej 60 17 9 15



Szwedzki stół…



A najnowsze badania?
%

Częste rozmawianie w portalu 
społecznościowym o swoich zainteresowaniach

68

Regularne prowadzenie bloga 6,5
Regularna gra w gry online 40
Szukanie informacji nt. osobistego problemu 
tam, gdzie piszą specjaliści

50

Szukanie informacji nt. osobistego problemu na 
forach

44

Prowadzenie strony internetowej/fanpage
jakiejś organizacji

15

Zgłaszanie niewłaściwych treści 32
Prowadzenie innej strony własnej niż profil na 
Facebooku

20

Regularne wykorzystanie internetu do nauki 76 



A najnowsze badania? 

%
Rozmowa z wychowawcą o kwestiach 
osobistych

9

Altruizm internetowy 34
Wolontariat w internecie 6
Publikacja swojej twórczości 16

Uczestnictwo w organizacji grupie, która 
spotyka się głównie przez internet

13 (a 28 w zwykłej)



Co z tym robić?

• Czasami już nawet rozmawianie to dużo
• Przykład
• Nasz, innych ludzi i to niekoniecznie dorosłych
• Nie pracujemy tu statystyką, lecz wpływem na życie innych ludzi 

(jednostek)



Komunikacja zapośredniczona

• Nie jedna lecz wiele
• Jeden do jednego; jeden do wielu; wielu do wielu
• Tekstowa i obrazkowa
• Synchroniczna/asynchroniczna
• Czy preferowana??? – przykład z badania Living and Learning with 

New Media



Nic nowego pod słońcem: Janusz Korczak

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



• W ramach roku korczakowskiego na terenie naszej szkoły (PSP im. 
J.Korczaka w Jugowicach) w styczniu 2012 roku wychowawcy wspólnie z 
uczniami przygotowali tzw. „ Skrzynki przeprosin i podziękowań”. Do nich 
uczniowie wrzucają listy dla swoich koleżanek i kolegów oraz 
nauczycieli. Raz w tygodniu( w piątek) wybrany uczeń – listonosz roznosi 
pocztę. Dzięki takiemu działaniu pracujemy nad poprawnością wypowiedzi 
pisemnej jaką jest list oraz eliminujemy zachowania niepożądane (nie 
każde dziecko lubi i chce pisać listy). Jednocześnie sprawia dzieciom 
ogromną radość dostawanie listów z podziękowaniami. Adresat czuje się 
wówczas bardzo dowartościowany. Mamy nadzieję, że skrzynki odniosą 
pożądany efekt i nie będą działaniem jednorocznym, a staną się tradycją 
naszej szkoły.

• Szkolny koordynator Roku Korczaka - Renata Tomaszewska



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 fb 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).



Kreatorzy treści – młody człowiek jako 
producent treści medialnych

• Prosumpcja, pro-am, content creating
• Ale czy to powszechne?
• Dlaczego warto się tym zajmować?
• Czy to umożliwiamy?



Mentos effect



Czy mamy wpływ na to jakie treści są 
kreowane?
• Tak – i na to co się z nimi dzieje też?
• Projekty społeczne
• Autoprezentacja



Komunikacja zapośredniczona jest gorsza?

• 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).



Pomocy!

Rodzaj pomocy %
Pytali o poradę dorosłe osoby z rodziny (np. mamę, wujka, dziadka) 58,8
Pytali o poradę przyjaciół/kolegów, których znają ze szkoły, osiedla itp. 41,7
Poszukiwali w internecie (np. na forach internetowych) wypowiedzi innych

osób dyskutujących o podobnym problemie 39,2
Poszukiwali odpowiedzi na swój problem w poradnikach, książkach,

czasopismach 27
Odwiedzili specjalistę w jego gabinecie (np. psychologa, pedagoga,

dietetyka) 20
Odwiedzali strony internetowe, na których piszą specjaliści np. lekarze,

psychologowie, dietetycy 17
Pytali o poradę przyjaciół/kolegów, których znają tylko z internetu 16,4
Zwrócili się o pomoc do specjalisty (np. psychologa, pedagoga, dietetyka) w

internecie 5,4
Zadzwonili do telefonu zaufania 2, 1



Czy w ogóle internet jest dla młodych ludzi 
ważny?



Działanie automatyczne/bezrefleksyjne

• „Jedna osoba to lubi gnębić innych. Koleżanki dołączały do niej, by same nie były 
gnębione. I ona też sama namawiała koleżanki przeciwko mnie. W grupie mają 
większą siłę, czują się mocne” 

• „Kolega stworzył taką grupę i zrobił mnie i koleżanki administratorem”
• „Dużo tego (wpisów, zdjęć) było jak nas natchnęło” 
• „To były osoby z klasy, wyizolowana osoba – chłopak i reszta klasy i przywódca 

tej reszty jak gdyby - bystra dziewczyna konkretnie. Ona jakoś tak prowadziła tę 
grupę przeciwko niemu, że on się jak gdyby nie mógł się zaaklimatyzować [w 
klasie]”. (nauczycielka)

• „Założyli grupę [na Facebooku] i poniżali mnie na tej grupie w większym gronie 
osób. Ja się strasznie czułam, Byłam słaba psychicznie i każda jakaś obelga mnie 
mocno ruszała. No jak czytam te wszystkie komentarze na grupie i to wszystko, 
to sama przyznam, że do szkoły nie chciałam chodzić, po prostu się pokazywać.” 



Pozorna sprzeczność

• 95% uważa, że obrażanie online powinno być zabronione a 37% 
planując żart zrobiło krzywdę (Pyżalski, 2012)



Online/offline

• Sytuacja chłopca systematycznie odrzucanego i poniżanego offline, 
który dodatkowo otrzymuje regularnie online 1-2 tygodniowo wpisy 
typu: 

• „Żal mi Cię człowieku, zachowujesz się jak skończony debil imbecylu. Po 
prostu nie próbuj udawać kogoś, tylko stań się kimś, bo obecnie 
zachowując się w szkole dalej tak samo, nie będziesz miał życia”(uczeń);

• „Masz ryj jak wyrzygany, przeterminowany  kotlet z wiewiórki”;
• „Czego Cię pało w szkole nie było?”;
• „Nie mogę patrzeć na Twój ryj, chyba jesteś ciota”.


