Korzystanie z informacji
Lekcja: Strategiczne myślenie w
wyszukiwaniu informacji
Wiedza w pigułce ?
Gdy szukamy informacji, zwykle sięgamy po znane źródła. Nawykowo stosujemy te
same sposoby odnajdywania potrzebnych materiałów. Znajomość najbardziej
efektywnych strategii docierania do informacji pozwala na namysł nad naszymi
działaniami oraz ich zaplanowanie. Dzięki temu wyszukiwanie jest szybsze i
skuteczniejsze.
Strategia to ogólny plan działania. Aby przemyśleć strategię pozyskiwania
informacji, nie wystarczy określić potrzebę informacyjną. Należy także:


pomyśleć, jakie źródła infromacji są dostępne i z których najlepiej
skorzystać (np. ocenić, czy wystarczy poszukać w internecie, czy lepiej
wybrać się do biblioteki);



wybrać najbardziej efektywne techniki wyszukiwania (np. wykorzystanie
operatorów logicznych czy haseł przedmiotowych w katalogach
bibliotecznych).

Ze strategią muszą zatem iść w parze umiejętności związane z jej wcieleniem w
życie.
Jednym z najbardziej popularnych modeli prezentujących strategię wyszukiwania
jest Wielka Szóstka (ang. the Big 6). Można zastosować go do wszystkich rodzajów
informacji, od materiałów do pracy naukowej po repertuar kin.

Wielka Szóstka - model pracy z informacją
Należy pamiętać, że tak jak każdy model Wielka Szóstka przedstawia sytuację
idealną, która rzadko kiedy zdarza się w rzeczywistości. W jej stosowaniu należy
zachować elastyczność. Może się zdarzyć, że np. w trakcie pracy zorientujesz się, że
błędnie określiłeś potrzebę informacyjną — odnalazłeś informacje na inne tematy
niż te, które cię interesują. Wówczas powinieneś cofnąć się do punktu 1.2 i
powtórzyć następne kroki.
Strategiczne myślenie sprawi, że twoje działania będą bardziej systematyczne.

Pomysł na lekcję ?
Każdy z nas miał ten problem — na biurku pełno kartek z notatkami, na ekranie
mnóstwo pootwieranych stron internetowych, czas oddania referatu lub prezentacji
zbliża się nieubłaganie, a tymczasem w głowie mętlik. Czy nie byłoby łatwiej
pracować, mając plan działania? Z reguły próba rozwiązywania jakiegokolwiek
zadania bez wcześniejszego ustalenia celu pracy, doboru źródeł i sporządzenia
notatek prowadzi jedynie do kłopotów.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


wiedzą, że plan działań jest podstawą efektywnej pracy wymagającej
wyszukiwania i wykorzystywania informacji;



rozumieją, że każde zadanie związane z wyszukiwaniem i
wykorzystywaniem informacji należy rozpocząć od precyzyjnego określenia
potrzeby informacyjnej;



potrafią samodzielnie zaplanować proces wyszukiwania informacji w
zależności od zadania, które realizują;



pamiętają o konieczności krytycznego zweryfikowania efektów swojej pracy
pod kątem stawianych wymogów i własnych oczekiwań związanych z
jakością pracy.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników na 5 zespołów. Każda z grup powinna otrzymać
2 losy z materiału pomocniczego „Strategiczne myślenie w wyszukiwaniu
informacji” (ODT, DOC) — jeden los z puli A i jeden z puli B.
Poproś każdą z grup o stworzenie planu pracy służącego rozwiązaniu obu
przydzielonych zadań. Plan musi zostać wyrażony w 6 punktach, każdy punkt
powinien zostać uszczegółowiony za pomocą podpunktów opisujących
podejmowane działania.
Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że zaproponowany plan musi obejmować
oba zadania jednocześnie. Podkreśl, że jego celem jest organizacja pracy, a więc
określenie faz służących zrozumieniu problemu, doboru źródeł, prezentacji wyników
i ich oceny, a nie zaplanowanie konspektu lub wypracowania.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Strategiczne myślenie w wyszukiwaniu
informacji” (ODT, DOC)

2.
Poproś zespoły o zwięzłe zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe osoby
uczestniczące w zajęciach zachęć do wygłaszania opinii i komentarzy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy osoba stosująca zaproponowany plan zrealizuje pracę szybko i
poprawnie?



Czy grupa uwzględniała wszystkie działania, które są niezbędne do
poprawnego i efektywnego rozwiązania zadań?



Czy poszczególne elementy zostały przedstawione w odpowiedniej
kolejności?



Jakie konsekwencje będzie miało pominięcie jednego z elementów lub
mylne zaplanowanie kolejności poszczególnych działań?



Co się dzieje, jeśli zaczniemy poszukiwać informacji bez precyzyjnego
określenia tego, czego potrzebujemy do prawidłowego rozwiązania zadania?



Który z etapów w praktyce nastręcza najwięcej trudności?



Czy problem przy rozwiązywaniu tego typu zadań najczęściej polega na
braku odpowiednich źródeł informacji czy też przeciwnie — na dużej ilości
źródeł i trudnościach w ich uporządkowaniu?

CZAS
25 min
METODA
dyskusja

3.
Podsumuj pracę grup, przedstawiając na tablicy model Wielkiej Szóstki opisany w
„Wiedzy w pigułce”. Zaznacz, że model Wielkiej Szóstki jest uproszczonym
narzędziem, poszczególne fazy możemy nazwać w odmienny sposób, ważne jednak,
aby przestrzegać kolejności działań.
Kluczowe elementy modelu:
1. zrozumienie treści zadania
o

precyzyjne określenie problemu, który należy rozwiązać

o

ustalenie, jakie informacje są niezbędne do rozwiązania zadania

2. wybór źródeł informacji
o

sporządzenie listy wszelkich źródeł, które mogą okazać się przydatne

o

wybór tych źródeł, których będziemy poszukiwać w pierwszej
kolejności

3. weryfikacja dostępności źródeł
o

ustalenie dostępności źródeł

o

ustalenie, czy dane źródło rzeczywiście zawiera poszukiwane
informacje

4. analiza informacji

o

zapoznanie się z wybranymi fragmentami źródeł

o

sporządzenie roboczych notatek zestawiających najważniejsze
informacje

5. synteza
o

uporządkowanie zebranych informacji, ustalenie kolejności ich
prezentacji

o

prezentacja wniosków — przygotowanie wypracowania, prezentacji
lub referatu

6. samoocena
o

weryfikacja, czy efekt końcowy odpowiada potrzebom i
oczekiwaniom

o

naniesienie ewentualnych poprawek

Pod koniec tej części zasygnalizuj uczniom, że poszczególne źródła, a zwłaszcza
internet, są jedynie narzędziami — zanim zaczniemy z nich korzystać, powinniśmy
dokładnie wiedzieć, jakiego typu informacje są nam potrzebne.
CZAS
5 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
tablica, kreda lub marker
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


rozumieją znaczenie planu pracy jako narzędzia pomagającego poprawnie i
efektywnie rozwiązywać zadania związane z wyszukiwaniem i
wykorzystywaniem informacji?



wiedzą, że wszelkie prace związane z wyszukiwaniem i wykorzystywaniem
informacji należy rozpocząć od precyzyjnego ustalenia potrzeby
informacyjnej? (–> Rozważ realizację lekcji „Wiedza na wyciągnięcie ręki”)



potrafią samodzielnie przygotowywać plany pracy?



rozumieją, że źródła informacji to jedynie narzędzia, za pomocą których
pozyskujemy wiadomości i że nie zastępują one samodzielnego myślenia? (–
> Rozważ realizację lekcji „Co wpływa na przekazy medialne?”)



pamiętają o konieczności zweryfikowania pracy przed zaprezentowaniem jej
innym oraz dbają o jakość jej wykonania? (–> Rozważ realizację
lekcji „Sztuka prezentacji”)

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 2 i 3. Poproś każdą z grup o określenie
potrzeby informacyjnej wynikającej z wylosowanych zadań. W tym celu niech
uczestniczki i uczestnicy zadadzą sobie pytania: „Czego się od nas oczekuje?”,
„Jakie informacje powinniśmy znaleźć, aby poprawnie zrealizować zadania?”.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał
pomocniczy
informacji” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

„Strategiczne

myślenie

w

wyszukiwaniu

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uporządkuj elementy w odpowiedniej kolejności, tak aby odpowiadały
optymalnemu planowi pracy:
Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.

1. Zapoznanie się z wybranymi fragmentami źródeł.
2. Uporządkowanie zebranych informacji.
3. Ustalenie, jakie informacje są niezbędne do rozwiązania zadania.
4. Weryfikacja, czy efekt końcowy odpowiada potrzebom i oczekiwaniom.
5. Prezentacja wniosków — przygotowanie wypracowania, prezentacji lub referatu.
6. Sporządzenie roboczych notatek zestawiających najważniejsze informacje.
7. Ustalenie dostępności źródeł.
8. Sporządzenie listy wszelkich źródeł, które mogą okazać się przydatne.
9. Wybór tych źródeł, których będziemy poszukiwać w pierwszej kolejności.
10. Naniesienie ewentualnych poprawek.
11. Precyzyjne określenie problemu, który należy rozwiązać.
12. Ustalenie, czy dane źródło rzeczywiście zawiera poszukiwane informacje.

Słowniczek ?
potrzeba informacyjna
informacje wymagane przez danego użytkownika, niezbędne ze względu na
cel i okoliczności jego działań. Potrzeba informacyjna prowadzi do
rozpoczęcia wyszukiwania informacji.
strategia informacyjna
świadomie wykorzystywana metoda wyszukiwania i wykorzystywania
informacji.
operatory logiczne
elementy umożliwiające działania na zbiorach, przydatne w formułowaniu
zapytań wyszukiwawczych. Np. przy pomocy operatora AND dokonuje się
połączenia dwóch elementów w jeden zbiór. Korzystanie z operatorów
logicznych znacznie zwiększa skuteczność wyszukiwania.
Najpopularniejszymi operatorami są: AND, OR, NOT.

Czytelnia ?


Derfert-Wolf Lidia, Wyszukiwanie informacji w World Wide Web [online],
EBIB 2000, nr 7, [dostęp: 31.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib15/derfert.html.



Nowak-Brzezińska Agnieszka, Wyszukiwanie informacji za pomocą Google
jest łatwe [PDF], [dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/wi/cw1.pdf.



Waldemar Tychek, Wyszukiwanie Informacji. Podstawy strategii
wyszukiwawczych [online],[dostęp: 13.06.2013], Dostępny w
Internecie:http://http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_08ie/wyszukiwanie.htm.

Lekcja: Wiedza na wyciągnięcie ręki
Wiedza w pigułce ?
Zasoby informacyjne są stale powiększane i aktualizowane, a dostęp do nich staje
się coraz łatwiejszy.
Wiele instytucji kultury pracuje nad digitalizacją i udostępnianiem materiałów z
zakresu nauki, sztuki i literatury. Tworzone są pełnotekstowe bazy danych, biblioteki
i muzea cyfrowe. Zwykle ich zasoby nie są wyświetlane w popularnych
wyszukiwarkach internetowych. Aby ułatwić wyszukiwanie w katalogach bibliotek

cyfrowych, powstają ich federacje i zrzeszenia, takie jak polska Federacja Bibliotek
Cyfrowych czy ogólnoeuropejska Europeana. Wyszukiwarki na ich stronach
pokazują wyniki z wielu różnych bibliotek jednocześnie.
Na szybkim, globalnym przepływie informacji zyskuje nauka. Sprawia on, że
naukowcy mogą skorzystać z wyników najnowszych badań z całego świata. Serwisy
internetowe takie jak EBSCO umożliwiają prenumeratę zagranicznych czasopism
naukowych, a internetowe bibliografie zawartości czasopism ułatwiają
wyszukiwanie interesujących nas artykułów.
Niestety, z wielu publikacji cyfrowych nie mogą korzystać bezpłatnie wszyscy
internauci. Dostęp do nich ograniczony jest przez prawo autorskie i regulacje
działania bibliotek. Za pośrednictwem internetu możemy jednak dowiedzieć się, jak
dotrzeć do potrzebnego materiału. Biblioteczne katalogi kartkowe ustąpiły miejsca
katalogom on-line. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy określona książka jest
dostępna w danej bibliotece, na której półce można ją znaleźć i czego dotyczy.
Korzystanie z wszystkich tych zasobów wymaga pewnych umiejętności. Często nie
znamy tytułów książek, które poruszają interesujące nas tematy. Można jednak do
nich dotrzeć poprzez:


wyszukiwanie po hasłach przedmiotowych w katalogach bibliotecznych,



przeszukiwanie bibliografii przedmiotowych dostępnych w internecie lub
wydrukowanych w książkach,



przeglądanie przypisów w artykułach i książkach na pokrewne tematy.

Każde znalezione źródło informacji powinniśmy też właściwie ocenić. Zawsze
najważniejszym kryterium wyboru źródła jest jego wiarygodność.
Przy ocenie źródła weź pod uwagę jego:


wiarygodność,



aktualność,



obiektywność,



łatwość wykorzystania,



dostępność,



stopień szczegółowości,



zrozumiałość.

Pomysł na lekcję ?

Tylko od nas zależy, jakimi źródłami posłużymy się, rozwiązując otrzymywane
zadania. Nie warto ograniczać się wyłącznie do Wikipedii lub innych źródeł
zawierających opracowaną już wiedzę. Szukając samemu, zawsze możemy znaleźć
coś ciekawego i zaimponować innym oryginalnym podejściem. Szczególnie
pomocne mogą okazać się zasoby powszechnie dostępnych bibliotek cyfrowych.
Dzięki tym ostatnim wiedza jest nie tylko darmowa, ale i znajduje się „na
wyciągnięcie ręki”.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


wiedzą, jakie są najważniejsze źródła informacji naukowej i potrafią z nich
korzystać w podstawowym zakresie;



potrafią samodzielnie określić potrzebę informacyjną;



potrafią samodzielnie dokonać wyboru źródeł informacji w zależności od
potrzeby informacyjnej;



wiedzą, że w praktyce szkolnej i akademickiej należy stosować różnorodne
źródła informacji;



rozumieją znaczenie doboru właściwych źródeł informacji dla efektów
swojej pracy;



wyrabiają sobie nawyk korzystania z baz danych i publikacji
elektronicznych, zwłaszcza w przestrzeni tzw. „szarego internetu”.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na pary, każdy zespół powinien pracować
przy oddzielnym komputerze. Rozdaj kopie karty pracy „Wiedza na wyciągnięcie
ręki” (ODT, DOC) poszczególnym grupom.
W pierwszej kolejności poproś o rozwiązanie części A — wskazanie, jakie
informacje są konieczne do poprawnego rozwiązania zadania. Po upływie około 5
minut poproś kilka wybranych przez siebie grup o zaprezentowanie odpowiedzi.
Potrzeba informacyjna w przypadku tego zadania zakłada odnalezienie informacji
przede wszystkim na temat atrakcji czekających na odwiedzających Tokio oraz
historii tego miasta.
Zwróć uwagę osób uczestniczących, że ta faza pracy jest kluczowa dla poprawnego
i efektywnego rozwiązania zadania. Bez zrozumienia treści zadania niemożliwe jest

zdefiniowanie potrzeb informacyjnych, a następnie wyszukanie odpowiednich
źródeł. Jeśli popełnimy błąd na tym etapie pracy, efekty wszystkich kolejnych faz
okażą się nieprzydatne i będą wymagały powtórzenia. Jeśli nie określimy potrzeb
informacyjnych, nie będziemy przecież wiedzieli, jakich informacji poszukujemy.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach
POMOCE
karta pracy „Wiedza na wyciągnięcie ręki”(ODT, DOC)

2.
Poproś o rozwiązanie części B zadania — wypisanie kilku miejsc, do których warto
zajrzeć, aby zorientować się, gdzie należy szukać źródeł potrzebnych do rozwiązania
zadania. Po upływie około 5 minut poproś kilka wybranych przez siebie grup o
zaprezentowanie odpowiedzi.
Zwróć uwagę osób uczestniczących, że rzadko kiedy będziemy znać tytuły książek
lub artykułów, które są nam potrzebne do rozwiązania zadania. W pierwszej
kolejności powinniśmy zastanowić się, gdzie zajrzeć, aby zyskać orientację na temat
źródeł, które są nam potrzebne. W tej fazie nie poszukujemy jeszcze konkretnych
książek, artykułów czy stron internetowych, ale staramy się zorientować, które z nich
będą nam przydatne i które powinniśmy znaleźć w pierwszej kolejności.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Do czego może przydać się na tym etapie pracy Wikipedia?



Jeśli Google wyszuka dla nas artykuły zawierające przypisy i bibliografię,
dlaczego warto dokładnie je przejrzeć?



Dlaczego warto udać się do biblioteki i porozmawiać z bibliotekarką na
temat interesujących nas źródeł?

Przykładowo warto zajrzeć do:


Wikipedii — wiele haseł posiada przypisy, bibliografię i odsyłacze do
innych miejsc w sieci (w tym artykułów naukowych lub publikacji
elektronicznych). Na ich podstawie będziemy mogli podjąć decyzję, których
książek lub artykułów poszukujemy;



przypisów i bibliografii — jeśli rozpoczniemy nasze poszukiwania od
wyszukiwarek internetowych, z całą pewnością wskażą nam artykuły lub
strony internetowe zawierające odniesienia do innych miejsc w sieci, książek
lub artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach;



wybranych czasopism branżowych — możemy dowiedzieć się o ich
istnieniu za pomocą wyszukiwarek internetowych, a następnie przejrzeć ich
spisy treści m.in. za pomocą portalów takich jak „Katalog czasopism
kulturalnych” (www.katalog.czasopism.pl) lub oficjalnych portali
internetowych danego tytułu;



zestawienia haseł przedmiotowych bibliotek — zarówno tych tradycyjnych,
jak i dostępnych za pomocą internetu (np. Biblioteka Uniwersytecka w
Warszawie, Biblioteka Narodowa).

Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że w tej fazie prac równie przydatna
okazuje się rozmowa — ze znajomymi, rodzicami, nauczycielem lub bibliotekarzem.
Podkreśl, że Wikipedia powinna odgrywać rolę źródła, do którego sięgamy głównie
po to, aby uzyskać ogólną orientację i wyszukać inne, bardziej wiarygodne źródła.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach
POMOCE
stanowisko komputerowe, karta pracy „Wiedza na wyciągnięcie ręki”(ODT, DOC)

3.
Omów zasady działania opisanych poniżej narzędzi on-line.
Katalog biblioteki na przykładzie Biblioteki Narodowej (alpha.bn.org.pl).
W szczególności zwróć uwagę osób uczestniczących na:


fakt, że z reguły książkę wyszukujemy wg autora, tytułu lub hasła
przedmiotowego. Za każdym razem obowiązują nas pewne zasady — np. w
pierwszej kolejności wpisujemy nazwisko, a dopiero później imię;



zakres naszych poszukiwań możemy odpowiednio modyfikować — bazę
możemy przeszukiwać w całości lub jedynie częściowo, ograniczając zakres
wyłącznie do czasopism lub treści dostępnych on-line;



hasła przedmiotowe — ograniczają zakres poszukiwań do wskazanych przez
nas określeń. Na przykład jeśli poszukujemy źródeł na temat polskich
pisarzy okresu 19 wieku, po wpisaniu „pisarze polscy 19 w.” otrzymujemy
listę tytułów na interesujący nas temat;



słowa z opisu — mogą okazać się bardziej przydatne niż „hasła
przedmiotowe”, ponieważ są bardziej intuicyjne i nie wymagają specjalnej

wiedzy na temat sposobu kodowania poleceń dla wyszukiwarki. Na przykład
jeśli poszukujemy informacji na temat roli marszałka Piłsudskiego w bitwie
warszawskiej, po wpisaniu „bitwa warszawska Piłsudski”, otrzymamy listę
tytułów na interesujący nas temat.
Biblioteki cyfrowe — na przykładzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
(www.wbc.poznan.pl).
W szczególności zwróć uwagę osób uczestniczących na:


fakt, że wszystkie książki zgromadzone w tej bibliotece są dostępne on-line i
możemy je czytać niezależnie od czasu i miejsca — na przykład po wpisaniu
w okno wyszukiwania hasła „kuchnia polska” otrzymujemy listę książek na
interesujący nas temat, każdą z nich możemy przeczytać na naszym
komputerze, tablecie, a także smartfonie;



wyszukiwanie interesujących pozycji odbywa się w sposób analogiczny jak
w przypadku Biblioteki Narodowej.

Zwróć szczególną uwagę osób uczestniczących w zajęciach na fakt, że coraz więcej
książek publikowanych jest bezpłatnie w internecie. Nie wszystkie można jednak
wyszukać za pomocą Googla, składają się one na tzw. „szary internet”, którego
zasoby należy przeszukiwać za pomocą innych narzędzi. Dlatego, niezależnie od
przeprowadzonego przeglądu stron internetowych, warto zajrzeć do miejsc takich
jak:


Federacja Bibliotek Cyfrowych — http://fbc.pionier.net.pl



Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa — www.wbc.poznan.pl



Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie — www.buw.edu.pl (tylko część
zbiorów publikowana jest w sieci)



Europeana — www.europeana.eu (ogólnoeuropejski, wielojęzyczny portal
poświęcony kulturze, zawiera również publikacje i wybrane czasopisma)



Google Books — books.google.pl (serwis tematyczny Googla, najczęściej
znajdujące się w nim książki jedynie częściowo publikowane są nieodpłatnie
w sieci)

CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
komputer, rzutnik multimedialny

4.
Poproś o realizację punktu C zadania — wyszukiwanie konkretnych 3 książek, 3
stron internetowych oraz 3 publikacji elektronicznych (książek elektronicznych lub
artykułów). Po upływie 5–7 minut poproś wybrane przez siebie grupy o
zaprezentowanie wyników.
CZAS
15 min
METODA
praca w parach
POMOCE
stanowisko komputerowe, karta pracy „Wiedza na wyciągnięcie ręki”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


potrafią samodzielnie określić potrzebę informacyjną?



wiedzą, w jaki sposób zorganizować pracę związaną z wyszukiwaniem
źródeł informacji? (–> Rozważ realizację lekcji „Strategiczne myślenie w
wyszukiwaniu informacji”)



pamiętają o konieczności posługiwania się różnorodnymi źródłami
informacji?



znają wybrane biblioteki cyfrowe i podstawowe zasady przeszukiwania ich
zasobów?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 2. Poproś poszczególne zespoły o
sporządzenie listy kryteriów, którymi powinniśmy się kierować, oceniając
przydatność poszczególnych źródeł. Prezentowane przez grupy wyniki zestaw z
fragmentem „Wiedzy w pigułce” na temat kryteriów oceny źródeł.

Materiały ?
Karta pracy „Wiedza na wyciągnięcie ręki” (ODT, DOC)

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki w poszczególnych zdaniach, wstawiając odpowiednie wyrazy:
innychpraktycewysiłekzastanowićpotrzebęodwołaniawiarygodnebibliotekiogólny
1. Tzw. „szary internet” zwiera pełnotekstowe bazy danych, w tym zwłaszcza
elektroniczne książki, udostępniane przez cyfrowe. Zasobów tych nie
można eksplorować za pomocą wyszukiwarek internetowych takich jak
Google lub Yahoo, ale jedynie poprzez specjalistyczne serwisy, takie jak
strona internetowa Federacji Bibliotek Cyfrowych.
2. Przed przystąpieniem do wyszukiwania źródeł informacji należy precyzyjnie
określić informacyjną, a więc się nad tym, jakie informacje są niezbędne do
prawidłowego rozwiązania zadania. Błąd popełniony na tym etapie pracy
sprawi, że włożony w wyszukiwanie źródeł i zaznajamianie się z nimi okaże
się daremny, a powstała praca nie będzie zgodna z zadanym tematem.
3. Najczęściej nie znamy tytułów ani autorów książek lub artykułów, które
będą nam pomocne w rozwiązaniu danego zadania. Aby zorientować się w
dostępnych źródłach, warto przeprowadzić przegląd informacji za pomocą
wyszukiwarek internetowych. Wskazane przez nie strony internetowe lub
artykuły bardzo często zawierają przypisy i bibliografię, a więc do książek,
które będą dla nas pomocne.
4. Wikipedia to nie tylko źródło informacji o charakterze encyklopedycznym.
Duża część haseł zawiera odwołania do miejsc w sieci lub książek,
artykułów naukowych czy publikacji prasowych. Przeglądając je, możemy
skonstruować własny zestaw źródeł przydatnych do prowadzonych przez nas
prac.
5. Strony internetowe, elektroniczne encyklopedie i witryny gazet to tylko
niektóre z wielu dostępnych źródeł informacji. Warto pamiętać, że
w szkolnej i akademickiej za uznawane są te źródła, które jasno wskazują
autorów poszczególnych informacji i umożliwiają ich zweryfikowanie.

Słowniczek ?
przypis
objaśnienie lub uzupełnienie umieszczane na dole strony, na końcu rozdziału
lub dzieła. Często zawiera informacje na temat miejsca publikacji cytatów.
bibliografia przedmiotowa
wykaz publikacji na określony temat. Bibliografie przedmiotowe dołączane
są do publikacji naukowych, by przedstawić obszar wiedzy, na którym
opierał się naukowiec.
katalog biblioteczny

zbiór informacji o tytułach, autorach i szczegółach wydania dzieł, jakie
posiada biblioteka. Współcześnie coraz częściej jest udostępniany przez
internet.
hasło przedmiotowe
hasło ułatwiające znalazienie dokumentów o podobnej treści. Oznacza się
nimi publikacje w katalogach bibliotecznych, aby ułatwić ich wyszukiwanie.
wiarygodność informacji
stopień, w jakim informacja jest godna zaufania.
pełnotekstowa baza danych
zbiór dokumentów tekstowych udostępnianych on-line, zawierająca
dokumenty w całości.
potrzeba informacyjna
informacje wymagane przez danego użytkownika, niezbędne ze względu na
cel i okoliczności jego działań. Potrzeba informacyjna prowadzi do
rozpoczęcia wyszukiwania informacji.
„szary internet”

Czytelnia ?


Polskie biblioteki cyfrowe: linki, strony, liczby, [online], Gazeta Wyborcza
[dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://wyborcza.pl/1,75475,11382259,Polskie_biblioteki_cyfrowe
__linki__strony__liczby.html.

Lekcja: Co wpływa na przekazy medialne?
Wiedza w pigułce ?
Pełna obiektywność i bezstronność, nawet jeśli są ideami przyświecającymi pracy
dziennikarzy, rzadko mają szansę urzeczywistnienia. Na kształt przekazów
medialnych wpływa wiele czynników, przede wszystkim:


Grupa docelowa, a więc to, do kogo przekaz jest skierowany. Przekazy
tworzone w celach komercyjnych mają być przede wszystkim atrakcyjne dla
odbiorców. Ich gusty, pragnienia i poglądy wpływają więc na treść i formę
przekazów.



Zastosowany gatunek medialny. W zależności od tego, czy tworzony jest
wpis na blogu, artykuł, reportaż czy wydanie wiadomości, inne treści zostają
uwypuklone. Każdy gatunek narzuca określone konwencje. Bywają one
jednak naruszane. Może się to zdarzyć np. gdy w przekaz informacyjny
wkrada się subiektywna opinia. Granica między publicystyką a informacją
jest coraz mniej zauważalna — czasem trudno je od siebie odróżnić.



Linia redakcyjna nadawcy. Nie jest ona wyznaczana jedynie przez decyzje i
poglądy właściciela stacji czy wydawcy, lecz także przez wyniki badań
działów marketingu. Od linii redakcyjnej zależą np. kontrakty reklamowe,
korzystniejsze dla mediów o szerokiej rzeszy odbiorców.

Odbierając przekazy medialne na co dzień warto pamiętać, że za większością z nich
ostatecznie stoi pieniądz. Bez finansowania nie mogłyby one powstać, są zatem
uzależnione zarówno od reklamodawców, jak i od modelowego obrazu odbiorcy.
Zwykle jest on bardzo uproszczony i budowany w oparciu o stereotypy. Duża część
mediów za swojego modelowego odbiorcę obiera liberalnego mieszkańca dużego
miasta, między innymi dlatego, że właśnie takie osoby stać na reklamowane
produkty.
Schematyczność modelowego odbiorcy, nasze przyzwyczajenia, by sięgać po
określone media, dostosowywanie wyników wyszukiwania do historii naszych
wędrówek po sieci — wszystko to wpływa na kształtowanie się naszych poglądów i
wyborów. Każdy z nas w pewnym stopniu żyje w „bańce informacyjnej”,
ograniczającej różnorodność trafiających do nas informacji i punktów widzenia.
Przyzwyczajeni do języka określonej opcji światopoglądowej, czasem nie
zauważamy różnicy między faktem a sposobem mówienia o nim.
Krytyczny odbiór treści i różnorodność źródeł może ułatwić nam właściwą ocenę
przekazów.

Pomysł na lekcję ?
Informacji na temat wydarzeń z kraju i świata jest coraz więcej. Nie oznacza to
jednak, że otwierając gazetę, włączając telewizor lub zaglądając do portalu
internetowego, zawsze otrzymamy je wszystkie zaprezentowane w ten sam sposób.
Każde medium dąży do prezentacji informacji w sposób, który odpowiada jego linii
redakcyjnej. Jeśli zatem korzystamy wyłącznie z jednego źródła wiadomości,
możliwe, że zamknęliśmy się w „bańce informacyjnej”, z której wydobyć może nas
tylko otwartość na inne media.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


wiedzą, że należy krytycznie podchodzić do źródeł informacji;



rozumieją różnicę pomiędzy przekazami o charakterze informacyjnym a
opiniami oraz pamiętają, że współcześnie coraz trudniej odróżnić oba typy
przekazów;



orientują się w podstawowych czynnikach determinujących przekazy
medialne — takich jak racje ekonomiczne lub światopoglądowe;



wiedzą, że korzystanie stale z tych samych źródeł informacji może
prowadzić do zamknięcia w swego rodzaju „bańce informacyjnej”;



rozumieją znaczenie grupy docelowej dla prezentowanych w danym medium
treści;



pamiętają o konieczności zweryfikowania informacji przed jej
wykorzystaniem — np. poprzez sięgnięcie do innych źródeł.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na grupy po 5 osób. Każdy zespół powinien
otrzymać kopię karty pracy „Od czego zależą przekazy medialne” (ODT, DOC).
Poproś grupy o rozwiązanie zadania A — wskazanie, który z tytułów w ramach
danego zestawu budzi największe emocje, a który ma charakter najbardziej
informacyjny. Podkreśl, że artykuły o tych tytułach znalazły się na pierwszych
stronach gazet. Każdy z zestawów zawiera tytuły dotyczące tekstów opisujących to
samo wydarzenie, zostały opublikowane tego samego dnia.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Od czego zależą przekazy medialne” (ODT, DOC)

2.
Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników. Pozostałe zespoły zachęć
do zgłaszania uwag i wygłaszania komentarzy.
Zadaj pytanie:


Z czego wynikają różnice pomiędzy tytułami opisującymi w różnych
gazetach to samo wydarzenie?

Jako pytania pomocnicze rozważ:


Co różni poszczególne tytuły?



Czy tytuły zawierają wyłącznie „suche” fakty?



Do jakich emocji odwołują się poszczególne tytuły?



Czy możemy domyśleć się, jakie były preferencje wydawców
poszczególnych gazet? (Jakie cele chcieli osiągnąć? Jakie emocje wywołać?
Jakie opcje polityczne wydają się im najbliższe?)



Czy czytelnicy wskazanych tytułów prasowych — „Rzeczpospolitej”,
„Gazety Wyborczej”, „Naszego Dziennika” — mają najczęściej te same
poglądy?



Z jakich powodów ludzie najczęściej kupują dany tytuł prasowy?



Czy poszczególne osoby kupują najczęściej jedną gazetę, odpowiadającą ich
preferencjom, czy też różne, odległe światopoglądowo tytuły (np. „Gazetę
Wyborczą” oraz „Nasz Dziennik”)?



Jaką opcję światopoglądową prezentują poszczególne tytuły prasowe —
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”?

Celem ćwiczenia jest uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom, że nie istnieją
obiektywne źródła informacji. To samo wydarzenie może zostać przedstawione w
odmienny sposób w zależności od światopoglądu i preferencji danej redakcji.
Najczęściej czytelnicy wybierają te tytuły prasowe (lub portale internetowe), które
są najbliższe ich preferencjom. Jeśli chcemy jednak być naprawdę dobrze
poinformowani i zyskać szerszy horyzont wiedzy na temat wydarzeń oraz
odbywających się dyskusji, powinniśmy starać się weryfikować poznawane treści w
innych źródłach informacji.
CZAS
10 min
METODA
dyskusja

3.
Poproś grupy o realizację zadania B — wskazanie, w jakim celu sięgamy po teksty
o charakterze opinii (publicystyka), a z jakich przyczyn sięgamy po teksty
informacyjne?
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Od czego zależą przekazy medialne” (ODT, DOC)

4.

Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników. Pozostałe zespoły zachęć
do zgłaszania uwag i wygłaszania komentarzy.
Zadaj pytanie:


Czy w praktyce można łatwo odróżnić teksty o charakterze opinii od
informacyjnych?

Jako pytania pomocnicze rozważ:


Z jakiego powodu granica między opinią (publicystyką) a dziennikarstwem
informacyjnym uległa zatarciu?



W jakiego typu mediach najczęściej pojawiają się zobiektywizowane
informacje?



Czy zupełna obiektywność jest możliwa?



W jaki sposób redakcje poszczególnych gazet lub serwisów informacyjnych
mogą wyrażać swoje stanowisko wobec wydarzeń, które mają miejsce?



Czy uczestniczki lub uczestnicy znają przykłady z życia codziennego, które
wskazują na to, że granica między informacją a opinią we współczesnych
mediach stała się mało czytelna?

Celem ćwiczenia jest uzmysłowienie uczestniczkom i uczestnikom, że współcześnie
coraz trudniej wyraźnie odróżnić teksty o charakterze informacyjnym od tych, które
zwierają opinie i komentarze. Dzieje się tak m.in. za sprawą rozwoju nowych
mediów internetowych, konkurencji w walce o czytelnika prowadzonej przez
wydawców, ale i ze względu na samą linię programową poszczególnych redakcji.
Jeśli dana informacja nie odpowiada konkretnemu wydawcy, może on opatrzeć tekst
informacyjny stosownym komentarzem, opublikować go na mniej istotnym miejscu
lub w ogóle przemilczeć.
Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że tym bardziej warto zaglądać do różnych
tytułów prasowych lub odmiennych portali internetowych, aby nie zamykać się w
„bańce informacyjnej”, w której wciąż otrzymujemy informacje o podobnym profilu.
CZAS
10 min
METODA
dyskusja

5.
Poproś grupy o realizację zadania C — wskazanie różnic pomiędzy tabloidami,
dziennikami informacyjnymi oraz tygodnikami opinii.

CZAS
5 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Od czego zależą przekazy medialne” (ODT, DOC)

6.
Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników. Pozostałe zespoły zachęć
do zgłaszania uwag i wygłaszania komentarzy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy wszystkie typy gazet prezentują informacje tego samego rodzaju? Czym
się różnią?



Czy wszystkie typy gazet prezentują informacje w ten sam sposób? Czym
się różnią?



Dlaczego poszczególne typy gazet różnią się od siebie?



Do kogo zazwyczaj adresowane są tabloidy, dzienniki informacyjne i
tygodniki opinii? Czym różnią się ich odbiorcy?



Czy artykuł opublikowany w „Gazecie Wyborczej” lub „Rzeczpospolitej”
mógłby ukazać się w „Fakcie” lub „Super Ekspresie”? Jakiego typu zmiany
musiałyby zostać wprowadzone?

Zadaj pytanie:


Czy zjawisko dostosowywania przekazu do odbiorcy (tzw. grupy docelowej)
dotyczy wyłącznie współczesnej prasy? W jakich innych sferach życia
spotykamy się z podobnymi działaniami?

Przykłady:


wyszukiwarki internetowe, które zapamiętują historię naszych zapytań i
filtrują wyświetlane wyniki pod kątem tych stron internetowych, które
najczęściej odwiedzamy;



sklepy internetowe lub portale aukcyjne, które na podstawie naszych
wcześniejszych zakupów wyświetlają te produkty, którymi możemy być
najbardziej zainteresowani;



Facebook i inne portale społecznościowe, które na podstawie naszych
zainteresowań i podejmowanych na profilu aktywności odpowiednio
dobierają tylko te reklamy, których jesteśmy adresatami;



informacyjne portale internetowe, które stale monitorują liczbę „wejść” do
konkretnych artykułów i na tej podstawie określają, jakiego typu informacje
najczęściej interesują ich czytelników, po to aby w przyszłości prezentować
tylko te treści, które cieszą się największą „klikalnością”, co jest pomocne
przy pozyskiwaniu reklamodawców;



seriale telewizyjne, które już w fazie scenariuszowej są szczegółowo
planowane pod kątem wybranych grup odbiorców, a następnie do nich
adresowane (profilowanie dotyczy takich elementów jak wiek bohaterów,
miejsce, w którym toczy się akcja, przygody i problemy, które napotyka
główny bohater);



stacje telewizyjne, które dobierają prezentowane filmy, seriale i programy
talk-show ten sposób, aby zainteresować publiczność w określonym wieku i
z wybranych miejsc, po to aby pomóc reklamodawcom precyzyjniej
zaadresować reklamy.

W podsumowaniu zajęć zwróć uwagę uczestniczek i uczestników na to, że „bańka
informacyjna”, o której była mowa w odniesieniu do poszczególnych tytułów
prasowych, dotyczy również innych sfer życia. Najlepszym sposobem na jej
uniknięcie jest korzystanie z mediów różnego rodzaju i weryfikowanie zdobywanych
informacji.
CZAS
10 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


rozumieją różnicę pomiędzy przekazem o charakterze informacyjnym a
opiniotwórczym?



wiedzą, że nie istnieją w pełni obiektywne źródła informacji, a poszczególne
przekazy należy weryfikować przed ich wykorzystaniem?



znają podstawowe czynniki (ekonomiczne i światopoglądowe) mające
wpływ na przekazy medialne prezentowane w gazetach, telewizji lub na
portalach internetowych?



rozumieją znaczenie grupy docelowej dla polityki poszczególnych mediów
elektronicznych i tradycyjnych?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 2 — poproś poszczególne zespoły o
wypisanie możliwie jak największej liczby tytułów dzienników, tygodników opinii
oraz informacyjnych portali internetowych, a następnie o scharakteryzowanie
reprezentowanych przez nie opcji światopoglądowych i wskazanie profilu
odbiorców, do których są one adresowane.
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 4 — poproś poszczególne grupy o
wskazanie w 4–5 punktach sposobów pozwalających na weryfikację przekazów o
charakterze informacyjnym oraz tych kryteriów, które służą weryfikacji przekazów
światopoglądowych.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Od czego zależą przekazy medialne” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1








W odniesieniu do podanych poniżej twierdzeń wskaż: „prawda” lub „fałsz”:
PRAWDA FAŁSZWszystkie tytuły dostępne na polskim rynku prasy prezentują te
same informacje w ten sam sposób.
PRAWDA FAŁSZIlekroć korzystamy z wyszukiwarek internetowych (takich jak
Google lub Yahoo), wyświetlane informacje są filtrowane pod kątem naszych
wcześniejszych zapytań oraz stron internetowych, które odwiedzamy najczęściej.
PRAWDA FAŁSZZjawisko zwane „bańką informacyjną” powstaje w wyniku
stałego korzystania z tych samych źródeł informacji — np. tej samej gazety
codziennej oraz ulubionego portalu internetowego. Prowadzi to do ograniczenia
wiedzy na temat otaczającego nas świata, ponieważ poszczególne redakcje z reguły
prezentują informacje zgodnie z obraną przez siebie linią programową.
PRAWDA FAŁSZGrupa docelowa to zbiór osób reprezentujących podobne
cechy, takie jak: wiek, zainteresowania, wykształcenie, typ wykonywanej pracy.
Informacje na temat grup docelowych mają szczególne znaczenie dla wydawców
gazet, stacji telewizyjnych i portali internetowych. To dzięki nim łatwiej o dobór





najbardziej interesujących treści oraz o przyciągnięcie reklamodawców, którzy są
zainteresowani umieszczaniem reklam tylko w tych mediach, które trafiają do ich
potencjalnych klientów.
PRAWDA FAŁSZPoszczególne redakcje gazet lub serwisów internetowych
prezentują informacje zgodnie z własną linią programową, co oznacza, że obojętne
jest im to, jakiego typu materiały zostają zaprezentowane na ich łamach.
PRAWDA FAŁSZTytuły poszczególnych artykułów w prasie i na portalach
internetowych z reguły mają wyłącznie informacyjny charakter — ich celem nie
jest rozbudzenie emocji, ani skłonienie nas do przeczytania akurat tego tekstu.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
gatunek medialny
gatunek tekstów kultury, które przekazywane są za pośrednictwem mass
mediów. Zaliczyć do nich można zarówno klasyczne gatunki dziennikarskie
(reportaż, sprawozdanie), jak i telewizyjne (teleturniej, talk show), radiowe
(audycja, słuchowisko) czy internetowe (wpis na blogu, narracja cyfrowa).
grupa docelowa
osoby, do których skierowany jest komunikat, reklama, produkt.
linia redakcyjna
ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji
danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania
wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym
ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.
bańka informacyjna
zjawisko we współczesnej kulturze medialnej. Zachodzi, gdy odbiorca ma
cały czas do czynienia z przekazami wyrażającymi podobne poglądy czy
wartości. Zamyka go to na konfrontację z innymi punktami widzenia.
„Bańka informacyjna” tworzy się w wyniku naszych przyzwyczajeń (np.
zaglądania do jednego portalu informacyjnego czy czasopisma), działania
mechanizmów wyszukiwarek, dominujących linii redakcyjnych i wielu
innych czynników.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Fras Janina, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach
masowych [PDF], [dostęp: 19.04.2013], Wydawnictwo Naukowe Instytutu

Filozofii UAM, Poznań 2012, Dostępny w
Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2855.


Szymoniak Krzysztof, Między gazetą a Internetem — nowe gatunki
dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy? [PDF], [w:] „Język. Komunikacja.
Informacja”, tom 3, 2008, [dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4721.



Łukasz Mirocha, Filter bubble. Kilka słów o tym, że dzięki personalizacji
Internetu wiemy coraz mniej, Blog Człowiek i Technologie, [dostęp:
13.06.2013], Dostępny w Internecie:http://czlowiekitechnologie.com/filterbubble-kilka-slow-o-tym-ze-dzieki-personalizacji-internetu-wiemy-corazmniej/.



Błażej Lenkowski, Bańka informacyjna, Blog Konstytucja Wolności,
[dostęp: 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://lenkowski.na.liberte.pl/banka-informacyjna/.

Lekcja: Sztuczne języki w służbie porządku
Wiedza w pigułce ?
Współcześnie tworzymy i przetwarzamy tak wiele informacji, że łatwo moglibyśmy
się wśród nich zgubić. Ich wyszukiwanie nie byłoby możliwe, gdyby dane nie były
odpowiednio uporządkowane.
Prostym przykładem organizowania danych jest tagowanie, popularne np. na
blogach. Tagi nie tworzą złożonych struktur, dlatego porządkowanie dużych zbiorów
informacji wymaga zastosowania bardziej skomplikowanej i dokładniejszej metody
— użycia jednego ze sztucznych języków. Narzędzia te nazywa się tak, ponieważ
mają swój słownik (czyli zbiór znaków o określonych wartościach) oraz gramatykę
(czyli reguły łączenia znaków w sensowne frazy). Organizowanie polega na
przyporządkowaniu danym pewnych etykiet, które tworzą przejrzystą strukturę.
Sztuczne języki są wykorzystywane w organizacji archiwów, a także katalogów
bibliotecznych. Zwykle umożliwiają one wyszukiwanie po hasłach przedmiotowych,
uporządkowanych według ścisłych reguł łączenia i wartościowania. Pewne hasła
oznaczone są jako hasła główne, inne jako określniki czy klasyfikatory czasu itd.
Muszą się one pojawiać hierarchicznie i w określonej kolejności, inaczej wśród
znaczników zapanowałby chaos.
Tworzenie baz informacji i skuteczne wyszukiwanie w ich obrębie wymaga choćby
minimalnej znajomości zasad sztucznego języka. Praktyczną konsekwencją ich
zastosowania jest np. konieczność wpisywania w wyszukiwarce katalogu nazwiska

autora przed jego imieniem. Sztuczny język ma wiele ograniczeń, do których
użytkownicy muszą się dostosować. Często bywa nieintuicyjny. Np. kategorie, jakie
kojarzą ci się z danym tematem czy utworem, czasem nie odpowiadają tym
zastosowanym w bazie.
Również i ty na pewno organizujesz swoje dane na dysku komputera w zależności
od własnych potrzeb. Jeśli zrobisz to w sposób przemyślany, łatwiej będzie ci
odszukać potrzebne materiały. Przy organizowaniu swoich zbiorów danych warto
stosować poprawne podziały na kategorie.
Dobry podział powinien być:


jednoznaczny — czyli przeprowadzony według jednej zasady,



ekonomiczny — tzn. każdy element zbioru jest przyporządkowany tylko do
jednej kategorii,



zupełny — tzn. wszystkie elementy podlegają jakiejś kategorii.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Czy zdarzyło ci się kiedyś nie znaleźć książki, gry lub filmu w sklepie, bo produkty
były ułożone w niezrozumiały sposób? Tak samo jest z każdą bazą porządkującą
informacje — czy będą to tagi na blogu, katalog biblioteczny czy folder ze zdjęciami
z wakacji. Żeby znaleźć potrzebne informacje, trzeba wiedzieć nie tylko, czego i
gdzie szukamy, ale także jakie reguły porządkują dany zbiór.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


rozumieją, z czego wynika potrzeba porządkowania informacji;



wiedzą, że każda baza danych jest uporządkowana według pewnych reguł —
dopiero ich poznanie pozwala na swobodne korzystanie z niej;



potrafią stworzyć kategorie porządkujące dane w sposób logiczny i
zrozumiały dla innych;



potrafią wyrazić potrzebę informacyjną zgodnie z regułami obowiązującymi
w bazie danych, z której korzystają.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 5 grup. Każda z grup powinna
otrzymać kartę pracy: „Sztuczne języki w służbie porządku” (ODT, DOC) .
Poproś każdy z zespołów o:


wymyślenie dwóch kategorii tagów porządkujących dania wskazane w
części nr 2 karty pracy i zapisanie ich w części nr 1,



zastosowanie obu kategorii tagów (tag A oraz tag B) do dań podanych w
części nr 2 karty pracy.

Przykłady:


kategoria — temperatura podania (tagi: gorące, ciepłe, zimne, schłodzone);



kategoria — smak (tagi: gorzkie, słodkie, słone, kwaśne);



kategoria — sposób przyrządzenia (tagi: pieczenie, gotowanie, smażenie).

Każdy tag może zawierać tylko jedno słowo. W przypadku dłuższych wyrażeń lub
niejednoznacznych cech należy stworzyć „kod” (np. gotowanie na parze — „para”,
danie słodko-kwaśne — „azjatyckie”). Kod należy opisać na karcie nr 1.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Sztuczne języki w służbie porządku” (ODT, DOC)

2.
Poproś grupy o wymienienie się wypełnionymi częściami nr 2 karty pracy. Zadaniem
poszczególnych grup jest odgadnięcie kategorii tagów oraz rozszyfrowanie kodów.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Sztuczne języki w służbie porządku” (ODT, DOC)

3.

Poproś grupy o przedstawienie wyników zadania 2. Po każdej prezentacji poproś
grupę, która przygotowywała tagi w zadaniu 1, o skomentowanie wyników.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy łatwo było odgadnąć kategorie tagów — dlaczego tak, dlaczego nie?



Czy dania zostały uporządkowane w sposób konsekwentny?



Jakie kategorie tagów są bardziej funkcjonalne: ogólne czy szczegółowe?



Które z kategorii można uznać za najbardziej oczywiste, a które są
nieintuicyjne?



Czy stworzone tagi będą tak samo przydatne, jeśli otrzymamy kolejne
przepisy?



Na czym polega ograniczenie wszystkich zastosowanych kodów?



W jaki sposób organizować informacje, aby powstałe systemy porządkujące
były zrozumiałe dla innych?

METODA
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


rozumieją, że porządkowanie gromadzonych informacji jest koniecznością?



pamiętają, że każda reguła porządkująca informacje jest porządkiem
sztucznym, posługującym się zestawem określonych zasad?



potrafią wskazać ograniczenia systemów porządkujących bazy danych?



wiedzą, w jaki sposób porządkować informacje w proste bazy danych?

Opcje dodatkowe
Zajęcia można rozbudować w punkcie 3 o dyskusję. Zadaj pytanie:


Gdzie w życiu codziennym spotykamy się z uporządkowanymi bazami
danych?

Zapisuj propozycje na tablicy lub kartce. Zwróć uwagę na takie miejsca jak:
katalogi biblioteczne, sklepy internetowe, blogi, wyszukiwarki, indeksy w
książkach.
wróć do spisu treści

Materiały ?

Karta pracy „Sztuczne języki w służbie porządku” (ODT, DOC)

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj tagi do kategorii.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

TAGI:
1. mały
2. skórzany
3. słony
4. jedwabisty
5. olbrzymi
6. słodki
7. gładki
8. gorzki
9. lniany
10. chropowaty
11. ogromny
12. zamszowy
13. szorstki
14. niewielki
15. kwaśny
16. plastikowy
17. cierpki
18. jedwabny



KATEGORIE:
rozmiar
o



smak

o



materiał
o



faktura
o

Słowniczek ?
tag
znak lub słowo kluczowe przypisane do określonego fragmentu informacji,
na przykład tekstu lub pliku multimedialnego. Tagi są powszechnie
stosowane w bazach danych oraz przy opisywaniu informacji tekstowej.
hasło przedmiotowe
hasło ułatwiające znalazienie dokumentów o podobnej treści. Oznacza się
nimi publikacje w katalogach bibliotecznych, aby ułatwić ich wyszukiwanie.
sztuczny język
język specjalnie stworzony przez człowieka w jakimś celu. Istnieje wiele
typów języków sztucznych - np. języki pomocnicze, jak esperanto,
ułatwiające porozumienie między różnojęzycznymi osobami, czy języki
programowania, które są podstawą wydawania komend informatycznych.
Każdy język ma swój słownik (czyli zbiór elementów znaczących) oraz
gramatykę (reguły łączenia elementów w sensowne frazy).
hasło główne
w języku porządkowania informacji oznacza jedną z kluczowych,
podstawowych kategorii podziału elementów bazy danych (np. książek w
bibliotece).
określnik
w języku porządkowania informacji oznacza kategorię pomocniczą,
dookreślającą hasło główne, w podziale elementów bazy danych. Pojawia się
zawsze po haśle głównym.
katalog biblioteczny
zbiór informacji o tytułach, autorach i szczegółach wydania dzieł, jakie
posiada biblioteka. Współcześnie coraz częściej jest udostępniany przez
internet.
potrzeba informacyjna
informacje wymagane przez danego użytkownika, niezbędne ze względu na
cel i okoliczności jego działań. Potrzeba informacyjna prowadzi do
rozpoczęcia wyszukiwania informacji.

Czytelnia ?


Czym jest Hipertekst? Co to znaczy HTML? [online], Wydział Intermediów
ASP w Krakowie, [data ostatniej modyfikacji: 04.02.2013], [data dostępu:
23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://imedia.asp.krakow.pl/BazaWiedzyHTML.



Sternik. Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i
katalogowania [online], [dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php.



Marcin RoszkowskiCzym jest tagowanie[online],Biblioteka Pedagogiczna w
Piotrkowie Trybunalskim, [dostęp:13.06.2013], Dostępny w
Internecie:http//www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/3-4/080306.htm.

Lekcja: Sztuka prezentacji
Wiedza w pigułce ?
Prezentowanie wyników swojej pracy na forum to sztuka, która przydaje się nie tylko
w szkole, lecz także w późniejszym życiu zawodowym.
Naszym wystąpieniom często towarzyszy prezentacja multimedialna. Czasem
zapominamy, że ma być ona tylko pomocą, a nie głównym nośnikiem
przekazywanych informacji — mówca nie powinien czytać ze slajdów. Prezentacja
multimedialna służy przede wszystkim odbiorcom, którzy dzięki niej łatwiej
wychwytują główne myśli. Z tego powodu slajd powinien:


Nie zawierać zbyt dużo tekstu — kilka krótkich punktów obejmujących
jedno lub dwa zdania. Słuchacze muszą zdążyć je przeczytać, jednocześnie
słuchając tego, co mówisz. Daj im na to odpowiednio dużo czasu i postaraj
się o jak największą skrótowość tekstu.



Być czytelny — zastosuj klasyczny krój czcionki, ciemne litery na jasnym
tle. Nie przesadzaj z kolorami i animacjami — niech graficzna forma
slajdów nie odciąga uwagi od treści.



Przykuwać uwagę. Zastosuj (ale z umiarem!) elementy przyciągające wzrok,
czyli ilustracje, zabawne obrazki, animacje.



Posiadać schematy graficzne, jeśli dobrze oddają one treść. Wykresy, tabele
i mapy myśli pomagają w obrazowym ujęciu informacji.

Dobrze przygotowana prezentacja nie zapewni sukcesu twojemu wystąpieniu. To nie
ona, lecz snuta przez ciebie opowieść, zaciekawi słuchaczy. Tworzenie prezentacji
multimedialnej może jednak ułatwić przemyślenie i zaplanowanie referatu. Powinien
mieć on przejrzystą strukturę — wstęp, rozwinięcie podzielone na mniejsze części i
zakończenie. Zadbaj również o logikę wywodu (informacje muszą wynikać z siebie)
oraz o obrazowe przykłady prezentowanych treści. Dzięki przećwiczeniu
wystąpienia w domu sprawdzisz, ile czasu może potrwać. Odpowiednie
przygotowanie pomoże ci zwalczyć tremę, zwiększy pewność siebie.
Mowa ciała i intonacja głosu są także ważne dla występującego. Zachowuj się
naturalnie, nie stój cały czas, gestykuluj. Zadbaj o modulację głosu, zaznaczaj nią
ważne informacje. Mów powoli i wyraźnie. Podczas wystąpienia parę razy pozwól
sobie na żart lub dygresję — pozwoli to odpocząć odbiorcom i sprawi, że będą
chętniej słuchać dalej.
Warto również pamiętać, że technika bywa zawodna. Weź ze sobą wydruk
prezentacji i przygotuj osobne notatki, które ułatwią ci zebranie myśli.
Dzięki udanemu wystąpieniu twoja praca będzie mogła zostać właściwie doceniona.

Pomysł na lekcję ?
W multimedialnych czasach, w których żyjemy, coraz częściej jesteśmy proszeni o
przygotowanie zamiast referatu — prezentacji. Jak sprawić, by prezentacja była
atrakcyjna dla odbiorców, nie zaś stanowiła kolejną przeszkodę w zrozumieniu
tematu? Reguły są proste, wystarczy się do nich stosować i pamiętać, że tylko trening
czyni mistrzem.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


znają zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych;



wiedzą, jakich zachowań należy unikać w czasie prowadzenia prezentacji za
pomocą programów służących do przygotowywania pokazów
multimedialnych;



pamiętają, że sam początek pokazu to najistotniejszy moment służący
pozyskaniu uwagi publiczności i wyrobieniu sobie zdania na nasz temat;



rozumieją, że to nie kolorowe slajdy czy multimedia decydują o
atrakcyjności prezentacji, ale odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie
całego wystąpienia;



potrafią uczyć się na przykładach i wyciągać z nich wnioski dla własnych
przyszłych projektów.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 5 grup. Każdy z zespołów powinien
otrzymać kopię kartę pracy „Sztuka prezentacji”(ODT, DOC).
Zaprezentuj kolejno filmy A, B i C (nie więcej niż 5 minut każdego filmu). Po
każdym filmie poproś poszczególne grupy o przedyskutowanie dobrych i złych stron
prezentacji, przeznaczając na każdą z wewnętrznych dyskusji nie więcej niż 5 minut.
Zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników na fakt, że celem ćwiczenia nie
jest ocena treści poszczególnych prezentacji, a sposobu ich przeprowadzenia oraz
przygotowania samej prezentacji.
Źródła:
1. „Aleksandra Sewerynik, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna
Polska, www.youtube.com/watch?v=Q_Ohc61Qyfk
2. „Zbigniew Łukasiak, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna
Polska,www.youtube.com/watch?v=BIGJb3ub6Bo
3. „Alek Tarkowski, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna
Polska, www.youtube.com/watch?v=WhMzqEhA6tg
CZAS
30 min
METODA
prezentacja multimedialna, praca w grupach
POMOCE
komputer z dostępem do internetu, projektor multimedialny, karta pracy „Sztuka
prezentacji” (ODT, DOC)

2.
Poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe zespoły zachęć do
wygłaszania opinii i komentarzy.
Odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie listy dobrych i złych praktyk.
Jako pytania pomocnicze rozważ:

1. w odniesieniu do samej prezentacji
o

Czy poszczególne prezentacje przedstawiały jakąś opowieść, czy
miały określoną strukturę?

o

Co się dzieje, kiedy na slajdzie jest za dużo tekstu naraz?

o

Czy tekst na slajdzie powinien być taki sam jak tekst mówiony? Czy
osoba prezentująca powinna czytać to, co wszyscy mogą zobaczyć na
slajdzie?

o

Czy lepiej widoczne są białe litery na ciemnym tle, czy odwrotnie?

o

Jaką funkcję powinny pełnić ilustracje? Czy zaciekawiłaby nas
prezentacja z samym tylko tekstem?

o

Czy łatwo jest utrzymać uwagę odbiorcy, kiedy w prezentacji jest
dużo „efektów specjalnych”?

2. w odniesieniu do sposobu prezentowania
o

Jaka powinna być relacja między tekstem na prezentacji a tekstem
mówionym?

o

Czy powinniśmy trzymać w ręku notatki? Jeśli tak — co warto na
nich zapisać?

o

Jak należy zaplanować pierwsze minuty wystąpienia, tak aby
pozyskać uwagę słuchaczy już od samego początku prezentacji?

o

W jaki sposób powinna zachowywać się osoba prezentująca? Jakiego
typu zachowania są dobrze odbierane przez publiczność, a które
sprawiają, że niechętnie przyglądamy się prezentacji?

o

Co się dzieje, kiedy technika zawodzi? Jak się najlepiej przed tym
zabezpieczyć?

3. w odniesieniu do przygotowania się do przeprowadzenia prezentacji

CZAS
15 min
METODA
dyskusja

o

Co powinniśmy wiedzieć o grupie, przed którą prezentacja będzie
miała miejsce?

o

Dlaczego warto odbyć „próbę generalną” prezentacji w domu, przed
własnym komputerem?

o

Czy warto sprawdzić, ile trwa prezentacja przed jej przedstawieniem?

POMOCE
tablica, kreda lub marker
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


wiedzą, w jaki sposób przygotowywać prezentacje multimedialne w
programach takich jak MS PowerPoint?



rozumieją, że w przypadku prezentacji multimedialnych kluczowe jest to, co
mamy do powiedzenia, a nie ilość zdjęć czy „efekty specjalne”?



znają zasady komponowania slajdów dotyczące limitów tekstu i roli
materiałów graficznych?



wiedzą, że uwagę widzów należy przykuć już na samym początku
prezentacji, tak aby przekonać ich do prezentowanego tematu oraz samych
siebie?



potrafią oceniać poszczególne oglądane prezentacje i uczyć się na błędach
popełnianych przez innych?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 1 — poproś poszczególne grupy o
wskazanie w 3–4 punktach, co należy zmienić, aby uczynić poszczególne oglądane
prezentacje ciekawszymi dla odbiorców.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Sztuka prezentacji” (ODT, DOC)
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj działania do kategorii:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

1. dobre praktyki
o

2. złe praktyki
o















działania
przygotowanie wydruku na wypadek problemów technicznych
używanie ilustracji jako sposobu na zainteresowanie odbiorcy
czytanie z kartki
ciemne litery na jasnym tle
wielokolorowy tekst, na którym trudno się skupić
wcześniejsze sprawdzenie, ile czasu trwa prezentacja
prezentacja trwająca dwa razy dłużej niż zakładany czas
chaotyczna kolejność slajdów
czytanie slajdów
tekst na slajdach stanowi podsumowanie lub podkreślenie najważniejszych treści
wystąpienia
slajdy wypełnione dużą ilością tekstu
nadmiar efektów specjalnych
opracowanie struktury prezentacji przed przystąpieniem do jej wykonania
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Słowniczek ?
mapa myśli
sposób organizacji informacji i metoda sporządzania notatek, polegająca na
graficznym uporządkowaniu wiadomości w połączone liniami pola. W
centralnym polu pojawia się najważniejsza informacja lub kluczowe pytanie,
od których - podążając za skojarzeniami - rysuje się odnośniki.eye catcher
(ang.) element przyciągający wzrok.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych [online], [data ostatniej
modyfikacji: 09.11.2011], [dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://metodyka.wikidot.com/book:zasady-tworzenia-prezentacji.



Kautz Tomasz, Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych [PDF],
Instytut Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia [dostęp:
19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Kautz.pdf.



Marcin Wilkowski,[online] Warsztat: jak przygotować prezentację na
konferencję naukową, Historia i Media [dostęp: 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowacprezentacje-na-konferencje-naukowa/.
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relacje w srodowisku medialnym
Lekcja: Wizerunek osób publicznych
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Wiedza w pigułce ?
Jeśli myślisz, że aktorka odbierająca Oscara potknęła się niechcący, a zdjęcie
pokazujące gwiazdę w krępującym momencie znalazło się na serwisie plotkarskim
przypadkiem — mylisz się.

Tworzenie wizerunku osób publicznych najczęściej jest sprawnie zarządzanym
procesem, w którym bierze udział wiele osób.
Wizerunek osoby publicznej to wyobrażenie funkcjonujące na jej temat,
postrzeganie jej przez społeczeństwo. Tworzy się go głównie poprzez:


analizowanie opinii i stworzenie strategii;



manipulowanie informacjami i PR — współpraca z mediami; ukrywanie
pewnych faktów, lansowanie innych;



pracę nad wyglądem fizycznym — ubiór i styl, postawa i mowa ciała,
sposób wypowiadania się itp.;



wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych i socjologicznych.

Kluczową rolę w budowaniu wizerunku gra wybór i kontrola miejsc, w których
osoba publiczna pokazuje się w określony sposób. Są to również przestrzenie w sieci.
Aktywność w serwisach społecznościowych mówi o osobowości. Rzadko jednak
blogi, posty, tweety pisane są osobiście przez gwiazdy lub polityków. Tak jak resztą
działań kreujących wizerunek, zajmują się tym zespoły specjalistów.
Wizerunkiem stosunkowo łatwo można manipulować. Wypowiedzi wyrwane z
kontekstu tracą swój pierwotny sens. To samo zdjęcie opatrzone różnymi
komentarzami może wywołać różne reakcje.
Za informacjami pojawiającymi się w serwisach plotkarskich (polski Pudelek,
amerykański TMZ) zazwyczaj stoją intencje pozytywne (celem jest ocieplenie
wizerunku) lub negatywne (działalność mająca zmienić opinię na temat danej
osoby). Strony z plotkami mogą wykreować celebrytę, ale mogą także złamać
karierę.
Podczas szukania informacji na temat osoby publicznej zwracaj uwagę na to, do
jakiego źródła sięgasz. Korzystaj z wielu, sprawdzaj ich wiarygodność i
obiektywność, porównuj informacje, konteksty i opinie.
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Pomysł na lekcję ?
Informacje o osobach publicznych wraz z rozwojem nowych mediów są łatwiej
dostępne i jest ich więcej. Przy czytaniu informacji czy oglądaniu zdjęć dotyczących
osób publicznych przydatna jest umiejętność krytycznego spojrzenia na ich
wizerunek. Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą zastanawiać się nad tym, w jaki
sposób kreowany jest wizerunek, co wpływa na jego kształtowanie i jakie elementy
się na niego składają.

Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią w sposób krytyczny czytać informacje związane z wizerunkiem
osób publicznych;



rozumieją, w jaki sposób kształtowany jest wizerunek osób publicznych;



wiedzą, że wizerunek osób publicznych może się różnić w zależności od
źródła, z którego czerpiemy informacje;



wiedzą, co składa się na wizerunek osoby publicznej;



wiedzą, że wizerunkiem można łatwo manipulować.

Przebieg zajęć

1.
Poproś uczestników i uczestniczki o wypisanie jak największej ilości słów, pojęć i
skojarzeń związanych ze słowem „wizerunek”. Po 2 minutach napisz na tablicy:
„Wizerunek”. Rozpocznij burzę mózgów na temat wizerunku. Zapisuj pojawiające
się odpowiedzi na tablicy w formie mapy myśli.
Spróbujcie wspólnie podsumować mapę myśli, biorąc pod uwagę odpowiedzi na
następujące pytania:


Czym jest wizerunek?



Co składa się na wizerunek?



Jak kształtowany jest wizerunek?

CZAS
10 min
METODA
praca indywidualna, burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda

2.
Napisz na środku tablicy wyrażenie: „osoba publiczna”. Poproś grupę o podawanie
nazwisk osób publicznych. Zadając pytania, nakieruj grupę na różne osoby:
piosenkarzy, artystów, polityków, biznesmenów, naukowców. Pojawiające się
odpowiedzi zapisuj na tablicy.

CZAS
5 min
METODA
burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Daj każdej grupie instrukcję
dla grup „Osoba publiczna” (ODT, DOC). Poproś grupy o wykonanie zadania. W
razie wątpliwości odpowiedz na pytania.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach przy komputerze
POMOCE
długopisy, komputery z dostępem do internetu (jeden na grupę), instrukcja dla grup
„Osoba publiczna” (ODT, DOC)

4.
Poproś grupy o przedstawienie osób, których wizerunki analizowali. Następnie
rozpocznij rozmowę dotyczącą kształtowania wizerunku.
Pytania pomocnicze, które możesz zadać:


Co składa się na wizerunek osoby publicznej?



Jak osoba publiczna może świadomie wpływać na kształtowanie swojego
wizerunku?



Jak jeszcze kształtowany jest wizerunek osób publicznych?



Co wpływa na wizerunek osób publicznych oprócz ich samych i osób z nimi
współpracujących?

Jeśli w odpowiedziach nie będzie o tym wzmianki, zwróć uwagę na:


sztaby ludzi zaangażowanych w tworzenie wizerunku;



rolę serwisów plotkarskich;



różne prezentowanie osób w zależności od medium;



świadome posunięcia związane z wizerunkiem (ubiór, miejsca, gdzie się
pokazują osoby, celowe zdarzenia sprawiające wrażenie przypadkowych).

CZAS
10 min
METODA
prezentacja, rozmowa
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzeniu zajęć:


potrafią w sposób krytyczny czytać informacje związane z wizerunkiem
osób publicznych?



rozumieją, w jaki sposób kształtowany jest wizerunek osób publicznych?



wiedzą, że wizerunek osób publicznych może się różnić w zależności od
źródła, w którym są one przedstawiane?



wiedzą, co składa się na wizerunek osoby publicznej?



wiedzą, że wizerunkiem można łatwo manipulować?

Opcje dodatkowe
Jeśli nie masz dostępu do komputerów, ćwiczenie 3 możesz zmodyfikować.
Wydrukuj lub wyświetl na rzutniku zdjęcia Bieber 1, 2 i 3. Następnie poproś grupy
o analizę wizerunku na podstawie tych zdjęć.
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Materiały ?
instrukcja dla grup „Osoba publiczna” (ODT, DOC)
Zdjęcia:
Bieber
1,
fot.lwpkommunikacio,
źródło: http://www.flickr.com/photos/lwpkommunikacio/8208771728/in/photostrea
m/, CC-BY
Bieber
2,
fot.
iloveJB123,
źródło: http://www.flickr.com/photos/67926342@N08/6175344309/, CC-BY

Bieber
3,
fot.lwpkommunikacio,
źródło: http://www.flickr.com/photos/lwpkommunikacio/8208772668/in/photostrea
m/, CC-BY
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Dopasuj poniższe zdarzenia, to strategii kreowania wizerunku, która mogłaby się za
nimi stać.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

Zdarzenia:
1. Polityk występuje w spocie wyborczym bez krawata.
o

2. Aktor telenoweli zaczyna pojawiać się na awangardowych wieczorach poetyckich.
o

3. Piosenkarz zaczyna uprawiać sporty ekstremalne.
o

4. Prezydent miasta bierze udział w konferencjach naukowych.
o

5. Mąż znanej piosenkarki wysyła swoje kompromitujące zdjęcia do serwisu
plotkarskiego
o

.







Cel strategii:
Wzbudzenie zainteresowania osobą i przedstawienie jej jako ciekawej.
Wzbudzenie zainteresowania osobą przed publikacją książki autobiograficznej.
Zmiana postrzegania osoby w kierunku odważnej i przebojowej.
Wzmocnienie pozycji osoby i poprawa opinii o jej kompetencjach.
Ocieplenie wizerunku osoby i ukazanie jej jako ”zwykłego” człowieka.
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Słowniczek ?
PR
(ang. public relations), kształtowanie, budowanie i utrzymywanie dobrych
stosunków danego podmiotu (firmy, osoby publicznej itp.) z otoczeniem.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Słobodianiuk Elina, Wizerunek osobisty. Tworzenie wizerunku narzędziami
PR [PDF], „Zierkało riekłamy”, Nr 5/2005, [dostęp: 19.04.2013], Dostępny
w Internecie: www.proto.pl/PR/Pdf/Wizerunek_osobisty.pdf.



Wojciech Markiewicz, [online],Fabryka Celebrytów, Tygodnik
Polityka,[dostęp:13.06.2013],Dostępny w
Internecie:http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1500617,1,z
ostac-gwiazda.read.
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Lekcja: Efektywna komunikacja w sieci
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Wiedza w pigułce ?

Komunikacja on-line różni się od tej off-line. W internecie komunikacja oparta jest
w dużej mierze na tekście. Możesz korzystać także z przekazów audiowizualnych,
ale komunikując się w sieci, najczęściej wysyłasz wiadomości na czacie, piszesz
maile, umieszczasz posty na forach lub portalach społecznościowych.
Komunikacja w sieci to tzw. zimna komunikacja — pozbawiona mowy ciała i tonu
głosu. Aby zneutralizować brak przekazu pozawerbalnego, który jest tak samo
ważnym elementem komunikowania się z innymi jak słowa, zwracaj szczególną
uwagę na bycie uprzejmym dla innych.
Nadmiar emotikonów nie jest dobrze przyjmowany. W komunikacji zawodowej nie
stosuj ich w ogóle.
W sieci hierarchia społeczna i podziały towarzyskie są dużo mniej widoczne. Warto
jednak zachowywać formy grzecznościowe — ich stosowanie dobrze o tobie
świadczy.
Najważniejsze aspekty pisania i komunikowania w sieci to:


precyzyjne formułowanie myśli. Przedstawiaj merytoryczne argumenty,
stawiaj konkretne pytania;



dopasowywanie komunikatu do odbiorcy i kanału komunikacji. To, co
piszesz do kolegi na czacie i do nauczyciela w mailu powinno się od siebie
różnić.

Nie rezygnuj z poprawności językowej. Zła interpunkcja i brak znaków
diakrytycznych może bardzo negatywnie wpłynąć na przekaz.
Komunikacja w internecie jest szybka. Emocjonalny odbiór i mylne interpretacje
wypowiedzi innych są powszechne. Unikniesz konfliktów, jeśli w pisaniu i czytaniu
wypowiedzi:


oddzielisz emocje od argumentów (nigdy nie stosuj argumentów ad
personam — często nie znasz osoby, z którą dyskutujesz);



zastanowisz się, czy twoja wypowiedź nikogo nie urazi;



nie będziesz brał wszystkiego do siebie (w sieci trudniej odczytuje się
intencje).

Kiedy konflikt rozwinie się, przerwij rozmowę, zastanów się i przeanalizuj sytuację.
Jeśli uznasz, że to potrzebne, przedstaw swoje stanowisko raz jeszcze, wytłumacz je
i przeproś. W sieci nic nie ginie: jeśli ktoś trafi na taką korespondencję, zobaczy, że
potrafisz dyskutować rozsądnie i rzeczowo.
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Pomysł na lekcję ?
Komunikacja w internecie ma swoje niepodważalne zalety. Korzystając z niej, warto
zwrócić uwagę na kilka kwestii. Jaki kanał wybrać? Jak sformułować komunikat? O
co się zatroszczyć, żeby być dobrze zrozumianym lub zrozumianą? Jak radzić sobie
z sytuacjami konfliktowymi? Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieli okazję
poszukać odpowiedzi na te pytania.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią dobrać formę wypowiedzi odpowiednią dla jej odbiorcy;



potrafią wybrać odpowiedni kanał komunikacyjny w zależności od celu
komunikacji;



wiedzą, jak się zachować, jeśli wejdą z kimś w konflikt w internecie;



znają zasady zrozumiałej pisowni w komunikacji internetowej;



rozumieją, że komunikaty w internecie mogą być inaczej odbierane niż w
komunikacji bezpośredniej.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, jakimi kanałami można komunikować się w
internecie.
Jeśli nie padną takie odpowiedzi, zwróć uwagę na:


maile



konferencje wideo



czaty komunikatorów



fora i grupy dyskusyjne



serwisy społecznościowe (komentarze, posty, wiadomości, czat)

Zwróć uwagę, że kanały dobieramy różnie w zależności od celu komunikacji i osób,
z którymi się komunikujemy. Zapytaj grupę:


Jakich kanałów używacie w komunikacji z rówieśnikami?



Jakich do komunikacji z nauczycielami?



Jakich do komunikacji z organizacjami, instytucjami?

CZAS
10 min
METODA
rozmowa

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 8 grup. Każdej grupie daj jedną instrukcję
z instrukcji dla grup „Komunikaty” (ODT, DOC). Poproś o zapoznanie się z
instrukcją i wykonanie zadania. Poproś grupy o przeczytanie swoich komunikatów i
propozycję zmian. Następnie rozpocznij rozmowę na forum, zadając pytania:


Czy kanały zostały odpowiednio dobrane do komunikatów i sytuacji?



Na co zwrócić uwagę, pisząc maila do dyrektora czy nauczyciela?



Czy akapity mogą być przydatne w pisaniu maili?



Które komunikaty można by uznać za natarczywe?



Które za niegrzeczne?



W których komunikatach ważne było, żeby zadbać o poprawność językową,
interpunkcję, pisownię z polskimi znakami i wielkimi literami?



Dlaczego precyzyjne formułowanie myśli i precyzyjne stawianie pytań jest
szczególnie ważne w komunikacji w internecie?

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
instrukcja dla grup „Komunikaty” (ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 4 grupy. Poproś każdy zespół o opracowanie
listy rad — kroków dotyczących jednej z poniższych sytuacji:
1. Weszliście w konflikt z innym użytkownikiem na forum dyskusyjnym.
2. Zaczynacie się kłócić ze znajomą na czacie.
3. Dostaliście niezrozumiałego maila, wydaje się wam niemiły.

4. Wymieniacie złośliwe komentarze w serwisie społecznościowym z osobą,
którą niezbyt dobrze znacie.
Następnie poproś grupy o podawanie propozycji. Zapisuj je hasłowo na tablicy.
Podsumuj dyskusję, zwracając uwagę na:


rolę zrobienia sobie przerwy w komunikacji, jeśli emocje biorą górę;



ostrożność (w internecie zostają ślady komunikacji);



sposoby wycofania się z konfliktu z twarzą;



używanie merytorycznych argumentów;



nieużywanie argumentów dotyczących osoby (ad personam);



uważne stosowanie żartów (mogą być źle zrozumiane).

CZAS
25 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


potrafią dobrać odpowiednią formę wypowiedzi w zależności od jej
odbiorcy?



potrafią wybrać odpowiedni kanał komunikacyjny w zależności od celu
komunikacji?



wiedzą, jak się zachować, jeśli wejdą z kimś w konflikt w internecie?



znają zasady zrozumiałej pisowni w komunikacji internetowej?



rozumieją, że komunikaty w internecie mogą być inaczej postrzegane niż w
komunikacji bezpośredniej?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2 możesz rozszerzyć o pisanie przez grupy poprawionego komunikatu.
W ćwiczeniu 3 możecie na koniec wspólnie wypisać listę dobrych praktyk w sytuacji
konfliktu.

wróć do spisu treści

Materiały ?
instrukcja dla grup „Komunikaty” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Dopasuj komunikaty do kanału i odbiorcy.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

Kanał i odbiorca:
1. mail do nauczyciela
o

2. wiadomość na czacie
o

3. wiadomość w serwisie społecznościowym
o

4. komentarz na forum dyskusyjnym
o

5. komentarz na blogu
o






Witam,
w załączniku przesyłam swoją pracę.
pozdrawiam
Tomek Sikora
super, to widzimy się za pół godziny. ale będzie ;P
Podeślij mi link do strony o której rozmawialiśmy.
g.





Wspomniany przez Arta555 artykuł wg mnie jedynie powierzchownie traktuje
zagadnienie. Informacje w nim zawarte odbiegają od rzeczywistości i opierają się na
wątpliwym źródle informacji. Nie polecam.
Zdjęcia piękne! Aż mam ochotę tam jechać już dziś. Dzięki za inspirację :)

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
kanał informacji
(inaczej: kanał komunikacyjny) połączenie pozwalające na komunikację
pomiędzy dwoma osobami, służy wymianie informacji, np. kable telefonu,
stronice książki, fale radiowe. Kanał informacji to co innego niż medium:
zwykle dane medium (środek komunikacji, np. telewizja) wykorzystuje
pewne kanały informacyjne do nadawania określonych przekazów.
komunikacja niewerbalna
porozumiewanie się bez użycia słów. Środki komunikacji niewerbalnej są
różnorodne. Oddziałuje ona przede wszystkim na zmysły wzroku (to np.
gesty, mimika, postawa ciała) i słuchu (intonacja, sposób mówienia).
znaki diakrytyczne
znaki graficzne (kropki, kreski, daszki, ogonki, kółeczka, akcenty itp.) w
alfabetach umieszczane nad i pod literami.
emotikony
znaki emocji tworzone głównie za pomocą znaków interpunkcyjnych i liter
alfabetu łacińskiego, np.: :-), ^-^, ;P.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Netykieta: internetowe savoir-vivre [online], [dostęp: 31.12.2012], Dostępny
w Internecie: http://taat.pl/article/netykieta/index.php.



Jarczyński Adam, Zasady netykiety. Korespondencja elektroniczna [online],
[dostep: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=119591&rob=Zasady_
netykiety._Korespondencja_elektroniczna_Adam_Jarczynski,_dyrektor_gen
eralny_Polskiej_Akademii_Public_Relations_oraz_Polskiej_Akademii_Prot
okolu_i_Etykiety.

wróć na górę
Temat: Relacje w środowisku medialnym

Lekcja: Funkcjonowanie w społecznościach
internetowych







Wiedza w pigułce
Pomysł na lekcję
Materiały
Zadania sprawdzające
Słowniczek
Czytelnia

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?
Społeczności internetowe są nie tylko przestrzeniami komunikacji z innymi
użytkownikami, lecz także narzędziem budowania swojego kapitału społecznego i
zawodowego.
Wyróżnia się dwa rodzaje społeczności: towarzyskie (np. Facebook, nk.pl) i
profesjonalne — związane z karierą zawodową (Goldenline, LinkedIn).
Sytuację życiową współczesnego człowieka charakteryzuje mobilność. Dzięki
funkcjonowaniu w społecznościach towarzyskich mamy szansę na kontakt z
osobami żyjącymi w innych częściach kraju czy świata. W internecie poznajemy
także więcej osób niż bezpośrednio. Podtrzymywanie takich znajomości to tzw.
luźne więzy. Dostajemy informacje o innych oraz mamy możliwość skorzystania ze
znajomości w przyszłości (np. w razie zmiany sytuacji życiowej).
Portale społecznościowe o charakterze profesjonalnym służą rozwijaniu kompetencji
zawodowych. Znajdziesz tam ogłoszenia o pracy, praktykach i stażach, a także

informacje o konkretnych stanowiskach, aspektach wykonywania danego zawodu
czy funkcjonowania danej branży.
Pamiętaj o aktualizowaniu swojego profilu i dodawaniu dokonań zawodowych. Jeśli
twoje doświadczenie jest jeszcze niewielkie, umieszczaj informacje o wszystkich
swoich działaniach, przede wszystkim takich jak wolontariat lub działalność w
szkolnych kółkach zainteresowań. Rekruterzy często szukają pracowników i
weryfikują informacje o osobach ubiegających się o pracę na portalach
społecznościowych.
Aby dołączyć do społeczności musisz wykonać następujące kroki:
1. zarejestrowanie się na portalu
2. stworzenie profilu i wypełnianie go informacjami
3. dołączanie do istniejących i tworzenie na portalu nowych stron związanych z
zainteresowaniami; w ten sposób dociera się do ekspertów i tworzy
społeczność
W internecie status i autorytet buduje się na podstawie merytoryki wypowiedzi.
Możesz być ekspertem w danej dziedzinie niezależnie od wieku, jeśli tylko
wypowiadasz się na temat, na którym naprawdę dobrze się znasz, w odpowiedni
sposób — dostosowany do tematu i odbiorców.
Informacje zamieszczane na profilach stają się publiczne, a więc mają też wpływ na
wizerunek on-line i off-line, zarówno prywatny, jak i zawodowy. W sieciach
profesjonalnych najczęściej podaje się prawdziwe dane osobowe, w towarzyskich —
często nie jest to wskazane.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Sieci profesjonalne i towarzyskie, w których jesteśmy, składają się na nasz dostępny
kapitał społeczny. Czym on jest? Jak można go wykorzystać? Jak budować?
Uczestnicy i uczestniczki, pracując w grupie, stworzą profil w sieci profesjonalnej i
wypracują sposoby weryfikowania treści w internecie.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, w jaki sposób mogą korzystać ze społeczności profesjonalnych;



potrafią wypełnić profil w społeczności profesjonalnej;



potrafią wyjaśnić, w jaki sposób internet zaciera tradycyjne podziały między
osobami;



znają sposoby weryfikacji i potrafią oceniać wiarygodność osób w
internecie;



wiedzą, czym jest kapitał społeczny;



wypracowują pomysły, do czego może być przydatny kapitał społeczny sieci
towarzyskiej.

Przebieg zajęć

1.
Zadaj pytania:


Co to znaczy, że internet zaciera tradycyjne podziały między osobami?



Czy w internecie ma znaczenie, ile mamy lat, jak się ubieramy, jak
wyglądamy?

Napisz na tablicy: „Jak poznać eksperta w internecie?”. Zapytaj uczestników i
uczestniczki, jakie znają sposoby weryfikacji treści w internecie.
Jeśli nie pojawią się takie odpowiedzi, powiedz o:


ilości wypowiedzi,



liczbie polubień, plusów i minusów,



dacie utworzenia konta,



wypowiedziach w innych miejscach w internecie.

CZAS
5 min
METODA
rozmowa, burza mózgów

2.
Korzystając z „Wiedzy w pigułce”, przedstaw podział na sieci towarzyskie i
profesjonalne.
Zwróć uwagę na to, że społeczności internetowe:


są naszym kapitałem społecznym,



umożliwiają nam kontakt z osobami, z którymi w realnym życiu nie
mielibyśmy kontaktu,



tworzą luźniejsze relacje (bridging) niż te realne (bonding).

Korzystając ze Słowniczka, wyjaśnij, czym jest kapitał społeczny.
CZAS
5 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
„Wiedza w pigułce”, definicja kapitału społecznego ze Słowniczka

3.
Poproś uczestników i uczestniczki, żeby w parach porozmawiali na temat: „Do czego
można wykorzystać swój kapitał społeczny w serwisie społecznościowym?”.
Następnie poproś o podawanie pomysłów. Zapisuj je na tablicy. Jeśli nie pojawią się
takie odpowiedzi, powiedz o:


poszukiwaniu informacji (o punkcie naprawy, o sklepie, o książce do
przeczytania),



uzyskiwaniu pomocy (w przeprowadzce, znalezieniu współpracownika,
pożyczeniu rzeczy),



kształtowaniu opinii (o wydarzeniach społecznych, osobach).

Dopytaj: „Co wpływa na wielkość kapitału społecznego?”. Jeśli nie pojawią się takie
odpowiedzi, zwróć uwagę na:


liczba znajomych,



aktywność użytkownika,



ilość interakcji z innymi użytkownikami.

CZAS
10 min
METODA
praca w parach, burza mózgów

4.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Daj każdej grupie
jedną kartę pracy dla grup „Profesjonalny profil” (ODT, DOC). Poproś grupy o
zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadania.

Po 15 minutach rozpocznij rozmowę, zadając pytania:
1. Jak można przedstawić swoją osobę, kiedy nie ma się jeszcze doświadczenia
zawodowego?
2. Jakie informacje można ująć w swoim doświadczeniu?
3. O czym trzeba pamiętać, komunikując się za pośrednictwem profilu w
profesjonalnej sieci?
Zwróć uwagę na:


możliwość zdobywania informacji o danym zawodzie,



potrzebę aktualizowania swojego profilu.

CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
karta pracy dla grup „Profesjonalny profil”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, w jaki sposób mogą korzystać ze społeczności profesjonalnych?



potrafią wypełnić profil w społeczności profesjonalnej?



potrafią wyjaśnić, w jaki sposób internet znosi tradycyjne podziały między
osobami?



znają sposoby weryfikacji i potrafią oceniać wiarygodność osób w
internecie?



wiedzą, czym jest kapitał społeczny?



wypracowują sposoby budowania własnego kapitału społecznego w
społeczności internetowej?

Opcje dodatkowe
Obejrzyjcie wypowiedź Jonathana Zittraina „Sieć jako przypadkowe dobre
uczynki”.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy dla grup „Profesjonalny profil” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Serwisy społeczenościowe w sieci można podzielić na:
1.

bliskie i dalsze

2.

zamknięte i otwarte

3.

towarzyskie i profesjonalne

4.

hierarchiczne i o strukturze płaskiej

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
kapitał społeczny
suma umiejętności takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości,
zaufanie, świadomość norm, pozwalających na satysfakcjonujące
funkcjonowanie w zorganizowanej grupie (np. społeczeństwie czy klasie
szkolnej). Sieć wzajemnych powiązań społecznych, na podstawie których
buduje się pozycję w grupie i poza nią. Sieć ta jest także podstawą
zdobywania kolejnych kompetencji społecznych.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Król Karol, Media społecznościowe na polskim rynku pracy [online],
30.03.2011, [dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://crowdfunding.pl/2011/03/30/media-spolecznosciowe-napolskim-rynku-pracy/#.UXFFIs-Xup4.



Koczergo Aleksandra, Szukasz pracy? Zadbaj o swój wizerunek w
sieci [online], 22.03.2011, [dostęp: 23.04.2013], Dostępny w

Internecie: http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=93877&rob=Szukasz_
pracy?_Zadbaj_o_swoj_wizerunek_w_sieci_Aleksandra_Koczergo,_specjali
sta_ds._marketingu_i_PR_w_HRK_S.A..


Zittrain Jonathan, Sieć jako przypadkowe dobre uczynki [online], TED Talks
[dostęp: 20.03.2013], Dostępny w
internecie: http://www.ted.com/talks/lang/en/jonathan_zittrain_the_web_is_a
_random_act_of_kindness.html.



Sochocka Dorota, Nie bądź głupi w social mediach [online], 24.04.2013,
[data dostępu: 24.03.2013], Dostępny w
Internecie: http://artykuly.bibliosfera.net/2013/04/nie-badz-glupi-w-socialmediach/.

wróć na górę

JEZYK MEDIOW

Lekcja: Wśród ekranów i interfejsów
Wiedza w pigułce ?
We współczesnym świecie na każdym kroku natykamy się na ekrany. Wpatrujemy
się w nie w autobusach, centrach handlowych i na ulicy. Korzystamy z nich, gdy
sięgamy po smartfony, tablety czy laptopy. Towarzyszą nam w załatwianiu
codziennych spraw i w rozrywce. Trudno wyobrazić nam sobie świat bez ekranów,
a przecież ich gwałtowne rozpowszechnienie dokonało się w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat.
Pojęcie ekranu liczy sobie zaledwie nieco ponad sto lat — powstało wraz z kinem.
Właśnie to medium, wraz z trochę młodszą telewizją, zaważyło na poważnej zmianie
w naszej kulturze. Przez wieki u jej podstaw leżały racjonalne myślenie i
abstrakcyjne idee. Ekrany sprawiły, że współcześnie kulturę raczej się przeżywa, niż
się z nią obcuje. W kontakcie z przekazem audiowizualnym najważniejsze jest
zmysłowe doświadczanie. Świat przedstawiony w książce rekonstruujemy myślą, na
podstawie znaczeń słów — zaś za pośrednictwem ekranu zanurzamy się w fikcyjnej
rzeczywistości bezpośrednio, za pomocą wzroku i słuchu.
Zwrot ku audiowizualności zauważyć można również w ewolucji komputerów.
Jeszcze w latach osiemdziesiątych ich obsługa wymagała znajomości sztucznego
języka operacyjnego, a na ekranie pojawiał się wyłącznie tekst. Przełomowym

wynalazkiem była myszka — dzięki niej w korzystaniu z komputera zniknęła bariera
komend tekstowych. Stworzenie pulpitu i obrazkowych reprezentacji programów
komputerowych — ikon — jeszcze bardziej zbliżyło maszynę do zmysłowo
doświadczanego świata.
Te przemiany dotyczyły interfejsu komputera, czyli zestawu narzędzi pozwalających
na obsługę programów. Interfejs umożliwia komunikację z maszyną i pośredniczy w
niej. Współcześni informatycy dążą do tego, aby stał się on niezauważalny — aby
nasz kontakt z komputerem przypominał spotkanie z człowiekiem. Głosowe
wydawanie komend urządzeniom czy ekrany dotykowe to rozwiązania, za którymi
stoi chęć ukrycia interfejsu i zwiększenia intuicyjności w obsłudze.
Świat ekranu coraz silniej spaja się z rzeczywistością. Wszyscy stajemy się coraz
bardziej uzależnieni od informacji — napędzane przez media pragnienie „bycia na
bieżąco” sprawia, że nieustannie wpatrujemy się w interpretację świata wyświetlaną
na ekranach. Być może jednak warto czasem zrezygnować ze sztucznej
rzeczywistości ekranu w poszukiwaniu tego, co autentyczne?
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Ekrany towarzyszą nam na każdym kroku: dostarczają wiadomości, wskazują
właściwą drogę, pozwalają kontaktować się z innymi. Popularność ekranów sprawia,
że otrzymujemy coraz więcej informacji. Część z nich na pewno ułatwia życie, wiele
potęguje jednak szum informacyjny. Czy rzeczywiście musimy wiedzieć, gdzie
znajdują się obecnie znajomi, kto z nich lubi „demotywatory” lub jaka temperatura
panuje w lodówce?
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


rozumieją, że za sprawą zachodzących zmian technologicznych żyjemy w
epoce tzw. „szumu informacyjnego”;



dostrzegają relację pomiędzy zmianami technologicznymi a sposobem, w
jaki komunikujemy się z urządzeniami;



wiedzą, że zmiany technologiczne mają wpływ na sposób, w jaki
komunikujemy się z innymi osobami;



pamiętają, że nowoczesne technologie komunikacyjne to tylko narzędzia,
które powinniśmy świadomie podporządkować własnym potrzebom i
oczekiwaniom.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 5 grup. Każdy z zespołów poproś o
rozwiązanie przydzielonego zadania.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Wśród ekranów i interfejsów” (ODT, DOC)

2.
Poproś poszczególne zespoły o zaprezentowanie wyników pracy. Zachęć pozostałe
grupy do wygłaszania komentarzy i opinii.
Jako pytania pomocnicze rozważ:
1. w odniesieniu do grupy A
o

Która z form oglądania filmu będzie sprzyjała docenieniu możliwie
wielu aspektów artystycznych?

o

Która z form będzie sprzyjała koncentracji na obcowaniu z filmem?

o

Która z form będzie sprzyjała wspólnemu oglądaniu wraz ze
znajomymi?

o

Co tracimy, a co zyskujemy, oglądając film za pomocą danego
medium?

2. w odniesieniu do grupy B
o

Który ze sposobów korzystania z komputera będzie najbardziej
intuicyjny?

o

Który ze sposobów korzystania z komputera będzie wymagał
specjalistycznej wiedzy?

o

Która z form obsługi sprzyja pracy, a która rozrywce?

o

Jak, prawdopodobnie, będzie wyglądał system operacyjny komputera,
którym możemy sterować wyłącznie za pomocą klawiatury?

3. w odniesieniu do grupy C
o

Na jakie aspekty komunikacji będziemy zawracać uwagę, odbywając
rozmowę we wskazany sposób?

o

Czy każda z form sprawia, że równie łatwo będzie nam przekazać
informację osobistą — bardzo smutną lub bardzo radosną?

o

Która z form jest najwygodniejsza?

o

Która z form pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo
nieporozumień?

o

Skąd mogą wynikać nieporozumienia w komunikacji w przypadku
poszczególnych form kontaktu?

4. w odniesieniu do grupy D
o

Która z form obcowania z lekturą jest najbardziej wygodna?

o

Który sposób czytania najbardziej sprzyja skupieniu i koncentracji?

o

Która z form obcowania z książką jest najbardziej odpowiednia, jeśli
przygotowujemy się z niej do sprawdzianu?

5. w odniesieniu do grupy E
o

Który ze sposobów notowania jest najszybszy?

o

Który ze sposobów notowania jest najbardziej praktyczny?

o

Który ze sposobów notowania jest najwygodniejszy?

o

Który ze sposobów notowania okazuje się najbardziej pomocny w
czasie nauki materiału do sprawdzianu?

6. pytania adresowane do wszystkich zespołów
o

Za każdym razem mamy przecież do czynienia z tym samym filmem,
książką, osobą lub komputerem, więc co zmienia się w omówionych
sytuacjach?

o

Czy nowe technologie zawsze okazują się lepsze od wcześniejszych
rozwiązań? Na czym mogą polegać ich wady?

Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników zajęć, że w każdej z omówionych sytuacji
obcujemy z tym samym dziełem (film, książka), komputerem lub osobą. Tym, co
ulega zmianie, jest interfejs, czyli wszystko to, co pośredniczy między nami a
utworem, maszyną lub drugą osobą. Jego zmiana może mieć daleko idące
konsekwencje. Może na przykład sprawić, że to, co wcześniej było trudne lub
niemożliwe, staje się proste lub odwrotnie — staje się trudniejsze. Dobrym
przykładem będzie e-book: dzięki przenośnym urządzeniom z łatwością zabierzemy
ze sobą na wycieczkę całą bibliotekę książek, kłopotem okaże się jednak zaznaczanie
interesujących nas fragmentów, a robienie notatek na marginesie będzie niemożliwe.
Podobnie w przypadku ekranów dotykowych w tabletach zdecydowanie łatwiej

będziemy mogli przeglądać zawartość internetu, lecz tworzenie własnych treści
będzie nastręczało trudności.
CZAS
25 min
METODA
dyskusja

3.
Poproś uczestniczki i uczestników zajęć, aby wymienili możliwie wiele
okoliczności, w których obcują z ekranami. Zachęć różne osoby do wymienienia
wszystkich sytuacji w formie opowieści o swoim codziennym życiu, od rana do
wieczora.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Jakiego typu informacje pozyskujemy dzięki otaczającym nas ekranom?



Czy wszystkie te informacje są nam rzeczywiście potrzebne?



Z czego wynika tendencja do coraz to powszechniejszego posługiwania się
ekranami w różnych przestrzeniach naszego życia?



W jakich okolicznościach osoby uczestniczące w zajęciach doświadczyły
poczucia przesytu informacji, które otrzymują z otaczających je ekranów?



Lektura książki lub gazety sprzyja koncentracji i samodzielnej ocenie
poznawanych informacji. Czy w podobny sposób odbieramy przekazy za
pomocą ekranów? Jakie nawyki wyrabia pozyskiwanie informacji wyłącznie
z ekranów (telewizora, komputera, smartfona)?



Jeśli ekrany nie ograniczają liczby informacji, które mogą zostać na nich
zaprezentowane, jak ma to miejsce w przypadku papierowych gazet czy
książek, to dlaczego większość artykułów w portalach internetowych jest
coraz krótsza lub zastępowana krótkimi filmami video?

Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników zajęć, że od czasu, kiedy ekrany wtargnęły
w nasze życie za sprawą rozwoju telewizji w latach 50. i 60., stale zdobywają nowe
„terytoria”. Rozwój komputerów, telefonów, nawigacji satelitarnych i tabletów
sprawił, że ekrany towarzyszą nam na każdym kroku. Powszechność ekranów
sprawia również, że zmienił się sposób, w jaki obcujemy nie tylko z komputerami i
urządzeniami codziennego użytku, ale również książkami, filmami, muzyką oraz
innymi ludźmi. Warto pamiętać, że dotykowe, coraz większe i ładniejsze ekrany nie
sprawiają, że pralka, lodówka, laptop lub telefon okażą się bardziej pomocne w
życiu. To tylko od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy nowe technologie i co
będziemy potrafili dzięki nim osiągnąć.

Podsumowując zajęcia, zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników, że
coraz bardziej intuicyjne interfejsy otaczających nas urządzeń sprawiają, że niejako
przestajemy je zauważać. Dawniej, gdy komputer zajmował pokaźną część biurka,
częściej siadaliśmy do niego w konkretnym celu, aby coś napisać lub czegoś się
dowiedzieć. Dziś nasze tablety i smartfony możemy zabrać ze sobą wszędzie — czy
jednak rzeczywiście zawsze musimy mieć je „pod ręką”?
Podkreśl, że Twoim celem nie jest wartościowanie zachodzących zmian, a jedynie
zachęcenie do refleksji, zastanowienia się nad tym, czy stosowane przez nas
technologie są nam rzeczywiście potrzebne. Być może nie zawsze warto ulegać
pokusie nowości, za to warto znaleźć czas również na to, by obcować z tradycyjnie
wydaną książką, znajomymi w kawiarni lub filmem w kinie.
CZAS
10 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


dostrzegają konsekwencje zmiany interfejsu dla sposobu, w jaki obcujemy z
innymi lub poznajemy nowe informacje?



rozumieją, że funkcjonują w epoce „szumu informacyjnego” i potrafią
przeciwdziałać jego negatywnym konsekwencjom?



wiedzą, że rosnąca intuicyjność i ergonomiczność technologii służących
komunikowaniu się z innymi nie oznacza, że rozwiązania te są czymś więcej
niż tylko narzędziami, które powinniśmy stosować zależnie od potrzeb i
okoliczności? (–> Rozważ realizację lekcji „Medialny savoir-vivre”.)



potrafią dostrzec negatywne aspekty masowego upowszechnienia się
ekranów w życiu codziennym i wiedzą, w jaki sposób można im
przeciwdziałać?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w puncie 3. Podziel uczestniczki i uczestników
zajęć na 5 grup. Każdy z zespołów poproś o przygotowanie katalogu porad dla
młodych osób, które uzależniły się od internetu. W jaki sposób można przekonać je
do „odłączenia się” od sieci? Po upływie około 10 minut poproś kolejne zespoły o
zaprezentowanie wyników pracy.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Wśród ekranów i interfejsów” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki w poniższym tekście:
tekstuszumuobsługęinterfejsmyszkikomunikujemyinformacjidotykowegoefektywni
eintuicyjnakomend
Rozwój komputerów to nie tylko kwestia wzrostu ich mocy obliczeniowej lub
postępująca miniaturyzacja. Równie istotnym przemianom podlega sam sposób, w
jaki się z komputerem. Na składa się zarówno sposób, w jaki wprowadzamy dane
do komputera, jak i postać, w jakiej otrzymujemy z niego informacje.
Interfejs komputerów uległ daleko idącym zmianom na przestrzeni ostatnich dekad.
Jeszcze w latach 80. dane można było wprowadzać wyłącznie za pomocą klawiatury.
Dlatego komputery komunikowały się z użytkownikiem jedynie za pomocą , a każde
polecenie musieliśmy wprowadzać za pomocą specjalistycznych . Znaczną zmianę
wprowadziło wynalezienie , która umożliwiła powstanie dobrze znanych ikon i
okienek, co nie tylko poprawiło walory estetyczne, ale również
uczyniło komputerów bardziej intuicyjną. Pod koniec lat 90. obsługa komputera nie
wymagała już przecież specjalistycznej wiedzy ani umiejętności.
Masowe rozpowszechnienie się ekranu po raz kolejny rewolucjonizuje sposób, w
jaki kontaktujemy się z naszymi komputerami i urządzeniami mobilnymi. Ich
obsługa staje się jeszcze bardziej . Technologia ma jednak pewne ograniczenia.
Ekrany dotykowe sprzyjają przeglądaniu zawartości internetu, jednak nie zawsze
można pisać na nich równie , jak za pomocą tradycyjnej klawiatury.
Powszechność ekranów sprawia, że każdego dnia otrzymujemy coraz więcej .
Dotyczy to zarówno interesującej wiedzy i wiadomości o tym, co dzieje się na
świecie, jak i informacji o naszych znajomych lub reklam. Nadmiar wiadomości,
które otrzymujemy, określany jest mianem tzw. „ informacyjnego”. Jedną z
konsekwencji tego zjawiska jest konieczność wyrobienia sobie umiejętności
wyodrębniania tych wiadomości, które rzeczywiście nas interesują, ze strumienia
informacji niekoniecznie istotnych czy przydatnych.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

interfejs
część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z
użytkownikiem. Interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i
klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie - przetwarzane są
sygnały użytkownika i maszyny.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Celiński Piotr, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Fundacja
na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2010.



Stasiowski Maciej, Kultura 2.0 — Czarny ekran w dziczy luster, [online],
Dwutygodnik — Narodowy Instytut Audiowizualny [dostęp 26.03.2013],
Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/1578-kultura20-czarny-ekran-w-dziczy-luster.html.

wróć na górę

Lekcja: Każdy przekaz ma swój cel
Wiedza w pigułce ?
Język realnie wpływa na rzeczywistość. Wypowiedzi formułujemy zawsze w
określonym celu, od którego zależy sposób wyrażania naszych myśli. Na
powodzenie w osiąganiu celu wpływa wiele różnych czynników, takich jak
osobowość odbiorców i ich wiedza o świecie, kontekst sytuacyjny czy przyjęte
normy postępowania.
Uświadamianie sobie celów różnych wypowiedzi jest ważne, gdy poruszamy się w
sferze mediów. Stykamy się tam z wieloma przekazami, które mają wywrzeć na nas
określony wpływ.
W zależności od ich celów i funkcji, przekazy medialne możemy podzielić na:
1. Informacje. Mają one poszerzać zakres wiadomości odbiorców. Spotykamy
się z nimi w serwisach informacyjnych czy w filmach dokumentalnych.

Dziennikarze przekazujący informacje powinni starać się być bezstronni i
rzetelni — realizować wytyczne etyki dziennikarskiej, pragnąć przekazywać
prawdę. Mimo to rzadko stykamy się z czystym przekazem informacyjnym.
Często na jego kształt wpływa np. linia redakcyjna medium.
2. Opinie. Informują o zdaniu autora na określony temat i zwykle kształtują
punkt widzenia odbiorców. Prezentowane są najczęściej w formie
publicystyki. To np. recenzje — teksty ułatwiające czytelnikom podjęcie
decyzji. Modelowa opinia to przekaz, który nie ma na celu nakłaniania do
czegokolwiek. Jednak publicyści należą do środowisk opiniotwórczych,
wpływają na poglądy odbiorców.
3. Perswazje. Mają za zadanie przekonać odbiorców do podjęcia pewnych
działań. To np. reklamy, manifesty czy ogłoszenia wyborcze. W mediach
wykorzystuje się różne techniki perswazji — wiele spośród nich
sformułowali już antyczni retorzy. Komunikaty perswazyjne obfitują w
elementy informacji i opinii — w reklamach aktorzy grający ekspertów
podają wyniki różnych badań, a politycy przychodzą z wydrukami danych
na dyskusje w telewizji.
4. Manipulacje. To komunikaty, których cele są ukryte przed odbiorcami. Ich
nadawcy wywierają na odbiorcy mylne wrażenie, tak jakby ich wypowiedź
była informacją lub opinią. Zachowuj szczególną czujność, gdy podczas
odbioru nie masz pewności, o co chodzi nadawcy.
Odbierając i tworząc komunikaty pamiętaj, że łączenie ich typów jest zwykłym
zjawiskiem, choć często niekorzystnym dla odbiorców. Dobrze, żeby informacja
pozostawała obiektywna, zaś autor opinii podkreślał jej subiektywizm.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Osoba wyglądająca jak dentysta, siedząca w pomieszczeniu wyglądającym jak
gabinet dentystyczny, rekomenduje wybór określonej pasty do zębów, powołując się
na „przeprowadzone właśnie badania”. Jak powinniśmy ten komunikat
zakwalifikować? Jako informację, prywatną opinię, perswazję czy może
manipulację? Współcześnie coraz trudniej rozróżnić poszczególne typy przekazów
medialnych. W praktyce to my sami powinniśmy nauczyć się odróżniać informacje
od tych przekazów, w których ktoś stara się nas do czegoś zachęcić lub jedynie
wyraża własne zdanie na dany temat.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:



znają różnicę pomiędzy przekazami o charakterze informacyjnym, opiniami,
perswazją a manipulacją oraz potrafią wskazać ich główne cechy;



potrafią przygotowywać przekaz w różny sposób w zależności od celu, jaki
zamierzają osiągnąć;



wiedzą, że współcześnie większość komunikatów, które otrzymują za
pośrednictwem środków masowego przekazu, trudno jednoznacznie
zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze lub
perswazyjne;



rozwijają nawyk krytycznego uczestnictwa w świecie mediów, w tym
zwłaszcza rozumieją zagrożenia związane z zastosowaniem manipulacji;



pamiętają o konieczności samodzielnej oceny treści otrzymywanych od
innych.

Przebieg zajęć

1.
Zadaj pytanie:


Jakie cechy charakteryzują przekazy o charakterze



informacji?



opinii?



perswazji?



manipulacji?

Wybrane 2–3 odpowiedzi dla każdej z kategorii zapisz na tablicy. W razie potrzeby
posłuż się fragmentem „Wiedzy w pigułce” w celu rozwiania wątpliwości.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czym różni się przekaz informacyjny od opinii?



Dlaczego nie każdy przekaz perswazyjny jest manipulacją?



Czy opinia zawsze musi mieć na celu przekonanie kogoś do naszych racji?



Jeśli celem przekazu o charakterze perswazyjnym jest skuteczne przekonanie
kogoś do naszych racji i rozbudzenie jego zainteresowania tematem, jakie
cechy powinny charakteryzować przekazy informacyjne?

CZAS
5 min

METODA
dyskusja
POMOCE
tablica, kreda lub marker

2.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 4 grupy. Każdy z zespołów powinien
otrzymać jedno zadanie z karta pracy „Każdy przekaz ma swój cel” (ODT, DOC).
Poproś grupy o rozwiązanie zadania.
Wskaż poszczególnym zespołom, że kluczem do poprawnego rozwiązania zadania
jest stworzenie przekazów różnego typu, dotyczących tego samego wydarzenia.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Każdy przekaz ma swój cel”(ODT, DOC)

3.
Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe zespoły
zachęć do wygłaszania opinii i komentarzy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy tekst informacyjny w możliwie zwięzły i przystępny sposób wskazuje
wszelkie kluczowe informacje?



Czy tekst o charakterze opinii zawiera tylko i wyłącznie nasze zdanie?



Czy przekaz perswazyjny rzeczywiście rozbudza zainteresowanie i zachęca
do uczestnictwa w wydarzeniu?



Czy przekaz perswazyjny nie przekracza granicy manipulacji?

CZAS
20 min
METODA
dyskusja
POMOCE
karta pracy „Każdy przekaz ma swój cel”(ODT, DOC)

4.
Zadaj pytanie:


Gdzie w mediach masowych (telewizja, radio, prasa, internet) najczęściej
spotykamy



informacje,



opinie,



perswazje,



manipulacje?

Wybrane odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy w praktyce życia codziennego łatwo można odróżnić poszczególne typy
przekazów?



Które z wyróżnionych typów przekazów najczęściej łączone są z
pozostałymi? Dlaczego tak się dzieje?



Czy programy informacyjne (radio, telewizja) lub działy wiadomości (prasa,
interenet) rzeczywiście zawierają wyłącznie teksty o charakterze
informacyjnym?



Czy wypowiedzi ekspertów w programach publicystycznych lub
informacyjnych powinniśmy traktować jako przekazy informacyjne czy
opinie?



Co wyznacza granicę między przekazami informacyjnymi i opiniami a
komunikatami o charakterze perswazyjnym?



Czy model pełnego obiektywizmu programów informacyjnych jest w ogóle
możliwy?

CZAS
5 min
METODA
dyskusja
POMOCE
tablica, kreda lub marker

5.
Zadaj pytanie:



Czy wszystkie reklamy zawsze mają charakter manipulacji?

Jako pytania pomocnicze rozważ:


Co pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z manipulacją?



Jakie kryteria powinna spełniać reklama, aby jej przekaz miał charakter
wyłącznie perswazyjny, a nie mający na celu manipulację?



Gdzie jeszcze w mediach, poza światem reklamy, jesteśmy narażeni na
manipulację? Dlaczego tak się dzieje?



W jaki sposób powinniśmy starać się ustrzec przed manipulacją, której
możemy być poddawani za sprawą przekazów medialnych lub
reklamowych?



W jaki sposób najczęściej jesteśmy wprowadzani w błąd w reklamach?



Czy badania lub sondaże, które przywołują w reklamach producenci, są
gwarancją rzetelności i obiektywności danego przekazu?

CZAS
5 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


potrafią wskazać kluczowe różnice pomiędzy przekazami o charakterze
informacyjnym, opiniami, perswazją i manipulacją? (–> Rozważ realizację
lekcji „Czym dziś jest gatunek?”.)



rozumieją, że współcześnie coraz trudniej jest rozróżnić poszczególne typy
przekazów?



pamiętają o konieczności krytycyzmu względem otrzymywanych treści? (–>
Rozważ realizację lekcji „Wśród ekranów i interfejsów”.)



wiedzą, w jaki sposób konstruować przekazy w taki sposób, aby osiągnąć
założony efekt? (–> Rozważ realizację lekcji „Medialny savoir-vivre”.)

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 3. Poproś każdy z zespołów o
przygotowanie poradnika na temat tego, w jaki sposób powinno się tworzyć przekaz
o charakterze



informacyjnym,



opinii,



perswazyjnym,



manipulacji.

Dodatkowo poproś grupy o wskazanie zwrotów, które najczęściej pojawiają się w
danym typie przekazu.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Każdy przekaz ma swój cel” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj podane zwroty do jednego z typów przekazu.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.



TYPY PRZEKAZU
informacja
o



opinia
o



perswazja
o



manipulacja
o

ZWROTY

uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie…
gorąco polecam…
według mnie…
w grudniu odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz…
nasz produkt od zawsze jest najlepszy na rynku…
planujemy zorganizować koncert jazzowy…
wszelkie niezbędne informacje odnajdziecie państwo w naszym serwisie
internetowym…
8. jeśli macie państwo problem ze znalezieniem potrzebnych informacji, musicie
zajrzeć do naszego portalu…
9. ktokolwiek znalazł się w takiej sytuacji, wie, że powinien skorzystać z naszych
usług…
10. To najlepszy produkt. Potwierdzają to dowolne badania, które w każdej chwili
można przeprowadzić.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
etyka dziennikarska
zbiór zasad, których powinni przestrzegać dziennikarze, m.in. dążenie do
prawdy, bezstronność i uczciwość, szacunek, toleracja, oddzielenie
informacji od komentarza.
infotainment
(z ang. information – informacja, połączone z entertainment – rozrywką),
zjawisko zacierania różnic pomiędzy przekazami informacyjnymi i
rozrywkowymi. Obserwujemy je we współczesnych mediach.
manipulacja
ukryta perswazja. Przekonywanie kogoś do podjęcia pewnych (często
niekorzystnych dla niego) działań i jednoczesne ukrywanie swoich
prawdziwych intencji.
perswazja
przekonywanie kogoś do własnych racji.
linia redakcyjna
ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji
danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania
wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym
ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.
Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Tokarz Marek, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.



Kamieniak Jacek, Od perswazji do manipulacji [1], [online], Racjonalista
[dostęp 26.03.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4641.
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Lekcja: Czym dziś jest gatunek?
Wiedza w pigułce ?
W przestrzeni medialnej stykamy się z ogromem tekstów kultury. Wiele z nich łatwo
przyporządkować do określonego gatunku, zaś klasyfikacja innych bywa kłopotliwa.
Czasami mamy nawet wrażenie, że tekst jest zupełnie nietypowy. A przecież na
lekcjach polskiego zwykle wymagana jest precyzyjna odpowiedź na pytanie o
gatunek utworu.
Współcześnie zarówno twórcy, jak i odbiorcy, podchodzą do klasyfikacji
gatunkowych inaczej niż dawniej. Przed nastaniem okresu sztuki awangardowej
warunkiem stworzenia udanego dzieła było spełnienie kryteriów danego gatunku. To
w jego obrębie artysta spełniał swoją wizję, a jeśli naruszał jego konwencje,
spotykało się to z zarzutami o brak umiejętności warsztatowych.
Taka wizja sztuki przeżyła wstrząs wraz z narodzinami awangardy. Wówczas dla
nowatorskich twórców łamanie konwencji gatunkowych było wyrazem sprzeciwu
wobec przestarzałych i niedostosowanych do nowego świata środków wyrazu.
Jednak awangardowy bunt musiał zostać dobrze zrozumiany przez odbiorców,
dlatego też artyści nie mogli zupełnie porzucić starych gatunków. Aby uchwycić
przełamanie konwencji, najpierw musimy ją znać i rozpoznać w danym dziele.
Współcześni artyści idą jeszcze dalej. Często łączą kilka gatunków, tworzą remiksy,
stosują w jednym utworze odwołania do wielu konwencji. Dlatego też obecnie uważa
się, że to z punktu widzenia odbiorcy łatwiej uchwycić ideę gatunku. Jego

rozpoznanie w danym utworze jest ułatwieniem dla czytelnika czy widza, w pewien
sposób ukierunkowuje rozumienie.
Oryginalność jest dziś jednym z kluczowych wyznaczników wartości artystycznej.
W rezultacie w niektórych utworach trudno znaleźć typowe elementy formy — jest
tak w przypadku wielu współczesnych wierszy i utworów muzyki poważnej. Z
drugiej strony niektóre gatunki, jak powieść czy instalacja, tak rozszerzyły swoje
ramy, że wiedza o tym, że dany utwór do nich należy, bardzo niewiele o nim mówi.
Kultura popularna jest jednak sferą, gdzie typowe i wąskie gatunki mają się bardzo
dobrze. Autorom przekazów służących rozrywce, takich jak komedie romantyczne
czy kryminały medyczne, zależy na tym, by forma ich utworów była prosta i
przystępna dla odbiorcy — a nie, by wymagała złożonej refleksji. Dlatego nawet jeśli
gatunki kultury popularnej przenikają się, jest to łatwe do uchwycenia.

Pomysł na lekcję ?
Jazz, hip-hop, rap, pop, techno — to nie tylko nazwy gatunków w muzyce, ale też
słowa, które mogą określać związany z nimi styl myślenia, zachowania czy ubierania
się. Nierzadko się zdarza, że wybieramy znajomych, kierując się podobieństwem ich
gustu muzycznego do naszego. Można więc powiedzieć, że sposób bycia, jako
pewna konwencja, też jest zbiorem zasad, które pozwalają na odróżnienie się od
innych.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


rozumieją, że o gatunku mówimy jako o zespole reguł, który organizuje dane
dzieło i czyni je rozpoznawalnym na tle innych;



potrafią wskazać różnice między poszczególnymi gatunkami;



rozumieją, że pojęcie gatunku nie dotyczy tylko dzieł sztuki, ale — jeśli
rozumiemy go jako pewną konwencję — ma też znaczenie dla wielu sfer
codziennego życia;



wiedzą, że we współczesnym świecie gatunki rzadko kiedy występują w
formie „czystej”, potrafią wskazać cechy charakterystyczne dla różnych
gatunków w jednym dziele.

Przebieg zajęć

1.

Poproś kolejne osoby uczestniczące w zajęciach o wylosowanie jednego losu
z materiału pomocniczego „Czym dziś jest gatunek?”(ODT, DOC) i możliwie
najkrótsze scharakteryzowanie przydzielonego gatunku własnymi słowami. Jeśli
dana osoba nie będzie potrafiła opisać gatunku, przekaż los kolejnej.
Nie ma konieczności wykorzystania wszystkich losów. Jeśli podejrzewasz, że któryś
z losów mógłby stanowić dla uczestników zajęć szczególną trudność, usuń go z puli.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Co odróżnia dany gatunek od innych?



Jaki sposób zachowania się, mówienia, gry aktorskiej, kompozycji
melodycznej lub formułowania własnych myśli zakłada dany gatunek?



Co sprawia, że stosujemy podział na gatunki? Do czego może przydać się
znajomość rozmaitych gatunków?



Czy „gatunkowość” dotyczy tylko literatury, muzyki i filmu? W jakich
innych sferach życia możemy mówić o podziale na różne konwencje
gatunkowe?



Czy gatunki (filmowe, telewizyjne, muzyczne, dziennikarskie) spotykamy
wyłącznie w formach „czystych”? Czy zawsze daje się łatwo
zakwalifikować dany film, piosenkę lub artykuł?



Co sprawia, że możemy wyróżnić poszczególne gatunki?

Podsumowując tę część zajęć, zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników
na to, że we współczesnej kulturze coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem
remiksu lub kolażu. Mimo to znajomość form gatunkowych ułatwia życie: dzięki
niej wiemy, czego możemy się spodziewać, kupując bilet do kina lub nową płytę.
Znajomość konwencji ułatwia także komunikację z innymi — na przykład
umiejętność stosowania odpowiednich reguł zachowania się w oficjalnych
sytuacjach pozwala uniknąć wielu nieporozumień czy gaf.
Podkreśl także, że podział na gatunki to nie tylko kwestia znajomości stylów
muzycznych, literackich lub filmowych. O „gatunkowości” możemy mówić, ilekroć
jesteśmy w stanie wskazać zestaw cech przesądzających o konwencji danego
sposobu pisania, mówienia, zachowania się czy komponowania dźwięku lub obrazu.
Dlatego gatunki mogą dotyczyć równie dobrze muzyki i filmu, co gier czy strojów.
CZAS
15 min
METODA
dyskusja

POMOCE
materiał pomocniczy „Czym dziś jest gatunek?” (ODT, DOC)

2.
Poproś uczestniczki i uczestników zajęć o dobranie się w zespoły liczące nie więcej
niż 6 osób, pod kątem ulubionego gatunku muzycznego. Każdą z grup poproś o
przygotowanie charakterystyki wybranego przez siebie gatunku.
Ważne, aby poszczególne prezentacje dotyczyły tych gatunków, które rzeczywiście
pasjonują poszczególne osoby uczestniczące w zajęciach i mają wpływ na ich życie.
Zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników zajęć, że prezentacja powinna
obejmować możliwie wiele elementów — nie powinna ograniczać się wyłącznie do
aspektów związanych z linią melodyczną i tekstami, ale także obejmować znaczenie
danego gatunku dla jego słuchaczy i wpływ, jaki ma na ich życie (sposób ubierania
się, zachowania, kontakty z innymi itp.).
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach

3.
Poproś kolejne grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Zachęć pozostałe zespoły
o zadawanie pytań uszczegóławiających, wygłaszanie opinii i komentarzy.
W ramach zachęcenia uczestniczek i uczestników zajęć do prezentowania możliwie
osobistego stosunku do danego gatunku, samemu opisz gatunek muzyczny istotny
dla okresu twojej młodości. W miarę możliwości podkreśl, jaki wpływ dany gatunek
miał na twoje życie — co zmienił, dlaczego odpowiadał twojemu temperamentowi,
jak wpływał na kontakty z rówieśnikami.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Co decyduje o tym, że dany gatunek różni się od innych?



Jakie style zachowania się i ubioru są charakterystyczne dla danego
gatunku?



W jaki sposób dany gatunek najczęściej wpływa na osoby, które go
słuchają?



Na jakie inne sfery życia wpływa fakt, że słuchamy danego gatunku? W jaki
sposób?



Z jakich powodów dany gatunek jest nam bliski? Co dla nas oznacza?



W jaki sposób wybrany gatunek zmieniał się z czasem?



W jaki sposób możemy starać się zainteresować nim inne osoby?



Co dany gatunek zmienił w życiu osób, które zdecydowały się go
zaprezentować? Co dla nich znaczy?



Z jakich powodów osoby prezentujące dany gatunek zdecydowały się go
słuchać?



Czy fakt, że osoby prezentujące słuchają danego gatunku, pomógł lub
utrudnił kontakt z innymi osobami?

CZAS
20 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:


wiedzą, że gatunek to zbiór reguł, które pozwalają wyróżnić dane dzieło na
tle innych tworów kultury?



potrafią scharakteryzować interesujące ich gatunki, wskazując ich znaczenie
dla codziennego życia i kontaktów z innymi osobami?



rozumieją, że żyjemy w czasach kultury remiksu i kolażu, w której gatunki
rzadko występują w formach „czystych”?



pamiętają, że znajomość konwencji wyznaczających rozmaite gatunki jest
pomocna w życiu?



rozumieją, że znajomość możliwie wielu konwencji gatunkowych jest
uważana za cechę świadczącą o wysokiej kulturze osobistej? (–> Rozważ
realizację lekcji „Medialny savoir-vivre”.)

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 1. Podziel uczestniczki i uczestników
zajęć na 6 grup. Każdy z zespołów powinien otrzymać 3 losy z materiału
pomocniczego „Czym dziś jest gatunek?” (ODT, DOC). Poproś o skomponowanie
nowego gatunku, który zestawiłby cechy przydzielonych konwencji — w jaki sposób
można je połączyć? Po upływie około 10 minut poproś o zaprezentowanie wyników
pracy.

wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Czym dziś jest gatunek?” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki w poniższym tekście:
konwencji„czystymi”remiksparodiisposobu
zachowaniacharakterystycznychodróżnieniekomunikować się
Gatunek to zbiór cech, który pozwala na danego stylu od innych. Dotyczy to nie
tylko stylów w sztuce (muzyce, literaturze, filmie czy architekturze), ale także może
odnosić się do czy stylu bycia.
Dzięki wiemy, jak zachować się w danej sytuacji, a jej znajomość pozwala z innymi
w sposób szybszy i bardziej efektywny.
We współczesnym świecie rzadko mamy do czynienia z gatunkami. Dominuje
raczej czy kolaż. Jednak znajomość cech dla danego gatunku pozwala uniknąć
rozczarowania przy wyborze książki czy podczas wyjścia do kina. Warto znać
poszczególne konwencje, ponieważ wielu współczesnych twórców wykorzystuje je
do tworzenia .
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Słowniczek ?
tekst kultury
każdy wytwór człowieka, który jest uporządkowany wedle określonych
reguł. Np. dzieła sztuki (obrazy, filmy czy książki), ale też np. ubrania.
Nawet zwyczajowe zachowania (np. podanie ręki przy przywitaniu) są
tekstami kultury. Tekstem kultury jest wszystko, co zostało stworzone, aby
przekazać pewien sens.
remiks
utwór, w którym wykorzystano i połączono elementy różnych innych dzieł.
Dzięki nowemu kontekstowi zmieniają one swoje znaczenie. Pierwotnie
termin ”remiks” odnosił się tylko do utworów muzycznych i oznaczał
zmianę aranżacji piosenki, połączenie jej pierwotnej wersji z innymi
elementami dźwiękowymi.

kultura remiksu
popularne zjawisko wykorzystywania istniejących utworów i łączenie ich w
nową, oryginalną całość.
konwencja
zbiór cech utworów (artystycznych, dziennikarskich itp.) wielokrotnie
powtarzany i wykorzystywany. Dana konwencja może być typowa dla
jednego twórcy, grupy czy okresu. Składać się na nią mogą różne elementy
utworu – zarówno związane z jego formą, jak i treścią.
gatunek
typ, odmiana czegoś. W odniesieniu do tekstów kultury: określony sposób
organizacji przekazu, zależny od jego celu. Utwory tego samego gatunku
mają zwykle podobą formę, wykorzystują te same konwencje.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Lessig Lawrence, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej
gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.



Sieńko Marcin, Narracja intermedialna, [online], sienko.net.pl [dostęp
26.03.2013], Dostępny w Internecie: http://www.sienko.net.pl/matrix.html.



Bauer Zbigniew, Pakt Fotograficzny, [online], Akademia Pedagogiczna w
Krakowie [dostęp 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.ap.krakow.pl/stud_dzien/studium3/med2.html.
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Lekcja: Medialny savoir-vivre
Wiedza w pigułce ?
Jeszcze przed kilkudziesięciu laty zachowywanie się zgodnie z etykietą leżało u
podstaw życia inteligencji. Zmiany obyczajowe ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że
etykieta jest już przestarzała. Jednocześnie pojawiły się nowe sposoby

komunikowania się. W wielu sytuacjach trudno jest nam określić, jak powinniśmy
się zachować, co może zostać źle odebrane.
Wartość savoir-vivre'u często bywała podważana — zarzuca się mu sztuczność i
napuszenie. A przecież za sztywnymi regułami stoi chęć wyrażania szacunku do
innych, ułatwienia kontaktów z nimi, a w konsekwencji powodzenia w osiąganiu
naszych celów. „Dobre wychowanie” wpływa na nasz pozytywny wizerunek; dzięki
niemu możemy zyskać czyjeś zaufanie i łatwiej radzimy sobie w trudnych
sytuacjach. Nie bez przyczyny etykieta nadal funkcjonuje w dyplomacji, gdzie o
konflikty, różnice zdań i zwyczajów szczególnie łatwo.
Niestety, media nie obfitują w przykłady grzecznego zachowania. Popularny stał się
zwyczaj mówienia do obcych na „ty”, często niezależnie od ich wieku i statusu.
Telewizyjne rozmowy nierzadko przeradzają się w kłótnie, padają niefortunne
sformułowania.
Tymczasem dyplomatyczne zachowanie również na co dzień jest dużo
skuteczniejsze. W kontaktach z obcymi lub wyższymi od nas statusem osobami
lepiej wybierać formę bardzo grzeczną, niż ryzykować przesadną swobodę. Nie czuj
się głupio, zaczynając maila formułą „Szanowny Panie” oraz kończąc go „Z
wyrazami szacunku” i podpisem. Staraj się również, by język twoich maili,
wiadomości czy SMS-ów były staranny i poprawny, a przede wszystkim jasny.
Na portalach społecznościowych często nadarzają się okazje do towarzyskich
wpadek. Pamiętaj, że nie musisz komentować wszystkich postów znajomych —
lepiej czasem grzecznie powstrzymać się zawczasu, niż później żałować
krzywdzących słów. Umiejętność „ugryzienia się w język” może oszczędzić nam
wielu przykrych sprzeczek. Jednocześnie, gdy zachodzi taka potrzeba, powinniśmy
umieć zachowywać się asertywnie: odmawiać, polemizować. W takich sytuacjach
szczególnie uważaj na kulturę wypowiedzi.
Warto również stosować starą zasadę „nie dzwonić po godz. 22”. Lepiej wówczas
wysłać SMS-a i ewentualnie poczekać na odpowiedź do rana.
Pamiętaj też, że każdemu zdarzają się potknięcia — dlatego miej odwagę
przepraszać i wybaczać innym.

Pomysł na lekcję ?
Coraz częściej komunikujemy się z innymi za pośrednictwem różnego rodzaju
mediów. Dotyczy to nie tylko komunikacji ze znajomymi, ale także z urzędami i
sklepami. Tak jak w bezpośrednich kontaktach warto pamiętać, że inni wyrabiają
sobie opinię na nasz temat na podstawie tego, w jaki sposób się do nich zwracamy i

jak wyrażamy własne myśli. Warto myśleć o grzeczności jako o sztuce skutecznej
komunikacji, dzięki której łatwiej przekonamy innych do naszych racji i samych
siebie.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


wiedzą, że w komunikacji za pomocą mediów obowiązują te same zasady
grzeczności, co w przypadku kontaktów bezpośrednich;



potrafią identyfikować dobre i złe praktyki w odniesieniu do komunikacji za
pomocą internetu, w tym zwłaszcza maili i portali społecznościowych;



rozumieją, że zasady medialnego savoir-vivre nie ograniczają się wyłącznie
do formuł grzecznościowych, ale obejmują także poprawność językową i
jasność komunikatów;



pamiętają, że stosowanie zasad grzeczności świadczy nie tylko o kulturze
osobistej, ale ma również istotny walor praktyczny — zapewnia
skuteczniejszą komunikację z innymi.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 6 grup. Każdy z zespołów powinien
otrzymać jedno zadanie z karty pracy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC). Poproś
o rozwiązanie przydzielonego zadania.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC)

2.
Poproś poszczególne zespoły o zaprezentowanie wyników pracy. W czasie
kolejnych prezentacji zachęć pozostałe grupy do wygłaszania uwag i komentarzy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy zaproponowany sposób rozwiązania zadania wydaje się skuteczny? Czy
zwracając się do innych w ten sposób, zwiększamy nasze szanse na
pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby?



Która z zaproponowanych form komunikacji wydaje się najbardziej
właściwa, biorąc pod uwagę odbiorcę, do którego się zwracamy i treść
przekazu?



Czy w poszczególnych formach komunikacji (e-mail, SMS, Facebook)
obowiązują te same zasady grzeczności? Jak można je najkrócej
scharakteryzować?



Czy postępowanie zgodnie z zasadami grzeczności to tylko przysłowiowa
„sztuka dla sztuki”? Jakie korzyści można odnieść dzięki niemu?



Jeśli piszemy do osób od nas starszych lub takich, z którymi nie jesteśmy na
„ty”, jakich form grzecznościowych powinniśmy użyć rozpoczynając i
kończąc wiadomość?



Dlaczego warto zadbać o odpowiednią pisownię i interpunkcję?



Kiedy lepiej nie stosować emotikonów oraz skrótów znanych z SMS-ów i
czatów?



Czy proponowane wiadomości e-mail posiadają odpowiednie tytuły, które
od samego początku informują naszych adresatów o tym, z jaką sprawą się
do nich zwracamy?



Jaki powinien być styl wysyłanych wiadomości e-mail? Czy pisanie długimi,
wielokrotnie złożonymi zdaniami na pewno jest dobrym pomysłem i
świadczy o naszej wysokiej kulturze?



W jaki sposób stosować zwroty grzecznościowe, aby uniknąć wrażenia
przesadnej uległości lub nachalności?

Podsumowując tę część zajęć, zwróć uwagę uczestniczek i uczestników na fakt, że
postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami grzeczności (wybrane
przykłady zostały podsumowane w fragmencie „Wiedzy w pigułce”) świadczy nie
tylko o kulturze osobistej, ale ma również istotny walor praktyczny. Jeśli sami
postawimy się w roli odbiorcy wiadomości, którą przygotowujemy, łatwo
zrozumiemy, że prędzej pozytywnie ustosunkujemy się do prośby wyrażonej w
kulturalny sposób, niż do wiadomości napisanej chaotycznie czy niezręcznie.
Zaznacz również, że stosowanie reguł grzeczności nie powinno oznaczać przyjęcia
postawy przesadnej podległości lub nachalności. Zasady savoir-vivre służą
wzmocnieniu, a nie osłabieniu naszej pewności siebie.
CZAS
20 min
METODA
dyskusja

POMOCE
karta pracy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC)

3.
Spośród uczestniczek i uczestników zajęć wybierz 5 par. Każdej osobie w danej
parze wręcz jedną rolę z materiału pomocniczego „Medialny savoirvivre” (ODT, DOC). Zwróć uwagę osobom, które odgrywają role, aby nie
pokazywały nikomu przydzielonych im ról.
Zapraszaj kolejne pary na środek, prosząc o odegranie scenki.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Czy osoby odegrały role we właściwy sposób?



W jaki sposób można by postąpić w danej sytuacji, aby było to bardziej
kulturalne?



Dlaczego nerwowe reakcje w podobnych sytuacjach nie są odpowiednim
sposobem zachowania się?



Gdzie w świecie mediów odnajdujemy przykłady dobrych i złych wzorców
wzajemnej komunikacji?



Z czego może wynikać niski poziom kultury w dyskusjach prowadzonych na
forach internetowych lub komentarzy zamieszczanych w popularnych
portalach internetowych?

Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników zajęć, że przykłady wzajemnego
niezrozumienia wynikające z braku poszanowania zasad prowadzenia dyskusji,
bardzo często odnajdujemy w programach publicystycznych emitowanych w radiu i
telewizji. Podkreśl, że nie stanowią one wzoru do naśladowania, nawet jeśli
poszczególne zabiegi retoryczne stosowane przez dyskutantów mogą nam
imponować.
CZAS
15 min
METODA
scenki, dyskusja
POMOCE
materiał pomocniczy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:



pamiętają o konieczności stosowania reguł medialnego savoir-vivre?



wiedzą, że umiejętne stosowanie zasad grzeczności nie oznacza nachalności
lub uległości wobec osób, z którymi się kontaktujemy?



rozumieją, że stosowanie zasad grzeczności w komunikacji nie tylko
świadczy o poziomie kultury osobistej, ale jest również pomocne w
osiąganiu celów i łatwiejszym porozumieniu z innymi?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 2. Poproś zespoły o przygotowanie w
formie krótkiej prezentacji wyrażonego w punktach katalogu zasad grzeczności
obowiązujących:


na forach internetowych



w czasie pisania maili



w mediach społecznościowych (jak Facebook lub nk.pl)

Każdy temat powinien być jednocześnie opracowywany przez 2 grupy. Po upływie
około 10 minut poproś zespoły o zaprezentowanie wyników pracy. Wspólnie z
uczestniczkami i uczestnikami zajęć porównajcie propozycje przedstawione przez
poszczególne zespoły.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC)
karta pracy „Medialny savoir-vivre” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
savoir-vivre
(z fr. „wiedzieć, jak żyć”) zasady właściwego zachowania się w
towarzystwie. Niegdyś (do pierwszej połowy XX wieku) były one dużo
bardziej restrykcyjne; ich przestrzeganie było konieczne w wyższych sferach
społecznych. Dziś są dobrymi wskazówkami na drodze do eleganckiego i
kulturalnego sposobu bycia.

wizerunek
sposób, w jaki ktoś postrzega sam siebie lub jak widzą go inne osoby.

Czytelnia ?


E. Sawicka, Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier, Wydawnictwo
Szkolne PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2011.



Netykieta. Zasady zachowania dobrego tonu w Internecie, [online], TAAT
[dostęp 26.03.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.taat.pl/article/netykieta/index.php.



Jarczyński Adam, Zasady netykiety. Korespondencja elektroniczna [online],
[dostep: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=119591&rob=Zasady_
netykiety._Korespondencja_elektroniczna_Adam_Jarczynski,_dyrektor_gen
eralny_Polskiej_Akademii_Public_Relations_oraz_Polskiej_Akademii_Prot
okolu_i_Etykiety.

Lekcja: Jak przestrzeń na nas działa?
Wiedza w pigułce ?
Przestrzeń wpływa na nasze życie. Miejsca oddziałują na nasze samopoczucie,
wybory konsumenckie czy sposób zachowania się wobec innych osób.
W naszej kulturze mocno zakorzenione są pewne rozwiązania architektoniczne dla
różnych przestrzeni społecznych. Np. organizację przestrzeni bazyliki (typu kościoła
wywodzącego się z antycznych hal targowo-sądowych) odnaleźć można w
miejscach, gdzie jakieś istotne treści odbierane są przez dużą grupę ludzi. Ławki w
szkole ułożone są w rzędach przed stołem nauczyciela i podobnie wyglądają sale
sądowe czy sale ślubów cywilnych. W takich pomieszczeniach większość odbiorców
odczuwa wagę prezentowanych treści i nie jest chętna do wypowiedzi. Inaczej w
pokojach, gdzie siedzi się w formie okręgu — „okrągły stół” stał się przysłowiowym
znakiem dialogu i porozumienia.
Demokratyzacja i zmiany obyczajowe sprawiły, że coraz gorzej czujemy się w
miejscach umniejszających nasze znaczenie — pragniemy być traktowani jak
równorzędni partnerzy. Dlatego w licznych szkołach zmienia się układ ławek,
ustawiając je w podkowę, zaś w bankach i salonach sprzedaży okienka i lady są
zastępowane przez stoły.

Dąży się obecnie do zmniejszenia dystansu między ludźmi, który jest jednym z
najważniejszych wyznaczników typu kontaktu. Charakterystyczna dla kontaktów
oficjalnych odległość 2–3 metrów często jest skracana, jeśli rozmówca chce robić
wrażenie swobodnego partnera w rozmowie. Znaczenie dystansu szczególnie łatwo
zauważyć w środkach komunikacji — nie czujemy się przyjemnie, stojąc w tłoku z
obcymi ludźmi i by uniknąć kontaktu, odwracamy wzrok i kulimy się.
Wiele miejsc pozostało nieprzyjaznych użytkownikom — np. przy kasach w
supermarketach czujemy się zobowiązani do pośpiechu. Projektanci wnętrz
restauracji serwujących fast food dbają o to, abyśmy nie chcieli długo w nich
zostawać — w sieciach McDonald's, KFC czy Burger King króluje drażniący kolor
czerwony. W tych lokalach, którym zależy na miłej atmosferze i zatrzymaniu klienta,
stosuje się inny układ stołów, na ich wystrój składają się wygodniejsze krzesła lub
kanapy, stonowane kolory oraz rośliny.
O znaczeniu przestrzeni dobrze pamiętać, robiąc zakupy. Kiedy stoimy w kolejce do
kasy, nasz wzrok zawsze pada na ustawione tam specjalnie półki z drobnymi
produktami. Świadomi technik manipulowania przestrzenią możemy uniknąć
niepotrzebnych wydatków.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Sposób zorganizowania przestrzeni, w której komunikujemy się z innymi, ma istotne
znaczenie dla naszego zachowania. Dystans dzielący nas od innych, wystrój wnętrza,
kolor, miejsce, w jakim znajduje się nasz rozmówca — wszystkie te elementy
wpływają na nasze poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że techniki
odpowiedniego aranżowania przestrzeni są często wykorzystywane nie tylko do
tego, żebyśmy my się lepiej czuli w danym miejscu, ale także po to, żebyśmy
zachowywali się w sposób zgodny z oczekiwaniami.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy zajęć:


rozumieją, że sposób zorganizowania przestrzeni, w której przebywamy, ma
istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu oraz może
wpływać na sposób zachowywania się;



wiedzą, że jednym z podstawowych czynników decydujących o poczuciu
komfortu lub jego braku jest dystans dzielący nas w przestrzeni od innych
osób;



pamiętają o tym, że mają prawo domagać się zorganizowania otaczającej ich
przestrzeni w sposób odpowiadający potrzebom ich samych i innych osób;



potrafią zaaranżować przestrzeń w taki sposób, aby odpowiadała potrzebom
związanym z określoną sytuacją komunikacyjną;



wiedzą, że techniki związane z celowym organizowaniem przestrzeni w
sposób stymulujący określone zachowania są powszechnie stosowane m.in.
w restauracjach, sklepach i instytucjach takich jak banki.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 6 zespołów i poproś ich, aby wstali z
miejsc. Kolejnym grupom przydziel zadanie dotyczące odmiennego sposobu
zaaranżowania krzeseł i ławek w sali, w której odbywają się zajęcia. Poproś kolejne
grupy o realizację zadania.
Sala powinna zostać zaaranżowana tak, aby umożliwiała możliwie najbardziej
wygodne wykonywanie następujących czynności:


grupa 1 — tradycyjny wykład, podczas którego prowadzący robi liczne
notatki na tablicy



grupa 2 — praca w zespołach 4–6 osobowych, mająca na celu wspólne
zaprojektowanie plakatu



grupa 3 — debata z udziałem dwóch stron, w którą będą zaangażowane
wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach



grupa 4 — przeprowadzenie spotkania integracyjnego dla klasy, której
uczniowie spotykają się w szkole po raz pierwszy



grupa 5 — debata z udziałem trzech stron, w którą będą zaangażowane
wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach



grupa 6 — praca w grupach 4–6 osobowych, zakładająca wspólne
rozwiązanie zadania

Zachęć poszczególne zespoły do swobodnego aranżowania przestrzeni.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Dlaczego akurat ten układ ławek i krzeseł jest najbardziej odpowiedni?



Co decyduje o tym, że przy innym układzie ławek i krzeseł określone
zadanie byłoby trudno wykonać?



Jakich problemów nastręcza klasyczny układ ławek i krzeseł w czasie zajęć
szkolnych?



Czy za każdym razem potrzebne są ławki?



Czy za każdym razem potrzebne są krzesła?

CZAS
10 min
METODA
burza mózgów

2.
Poproś kilka par osób uczestniczących w zajęciach, aby przy jednym stoliku usiadły
w sposób zgodny z twoimi kolejnymi wskazówkami.
1. Poproś, aby osoby te usiadły naprzeciw siebie.
2. Poproś, aby osoby te usiadły obok siebie po tej samej stronie linii blatu.
3. Poproś, aby osoby te usiadły obok siebie po dwóch stronach jednego z
rogów stołu.
Zadaj pytanie:


Który z układów i z jakich przyczyn najlepiej odpowiada następującym
sytuacjom:

1. egzamin ustny
2. plotkowanie z kolegą
3. wyjaśnienie nauczycielowi przyczyn nieobecności na zajęciach, o której
zdecydowały względy rodzinne
4. wspólne rozwiązanie zadania z matematyki z koleżanką
5. trudna rozmowa dwóch skłóconych kolegów, którzy próbują się pogodzić
6. wspólne rozwiązanie zadania z fizyki z korepetytorem
7. wspólne przygotowanie hasła promującego waszą szkołę
Zachęć możliwie najwięcej osób uczestniczących w zajęciach do dzielenia się
własnymi opiniami i spostrzeżeniami.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Co decyduje o tym, że w jednych układach czujemy się komfortowo, a inne
w danej sytuacji powodowałyby poczucie dyskomfortu?



Jaką rolę pełni stół w wybranych sytuacjach — czy bardziej stanowi
wspólną przestrzeń, czy może barierę, którą chcemy się od siebie oddzielić?



Który wariant ułożenia krzeseł byłby dla danej sytuacji najgorszy?
Dlaczego?



Który wariant ułożenia krzeseł ma charakter bardziej oficjalny, a który
sprzyja kontaktom o charakterze prywatnym?



W sytuacji egzaminu który z układów sprzyjałby opanowaniu
zdenerwowania?



Czy wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach wskazałyby ten sam układ
jako najbardziej odpowiadający danej sytuacji?

Podsumowując tę część zajęć, zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że sposób
zorganizowania przestrzeni, w której przebywamy, ma istotne znaczenie nie tylko
dla naszego samopoczucia. W zależności od sposobu, w jaki zaaranżujemy
przestrzeń, łatwiej będzie nam porozumieć się z innymi, opanować własne emocje,
zachować się w określony sposób lub skoncentrować się na realizowanym zadaniu.
W szczególności postaraj się przekonać osoby uczestniczące w zajęciach, że to one
— zarówno w domu, jak i w szkole — powinny dbać o takie zaaranżowanie
przestrzeni, aby najbardziej odpowiadało ich charakterom i potrzebom.
Podkreśl, że techniki odpowiedniego zaaranżowania przestrzeni są świadomie
stosowane w różnych dziedzinach naszego życia. Dzieje się tak w szczególności w
przypadku sklepów, w których układ towarów nigdy nie jest przypadkowy, ale ma
skłonić klientów do robienia możliwie największych zakupów (przykład stanowi
układanie słodyczy przy kasie, tak abyśmy sięgnęli po nie, stojąc w kolejce lub
umieszczanie produktów dla dzieci na wysokości ich linii wzroku).
CZAS
5 min
METODA
burza mózgów

3.
Rozdaj poszczególnym zespołom losy z materiału pomocniczego „Jak przestrzeń na
nas działa?” (ODT, DOC). Poproś o rozwiązanie zadania, sugerując grupom, aby
zwróciły uwagę na możliwie najwięcej szczegółów, które decydują o
zorganizowaniu przestrzeni w sposób spełniający podane oczekiwania.
CZAS
10 min
METODA

praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Jak przestrzeń na nas działa?” (ODT, DOC)

4.
Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe zespoły
zachęć do wygłaszania opinii i komentarzy.
Jako pytania pomocnicze rozważ:


Jakie znaczenie ma kolor ścian, elementów dekoracji i wyposażenia? Jakie
efekty jesteśmy w stanie osiągnąć, zmieniając jego intensywność lub barwę?



Dlaczego sposób zagospodarowania przestrzeni (w tym zwłaszcza ilość
„wolnego miejsca” pomiędzy osobami) ma tak istotne znaczenie dla
osiągnięcia pożądanego w poszczególnych sytuacjach efektu?



Jakie inne elementy wystroju wnętrz mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia
pożądanego w poszczególnych sytuacjach efektu? (Weź pod uwagę
oświetlenie, zapach, wielkość okien, rodzaj podłogi, typ krzeseł i itp.)



Jakie skojarzenia wywołują silne i intensywne kolory w restauracji, a jakie
stonowane barwy?



Które znane sieci restauracji sprzyjają długim rozmowom z przyjaciółmi, a
w których trudno usiedzieć po zjedzeniu posiłku?



Jakie znaczenie ma to, czy w danym pomieszczeniu znajdują się rośliny?



W jakich sytuacjach ciepłe i przytulne oświetlenie w kawiarni może się nie
sprawdzić, powodując u nas poczucie dyskomfortu?



Co zmienia się w relacji w zależności od tego, czy w banku doradca siedzi
za biurkiem, do którego podchodzimy, w okienku, przy którym musimy stać,
czy siada razem z nami do stołu?



W jaki sposób zmienia się nasz sposób zachowania, gdy udajemy się na
obiad do restauracji, w której stoi się, jedząc, przy wysokim stole, siedzi na
wysokich taboretach barowych lub w wygodnych głębokich fotelach?



Jakie przykłady z życia codziennego w waszym mieście, dotyczące
celowego zaaranżowania kawiarni, pubów lub restauracji można przytoczyć?



Które puby w waszym mieście sprzyjają możliwie długiemu przebywaniu ze
znajomymi, a w których nigdy nie spędzamy więcej czasu niż potrzeba na
wypicie kawy?

Podsumowując zajęcia, zwróć uwagę osób uczestniczących w zajęciach, że tak samo
jak powinniśmy dbać o odpowiednią aranżację pomieszczeń, w których pracujemy,
odpoczywamy i bawimy się, tak też możemy starać się jako mieszkańcy i obywatele
o odpowiedni kształt przestrzeni publicznej na naszych osiedlach, w dzielnicach i
miastach. To dzięki dobrze zorganizowanym i zadbanym placom, parkom i
deptakom możemy przyjemnie spędzić czas w towarzystwie znajomych lub mamy
dokąd wybrać się na relaksujący spacer.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Jak przestrzeń na nas działa?” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy zajęć:


dostrzegają wpływ sposobu zaaranżowania danej przestrzeni na
komunikację, w tym zwłaszcza na zachowanie poszczególnych osób?



wiedzą, w jaki sposób aranżować przestrzeń tak, aby odpowiadała
potrzebom danej sytuacji komunikacyjnej?



są świadomi tego, że wiele firm i instytucji celowo organizuje przestrzeń w
taki sposób, aby nakłonić nas do pożądanych przez siebie zachowań?



rozumieją, że powinni dbać o odpowiednie zorganizowanie przestrzeni
otaczającej ich w życiu prywatnym oraz że mają prawo domagać się
uwzględnienia ich potrzeb w przestrzeni publicznej?

Opcje dodatkowe
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 1. Poproś poszczególne zespoły o
przygotowanie wytycznych do zaaranżowania sali lekcyjnej w taki sposób, aby
uczniowie mogli swobodnie pracować w grupach i w mniejszym stopniu odczuwali
stres związany z prezentowaniem własnego stanowiska w czasie dyskusji
prowadzonych w szkole.
Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 2. Poproś poszczególne zespoły o
przygotowanie zestawu 5–6 pytań, które pozwolą im zweryfikować, czy przestrzeń
do nauki w domu została zaaranżowana zgodnie z ich upodobaniami i wymogami.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Jak przestrzeń na nas działa?” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

W odniesieniu do podanych poniżej twierdzeń wskaż: „prawda” lub „fałsz”.
1. PRAWDA FAŁSZTo, jak duże w restauracji są stoliki oraz ilość przestrzeni
pomiędzy nimi, ma niewielkie znaczenie dla naszego samopoczucia w
danym lokalu i nie ma wpływu na treść rozmów, które prowadzimy z
naszymi przyjaciółmi.
2. PRAWDA FAŁSZW sądach celowo sędzia siedzi na podwyższeniu w
centralnym miejscu sali. Zaaranżowanie przestrzeni ma służyć podkreśleniu
powagi sytuacji oraz znaczenia jego roli.
3. PRAWDA FAŁSZUstawienie produktów w sklepach związane jest
wyłącznie z wygodą klientów i podporządkowane jest ich oczekiwaniom.
4. PRAWDA FAŁSZOdpowiadanie na stojąco przy tablicy najczęściej
zmniejsza tremę i sprzyja łatwości wypowiedzi, podczas gdy odpowiadanie
na siedząco z ławki bardzo często powoduje stres związany z zabieraniem
głosu publicznie.
5. PRAWDA FAŁSZZachowanie osób zmienia się w zależności od tego, w
jakim otoczeniu przebywają. Długotrwałe przybywanie w pomieszczeniach
pomalowanych na jaskrawe kolory wywołuje inne reakcje niż pobyt w
miejscach w kolorach pastelowych lub ciemnych.
6. PRAWDA FAŁSZWarunki, które odpowiadają rozmowie dwóch
przyjaciółek, najprawdopodobniej nie sprawdzą się w przypadku wspólnego
przygotowywania prezentacji na zajęcia szkolne.
7. PRAWDA FAŁSZNauka zajmująca się badaniem wzajemnego wpływu
sposobu zorganizowania przestrzeni na relacje pomiędzy to proksemika.
Szczególne znaczenie przywiązuje się w niej do przestrzeni dzielącej nas od
innych. Badacze udowodnili, że dystans poniżej 45 centymetrów, określany
jako przestrzeń intymna, ma kluczowe znaczenie dla naszego komfortu i
poczucia bezpieczeństwa. Ilekroć ktoś stara się naruszyć tę przestrzeń wbrew
naszej woli, odczuwamy silny dyskomfort.
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Słowniczek ?
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Hall Edward T., Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza, Warszawa 2009.



Drzewiecki Piotr, Przestrzeń dla edukacji. O architekturze szkolnej [online],
Edunews, [dostęp 26.03.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/820.
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KREATYWNE KORZYSTANIE Z MEDIOW

Lekcja: Dokumentacja i narracje cyfrowe
Wiedza w pigułce ?
Chcesz coś powiedzieć, zabrać głos w jakiejś sprawie. Żeby zostać wysłuchanym,
musisz wiedzieć dokładnie co i jak powiedzieć. Dzięki nowym mediom możesz
osiągnąć zamierzony efekt.
Jedną z klasycznych form wypowiedzi na dany temat jest reportaż. Najczęściej
kojarzy się on z subiektywną opowieścią opisującą nieznany bądź trudny temat,
złożoną ze słowa pisanego i fotografii lub przedstawioną jako audycja radiowa.
Dzięki nowym mediom możesz łączyć różne środki ekspresji i formy artystyczne po
to, by stworzyć cyfrowe narracje. Opisuj na swój własny autorski sposób to, o czym
chcesz opowiedzieć, co jest dla ciebie ważne.
Warto zacząć od stworzenia scenariusza. Określ i zawrzyj w nim:


temat i jego rozwinięcie



liczbę osób zaangażowanych w projekt



rodzaje wykorzystywanych elementów — film, zdjęcie, nagranie
dźwiękowe, napisy, grafiki, mapowanie GPS, prezentacje, osie czasu z
portali społecznościowych



czas trwania wypowiedzi

Poszukaj zdjęć i filmów w archiwum (analogowe możesz zdigitalizować) lub stwórz
je specjalnie do projektu. Jeśli robisz zdjęcia smartfonem, możesz wykorzystywać
znaczniki GPS i umieszczać je w Google Maps — w ten sposób stworzysz własną
mapę opisującą nie tylko miejsca, ale również ważne wydarzenia i emocje z nimi
związane.
Przy montażu zdjęć i filmów można używać dodatkowych efektów i przejść. Dźwięk
to nie tylko głos lektora w tle, lecz także naturalne odgłosy przestrzeni związanej z
narracją, rozmowy np. przeprowadzone na skajpie i utwory muzyczne. Swobodnie
możesz korzystać z utworów na wolnych licencjach.
Kreatywne połączenie tych elementów stworzy narrację cyfrową — film lub podcast.
Cyfrowe narracje to także prezentacje. Prezentacja nie musi polegać na wyświetlaniu
slajdów po kolei. Możesz stworzyć narrację, która ma punkty zwrotne lub pętle.
Dzięki temu możesz ciekawie zaprezentować złożony temat.
Korzystaj z programów do montażu wideo: Windows Movie Maker, sieciowy edytor
YouTube; do montażu audio: Audacity. Edytuj zdjęcia online na Pxlr lub Flickr.
Gromadź pliki multimedialne i zarządzaj nimi w zespole na Dropboksie albo Dysku
Google.
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Pomysł na lekcję ?
Nowe technologie i internet dają możliwości prezentowania treści w ciekawy i
atrakcyjny sposób. Cyfrowe technologie można wykorzystywać na przykład do
dokumentowania otoczenia. Narracja cyfrowa może być reportażem video albo
interaktywną mapą z możliwością dodawania komentarzy. Uczestnicy i uczestniczki
zajęć zapoznają się z przykładowymi cyfrowymi dokumentacjami otoczenia i
zaplanują własną narrację cyfrową.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, jaką formę mogą mieć narracje cyfrowe dokumentujące otoczenie;



przyglądają się przykładowym narracjom cyfrowym;



tworzą pomysł własnej narracji cyfrowej;



potrafią zaplanować pracę nad własną narracją cyfrową.

Przebieg zajęć

1.
Zaprezentuj grupie 2 przykłady dokumentacji otoczenia w formie cyfrowej.
Przed prezentacją poproś uczestników i uczestniczki o zwrócenie uwagi na:


wykorzystane materiały,



funkcje, jakie pełnią prezentowane narracje (dokumentacja, oznaczenie na
mapie, adnotacja o działaniu, komentarz),



ich formę.

1. multimedialny przewodnik „Mapa problemów osiedla Sławin” dostępny
na http://latarnia.teatrnn.pl/przewodniki_lublinlab?przewodnik=29
2. kanał wideo reportaży na
YouTubiehttp://www.youtube.com/watch?v=l8o10HF_MUc&list=PLJNzq0
q5C9muLic2IHHzk1_uBndwfcVX2&index=2
Rozpocznij rozmowę, odnosząc się do kwestii, na które grupa miała zwrócić uwagę.
CZAS
15 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
komputer z dostępem do internetu, rzutnik

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Każdej grupie daj kartę
pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC). Powiedz, że zadaniem
każdej grupy jest zaplanowanie przeprowadzenia cyfrowej dokumentacji otoczenia.
Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcjami i uzupełnienie kart pracy.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE

karta pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC), długopisy

3.
Poproś każdą grupę o krótką prezentację zaplanowanych projektów cyfrowej
dokumentacji otoczenia.
Zwróć uwagę, żeby prezentacje zawierały odpowiedzi na pytania:
1. Co grupa zdecydowała się dokumentować i dlaczego?
2. Jaki materiał zaplanowano zgromadzić?
3. W jaki sposób dokumentacja otoczenia będzie prezentowana?
CZAS
10 min
METODA
prezentacja
POMOCE
uzupełnione karty pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC) z
Ćwiczenia 2
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki


wiedzą, jaką formę mogą mieć narracje cyfrowe dokumentujące otoczenie?



przyglądają się przykładowym narracjom cyfrowym?



tworzą pomysły własnych narracji cyfrowych?



potrafią zaplanować pracę nad własną narracją cyfrową?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 1 możesz rozwinąć o prezentację innych narracji cyfrowych, na przykład
z wykorzystaniem narzędzia prezi:
Wolne licencje — stosowanie i wykorzystywanie, Justyna Hofmokl, Kamil
Śliwowskihttp://prezi.com/vldpbu-umgx7/cc/
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Materiały ?

karta pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Dopasuj do narracji cyfrowych elementy i narzędzia, które były wykorzystane przy
ich tworzeniu.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.
















narzędzia
program do montowania filmów
kamera cyfrowa
nagrania video
internet
urządzenie GPS
aparat cyfrowy
program do obróbki grafiki
dyktafon
nagranie audio
program do montowania dźwięku i obrazu
skaner
program do montowania dźwięku
archiwalne zdjęcia
program do tworzenia prezentacji

narracje
1. kanał video na youtubie
o

2. mapa google z znacznikami GPS ciekawych miejsc
o

3. panoramiczne zdjęcie skweru z dźwiękami w tle

o

4. prezentacja archiwalnych zdjęć z wywiadami
o
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Słowniczek ?
narracja cyfrowa
opowieść w formie multimedialnej. Jej autor przekazuje treść za pomocą
połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu,
wideo. Może przybierać formę hipertekstu, prezentacji, filmu.
narracja linearna
opowieść zbudowana w porządku ciągłym, przyczynowo-skutkowym,
chronologicznym.
digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci
analogowej do formatu cyfrowego.
podcast
internetowe audycje audio lub wideo, najczęściej tworzące serie.
wolne licencje
licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują
prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie,
modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Digital storytelling — edukacja multimedialna [online], NiNA, 01.09.2011,
[dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/artyku%C5%82/2011/09/01/
digital-storytelling—edukacja-multimedialna.



Smith Tierney, ABC Digital Storytellingu: Blog [online], 13.03.2013,
[dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/abc-digital-storytellingblog.



Jałosińska Agata, Kołba Magda, Digital Storytelling — opowiedz o swojej
organizacji w sieci [online], 01.03.2013, [dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/digital-storytelling-czyliopowiedz-o-swojej-organizacji-on-line.
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Lekcja: Praca z treścią w sieci
Wiedza w pigułce ?
Dzięki sieci można łatwo dotrzeć do informacji. Można też tworzyć je samodzielnie
i dzielić się nimi z innymi. Internet to medium demokratyczne, otwarte i kolektywne.
Taki charakter ma też wspólna praca w sieci.
Bardzo łatwo opublikować własne materiały w internecie. Równie łatwo jest
współpracować zdalnie w sieci. W grupie można redagować blogi, edytować
materiały, tworzyć kanały z filmami, zdjęciami lub plikami audio.
Bardzo ważny jest precyzyjny podział zadań. Kiedy wszyscy robią wszystko,
najczęściej powstaje chaos i praca nie jest satysfakcjonująca. Stwórzcie
harmonogram pracy. Szukajcie tematów i wspólnie decydujcie, co i w jakiej
kolejności będzie się pojawiać na waszej stronie. Znajdźcie platformę, na której
będziecie gromadzić materiały (np. Dysk Google, wiki, Dropbox). Ustalcie, kto
tworzy dany materiał, kto i kiedy go edytuje, kiedy następuje akceptacja całego
zespołu i kto wrzuca plik/tekst do sieci.
Zadbajcie też o promocję — znajdźcie osobę, która zadba o obecność w portalach
społecznościowych i interakcję z innymi użytkownikami. Warto wyznaczyć
koordynatora wszystkich działań. Zadaniami można się wymieniać.
Teksty w internecie czyta się trudniej niż te w mediach tradycyjnych lub literackie.
Łatwo rozproszyć się dodatkowymi informacjami. Weź to pod uwagę, tworząc teksty
do zamieszczenia w sieci. Dbaj o to, żeby były czytelne, przejrzyste, dynamiczne i
atrakcyjne. Stosuj:


krótkie zdania (unikaj zdań podrzędnie złożonych),



wyróżnienia najważniejszych myśli i słów kluczowych (czcionka
pogrubiona jest lepsza od kursywy),



wypunktowania.

Dziel tekst na akapity — jedna myśl to jeden akapit. Pisz syntetycznie — streszczaj
się. Twórz infografiki. Pamiętaj o poprawnej polszczyźnie. W razie wątpliwości
korzystaj ze „Słownika poprawnej polszczyzny” PWN lub internetowej poradni
językowej Wydawnictwa Naukowego PWN http://poradnia.pwn.pl/.
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Pomysł na lekcję ?
Sieć daje wiele możliwości wspólnej pracy w internecie. Jednym z nich są systemy
zarządzania treścią, które np. umożliwiają prowadzenie bloga przez zespoły
redakcyjne. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki stworzą harmonogram
wspólnej pracy nad prowadzeniem bloga klasowego, podzielą się zadaniami i ustalą
terminy ich realizacji.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


znają przykładowe narzędzia do wspólnej pracy w internecie (wiki, systemy
zarządzania treścią, Google dysk);



znają różne funkcje osób w zespole redakcyjnym;



wiedzą, jak działa zespół redakcyjny portalu internetowego;



planują wspólną pracę nad prowadzeniem bloga klasowego;



potrafią opracować harmonogram działań związanych z prowadzeniem
bloga;



potrafią dzielić się odpowiedzialnościami i zadaniami;



potrafią ustalać terminy poszczególnych zadań.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj grupę, jakie znają sposoby wspólnej pracy za pośrednictwem internetu.
Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Odpowiedzi, które mogą się pojawić:


wymiana e-maili



rozmowy przez Skype



wspólne edytowanie plików



strony wiki



systemy zarządzania treścią (np. WordPress, Blogger)

Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każdej grupie daj duży karton.
Poproś każdą grupę o wypisanie, czym się charakteryzuje jedna z form współpracy
w internecie: strony wiki, wspólne edytowanie plików, system zarządzania treścią.
Jeśli systemy zarządzania treścią są mało znanym pojęciem, poproś grupę o
wypisanie, czym się charakteryzuje narzędzie do tworzenia bloga przez kilka osób.
Poproś grupy o prezentację. Korzystaj z materiału pomocniczego dla prowadzącego
„Wspólna praca w internecie” (ODT, DOC), uzupełniając informacje, jeśli będzie
taka potrzeba.
CZAS
15 min
METODA
rozmowa, praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Wspólna praca w
internecie” (ODT, DOC), duży karton

2.
Poproś uczestniczki i uczestników o dobranie się w grupy po 4 osoby. Powiedz, że
w ten sposób utworzą zespoły redakcyjne. Daj każdej grupie kartę pracy dla grup
„Zespół redakcyjny” (ODT, DOC). Poproś grupy o zapoznanie się z kartami i
rozpoczęcie pracy.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy dla grup „Zespół redakcyjny”(ODT, DOC)

3.
Poproś grupy o podawanie działań, które wypisały w swoich kartach pracy.
Możesz je skrótowo zapisywać na tablicy. Wspólnie zastanówcie się nad poniższymi
pytaniami:
1. Jakie znaczenie ma rozpisanie działań bardzo szczegółowo?

2. Czy wymienione przez grupy działania są opisane wystarczająco
szczegółowo?
3. Jakie działania mogły nie zostać ujęte w harmonogramach grup?
CZAS
10 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda, wypełnione karty pracy dla grup z Ćwiczenia 2
Ewaluacja
Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestniczki i uczestnicy:


znają przykładowe narzędzia do wspólnej pracy online (wiki, systemy
zarządzania treścią, Google dysk)?



znają różne funkcje osób w zespole redakcyjnym?



wiedzą, na czym polega zespół redakcyjny portalu internetowego?



planują wspólną pracę nad prowadzeniem bloga klasowego?



potrafią opracować harmonogram działań związanych z prowadzeniem
bloga?



potrafią dzielić się odpowiedzialnościami i zadaniami?



potrafią ustalać terminy poszczególnych zadań?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 1 można rozwinąć o pracę w grupach nad ograniczeniami poszczególnych
narzędzi i wskazanie, do jakich projektów które narzędzie najlepiej wybrać.
Ćwiczenie 2 można rozwinąć o prezentację hamonogramów grup. Poproś każdą
grupę o zaprezentowanie wyników jej pracy.
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Materiały ?
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Wspólna praca w internecie” (ODT, DOC)
karta pracy dla grup „Zespół redakcyjny” (ODT, DOC)
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj opisy do internetowych narzędzi:
1. system zarządzania treścią
o

2. strony wiki
o

3. wspólne edytowanie plików online
o

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.






Umożliwia wspólną pracę nad plikami. Eliminuje problem kilku wersji tego
samego pliku. Umożliwia dodawanie komentarzy, akceptowanie i odrzucanie
zmian.
Umożliwia zaawansowaną edycję graficzną. Poszczególni autorzy i autorki mogą
mieć przypisane różne funkcje i zakresy kompetencji. Umożliwia zarządzanie
komentarzami użytkowników.
Umożliwia tworzenie podstron. Ma dość prostą formę. Nadaje się do zarządzania
dużą ilością informacji.

Zadanie 2

Uporządkuj poniższe działania według kolejności potrzebnej do stworzenia bloga.
Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.

1. Założenie bloga.
2. Podjęcie decyzji, czego będzie dotyczył blog i jaki jest cel jego utworzenia.
3. Zbieranie materiałów i pisanie artykułów.

4.
5.
6.
7.

Zamieszczanie treści na blogu.
Ustalenie konkretnych tematów artykułów i podział działań.
Wybór narzędzia do tworzenia bloga.
Zarządzanie komentarzami użytkowników.
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Słowniczek ?
system zarządzania treścią
(ang. content management system, CMS) aplikacja internetowa pozwalająca
na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i
rozbudowę.
infografika
przystępna i przejrzysta prezentacja danych, wiedzy lub informacji w formie
grafiki.
Google Drive
(Dysk Google), internetowa usługa formy Google, polegająca na
udostępnieniu przestrzeni dyskowej. W jej obrębie można przechowywać i
tworzyć pliki (m. in. tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje). Usługa ta
jest przydatna, gdy współpracujemy w grupie za pośrednictwem sieci.
Umożliwia wspólne tworzenie jednego dokumentu.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Tworzenie blogów tematycznych [online], 21.07.2010, [dostęp:
23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.interkursy.pl/dokumentacja/emarketing/tworzenie-blogow-tematycznych/.



Smith Tierney, ABC Digital Storytellingu: Blog [online], 13.03.2013,
[dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/abc-digital-storytellingblog.



Narodowy Instytut Audiowizualny, Narzędzia w sieci [online], [dostęp:
13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.nina.gov.pl/edukacja/pracownia/narz%C4%99d
zia-w-sieci.



Małgorzata Kowalczuk, Wiki w edukacji [online], Portal Edunews.pl,
[dostęp: 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedziaedukacyjne/1448-wiki-w-edukacji.

Lekcja: Blogi — systemy zarządzania
treścią
Wiedza w pigułce ?
Internet pozwala szybko, efektywnie i efektownie dzielić się z innymi tym, co robisz
i co cię interesuje. Korzystanie z tej możliwości może nie tylko pomóc w rozwijaniu
umiejętności medialnych, lecz także wpływa na ożywianie i rozkwit życia w sieci.
W sieci dostępne są narzędzia, tzw. systemy zarządzania treścią, z których
możesz korzystać za darmo: np. WordPress, Blogger, Tumblr.
Zanim zaczniesz dzielić się informacjami i treściami, zastanów się, co i jak chcesz
powiedzieć. Wybierz temat i znajdź sposób, żeby przedstawić go jak najatrakcyjniej.
Jeśli dobrze piszesz, pisz pamiętnik albo recenzje czy artykuły. Jeśli lepiej czujesz
się w bardziej bezpośredniej komunikacji, korzystaj z mikrofonu i kamery. Blog czy
strona może być gazetą internetową, serwisem informacyjnym, platformą wymiany
myśli czy twórczości. Treści, jakie zamieszczasz, mogą mieć dowolną formę:


teksty



zdjęcia



filmy



podcasty



narracje cyfrowe łączące różne media i środki ekspresji itd.

Ważne, żeby forma odpowiadała treści. Wybieraj środki wyrazu najlepiej
współgrające z tematem.
Internet daje możliwość pracy w zespole. Jeśli czujesz, że chcesz współpracować z
innymi, możesz robić to zdalnie on-line. Systemy zarządzania treścią pozwalają na
nadanie zróżnicowanych uprawnień użytkownikom. Dają możliwość
przechowywania i wspólnego edytowania materiałów, decydowania o momencie ich
opublikowania.
Jeśli zależy ci na jak najszerszym odbiorze, dbaj o systematyczność i skuteczną
komunikację ze swoimi odbiorcami. Sukces bloga polega na stworzeniu wokół niego

społeczności. Służy temu sieciowanie na portalach społecznościowych. Interakcja z
odbiorcami jest kluczowa.
Zadbaj o wygląd swojej strony. W WordPressie i na Bloggerze można wybrać jeden
z wielu szablonów. Warto też stworzyć swoją własną, niepowtarzalną identyfikację
graficzną.

Pomysł na lekcję ?
W sieci dostępne są różne narzędzia do wspólnego tworzenia treści. Jednym z
ciekawszych jest narzędzie WordPress. Jest to system zarządzania treścią. W trakcie
zajęć uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję stworzyć i edytować własnego
bloga.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią samodzielnie stworzyć bloga z użyciem systemu zarządzania treścią
WordPress,



potrafią stworzyć konta z różnymi uprawnieniami na blogu,



potrafią modyfikować wygląd strony,



potrafią zmieniać strukturę strony, dodając strony i podstrony,



potrafią publikować treści na blogu.

Przebieg zajęć

1.
Zaprezentuj kolejno grupie następujące strony internetowe:


stronę Stowarzyszenie Artystów i Podróżników http://www.rosynant.pl



stronę fotografii Bartosza Dubiela http://bartoszdubiel.wordpress.com/



stronę Grupy eFTe Warszawa http://www.efte.org/

Na każdą stronę przeznacz nie więcej niż jedną minutę.
Poproś grupę o zwrócenie uwagi na:


nawigację



układ podstron



graficzną oprawę



zawartość strony (teksty, multimedia)



przejrzystość

Zapytaj uczestników i uczestniczki, co według nich mają ze sobą wspólnego te
strony. Powiedz, że wszystkie trzy zbudowane są na podstawie tego samego
narzędzia — systemu zarządzania treścią WordPress.
CZAS
5 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
komputer z dostępem do internetu, rzutnik

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy liczące maksymalnie 3 osoby. Daj
każdej grupie instrukcję dla grup „Tworzenie bloga”(ODT, DOC) i poproś o
wykonanie zadań.
CZAS
35 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
komputery z dostępem do internetu, instrukcja dla grup „Tworzenie
bloga” (ODT, DOC)

3.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, co było najtrudniejsze w wykonaniu zadania.
Możesz zrobić szybką rundkę, prosząc uczestników i uczestniczki o jedno zdanie
podsumowania.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzeniu zajęć:



potrafią samodzielnie stworzyć bloga z użyciem systemu zarządzania treścią
WordPress?



potrafią tworzyć konta z różnymi uprawnieniami na blogu?



potrafią modyfikować wygląd strony?



potrafią zmieniać strukturę strony, dodając strony i podstrony?



potrafią publikować treści na blogu?

Opcje dodatkowe
Założone przez uczestników i uczestniczki blogi mogą być wykorzystywane przy
realizacji projektów, relacjonowania wydarzeń, w których brali udział itd.
wróć do spisu treści

Materiały ?
instrukcja dla grup „Tworzenie bloga” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uporządkuj konta użytkowników WordPressa w kolejności od największych
uprawnień do najmniejszych.
Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.





Redaktor
Współpracownik
Autor
Administrator

Zadanie 2

Oznacz zdania oceniając: „prawda” lub „fałsz”.
1. PRAWDA FAŁSZWordpress to system zarządzania treścią.

2. PRAWDA FAŁSZZa pomocą WordPressa można tworzyć tylko blogi, nie
można tworzyć galerii zdjęć.
3. PRAWDA FAŁSZSystem zarządzania treścią umożliwia tworzenie stron,
podstron i wpisów.
4. PRAWDA FAŁSZW WordPressie Administrator to konto z największymi
uprawnieniami.
5. PRAWDA FAŁSZWpisy na blogu mogą zawierać tylko tekst.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
podcast
internetowe audycje audio lub wideo, najczęściej tworzące serie.
identyfikacja wizualna
narzędzie służące kreowaniu wizerunku marki i wyróżnieniu jej na rynku od
konkurencji. Składają się na nią: logo, czcionki i kolorystyka, strona
internetowa oraz druki (np. wizytówki lub papier firmowy).
system zarządzania treścią
(ang. content management system, CMS) aplikacja internetowa pozwalająca
na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i
rozbudowę.
narracja cyfrowa
opowieść w formie multimedialnej. Jej autor przekazuje treść za pomocą
połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu,
wideo. Może przybierać formę hipertekstu, prezentacji, filmu.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Tworzenie blogów tematycznych [online], 21.07.2010, [dostęp:
23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.interkursy.pl/dokumentacja/emarketing/tworzenie-blogow-tematycznych/.



Smith Tierney, ABC Digital Storytellingu: Blog [online], 13.03.2013,
[dostęp: 23.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/abc-digitalstorytelling-blog.



Bielińska Katarzyna, Kuniszewski Sebastian, WordPress — nowoczesne
oblicze NGO [online], 08.10.2012, [dostęp: 23.04.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/wordpress-nowoczesneoblicze-ngo.

wróć na górę

Lekcja: Archiwum
Wiedza w pigułce ?
Pamięć może być chaosem wspomnień. To, co się wydarzyło, można też próbować
porządkować. Obie strategie mają swoje wady i zalety. Gmatwanina przeszłych
wypadków może służyć jako opowieść o twojej tożsamości i charakterze, za to
uporządkowane archiwum będzie bardziej czytelne i dostępne dla większej grupy
osób.
Archiwizacja jest porządkowaniem i udostępnianiem zorganizowanych obiektów.
1. Już istniejące: digitalizuj i przechowuj domowe archiwa.
2. Tworzone na bieżąco: twórz archiwa współczesności. Dokumentuj życie
swojej społeczności i to, co jest dla ciebie ważne. Spisuj, nagrywaj,
fotografuj i filmuj swoją codzienność. W ten sposób powstaje dziedzictwo
kulturowe.
Forma archiwum jest dowolna, zależy ona od charakteru zbioru. Dostosuj interfejs
do swoich potrzeb. Może to być:


strona www



blog — pamiętnik lub dziennik



teczka lub skrzynka z analogowymi dokumentami



foldery w sieci (np. Flickr, Picasa)



kanał YouTube lub Vimeo



Tumblr lub Pinterest



prezentacja



mapa

W sieci możesz decydować o doborze materiałów i kształcie archiwum w zespole.

Każdy zbiór może być archiwum. Aby tak się stało, pamiętaj o porządkowaniu i
organizowaniu elementów zbioru. Opisuj (data i miejsce), taguj, nadawaj kategorie.
To jest klucz do posługiwania się archiwum. Ważna jest selekcja — oceniaj jakość i
przydatność materiału. Zdecyduj, komu udostępniasz zbiór — czy jest prywatny,
otwarty dla znajomych lub rodziny, publiczny czy służy jako baza danych w szkole
lub pracy. Możesz swoje archiwum udostępnić na wolnej licencji — może
zainspiruje innych do tworzenia własnych dzieł. Ustal, jak długo archiwum ma być
czynne — przez krótki okres w celu zrealizowania jakiegoś projektu lub przez czas
nieokreślony.
Archiwum jest ważnym elementem budującym tożsamość zarówno jednostki, jak i
większej grupy osób. Warto traktować archiwizację jako ważny element
codzienności i tworzyć otwarte, przydatne i żywe zbiory wspólnej pamięci.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Obecnie istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają łatwe i samodzielne tworzenie
archiwów treści cyfrowych. Jak tworzyć archiwa, które są użyteczne i mają ciekawą
formę? Z jakich narzędzi w tym celu można korzystać? Uczestniczki i uczestnicy
zajęć będą mieli okazję zaplanować własne cyfrowe archiwum przedmiotów
codziennego użytku.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


znają przykładowe sposoby archiwizowania cyfrowych treści,



wiedzą, jakie kryteria musi spełniać archiwum, żeby było przydatne,



planują własne archiwum porównawcze w formie cyfrowej (przedmiotów
codziennego użytku).

Przebieg zajęć

1.
Poproś uczestników i uczestniczki, żeby w parach porozmawiali o tym, jakie znają
archiwa. Następnie poproś grupę o podawanie przykładów archiwów, które znają.
Zapisuj pojawiające się odpowiedzi na tablicy.
Podsumuj tę część zajęć, zwracając uwagę, że archiwum może mieć postać
analogową i cyfrową. Jeśli nie pojawiły się przykłady archiwów cyfrowych, zapytaj,
czy uczestnicy i uczestniczki znają jakieś archiwa cyfrowe. Możesz powiedzieć o

folderach zdjęć w programie Flickr lub Picasa, kanałach filmów na Youtube, blogu,
stronach z prezentacjami, mapach internetowych ze zdjęciami. Zwróć uwagę, że
archiwum może być:


żywe — elementy mogą być do niego stale dodawane,



użyteczne,



mieć ciekawą formę.

Zapytaj grupę, czym powinno charakteryzować się użyteczne archiwum. Zwróć
uwagę na:


łatwość wyszukiwania obiektów,



dobre oznaczenie i kategoryzowanie obiektów,



jakość obiektów.

CZAS
10 min
METODA
praca w parach, burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Powiedz, że zadaniem
każdej grupy jest teraz zaplanowanie cyfrowego archiwum przedmiotów
codziennego użytku. W tym celu rozdaj grupom kartę pracy „Tworzenie
archiwum” (ODT, DOC) i poproś o zapoznanie się z instrukcjami i uzupełnienie
kart.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
karta pracy „Tworzenie archiwum”(ODT, DOC)

3.
Poproś grupy o prezentację swoich archiwów.
Wspólnie zastanówcie się, czy prezentowane pomysły na archiwa spełniają
następujące kryteria:



wyszukiwanie: Czy obiekty da się łatwo wyszukać?



oznaczenie: Czy zaproponowane oznaczenie jest użyteczne?



prezentacja: Czy wybór sposobu prezentacji archiwum jest funkcjonalny?

Kryteria wypisz na tablicy przed rozpoczęciem prezentacji.
CZAS
15 min
METODA
prezentacja, dyskusja
POMOCE
efekty pracy z Ćwiczenia 2
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzeniu zajęć:


znają przykładowe sposoby archiwizowania cyfrowych treści?



wiedzą, jakie kryteria musi spełniać archiwum, żeby było przydatne?



umieją zaplanować własne archiwum w formie cyfrowej?

Opcje dodatkowe
Uczestnicy i uczestniczki mogą zrealizować zaplanowane w czasie zajęć archiwa.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj archiwa do przykładowych kategorii, które mogłyby porządkować
znajdujące się w nich obiekty.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

Archiwa:
1. archiwum tras rowerowych
o

2. archiwum przedmiotów codziennego użytku
o

3. archiwum prac domowych
o

Kategorie:
1. łatwa
2. średnia
3. gruntowa
4. współczesne
5. niepełne
6. leśna
7. duże
8. całodniowa
9. kilkugodzinna
10. klasa 2
11. asfaltowa
12. kuchenne
13. narzędzia
14. gadżety
15. matematyka
16. osobiste
17. sprawdzone
18. małe
19. elektroniczne
20. trudna
21. historia
22. chemia
23. kilkudniowa
24. język angielski

25. klasa 1
26. dawne
27. klasa 3
28. dobrze ocenione

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci
analogowej do formatu cyfrowego.
dziedzictwo kulturowe
zbiór rzeczy, obiektów, budynków i zjawisk posiadających historyczną,
estetyczną, archeologiczną, naukową, etnologiczną lub antropologiczną
wartość, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i
jego rozwoju.
interfejs
część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z
użytkownikiem. Interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i
klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie - przetwarzane są
sygnały użytkownika i maszyny.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Smith Abby, Dlaczego przekształcać na postać cyfrową? [online], [dostęp:
13.022013], Dostępny w
Internecie: http://www.agad.archiwa.gov.pl/electro/abby.html.



Stunża Grzegorz D., Digitalizacja jako działanie społeczne. Aspekty
edukacyjne [online], Historia i Media, [dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://historiaimedia.org/2011/09/25/digitalizacja-jakodzialanie-spoleczne-aspekty-edukacyjne/.

wróć na górę

ETYKA I WARTOSCI

Lekcja: Wartości kontra media
Wiedza w pigułce ?
Przestrzeń medialna jest miejscem zderzania się różnych opinii, światopoglądów i
ocen. Wszystkie teksty kultury, z jakimi się stykamy, są odzwierciedleniem pewnej
wizji świata.
Dobrze o tym pamiętać, gdy jako pomoc w rozwiązywaniu naszych codziennych
problemów służą nam media (np. gdy zastanawiamy się, na kogo zagłosować lub na
co pójść do teatru). W internecie, telewizji czy prasie stykamy się z materiałami,
które bardzo często są nacechowane ideologicznie. Wystarczy porównać wydania
wiadomości z TVN-u i Telewizji Trwam, aby dostrzec znaczną różnicę wyrażanych
wartości. Jednak zwykle nie są one tak łatwo zauważalne.
Wszyscy do pewnego stopnia żyjemy w „bańce informacyjnej”, ograniczającej
różnorodność materiałów, które do nas docierają. Wpływają na to używane w
mediach technologie (jak Page Pank w Google czy Egde Rank na Facebooku), a
także dostosowywanie publikowanych treści do gustów przeciętnego odbiorcy.
Również my sami zwykle decydujemy się na odbiór tekstów potwierdzających nasze
poglądy czy wstępne intuicje. Czasem jednak warto skonfrontować się z innym
punktem widzenia i spróbować go zrozumieć. Krytyczne spojrzenie na nasze
poglądy pozwala je korygować. Może też wpłynąć na zwiększenie akceptacji dla
innych punktów widzenia. Namysł nad wyznawanymi wartościami nie musi
prowadzić do ich porzucenia — może upewnić w pierwotnym stanowisku poprzez
dogłębne zrozumienie stojących za nim argumentów.
Podczas konfrontacji odmiennych poglądów zwykle dyskutanci reprezentują
określone postawy, zależne zarówno od światopoglądu, jak i od stosunku do
rozmówców. Czasem zmieniają oni swoje zachowanie, aby osiągnąć pewien efekt
retoryczny lub skuteczniej przekonywać. Wyróżnić można kilka podstawowych
postaw dyskutantów: dogmatyk, sceptyk, relatywista, eskapista, nihilista oraz
szyderca. Możemy je dostrzec w wypowiedziach w mediach społecznościowych czy
dyskusjach telewizycjnych, ale też w dziełach filozofów.
Zarówno aktywne uczestnictwo w mediach (włączanie się w dyskusje,
komentowanie, publikowanie artykułów), jak i krytyczne odbieranie przekazów
wymaga uświadomienia sobie naszych wartości i priorytetów. Wiedza o nich ułatwia
wybór właściwego źródła informacji, a także postawy w dyskusji.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Uczestnicy i uczestniczki na przykładzie dyskusji o GMO poznają różnorodność
źródeł wiedzy, powołujących się na nie środowisk, przywoływanych argumentów, a
także stylu i form ich prezentacji. Następnie analizują mechanizmy poszczególnych
dyskursów.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że mają do dyspozycji różnorodne źródła informacji (także wśród
mediów i w internecie);



wiedzą, że źródła informacji mogą być zróżnicowane pod względem
wiarygodności i ideologicznego nastawienia do różnych tematów;



widzą w konfrontacji z innymi poglądami szansę na krytyczne spojrzenie na
swoje opinie;



nie poddając się stereotypom i pierwszym znalezionym informacjom, dążą
do ich potwierdzenia lub uzupełnienia w celu wyrobienia sobie zdania;



rozumieją, że forma i styl, w jakich informacja jest przekazywana, również
wpływają na jej odbiór;



mają świadomość, że za różnymi głosami w dyskusji mogą stać różne grupy
interesu (np. finansowego, ideologicznego).

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, co wiedzą o GMO. Zapisz hasłowo odpowiedzi.
Jeśli wiedzą dużo, zapytaj, skąd pochodzi ich wiedza. Jeśli wiedzą mało, zapytaj,
gdzie szukaliby informacji na ten temat. Zapisz hasłowo odpowiedzi. Zapytaj, które
z wymienionych źródeł wydają się bardziej wiarygodne, a które mniej i dlaczego.
CZAS
10 min
METODA
burza mózgów, dyskusja
POMOCE
tablica, marker

2.
Jeśli wiedza uczestników o GMO jest mała, wyjaśnij to pojęcie.
Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w
którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach
naturalnych
wskutek
krzyżowania
lub
naturalnej
rekombinacji.
(źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html). Genetyczne
modyfikacje stosuje się, aby uzyskać m.in. skuteczniejsze leki, gatunki roślin czy
zwierząt o porządanych cechach. Pomimo, że GMO są tworzone od kilkudziesięciu
lat, nie ma pewności, jak modyfikacje wpłyną na otaczający nas świat w przyszłości
— stąd trwająca debata.
Korzystając z materiału pomocniczego „Dyskusja o GMO” (ODT, DOC) przedstaw
materiały prezentujące różne aspekty tego zagadnienia.
Po każdym pokazanym materiale pytaj:
1. Jakie jest pierwsze wrażenie, które wywołuje?
2. Jakiego aspektu GMO dotyczy?
3. Czy popiera stosowanie technik GMO, czy mu się sprzeciwia?
4. Jakich argumentów, technik i symboli używa, by przekonać do swojej racji?
5. Czy przytacza precyzyjne dowody (np. wyniki rzetelnych i wiarygodnych
badań), a jeśli tak, czy są one przekonujące i dlaczego?
Hasłowo zapisuj odpowiedzi na pytania, aby pokazać podobieństwa i różnice w
poszczególnych mechanizmach.
Na koniec zaznacz, że dobrane przekazy są specyficzne ze względu na ograniczony
czas zajęć — są wyraziste, syntetyczne, często pozbawione potwierdzających je
źródeł czy dalszych wyjaśnień.
CZAS
30 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej, dyskusja
POMOCE
komputer z rzutnikiem i dostępem do internetu, marker, tablica

3.

Powiedz, że poprzednie ćwiczenie pokazało, jakie typy sprzecznych informacji
pochodzących od zaangażowanych stron często dostajemy przez media w różnych
dyskusjach. Poproś o prześledzenie zapisanych schematów i zapytaj, jak wobec tego
typu środków i argumentów można sobie wyrobić zdanie, jak nie ulec jednej stronie,
gdy obie przywołują mocne i ważne argumenty.
Zapytaj, jakie inne tematy są dyskutowane tak intensywnie i na tak wielu polach (w
lokalnej społeczności, w Polsce, Europie czy na świecie)? Może to być kwestia
budowy wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków, elektrowni atomowej czy
wydobycia gazu łupkowego w okolicy, może wegetarianizmu, posiadania broni,
korzystania z używek czy mechanizmów uzależnień, wysokości wieku emerytalnego
czy podatków, stopnia interwencji państwa w życie obywateli, wolności w
internecie, a może kwestia in vitro, aborcji czy eutanazji. Dlaczego te dyskusje nie
są łatwe do rozstrzygnięcia? Jak należy podchodzić do dyskusji i dyskutantów?
Zwróć uwagę, że w świetle omówionej dyskusji widać, że aby opowiedzieć się za
lub przeciw, albo choć dowiedzieć się, o co w dyskusji chodzi, nie wystarczy
wysłuchać jednej, ani nawet dwóch stron. Mogą one mieć swoje szczere racje i
podstawy dla wyrażanych poglądów, ale nie muszą reprezentować pełnej złożoności
problemu. Jeśli taka kwestia nie zostanie poruszona wcześniej, uczul uczestników i
uczestniczki, że poza zwolennikami idei w dyskusjach zabierają głos osoby mające
interes (ekonomiczny, polityczny itp.) w przekonaniu innych do swojej racji lub
zabraniu głosu w sprawie ważnej dla wielu osób.
CZAS
15 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy po zakończeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że mają do dyspozycji różnorodne źródła informacji (także wśród
mediów i w internecie);



wiedzą, że źródła informacji mogą być zróżnicowane pod względem
wiarygodności i ideologicznego nastawienia do różnych tematów;



widzą w konfrontacji z innymi poglądami szansę na krytyczne spojrzenie na
swoje opinie;



nie poddają się stereotypom i pierwszym znalezionym informacjom, dążą do
ich potwierdzenia lub uzupełnienia w celu wyrobienia sobie zdania;



rozumieją, że forma i styl, w jakich informacja jest przekazywana, również
wpływają na jej odbiór;



mają świadomość, że za różnymi głosami w dyskusji mogą stać różne grupy
interesu (np. finansowego, ideologicznego).

Opcje dodatkowe
Mało jest materiałów, które w sposób graficzny (plakaty, rysunki, memy) lub
audiowizualny (wideoklipy) pokazują korzyści płynące z GMO — zastanów się ze
swoją grupą, jak mogłyby one wyglądać.
Warto zgłębić temat GMO w ramach większego projektu, analizując głosy
poszczególnych naukowców, instytutów i organizacji zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych. Nie istnieje w internecie miejsce, które w przystępny sposób
prezentowałoby na podstawie konkretnych i wiarygodnych badań zalety, szanse, ale
także wady i obawy związane z GMO.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Dyskusja o GMO” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz właściwe odpowiedzi (może być więcej niż jedna)
1. Warto dyskutować o ważnych tematach, aby:
o

poznawać argumenty i poglądy innych osób, także te odmienne
od własnych;

o

utrwalać swoje poglądy, jeśli inne nas nie przekonają;

o

zmieniać poglądy, jeśli inne argumenty nas przekonają;

weryfikować, czy własne poglądy są słuszne i na tej podstawie
dalej je kształtować.
2. Podczas dyskusji najważniejszą cechą argumentów powinna być:
o

o

atrakcyjność przekazu;

o

wiarygodność poparta źródłami;

emocjonalność.
3. Oceniając osobę przedstawiającą swoje zdanie, trzeba zwrócić uwagę przede
wszystkim na:
o

o

poprawność językową jej wypowiedzi;

o

przekaz merytoryczny;

o

ubiór i gestykulację;

o

motywację do przedstawiania określonego stanowiska (wiara w
ideę, zarobek, zdobycie popularności itp.).

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
Edge Rank
algorytm stosowany przez portal Facebook, decydujący o wyświetlaniu i
pozycji wpisów publikowanych na tablicach użytkowników. Podstawą jego
działania są współczynniki: intensywności interakcji między
użytkownikami, rodzaju aktywności oraz jej aktualności.
PageRank
algorytm będący podstawą ideksowania stron internetowych przez Google.
Podstawą jego działania jest założenie, że tekst jest tym bardziej
wartościowy, im częściej powołują się na niego inni użytkownicy. W
praktyce oznacza to, że pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania zajmują
te stony, do których linkuje najwięcej internautów.
dogmatyk
konsekwentne trwa na określonym stanowisku i jest niechętny do
najmniejszej choćby jego zmiany, nawet pomimo przekonujących
kontrargumentów. Czasem nie chce wysłuchać osób mających inne zdanie
lub forsuje język dyskusji charakterystyczny dla własnych poglądów.
sceptyk
dąży do podważania każdego pewnego stanowiska. Często robi to poprzez
ujawnienie założeń, których przyjmowanie nie jest wcale oczywiste.
relatywista
pokazuje zależność pomiędzy słusznością danego stanowiska a odniesieniem
do konkretnej kultury lub społeczności. Relatywiści walczą z
dogmatyzmem, w przeciwieństwie jednak do sceptyków popierają często
rozwiązania według nich najlepsze w danej sytuacji.
eskapista
niechęnie podejmuje dyskusję, ucieka od konieczności przyjęcia jakiegoś
stanowiska oraz konfrontacji z innymi poglądami.
nihilista

uważa, że prowadzenie rozmowy jest bezsensowne, skoro nie ma ona
wpływu na rzeczywistość. Nihiliści często uznają niemożliwość przyjęcia
jakichkolwiek podstaw moralnych, na których można byłoby się oprzeć.
Postawa ta łączy się więc często ze sceptycyzmem.
konformista
przejmuje poglądy i normy postępowania uznawane za atrakcyjne, modne
lub obowiązujące w danej grupie. Nawet jeśli konformista w głębi serca
wyznaje jakieś wartości, ważniejsze są dla niego powodzenie i popularność.
szyderca
zabiera głos tylko po to, aby wyśmiać dane stanowisko lub jego
przedstawiciela.
bańka informacyjna
zjawisko we współczesnej kulturze medialnej. Zachodzi, gdy odbiorca ma
cały czas do czynienia z przekazami wyrażającymi podobne poglądy czy
wartości. Zamyka go to na konfrontację z innymi punktami widzenia.
„Bańka informacyjna” tworzy się w wyniku naszych przyzwyczajeń (np.
zaglądania do jednego portalu informacyjnego czy czasopisma), działania
mechanizmów wyszukiwarek, dominujących linii redakcyjnych i wielu
innych czynników.
Zobacz cały słowniczek.
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Lekcja: Wartości kontra media
Wiedza w pigułce ?
Przestrzeń medialna jest miejscem zderzania się różnych opinii, światopoglądów i
ocen. Wszystkie teksty kultury, z jakimi się stykamy, są odzwierciedleniem pewnej
wizji świata.
Dobrze o tym pamiętać, gdy jako pomoc w rozwiązywaniu naszych codziennych
problemów służą nam media (np. gdy zastanawiamy się, na kogo zagłosować lub na
co pójść do teatru). W internecie, telewizji czy prasie stykamy się z materiałami,
które bardzo często są nacechowane ideologicznie. Wystarczy porównać wydania
wiadomości z TVN-u i Telewizji Trwam, aby dostrzec znaczną różnicę wyrażanych
wartości. Jednak zwykle nie są one tak łatwo zauważalne.
Wszyscy do pewnego stopnia żyjemy w „bańce informacyjnej”, ograniczającej
różnorodność materiałów, które do nas docierają. Wpływają na to używane w
mediach technologie (jak Page Pank w Google czy Egde Rank na Facebooku), a
także dostosowywanie publikowanych treści do gustów przeciętnego odbiorcy.
Również my sami zwykle decydujemy się na odbiór tekstów potwierdzających nasze
poglądy czy wstępne intuicje. Czasem jednak warto skonfrontować się z innym
punktem widzenia i spróbować go zrozumieć. Krytyczne spojrzenie na nasze
poglądy pozwala je korygować. Może też wpłynąć na zwiększenie akceptacji dla
innych punktów widzenia. Namysł nad wyznawanymi wartościami nie musi
prowadzić do ich porzucenia — może upewnić w pierwotnym stanowisku poprzez
dogłębne zrozumienie stojących za nim argumentów.
Podczas konfrontacji odmiennych poglądów zwykle dyskutanci reprezentują
określone postawy, zależne zarówno od światopoglądu, jak i od stosunku do
rozmówców. Czasem zmieniają oni swoje zachowanie, aby osiągnąć pewien efekt
retoryczny lub skuteczniej przekonywać. Wyróżnić można kilka podstawowych

postaw dyskutantów: dogmatyk, sceptyk, relatywista, eskapista, nihilista oraz
szyderca. Możemy je dostrzec w wypowiedziach w mediach społecznościowych czy
dyskusjach telewizycjnych, ale też w dziełach filozofów.
Zarówno aktywne uczestnictwo w mediach (włączanie się w dyskusje,
komentowanie, publikowanie artykułów), jak i krytyczne odbieranie przekazów
wymaga uświadomienia sobie naszych wartości i priorytetów. Wiedza o nich ułatwia
wybór właściwego źródła informacji, a także postawy w dyskusji.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Uczestnicy i uczestniczki na przykładzie dyskusji o GMO poznają różnorodność
źródeł wiedzy, powołujących się na nie środowisk, przywoływanych argumentów, a
także stylu i form ich prezentacji. Następnie analizują mechanizmy poszczególnych
dyskursów.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że mają do dyspozycji różnorodne źródła informacji (także wśród
mediów i w internecie);



wiedzą, że źródła informacji mogą być zróżnicowane pod względem
wiarygodności i ideologicznego nastawienia do różnych tematów;



widzą w konfrontacji z innymi poglądami szansę na krytyczne spojrzenie na
swoje opinie;



nie poddając się stereotypom i pierwszym znalezionym informacjom, dążą
do ich potwierdzenia lub uzupełnienia w celu wyrobienia sobie zdania;



rozumieją, że forma i styl, w jakich informacja jest przekazywana, również
wpływają na jej odbiór;



mają świadomość, że za różnymi głosami w dyskusji mogą stać różne grupy
interesu (np. finansowego, ideologicznego).

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, co wiedzą o GMO. Zapisz hasłowo odpowiedzi.
Jeśli wiedzą dużo, zapytaj, skąd pochodzi ich wiedza. Jeśli wiedzą mało, zapytaj,
gdzie szukaliby informacji na ten temat. Zapisz hasłowo odpowiedzi. Zapytaj, które
z wymienionych źródeł wydają się bardziej wiarygodne, a które mniej i dlaczego.

CZAS
10 min
METODA
burza mózgów, dyskusja
POMOCE
tablica, marker

2.
Jeśli wiedza uczestników o GMO jest mała, wyjaśnij to pojęcie.
Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w
którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach
naturalnych
wskutek
krzyżowania
lub
naturalnej
rekombinacji.
(źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html). Genetyczne
modyfikacje stosuje się, aby uzyskać m.in. skuteczniejsze leki, gatunki roślin czy
zwierząt o porządanych cechach. Pomimo, że GMO są tworzone od kilkudziesięciu
lat, nie ma pewności, jak modyfikacje wpłyną na otaczający nas świat w przyszłości
— stąd trwająca debata.
Korzystając z materiału pomocniczego „Dyskusja o GMO” (ODT, DOC) przedstaw
materiały prezentujące różne aspekty tego zagadnienia.
Po każdym pokazanym materiale pytaj:
1. Jakie jest pierwsze wrażenie, które wywołuje?
2. Jakiego aspektu GMO dotyczy?
3. Czy popiera stosowanie technik GMO, czy mu się sprzeciwia?
4. Jakich argumentów, technik i symboli używa, by przekonać do swojej racji?
5. Czy przytacza precyzyjne dowody (np. wyniki rzetelnych i wiarygodnych
badań), a jeśli tak, czy są one przekonujące i dlaczego?
Hasłowo zapisuj odpowiedzi na pytania, aby pokazać podobieństwa i różnice w
poszczególnych mechanizmach.
Na koniec zaznacz, że dobrane przekazy są specyficzne ze względu na ograniczony
czas zajęć — są wyraziste, syntetyczne, często pozbawione potwierdzających je
źródeł czy dalszych wyjaśnień.
CZAS
30 min
METODA

prezentacja osoby prowadzącej, dyskusja
POMOCE
komputer z rzutnikiem i dostępem do internetu, marker, tablica

3.
Powiedz, że poprzednie ćwiczenie pokazało, jakie typy sprzecznych informacji
pochodzących od zaangażowanych stron często dostajemy przez media w różnych
dyskusjach. Poproś o prześledzenie zapisanych schematów i zapytaj, jak wobec tego
typu środków i argumentów można sobie wyrobić zdanie, jak nie ulec jednej stronie,
gdy obie przywołują mocne i ważne argumenty.
Zapytaj, jakie inne tematy są dyskutowane tak intensywnie i na tak wielu polach (w
lokalnej społeczności, w Polsce, Europie czy na świecie)? Może to być kwestia
budowy wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków, elektrowni atomowej czy
wydobycia gazu łupkowego w okolicy, może wegetarianizmu, posiadania broni,
korzystania z używek czy mechanizmów uzależnień, wysokości wieku emerytalnego
czy podatków, stopnia interwencji państwa w życie obywateli, wolności w
internecie, a może kwestia in vitro, aborcji czy eutanazji. Dlaczego te dyskusje nie
są łatwe do rozstrzygnięcia? Jak należy podchodzić do dyskusji i dyskutantów?
Zwróć uwagę, że w świetle omówionej dyskusji widać, że aby opowiedzieć się za
lub przeciw, albo choć dowiedzieć się, o co w dyskusji chodzi, nie wystarczy
wysłuchać jednej, ani nawet dwóch stron. Mogą one mieć swoje szczere racje i
podstawy dla wyrażanych poglądów, ale nie muszą reprezentować pełnej złożoności
problemu. Jeśli taka kwestia nie zostanie poruszona wcześniej, uczul uczestników i
uczestniczki, że poza zwolennikami idei w dyskusjach zabierają głos osoby mające
interes (ekonomiczny, polityczny itp.) w przekonaniu innych do swojej racji lub
zabraniu głosu w sprawie ważnej dla wielu osób.
CZAS
15 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy po zakończeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że mają do dyspozycji różnorodne źródła informacji (także wśród
mediów i w internecie);



wiedzą, że źródła informacji mogą być zróżnicowane pod względem
wiarygodności i ideologicznego nastawienia do różnych tematów;



widzą w konfrontacji z innymi poglądami szansę na krytyczne spojrzenie na
swoje opinie;



nie poddają się stereotypom i pierwszym znalezionym informacjom, dążą do
ich potwierdzenia lub uzupełnienia w celu wyrobienia sobie zdania;



rozumieją, że forma i styl, w jakich informacja jest przekazywana, również
wpływają na jej odbiór;



mają świadomość, że za różnymi głosami w dyskusji mogą stać różne grupy
interesu (np. finansowego, ideologicznego).

Opcje dodatkowe
Mało jest materiałów, które w sposób graficzny (plakaty, rysunki, memy) lub
audiowizualny (wideoklipy) pokazują korzyści płynące z GMO — zastanów się ze
swoją grupą, jak mogłyby one wyglądać.
Warto zgłębić temat GMO w ramach większego projektu, analizując głosy
poszczególnych naukowców, instytutów i organizacji zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych. Nie istnieje w internecie miejsce, które w przystępny sposób
prezentowałoby na podstawie konkretnych i wiarygodnych badań zalety, szanse, ale
także wady i obawy związane z GMO.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Dyskusja o GMO” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz właściwe odpowiedzi (może być więcej niż jedna)
1. Warto dyskutować o ważnych tematach, aby:
o

poznawać argumenty i poglądy innych osób, także te odmienne
od własnych;

o

utrwalać swoje poglądy, jeśli inne nas nie przekonają;

o

zmieniać poglądy, jeśli inne argumenty nas przekonają;

weryfikować, czy własne poglądy są słuszne i na tej podstawie
dalej je kształtować.
2. Podczas dyskusji najważniejszą cechą argumentów powinna być:
o

o

atrakcyjność przekazu;

o

wiarygodność poparta źródłami;

emocjonalność.
3. Oceniając osobę przedstawiającą swoje zdanie, trzeba zwrócić uwagę przede
wszystkim na:
o

o

poprawność językową jej wypowiedzi;

o

przekaz merytoryczny;

o

ubiór i gestykulację;

o

motywację do przedstawiania określonego stanowiska (wiara w
ideę, zarobek, zdobycie popularności itp.).

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
Edge Rank
algorytm stosowany przez portal Facebook, decydujący o wyświetlaniu i
pozycji wpisów publikowanych na tablicach użytkowników. Podstawą jego
działania są współczynniki: intensywności interakcji między
użytkownikami, rodzaju aktywności oraz jej aktualności.
PageRank
algorytm będący podstawą ideksowania stron internetowych przez Google.
Podstawą jego działania jest założenie, że tekst jest tym bardziej
wartościowy, im częściej powołują się na niego inni użytkownicy. W
praktyce oznacza to, że pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania zajmują
te stony, do których linkuje najwięcej internautów.
dogmatyk
konsekwentne trwa na określonym stanowisku i jest niechętny do
najmniejszej choćby jego zmiany, nawet pomimo przekonujących
kontrargumentów. Czasem nie chce wysłuchać osób mających inne zdanie
lub forsuje język dyskusji charakterystyczny dla własnych poglądów.
sceptyk
dąży do podważania każdego pewnego stanowiska. Często robi to poprzez
ujawnienie założeń, których przyjmowanie nie jest wcale oczywiste.
relatywista
pokazuje zależność pomiędzy słusznością danego stanowiska a odniesieniem
do konkretnej kultury lub społeczności. Relatywiści walczą z

dogmatyzmem, w przeciwieństwie jednak do sceptyków popierają często
rozwiązania według nich najlepsze w danej sytuacji.
eskapista
niechęnie podejmuje dyskusję, ucieka od konieczności przyjęcia jakiegoś
stanowiska oraz konfrontacji z innymi poglądami.
nihilista
uważa, że prowadzenie rozmowy jest bezsensowne, skoro nie ma ona
wpływu na rzeczywistość. Nihiliści często uznają niemożliwość przyjęcia
jakichkolwiek podstaw moralnych, na których można byłoby się oprzeć.
Postawa ta łączy się więc często ze sceptycyzmem.
konformista
przejmuje poglądy i normy postępowania uznawane za atrakcyjne, modne
lub obowiązujące w danej grupie. Nawet jeśli konformista w głębi serca
wyznaje jakieś wartości, ważniejsze są dla niego powodzenie i popularność.
szyderca
zabiera głos tylko po to, aby wyśmiać dane stanowisko lub jego
przedstawiciela.
bańka informacyjna
zjawisko we współczesnej kulturze medialnej. Zachodzi, gdy odbiorca ma
cały czas do czynienia z przekazami wyrażającymi podobne poglądy czy
wartości. Zamyka go to na konfrontację z innymi punktami widzenia.
„Bańka informacyjna” tworzy się w wyniku naszych przyzwyczajeń (np.
zaglądania do jednego portalu informacyjnego czy czasopisma), działania
mechanizmów wyszukiwarek, dominujących linii redakcyjnych i wielu
innych czynników.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści
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wróć na górę

Lekcja: Język nośnikiem wartości
Wiedza w pigułce ?
Krytyczny odbiór przekazów medialnych opiera się na dostrzeżeniu języka, w jakim
są formułowane. Wybór odpowiednich sformułowań i środków stylistycznych
umożliwia podkreślenie i ocenę pewnych aspektów omawianego tematu, a także
przedstawienie go z określonego punktu widzenia.
Wszystkie przekazy medialne oparte są na wartościowaniu opisywanego zjawiska.
Często jeden tekst reprezentuje wiele różnych wartości, spośród których część
możemy rozpoznać łatwo, zaś inne trudniej.
Porównując różne gazety łatwo zauważyć, że niezależnie od ich linii redakcyjnych
wszystkie stosują różne sposoby na uwiarygodnienie przekazywanych informacji
oraz wyeksponowanie dziennikarskiej rzetelności (np. przywoływanie źródeł,
cytowanie wypowiedzi ekspertów).
Tymczasem każde medium przedstawia fakty z nieco innego punktu widzenia i
inaczej je wartościuje. Uzyskuje się to np. za pomocą stosowania oceniających
określeń
(np.
„zacofany”,
„antypolski”),
nacechowanych
związków
frazeologicznych czy ironii.
Najsilniejszym środkiem językowym eksponującym wartości jest nazywanie. Nazwa
ujmuje najistotniejsze cechy zjawiska, a jednocześnie zachowuje pozory
obiektywnego opisu rzeczywistości. Dyskusje toczące się wokół spornych tematów

zwykle opierają się na konflikcie sposobów nazywania. Wyrazistym przykładem jest
„zabijanie”. Zabijać możemy jedynie ludzi lub istoty o równych im prawach.
Przeciwnicy aborcji mówią o „zabijaniu dzieci” — ponieważ uznają
człowieczeństwo płodu za niepodważalne. Podobnie osoby walczące o prawa
zwierząt nazywają ich ubój „zabijaniem”.
Różnice nazw widać też w sporze o „uwalnianie” zasobów kultury w internecie.
Zwolennicy tej idei używają języka podkreślającego takie wartości jak wolność
korzystania z dóbr kultury. Walczą z popularnymi wyrażeniami jak „piractwo” czy
„kradzież”, które są potępiające, przez co ucinają dyskusję na ten temat.
Mass media upowszechniają pewne sposoby nazywania i opisywania zjawisk.
Największe gazety i stacje telewizyjne przyzwyczajają odbiorców do jednego
języka, który staje się normą w mówieniu o jakimś problemie.
Silna przewaga narzuconego języka sprawia, że grupy o mniej powszechnym
sposobie widzenia świata mogą być lekceważone. Trudno im dotrzeć ze swoimi
argumentami do szerokich rzesz odbiorców i uzyskać ich zrozumienie.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki na przykładzie fragmentów debaty o prawie
autorskim będą analizować wartości, które kryją się za używanymi słowami.
Dowiedzą się, że nadanie określonych nazw kształtuje postrzeganie danego zjawiska
i dlaczego warto analizować kto, dlaczego i jak mówi.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki wiedzą, że:


to, co mówią, wynika z wartości, którymi się kierują;



sposób nazwania czegoś, kształtuje postrzeganie tego;



do języka trzeba podchodzić krytycznie — analizować kto, dlaczego i jak
mówi;



może nie być łatwo przekonać do swoich racji kogoś kierującego się innymi
wartościami.

Przebieg zajęć

1.

Napisz zdania: „Burek to niesforna psina, ale wszystkiego się nauczy.” oraz „Burek
to brudny kundel, nic z niego nie będzie.”.
Powiedz, że znaleziony na ulicy szczeniak właśnie nabrudził w swoim nowym domu.
Zapytaj, jakie jest nastawienie do psa i jego przyszłości osób mówiących powyższe
zdania. Hasłowo zapisz opinie. Kiedy zebrane zostaną już wszystkie, zapytaj, z
czego wynikają te interpretacje i zapisz je obok opinii.
Podsumuj analizę, starając się nazwać wartości, jakimi mogły kierować się mówiące
osoby:


wartości osoby nr 1 („Burek to niesforna psina, ale wszystkiego się
nauczy”): dobro zwierząt, przyjaźń z właścicielem, pomaganie innym,
współczucie



wartości osoby nr 2 („Burek to brudny kundel, nic z niego nie będzie”):
porządek, czystość, poczucie kontroli nad otoczeniem, prestiż,
niezależność/brak zobowiązań (nie chce sprzątać po psie)

CZAS
10 min
METODA
burza mózgów, prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
tablica, kreda/marker

2.
Podziel uczestniczki i uczestników na 9 grup i daj każdej po 2 egzemplarze karty
pracy „Formularz do analizy języka jako nośnika wartości” (ODT, DOC) i jedną
parę terminów z materiału pomocniczego „Terminy używane w debacie o prawach
autorskich” (ODT, DOC).
Po zakończeniu pracy grupowej poproś uczestniczki i uczestników o prezentację
wyników na forum.
Na koniec podyskutuj z grupami:


Do jakiego zagadnienia odnoszą się analizowane terminy?



Czy terminy te określają, wartościują i oceniają zagadnienie w ten sam
sposób, czy w różny?



Które terminy mają pozytywny wydźwięk, a które negatywny i jak to
wpływa na ich odbiór i ocenę?



Kto może używać poszczególnych terminów i dlaczego?

CZAS
30 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, dyskusja
POMOCE
ksero/druk kart pracy, druk materiału pomocniczego, para nożyczek do podzielenia
materiałów pomocniczych

3.
Poproś o podanie przykładów innych dyskusji, w których wyraźnie widać różne
wartości przejawiające się w języku debaty.
Zapytaj:


Czy każda osoba jest świadoma wartości stojących za używanym przez nią
językiem?



Jaką wartość ma używanie neutralnego języka w dyskusji? Czy warto tego
próbować?

CZAS
5 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy po zajęciach uczestnicy i uczestniczki:


lepiej rozumieją, w jaki sposób wartości wpływają na język dyskusji?



są świadomi, w jaki sposób ich język wpływa na zrozumienie i interpretację
ich przekazu?



potrafią lepiej kontrolować swój język wyrażania opinii?



są w stanie ocenić, kto i dlaczego coś mówi?

Opcje dodatkowe
Korzystając z karty pracy „Formularz do analizy języka jako nośnika
wartości” (ODT, DOC) zanalizujcie język jednej z dyskusji podanej w ćwiczeniu 3.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Terminy
autorskich” (ODT, DOC)

używane

w

debacie

o

prawach

karta pracy „Formularz do analizy języka jako nośnika wartości” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Oznacz jako prawda lub fałsz:
1. PRAWDA FAŁSZKażdy człowiek jest świadomy wartości, które wpływają
na jego język.
2. PRAWDA FAŁSZKierowanie się tą samą wartością oznacza zgodę między
rozmówcami.
3. PRAWDA FAŁSZNazwanie czegoś w pozytywny lub negatywny sposób
może wpłynąć na podobne patrzenie innych na ten temat.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
linia redakcyjna
ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji
danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania
wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym
ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.
mass media
środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio,
telewizja, Internet.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?



Tarkowski Alek, Od heavy metalu po świadome kserowanie [online],
Dwutygodnik.com, [dostęp: 18.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4332-kultura-20-od-heavymetalu-po-swiadome-kserowanie.html.



Język debaty? Przeanalizowaliśmy jakich słów posłowie używają najczęsciej,
Mam Prawo Wiedzieć, [online], [dostęp: 18.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://mamprawowiedziec.natemat.pl/43591,jezyk-debatyprzeanalizowalismy-jakich-slow-poslowie-uzywaja-najczesciej.

Lekcja: Oblicza wolności słowa
Wiedza w pigułce ?
Wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości społeczeństw
demokratycznych. Wielu z nas trudno wyobrazić sobie życie w świecie, gdzie nie
jest ona szanowana. Jednocześnie jednak pewne jej ograniczenia okazują się
pożądane lub wręcz konieczne.
Polska Konstytucja gwarantuje wolność słowa, jednak inne przepisy prawne
wskazują na wyjątkowe sytuacje, gdy może być ona ograniczona — np. gdy w grę
wchodzi ochrona prywatności lub bezpieczeństwo państwa.
Nie tylko prawo, lecz także różne normy społeczne wpływają na to, co można lub
należy mówić. Z jednej strony istnieją wytyczne dotyczące pożądanych zachowań
autorów wypowiedzi. Przykładem jest tu etyka dziennikarska — wyraz dbałości
zarówno o odbiorców, jak i o bohaterów tekstów. Z drugiej strony społeczeństwo
nakłada na wypowiadających się różne zakazy. W kulturze każdej wspólnoty
obowiązują tabu. Poruszanie pewnych tematów jest związane z koniecznością
przyjmowania określonej postawy, np. żarty z poświęcenia żołnierzy AK spotkałyby
się z potępieniem przez odbiorców. Konsekwencją istnienia społecznych ograniczeń
swobody wypowiedzi jest poprawność polityczna, w której jedni widzą gwałt na
wolności słowa, a inni — respektowanie praw innych osób.
Wprawdzie wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka, bywa
jednak różnie interpretowana. Np. w Chinach nie stoi ona na przeszkodzie cenzurze,
zaś w krajach europejskich pamięć o nazizmie nie pozwala na akceptację
propagowania totalitaryzmu. Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, których
mieszkańcy są bardzo wyczuleni na ograniczanie swobody wypowiedzi.

W dobie globalizacji i internetu, różnice prawne i obyczajowe pomiędzy krajami
pozwalają na obchodzenie obowiązujących przepisów. Np. europejskie organizacje
propagujące idee neonazistowskie często przenoszą swoje strony internetowe na
serwery amerykańskie, dzięki czemu obowiązuje je prawo USA.
Pomimo ograniczeń, wolność słowa w Polsce jest tak duża, że umożliwia pluralizm
mediów. Przeciwwagą dla mass mediów jest niezależna prasa i portale internetowe.
Ich siła oddziaływania i popularność są jednak znacznie mniejsze, m.in. ze względu
niewielkie możliwości promocyjne, finansowe czy organizacyjne. Bezlitosne prawa
rynku powodują, że niewielkim uczestnikom medialnej wymiany myśli trudno
przebić się ze swoim komunikatem do odbiorców.

Pomysł na lekcję ?
W czasie zajęć uczestnicy i uczestniczki analizują 10 zasad debaty o wolności
wypowiedzi zaproponowanych przez naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie.
Wspólnie zastanawiają się nad przyczynami i konsekwencjami pewnych ograniczeń
wolności wypowiedzi.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją wątpliwości, jakie towarzyszą dyskusji o wolności wypowiedzi;



potrafią analizować przyczyny i konsekwencje wolności wypowiedzi i jej
ograniczania;



znają przykładowe zasady debaty szanujące wolność wypowiedzi.

Przebieg zajęć

1.
Opowiedz uczestnikom i uczestniczkom o inicjatywie Uniwersytetu w Oksfordzie,
który zaproponował globalną dyskusję o warunkach potrzebnych do prowadzenia
wolnej debaty, odpowiedniej dla ludzi o różnej narodowości, pochodzących z
różnych kultur, wyznających różne religie czy mających różne przekonania
polityczne. Na początku zaproponowano dziesięć zasad, wokół których toczy się
szczegółowa dyskusja, rozpatrywane są różne przykłady i przypadki. Dyskusja od
lutego 2012 toczy się na platformie internetowej http://freespeechdebate.com w 13
językach. Każdy może w niej wziąć udział, jest możliwość tłumaczenia debaty na
swój język.
CZAS

5 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 10 zespołów. Rozdaj zespołom po jednej
zasadzie debaty o wolności wypowiedzi z materiału pomocniczego „Dziesięć zasad
debaty o wolności wypowiedzi”(ODT, DOC) (jeśli grupa jest mała, można dać
poszczególnym zespołom po kilka zasad). Poleć zespołom analizę swojej zasady
przy
użyciu karty
pracy
„Analiza
zasady
debaty
o
wolności
wypowiedzi” (ODT, DOC).
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Dziesięć zasad debaty o wolności
wypowiedzi” (ODT, DOC), karta pracy „Analiza zasady debaty o wolności
wypowiedzi” (ODT, DOC)

3.
Po zakończeniu analizy, zespoły prezentują jej efekty. Zachęcaj inne zespoły do
dopytywania i komentowania poszczególnych prezentacji bezpośrednio po ich
zakończeniu. Czy tak samo rozumieją te zasady? Jakie widzą ich dobre i złe strony?
W trakcie prezentacji efektów pracy zespołów, hasłowo wypisuj w osobnych
kolumnach wymieniane przez zespoły „dobre” i „złe” strony funkcjonowania
proponowanych zasad. Na koniec zapytaj grupę, dla kogo poszczególne „dobre” i
„złe” strony są pozytywne i negatywne (rozważ wskazanie grup będących
nadawcami i odbiorcami mowy wrogości i nienawiści, a także wzięcie pod uwagę
sprawujących władzę i im podlegających, ich różnych pozytywnych i negatywnych
motywacji, takich jak ograniczenie krytyki wobec siebie, ochrona mniejszości przed
dyskryminacją). Przy tej okazji zwróć uwagę, że ta sama sytuacja może być
pozytywna dla jednej osoby czy grupy, a negatywna dla innej (np. powiedzenie
czegoś może dla mówiącego znaczyć więcej niż szkoda, jaką tym samym sprawi
komuś innemu).
CZAS
25 min
METODA
prezentacja, dyskusja
POMOCE

tablica, kreda lub marker

4.
Zapytaj uczestniczki i uczestników zajęć, jak po dyskusji patrzą na zaproponowany
zestaw zasad debaty o wolności wypowiedzi. Czy i jak te zasady można odnieść i
włączyć do życia codziennego? Zapytaj, jakie dodatkowe zasady zaproponowaliby
sami.
CZAS
5 min
METODA
dyskusja
Ewaluacja
Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy i uczestniczki:


znają i rozumieją wątpliwości, jakie towarzyszą dyskusji o wolności
wypowiedzi?



potrafią analizować przyczyny i konsekwencje wolności wypowiedzi i jej
ograniczania?



są gotowi stosować zasady debaty szanujące wolność wypowiedzi w swoim
życiu?

Opcje dodatkowe
Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie chcą wykorzystać sytuację, w której przez
telefon i internet w debacie może potencjalnie wziąć udział 3 miliardy ludzi z całego
świata. Jakie to daje możliwości i zagrożenia komunikacyjne? Rozważ dyskusję nad
zagadnieniami takimi jak różnice kulturowe, religijne, etyczne, prawne czy tabu.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy „Dziesięć zasad debaty o wolności wypowiedzi” (ODT, DOC)
karta pracy „Analiza zasady debaty o wolności wypowiedzi” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uzupełnij dziesięć zasad debaty o wolności wypowiedzi, wstawiając odpowiednie
wyrażenia z zestawu poniżej:
mediaotwarcie i w sposób cywilizowanywyznawcę religiitematów
zakazanychinternetu i innych form komunikacji przed nieuprawnionymi
ograniczeniamiograniczeń swobody wypowiedziopinii, otrzymywania i
rozpowszechniania informacji i ideiprywatnego życiaoszczerstw pod naszym
adresemzastraszania
1. Musimy być wolni i mieć prawo wyrażania , niezależnie od granic państw.
2. Bronimy ze strony władz publicznych i prywatnych.
3. Potrzebne są nam i tworzymy otwarte i różnorodne , by móc podejmować
decyzje na podstawie rzetelnej informacji oraz w pełni brać udział w życiu
politycznym.
4. Rozmawiamy o wszelkich różnicach między ludźmi.
5. Nie uznajemy w dyskusji ani w sferze rozpowszechniania wiedzy żadnych .
6. Nie grozimy i nie akceptujemy .
7. Szanujemy , ale niekoniecznie treść jego wiary.
8. Wszyscy mamy prawo do , ale akceptujemy wgląd na nie, jeśli tego wymaga
interes publiczny.
9. Musimy mieć prawo odpierania , ale nie tłumienia prawomocnej debaty.
10. Mamy prawo do kwestionowania wszelkich uzasadnianych względami
bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego czy moralności.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
etyka dziennikarska
zbiór zasad, których powinni przestrzegać dziennikarze, m.in. dążenie do
prawdy, bezstronność i uczciwość, szacunek, toleracja, oddzielenie
informacji od komentarza.
mass media
środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio,
telewizja, Internet.
poprawność polityczna
sposób publicznego wyrażania się, którego głównym celem jest zachowanie
szacunku oraz tolerancji wobec osób o innych przekonaniach, religii,
narodowości, orientacji seksualnej itd. Polega na unikaniu w dyskursie
publicznym stosowania obraźliwych słów i zwrotów oraz zastępowaniu ich
wyrażeniami bardziej neutralnymi. Obejmuje również samoograniczanie w
posługiwaniu się symbolami i określeniami, które potencjalnie mogłyby
naruszać uczucia niektórych grup społecznych.

tabu
to, co jest zakazane lub to, o czym nie wolno mówić. Tabu pełni bardzo
istotną rolę w każdym społeczeństwie, ponieważ poprzez zaprzeczenie
wyznacza najbardziej pierwotne świętości czy kluczowe wartości.
wolność słowa
prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także
poszanowania ich przez innych. Wolność słowa jest jedną z podstawowych
wartości społeczeństwa demokratycznego. Nie jest ona jednak pozbawiona
ograniczeń, np. w zakresie publicznego obrażania innych lub propagowania
ideologii totalitarnych.
pluralizm
sytuacja w której różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy. Pluralizm
zakłada poszanowanie narodowościowej i kulturowej różnorodności oraz
uznanie równości poglądów. To stan pokojowego współistnienia różnych
opinii, religii, wartości, przekonań. W odniesieniu do świata mediów
pluralizm oznacza wielość i różnorodność mediów rywalizujących ze sobą o
uwagę odbiorcy.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Stasiński Maciej, Szeroko rzucamy wolną sieć [PDF], Gazeta Wyborcza, 1920.05.2012, [data dostępu: 03.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://freespeechdebate.com/wpcontent/uploads/2012/03/TG_Ash-copy1.pdf.
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Lekcja: Otwarte zasoby — otwarte umysły
Wiedza w pigułce ?
Format cyfrowy stworzył technologiczne możliwości darmowego kopiowania i
rozpowszechniania dóbr kultury bez utraty jej pierwotnej jakości. Internet zaś bardzo
ułatwia ich publikację i wymianę. Otwartość zasobów to wielka szansa dla
poszerzenia kręgów obiegu kultury.
Osoby popierające ideę otwartości podkreślają, że kultura jest wspólną własnością
wszystkich ludzi. Dobro wspólne przedkładają nad osobiste interesy — dostrzegają

korzyści z obiegu kultury poza sferą finansową. Rozwój kultury i jej powszechna
dostępność sprzyjają tworzeniu nowych dzieł. Ich autorzy mogą inspirować się
innymi utworami i poszerzać swoją wiedzę, przez co wzrasta jakość ich twórczości.
Zalety otwartości zasobów są bardzo liczne. Ich bezpłatność oraz dostępność w sieci
ułatwiają wykorzystywanie materiałów przez każdego chętnego użytkownika. W
konsekwencji wyrównują się szanse obywateli z różnych krajów i osób o mniejszych
możliwościach ekonomicznych. Np. dzięki otwartym materiałom naukowym i
edukacyjnym lekarze z mniej rozwiniętych krajów mogliby poszerzyć swoje
umiejętności i skuteczniej leczyć.
Wiele osób podchodzi jednak z dystansem do szerokiego udostępniania utworów na
wolnych licencjach. Duża część uznanych twórców obawia się, że okupi to spadkiem
zysków ze sprzedaży swoich dzieł. Z tego powodu pośród wolnych zasobów łatwiej
natrafić na utwory początkujących i mniej znanych artystów. Problemem jest
również niewiedza — wielu użytkowników nie spotkało się z koncepcją otwartych
zasobów lub ma o niej mylne wyobrażenie.
Dodatkową przeszkodą w popularyzacji tej idei jest duża liczba licencji. Część z nich
nie daje odbiorcom dużo większych możliwości niż te i tak zapewnione w
dozwolonym użytku.
Podczas poszukiwania materiałów w sieci należy pamiętać, że tylko niewielką część
z nich można swobodnie wykorzystywać. Trzeba wcześniej sprawdzić, na jakich
zasadach materiał został udostępniony. Jeśli sam tworzysz obrazy, filmy lub inne
materiały, które mogą przydać się innym, pomyśl, czy nie warto udostępnić je na
wolnej licencji. Wystarczy opatrzeć utwór odpowiednią adnotacją i użytkownicy
sieci będą mogli go wykorzystywać w określony przez ciebie sposób. Zawsze będą
zobowiązani zaznaczyć, że to ty jesteś autorem. W ten sposób wiele osób może
dowiedzieć się o twojej twórczości.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników i uczestniczki z pojęciem otwartości
zasobów kultury, nauki, edukacji. Uczestnicy i uczestniczki poznają miejsca, gdzie
można szukać otwartych zasobów, dowiedzą się, na co należy zwracać uwagę przy
korzystaniu z utworów znalezionych w sieci i będą zastanawiać się nad
konsekwencjami otwierania dóbr kultury, nauki i edukacji.
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?
Uczestnicy i uczestniczki:



znają pojęcie otwartej kultury, nauki i edukacji;



wiedzą, gdzie szukać legalnie udostępnianych zasobów, z których można
swobodnie korzystać;



potrafią wymienić konsekwencje otwierania dóbr kultury;



wiedzą, że obecność zasobów w internecie nie oznacza możliwości
nieograniczonego korzystania z nich.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy znają zasoby w sieci, które są udostępniane
do całkowicie swobodnego wykorzystania: takie, które można ściągać, zmieniać,
rozpowszechniać ponownie, wykorzystywać do własnej twórczości całkowicie
legalnie. Na podstawie „Słowniczka” opowiedz krótko o wolnych licencjach.
Jeśli się w odpowiedziach nie pojawią informacje na ten temat, powiedz o serwisach,
które oferują dostęp do zasobów kultury. Zapisuj je na tablicy.


Wikipedia (dostęp do informacji)



otwartezasoby.pl (serwis umożliwiający wyszukiwanie zasobów na różnych
licencjach)



legalnakultura.pl (serwis zbierający legalne zasoby objęte prawem autorskim
i udostępnione na innych licencjach)



Jamendo (dostęp do muzyki na wolnych licencjach)



TED.com (dostęp do wiedzy i innowacji)



Wolne Lektury (dostęp do kultury)



Khan Akademy (dostęp do edukacji)



Google Cultural Institute (zasoby ponad 150 muzeów z 40 krajów, z
możliwością wirtualnych spacerów)



Flickr.com i Vimeo.com (serwisy umożliwiające wyszukiwanie w swoich
zasobach filmów i zdjęć na wolnych licencjach)

Zwróć uwagę, że z wymienionych zasobów można korzystać w różnym stopniu.
Niektóre można w pełni wykorzystywać (udostępniać innym, zmieniać,
rozpowszechniać utwory zależne), a niektóre tylko na przykład oglądać i publikować
w niezmienionej formie. O tym, co można zrobić z danym utworem informuje nas
licencja. Zwróć uwagę, że przed korzystaniem z utworu zawsze powinniśmy
sprawdzić, na jakich zasadach został on udostępniony.

CZAS
15 min
METODA
rozmowa, miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każdej grupie daj jeden materiał
pomocniczy
dla
grup
„Otwarta
kultura” (ODT, DOC), „Otwarta
nauka” (ODT, DOC) lub „Otwarta edukacja” (DOC). Poproś grupy o zapoznanie się
z tekstami i zastanowienie się nad konsekwencjami otwierania danych zasobów dla
poszczególnych grup.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
długopisy, materiał pomocniczy dla grup „Otwarta kultura”(ODT, DOC), „Otwarta
nauka” (ODT, DOC) i „Otwarta edukacja”(DOC)

3.
Poproś grupy o prezentację wypracowanych odpowiedzi na pytanie o konsekwencje
oraz o kilka słów podsumowania dotyczących przeczytanego tekstu. Możesz na
tablicy wypisywać poszczególne grupy i wskazane przez nie konsekwencje w formie
słów-kluczy.
Podsumowując zwróć uwagę na następujące konsekwencje:


łatwa dostępność zasobów dla wszystkich, niezależnie od finansów



łatwa wymiana pomysłów i idei



możliwość używania utworów w dowolny sposób i ich przetwarzania



rozwój innowacyjności, kreatywości i technologii



wyrównywanie szans edukacyjnych



dostęp do nowych odbiorców (np. wirtualne muzea)



lepsza realizacja misji (np. muzea i archiwa)



pogorszenie się jakości zasobów



podział na grupy broniące praw autorskich i rozwijające otwarte zasoby



rosnące obawy twórców o możliwości zarobkowania

CZAS
10 min
METODA
prezentacja, rozmowa
POMOCE
wyniki pracy z Ćwiczenia 2
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzonych zajęciach:


znają pojęcie otwartej kultury, nauki i edukacji?



wiedzą, gdzie szukać legalnie udostępnianych zasobów, z których można
swobodnie korzystać?



potrafią wymienić konsekwencje otwierania dóbr kultury?



wiedzą, że obecność zasobów w internecie nie oznacza możliwości
nieograniczonego korzystania z nich?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz dostęp do komputerów i internetu, Ćwiczenie 1 możesz rozszerzyć o
samodzielne wyszukiwanie przez uczestniczki i uczestników podanych źródeł
zasobów. W Ćwiczeniu 3 możesz również podzielić uczestników i uczestniczki na
grupy po 4 osoby i rozdać kilku grupom ten sam tekst.
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy dla grup „Otwarta nauka” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy dla grup „Otwarta edukacja” (DOC)
materiał pomocniczy dla grup „Otwarta kultura” (ODT, DOC)
plakat o otwartości w nauce, kulturze i edukacji
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Korzystając z internetu, oznacz poniższe zasoby jako:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

1. opublikowane na wolnych licencjach
o

2. dające możliwość wyszukiwania zasobów na wolnych licencjach
o

3. opublikowane na licencjach umożliwiających niekomercyjne korzystanie i
publikowanie utworów, ale nie ich przetwarzanie
o











Wikipedia
otwartezasoby.pl
Jamendo
TED.com
Wolne Lektury
Khan Akademy
Google Cultural Institute
Flickr.com
Vimeo.com

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
dozwolony użytek
możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw
majątkowych. Dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z
dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich.

Istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki,
muzea, archiwa i szkoły.
licencja
dokument prawny lub umowa określająca warunki korzystania z utworu,
m.in. czas, zakres swobody użytkownika, pola eksploatacji.
wolne licencje
licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują
prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie,
modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.
utwory zależne
opracowania, adaptacje. Utwory zależne mają w sobie jakiś twórczy wkład
nowego autora, ale korzystają też z elementów utworu oryginalnego, np.
filmowa adaptacja powieści, tłumaczenie napisów do filmu.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Grodecka Karolina, Konrad Śliwowski, Przewodnik po otwartych
zasobach edukacyjnych [PDF], Koalicja Otwartej Edukacji, [dostęp
13.06.2013], Dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/wpcontent/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf.



Justyna Hofmokl, Tarkowski Alek, Bednarek-Michalska Bożena, Siewicz
Krzysztof, Szprot Jakub, Przewodnik po otwartej nauce [online], Centrum
Otwartej Nauki ICM UW ,[dostęp 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://otwartanauka.pl/kontakt/.



Justyna Hofmokl, Tarkowski Alek, Bednarek-Michalska Bożena, Siewicz
Krzysztof, Szprot Jakub,Otwartość w publicznych instytucjach
kultury [PDF], Creative Commons, [dostęp 13.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/CCpublikacja.pdf.



Creative Commons, The power of open [online], [dostęp 13.06.2013],
Dostępny w Internecie: http://thepowerofopen.org/assets/pdfs/tpoo_pol.pdf.
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Lekcja: Jak wpływasz na otoczenie,
działając w sieci?

Wiedza w pigułce ?
Kiedy publikujemy w sieci informacje na swój temat, zwykle udostępniamy też
informacje o innych ludziach. Zamieszczanie fotografii i filmów, na których znajdują
się nasi znajomi, oznaczanie ich nazwisk w serwisach społecznościowych, zmiana
statusu związku czy pisanie o tym, gdzie się znajdujemy i co robiliśmy, to
zachowania, które dotyczą nie tylko nas. Wybory, których dokonujemy w tym
zakresie, mają wymiar etyczny.
Nowe technologie stwarzają możliwości, których nie było nigdy wcześniej. Łatwo
się tym zachłysnąć. W sieci dostępne są strony, na których dorośli publikują
fotografie swoich pociech (np. „Reasons my son is crying”), nie zastanawiając się
ani nad uczuciami milusińskich, ani nad innymi skutkami swojego działania.
Niedługo dzieci będą mogły odnaleźć w Internecie zapis całego swojego życia — w
portalach społecznościowych rodzice nie tylko dokumentują pierwsze kroki
potomstwa, ale publikują też zdjęcia USG płodu (w 2011 r. Facebook umożliwił
nawet zakładanie kont nienarodzonym). A przecież Internet to nie rodzinny album
fotograficzny — to raczej rodzaj kartoteki, do której dostęp ma każdy.
Gdy ktoś udostępnia w serwisie społecznościowym zdjęcia z imprezy, zwykle nie
zastanawia się nad skutkami tego działania. A konsekwencje mogą być różne,
czasami trudne do przewidzenia. Może komuś będzie po prostu przykro
(konsekwencje subiektywne), a może zostanie mu obniżona ocena z zachowania
(obiektywne). Może będzie miał nieprzyjemności, ponieważ jego bliscy dowiedzą
się z Internetu o tym, jak spędza wolny czas (krótkofalowe), a może za jakiś czas nie
zdobędzie wymarzonej pracy, gdyż potencjalny pracodawca znajdzie w sieci jego
ośmieszające zdjęcie (długofalowe).
Nikt nie chciałby znaleźć w sieci kompromitujących materiałów na swój temat.
Zdarza się ― jak w przypadku 16-letniej Amandy Todd, która popełniła
samobójstwo po tym, gdy zamieszczono w Internecie jej zdjęcie topless — że
prowadzi to do tragedii. Takie sytuacje stanowią jednak margines, codzienna
[nad]obecność w sieci być może wielu Twoim znajomym zupełnie nie przeszkadza.
Ponosisz jednak odpowiedzialność za to, co publikujesz na ich temat.
Z jednej strony mamy prawo do komunikacji, do prezentowania własnych opinii,
przedstawiania poglądów; z drugiej — mamy też prawo do określonego traktowania,
do autonomii informacyjnej, czyli decydowania o ujawnianiu informacji na swój
temat oraz kontrolowania informacji dotyczących własnej osoby, którymi dysponują
inni. Autonomia informacyjna zależy od indywidualnych preferencji. Są ludzie,
którzy po prostu nie chcą, by ktoś miał wgląd do ich fotografii — pewien mężczyzna
wytoczył Nk. pl proces, gdy znalazł w sieci zdjęcie klasowe z lat 70. ze swoim
nazwiskiem.

Nie wszyscy mamy tę samą wrażliwość, a materiały raz zamieszczone w sieci nie
znikają, nawet jeśli je skasujemy. Za każdym razem należy się zatem zastanowić,
czy upublicznienie informacji o kimś (zdjęć, nagrań, statusów) bez jego wyraźnej
zgody jest na pewno w porządku. A w razie jakichkolwiek wątpliwości — po prostu
o to zapytać.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Uczestnicy i uczestniczki poznają pojęcie autonomii informacyjnej. Przeanalizują
sytuacje, w których autonomia ta zostaje naruszona. Stworzą również listę działań,
o których należy pamiętać, publikując informacje o innych w sieci.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją, jakie konsekwencje dla innych może mieć publikowanie
informacji w Internecie;



rozumieją, że nie wszystkie konsekwencje publikowania treści w sieci da się
przewidzieć;



potrafią wyjaśnić, czym jest autonomia informacyjna jednostki;



wiedzą, jak należy się zachowywać w sieci, by respektować autonomię
informacyjną innych osób;



rozumieją własną odpowiedzialnością za publikowanie informacji o innych.

Przebieg zajęć

1.
Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom czyste kartki formatu A4. Następnie,
korzystając z materiału pomocniczego dla prowadzących, odczytaj kolejne
przykłady zachowań. Poproś uczestników i uczestniczki o zapisywanie ich w formie
haseł wewnątrz lub na zewnątrz narysowanego na kartce koła, w zależności od tego,
czy te zachowania nie przeszkadzają im (wewnątrz), czy też odczuwają je jako
naruszające ich prywatność (na zewnątrz).
Później poproś o podanie zarówno przykładów zachowań, które znalazły się w
środku koła, jak i tych, które znalazły się na zewnątrz. Podsumowując, zwróć uwagę,
że ludzie różnią się między sobą tolerancją na pewne zachowania. Dla każdego
granice znajdują się gdzie indziej.
CZAS

10 min
METODA
praca indywidualna, rozmowa
POMOCE
czyste kartki A4, długopisy, materiał pomocniczy dla prowadzących „Autonomia
informacyjna” (DOC)

2.
Korzystając z Wiedzy w pigułce, opowiedz, w jaki sposób publikujemy treści
dotyczące innych osób, na przykład:


zdjęcia małych dzieci w serwisach społecznościowych;



zdjęcia kolegów i koleżanek na imprezach;



wypowiedzi na temat innych osób na forach, blogach, w serwisach
społecznościowych.

Zapytaj uczestników, jakie mogą sobie wyobrazić konsekwencje udostępniania tych
informacji w sieci.
Podsumuj, mówiąc o krótkofalowych i długofalowych skutkach naszych działań w
sieci. Zwróć uwagę na to, że nie da się przewidzieć wszystkich konsekwencji
aktywności w Internecie. Raz opublikowane informacje pozostają w nim na zawsze,
a nie wiemy, kto w przyszłości się nimi zainteresuje.
CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej, rozmowa
POMOCE
Wiedza w pigułce

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 4-osobowe grupy. Poproś każdą grupę o
zastanowienie się nad tym, o czym należy pamiętać, jeśli:


zależy nam na respektowaniu autonomii informacyjnej innej osoby;



chcemy zatroszczyć się o naszą autonomię informacyjną;



zdarzy nam się naruszyć czyjąś autonomię informacyjną.

Poproś grupy o przygotowanie prezentacji w formie znaków nakazujących,
zakazujących lub ostrzegawczych. Po 10–15 minutach poproś grupy o prezentację.

Podsumuj, przywołując przykłady zachowań podane przez grupy należące do każdej
z trzech sytuacji. Zwróć uwagę na to, że to my ponosimy odpowiedzialność za
materiały, które publikujemy w sieci o innych, a także na to, że każdy z nas ma inną
wrażliwość — jedna osoba nie ma nic przeciwko zamieszczaniu jej zdjęć na portalu
społecznościowym, a druga nie będzie sobie tego życzyć bez zapytania ją o zgodę.
CZAS
25 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
mazaki, duże arkusze białego papieru
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzonych zajęciach:


rozumieją, jakie konsekwencje dla innych może mieć publikowanie
informacji w Internecie?



rozumieją, że nie wszystkie konsekwencje publikowania treści w sieci da się
przewidzieć?



potrafią wyjaśnić, czym jest autonomia informacyjna jednostki?



wiedzą, jak należy się zachowywać w sieci, by respektować autonomię
informacyjną innych osób?



rozumieją własną odpowiedzialnością za publikowanie informacji o innych?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2 możesz rozwinąć. Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4 grupy.
Korzystając z listy zachowań z materiału pomocniczego, poproś grupy o wypisanie
konsekwencji dla 3 wybranych zachowań w podziale na skutki:


subiektywne,



obiektywne,



krótkoterminowe,



długoterminowe.

Poproś grupy o prezentację wyników swojej pracy.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Materiał pomocniczy dla prowadzących „Autonomia informacyjna” (DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zdecyduj, które z poniższych zachowań wyrażają poszanowanie dla autonomii
informacyjnej innych osób:
1.

zapytanie o zgodę przed publikacją zdjęcia innej osoby;

2.

publikacja zdjęcia innej osoby i poinformowanie jej o tym;

3.

opisanie innej osoby na blogu, z wykorzystaniem jej imienia i nazwiska;

4.

opublikowanie w sieci kompromitującego zdjęcia swojego dziecka;

5.

opisanie zdarzenia z udziałem innej osoby w taki sposób, by
uniemożliwić jej identyfikację (np. pominięcie cech charakterystycznych
sytuacji, zmiana niektórych szczegółów).

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
autonomia informacyjna
ważny aspekt prywatności, prawo do samodzielnego decydowania o
ujawnianiu informacji na swój temat oraz do kontrolowania informacji
dotyczących własnej osoby, którymi dysponują inni.
etyka
namysł nad wartościami i moralnością (m. in. jej źródłami, racjonalnymi
podstawami itp). Jest czym innym niż sama moralność, którą można
sprowadzić do wskazań takich jak ”nie kłam”, ”nie rób drugiemu, co tobie
niemiłe”. Etyka poddaje te proste zasady w wątpliwość, sprawdza, czy są
słuszne i uniwersalne.
media społecznościowe
różnorodne narzędzia umożliwiające użytkownikom internetu rozbudowaną
interakcję. W zależności od charakteru tej interakcji wyróżniamy wśród nich
fora, czaty, blogi, portale społecznościowe, społeczności gier sieciowych,
serwisy crowdfundingowe i wiele innych.
prywatność

sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona
swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny.
Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty
prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe
jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na
bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia).

Czytelnia ?


Maria Cywińska, „Mamusiu, załóż mi konto na Facebooku!”, Gazeta
Wyborcza [dostęp: 23.06.2013]: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,114377,10730136,Mamusiu__zaloz_mi_konto_na_Facebooku_.ht
ml.



Barbara Gubernat, „Całe życie na Facebooku — profile dzieci na portalach
społecznościowych”, Fundacja Panoptykon [dostęp:
23.06.3013]: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/cale-zycie-nafacebooku-profile-dzieci-na-portalach-spolecznosciowych.



Krzysztof Majak, „Troll Parenting, czyli rodzice wyśmiewają własne dzieci
w internecie”, Na temat [dostęp: 23.06.3013]: http://natemat.pl/60525,trollparenting-czyli-rodzice-wysmiewaja-wlasne-dzieci-w-internecie.



Izabela Żbikowska, „Internetowy lincz przez zdjęcie na FB. Opolanki
oburzone”, Gazeta. pl [dostęp:
23.06.3013]: http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,12968868,Internetowy_lin
cz_przez_zdjecie_na_FB__Opolanki_oburzone. html.

Lekcja: Media społecznościowe — nasz
świat czy tylko narzędzia?
Wiedza w pigułce ?
Media społecznościowe są narzędziami, które wpływają na to, jak działamy.
Czasami wpływ ich widać na pierwszy rzut oka, np. inaczej komunikujemy się na
forum, komentując artykuł czy czatując w trakcie gry on-line.
Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak dalece medium wpływa na nasze
zachowania kominukacyjne. Np. nieustanne wyświetlanie aktualności na portalach
społecznościowych prowadzi do chęci bezustannego śledzenia zmian. Medium

prowokuje nas do częstego dodawania statusów poprzez określoną budowę
interfejsu.
Bywa również, że sposoby wyrażania naszych emocji zmieniają się po wejściu do
sieci. Wielu osobom łatwiej tam przychodzi wspieranie czy chwalenie, ale też nieraz
obrażanie innych. Deklaracje „lubię to” zmieniły sens. Mogą wyrażać współczucie
lub zainteresowanie jakąś sprawą.
Portale społecznościowe zachęcają do otwartości i ograniczania sfery prywatnej. W
wielu osobach wytworzyło to potrzebę dzielenia się wydarzeniami z życia
codziennego, choćby był to tylko spożywany posiłek. Inni starają się chronić swoją
prywatność, m.in. zabraniając oznaczania zdjęć i nie określając statusów związku.
Jednocześnie okazuje się, że za pomocą popularnych narzędzi trudno przekazywać
treści pełne powagi czy informacje o osobistych tragediach, np. o śmierci bliskich.
Dochodzi do groteskowych sytuacji, gdy zmarła osoba nadal ma swój profil.
Społeczności on-line stały się pośrednikiem naszej komunikacji w różnych kręgach
społecznych. Wśród znajomych mamy rówieśników, rodzinę, często również
nauczycieli czy przełożonych w pracy. Zwykle do wszystkich tych osób odnosimy
się zupełnie inaczej, dostosowując nasz wizerunek do sytuacji. Manipulowanie
ustawieniami prywatności ułatwia kontrolę nad opinią o nas wśród innych
użytkowników. Czy jednak np. nauczyciel może wymagać od nas odpowiedniego
zachowania w sieci?
Internet pozwala też na tworzenie wizerunku w oderwaniu od naszych poglądów i
działań. Przykładem może być aktywność obywatelska i kulturalna — deklaracja
wzięcia udziału w wydarzeniu nie musi iść w parze z faktycznym uczestnictwem.
W mediach społecznościowych możemy przyjmować różne strategie — możemy
postawić na szczerość i spójność komunikatów kierowanych do wszystkich lub na
kreowanie różnych wizerunków.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Sprawdzamy, w jaki sposób zachowujemy się, pokazujemy swoją tożsamość, a tym
samym tworzymy swoje wizerunki on-line i off-line.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:



mają świadomość, że sytuacja i używane kanały informacyjne on-line i offline wpływają (ułatwiając lub utrudniając) na wyrażanie pewnych emocji,
przekazywanie różnego typu informacji;



rozumieją, że wizerunek, jaki pokazują on-line i off-line może być
analizowany, a w przypadku niespójności podważany przez innych;



rozumieją szanse i zagrożenia związane z kreowaniem swojego wizerunku w
sieci;



rozumieją, jak medium (interfejs) wpływa na nasze zachowania — np.
Facebook zachęca do częstego aktualizowania statusów;



mają świadomość, że otoczenie on-line i off-line próbuje przykuć ich uwagę
i mogą temu przeciwdziałać.

Przebieg zajęć

1.
Rozdaj wszystkim karty pracy „Zachowania off-line i on-line” (ODT, DOC) i
poproś o ich wypełnienie i zastanowienie się nad pytaniami na końcu.
CZAS
10 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
kopie karty pracy „Zachowania off-line i on-line” (ODT, DOC)

2.
Podziel grupę na cztery podgrupy i poproś o wymienienie się refleksjami i uwagami
dotyczącymi wypełnionej karty pracy. Daj każdej podgrupie dodatkowe pytanie
z materiału pomocniczego „Zachowania off-line i on-line — dodatkowe
pytania” (ODT, DOC), poproś o dyskusję i wypracowanie odpowiedzi (zapisanych
na papierze dużego formatu), a potem przedstawienie ich na forum całej grupy. Po
poszczególnych prezentacjach daj czas innym podgrupom na zabranie głosu w
dyskusji.
CZAS
25 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, dyskusja
POMOCE

wydruk materiału pomocniczego „Zachowania off-line i on-line — dodatkowe
pytania” (ODT, DOC), papier dużego formatu, markery

3.
Podsumuj dyskusję. Możesz skorzystać z poniższych wskazówek i „Wiedzy w
pigułce”.
Zachowania on-line i off-line u jednych bywają bardzo podobne, u innych wyglądają
zupełnie inaczej. Każdy, będąc on-line czy off-line, ma prawo kształtować swój
wizerunek tak, jak chce. W obu sytuacjach trzeba brać pod uwagę, że zachowanie
zostanie zarejestrowane — czy to przez strony, z których korzystamy lub ich
użytkowników czy np. miejski monitoring albo któregoś z przechodniów. W obu
przypadkach kreowane wizerunki, szczególnie te nieszczere czy fałszywe mogą być
też kwestionowane i podważane.
Rzeczywistość on-line nakłania nas do interakcji — aplikacje migają, wyskakują
okienka, pojawiają się pytania o samopoczucie, nowe wpisy znajomych osób w
serwisie społecznościowym. Koniecznie trzeba coś polubić, skomentować. Trzeba
mieć świadomość, że interfejs jest tak skonstruowany, abyśmy tym mediom
poświęcali jak najwięcej czasu. W sytuacjach on-line czujemy się bardziej
anonimowi. Często sądzimy, że możemy sobie pozwolić na więcej — możemy
kogoś obrazić, przekląć, a może nawet coś zniszczyć. Czy nasz wizerunek powinien
być spójny w ramach działań off-line i on-line, a także czy powinna istnieć spójność
między oboma wizerunkami? A czy tak samo zachowujemy się wobec różnych
naszych znajomych, wobec znajomych i nieznajomych, wobec młodszych i
starszych? Różne zachowania w różnych sytuacjach są naturalne. Ważne jest, żeby
nie zachowywać się sztucznie, ale w zgodzie z samym sobą.
CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej, rozmowa
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


mają świadomość, że powinni wybierać odpowiednie kanały informacyjne
on-line i off-line do przekazywania różnego typu informacji;



rozumieją, że jeśli pokażą swoją fałszywą tożsamość on-line i off-line, to
może ona zostać zakwestionowana przez innych (znajomych i
nieznajomych);



rozumieją, jak medium (interfejs) wpływa na nasze zachowania — np.
Facebook zachęca do częstego aktualizowania statusów;



są świadomi, że otoczenie on-line i off-line próbuje przykuć ich uwagę i
wciągnąć do interakcji; wiedzą, że mogą to regulować.

Opcje dodatkowe
W punkcie 3 zapytaj grupę:


W jaki sposób można uchronić się przed rozpraszaniem uwagi on-line i offline?



Jaki mają sposób na pokazywanie siebie (swojej tożsamości) on-line i offline? Czego unikają?

Rozważ realizację jednego z ćwiczeń lub całej lekcji „Wizerunek w sieci” nt.
kreowania i interpretowania wizerunku w internecie.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy „Zachowania off-line i on-line” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
pytania” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

„Zachowania

off-line

i

on-line

—

dodatkowe

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Prawda/fałsz
1. PRAWDA FAŁSZSłowa wsparcia w ciężkiej sytuacji lepiej przekazywać
na osobności lub w prywatnej wiadomości niż publicznie.
2. PRAWDA FAŁSZKliknięcie „lubię to” czy umieszczenie pozytywnego
komentarza w serwisie społecznościowym nie jest najlepszym sposobem na
wsparcie inicjatywy wymagającej fizycznej pomocy.
3. PRAWDA FAŁSZPubliczne przyznanie sobie zasługi przyniesie
wizerunkową korzyść, nawet jeśli po jakimś czasie wyjdzie na jaw, że to
nieprawda.

4. PRAWDA FAŁSZZa każdym razem, gdy Facebook pyta „o czym teraz
myślisz”, należy mu szczerze odpowiadać.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
interfejs
część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z
użytkownikiem. Interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i
klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie - przetwarzane są
sygnały użytkownika i maszyny.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Hansen Onno, Staszyńska Beata, Zbierski Tomasz i
inni, Dynamiczna tożsamość — o co chodzi? Warsztaty
interdyscyplinarne 2012 [PDF], Fundacja Citizen Project, [data
dostępu: 03.06.2013], Dostępny w
Internecie: http://dynamicznatozsamosc.org/wpcontent/uploads/2012/12/Dynamiczna-Tozsamosc.pdf.

wróć na górę

Lekcja: Prywatność współcześnie
Wiedza w pigułce ?
Prywatność wiąże się z określoną kulturą, zależy od miejsca i czasu. Trudno ją
zdefiniować, jesteśmy jednak świadomi tego, że ją mamy — czujemy to zwłaszcza
wówczas, gdy zostanie naruszona. Choć bywa utożsamiana z intymnością, ma
znacznie szerszy zakres. Możemy wyróżnić jej cztery sfery: (1) ciała, (2) przestrzeni
(pokój, plecak), (3) informacji (ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku)
oraz (4) komunikacji (poufność komunikacji). W przypadku korzystania z Internetu
i nowych technologii mamy najczęściej do czynienia z ingerencją w dwa ostatnie
aspekty prywatności.

Problemy związane z ingerencją w prywatność dotyczą nie tylko odległych reżimów.
Spotykamy się z nimi codziennie. Rozwój technologii pociąga za sobą coraz to nowe
wyzwania: dzisiaj różne podmioty nie tylko gromadzą informacje na nasz temat, ale
także zajmują się ich wymienianiem i kojarzeniem. Informacje o obywatelkach i
obywatelach są integrowane w centralnych bazach danych prowadzonych przez
państwo (m. in. w ramach Systemu Informacji Oświatowej). Na każdym kroku
pozostawiasz ślady: poruszając się po sieci, korzystając z karty płatniczej, kart
lojalnościowych, karty miejskiej. Twoje rozmowy telefoniczne z przedstawicielami
firm są nagrywane.
W przestrzeni publicznej — w banku, w urzędzie, w szkole, a czasem nawet w
przebieralni (!) na basenie — otaczają Cię kamery monitoringu wizyjnego (CCTV).
W szkołach obok monitoringu pojawiają się karty umożliwiające wejście do
budynku, a nawet identyfikatory z chipem RFID. Współcześnie rodzice mogą łatwo
zlokalizować swoje dzieci (np. poprzez telefonię komórkową). Choć niektórzy
ludzie dzięki tym narzędziom czują się bezpieczniej, nie sposób nie zauważyć, że
wyraźnie ingerują one w prywatność.
Istnieją sytuacje, w których ograniczenie prywatności bywa konieczne — możemy
do nich zaliczyć na przykład podejrzenie o popełnienie przestępstwa (kontrola
korespondencji) czy ochronę zdrowia (obowiązkowe szczepienia). Rozwój nowych
technologii sprawia jednak, że ingerencje w prywatność stają się łatwiejsze i
częstsze. Niestety, nie zawsze są one uzasadnione. Coraz powszechniejsze
wykorzystywanie technologii do nadzoru tłumaczone bywa działaniami na rzecz
walki z terroryzmem, naszej wygody czy cudzego prawa do informacji. Warto
krytycznie patrzeć na te działania i zwracać uwagę, czy rzeczywiście służą one
realizacji założonych celów, a nie na przykład zyskowi prywatnych firm czy
zdobyciu popularności wśród wyborców.
Nowe technologie sprawiają również, że ingerencje w prywatność stają się mniej
zauważalne i dokuczliwe. To pewnie dlatego czasami nie dostrzegasz w ich
wykorzystaniu niczego niewłaściwego. Zastanów się jednak: czy gdyby zamiast
kamery CCTV w autobusie komunikacji miejskiej znajdował się obcy człowiek
nagrywający Cię przez cały czas trwania podróży, czuł(a)byś się równie
komfortowo? Zapewne nie. W czym zatem tkwi różnica? W wykorzystywanym
narzędziu.
Prywatność to wartość sama w sobie. Jej naruszenie może oznaczać krzywdę
niezależnie od tego, czy wiąże się z realną szkodą, czy też nie, oraz czy zostało
dokonane za pośrednictwem nowoczesnych technologii, czy też bez ich
wykorzystania. Nie chcemy, by ktoś postronny czytał nasze papierowe listy, e-maile
czy SMS-y — nawet wówczas, gdyby miał nikomu nie zdradzić ich treści.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia wprowadzają uczestników i uczestniczki w temat prywatności, ze
szczególnym uwzględnieniem ingerencji w prywatność za pośrednictwem nowych
technologii. Uczestnicy i uczestniczki zastanowią się, w jakich sytuacjach
ograniczenia prywatności są uzasadnione, a w jakich niedopuszczalne.
Cele operacyjne:
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią wymienić zachowania, które ingerują w ich prywatność;



potrafią podać przykłady naruszania prywatności z użyciem nowych
technologii;



wiedzą, w jakich sytuacjach ingerencja w prywatność jest uzasadniona;



rozumieją, dlaczego nowe technologie są wyzwaniem dla prywatności;



rozumieją, że prywatność powinna być chroniona, nawet jeśli konsekwencje
jej naruszenia nie są od razu widoczne;



potrafią podać przykłady naruszania prywatności poprzez działania różnych
instytucji.

Przebieg zajęć

1.
Powiedz, że dzisiaj będziecie zajmować się tematem prywatności. Rozdaj każdej
osobie kartę pracy „Ingerencje w prywatność” (ODT, DOC). Poproś o zapoznanie
się z instrukcją i wykonanie zadania.
CZAS
10 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
długopisy, karta pracy „Ingerencje w prywatność” (ODT, DOC)

2.
Zapytaj uczestników, które zachowania uznali za najbardziej ingerujące w ich
prywatność. Możesz zapisać je na tablicy. Rozpocznij rozmowę na temat ograniczeń
prywatności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii.

Pytania, które możesz zadać grupie:
1. Z jakiego powodu te zachowania najbardziej ingerują w Waszą prywatność?
2. Czy można ingerować w naszą prywatność, nawet jeśli nie pociąga to za
sobą żadnych konsekwencji? Możesz podać przykład podglądania dla
samego podglądania, przeczytania intymnego listu i nie zrobienia nic z tymi
informacjami etc. Zwróć uwagę, że prywatność jest wartością, która jest
chroniona bez względu na to, czy jej naruszenie ma jakieś skutki.
3. Czy zdarza się, że nie zauważamy ingerencji w prywatność za pomocą
nowych technologii? Dlaczego tak się dzieje?
4. W jakich sytuacjach ingerencje w prywatność są dopuszczalne?
CZAS
10 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda, wyniki pracy z ćwiczenia 1

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy (w przypadku dużej liczby
uczestników — na 6). Każdej grupie rozdaj tekst z materiału pomocniczego dla grup
„Wyzwania prywatności” (ODT, DOC).
Poproś grupy o zapoznanie się tekstami i zastanowienie się nad odpowiedzią na
następujące pytania:


Jakie osoby i instytucje były opisane w tekście?



Do jakich ograniczeń prywatności odnosi się tekst?



Jakich argumentów mogą używać podmioty dążące do ingerencji w
prywatność? Które z nich są przekonujące, a które nie?



W jakich sytuacjach ograniczanie prywatności jest uzasadnione, a w jakich
niedopuszczalne?

Pytania zapisz na tablicy. Zwróć uwagę, że zadaniem grup będzie później
przygotowanie 2–4-minutowej prezentacji.
CZAS
10 min
METODA

praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Wyzwania dla prywatności” (ODT, DOC)

4.
Poproś każdą grupę o przedstawienie odpowiedzi na pytania. Każda z grup ma na to
2–4 minuty (w zależności od liczby grup).
Podsumuj, zwracając uwagę na to:


w jakich sytuacjach ograniczanie czyjejś prywatności jest uzasadnione
(podejrzenie popełnienia przestępstwa, bezpieczeństwo narodowe);



że argument dotyczący bezpieczeństwa bywa nadużywany w dyskusji o
ograniczeniach prywatności;



że w niektórych sytuacjach prywatność jest ceną za wygodę i że od nas
zależy wybór między jednym a drugim.

CZAS
15 min
METODA
prezentacja
POMOCE
wyniki pracy z ćwiczenia 3
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzonych zajęciach:


potrafią wymienić zachowania, które naruszają ich prywatność?



potrafią podać przykłady naruszania prywatności z użyciem nowych
technologii?



wiedzą, w jakich sytuacjach ingerencja w prywatność jest uzasadniona?



rozumieją, dlaczego nowe technologie stanowią wyzwanie dla prywatności?



rozumieją, że prywatność powinna być chroniona, nawet jeśli od razu nie
widać konsekwencji jej naruszenia?



potrafią podać przykłady naruszania prywatności poprzez działania różnych
instytucji?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, ćwiczenie 3 możesz zmodyfikować poprzez rozdanie każdej
grupie wszystkich 3 tekstów.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Ingerencje w prywatność” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy dla grup „Wyzwania prywatności” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe.
1. PRAWDA FAŁSZŚledzenie aktywności użytkowników w sieci to przykład
ingerencji w prywatność z użyciem nowych technologii.
2. PRAWDA FAŁSZPrywatności w sieci nie da się naruszyć, bo w sieci
jesteśmy anonimowi.
3. PRAWDA FAŁSZPodejrzenie popełnienia przestępstwa to sytuacja
uzasadniająca ingerencję w czyjąś prywatność.
4. PRAWDA FAŁSZAktywność użytkowników e-booków jest śledzona przez
producentów.
5. PRAWDA FAŁSZWalka z terroryzmem to częsty argument, który pada w
dyskusji na temat ingerencji w prywatność.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
monitoring wizyjny
(CCTV), system służący do zdalnego przekazywania obrazu, obejmujący
jedną bądź wiele kamer. Wykorzystywany jest przez instytucje publiczne i
podmioty prywatne do różnych celów (np. ochrony mienia czy walki z
przestępczością). W niektórych krajach budzi spore kontrowersje ze względu
na ingerencję w prywatność obserwowanych osób.
System Informacji Oświatowej
(SIO), system baz danych, w których zbierane są informacje na temat
uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli, szkół i placówek

oświatowych oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu
oświaty. Na poziomie ministerstwa gromadzone są dane identyfikacyjne
uczniów i uczennic, takie jak PESEL czy miejsce zamieszkania, oraz długa
lista innych danych, zbieranych przez całą ścieżkę edukacyjną: od
przedszkola do liceum.
geolokalizacja
określenie fizycznego położenia geograficznego osoby i urządzenia
telekomunikacyjnego za pomocą systemu GPS lub adresu IP.
dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące określonej osoby fizycznej (czyli
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania). Nie mamy do
czynienia z danymi osobowymi wówczas, gdy informacja dotyczy instytucji
(np. firmy), grupy osób, osoby fikcyjnej (np. postaci literackiej) czy takiej,
której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Dane osobowe podlegają ochronie i
nie mogą być zbierane bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. zgody
osoby, której dotyczą).
prywatność
sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona
swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny.
Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty
prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe
jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na
bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia).
cyfrowy ślad
informacje na temat aktywności konkretnych osób w sieci, magazynowane
na serwerach dostawców internetu i właścicieli stron. Tworzą go m.in.
zdjęcia, informacje o kupionych produktach, nicki, wpisy na blogach, ale
również dane, które zostawiamy w sieci mimowolnie, np. adres IP czy
informacja o systemie operacyjnym, z którego korzystamy.
media społecznościowe
różnorodne narzędzia umożliwiające użytkownikom internetu rozbudowaną
interakcję. W zależności od charakteru tej interakcji wyróżniamy wśród nich
fora, czaty, blogi, portale społecznościowe, społeczności gier sieciowych,
serwisy crowdfundingowe i wiele innych.
ochrona wizerunku
wizerunek każdej osoby (czyli jej podobizna utrwalona na przykład na
zdjęciu bądź filmie) podlega ochronie. Oznacza to, że nie może on być
rozpowszechniany bez zgody danej osoby. Są jednak wyjątki.
Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody jest możliwe na przykład w
przypadku: (1) osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w
związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, (2) osób stanowiących
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza, (3) osób, które otrzymały zapłatę za pozowanie, chyba że wyraźnie
zastrzegły inaczej, (4) osób ściganych listem gończym.
RFID

(ang. Radio-frequency identification), technika, która wykorzystuje fale
radiowe do przesyłania danych na odległość. Używana jest w różnego
rodzaju narzędziach działających bezstykowo (np. kartach PayPass).
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


„Surveillance Camera Man 2”, YouTube [dostęp:
23.06.2013]: https://www.youtube.com/watch?v=ym7x7twSoqc.



Katarzyna Jędruszczak, „Prywatność w różnych kulturach” [dostęp:
23.06.2013]: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=90.



Małgorzata Szumańska, Dorota Głowacka, „Nadzór 2011. Próba
podsumowania”, Fundacja Panoptykon — Wprowadzenie, s. 3–10 [dostęp:
23.06.3013]: http://www.panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/nadzor2
011_raport_0.pdf.



David Murakami Wood (red.), „Raport o społeczeństwie nadzorowanym”
— Wprowadzenie do społeczeństwa nadzorowanego, s. 5–15 [dostęp:
23.06.3013]: http://panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/raport-ospoleczenstwie-nadzorowanym.pdf.



David Lyon, „Statystycznie podobny do Breivika”, Gazeta Wyborcza
[dostęp:
23.06.2013]:http://wyborcza.pl/1,97738,10030938,Statystycznie_podobny_d
o_Breivika.html.

wróć na górę

BEZPIECZENSTWO

Lekcja: Twój cyfrowy ślad

Wiedza w pigułce ?
Z Internetu korzystamy w wielu codziennych sytuacjach, zarówno w celach
prywatnych, jak i oficjalnych. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, że posługując
się urządzeniem podłączonym do sieci, pozostawiamy po sobie mnóstwo cyfrowych
śladów — nie tylko w wyniku celowego zamieszczania informacji w postaci tekstu,
zdjęć czy wideo, ale także (często nieświadomie) na skutek korzystania z aplikacji
w smartfonie czy przeglądarki internetowej.
W Internecie każdy z nas kształtuje swój wizerunek: udzielając się na forach
dyskusyjnych, komentując artykuły, korzystając z portali społecznościowych
(Facebook, Flickr, Filmweb), prowadząc blogi. Zastanów się, czy warto te
aktywności podejmować pod własnym nazwiskiem — materiałów raz
zamieszczonych w sieci nie da się tak po prostu usunąć. Dobrze czasem zapytać:
„Jeśli ktoś znałby mnie tylko z sieci, to co mógłby o mnie powiedzieć? ” i… „Czy
na pewno by mi się to podobało?”.
Miej świadomość, że w Internecie udostępniamy informacje na swój temat nie tylko
samodzielnie, tj. w sposób świadomy (statusy, komentarze), ale także w sposób
automatyczny (zestaw informacji podawanych przez przeglądarkę, w tym adres IP,
język, system operacyjny, czcionki) oraz półautomatyczny (geolokalizacja — np.
przez Endomondo, popularną aplikację na smartfona). Twoje e-maile odebrane przez
usługę Gmail są skanowane i na podstawie najczęściej występujących słów zostają
dobrane reklamy. Niektóre aplikacje w smartfonie żądają m. in. dostępu do Twojej
listy kontaktów czy zawartości kalendarza. Wyszukiwarka Google zapamiętuje
historię zapytań — a w oparciu o treści, które tam pozostawiasz, można Cię
zidentyfikować (przydatne: Tosdr.org).
Udostępnianie danych na swój temat ma swoje konsekwencje krótko — i
długoterminowe. Zamieszczenie filmu z imprezy na YouTube dziś może Ci się
wydawać świetnym pomysłem, ale czy chcesz, by mógł zobaczyć go Twój
potencjalny pracodawca? Internet to globalna tablica ogłoszeń: każdy może się
zapoznać z zamieszczonymi tam materiałami i wyciągnąć z nich wnioski —
niekoniecznie po Twojej myśli. Gdy opublikujemy coś w sieci, tracimy kontrolę nad
informacją. Może ona zostać wykorzystana przez kogoś na naszą niekorzyść.
Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie to przewidzieć.
Twoje dane gromadzą różne podmioty, m. in. operatorzy sieci komórkowych,
producenci telefonów i oprogramowania, dostawcy usług internetowych. Dla wielu
stanowią łakomy kąsek: część firm dzięki reklamom zarabia na nich już teraz,
ubezpieczyciel lub bank może zrobić z nich użytek w przyszłości, a do wszystkiego
— w razie potrzeby — otrzyma dostęp państwo.

Wskazówki dla uczestników i uczestniczek:
1. Pamiętaj, by podawać tylko dane niezbędne do skorzystania z określonej
usługi.
2. Unikaj posługiwania się prawdziwym nazwiskiem. Nigdy nie publikuj w
sieci intymnych informacji; unikaj publikowania prywatnych danych.
3. Jeśli korzystasz z serwisów społecznościowych, zadbaj o odpowiednie
ustawienia prywatności. Im mniej informacji udostępniasz osobom
postronnym, tym lepiej. Zważ jednak, że dostęp do tego, co zamieszczasz,
zawsze ma usługodawca, który może się tym podzielić z innymi podmiotami
— a na to nie masz już wpływu. Zastanów się, czy na pewno warto z tych
serwisów korzystać.
4. Zastanów się, czy korzystać z usług sklepów internetowych. Może lepiej
zrobić zakupy poza siecią i — zamiast mnożyć swoją kartą płatniczą
elektroniczne ślady — zapłacić gotówką.
5. Staraj się nie udostępniać informacji o sobie w sposób półautomatyczny. Na
przykład nie korzystaj z możliwości „oznaczanie się” w miejscu pobytu.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
W trakcie zajęć przybliżony zostanie temat udostępniania w sieci informacji o sobie.
Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z różnymi sposobami udostępniania
informacji: automatycznym, półautomatycznym i samodzielnym. Przedstawione
zostaną przykładowe sposoby służące ograniczeniu liczby udostępnianych
informacji i ułatwieniu dbania o prywatność w sieci. Uczestnicy i uczestniczki będą
mieli okazję zastanowić się, które z nich są skłonni wykorzystać.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją, że informacje mogą być udostępniane w sieci nie tylko
samodzielnie przez użytkowników;



wiedzą, jakie informacje udostępniają o sobie, używając przeglądarki
internetowej, smartfonów i aplikacji;



wiedzą, że ujawnianie informacji o sobie w sieci może mieć różne trudne do
przewidzenia konsekwencje;



wiedzą, że informacji z sieci nie da się usunąć;



umieją ograniczać liczbę informacji udostępnianych o sobie w sieci;



wiedzą, jakie zachowania pomagają chronić prywatność.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestników i uczestniczki na pary. Każdej parze rozdaj jedną historię z
wydrukowanego i pociętego materiału pomocniczego dla grup „Informacje o nas w
sieci” (ODT, DOC). Poproś o zapoznanie się z historiami. Następnie rozpocznij
rozmowę, zadając pytanie: „Jakie informacje o sobie udostępniali w sieci Justyna i
Hubert?”. Podziel tablicę na 2 części: Justyna i Hubert. Zapisuj na tablicy przykłady
podawane przez grupy.
Pytania pomocnicze, które możesz zadać:
1. Jakich konsekwencji może doświadczyć Justyna, jeśli informacja, o której
godzinie biega, wpadnie w niepowołane ręce?
2. Kto może być zainteresowany informacjami o hobby Huberta?
3. W razie potrzeby uzupełnij wypowiedzi uczestników, korzystając
z materiału pomocniczego „Informacje o nas w sieci —
odpowiedzi”(ODT, DOC).
CZAS
15 min
METODA
praca indywidualna, rozmowa
POMOCE
wydrukowany i pocięty materiał pomocniczy dla grup „Informacje o nas w
sieci” (ODT, DOC), materiał pomocniczy dla prowadzących „Informacje o nas w
sieci — odpowiedzi”(ODT, DOC)

2.
Korzystając z Wiedzy w pigułce, opowiedz, jakie informacje udostępniamy o sobie
w sieci:


informacje zamieszczane automatycznie (informacje o systemie
operacyjnym, przeglądarce internetowej, zestawie zainstalowanych
czcionek, numerze IP);



informacje zamieszczane półautomatycznie (geolokalizacja, informacje w
plikach zdjęciowych o godzinie wykonania zdjęcia i modelu aparatu
fotograficznego, statusy na portalach społecznościowych — np. dotyczące
geolokalizacji);



informacje zamieszczane samodzielnie (statusy na portalach
społecznościowych, wpisy na forach, e-maile).

Zwróć uwagę, że informacje o nas gromadzą różne podmioty: operatorzy sieci
komórkowych, producenci telefonów i oprogramowania, usługodawcy internetowi.
Informacje, które raz znajdą się w sieci, pozostają w niej na zawsze — sieć nie
zapomina.
CZAS
5 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
Wiedza w pigułce

3.
Podziel uczestniczki i uczestników na grupy 4-osobowe. Każdej grupie rozdaj jedną
historię z karty pracy „Ograniczanie informacji”(ODT, DOC). Poproś grupy o
zastanowienie się nad odpowiedziami na pytania i wymienienie zachowań, które
ograniczyłyby liczbę ujawnianych o sobie informacji w sieci. W razie potrzeby
wprowadź uczestników do ćwiczenia, podając przykład sytuacji, w której
odpowiedzialne
zachowanie
uchroniłoby
osobę
przed
negatywnymi
konsekwencjami (np. nieumieszczenie zdjęć z imprezy w sieci, na które trafił
potencjalny pracodawca i zrezygnował z zatrudnienia). Po 10 minutach poproś grupy
o prezentację swoich rozwiązań.
Podsumowując, zwróć uwagę na to, że:


każda nasza aktywność w sieci zostawia po sobie ślad;



nie powinniśmy podawać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
w sieci tak, żeby inni mieli do nich łatwy dostęp;



trzeba zwracać uwagę, jakie informacje o sobie ujawniamy i udostępniać
tylko te, które są niezbędne;



sieć nie zapomina, raz zamieszczone informacje bardzo trudno z niej usunąć;



nie wszystkie konsekwencje zamieszczonych o nas informacji da się
przewidzieć;



niezależnie od ustawień prywatności informacje, które nie są widoczne dla
innych użytkowników, są znane usługodawcy.

CZAS
25 min

METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
karta pracy „Ograniczanie informacji” (ODT, DOC), materiał pomocniczy dla
prowadzących „Informacje o nas w sieci — odpowiedzi”, długopisy
wróć do spisu treści

Ewaluacja ?
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją, że informacje mogą być udostępniane w sieci nie tylko
samodzielnie przez użytkowników?



wiedzą, jakie informacje udostępniają o sobie, korzystając z przeglądarki
internetowej, smartfonów i aplikacji?



wiedzą, że ujawnianie informacji o sobie w sieci może mieć różne, trudne do
przewidzenia konsekwencje?



wiedzą, że informacji z sieci nie da się usunąć?



umieją ograniczać liczbę informacji udostępnianych o sobie w sieci?



wiedzą, że są zachowania, które pomagają chronić ich prywatność?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 3 można rozwinąć lub zmodyfikować o podawanie przez uczestników i
uczestniczki przykładów sytuacji, w których ktoś nie zadbał o swoją prywatność.
Mogą to być zachowania w sieci, w których szczególnie warto ograniczyć liczbę
ujawnianych informacji i zadbać o swoją prywatność.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Materiał pomocniczy dla grup „Informacje o nas w sieci” (ODT, DOC)
Karta pracy „Ograniczanie informacji” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy dla prowadzących „Informacje o nas w sieci —
odpowiedzi” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy dla prowadzących „Ograniczanie informacji — odpowiedzi”
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe:
1. PRAWDA FAŁSZInformacja o naszym położeniu dodawana do nowego
statusu na portalu społecznościowym to przykład informacji zamieszczonej
półautomatycznie.
2. PRAWDA FAŁSZOdpowiednie ustawienia prywatności na portalu
społecznościowym ograniczają liczbę dostępnych o nas informacji.
3. PRAWDA FAŁSZWiększość informacji da się skutecznie usunąć z sieci.
4. PRAWDA FAŁSZZamieszczanie informacji o sobie w sieci może mieć
trudne do przewidzenia konsekwencje w przyszłości.
5. PRAWDA FAŁSZDostawca Internetu nie gromadzi żadnych informacji o
użytkownikach sieci.

Zadanie 2

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (więcej niż jedna). Informacje o nas zamieszczane
w sieci automatycznie to:
1.

numer IP

2.

informacja o systemie operacyjnym

3.

zawartość dysku twardego

4.

informacja o używanej przeglądarce internetowej

5.

informacja o modelu komputera

6.

informacja o stanie baterii komputera

7.

zestaw czcionek zainstalowanych w systemie

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
cyfrowy ślad

informacje na temat aktywności konkretnych osób w sieci, magazynowane
na serwerach dostawców internetu i właścicieli stron. Tworzą go m.in.
zdjęcia, informacje o kupionych produktach, nicki, wpisy na blogach, ale
również dane, które zostawiamy w sieci mimowolnie, np. adres IP czy
informacja o systemie operacyjnym, z którego korzystamy.
geolokalizacja
określenie fizycznego położenia geograficznego osoby i urządzenia
telekomunikacyjnego za pomocą systemu GPS lub adresu IP.
media społecznościowe
różnorodne narzędzia umożliwiające użytkownikom internetu rozbudowaną
interakcję. W zależności od charakteru tej interakcji wyróżniamy wśród nich
fora, czaty, blogi, portale społecznościowe, społeczności gier sieciowych,
serwisy crowdfundingowe i wiele innych.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.
prywatność
sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona
swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny.
Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty
prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe
jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na
bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia).
profilowanie
oparty na określonych algorytmach mechanizm, który służy
kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, preferencji. Jest
stosowany m.in. w marketingu internetowym w celu prezentowania reklam
dopasowanych jak najściślej do potrzeb określonych użytkowniczek i
użytkowników sieci, w branży bankowej i ubezpieczeniowej w celu oceny
klienta, a także przez państwo w celu zwiększenia bezpieczeństwa (np. No
Fly List w USA).
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?



Barbara Gubernat, „Internet wie, co robisz”, Fundacja Panoptykon
[dostęp:
23.06.2013]: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/internet-wieco-robisz.



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Browsing wirtualne zagrożenia”
[dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/panopty
kon_poradnik_browsing.pdf.



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Bezpieczeństwo informacyjne w
serwisach web 2.0” [dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/biblioteka/bezpieczenstwoinformacyjne-w-serwisach-web-20.

wróć na górę

Lekcja: Bezpieczna komunikacja w sieci
Wiedza w pigułce ?
Internet daje poczucie anonimowości. Wielu z nas żywi przekonanie, że
komunikację w sieci łatwo zachować w tajemnicy. To poczucie jest jednak złudne.
Jeśli porównać Internet do poczty, to można powiedzieć, że większość komunikatów
nie przypomina listów osłoniętych kopertą przed wzrokiem postronnych, lecz
pocztówki, do których ma wgląd nie tylko nadawca i adresat, ale choćby listonosz
czy pracownicy sortowni listów. W przypadku sieci odpowiednikiem pracowników
poczty może być np. dostawca łącza internetowego czy administrator strony
internetowej.
Jeżeli korzystasz z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi (np. w restauracji czy innym
miejscu publicznym) Twoje dane — łącznie z hasłami do usług internetowych —
mogą zostać przechwycone przez niepowołaną osobę. Aby zwiększyć swoje
bezpieczeństwo, staraj się nie korzystać z takich sieci — a jeśli to niezbędne,
pamiętaj, aby nie robić wówczas rzeczy szczególnie wrażliwych (np. nie logować się
do konta bankowego!).
Nawet jeśli korzystasz z zabezpieczonej sieci, to przy wymianie danych za pomocą
podstawowego protokołu HTTP do informacji takich, jak adres IP (liczba nadawana
urządzeniu lub grupie urządzeń połączonych w jednej sieci), loginy i hasła, pliki
zamieszczane w udostępnianej przestrzeni, mają dostęp osoby trzecie: Twój
dostawca łącza internetowego, dostawca łącza internetowego dla serwera
przeglądanej strony, administratorzy węzłów pośrednich w sieci, przez które

przechodzi Twoja komunikacja, oraz administrator samej strony. W przypadku
podejrzenia naruszeń prawa administrator systemu dostawcy oraz administrator
strony mają obowiązek udostępnić Twoje dane podmiotom odpowiedzialnym za
egzekwowanie prawa, tj. policji, prokuraturze; a w niektórych wypadkach również
osobom fizycznym.
Aby ograniczyć dostęp do treści naszej komunikacji wyłącznie do nadawcy i
adresata, warto zastosować protokół HTTPS. Spotykasz się z nim, korzystając z
poczty elektronicznej, bankowości internetowej czy portali społecznościowych.
Staje się on coraz powszechniejszy i powinien być stosowany na wszystkich stronach
wymagających logowania (w niektórych przeglądarkach przed adresem strony
widnieje wówczas zielona kłódka). Warto zainstalować wtyczkę HTTPS
Everywhere, która automatycznie włącza protokół HTTPS tam, gdzie jest to
możliwe.
Istnieją różne sposoby na to, by chronić swoją komunikację w sieci przed
postronnymi osobami. Podstawę stanowi dbałość o odpowiednie ustawienia
prywatności w serwisach, z których korzystasz. Niektóre narzędzia wymagają
większych kompetencji — należy do nich TOR: specjalne oprogramowanie, które
pomaga ukryć lokalizację (adres IP) oraz zapewnić poufność komunikacji w sieci.
Ponieważ bywa on wykorzystywany do celów przestępczych (np. do dystrybucji
wizerunków seksualnego wykorzystywania dzieci, tzw. pornografii dziecięcej),
niektórzy poddają go krytyce. Warto jednak pamiętać, że to bardzo ważne i
przydatne narzędzie, używane m. in. przez opozycję polityczną w Iranie.
Inną metodą uniemożliwiającą osobom postronnym śledzenie naszej
aktywności w sieci jest choćby szyfrowanie poczty (np. z wykorzystaniem
PGP/GPG). PGP (Pretty Good Privacy) to zaawansowany system
kryptograficzny, GPG (GNU Privacy Guard) to jego odpowiednik udostępniany
na wolnej licencji GPL. Szyfrowanie poczty jest szczególnie istotne, jeśli chcemy
drogą elektroniczną przekazać poufne informacje.

Pomysł na lekcję ?
Uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się z podstawowymi informacjami
dotyczącymi przepływu danych w sieci. Odgrywając kilka scenek, będą mieli okazję
poznać różnice między przepływem danych przy użyciu protokołu HTTPS, w sieci
TOR i w sieci niezabezpieczonej.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:



rozumieją, że dane przesyłane w sieci przechodzą przez wiele pośrednich
urządzeń, które mogą mieć dostęp do ich treści i pozostają poza kontrolą
użytkownika;



rozumieją niebezpieczeństwa związane z logowaniem się do
niezabezpieczonych sieci;



wiedzą, że zachowanie prywatności i anonimowości w sieci jest bardzo
trudne;



potrafią podać przykłady narzędzi zwiększających bezpieczeństwo
komunikacji w sieci;



potrafią wyjaśnić korzyści, jakie daje HTTPS i TOR.

Pomysł na lekcję

1.
Korzystając z Wiedzy w pigułce, wprowadź uczestników i uczestniczki w temat
zajęć — przedstaw metaforę Internetu jako poczty. Komunikat przesyłany w sieci
można porównać do pocztówki, ale nie listu. Informacje, które wysyłamy, są dość
łatwo dostępne dla innych. Powiedz, że na dzisiejszych zajęciach uczestnicy
zapoznają się z funkcjonowaniem sieci i tym, jak informacje przepływają w sieci.
Dowiedzą się, jakie informacje są dostępne w momencie logowania się do
niezabezpieczonych sieci, do sieci TOR oraz przy wykorzystaniu protokołu HTTPS.
Podczas ćwiczenia w grupie zobrazują przepływ informacji według 3 scenariuszy.
Poproś uczestników i uczestniczki o zwrócenie uwagi, jakie korzyści użytkownikom
daje logowanie się do sieci za pomocą HTTPS czy TOR.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE
Wiedza w pigułce

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na minimum 8-osobowe grupy. Każdej grupie
rozdaj jedną instrukcję dla grup „Działanie sieci”(ODT, DOC) i materiał
pomocniczy „Sieć” (ODT, DOC). Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcjami i
wykonanie zadań. Monitoruj pracę grup i w razie potrzeby udziel wskazówek.
CZAS
30 min
METODA

praca w grupach
POMOCE
nożyczki, instrukcja dla grup „Działanie sieci” i materiał pomocniczy „Sieć”

3.
Zadaj uczestnikom i uczestniczkom pytanie:
1. Jakie dane ujawniamy, logując się do niezabezpieczonych sieci?
2. Jakie dane są o nas niedostępne, kiedy logujemy się do sieci z użyciem
TOR i HTTPS?
3. Jakie korzyści daje HTTPS i TOR?
Podsumuj zwracając uwagę, że TOR jest narzędziem, które umożliwia działania
internautów, np. w krajach, gdzie nie ma wolności słowa i gdzie aktywizm
polityczny jest brutalnie tłumiony. Natomiast HTTPS jest narzędziem, które
powinno być używane wszędzie, gdzie mamy do czynienia z logowaniem, na
przykład w bankowości internetowej i sklepach internetowych.
CZAS
10 min
METODA
rozmowa
Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzonych zajęciach:


rozumieją mechanizm przepływu danych w sieci?



rozumieją niebezpieczeństwa związane z logowaniem się do
niezabezpieczonych sieci?



wiedzą, że zachowanie prywatności i anonimowości w sieci jest bardzo
trudne?



potrafią podać przykłady narzędzi zwiększających bezpieczeństwo
komunikacji w sieci?



potrafią wyjaśnić korzyści, jakie daje HTTPS i TOR?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 3 możesz rozwinąć o stworzenie listy rzeczy, których dla własnego
bezpieczeństwa nie powinno się robić w sieci, kiedy jesteśmy zalogowani do
niezabezpieczonych sieci.

Ćwiczenie 2 możesz podsumować, korzystając z interaktywnej grafiki
tłumaczącej działanie HTTPS i TOR: https://www.eff.org/pages/tor-andhttps.

Materiały ?
Instrukcja dla grup „Działanie sieci” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy dla grup „Sieć” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz prawidłową odpowiedź (może być więcej niż jedna).
1. W przypadku logowania się w sieci bez użycia HTTPS, dostawca Internetu
użytkownika zna:
o

numer IP użytkownika

o

dane, które użytkownik przesyła i odbiera

o

adresy stron, które odwiedza

loginy i hasła, z których korzysta
2. W przypadku logowania się w sieci z użyciem HTTPS, dostawca Internetu
użytkownika zna:
o

o

numer IP użytkownika

o

loginy i hasła użytkownika

o

dane, które użytkownik przesyła i odbiera

adresy stron, które użytkownik odwiedza
3. W przypadku logowania się w ramach sieci TOR, dostawca Internetu
użytkownika zna:
o

o

numer IP użytkownika

o

loginy i hasła użytkownika

o

dane, które użytkownik przesyła i odbiera

o

adresy stron, które użytkownik odwiedza.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
Protokół HTTP
Protokół HTTPS
TOR
(ang. The Onion Router), specjalne oprogramowanie, które pomaga ukryć
lokalizację (adres IP) oraz zapewnić poufność komunikacji w sieci.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.
anonimowość
brak możliwości zidentyfikowania osoby.
połączenie https://
połączenie przeglądarki ze stroną internetową zapewniające szyfrowanie
komunikacji, a tym samym znacznie utrudniające dostęp do treści osobom
innym niż nadawca i odbiorca. Szyfrowanie niezbędne jest w bankowości
elektronicznej i w innych sytuacjach, w których podajesz swoje prawdziwe
dane. Korzystanie z połączenia https:// zaleca się każdorazowo przy
logowaniu.
prywatność
sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona
swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny.
Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty
prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe
jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na
bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia).
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Komunikacja” [dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/
panoptykon_poradnik_komunikacja.pdf.



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Bezpieczeństwo informacyjne w
serwisach web 2.0” [dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/biblioteka/bezpieczenstwoinformacyjne-w-serwisach-web-20.



TOR and HTTPS, EFF [dostęp: 13.06.2013]: https://www.eff.org/pages/torand-https

Lekcja: Jak jesteśmy profilowani w sieci?
Wiedza w pigułce ?
Korzystasz z różnych usług internetowych. Większość z nich wydaje się darmowa.
Jednak to, że nie musisz wydawać pieniędzy, nie oznacza, iż nie ponosisz żadnych
kosztów. Za wszystko płacisz swoimi danymi. Twoja aktywność w sieci jest
zapamiętywana i analizowana. Strony, z których korzystasz, używają ciasteczek
(ang. cookies), czyli specjalnych plików zapisywanych na Twoim komputerze.
Część z nich jest niezbędna do tego, by prawidłowo wyświetlać stronę bądź
umożliwić Ci logowanie; wiele służy jednak do obserwowania tego, co robisz w
Internecie. Do śledzenia Twojej aktywności w sieci są wykorzystywane nie tylko
ciasteczka.
Wiedza na temat Twoich działań w sieci służy różnym podmiotom do różnych
celów. E-marketerzy interesują się tym, z jakich korzystasz usług i produktów, by
dopasowywać określone reklamy. Pracownicy banku, ubezpieczyciele czy
potencjalny pracodawca przeglądają zawartość Twojego konta w profilu
społecznościowym, by sprawdzić Twoją wiarygodność. Państwo interesuje się tym,
czy możesz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Tak jak inne osoby korzystające z Internetu podlegasz profilowaniu. To mechanizm,
który polega na kategoryzowaniu ludzi według cech i zachowań. Z profilowaniem
spotkasz się np. na Facebooku, który zapamiętuje historię Twoich „lajków”, by
zaprezentować reklamę targetowaną, oraz w rozmaitych serwisach książkowych,
filmowych czy muzycznych. Ich działanie opiera się na analizie decyzji
użytkowniczek i użytkowników: zostaną Ci zaproponowane te tytuły, które
wcześniej wybrały osoby sprofilowane jako podobne do Ciebie. Owszem, to bywa
przydatne, ale zawsze ogranicza. Jeżeli na przykład korzystasz z serwisu
randkowego i zbytnio zaufasz systemowi, zapewne stracisz szansę na poznanie
kogoś interesującego, ale całkowicie różniącego się od Ciebie.

W zależności od tego, czy szukasz czegoś za pomocą szkolnego komputera, czy też
swojego laptopa, otrzymujesz inne rezultaty. Znajdujesz się w tzw. bańce filtrującej
(ang. filter bubble) — większość wyszukiwarek (np. Google, Bing) dopasowuje
określone wyniki, bazując na historii zapytań. Ma to służyć to Twojej wygodzie —
i sprawdza się dobrze, gdy musisz zlokalizować pobliską pizzerię, ale w wielu
sytuacjach może zawęzić zestaw odpowiedzi. Jeśli często szukasz w sieci informacji
o wycieczkach zagranicznych, to po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „Turcja”
możesz nie otrzymać ważnych informacji o odbywających się tam protestach. Będzie
Ci również trudniej znaleźć opinie na dany temat, które — według systemów
profilujących — różnią się od Twoich. To może zawęzić Twoje horyzonty.
Można niwelować negatywne skutki profilowania w sieci. Warto na przykład
używać wyszukiwarek niewykorzystujących mechanizmu profilowania, a z
Internetu korzystać po wylogowaniu z konta Google czy portali społecznościowych
(więcej informacji w materiale pomocniczym „Jak się wydostać z bańki
filtrującej” (ODT, DOC)).
Z profilowaniem spotkasz się nie tylko w sieci. Ludzie mogą być profilowani także
przez państwo — i choć ma to miejsce w imię zwiększenia bezpieczeństwa,
paradoksalnie bywa bardzo niebezpieczne. W USA na czarną listę pasażerów trafiają
małe dzieci, które nazywają się tak samo lub podobnie jak osoby podejrzane o
popełnienie przestępstwa. Nie mamy żadnego wpływu na interpretację informacji na
nasz temat — w Wielkiej Brytanii organy ścigania oznaczały pasażerów linii
lotniczych zamawiających wegetariański posiłek (!) jako osoby, które w przyszłości
mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa. Zastanów się: skoro przy profilowaniu
pomylić się może policja bądź inne służby — to tym bardziej wyszukiwarka
internetowa.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia przybliżają temat profilowania w sieci. Przedstawione zostanie pojęcie bańki
filtrującej. Uczestnicy i uczestniczki zastanowią się nad konsekwencjami
profilowania w sieci oraz nad tym, jakie działania ograniczające profilowanie są w
stanie podjąć.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


znają pojęcie bańki filtrującej;



wiedzą, kto i jakimi informacjami o nich może być zainteresowany;



potrafią podać przykładowe konsekwencje profilowania użytkowników w
sieci;



znają sposoby, dzięki którym mogą ograniczać efekty profilowania.

Przebieg zajęć

1.
Na podstawie Wiedzy w pigułce i Słowniczka opowiedz o bańce filtrującej. Zwróć
uwagę przede wszystkim na:


wyjaśnienie, czym jest bańka filtrująca;



poinformowanie, kto czerpie korzyści z profilowania użytkowników w sieci;



zaznaczenie, że użytkownicy są profilowani na podstawie ich aktywności w
sieci.

Następnie zapytaj uczestników i uczestniczki, na podstawie jakiej aktywności w sieci
następuje profilowanie. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie
mapy myśli. Jeśli się nie pojawią, zwróć uwagę na:


słowa wpisywane w wyszukiwarkę,



informacje ujawniane w sieci (płeć, wiek),



„polubione” strony w serwisach społecznościowym,



treść e-maili,



odwiedzane strony internetowe,



oglądane i kupowane przedmioty w sklepach internetowych,



zainstalowaną przeglądarkę internetową,



geolokalizację,



ustawienia językowe.

CZAS
15 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda, Wiedza w pigułce, Słowniczek

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4-osobowe. Rozdaj każdej grupie kartę
pracy dla grup „Konsekwencje profilowania”(ODT, DOC). Poproś grupy o
zapoznanie się z instrukcją i rozwiązanie zadania. Następnie poproś grupy o
prezentację rozwiązania jednej historii.
Odpowiedzi, które mogą się pojawić, to:


wyższa cena usługi;



zawężone wyniki wyszukiwania dostosowane do zainteresowań;



ujawnienie informacji, które chcemy zachować dla siebie;



utrata kontroli nad informacjami.

CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
długopisy, karta pracy dla grup „Konsekwencje profilowania” (ODT, DOC)

3.
Poproś uczestników i uczestniczki, żeby dobrali się w pary. Rozdaj każdej
parze materiał pomocniczy dla grup „Jak wydostać się z bańki
filtrującej?” (ODT, DOC). Poproś pary, żeby zapoznały się z działaniami i
zastanowiły się, które są dla nich łatwe, a które trudne do realizacji i z jakiego
powodu (w razie potrzeby wyjaśnij, że Chromium jest otwartym projektem
przeglądarki internetowej, różnym od Google Chrome).
Na koniec zapytaj uczestników i uczestniczki, co było dla nich nowe i ciekawe, czego
się dowiedzieli. Możesz również zapytać, które rozwiązania będą stosować, a które
nie i z jakiego powodu. Zapytaj, kogo mogą poprosić o pomoc, jeśli będą mieli
trudność z wdrożeniem któregoś z pomysłów. Zachęć ich do wzajemnego dzielenia
się wiedzą.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach, rozmowa
POMOCE
wydrukowany i pocięty materiał pomocniczy dla grup „Jak wydostać się z bańki
filtrującej?”(ODT, DOC)

Ewaluacja
Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzonych zajęciach:


znają pojęcie bańki filtrującej?



wiedzą, kto i jakimi informacjami na ich temat może być zainteresowany?



potrafią podać przykładowe konsekwencje profilowania użytkowników w
sieci?



znają sposoby, dzięki którym mogą ograniczać efekty profilowania?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2 możesz rozwinąć. Po omówieniu odpowiedzi poproś grupy o
wymyślenie takich wersji historii, w których użytkownicy i użytkowniczki nie są
profilowani. Poproś grupy o wypisanie w punktach, co będzie odróżniać te 2
sytuacje.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy dla grup „Konsekwencje profilowania” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy dla grup „Jak wydostać się z bańki filtrującej?” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Z poniższej listy wybierz czynności i rzeczy, na podstawie których możliwe jest
profilowanie w sieci.
1.

przeglądane strony internetowe

2.

słowa wpisywane w wyszukiwarce internetowej

3.

informacje o sobie publikowane w sieci (np. wiek, płeć)

4.

„polubienia” w serwisie społecznościowym

5.

model procesora w komputerze

6.

informacje o geolokalizacji

7.

zawartość dysku twardego komputera

8.

zakupy przedmiotów w sklepach internetowych

9.

rodzaj przeglądarki internetowej

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
bańka filtrująca
(ang. filter bubble), sytuacja, w której na skutek działania określonego
algorytmu osoba korzystająca z sieci otrzymuje wyselekcjonowane
informacje, dobrane na podstawie informacji dostępnych na jej temat, takich
jak lokalizacja czy historia wyszukiwania.
profilowanie
oparty na określonych algorytmach mechanizm, który służy
kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, preferencji. Jest
stosowany m.in. w marketingu internetowym w celu prezentowania reklam
dopasowanych jak najściślej do potrzeb określonych użytkowniczek i
użytkowników sieci, w branży bankowej i ubezpieczeniowej w celu oceny
klienta, a także przez państwo w celu zwiększenia bezpieczeństwa (np. No
Fly List w USA).
ciasteczka
(ang. cookie), małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika
podczas korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone informacje
o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane
logowania) lub przesyłają pewne informacje z powrotem na serwery danej
strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku w sklepie
internetowym). Ciasteczka mogą narażać użytkownika na wiele zagrożeń,
gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele
wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła
na właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu
informacji o tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat
tego, jak można wyłączyć ich obsługę.
geolokalizacja
określenie fizycznego położenia geograficznego osoby i urządzenia
telekomunikacyjnego za pomocą systemu GPS lub adresu IP.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?



Eli Pariser, „Uważaj na internetowe »bańki z filtrami«”, TED
[dostęp:
24.05.2013]: http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_f
ilter_bubbles.html.



Jędrzej Niklas, „Kto znajdzie sposób na profilowanie?”, Fundacja
Panoptykon [dostęp: 23.06.2013]: http://panoptykon.org/wiadomosc/ktoznajdzie-sposob-na-profilowanie.



Jędrzej Niklas, Katarzyna Szymielewicz, „Jedwabny szlak danych”,
Fundacja Panoptykon [dostęp:
23.06.2013]: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/jedwabny-szlakdanych.



Paweł Górecki, Maciej Samcik, „Big data w bankach”, Gazeta Wyborcza
[dostęp:
23.06.2013]: http://wyborcza.pl/1,75248,13897177,Big_Data_w_bankach__
czyli_wiedza_o_nas_coraz_wiecej.html.



Paweł Górecki, „Wielki Brat zna twój każdy krok. Jak producenci software’u
i telekomy zarabiają na podglądaniu”, Gazeta Wyborcza [dostęp:
23.06.2013]: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,14025577,Wielki_Brat_zn
a_twoj_kazdy_krok__Jak_producenci_software_u.html.



Dorota Głowacka, „Kto się boi pasażerów linii lotniczych?”, Rzeczpospolita,
Fundacja Panoptykon [dostęp:
23.06.2013]: http://www.rp.pl/artykul/2,624106.html, http://panoptykon.org/
wiadomosc/kto-sie-boi-pasazerow-linii-lotniczych-spor-o-dane-pnr.

wróć na górę

Lekcja: Kto nas śledzi w sieci?
Wiedza w pigułce ?
Przekonanie o anonimowości w Internecie jest złudne. Każdy z nas pozostawia w
sieci informacje na swój temat. Czasem udostępniamy je świadomie, a czasem —
mimowolnie, nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy wchodzisz na jakąś stronę,
automatycznie zostają jej przesłane: Twój adres IP oraz informacje o przeglądarce
(m. in. wersja przeglądarki, system operacyjny, język i czcionki). Są to dane, dzięki
którym można Cię zidentyfikować. Aby sprawdzić, jak niewiele osób ma podobne
ustawienia, możesz skorzystać z Panopticlick.eff.org. Im nasze ustawienia są
bardziej nietypowe, tym łatwiej nas zidentyfikować i śledzić w sieci.
Różne podmioty (szczególnie komercyjne) są zainteresowane tymi danymi. Starają
się zebrać ich jak najwięcej i w tym celu śledzą naszą aktywność w sieci.

Wykorzystywane są do tego różne narzędzia; najpopularniejsze to ciasteczka
(ang. cookies; służą one również do innych celów, np. poprawnego wyświetlania
strony czy logowania). Na Twoim komputerze są zapisywane nie tylko ciasteczka
strony WWW, z której korzystasz, ale również ciasteczka pochodzące od firm
zewnętrznych (ang. third part cookies), do których stron odwołuje się strona, którą
odwiedzasz. Za pomocą wtyczki Collusion możesz zobaczyć, kto na
poszczególnych stronach próbuje Cię w ten sposób śledzić.
Jeśli na stronie, z której aktualnie korzystasz, znajdują się wtyczki Facebooka,
Google+ czy innych serwisów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to”),
informacje na Twój temat wędrują również tam. Co więcej: jeżeli jesteś
zalogowana/-y na te konta (choćby w tej chwili strony tych serwisów w Twojej
przeglądarce były zamknięte) — zostaniesz zidentyfikowana/-y jako konkretna
osoba. Jak widzisz, administratorzy serwisów społecznościowych, z których
korzystasz, mogą bez większej trudności śledzić Twoją aktywność w sieci. Warto o
tym pamiętać i wylogować się stamtąd podczas surfowania po Internecie. Jednak
nawet jeśli nie jesteś zalogowana/-y — Facebook, Google lub inny serwis ustawią
odpowiednie ciasteczko. Nie będzie ono przywiązane do Twojego profilu, ale po
zalogowaniu — o ile nie usuniesz go wcześniej — określone informacje zostaną ze
sobą połączone.
Tak jak trzeba myć ręce przed jedzeniem i zęby po posiłku, tak też należy zadbać o
higienę podczas korzystania z Internetu. Nigdy nie zabezpieczymy się w stu
procentach przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, ale dzięki
określonym zachowaniom możemy wyraźnie ograniczyć poziom śledzenia.

W tym celu warto zainstalować kilka przydatnych wtyczek do
przeglądarek internetowych, jak np. Adblock (blokuje reklamy),
Ghostery (blokuje wybrane skrypty śledzące), HTTPS Everywhere
(automatycznie włącza bezpieczny protokół HTTPS tam, gdzie to
możliwe) oraz Better Privacy (zarządza flash cookies, umożliwia ich
skuteczne usuwanie przy zamykaniu przeglądarki). Warto też pamiętać o
odpowiednich ustawieniach obsługi ciasteczek w swojej przeglądarce — np. o
wyłączeniu obsługi ciasteczek umieszczanych przez witryny inne niż odwiedzana
strona (alternatywnie można korzystać z odpowiednich wtyczek, np. Cookie
Monster).
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy zapoznają się z wtyczką do

przeglądarek, która pozwala monitorować, kto nas śledzi w Internecie.

Poznają działanie narzędzi ograniczających śledzenie i nauczą się, jak z nich
korzystać.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że ich aktywność w sieci jest śledzona przez różne podmioty;



potrafią sprawdzić za pomocą wtyczki do przeglądarki Collusion, kto
zbiera na ich temat informacje, gdy odwiedzają strony internetowe;



potrafią wymienić wtyczki do przeglądarek internetowych zwiększające
prywatność w sieci i opisać ich działanie.

wróć do spisu treści

Przebieg zajęć ?

1.
Powiedz, że na dzisiejszych zajęciach uczestnicy i uczestniczki będą pracować w 2osobowych zespołach przy komputerach. Do wykonania będą mieli kilka zadań.
Podziel uczestniczki i uczestników na zespoły. Każdemu zespołowi rozdaj kartę
pracy dla grup „Świadomie w sieci” (ODT, DOC). Zwróć uwagę na:


sprawne wykonywanie zadań (nietracenie czasu na inne czynności),



zadawanie pytań w razie wątpliwości czy trudności.

CZAS
5 min
METODA
wprowadzenie
POMOCE
karta pracy dla grup „Świadomie w sieci”(ODT, DOC)

2.
Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcją do zadania 1 i o jego wykonanie. Po kilku
minutach zapytaj grupy, jakich udzieliły odpowiedzi. Podsumuj, zwracając uwagę,
że rozszerzenie Collusion daje nam wiedzę, kto jest zainteresowany informacjami o
nas w sieci.
CZAS
10 min
METODA

praca w grupach
POMOCE
pracownia komputerowa (jeden komputer na 2 osoby), karta pracy dla grup
„Świadomie w sieci”(ODT, DOC)

3.
Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcją do zadania 2 i jego wykonanie. Po 10
minutach poproś grupy o podanie nazw podmiotów, które pojawiły się w ich grafie
Collusion. Podsumowując, zwróć uwagę, że Collusion pokazuje nam, iż informacje
o nas gromadzą nie tylko strony internetowe, które odwiedzamy, ale również
podmioty powiązane z nimi. Zachęć uczestników i uczestnicy do zainstalowania
rozszerzenia w domu.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
pracownia komputerowa (jeden komputer na 2 osoby), karta pracy dla grup
„Świadomie w sieci”(ODT, DOC)

4.
Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcją do zadania 3. Po 10 minutach chętne
zespoły poproś o prezentację w 3–4 zdaniach wybranej wtyczki. Możesz również
opowiedzieć o wtyczkach, korzystając z definicji, które znajdziesz w Słowniczku.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
pracownia komputerowa (jeden komputer na 2 osoby), karta pracy dla grup
„Świadomie w sieci”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzonych zajęciach:


wiedzą, że ich aktywność w sieci jest śledzona przez różne podmioty?



potrafią zainstalować w przeglądarce wtyczkę Collusion i sprawdzić jej
działanie?



potrafią wymienić, jakie wtyczki do przeglądarek internetowych zwiększają
prywatność w sieci; potrafią opisać ich działanie?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz dostęp do rzutnika, filmik z ćwiczenia 2 warto obejrzeć wspólnie.
Jeśli
masz
więcej
czasu
i
dostęp
do
rzutnika,
otwórz
stronę https://panopticlick.eff.org i kliknij przycisk „Test me”. Tabela, która się
wyświetla, pokazuje, jakie informacje są dostępne w trakcie korzystania z
przeglądarki internetowej. Pogrubiona liczba na górze wskazuje, jak unikatowa —
wśród innych testowanych — jest informacja wysyłana z Twojej przeglądarki.
Zwróć uwagę, jak duża liczba informacji jest udostępniana przy samym wejściu do
sieci. Zachęć uczniów do powtórzenia ćwiczenia na własnych komputerach w domu.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy dla grup „Świadomie w sieci” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj wtyczki do ich opisu.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.



Wtyczki:
Better Privacy
o



Adblock
o



HTTPS Everywhere
o



Ghostery

o




Opisy:
Wtyczka do przeglądarek internetowych blokująca wybrane skrypty śledzące.
Wtyczka do przegląd








arek internetowych, która zarządza flash cookies, a po zakończonej sesji usuwa je z
dysku.
Jedno z najpopularniejszych rozszerzeń do przeglądarek internetowych,
automatycznie blokuje i usuwa reklamy ze stron internetowych; zwiększa wygodę i
bezpieczeństwo korzystania z sieci; ogranicza przepływ informacji o historii
przeglądania; zmniejsza możliwość śledzenia użytkowników poprzez zapobieganie
pobierania informacji z domen reklamodawców.
Zwiększa bezpieczeństwo komunikacji w Internecie, wymuszając komunikację za
pośrednictwem szyfrowanego protokołu HTTPS tam, gdzie jest to możliwe.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
Ghostery
wtyczka do przeglądarek internetowych, która blokuje wybrane skrypty
śledzące.
HTTPS Everywhere
wtyczka do przeglądarek internetowych, która automatycznie włącza
protokół HTTPS tam, gdzie istnieje taka możliwość.
Better Privacy
wtyczka do przeglądarek internetowych, która zarządza flash cookies i
umożliwia ich skuteczne usuwanie np. przy zamykaniu przeglądarki.
Protokół HTTPS
Flash cookies
informacje przechowywane na komputerze przez wtyczkę Flash do
przeglądarki. Zwykle wykorzystywane są podobnie jak standardowe
ciasteczka, ale stanowią znacznie poważniejsze zagrożenie dla
prywatności. Flash cookies pozwalają na zbieranie bardziej
szczegółowych danych i znacznie większej ich liczby niż inne rodzaje

ciasteczek. Mogą przesyłać informacje do zdalnego serwera bez wiedzy
użytkowniczki czy użytkownika i nigdy nie wygasają.
AdBlock
jedno z najpopularniejszych rozszerzeń do przeglądarek internetowych,
automatycznie blokuje i usuwa reklamy ze stron internetowych.
Zwiększa wygodę i bezpieczeństwo korzystania z sieci. Ogranicza
przepływ informacji o historii przeglądania.
ciasteczka
(ang. cookie), małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika
podczas korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone
informacje o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony
WWW, dane logowania) lub przesyłają pewne informacje z powrotem
na serwery danej strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w
koszyku w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą narażać
użytkownika na wiele zagrożeń, gdyż działają w sposób niewidoczny i
mogą zapamiętywać wiele wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa
telekomunikacyjnego nałożyła na właścicieli stron WWW obowiązek
zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o tym, że witryna
korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat tego, jak można
wyłączyć ich obsługę.
rozszerzenie
(inaczej: wtyczka), dodatkowy moduł do programu komputerowego,
który rozszerza jego możliwości. Stosowanie wtyczek jest coraz
częstszym zabiegiem wśród twórców programów, a zwłaszcza tych
tworzących otwarte oprogramowanie. Zaletą takiego rozwiązania jest
to, że użytkownicy mogą wybierać pomiędzy funkcjami, które chcą mieć
w programie, a których nie. Poza tym odciąża to autora od pisania
całego kodu programu, a zrzuca część tego obowiązku na zewnętrznych
programistów. Najpopularniejszymi programami oferującymi wtyczki
są przeglądarki internetowe oraz programy pocztowe, np. Mozilla
Firefox i Mozilla Thunderbird. W obu przypadkach dzięki wtyczkom
można znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa i prywatności
komunikacji.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.
anonimowość
brak możliwości zidentyfikowania osoby.

cyfrowy ślad
informacje na temat aktywności konkretnych osób w sieci, magazynowane
na serwerach dostawców internetu i właścicieli stron. Tworzą go m.in.
zdjęcia, informacje o kupionych produktach, nicki, wpisy na blogach, ale
również dane, które zostawiamy w sieci mimowolnie, np. adres IP czy
informacja o systemie operacyjnym, z którego korzystamy.
profilowanie
oparty na określonych algorytmach mechanizm, który służy
kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, preferencji. Jest
stosowany m.in. w marketingu internetowym w celu prezentowania reklam
dopasowanych jak najściślej do potrzeb określonych użytkowniczek i
użytkowników sieci, w branży bankowej i ubezpieczeniowej w celu oceny
klienta, a także przez państwo w celu zwiększenia bezpieczeństwa (np. No
Fly List w USA).

Czytelnia ?


Gary Kovacs, „Śledzenie śledzących”, TED [dostęp:
9.06.2013]: http://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_the_trackers.ht
ml.



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Browsing wirtualne zagrożenia”
[dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/panopty
kon_poradnik_browsing.pdf.



Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, „Bezpieczeństwo informacyjne w
serwisach web 2.0” [dostęp:
13.06.2013]: http://www.panoptykon.org/biblioteka/bezpieczenstwoinformacyjne-w-serwisach-web-20.



TOR and HTTPS, EFF [dostęp: 13.06.2013]: https://www.eff.org/pages/torand-https.

wróć na górę

Lekcja: Uzależnienia technologiczne
Wiedza w pigułce ?
Uzależnieniem nazywa się stan psychicznego lub/i fizycznego przymusu do
wykonywania pewnych czynności lub przyjmowania substancji psychoaktywnych.
W ostatnim czasie technologia stała się integralną częścią codzienności, a on-line
jesteśmy właściwie bez przerwy. Coraz częściej obserwuje się uzależnienia od
technologii, zarówno pasywne (telewizja), jak i aktywne (internet, gry, telefon).

Uzależnienie od internetu ma głównie charakter społeczny. Kontakty w sieci mają
podobny status do tych w świecie rzeczywistym, ale mają one specyficzny charakter.
Pozorna anonimowość pozwala na prezentowanie tylko części swojej osobowości.
Dzięki globalnemu zasięgowi łatwiej spotkać osoby o podobnych
zainteresowaniach. Jednak brakuje w tej sytuacji kontaktu twarzą w twarz.
Zabraknąć może także czasu na bezpośrednie relacje z osobami o innych pasjach.
Porzucanie ich na rzecz anonimowych interakcji internetowych pozbawia nas
naturalnej możliwości uczenia się, wchodzenia w relacje poprzez bezpośredni,
fizyczny kontakt z ludźmi. W komunikacji tekstowej i audio trudniej jest
przekazywać emocje, nie możemy obserwować gestów i mimiki rozmówcy.
Ograniczenia te mogą powodować, że trudniej jest rozwijać umiejętności rozumienia
emocji własnych i cudzych.
Istnieją pewne wzorce zachowań, które mogą być oznaką uzależnienia. Związane są
one z redukcją napięcia i poszukiwaniem „nagrody”. Przykłady wzorców to
korzystanie z internetu dla rozładowania stresu lub zagłuszenia emocji smutku czy
złości, poszukiwanie relacji w sieci w odpowiedzi na poczucie odrzucenia czy
stalking lub obsesyjne śledzenie poczynań osób, których w rzeczywistości nie zna
się (np. celebrytów).
Uważać na ilość i jakość czasu spędzanego w internecie powinny osoby
niesumienne, mające problem z organizacją czasu i ustalaniem priorytetów, ale też
nieśmiałe czy agresywne. Obserwuj swoje zachowania w sieci. Jeśli zauważysz, że
czas spędzany w sieci wpływa negatywnie na inne obszary twojego życia, skorzystaj
z pomocy psychologa.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Uczestnicy i uczestniczki poznają zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu
od internetu i wspólnie wymyślają sposoby radzenia sobie z tym problemem. Biorą
także udział w debacie na temat wpływu internetu na relacje społeczne.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią wymienić zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu od
internetu;



rozumieją, dlaczego kontakt w internecie może być łatwiejszy niż
bezpośredni;



uczestniczą w debacie na temat internetu i potrzebie relacji społecznych;



znają cechy, które sprzyjają uzależnieniu się od internetu;



potrafią wymienić sposoby, jak radzić sobie z uzależnienim od internetu.

Przebieg zajęć
Internet, telefon komórkowy są obecne codziennie w naszym życiu. Praca, czy nauka
bez komputera i internetu dla wielu wydaje się już niemożliwa. Za pośrednictwem
internetu komunikujemy się ze sobą. Kiedy korzystanie z nowych technologi może
być problemem? Kiedy zaczyna być uzależnieniem? Jak radzić sobie z nadmiernym
korzystaniem z internetu?

1.
Napisz na tablicy słowo „uzależnienie”. Zapytaj uczestników i uczestniczki, czy
wiedzą, na czym polega uzależnienie od internetu. Poproś, żeby w parach przez 5
minut porozmawiali, dlaczego kontakt za pośrednictwem internetu może być
łatwiejszy niż bezpośredni. Rozpocznij rozmowę na forum. Pojawiające się
odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie mapy myśli.
Zwróć uwagę na następujące odpowiedzi:


w internecie łatwiej dobierać osoby pod kątem zainteresowań —
internet jest spersonalizowany (strony tematyczne, portale
społecznościowe, blogi)



nie ma kontaktu twarzą w twarz, który może być trudny dla osób
nieśmiałych lub nieakceptowanych z jakiegoś powodu



komunikacja jest niesymultaniczna — można sprawdzić słowo w
słowniku, zastanowić się i odpowiedzieć później



wszyscy użytkownicy internetu są równi — każdy może założyć konto,
wypowiedzieć się na forum



można kreować swój wizerunek — prezentować wybrane aspekty
osobowości



nie wymaga wysiłku — nie trzeba wychodzić z domu, gdy pada deszcz



można kontaktować się z wieloma osobami naraz, mając kontrolę nad
momentem i czasem trwania tego kontaktu



można unikać ludzi, kiedy się tego chce

Powiedz, jakie cechy mogą sprzyjać uzależnieniu:


brak systematyczności, odkładanie obowiązków na ostatnią chwilę



trudność z zarządzaniem czasem



problemy z ustalaniem priorytetów



impulsywność, brak umiejętności oparcia się pokusie



trudność w nawiązywaniu relacji



duże wahania nastroju, nerwowość

CZAS
10 min
METODA
praca w parach, rozmowa, prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 6-osobowe. Każdą grupę poproś o
stworzenie dwóch list: listy sygnałów, po których można poznać, że ktoś może być
uzależniony od internetu oraz listy rad dla osób uzależnionych. Zasugeruj grupom,
żeby po 3 osoby pracowały nad jedną listą. Poproś grupy o podawanie sygnałów.
Podsumowując, zwróć uwagę, że osoba uzależniona od internetu może:


zaniedbywać szkołę, bo spędza dużo czasu w internecie;



tracić kontrolę, gdy próbuje ograniczyć czas spędzany w internecie;



nie dotrzymywać postanowień związanych z korzystaniem z internetu, które
podejmuje;



być nieszczera, kiedy opowiada, ile czasu spędza w internecie, w
kalkulacjach zaniża ten czas;



odczuwać smutek i zdenerwowanie, jeśli ktoś albo coś uniemożliwia jej
spędzanie czasu w internecie.

Poproś grupy o podawanie rad dla osób uzależnionych. Zwróć uwagę na:


tworzenie planu dnia



wyznaczanie godzin, kiedy korzysta się z internetu



powiedzenie o problemie zaufanej osobie



skorzystanie z pomocy psychologa lub pedagoga szkolnego, telefonu
zaufania lub pomocy psychologicznej on-line



autoobserwację: „Kiedy spędzam najwięcej czasu w internecie?”

CZAS
15 min

METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
duże kartki (A2/A1) lub mniejsze, pisaki

3.
Przeprowadź w grupie debatę na temat: „Czy internet sprawia, że jesteśmy mniej
społeczni?”. Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy: grupę zgadzającą się,
grupę negującą i sędziów. Stronom sporu rozdaj kartę „Strony sporu” (ODT, DOC),
sędziom karty „Ocena” (ODT, DOC). Poprowadź debatę według schematu z karty
„Przebieg debaty”(ODT, DOC).
CZAS
20 min
METODA
debata
POMOCE
długopisy, wydrukowane karty „Strony
sporu” (ODT, DOC), „Ocena” (ODT, DOC) i „Przebieg debaty” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


potrafią wymienić zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu od
internetu?



rozumieją, dlaczego kontakt w internecie może być łatwiejszy?



uczestniczą w debacie na temat internetu i byciu społecznym?



znają cechy, które sprzyjają uzależnieniu się od internetu?

Opcje dodatkowe
Na tydzień przed zajęciami poproś uczestników i uczestniczki o obserwowanie
swoich zachowań w sieci. Ile czasu dziennie spędzają? W jaki sposób? Oglądając
filmy, pisząc wiadomości, wyszukując informacje, ucząc się, na portalach
społecznościowych, grając w gry, przeglądając strony internetowe?
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta „Strony sporu” (ODT, DOC)

karta „Ocena” (ODT, DOC)
karta „Przebieg debaty” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki w zdaniach:
czasemobserwacjaprzyglądaniukorzystać z internetuczekaniem na
nagrodęsmutekzaufanejpomocy psychologicznejImpulsywność
to jedna z cech, które mogą sprzyjać uzależnieniu od internetu. Inne to na przykład
trudność z zarządzaniem i . Osoby odczuwające lub zdenerwowanie, kiedy nie
mogą , mogą być uzależnione. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nadmiernym
korzystaniem z internetu jest swoich zachowań związanych z korzystaniem z
internetu. Polega ona na się sytuacjom, kiedy czasu spędza się najwięcej, kiedy
najbardziej ma się ochotę na surfowanie w sieci. Można również powiedzieć o
problemie osobie lub skorzystać z , np. online.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
uzależnienie
nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś
substancji. Może odnosić się do nadużywania narkotyków, leków, alkoholu,
papierosów, jak również gier hazardowych, korzystania z internetu czy
oglądania telewizji.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Jakubik Andrzej, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) [online], [dostęp:
30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52



Złapani w sieć [online], reż. Artur Sochan i Michalina Taczanowska, cz. 1,
[dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=cZVE2uOtTcw



Złapani w sieć [online], reż. Artur Sochan i Michalina Taczanowska, cz. 2,
[dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=zHWerpLQsU0



Uzależnienie od internetu [online], [dostęp:
30.12.2012], http://www.medme.pl/artykuly/uzaleznienie-odinternetu,3104973,1.html



Nowy telefon zaufania — uzależnienia
behawioralne, http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2038383



Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież,
Polskie Centrum Programu Safer Internet [PDF], [dostęp: 19.02.2012],
Dostępny w
Internecie: http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/nadmierne_korzyst
anie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf

wróć na górę

Lekcja: Z regulaminem na ty
Wiedza w pigułce ?
Użycie aplikacji i usług internetowych jest zwykle możliwe dopiero po
zaakceptowaniu przez zainteresowanego odpowiedniego regulaminu. Określa on
warunki korzystania z aplikacji czy usługi. Odnosi się również do praw i
obowiązków zarówno usługodawcy, jak i użytkownika oraz jest wiążący dla obu
stron. Każdy akceptowany regulamin to przecież rodzaj umowy, która ma moc
prawną.
Niestety, w przeciwieństwie do innych rodzajów umów, na treść regulaminu nie
mamy wpływu, nie podlega ona negocjacji. Jeśli nie podoba się nam jakiś jego punkt
i nie chcemy go uznać, nie będziemy mogli skorzystać z usługi. Często, gdy zależy
nam na korzystaniu z niej, decydujemy się na akceptację regulaminu pomimo
zastrzeżeń. Wpływa na to również niechęć do dokładnego czytania tych umów — bo
przecież i tak nic nie będziemy mogli w nich zmienić. Tę niechęć potęguje duża
objętość tekstu i jego trudny w odbiorze język.
Pomijanie czytania regulaminów przed ich akceptacją to bardzo nieodpowiedzialne
działanie. Może mieć dla nas bardzo negatywne konsekwencje, np. skutkować

udostępnianiem naszych danych niepożądanym osobom czy utratą kontroli nad
naszymi utworami.
Warto jednak wiedzieć, że wiele treści w regulaminach jest dość standardowych dla
określonych typów usług. Jeśli chcemy skorzystać ze znanego, zaufanego portalu i
zaoszczędzić czas, część tekstu możemy przejrzeć, a dokładniej skupić się na kilku
kluczowych zagadnieniach. Zawsze warto odnaleźć zapisy dotyczące polityki
prywatności związanej z danymi konta użytkownika oraz innymi
udostępnianymi przez nas informacjami. W regulaminach sklepów internetowych
zwracaj dodatkowo uwagę na warunki dostaw zamówionych towarów, formy
płatności oraz to, czy są one bezpieczne. Jeśli chcesz stworzyć konto na portalu
społecznościowym, przyjrzyj się zapisom dotyczącym praw autorskich do
zamieszczanych zdjęć.
Podobne problemy stoją przed użytkownikami aplikacji mobilnych, instalowanych
na smartfonach i tabletach. Do działania tych programów konieczne jest nadanie im
uprawnień do wykorzystywania różnych funkcji naszych urządzeń. Wymagane
uprawnienia mogą dotyczyć:


naszych danych osobowych,



funkcji nawiązywania połączeń i wysyłania SMS-ów,



funkcji urządzenia (takich jak kamera, GPS, aparat),



dostępu do plików na karcie pamięci (np. do książki telefonicznej),



dostępu do internetu.

Przy instalowaniu aplikacji na urządzeniach mobilnych zwracaj uwagę, na dostęp do
jakich funkcji telefonu się godzisz. Jeśli jakaś nie do końca znana ci aplikacja
wymaga od ciebie np. zgody na wysyłane SMS-ów, a nie do tego jest przeznaczona,
lepiej ponownie przemyśleć jej instalację.
Świadomy wybór usług internetowych i aplikacji mobilnych oraz uważne
zapoznawanie się z ich regulaminami są ważnymi elementami twojego sieciowego
bezpieczeństwa.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Świadoma akceptacja regulaminów w życiu codziennym stanowi kwestię
problematyczną. Dokumenty te pisane są zazwyczaj małą czcionką i
niezrozumiałym, skomplikowanym językiem, a to zniechęca do ich czytania. Na
lenistwie użytkowników korzystają nie zawsze uczciwi właściciele stron

internetowych i aplikacji. Aby nie dać się im oszukać, należy wyrobić w sobie nawyk
czytania wszystkich dokumentów, które się podpisuje lub akceptuje.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, jakie jest przeznaczenie regulaminów stron WWW;



wiedzą, jakie jest przeznaczenie regulaminów korzystania z aplikacji;



wiedzą, że należy zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem
korzystania ze strony WWW lub z aplikacji;



wiedzą, że w trakcie instalacji aplikacje mogą wymagać przyznania
uprawnień dostępu do różnych funkcji urządzenia oraz danych użytkownika
tego urządzenia;



wiedzą, kto jest konsultantem regulaminów;



potrafią zaprojektować szkic regulaminu strony internetowej;



rozumieją treść typowych regulaminów stron WWW i aplikacji;



znają zagrożenia wynikające z akceptacji różnych sformułowań
regulaminów;



potrafią podjąć decyzję o przyznaniu lub odmowie uprawnień dostępu do
funkcji lub danych;



mają świadomość, że regulaminy regulują niemal wszystkie sfery
funkcjonowania człowieka (w rzeczywistości i w przestrzeni internetu);



mają świadomość bezsilności wobec treści regulaminów, których akceptacja
jest wymagana do instalacji lub użytkowania programu lub strony WWW;



czują potrzebę obywatelskiego sprzeciwu wobec regulaminów naruszających
ich konstytucyjne prawa i wolności.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy wiedzą, do przestrzegania jakich
regulaminów są aktualnie zobowiązani. Jeżeli mają problemy z odpowiedzią,
uświadom im, że powinni przestrzegać: regulaminu szkoły, praw i obowiązków
ucznia oraz regulaminu pracowni, w której się znajdują. Poproś uczestniczki i
uczestników, aby zastanowili się nad tym, na które regulaminy mają wpływ, na które
chcieliby mieć wpływ, a na które nie mają żadnego wpływu. Zastanówcie się

wspólnie nad metodami wywierania wpływu na zmianę regulaminu oraz nad tym,
kiedy jest to możliwe, a kiedy niemożliwe.
Zapytaj, czy nieznajomość regulaminów zwalnia z konieczności ich przestrzegania.
Zwróć uwagę, że istnieje szereg regulaminów stanowiących o prawach i
obowiązkach ogólnych oraz wiele regulaminów szczegółowych. Poproś o
wymienienie niektórych. Podkreśl, że regulaminy dotyczące poszczególnych grup
zawodowych często są restrykcyjne i zawierają szczegółowe zasady postępowania i
wyglądu, np. regulaminy wojskowe stanowią o szczegółach wyglądu żołnierza,
łącznie ze sposobem zapięcia koszuli i sznurowania obuwia.
Powiedz uczestniczkom i uczestnikom, że regulaminy, choć niekiedy nie jesteśmy
tego świadomi, dotyczą także naszych działań w sieci internetowej, m.in. korzystania
ze stron internetowych, portali itd., a także używania oprogramowania i aplikacji.
Przypomnij, że regulamin jest dokumentem, który przed podpisaniem
(zaakceptowaniem) należy przeczytać w całości. Zwróć uwagę, że czasami
najbardziej istotne fragmenty napisane są drobną czcionką lub zawarte są w
odrębnych dokumentach (regulaminach) stanowiących aneksy i wyświetlają się
dopiero po kliknięciu w odpowiedni link.
CZAS
6 min
METODA
rozmowa
POMOCE

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na trzy grupy. Rozdaj wydrukowane załączniki
nr 1. Poproś o uważne przeczytanie fragmentów regulaminu portalu
społecznościowego. Zapytaj, czy jakieś sformułowania wzbudziły ich wątpliwości
lub podejrzliwość. Poproś o wyjaśnienie dlaczego lub wskaż, które fragmenty lub
słowa są niejednoznaczne, niedoprecyzowane, niemożliwe do zweryfikowania w
praktyce, narażają na niebezpieczeństwo lub wskazują na niekorzystne dla
użytkownika postanowienia. Podsumowawszy zadanie, wskaż najważniejsze
elementy, na które należy zwrócić uwagę, akceptując regulamin strony internetowej:
politykę prywatności (kto i po co zbiera dane osobowe użytkowników), prawa
autorskie
dotyczące
materiałów
na
stronie
oraz
materiałów
przesyłanych/zamieszczanych przez użytkowników.
CZAS
10 min
METODA

praca w grupach, analiza tekstu
POMOCE
wydrukowany załącznik (kopia tekstu dla każdego uczestnika)

3.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, czy znają podstawowe funkcje, narzędzia oraz
foldery gromadzące dane, występujące w ich smartfonach, tabletach lub
komputerach przenośnych. Zwróć uwagę na to, że poszczególne aplikacje
współpracują z określonymi narzędziami (takimi jak: aparat fotograficzny,
nawigacja, telefon itd.) lub korzystają z określonych danych (takich jak: kontakty,
folder ze zdjęciami, poczta e-mail). Aby aplikacje te mogły spełniać swoje funkcje
(np. ułatwiać pisanie wiadomości SMS, edycję zdjęć itd.), muszą posiadać
uprawnienia do skorzystania z narzędzi, które odpowiadają za daną czynność, bądź
do plików, na których dokonywana ma być określona operacja. Przy przyznawaniu
aplikacjom uprawnień dostępowych do funkcji należy kierować się wyłącznie logiką
działania określonego programu, a skorzystanie z aplikacji należy poprzedzić analizą
źródła pochodzenia. Warto też poznać opinie na forach internetowych.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE

4.
Wyświetl instrukcję dla grup. Poproś uczestników i uczestniczki o wybranie
dowolnej strony internetowej. Może to być strona internetowa szkoły — najlepiej,
aby uczestniczki i uczestnicy byli zaangażowani w jej tworzenie. W instrukcji
zapisane zostały podstawowe pytania. Odpowiedzi na nie powinny znaleźć się w
każdym regulaminie. Poproś o stworzenie szkicu regulaminu strony. Wyznacz lidera
i pisarza oraz zachęć do pracy zespołowej. Rezultaty pracy powinny zostać zapisane
na dużym kartonie, aby treść była widoczna dla wszystkich. Przeczytaj regulamin
stworzony przez zespół, skomentuj najważniejsze punkty. Przypomnij, że każdy
regulamin warto przed publikacją skonsultować z prawnikiem.
CZAS
18 min
METODA
praca zespołowa, burza mózgów
POMOCE
duży arkusz papieru, flamastry, projektor, instrukcja dla grup

5.

Porozmawiaj z uczniami na temat wad systemu regulaminowego, pozwalającego,
aby tylko jedna strona narzucała zasady, którym podlegają zarówno usługodawcy
jak i usługobiorcy (nadawcy i odbiorcy). Opowiedz o frustracji wynikającej z
wymuszenia akceptacji całego regulaminu, jeśli chcemy skorzystać jedynie z części
usług oferowanych na danej stronie internetowej lub portalu. Zwróć uwagę, że
sytuacja ta powoli się zmienia (np. w systemie operacyjnym Android od wersji 6.0
zmianie uległy zapisy dotyczące uprawnień dostępu aplikacji do danych i funkcji
urządzenia).
Zastanówcie się nad możliwościami bojkotu lub przeciwstawienia się takiemu
stanowi rzeczy. Jeżeli temat wzbudzi zainteresowanie uczestniczek i uczestników,
zaproponuj (np. w ramach projektu semestralnego) stworzenie internetowej,
obywatelskiej petycji (rozsyłanej mailowo i za pośrednictwem portali
społecznościowych) skierowanej do rzecznika praw konsumenta.
CZAS
3 min
METODA
rozmowa
POMOCE

6.
Praca domowa: Przeczytaj cały regulamin korzystania z wybranego portalu
społecznościowego. Zwróć uwagę na wątpliwości wynikające z problemów ze
zrozumieniem poszczególnych punktów, czasochłonność czytania oraz specyficzny
język prawniczy. Zastanów się, jakie inne zagrożenia wynikają dla ciebie z
zaakceptowania tego regulaminu.
METODA
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, jakie jest przeznaczenie regulaminów stron WWW;



wiedzą, jakie jest przeznaczenie regulaminów korzystania z aplikacji;



wiedzą, że należy zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem
korzystania ze strony WWW lub z aplikacji;



wiedzą, że w trakcie instalacji aplikacje mogą wymagać przyznania
uprawnień dostępu do różnych funkcji urządzenia oraz danych użytkownika
tego urządzenia;



wiedzą, kto jest konsultantem regulaminów;



potrafią zaprojektować szkic regulaminu strony internetowej;



rozumieją treść typowych regulaminów stron WWW i aplikacji;



znają zagrożenia wynikające z akceptacji różnych sformułowań
regulaminów;



potrafią podjąć decyzję o przyznaniu lub odmowie uprawnień dostępu do
funkcji lub danych;



mają świadomość, że regulaminy regulują niemal wszystkie sfery
funkcjonowania człowieka (w rzeczywistości i w przestrzeni internetu);



mają świadomość bezsilności wobec regulaminów wymaganych do instalacji
lub użytkowania programu lub strony WWW;



czują potrzebę obywatelskiego sprzeciwu wobec regulaminów naruszających
ich konstytucyjne prawa i wolności?

Opcje dodatkowe
Jeżeli wiesz, że w grupie uczestniczek i uczestników zajęć znajdują się fani serii
telewizyjnej „Teoria Wielkiego Podrywu” („Big Bang Theory”), możesz
zaproponować humorystyczne podsumowanie zajęć. Wyświetl stronę internetową,
na której zebrane zostały zasady regulaminu lokatorskiego Sheldona Coopera
(głównego bohatera serii) [kliknij aby wyświetlić stronę]. Poproś uczestników i
uczestniczki dobrze znających język angielski o przetłumaczenie kilku paragrafów
umowy. Zwróć uwagę na to, że choć zostały celowo przerysowane, to najczęściej
odnoszą się wyłącznie do interesu Sheldona, stawiając jego współlokatora (odbiorcę
regulaminu) w pozycji podrzędnej i służebnej. Podobnie jest z regulaminami
większości stron internetowych i aplikacji. Prawa użytkownika są mocno
ograniczone, w przeciwieństwie praw obowiązujących autora regulaminu.
wróć do spisu treści

Materiały ?


Instrukcja dla grup



Załącznik nr 1

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1







Oznacz poniższe zdania jako prawdę lub fałsz.
PRAWDA FAŁSZRegulaminy stron internetowych pisane są przejrzystym
językiem, zrozumiałym dla wszystkich użytkowników.
PRAWDA FAŁSZCzytanie każdej z podstron regulaminu oraz akapitów
zapisanych drobną czcionką nie jest konieczne, gdyż odnoszą się one do elementów
mało istotnych i powszechnie stosowanych we wszystkich dokumentach.
PRAWDA FAŁSZNie ma sensu konsultowanie regulaminu z prawnikiem, gdyż
istniejące już szablony są uniwersalne dla wszystkich stron internetowych.
PRAWDA FAŁSZMożna przyznawać aplikacjom uprawnienia do korzystania z
narzędzi i folderów, nie zastanawiając się nad tym specjalnie, gdyż programista
odpowiedzialny za działanie aplikacji najlepiej wie, do którego zasobu dostęp jest
potrzebny i nigdy nie kieruje się nieuczciwymi przesłankami.
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Słowniczek ?
regulamin
zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac danego organu
(usługi, instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa). Składa się na niego zbiór
obowiązków, nakazów, zakazów itd., określających zachowanie się
podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego zwykle
regulamin jest dziełem).
aplikacja
(in.program użytkowy) konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom
funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


http://techlaw.pl/prawo-autorskie-facebook/



http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/obowiazki-informacyjne-iregulaminy/



http://www.spidersweb.pl/2012/04/myslisz-ze-regulamin-google-drive-jestzly-to-nie-znasz-regulaminow-uslug-z-ktorych-juz-korzystasz.html



wróć na górę

Lekcja: Bankowość elektroniczna
Wiedza w pigułce ?
Współczesna bankowość różni się bardzo od tego, co jeszcze kilkanaście lat temu
było standardem. Czasy, gdy szło się do oddziału banku, aby dokonać przelewu lub
wypłacić gotówkę, odchodzą w niepamięć. Dziś serwisy on-line, dostępne na
naszych komputerach i smartfonach, ułatwiają nam korzystanie z usług banków, a
jednocześnie czynią je tańszymi. Wkraczając w dorosłość, warto dowiedzieć się, co
zapewni bezpieczeństwo twoim pierwszym zarobionym pieniądzom.
Korzystanie z bankowości elektronicznej jest wygodne, ale też wiąże się z wieloma
zagrożeniami, dlatego zawsze zwracaj uwagę na to, gdzie i w jaki sposób łączysz się
ze swoim bankiem. Serwisy bankowe muszą być udostępniane za pomocą
bezpiecznego protokołu HTTPS. Jeśli komputer wykrył jakiś problem z nim
związany, nie podawaj żadnych swoich danych ani haseł. Niepokojące informacje o
certyfikacie klucza HTTPS zwykle są wyświetlane automatycznie, jednak dla
pewności sprawdzaj kolor ikonki kłódki przy pasku adresowym — jeśli jest zielony,
śmiało loguj się na swoje konto internetowe.
Dobrym nawykiem jest również niekorzystanie z linków i wyników wyszukiwania
przy wchodzeniu na stronę bankowości internetowej. Oszuści często podszywają się
pod banki, tworząc fałszywe strony o adresach łudząco podobnych do tych
prawdziwych. Wpisuj raczej ręcznie adres banku albo korzystaj z własnych
zakładek.
Każdy, komu zależy na bezpieczeństwie swojego sprzętu i danych, pamięta o
posiadaniu programu antywirusowego. Nie każdy jednak zwraca uwagę, za
pośrednictwem jakiej sieci łączy się z bankowością internetową. Nie ufaj
publicznym, niezabezpieczonym sieciom, do których dostęp mają przypadkowe
osoby. Hakerzy są w stanie za pomocą takiego połączenia dostać się do danych w
twoim komputerze. Lepiej dokonuj przelewów w domu.
Nikomu nie podawaj swoich danych autoryzacyjnych: pinów, kodów jednorazowych
czy innych danych. Żaden bank nigdy nie prosi o podawanie takich informacji. Jeśli
spotkasz się z podobnym żądaniem (np. w mailu), wiedz, że z pewnością nie było
ono sformułowane w dobrej wierze.

Przed oddawaniem telefonu czy komputera do serwisu odinstaluj wszystkie
kluczowe aplikacje, zwłaszcza bankowe. Upewnij się też, że nie masz w pamięci
swoich urządzeń zapisanych danych do logowania.
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Złote zasady korzystania z bankowości mobilnej ?


Zwracaj uwagę, kto ma dostęp do twojego smartfona i zawsze dbaj o to, aby
był on zabezpieczony odpowiednim hasłem lub symbolem.



Nie noś ze sobą zapisanych haseł i pinów. Niektórzy trzymają je nawet w
etui swoich telefonów! W przypadku kradzieży telefonu złodziej ma
wówczas wszelkie informacje, aby przelać sobie wszystkie twoje
oszczędności.



Zadbaj o dobry, zaktualizowany program antywirusowy na swoim
smartfonie. Jest on narażony na ataki w równym stopniu, co każdy
komputer.



Zwracaj uwagę, czy przypadkiem twój telefon nie połączył się z
niezabezpieczoną, publiczną siecią WIFI.

Bankowość elektroniczna to także transakcje za pomocą kart płatniczych. Przy
pomocy kodu CVC oraz numeru karty można dokonywać transakcji kartą również
on-line. Dlatego tak ważne jest, aby nikomu nie udostępniać tych informacji. Zdarza
się, że młodzi ludzie po otrzymaniu swojej pierwszej karty czy dowodu osobistego
robią im zdjęcia, które następnie wrzucają na portale społecznościowe. To bardzo
niebezpieczne! Znając informacje podawane na karcie, ktoś może jej użyć do
dokonania własnej płatności, a dane z twojego dowodu mogą posłużyć do obciążenia
cię kredytem!
Jeśli będziesz stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, na pewno nic
nie grozi twoim pieniądzom, a ty możesz wygodnie z nich korzystać.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Coraz więcej osób, posiadając konto w banku, nie wyobraża sobie braku dostępu do
niego przez internet. Codziennością jest dla nas korzystanie z bankomatów czy
płatności kartą. Podczas lekcji uczestnicy i uczestniczki poznają wady i zalety
korzystania z bankowości elektronicznej, dowiedzą się, jak bezpiecznie z niej
korzystać i jak uchronić się przed próbami wyłudzania danych.
Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy:


wiedzą, czym jest bankowość elektroniczna;



znają wady i zalety korzystania z bankowości elektronicznej;



znają zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości
elektronicznej;



potrafią rozpoznać typowe próby phishingu.

Przebieg zajęć

1.
Powiedz, że tematem dzisiejszej lekcji będzie bankowość elektroniczna, która
umożliwia dostęp do rachunku bankowego za pomocą urządzeń elektronicznych.
Może to być dostęp do konta bankowego przez internet, przez aplikację komórkową,
a także płatności kartą i płatności zbliżeniowe. Zapytaj, czy osoby obecne na lekcji
znają kogoś, kto korzysta z wymienionych form bankowości, lub same z nich
korzystają.
CZAS
2 min
METODA
rozmowa
POMOCE
brak

2.
Zapowiedz, że teraz przyjrzymy się różnicom pomiędzy bankowością tradycyjną a
bankowością elektroniczną. Porównamy dwa rodzaje kont bankowych:
obsługiwanego w placówkach banku oraz z dostępem do serwisu transakcyjnego online. Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom kartę pracy „Porównanie bankowości” i
poproś, aby wypełnili (każdy indywidualnie) tabelę, biorąc pod uwagę różne obszary
dotyczące np. dostępności usług czy bezpieczeństwa. Odczytaj wspólnie z grupą
wnioski i podsumuj, wskazując, że zarówno bankowość elektroniczna, jak i
tradycyjna mają swoje wady i zalety.
CZAS
15 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
długopisy, karta pracy ”Porównanie bankowości”

3.
Następnie poproś uczestniczki i uczestników, by dobrali się w pary i spisali na
zielonych karteczkach, jakie są plusy, a na żółtych karteczkach, jakie są minusy
bankowości elektronicznej. Zwróć uwagę, że należy uwzględnić także płatności
kartą zbliżeniową i korzystanie z aplikacji bankowych. Następnie przyklej
odpowiedzi na tablicy. Odczytując wnioski, podkreśl, że do plusów należy przede
wszystkim szybki i bezpośredni dostęp do konta, łatwe zarządzanie, prosta obsługa,
mniejsze opłaty. Natomiast do minusów można zaliczyć: brak dostępu, gdy nie ma
sieci, mniejsze bezpieczeństwo spowodowane już samym faktem, że logując się do
systemu, pozostawiamy po sobie ślad, zagrożenie „wirusami”, kradzieżą haseł lub
karty, hakowaniem systemu, próbami wyłudzenia danych logowania.
CZAS
10 min
METODA
burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda lub marker, postity w dwóch kolorach

4.
Poproś, aby uczestniczki i uczestnicy wyobrazili sobie, że mają doradzić starszej
osobie, jak powinna korzystać z bankowości elektronicznej, o czym powinna
pamiętać i na co uważać. Poproś, aby aktywność została wykonana w trzech grupach:
konto bankowe on-line, karta płatnicza, aplikacja. Każdej z grup daj materiał z
pytaniami pomocniczymi (instrukcja dla grup „Pytania”), które mają ułatwić
spisanie rad. Zadaniem grup jest sformułowanie rad w formie notatki i
przedstawienie pozostałym grupom. Na podstawie wniosków zebranych z pracy w
grupach utwórz ABC bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej.
Spisz je na tablicy.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
tablica, kreda lub marker, instrukcja dla grup „Pytania”

5.
Powiedz, że ważnym aspektem korzystania z bankowości elektronicznej jest ochrona
swoich danych do logowania. Wyjaśnij, że próbę wyłudzenia takich danych
nazywamy phishingiem. Zazwyczaj otrzymujemy wtedy fałszywą wiadomość na
skrzynkę mailową lub SMS z prośbą o logowanie i podanie swoich danych. Rozdaj

karty pracy zawierające przykład maila (karta pracy „Przykład maila phishing”)stanowiącego próbę phishingu; poproś o pokazanie elementów, które
wskazują na wyłudzenie. Zwróć uwagę, że żaden bank nie prosi poza serwisem
transakcyjnym o podanie danych do logowania i często same banki ostrzegają przed
phishingiem. Wiadomości phishingowe są bardzo podobne do maili od banków
(logo, podpisy, użyte zwroty). Jeśli klikniemy w podany link, zostaniemy
przekierowani na inną stronę niż naszego banku, lecz łudząco do niej podobną.
Często adres tej strony różni się tylko jedną literą, więc trudno nam wyłapać tę
nieścisłość. Jeśli mamy wątpliwości, czy mail autentycznie pochodzi z banku,
możemy się upewnić, dzwoniąc na infolinię.
W podsumowaniu przypomnij, że bankowość elektroniczna coraz częściej zastępuje
tę tradycyjną, dlatego ważna jest świadomość, jak bezpiecznie z niej korzystać i
zapewnić bezpieczeństwo naszym pieniądzom. Warto wiedzieć, jak ustrzec się przed
próbami kradzieży pieniędzy, jakie narzędzia i wyrobienie jakich codziennych
nawyków może nam w tym pomóc. Do tych ostatnich zaliczyć można: korzystanie
z zaufanej sieci internetowej, posiadanie dobrego programu antywirusowego, częste
i regularne robienie aktualizacji systemu, sprawdzanie certyfikatów zabezpieczeń
stron banków, nieudostępnianie swoich numerów PIN, haseł, danych logowania,
numeru karty.
CZAS
8 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
długopisy, karta pracy „Przykład maila - phishing”
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest bankowość elektroniczna;



znają wady i zalety korzystania z bankowości elektronicznej;



znają zasady bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej;



potrafią rozpoznać typowe próby phishingu?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz więcej czasu, możesz poprosić uczestników i uczestniczki o narysowanie
mapy myśli zawierającej wszystkie zasady bezpiecznego korzystania z bankowości
elektronicznej, w tym korzystania z konta, aplikacji oraz płatności zbliżeniowych.

Zachęć, aby mapa była opatrzona grafiką, była atrakcyjna wizualnie i miała prosty
przekaz.
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Materiały ?


karta pracy ”Porównanie bankowości”



instrukcja dla grup ”Pytania”



karta pracy ”Przykład maila - phishing”
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Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1

Wstaw brakujące słowa:
publicznąkonto internetowe, aplikacje mobilnezielonegophishingiem
1. Bankowość elektroniczna daje nam dostęp do konta bankowego poprzez .
2. Wchodząc na stronę internetową banku, sprawdzamy kłódkę przy adresie
strony: jeśli jest koloru , certyfikat strony jest aktualny.
3. Korzystając z mobilnej aplikacji bankowej w telefonie, nie łączymy się
z siecią internetową.
4. Wyłudzenie danych poprzez fałszywe maile czy SMS-y nakłaniające do
podania haseł i loginów dostępu do konta nazywamy .
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Słowniczek ?
protokół HTTPS
(ang. Hypertext Transfer Protocol Secure), rozszerzenie protokołu HTTP.
Umożliwia przesyłanie w sieci zaszyfrowanych informacji, dzięki czemu
dostęp do treści mają jedynie nadawca oraz odbiorca komunikatu.
certyfikat strony
elektroniczny podpis strony internetowej, niezbędny do nawiązania
połączenia https://.
kod CVC
kod weryfikacyjny karty, który jest wydrukowany na odwrocie karty
debetowej lub kredytowej. W przypadku większości kart (np. Visa,

MasterCard czy kart bankowych) są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane na
pasku podpisu na odwrocie karty.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ ONLINE - 3 PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI DLA KAŻDEGO, Rightclick.pl, [dostęp: 02.11.2016],
Dostępny w Internecie: rightclick.pl

wróć na górę

Lekcja: Gdy ktoś wykorzysta moją
nieuważność
Wiedza w pigułce ?
Nasze dane osobowe są dobrem, które warto chronić. Współcześnie na każdym
kroku rozmaici usługodawcy zachęcają nas do ich swobodnego udostępniania. Nie
pomni konsekwencji, często godzimy się na to bez zastanowienia.
Tymczasem udostępnianie dużej ilości informacji o nas może być wykorzystywane
przeciwko nam. Poważne konsekwencje może mieć podszywanie się, a więc
kradzież tożsamości. Często przyświeca jej chęć kompromitacji lub wyśmiania. To
jedno z oblicz cyberbullyingu. Twórcy fałszywych profili na portalach
społecznościowych często wykorzystują je do różnych moralnie wątpliwych działań,
co stawia poszkodowaną osobę w bardzo negatywnym świetle.
Jeśli zauważysz, że ktoś podszywa się pod ciebie:


zgłoś to niezwłocznie do administratora strony i zażądaj odpowiednich
kroków (np. usunięcia profilu);



opowiedz o tym swoim przyjaciołom, rodzinie i wychowawcom – poproś o
wsparcie w walce z podszywającą się osobą;



staraj się uprzedzać możliwe działania gnębicieli. Jeśli domyślasz się, że
ktoś podpisany twoim imieniem i nazwiskiem może np. obrazić w internecie
nauczyciela, lepiej poinformuj go o tym problemie. W wypadku, gdy do tego
dojdzie, będziesz w dużo lepszej sytuacji, niż jeśli tego nie zrobisz.

Podszywanie się może być też wykorzystywane do celów przestępczych, np.
wyłudzeń czy kradzieży. Podszywanie się pod członka rodziny sprawia, że
potencjalna ofiara staje się ufniejsza i wprost podaje potrzebne informacje lub
wykonuje pożądane działania (np. przelew na wskazane konto).
Udostępnianie naszych danych na portalach społecznościowych to nie jedyne
działanie, które powinniśmy kontrolować. Zwykle, aby w pełni korzystać z
rozmaitych usług internetowych, należy założyć konto i podać nasze dane. Często,
jeśli zależy nam na danej usłudze, jest to tzw. zło konieczne. Warto jednak pamiętać,
że mamy prawo się wycofać z korzystania z tej usługi oraz unieważnić zgodę na
wykorzystywanie naszych danych. Żaden usługodawca nie ma również prawa
przekazywania naszych danych innym osobom bez naszej zgody.
Dane osobowe każdego obywatela Polski są chronione dzięki ustawie o ochronie
danych osobowych. Powołała ona do życia specjalny organ, który stoi na ich straży
– Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, GIODO.
Jeśli staniemy się ofiarami wykorzystania naszych danych lub wizerunku wbrew
naszej woli, rozważmy podjęcie oficjalnych kroków. Zgłoszenie się do GIODO jest
ostatecznością – wcześniej powinniśmy zainterweniować u administratora danych i
zażądać, aby nie przechowywał dłużej naszych danych.
Niestety, w przypadku wielu naruszeń naszych praw zakres działania GIODO jest
zbyt ograniczony. Internet jest medium międzynarodowym, a władza określonych
instytucji ma zasięg nieprzekraczający granic terytorium kraju. Jeśli siedziba lub
serwery firmy, która narusza nasze prawa, są w innym państwie, będzie nam dużo
trudniej ubiegać się o nasze prawa.
Dlatego też lepiej zapobiegać możliwym nadużyciom, niż mierzyć się z
konsekwencjami nadużyć. Dbaj swoje dane i udostępniaj je w sposób przemyślany.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję w nowy sposób spojrzeć na cyfrowy
wizerunek, który budujemy lub chcielibyśmy zbudować w sieci. Okiem krytyka
przyjrzą się przykładom rozmaitych publikacji, których autorzy nie zachowali
należytej ostrożności, zanim zdecydowali się umieścić w sieci informacje czy swoje
zdjęcia. Zastanowią się, jakie mogłyby ich czekać przykre konsekwencje i dowiedzą
się, co można zrobić, gdy już ktoś znajdzie się w takiej trudnej sytuacji.
Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią zarządzać swoim cyfrowym wizerunkiem,



wiedzą, że należy świadomie podejmować decyzje o zakresie
publikowanych danych umożliwiających odkrycie ich tożsamości,



wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku naruszeń praw
związanych z korzystaniem z mediów.

Przebieg zajęć

1.
Przed zajęciami zapisz na tablicy i zakryj przykłady działań w sieci, które mogą
spowodować sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika Internetu
(Materiał pomocniczy „Zachowaj ostrożność”) oraz wydrukuj dla wszystkich
uczestniczek i uczestników Karty pracy „Historia o radach”, a następnie rozdziel je
nożyczkami i każdy zestaw rad włóż do osobnej koperty.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, co to jest cyfrowy wizerunek osoby (wszystkie
informacje, jakie zamieszczamy o sobie w sieci). Co mieści się w tym pojęciu? Czy
swoim cyfrowym wizerunkiem można zarządzać – budować go tak, aby
odzwierciedlał tylko to, co naprawdę chcemy upubliczniać? Czego przykładowo
możemy dowiedzieć się o drugiej osobie, odwiedzając np. jej profil na portalu
społecznościowym? Czy uczestniczki i uczestnicy założyli sobie konta na różnych
dostępnych portalach? Do czego im one najczęściej służą (np. do rozmów z
kolegami, udostępniania zdjęć i filmów, dzielenia się ciekawymi linkami, swoimi
poglądami, twórczością, zainteresowaniami)?
CZAS
7 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda lub marker, Materiał pomocniczy „Zachowaj ostrożność”, Karty
pracy „Historia o radach”, koperty

2.
Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że portale społecznościowe, blogi, chaty
i inne formy komunikacji internetowej mogą przynieść wiele korzyści. Podobnie jak
budowanie swojego cyfrowego wizerunku. Dziś jednak porozmawiacie o drugiej
stronie medalu, czyli możliwych zagrożeniach wynikających z niewiedzy lub
nieostrożności, ale mogących wpływać na wizerunek danej osoby. Rozważycie także
konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z takiej niepożądanej ingerencji. Zajmiecie się

więc wszystkim tym, na co warto zwrócić uwagę, zarządzając swoim cyfrowym
wizerunkiem. Odsłoń zapisane wcześniej na tablicy opisy sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych (Materiał pomocniczy „Zachowaj ostrożność”). Przeczytaj je
głośno, a następnie wręcz uczestniczkom i uczestnikom karteczki typu post-it oraz
długopisy i poproś, by spróbowali napisać, jakie mogą być konsekwencje tych
sytuacji. Ważne, by każda konsekwencja znalazła się na osobnej karteczce. Można
odnieść się do wszystkich sytuacji albo tylko do jednej z nich. Gotowe kartki
uczestniczki i uczestnicy powinni przykleić przy wybranych sytuacjach. Poproś
chętną osobę (lub kilku chętnych) o przeczytanie głośno, co znajduje się na każdej z
kartek. Zapytaj uczestników i uczestniczki, jakie refleksje nasuwają im się na myśl
po tym ćwiczeniu. Podkreśl, że zawsze trzeba zachować ostrożność, publikując coś
w sieci, tyczy się to także tworzenia naszego cyfrowego wizerunku.
CZAS
10 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
tablica, kartki typu post-it, długopisy, Materiał pomocniczy „Zachowaj ostrożność”

3.
Co jednak zrobić, kiedy już dojdzie do niepożądanej sytuacji i ktoś, wykorzystując
naszą nieuważność, posłuży się informacjami, które zamieściliśmy? Poproś
uczestniczki i uczestników, by spróbowali podać kilka przykładów działań, które
można w tej sytuacji podjąć. Odpowiedzi zapisz na tablicy. Następnie zaproponuj
zadanie, które będzie uzupełnieniem widniejącej na tablicy listy. Powiedz, że kilka
rad, które mogą być dobrą wskazówką w omawianej sytuacji, znajdą w Kartach
pracy „Historia o radach”. Rozdaj uczestniczkom i uczestnikom koperty z zestawem
rad i poproś, by ułożyli je w kolejności według kroków, które ich zdaniem podczas
ewentualnej interwencji powinno się podjąć na początku, a które nieco później.
Porozmawiajcie o tym, dlaczego wybrali taką kolejność.
CZAS
15 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
Karty pracy „Historia o radach”, koperty

4.
Porozmawiajcie o samych radach, które znalazły się w kopertach. Czy uczestnicy i
uczestniczki mają jakieś pytania z nimi związane? Czy wiedzieli wcześniej o tych
możliwościach reakcji na zagrożenie, które zostały wskazane podczas zajęć? Czy

teraz wiedzieliby, do kogo się zwrócić po pomoc? Zapytaj również, jakie
najważniejsze wnioski dotyczące budowania swojego wizerunku w sieci nasuwają
im się na myśl. Poproś, by odpowiadając wyobrazili sobie, że przekazują wiedzę,
którą zdobyli, komuś, kto nie uczestniczył w dzisiejszych zajęciach. Zaproś chętnych
do odegrania krótkich scenek, w których przekazują treść zajęć znajomej osobie
(koledze, rodzicowi, młodszemu bratu lub siostrze) albo są wykładowcami, którzy
muszą w krótki i przystępny sposób przedstawić temat swojemu audytorium.
Wnioski, które wyłoniły się podczas tej rozmowy/scenek, zapisz na tablicy.
CZAS
13 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda lub marker
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


potrafią zarządzać swoim cyfrowym wizerunkiem;



wiedzą, że należy świadomie podejmować decyzje o zakresie
publikowanych danych umożliwiających odkrycie ich tożsamości;



wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku naruszeń praw związanych
z korzystaniem z mediów?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz więcej czasu, zaproponuj uczestniczkom i uczestnikom stworzenie
plakatów, które mogłyby promować pozytywne zachowania w sieci (przykładowe
hasła na plakat: „Świadomie buduję swój wizerunek w sieci”; „Nie używam
internetu, aby szkodzić innym”) lub przestrzegać przed lekkomyślnymi działaniami
on-line (przykładowe hasło: „Nie szastam moimi danymi w sieci”, „On-line mówię
o sobie tylko tyle, ile chcę, by wiedział o mnie świat”).
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Materiały ?


Materiał pomocniczy „Zachowaj ostrożność”



Karta pracy „Historia o radach”

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1







Oznacz poniższe zdania jako prawdę lub fałsz.
PRAWDA FAŁSZW sieci można zamieszczać, co tylko nam się podoba. W końcu
to nasz wizerunek, więc możemy z nim zrobić, co chcemy. To tylko internet, a nie
realna sytuacja, więc nie ma żadnego zagrożenia.
PRAWDA FAŁSZGIODO to skrót od Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych
Osobowych.
PRAWDA FAŁSZGdy ktoś bezprawnie wykorzysta moje dane, nic nie da się na
to poradzić.
PRAWDA FAŁSZNie wolno na ogólnodostępnych stronach internetowych
zamieszczać swojego adresu zamieszkania czy numeru telefonu.
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Słowniczek ?
cyberbullying
(inaczej: cyberprzemoc, agresja elektroniczna) zachowania agresywne i
przemoc, dokonywane za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych,
zwłaszcza Internetu. Może przybierać formę: prześladowania, zastraszania,
uporczywego wyśmiewania się i złośliwości, stalkingu itd.
GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Organ powołany w celu
ochrony danych osobowych. Do jego zadań należy m.in. kontrola zgodności
przetwarzania danych z przepisami prawa oraz rozpatrywanie skarg w
sprawach ich łamania. Jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm
RP za zgodą Senatu.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Materiały nt. ochrony danych osobowych, Generalny Inspektor Danych
Osobowych, [dostęp: 14.11.2016] dostępny w
internecie: http://www.giodo.gov.pl/473/j/pl/



Ochrona prywatności, Polskie Centrum Programu Safer Internet,
[dostęp: 14.11.2016] dostępny w
internecie: http://www.saferinternet.pl/pl/ochrona-prywatnosci



Zegarek Łukasz, Kradzież tożsamości w Internecie, Lex Artist, [dostęp:
14.11.2016] dostępny w internecie: http://blog-daneosobowe.pl/kradzieztozsamosci-w-internecie/



Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i
profesjonalistów, Polskie Centrum Programu Safer Internet, Warszawa
2014, [dostęp: 14.11.2016] dostępny w
internecie: http://edukacja.fdds.pl/?link=15187

Lekcja: Nadzór w sieci
Wiedza w pigułce ?
Pewnie nieraz w internecie pokazał ci się baner reklamowy proponujący zakupy w
sklepie niedawno przez ciebie odwiedzanym. To powszechne zjawisko jest efektem
tzw. cyfrowego śladu, pozostawianego przez każdego użytkownika sieci. Składają
się na niego nie tylko informacje świadomie przez nas udostępniane, lecz także
przekazywane automatycznie (np. ciasteczka, informacje o adresie IP hosta
odwiedzającego stronę itp.).
Bardzo często nie uświadamiamy sobie skali przepływu informacji o naszej
aktywności w sieci. Wystarczy być zalogowanym do Facebooka lub do serwisów
Google (np. Gmaila lub YouTube), aby historie naszych wyszukiwań i
odwiedzanych stron z innych kart były udostępniane tym przedsiębiorstwom. Nie
musisz nawet mieć otwartej strony Facebooka – wystarczy, że nie wylogowałeś się
po ostatnich odwiedzinach.
Niektórzy w trosce o bezpieczeństwo informacji o sobie unikają portali
społecznościowych. Zwykle jednak nawet i oni nie są zupełnie anonimowi dla
Facebooka. Osoby korzystające z aplikacji Facebooka na smartfony udostępniają mu
wszystkie swoje kontakty – numery telefonów i nazwiska swoich znajomych, w tym
również tych, którzy nie mają konta na portalu.

Nigdy nie mamy pełnej kontroli nad informacjami, które udostępniliśmy – a często,
gdy trafiają one w niepowołane ręce, prowokują do popełnienia przestępstwa. Na
przykład o charakterze finansowym: niebacznie udostępniony numer dowodu wraz
z naszym imieniem i nazwiskiem wystarczą, aby ktoś obciążył nas kredytem. Z
drugiej strony łatwy dostęp do naszych danych może ułatwić wielokanałowy
stalking. Umożliwia też przestępcom podszywanie się, które może służyć m.in.
wyłudzaniu pieniędzy czy informacji o tobie od członka twojej rodziny.
Informacje o aktywności użytkowników w sieci mogą w mocy prawa być
pozyskiwane przez instytucje państwowe. Zwykle służy to tropieniu
cyberprzestępców. Często jednak masy informacji zagarniane przez oddziały śledcze
dotyczą nie tylko przestępców, lecz także obejmują wielką ilość przypadkowych
osób. Na przykład ABW ma prawo zażądać od administratora obserwowanej strony
wszystkich treści oraz danych o użytkownikach czy listy adresów IP odwiedzających
stronę. Może nawet uzyskać zdalny, bieżący dostęp do wszystkich aktywności
dziejących się na niej. Zatem nawet jeśli nie jesteś internetowym przestępcą, możesz
być obserwowany.
Pewnie zastanawiasz się, czy można jakoś zaradzić niekontrolowanemu
przepływowi informacji o tobie? Podczas twojej sieciowej aktywności warto
kierować się zasadą informacyjnego minimalizmu: im mniej możesz przekazać
informacji, tym dla ciebie lepiej. Za każdym razem zastanów się, czy na pewno coś
zyskasz, udostępniając kolejne zdjęcie czy materiał o sobie. Pomyśl, czy ktoś mógłby
wykorzystać je jakoś wbrew twojej woli. Możesz również zrezygnować z wielu
usług, które wymagają przekazywania zbyt wielu danych. Wybierz raczej podobne,
ale o mniejszych wymaganiach. Rozważ również podawanie fikcyjnych danych, jeśli
uważasz, że to uzasadnione.
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Pomysł na lekcję ?
W świecie wirtualnym nie jesteśmy anonimowi: świadomie lub nie pozostawimy
informacje, które mogą być wykorzystywane również przeciwko nam. Uczestnicy i
uczestniczki podczas lekcji będą mogli zobaczyć, do jakich celów może być użyta
ich indywidulana aktywność w internecie oraz jak można chronić swoje dane.
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy:


rozumieją, że w sieci nie jesteśmy anonimowi;



wiedzą, że informacje pozostawiane o nas w sieci są gromadzone i mogą być
wykorzystane do różnych celów;



wiedzą, w jaki sposób mogą chronić swoje dane.

Przebieg zajęć

1.
Kilka dni przed lekcją wydrukuj i rozdaj kartę pracy „Dziennik aktywności w
internecie”. Poproś, aby uczestniczki i uczestnicy wypełnili ją, zaznaczając z jakich
stron korzystają i jednocześnie jakie informacje o sobie tam zostawiają. Zapowiedz,
że karty pracy będą pomocne w lekcji, będą służyły do pracy indywidulanej i nie
będą przekazywane innym osobom.
CZAS
brak min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
karta pracy „Dziennik aktywności w internecie”

2.
Zapowiedz uczestnikom i uczestniczkom, że lekcja będzie dotyczyła nadzoru w sieci
oraz możliwych sposobów wykorzystywania informacji, które po sobie zostawiamy
w internecie. Zapytaj o skojarzenia ze słowem „nadzór”; podane odpowiedzi wypisz
na tablicy. Wyjaśnij, że korzystając z internetu, nie jesteśmy anonimowi, a to, jakie
infomacje zostawiamy stronach, tworzy nasz profil użytkownika. Informacje te
mogą być wykorzystane do różnych celów. Poproś uczestniczki i uczestników o
przyjrzenie się swoim kartom pracy, które są dziennikami jednego dnia aktywności
w sieci. Podkreśl, że podczas lekcji każdy będzie mógł się przekonać, jaki
indywidulany profil pozostawia po sobie w internecie i zastanowić się, do czego
może on być wykorzystany. Zapytaj, czy uczestniczki i uczestnicy widzą w swoich
dziennikach, z jakich stron najczęściej korzystają i co zamieszczają: np. filmy,
zdjęcia, komentarze, swoje dane. Poproś o zakreślenie najczęściej pojawiających się
stron i danych.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa, praca indywidualna
POMOCE
tablica, kreda lub marker, długopisy, wypełniona karta pracy „Dziennik aktywności
w internecie”

3.

Zapowiedz, że teraz zobaczymy, do jakich celów mogą być wykorzystywane
informacje pozostawiane w internecie. Podziel uczestników i uczestniczki na 3
grupy. Pierwsza grupa zajmie się wykorzystaniem informacji w celach
komercyjnych, druga w celu popełnienia przestępstwa, trzecia wykorzystaniem
danych przez państwo. Pomocniczo rozdaj grupom instrukcje „Stoliki
ekspertów” oraz materiał „Wiedza w pigułce”. Zaproś grupy do dyskusji (ok. 5 min)
na wyznaczone tematy oraz do spisania refleksji i pomysłów. Następnie poproś o
wybranie jednej osoby z każdej grupy, która jako ekspert przekaże informacje innym
grupom. Eksperci pozostają na swoich miejscach, reszta osób z grupy zmienia
miejsce, przesiadając się do eksperta z innej grypy. Poproś, aby eksperci przekazali
informacje i wnioski, które powstały w pierwszej części zadania. Dokonaj jeszcze
jednej zamiany grup, następnie poproś, aby wszyscy wrócili na swoje pierwotne
miejsca i podsumowali to, czego dowiedzieli się od innych (reszta osób z grupy
przejmuje rolę eksperta). Upewnij się, czy podczas dyskusji pojawiły się jakieś
dodatkowe wnioski lub pytania.
CZAS
15 min
METODA
Jigsaw
POMOCE
kartki A4, długopisy, instrukcja dla grup ”Stoliki ekspertów”, materiał „Wiedza w
pigułce”

4.
Zaproś uczestniczki i uczestników do przygotowania w zespołach liczących po 3–4
osoby infografik, które przedstawią problem nadzoru w sieci. Można je
przygotować, korzystając z komputerów, jeśli jest taka możliwość, lub przy pomocy
materiałów plastycznych. Zachęć do prostej, czytelnej formy, pokazującej związki
przyczynowo-skutkowe. Infografiki mogą wskazywać na takie aspekty jak:
przepływ informacji o naszej aktywności w sieci, cele wykorzystywania informacji,
zasady bezpiecznego korzystania z internetu podporządkowane zasadzie
minimalizmu, tzn. sprzyjające temu, aby pozostawionych informacji było jak
najmniej. Możesz skorzystać z linków do materiałów dostępnych w czytelni na
końcu scenariusza. Na zakończenie poproś o przedstawienie prac przez zespoły.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
flamastry, papier kolorowy, klej, nożyczki, kartki A2 dla każdej grupy (lub dostęp
do komputerów z programami graficznymi)

5.
Poproś, aby na zakończenie każdy na karteczce napisał, co było dla niego
najważniejsze z lekcji i o czym chce pamiętać przy następnym wejściu na stronę
WWW. Zbierz kartki, przylep do tablicy wokół słowa „podsumowanie” i odczytaj
odpowiedzi.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa, praca indywidualna
POMOCE
tablica, kreda lub marker, długopisy, postity
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją, że w sieci nie jesteśmy anonimowi;



wiedzą, że informacje pozostawiane o nas w sieci są gromadzone i mogą być
wykorzystane do różnych celów;



wiedzą, w jaki sposób mogą chronić swoje dane?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz więcej czasu, poproś o przygotowanie komiksów (aktywność można
przeprowadzić grupowo) z historyjkami dotyczącymi sytuacji, w których mogą być
użyte dane pozostawione przez nas w internecie np. do celów komercyjnych czy
podszywania się pod kogoś. Zachęć do umieszczania ciekawych dialogów,
zachowania lekkiej formy przekazu oraz wymyślenia trafnej puenty pokazującej cele
wprowadzania nadzoru w sieci. Prace mogą zostać umieszczone w gazecie szkolnej
lub na tablicy ogłoszeń.
wróć do spisu treści

Materiały ?


karta pracy „Dziennik aktywności w internecie”



instrukcja dla grup „Stoliki ekspertów”

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Zadanie 1

Uzupełnij luki:
minimalizmStalkingcyberprzestępstwami
1. Przestępstwa popełnianie w sieci nazywamy .
2. to uporczywe i trwałe nękanie jakiejś osoby, którego celem jest upokorzenie
lub dezorganizacja życia. Może być osobiste lub wirtualne.
3. Najlepszym sposobem na to, aby nasze dane nie zostały wykorzystane jest ,
czyli pozostawianie po sobie w internecie jak najmniejszej ilości informacji.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
cyfrowy ślad
informacje na temat aktywności konkretnych osób w sieci, magazynowane
na serwerach dostawców internetu i właścicieli stron. Tworzą go m.in.
zdjęcia, informacje o kupionych produktach, nicki, wpisy na blogach, ale
również dane, które zostawiamy w sieci mimowolnie, np. adres IP czy
informacja o systemie operacyjnym, z którego korzystamy.
ciasteczka
(ang. cookie), małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika
podczas korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone informacje
o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane
logowania) lub przesyłają pewne informacje z powrotem na serwery danej
strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku w sklepie
internetowym). Ciasteczka mogą narażać użytkownika na wiele zagrożeń,
gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele
wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła
na właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu
informacji o tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat
tego, jak można wyłączyć ich obsługę.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.

host
dowolna maszyna (np. komputer), która posiada własny adres IP oraz
uczestniczy w wymianie danych lub udostępnia usługi sieciowe poprzez sieć
komputerową.

Czytelnia ?


Szumańska Małgorzata, Obem Anna, Jak bezpiecznie komunikować się w
sieci, Fundacja Panoptykon, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016]: http://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/jak-bezpieczniekomunikowac-sie-w-sieci



Obem Anna, Czyżewski Michał „Czesiek”, Szymielewicz Katarzyna,
Prywatność – zrób to sam!, Fundacja Panoptykon, dostępny w internecie
[dostęp 14.11.2016]: http://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/prywatnosc-zrobsam

wróć na górę

PRAWO

Lekcja: Prawa obywatela
Wiedza w pigułce ?
Poszanowanie praw i wolności człowieka jest podstawą prawidłowych więzi
społecznych i budowania demokratycznych relacji między jednostką a państwem.
Konstytucja Rzeczypospolitej chroni prawa obywateli. Przestrzeganie zapisów o
prawach człowieka oraz dbanie o szeroko pojęty interes obywateli są obowiązkami
poszczególnych urzędów i organów administracji państwowej.
Jeśli zauważysz, że jakieś przepisy naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej,
dyskryminują pewne grupy lub że działalność jakichś instytucji czy organizacji
narusza prawa lub wolności obywatelskie, zgłoś to do Rzecznika Praw
Obywatelskich (RPO). Wniosek, w którym podajesz swoje imię, nazwisko i adres
oraz opisujesz przypadek naruszenia wolności lub prawa, możesz bez żadnych opłat
złożyć ustnie w Biurze Rzecznika, przesłać na piśmie pocztą lub drogą elektroniczną
(na stronie RPO). Interesy osób poniżej 18. roku życia reprezentuje Rzecznik Praw
Dziecka (RPD). Można kierować do niego sprawy związane z problemami z
uzyskaniem pomocy finansowej (m.in. alimenty, ubezpieczenia społeczne,
finansowanie leczenia), z przemocą wobec dzieci i młodzieży oraz z
egzekwowaniem prawa do edukacji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), zgodnie z Ustawą o radiofonii i
telewizji, chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców,
zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów. Ma zapewniać także
dostępność informacji w mediach dla wszystkich, także osób niepełnosprawnych.
Każdy może złożyć skargę do KRRiT, jeśli zauważy, że np. jakiś program w radiu
lub telewizji zawiera treści naruszające prawo (np. mają one charakter
dyskryminacyjny).
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kontroluje prawidłowe
przetwarzanie naszych danych osobowych przez podmioty publiczne (np. urzędy),
ale także przez podmioty prywatne (np. pracodawców czy różne firmy, którym
przekazujemy informacje o nas), sprawdzając, czy są one wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest ważnym
elementem prawa do prywatności. Jeśli jakaś firma przekazała twoje dane innej
firmie albo ktoś udostępnił je w internecie bez twojej zgody, możesz skierować
skargę do GIODO.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma zapewnić
bezpieczeństwo interesów obywateli jako konsumentów. Monitoruje rynek w celu
utrzymania równowagi i niedopuszczenia do tworzenia monopoli handlowych.
UOKiK zajmuje się zbiorowymi interesami konsumentów — podejmuje działania
wobec takich sytuacji, w których potencjalnie każdy może zostać pokrzywdzony.
Jeśli będziesz mieć problem z nieuczciwą firmą, która np. w nierzetelny sposób
reklamuje swoje usługi bądź stosuje różne „kruczki prawne” w umowach z
klientami, poszukaj na stronie UOKiK-u informacji o organizacjach, które służą
bezpłatnymi poradami.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia poświęcone są instytucjom zajmującymi się prawami obywateli w obszarach
związanych z komunikacją i mediami: Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
Rzecznikowi Praw Dziecka, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Głównemu
Inspektorowi Danych Osobowych, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Uczestnicy i uczestniczki gromadzą informacje o ich kompetencjach i poznają
przykłady spraw, w których można się do nich zwrócić.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją specjalne instytucje powołane w celu ochrony praw
obywateli;



potrafią opisać kompetencje poszczególnych instytucji: Rzecznika Praw
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, Głównego Inspektora Danych Osobowych, Urządu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta;



wiedzą, do jakiego organu w jakiej sprawie się zgłosić.

Przebieg zajęć

1.
Wydrukuj kartę pracy „Nazwy” (ODT, DOC). Podziel uczestników i uczestniczki na
5 grup. Każdej grupie daj do analizy jedną instytucję — rozdaj paski z nazwami
instytucji. Poproś każdą grupę o wypisanie jak najwięcej informacji na temat danej
instytucji.
Pytania pomocnicze:


Czym się zajmuje?



Co o niej słyszeliście?



W jakiej sprawie można się tam zwrócić?



O jakich przypadkach słyszeliście?

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
duże kartki, pisaki, wydrukowana i pocięta karta pracy „Nazwy” (ODT, DOC)

2.
Rozdaj grupom wydrukowaną „Wiedzę w pigułce”. Poproś o dopisanie do swoich
kartek dodatkowych informacji, które znajdą w tekście.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
wydrukowana „Wiedza w pigułce”

3.
Poproś każdą grupę o prezentację.

CZAS
10 min
METODA
prezentacja
POMOCE
wyniki pracy z ćwiczenia 1. i 2.

4.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 3-osobowe. Każdej grupie daj jedną
kopię materiału pomocniczego „Sprawy” (ODT, DOC). Poproś grupy o
dopasowanie spraw do nazw instytucji, które według nich zajmują się tego typu
sprawami. Kiedy grupy skończą, odczytuj po kolei sprawy i wspólnie decydujcie,
która instytucja się nimi powinna zająć. Jeśli pojawią się wątpliwości, podyskutujcie
o nich.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, dyskusja
POMOCE
wydrukowany materiał pomocniczy „Sprawy” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją specjalne instytucje powołane w celu ochrony praw
obywateli?



potrafią opisać kompetencje poszczególnych instytucji: Rzecznika Praw
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, Głównego Inspektora Danych Osobowych, Urządu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta?



wiedzą, do jakiego organu w jakiej sprawie się zgłosić?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz dostęp do 4–5 komputerów z internetem, podziel uczestników i
uczestniczki na grupy. Każdej grupie przydziel jedną instytucję. Poproś grupy o
znalezienie stron internetowych tych instytucji i znalezienie na ich stronach
informacji, w jaki sposób można skontaktować się z urzędem. Poproś grupy o
prezentację znalezionych sposobów.

wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Nazwy” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Sprawy” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

1.Rozwiń następujące skróty nazw instytucji.
Urząd Komunikacji ElektronicznejUrząd Ochrony Konkurencji i
KonsumentówKrajowa Rada Radiofonii i TelewizjiRzecznik Praw
ObywatelskichRzecznik Praw DzieckaGeneralny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
1. KRRiT
2. RPDz
3. UKE
4. RPO
5. GIODO
6. UOKiK

Zadanie 2

Do poniższych opisów i spraw przyporządkuj odpowiednią instytucję.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

instytucja czy organizacja naruszyła twoją wolność obywatelską
słyszałeś mowę nienawiści w radiu
ktoś przetwarza twoje dane bez twojej zgody
masz 14 lat, jeden z twoich rodziców nie płaci alimentów
troszczy się o otwarty i różnorodny charakter mediów
wydaje ci się, że możesz być ofiarą kradzieży tożsamości
chcesz chodzić do szkoły, ale nie masz możliwości

8. dostawca internetu, z którym podpisałeś umowę uniemożliwia reklamowanie
rachunku, który według ciebie jest źle naliczony
9. widziałeś, że szkoła upublicznia dane uczniów i uczennic poza szkołą
10. spotkałeś przepis, który dyskryminuje osoby niepełnosprawne
11. dba o dostępność informacji w mediach dla osób niepełnosprawnych
12. dba, żeby dane obywateli były przetwarzane zgodnie z ustawą
13. zajmuje się zbiorowymi interesami konsumentów



Rzecznik Praw Obywatelskich — RPO
o



Rzecznik Praw Dziecka — RPDz
o



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — KRRiT
o



Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych — GIODO
o



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — UOKiK
o
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Słowniczek ?
konstytucja
(inaczej: ustawa zasadnicza), akt prawny, który zazwyczaj ma najwyższą
moc prawną. W Polsce obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalona w 1997 roku.
wolności i prawa konstytucyjne
uprawnienia przysługujące obywatelom danego państwa. Wyróżniamy
wolności i prawa osobiste,wolności i prawa polityczne oraz wolności i prawa
ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
wolność słowa

prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także
poszanowania ich przez innych. Wolność słowa jest jedną z podstawowych
wartości społeczeństwa demokratycznego. Nie jest ona jednak pozbawiona
ograniczeń, np. w zakresie publicznego obrażania innych lub propagowania
ideologii totalitarnych.
prywatność
sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona
swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny.
Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty
prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe
jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na
bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia).
dostępność
możliwość używania rzeczy, budynku lub strony www przez możliwie
największą liczbę osób, niezależnie od ich umiejętności lub możliwości.
nieuczciwa konkurencja
działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami mające na celu
zagrożenie lub naruszenie interesów innego przedsiębiorcy. Czynami
nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd
oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa
lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (art.
3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
monopol
czyjeś wyłączne prawo do czegoś.
dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące określonej osoby fizycznej (czyli
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania). Nie mamy do
czynienia z danymi osobowymi wówczas, gdy informacja dotyczy instytucji
(np. firmy), grupy osób, osoby fikcyjnej (np. postaci literackiej) czy takiej,
której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Dane osobowe podlegają ochronie i
nie mogą być zbierane bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. zgody
osoby, której dotyczą).
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?



Rzecznik Praw Obywatelskich [online], [dostęp:
19.02.2013], http://www.rpo.gov.pl/.



Rzecznik Praw Dziecka [online], [dostęp:
19.02.2013], http://www.brpd.gov.pl/.



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [online], [dostęp:
19.02.2013], http://www.krrit.gov.pl/.



Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [online], [dostęp:
19.02.2013], http://www.giodo.gov.pl/.



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [online], [dostęp:
19.02.2013], http://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
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Lekcja: Zawieranie umów
Wiedza w pigułce ?
Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron mające na celu ustalenie
przedmiotu umowy oraz uzgodnienie wzajemnych obowiązków i praw. To są dwa
podstawowe warunki umowy.
Przedmiotem umowy może być nabycie towarów, wykonanie usługi, dzieła,
zaciągnięcie zobowiązania wobec innych (np. pożyczki). Umowa zawsze musi być
możliwa do wykonania — umowa o rzecz niemożliwą jest nieważna.
Co do zasady umowy mogą zawierać osoby posiadające zdolność do czynności
prawnych. Są to pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne (najczęściej spółki,
stowarzyszenia, fundacje, a także Skarb Państwa i jednostki samorządu
terytorialnego, np. gminy). Jednakże osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą
samodzielnie zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
Należą do nich np. kupno gazety w kiosku, zakupy w warzywniaku, ale już raczej
nie założenie konta w serwisie społecznościowym. Te kwestie regulują regulaminy
poszczególnych serwisów, najczęściej jednak wymagają one zgody rodziców w
przypadku osób poniżej 18. roku życia.
Umowy najczęściej sporządza się na piśmie i potwierdza podpisem. Jednakże
umowy ustne również są ważne. Umowa jest czynnością prawną i wywołuje skutki
prawne, co oznacza, że w przypadku naruszenia postanowień zawartych w umowie
przez drugą stronę możesz dochodzić swoich praw w sądzie.

W codziennym życiu zawierasz umowy bardzo często — kiedy robisz zakupy i kiedy
korzystasz z internetu. Zaakcetpowanie każdego regulaminu poprzedzającego
wejście na stronę lub zalogowanie się do jakiegoś serwisu to zawarcie umowy.
Kliknięcie „Akceptuj” jest równoznaczne z jej podpisaniem.
Zawieranie umów na odległość — akceptacja regulaminów internetowych, zakupy
on-line czy podpisywanie dokumentów poza lokalem firmy, z którą dokonujesz
transakcji — regulowane jest przez Ustawę o prawach konsumenta. Pamiętaj, że
masz 14 dni na odstąpienie od takiej umowy bez żadnych konsekwencji
finansowych. Tyle tylko, że na własny koszt musisz odesłać towar, który w taki
sposób kupiłeś. O każdej zmianie regulaminu powinieneś być powiadomiony
pisemnie — ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku usług telekomunikacyjnych
(regulaminy firm dostarczających dostęp do internetu często się zmieniają).
Jeśli ktoś zmusił cię do podpisania jakiejś umowy, umowa ta jest nieważna, nie
musisz jej wykonywać. Natomiast jeśli ktoś wprowadził cię w błąd, zastosował
podstęp lub groźbę, może to być podstawą do uchylenia się od skutków prawnych
takiego oświadczenia woli (umowa taka nie jest jednak automatycznie nieważna). W
takiej sytuacji powinieneś wysłać do osoby lub firmy, z którą zawarłeś umowę,
pismne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego
pod wpływem błędu, podstępu lub groźby. Takie oświadczenie najlepiej wysłać
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, żeby mieć dowód, że takie
oświadczenie wysłałeś. Powyższe sytuacje są przykładami tzw. wad oświadczenia
woli.
Przede wszystkim zawsze przeczytaj dokładnie każdy dokument, pod którym się
podpisujesz. Jeśli coś wzbudza twoją wątpliwość, pytaj, dopóki nie uzyskasz
satysfakcjonującej odpowiedzi. Zwracaj uwagę na to, do czego sam się
zobowiązujesz.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Umowa wydaje się terminem przypisanym do sfery prawniczej. W rzeczywistości
zawieranie umów dotyczy każdego. Mamy z nimi do czynienia zarówno w
momencie samodzielnego kupna chleba w sklepie, jak również przy akceptacji
regulaminów w serwisach społecznościowych. Czy czytanie długich regulaminów
przed ich akceptacją jest potrzebne? Na przykładzie regulaminu jednego serwisu
społecznościowego zobaczymy, jakie ważne informacje omijają tych, którzy ich nie
czytają.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:



potrafią wymienić różne rodzaje zawieranych umów;



umieją wskazać przedmiot umowy;



znają powody nieważności umów lub sytuacji, w których można uchylić się
od skutków prawnych wadliwego oświadczenia;



wiedzą, że akceptacja regulaminu serwisu społecznościowego też jest
umową;



potrafią ze zrozumieniem przeczytać regulamin serwisu społecznościowego.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, co to jest umowa. Jakie znają rodzaje umów?
Odpowiedzi zapisuj na tablicy. Dopytaj, jeśli nie padną następujące odpowiedzi:
złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy, akceptacja regulaminu serwisu
internetowego, założenie konta mailowego, zgoda udzielona konsultantowi
telefonicznemu.
CZAS
5 min
METODA
burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każda grupa będzie pracować nad
innym aspektem umów. Zadaniem grup jest stać się ekspertami w zakresie
przydzielonego tematu. Podejdź do grup i podaj im instrukcje. Pytania pomocnicze
zadawaj w razie potrzeby po kilku minutach pracy grup.
1 grupa: Strony i przedmiot umowy. Poproś grupę o podanie przykładów umów i
wskazanie stron oraz przedmiotu umowy. Poproś o podanie przykładów, kiedy jest
więcej niż 2 strony umowy.
Pytania pomocnicze mają nakierować na odpowiedzi: kupno pieczywa w sklepie,
umowa z dostawcą internetu, kupno butów na allegro.
2 grupa: Umowy na odległość. Poproś grupę o wypisanie przykładów umów
zawieranych na odległość. Zwróć uwagę, że część przykładów mogła pojawić się w
trakcie ćwiczenia 1. Poproś o stworzenie definicji umowy na odległość.

Pytania pomocnicze:


Czy katalogi reklamowe rozsyłane do domów mogą zawierać w sobie
umowę?



Jakie usługi mogą być proponowane przez telefon, które zawierają w sobie
możliwość zawarcia umowy?



Czy poprzez czasopisma zawierane mogą być jakieś umowy?



Czy poprzez radio i telewizję zawiera się umowy?

3 grupa: Powody nieważności umów. Poproś grupę o podanie przykładowych
powodów, kiedy umowa może zostać uznana za nieważną.
Pytania pomocnicze:
Jak traktować umowę, jeśli:


ktoś został zmuszony do podpisania umowy?



ktoś podpisał umowę, będąc pod wpływem silych leków albo narkotyków?



Jest to umowa między płatnym mordercą a zazdrosnym mężem?

W tym miejscu warto również podkreślić różnicę pomiędzy umową, która zawarta
jest pod przymusem lub pod wpływem silnych leków (umowa jest nieważna i nie
trzeba jej wykonywać) a zawartą pod wpływem błędu, podstępu lub groźby
(konieczność złożenia i wysłania oświadczenia o uchyleniu się od skutków
prawnych wadliwego oświadczenia woli).
Poproś grupy o prezentację ich dokonań. Poproś kilka osób, o powiedzenie, czego
nowego się dowiedziały w trakcie tego ćwiczenia.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, rozmowa
POMOCE
kartki, długopisy

3.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, w jakich portalach społecznościowych są
zarejestrowane. Zapytaj grupę, czy ktoś przeczytał kiedyś cały regulamin serwisu
przed założeniem konta. Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Poproś
każdą grupę o znalezienie w sieci regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
Rozdaj
każdej
grupie
fragment
wydrukowanej karty
pracy
„Regulamin”(ODT, DOC). Poproś grupy o odpowiedzi na pytania dotyczące

wybranych rozdziałów regulaminu. Następnie poproś każdą grupę o wybranie 3
najciekawszych rzeczy, których się dowiedzieli z regulaminu. Poproś grupy o
prezentację.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
3 komputery z dostępem do internetu, wydrukowana i pocięta karta pracy
„Regulamin” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestniczki i uczestnicy:


potrafią wymienić różne rodzaje zawieranych umów?



umieją wskazać przedmiot umowy?



znają powody nieważności umów?



wiedzą, że akceptacja regulaminu serwisu społecznościowego też jest
umową?



potrafią ze zrozumieniem przeczytać regulamin serwisu społecznościowego?



są świadomi konsekwencji poszczególnych elementów regulaminu?

Opcje dodatkowe
Jeśli w trakcie zajęć masz dostęp do internetu ćwiczenie 2. możesz rozszerzyć o
poszukiwanie informacji w internecie.
Jeśli nie masz dostępu do komputerów i internetu w trakcie zajęć, może przed
zajęciami przygotować 3 wersje wydrukowanego regulaminu serwisu
społecznościowego.
Ćwiczenie 3. możesz rozszerzyć o kończącą refleksję. Poproś uczestniczki o
dobranie się w pary z osobą, która pracowała w innej grupie. Upewnij się, że każdy
ma parę. Poproś każdą osobę o opowiedzenie drugiej, która z informacji z
regulaminu, o których wcześniej nie wiedziała, najbardziej ją zaskoczyła. Zróbcie
zmianę w parach, tak żeby druga osoba miała też możliwość opowiedzenia swoich
wrażeń. Zapytaj całą grupę o odpowiedzi, zapisujcie je na tablicy.

Ćwiczenie 3. możesz też rozszerzyć o debatę „za i przeciw” na temat: czy warto
czytać regulaminy serwisów internetowych.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Regulamin” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe:
1. PRAWDA FAŁSZZakup pieczywa w sklepie jest umową.
2. PRAWDA FAŁSZUmowa jest czynnością prawną.
3. PRAWDA FAŁSZUmowa niesporządzona na piśmie jest nieważna.
4. PRAWDA FAŁSZAkceptacja regulaminu społecznościowego skutkuje
zawarciem umowy na odległość.
5. PRAWDA FAŁSZBycie pod wpływem silnych leków może być powodem
do stwierdzenia nieważności umowy.
6. PRAWDA FAŁSZJeśli umowa zawarta jest pod przymusem, mamy do
czynienia z wadą oświadczenia woli.
7. PRAWDA FAŁSZOd każdej umowy można odstąpić w ciągu 14 dni.
8. PRAWDA FAŁSZZawieranie umów na odległość reguluje Ustawa o
prawach obywateli.
9. PRAWDA FAŁSZOd umowy zawartej na odległość można odstąpić w
ciągu 14 dni.
10. PRAWDA FAŁSZUmowy zawarte na odległość to tylko umowy
dokonywane przez internet.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
osoba prawna
jednostka organizacyjna złożona z ludzi i środków materialnych, powołana
do realizacji danego zadania. Posiada osobowość prawną, dzięki której może
dokonywać czynności prawnych, np. podpisywać umowy.

wady oświadczeń woli
okoliczności mające negatywny wpływ na ważność oświadczenia woli.
Należą do nich brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji i
wyrażenia woli, pozorność (zmylenie osób trzecich), wprowadzenie w błąd i
podstęp oraz groźba.
oświadczenie woli
pojęcie prawnicze. Uzewnętrzenienie, przejaw woli lub zamiaru, które ma
skutki prawne w postaci zawarcia umowy. Wola musi być wyrażona w
sposób dostateczny.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, Urząd Komunikacji Elektronicznej [PDF], [dostęp:
19.02.2013], http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1920/j/pl/.

wróć na górę

Lekcja: Prawo prasowe
Wiedza w pigułce ?
„Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu”. Taki zapis znajduje
się w ustawie Prawo prasowe, która określa obowiązki i prawa dziennikarzy,
redaktorów i wydawców oraz uprawnienia odbiorców, czytelników i osób
udzielających informacji.
Do obowiązków dziennikarzy należą według ustawy rzetelność i staranność przy
gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji, chronienie informatorów, dbanie o
wysoki poziom języka polskiego. Podstawą dziennikarstwa jest odpowiedzialność i
przestrzeganie zasad etyki zawodowej, dlatego obok regulacji prawnych w wielu
krajach tworzone są branżowe kodeksy etyczne.
Dziennikarze powinni w swojej pracy kierować się prawdą i zasadą obiektywizmu
(m.in. nie wolno manipulować informacjami i wprowadzać w błąd opinii publicznej,
należy sprawdzać prawdziwość zdobytych informacji, a relacjonowanie faktów
oddzielać od komentarza). Jedną z najważniejszych zasad rzetelnego dziennikarstwa
jest ochrona tajemnicy zawodowej, czyli m.in. dbałość o bezpieczeństwo
informatorów, którzy anonimowo przekazują mediom poufne informacje (np.

ujawniają korupcję bądź inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy
publicznej).
Wolność prasy oraz swoboda wypowiedzi są zapisane w konstytucji. Nie wolno
utrudniać dziennikarzom zdobywania informacji ani tłumić krytyki prasowej.
Cenzura prewencyjna jest wykluczona.
Każdy, kto chce założyć dziennik lub czasopismo, musi je wcześniej zarejestrować
w sądzie w specjalnym rejestrze. Nie jest jasne, w jakim zakresie prawo prasowe
stosuje się do internetu, np. które strony internetowe podlegają rejestracji i
obowiązkom, które ciążą na wydawcach i dziennikarzach prasy tradycyjnej. Prawo
prasowe pochodzi bowiem z 1984 r. i nie uwzględnia komunikacji internetowej.
Jeśli udzielasz wywiadu dziennikarzowi, możesz poprosić, aby udostępnił ci treść
twoich wypowiedzi przed publikacją. Dziennikarz ma w takiej sytuacji obowiązek
poczekać na twoją zgodę na rozpowszechnianie materiału prasowego. Wyrażenie tej
zgody to tzw. autoryzacja. W jej ramach masz prawo przeczytać zredagowany
materiał i ewentualnie poprosić o poprawki przed jego opublikowaniem. Celem
autoryzacji jest wyeliminowanie błędów czy doprecyzowanie informacji, które
dziennikarz mógł źle zrozumieć w trakcie wywiadu. Nie możesz jednak zupełnie
zmieniać sensu wypowiedzi.
Jeśli zostanie opublikowany materiał zawierający nieprawdziwe informacje, masz
prawo do sprostowania. Sprostowanie to oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie
wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej, która została podana w mediach. Redakcja
ma obowiązek je zamieścić bezpłatnie, jeśli jest zasadne: odnosi się do faktów, jest
rzeczowe i treściwe.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Dziennikarze mają swoje prawa i obowiązki. Osoby udzielające informacji
dziennikarzom mają prawo do sprostowania i autoryzacji. Uczestnicy i uczestniczki
zajęć będą wcielać się w role dziennikarzy i osób udzielających wywiadu. W ten
sposób będą mieli okazję zapoznać się z obowiązkami dziennikarzy i
autoryzowaniem wywiadów.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest sprostowanie i znają sytuacje, kiedy można odmówić jego
publikacji;



wiedzą, czym jest autoryzacja;



potrafią autoryzować wywiad;



potrafią wymienić obowiązki dziennikarza;



potrafią wymienić dobra osobiste.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 3-osobowe. Każdą grupę poproś o
podzielenie się rolami: wybranie dwóch dziennikarzy i jednej osoby udzielającej
wywiadu. Zadaniem dziennikarzy będzie napisanie krótkiego artykułu na temat
sposobów spędzania czasu przez daną osobę, w tym celu dziennikarze będą
przeprowadzać wywiad. Poproś dziennikarzy o zastanowienie się, jakie pytania
zadadzą, a osoby udzielające wywiadu — o czym będą opowiadać. Poproś
dziennikarzy o przeprowadzenie wywiadów i zrobienie notatek.
CZAS
10 min
METODA
wywiad
POMOCE
kartki, długopisy

2.
Osoby, które były dziennikarzami w ćwiczeniu 1. poproś o napisanie krótkich
artykułów o osobach, z którymi przeprowadzały wywiad. W tym czasie osobom,
które udzielały wywiadu rozdaj kartę pracy „Autoryzacja” (ODT, DOC). Poproś o
zapoznanie się z instrukcją i wypełnienie karty indywidualnie w parach.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach
POMOCE
długopisy, kartki, notatki z wywiadów z ćwiczenia 1, wydrukowana karta
pracy„Autoryzacja”(ODT, DOC)

3.
Dziennikarzy poproś o przekazanie artykułów osobom, z którymi przeprowadzali
wywiad. Osoby udzielające wywiadu poproś teraz o dokonanie autoryzacji

wywiadów. Dziennikarzom rozdaj kartę pracy „Prawa i obowiązki” (ODT, DOC).
Poproś o zapoznanie się z instrukcją i wypełnienie kart w parach.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach
POMOCE
długopisy, napisane artykuły z ćwiczenia 2., wydrukowane karty pracy „Prawa i
obowiązki” (ODT, DOC)

4.
Zbierz informacje, z którymi zapoznawali się uczestnicy i uczestniczki w ćwiczeniu
2. i 3. Poproś osoby, które były dziennikarzami, o podawanie obowiązków
dziennikarzy. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy. Osoby, które udzielały
wywiadów, poproś o opowiedzenie o autoryzacji.
Pytania, które możesz zadać:


Kiedy dziennikarz nie może podać danych osobowych swojego informatora?



Kogo chroni prawo do autoryzacji? Jak myślicie, dlaczego zostało
stworzone?



Dlaczego niektórzy pracę dziennikarską nazywają służbą społeczeństwu?



Jakie są przykładowe dobra osobiste? Zapisz je na tablicy.

CZAS
10 min
METODA
rozmowa, prezentacja
POMOCE
tablica, kreda

5.
Korzystając ze słowniczka, opowiedz, czym jest sprostowanie. Wymień
przykładowe sytuacje, kiedy redaktor naczelny ma prawo lub obowiązek odmówić
opublikowania sprostowania:


kiedy jest nierzeczowe i nie odnosi się do faktów;



kiedy zostało wysłane po 21 dniach od opublikowania materiału prasowego,
do którego się odnosi;



kiedy zawiera treść karalną;



kiedy zawiera sformułowania wulgarne i obelżywe.

Wspomnij, że każdy ma prawo do sprostowania informacji nieprawdziwych.
Sprostowania umieszczane są bezpłatnie.
CZAS
5 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
definicja terminu „sprostowanie” ze słowniczka
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest sprostowanie i znają sytuacje, kiedy można odmówić jego
publikacji?



wiedzą, czym jest autoryzacja?



potrafią autoryzować wywiad?



potrafią wymienić obowiązki dziennikarza?



potrafią wymienić dobra osobiste?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 5 możesz rozszerzyć o pisanie sprostowania, które będzie rzeczowe i
odnoszące się do faktów. Przed zajęciami napisz krótką informację o grupie, w której
będziesz przeprowadzać zajęcia. Skonstruuj ją tak, aby zawierała również informacje
nieprawdziwe. Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4-osobowe. Każdej
grupie daj wydrukowaną informację i poproś o napisanie sprostowania.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Autoryzacja” (ODT, DOC)
Karta pracy „Prawa i obowiązki” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Przeczytanie artykułu przed jego publikacją i wprowadzenie poprawek do
własnych wypowiedzi to:
1.

sprostowanie

2.

pomówienie

3.

autoryzacja

4.
weryfikacja
Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania, jeśli:
1.

osoba nie ma pieniędzy na opublikowanie sprostowania

2.

sprostowanie nawołuje do przemocy

3.

nie ma miejsca w gazecie na sprostowanie

4.

sprostowanie dotarło ponad 3 dni po publikacji materiału, do którego się
odnosi

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
sprostowanie
oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej,
która dostała się do wiadomości publicznej.
dobra osobiste
dotyczą prywatnej sfery życia. Są nimi w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska, zdrowie, życie psychiczne, rodzinne i
prywatne, kult pamięci osoby zmarłej oraz poczucie przynależności do
określonej płci.
autoryzacja
zgoda osoby udzielającej informacji na opublikowanie jej słów; także:
wspólne z nią ustalenie ostatecznego kształtu wypowiedzi.
cenzura
kontrola informacji. Cenzura prewencyjna to kontrola podejmowana przez
publikacją tekstu lub innego utworu.
Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Karta Etyki Mediów, Rada Etyki Mediów, [online], [dostęp: 30.12.2012],
Dostępny w
Internecie: http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_content
& view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe [PDF], [dostęp
30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024



Prawo prasowe - podstawowe pojęcia, Ngo.pl [online], [dostęp:
19.02.2013], http://poradnik.ngo.pl/x/453004”.

wróć na górę

Lekcja: Reklama i kryptoreklama
Wiedza w pigułce ?
Reklama to informacja o produkcie lub usłudze, mająca na celu informację o nich
oraz zachęcenie i nakłonienie do zakupu lub skorzystania (tzw. komunikat
perswazyjny). Reklamodawca płaci za nadanie reklamy w wybranych mediach.
Bierze też za nią odpowiedzialność — reklamy powinny być nie tylko kreatywne i
nowoczesne, lecz także zgodne z prawem i standardami etycznymi.
Co do zasady, zakazane są w reklamie: wprowadzanie w błąd, nierzetelne
porównywanie reklamowanego towaru do produktu konkurencji oraz manipulacja
faktami. Nie wolno reklamować papierosów oraz usług medycznych. Ograniczeniom
podlega reklamowanie alkoholu i leków.
Według ustawy o radiofonii i telewizji wszystkie reklamy w radiu i telewizji
powinny być oznaczone. W telewizji publicznej nie wolno nadawać reklam w trakcie
audycji. Media mają obowiązek odzielenia reklam od materiałów redakcyjnych w
sposób czytelny dla odbiorców. Warto pamiętać jednocześnie, że istnieją formy
reklamy, które różnią się od zwykłych spotów reklamowych nadawanych w blokach.
Najczęściej spotykane to sponsoring, lokowanie produktu, telesprzedaż, a także
spam.
Ukryta reklama, inaczej: kryptoreklama, jest rodzajem tzw. czynu nieuczciwej
konkurencji (według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Polega na
umieszczeniu w programie telewizyjnym, radiowym czy artykule prasowym

informacji, która sprawia wrażenie neutralnej i obiektywnej, ale jej celem jest skutek
reklamowy — zachęcenie odbiorców do nabywania określonych towarów lub usług.
Kryptoreklama przynosi także korzyści majątkowe nadawcy, który zgadza się na
„przemycenie” informacji reklamowej. Zgodnie z polskim prawem kryptoreklama
jest niedozwolona w mediach. Ponadto ukrytej działalności reklamowej nie mogą
prowadzić także dziennikarze.
Istnieją różne możliwości stosowania ukrytej reklamy:


lokowanie produktu (product placement)
Jest często wykorzystywane w teledyskach muzycznych, jak również w
filmach, serialach i książkach. Od 2011 roku lokowanie produktu jest
dozwolone, jeśli odbiorcy zostaną o tym poinformowani.



umieszczanie banerów z logotypem sponsora w ramach wydarzeń
sportowych lub kulturalnych.



graficzne i merytoryczne upodabnianie tekstów reklamowych do tekstów
dziennikarskich, tzw. advertoriale lub infomerciale

Dotyczy to np. alkoholu lub papierosów.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Reklama jest regulowana przez różne ustawy. Na przykładzie leków i alkoholu
uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się z regulacjami dotyczącymi
reklamowania tych produktów. Będą również mieli okazję przyjrzeć się
nieuczciwym praktykom w reklamie.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią podać przykłady nieuczciwych praktyk w reklamie;



potrafią podać przykłady reklamy wprowadzającej w błąd;



potrafią wskazać regulacje prawne dotyczące reklamy leków i alkoholu;



znają pojęcie marketingu szeptanego;



znają różne formy reklamy: sponsoring, lokowanie produktu, telesprzedaż.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, jakie znają formy reklamy. Poproś o
wymienienie sytuacji, w których spotykają się z reklamą. Poprowadź burzę mózgów.
Następnie zadaj pytania:


Gdzie można spotkać reklamę oprócz bloków reklamowych w telewizji i
radiu?



Jak nazywa się przeznaczanie pieniędzy przez producentów na rzecz
wydarzeń sportowych w zamian za pokazywanie logo producenta?



Jak nazywa się umieszczanie reklamowych produktów jako rekwizytów w
serialach czy filmach?



Czy znacie pojęcie telemarketingu? Co może ono oznaczać?

Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy. Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią
się terminy: sponsoring, lokowanie produktu, telemarketing — opowiedz o nich.
Zapisz je na tablicy i podkreśl, żeby je wyróżnić wśród pozostałych odpowiedzi.
CZAS
10 min
METODA
burza mózgów, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 5 grup. Każdej grupie daj jedną kartę. Każda
grupa powinna mieć inną kartę. Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcjami. Po
kilku minutach dopytaj, czy są jakieś pytania. Jeśli będzie taka potrzeba, wyjaśnij
wątpliwości.
Przejdź do omówienia pracy poszczególnych grup. W tym celu możesz zadać
następujące pytania:


Czy jest jedna ustawa, ktora reguluje reklamę?



Z jakich ustaw korzystaliście?



Jakie ustawy regulują reklamę?



Zapytaj grupy „Marketing szeptany” i „Reklama wprowadzająca w błąd”, co
według ustawy jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Poproś grupy o prezentację odpowiedzi na pytania, bez prezentacji przykładowych
reklam.
CZAS
35 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
długopisy, wydrukowane : karty pracy „Reklama
alkoholu” (ODT, DOC), „Reklama leków”(ODT, DOC), „Marketing
szeptany”(ODT, DOC), „Reklama wprowadzająca w błąd” (ODT, DOC)
i „Reklama porównawcza” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


potrafią podać przykłady nieuczciwych praktyk w reklamie?



potrafią podać przykłady reklamy wprowadzającej w błąd?



potrafią wskazać regulacje prawne dotyczące reklamy leków i alkoholu?



znają pojęcie marketingu szeptanego?



znają różne formy reklamy: sponsoring, lokowanie produktu, telesprzedaż?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2. możesz rozszerzyć o prezentację całości zadań poszczególnych grup.
Poproś grupy o przedstawienie ich zadań, opowiedzenie o rozwiązaniach, do jakich
doszli i przedstawienie przykładowych reklam z wyjaśnieniem, co ilustrują
przedstawione reklamy.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Reklama alkoholu” (ODT, DOC)
Karta pracy „Reklama leków” (ODT, DOC)
Karta pracy „Marketing szeptany” (ODT, DOC)
Karta pracy „Reklama wprowadzająca w błąd” (ODT, DOC)

Karta pracy „Reklama porównawcza” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Dopasuj poniższe pojęcia do odpowiedniej ustawy.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.



pojęcia
leki
o



alkohol
o



marketing szeptany
o





Ustawy
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa Prawo Farmaceutyczne
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zadanie 2



Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe:
PRAWDA FAŁSZKażdy alkohol można reklamować, ale tylko w godzinach
23:00–6:00.






PRAWDA FAŁSZLeków wydawanych na receptę nie można reklamować,
podając informacje reklamowe do publicznej wiadomości.
PRAWDA FAŁSZLeki mogą prezentować w reklamie jedynie osoby znane
publicznie.
PRAWDA FAŁSZZ alkoholi można reklamować tylko piwo, z zachowaniem
określonych warunków.
PRAWDA FAŁSZInformacje w marketingu szeptanym starają się udawać
informację neutralną.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
nieuczciwa konkurencja
działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami mające na celu
zagrożenie lub naruszenie interesów innego przedsiębiorcy. Czynami
nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd
oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa
lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (art.
3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
spam
niechciane, niepotrzebne, niezamówione wiadomości elektroniczne. Zwykle
wysyłane za pośrednictwem e-maila i dużych serwisów społecznościowych.
Spam ma najczęściej (ale nie zawsze) charakter reklamowy.
sponsorowanie
jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez
podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w
celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi,
znaku towarowego.
lokowanie produktu
przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do
towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one
element samej audycji.
marketing szeptany
stwarzanie powodów do rozmowy o marce, produktach lub usługach, oraz
ułatwianie nawiązania tej konwersacji. Marketing szeptany jest cenioną
formą promocji, ze względu na dużą wiarygodność komunikatów
przekazywanych przez konsumentów. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć

pozytywnym opiniom swoich znajomych na temat produktu, którego
używali, niż np. reklamom telewizyjnym.
reklama podprogowa
reklama, która jest postrzegana nieświadomie. Informacje reklamowe są
częścią innego przekazu i trwają zbyt krótko, aby mózg mógł je świadomie
zarejestrować.
reklama porównawcza
bezpośrednie porównanie produktów i wskazanie na jeden z nich jako lepszy
od drugiego. Zazwyczaj traktowana jako czyn nieuczciwej konkurencji.
advertorial
płatna reklama w gazecie przypominająca wyglądem artykuł prasowy.
infomercial
reklamowa audycja wideo w formacie talk-show. Nazwa pochodzi od słów
informacja i ang. commercial - reklama.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, [PDF], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930470211&type=
3, art. 16.



Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993 nr 7
poz. 34, [PDF], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930070034&type=
3.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24,
[PDF], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19840050024&type=
3.



Miłoszewska Anna, Ukryty przekaz reklamowy, [data dostepu: 14.01.2013],
Dostępny w Internecie: http://civilia.pl/art,94,ukryty-przekaz-reklamowy,3.



Kupuj z głowa, poradnik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
[PDF], [dostęp: 24.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=234.



Młodzi konsumenci i rynek. Podręcznik dla uczniów szkół gimnazjalnych,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [PDF], [dostęp: 24.02.2013],
Dostępny w Internecie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=233.

wróć na górę

Lekcja: Dostępność w mediach
Wiedza w pigułce ?
Każdy z nas jest inny, co oznacza, że każdy inaczej odbiera informacje. Normą
powoli staje się tzw. projektowanie uniwersalne. Producenci przedmiotów i
architekci zdają sobie sprawę, że nie ma kogoś takiego jak przeciętny użytkownik.
Potrzeby każdego powinny zostać uwzględnione. Sednem tej kwestii jest
przekonanie, że to nie jakiś użytkownik jest niepełnosprawny lub ma ograniczone
możliwości, tylko treść, którą chce się mu przekazać, jest niedostępna.
Użytkownicy mogą mieć różne rodzaje potrzeb związanych z rozmaitymi sposobami
korzystania ze internetu.


widzenie — osoby widzące z wadami wzroku, czytające przy złym
oświetleniu, niedowidzące, niewidome



słuch — osoby słyszące niemające dostępu do głośników lub słuchawek,
niedosłyszące, głuche



rozumienie — dyslektycy, obcokrajowcy nieznający języka,
niepełnosprawni intelektualnie



motoryka — osoby korzystające z internetu bez pomocy myszki, np. przez
urządzenia dotykowe, systemy smart tv, niepełnosprawni ruchowo

Istnieją konkretne rozwiązania będące odpowiedzią na potrzeby różnych
użytkowników.
Informację wizualną można przekazać za pomocą dodatkowego tekstu. Opisy
obrazu, postaci i ich zachowań to audiodeskrypcja. Przekazują ją lektorzy lub
syntezator mowy. Używa się także monitorów brajlowskich i syntezatorów mowy
przy przeglądaniu stron www i korzystaniu z urządzeń komunikacyjnych.
To, czego nie można usłyszeć, przekazuje się za pomocą napisów. Napisy różnią się
od zwykłej listy dialogowej. Dodatkowo informują o innych niż dialogi
wydarzeniach dźwiękowych. Drugi sposób to tłumaczenie na język migowy.
Aby treści były dostępne dla osób mających problemy z rozumieniem, muszą być
one przejrzyste i czytelne. Przy tworzeniu treści można korzystać z wytycznych do
konstruowania tekstów easy-to-read (zrozumiałość treści i formy), automatycznych
translatorów, jednolitej i przystępnej identyfikacji wizualnej.

Warto pamiętać przy konstruowaniu treści o dostępności dla wszystkich
użytkowników. Pozwala to zaoszczędzić energię — nie trzeba strony lub urządzenia
specjalnie dostosowywać, kiedy u podstawy uwzględni się potrzeby jak największej
liczby naszych potencjalnych odbiorców. Przede wszystkim zwiększa się zasięg
naszego komunikatu, a także przeciwdziała się dyskryminacji osób z różnymi
potrzebami.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Czy internet jest dostępny dla wszystkich? Nie, są grupy użytkowników dla których
niektóre treści są niedostępne. Jakie to grupy użytkowników? Jakie bariery
spotykają, korzystając z internetu? W jaki sposób projektować treści na serwisach
internetowych, żeby były one dostępne dla jak największego grona użytkowników?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że użytkownicy internetu i mediów mają różne potrzeby;



potrafią wskazać różne potrzeby różnych użytkowników;



umieją szukać rozwiązań, by odpowiedzieć na potrzeby różnych
użytkowników;



wiedzą, czym jest audiodeskrypcja;



potrafią wykonać opis do zdjęcia, stosując się do uproszczonych zasad
tworzenia audiodeskrypcji.

Przebieg zajęć

1.
Napisz na tablicy słowo „użytkownicy”. Powiedz, że użytkownicy internetu są
bardzo różni. Mówiąc dorysowuj mapę myśli od słowa „użytkownicy”. Są
użytkownicy, którzy nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją albo korzystają z urządzeń
w nietypowy sposób. Zapytaj grupę, jacy użytkownicy są w poszczególnych
grupach. Stwórzcie w ten sposób mapę myśli. Zwróć uwagę, żeby pojawiły się:
osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, daltoniści,
użytkownicy telefonów komórkowych, osoby korzystające z informacji w trudnych
warunkach, niemający sprzętu do nagłaśniania, osoby niepełnosprawne
intelektualnie, osoby z niskim wykształceniem, dyslektycy, użytkownicy nieznający
specjalistycznego języka, osoby słabo znające język polski, korzystające z urządzeń
z bardzo małym ekranem, niekorzystające z myszki, korzystające z dotykowych

tabletów, z systemów smart tv. Jeśli te odpowiedzi się nie pojawią, dopytaj i spróbuj
naprowadzić na nie uczestników i uczestniczki zajęć.
CZAS
10 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Poinformuj uczestników i uczestniczki, że mają za zadanie zaprojektować serwis
internetowy, który będzie się starał uwzględnić potrzeby różnych grup
użytkowników. Jest to serwis informacyjny. Podziel uczestników i uczestniczki na 3
grupy, każda grupa będzie miała za zadanie zaprojektowanie serwisu tak, żeby był
dostępny dla danej grupy. Przydziel każdej grupie jedną grupę użytkowników: osoby
niesłyszące, osoby niewidzące, osoby mające trudności ze zrozumieniem. Każdej
grupie rozdaj odpowiednią instrukcję z karty pracy „Użytkownicy” (ODT, DOC).
Poproś grupy o prezentację.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
duże kartki, pisaki, wydrukowana i pocięta karta pracy
„Użytkownicy” (ODT, DOC)

3.
Poproś uczestników i uczestniczki o dobranie się w pary. Poproś osoby w parach,
żeby usiadły plecami do siebie. Rozdaj parom zdjęcia z materiału pomocniczego
„Zdjęcia” (ODT, DOC), tak żeby tylko jedna osoba z pary widziała zdjęcie. Osobom
ze zdjęciami rozdaj też instrukcje z karty pracy „Instrukcja” (ODT, DOC). Poproś
osoby, które mają zdjęcia o przeczytanie instrukcji i opisanie drugiej osobie zdjęcia.
Kiedy wszyscy skończą, obejrzyjcie zdjęcia.
Zapytaj osoby, które opisywały zdjęcie:


Co sprawiło im największą trudność?



Co było łatwe?
Zapytaj osoby, które słuchały opisu:



Jakie są wasze wrażenia?



Co wam się podobało w opisie?



Czego wam brakowało?

Podsumuj ćwiczenie, zwracając uwagę, że opisy, które uczestnicy i uczestniczki
robili, przypominają sposób wykonywania audiodeskrypcji. Wprowadź pojęcie
audiodeskrypcji.
CZAS
15 min
METODA
praca w parach, rozmowa
POMOCE
wydrukowane i pocięte materiał pomocniczy „Zdjęcia”(ODT, DOC) i karta pracy
„Instrukcja”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją użytkownicy internetu i mediów mający różne potrzeby?



znają różne potrzeby różnych użytkowników?



umieją szukać rozwiązań, by odpowiedzieć na potrzeby różnych
użytkowników?



potrafią wykonać opis do zdjęcia, stosując się do uproszczonych zasad
tworzenia audiodeskrypcji?



wiedzą, czym jest audiodeskrypcja?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 3 możesz rozszerzyć, o zamianę ról, tak żeby druga osoba również
opisywała zdjęcie. Teraz poproś osoby, które słuchały opisu o podejście do innej
pary i wymienienie się zdjęciami. Zwróć uwagę, żeby osoby, które będą teraz słuchać
opisu, nie zobaczyły zdjęcia.
Jeśli masz dostęp do internetu, komputera i rzutnika, możecie obejrzeć
audiodeskrypcje filmów dokumetalnych Lasów Państwowych, które znajdziesz w
sekcji Materiały.
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Materiały ?

Karta pracy „Użytkownicy” (ODT, DOC)
Karta pracy „Instrukcja” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Zdjęcia” (ODT, DOC)
Filmy dokumentalne Lasów Państwowych z audiodeskrypcją:


Rok w puszczy [online], [dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=3AnLfysGq_E, http://www.yo
utube.com/watch?v=uzpwn2vfIUQ, http://www.youtube.com/watch?v=dWy
rTaksCNE.



Na skraju lasu [online], cz. 1, [dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=v8HMLdDm8Os.



Na skraju lasu [online], cz. 2, [dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=tjhHv-tFQZI.
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Użytkownicy internetu mogą mieć różne potrzeby w określonych sferach.
Przyporządkuj różnych użytkowników do 4 grup:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.


słuch
o



wzrok
o



rozumienie
o



motoryka
o



osoby nieznające specjalistycznego języka



















osoby niewidome
osoby niekorzystające z myszki
osoby czytające przy słabym oświetleniu
osoby słabo znające język
osoby korzystające z telefonów komórkowych
osoby z wadami wzroku (np. daltonizm)
osoby korzystające z urządzeń z małym ekranem
osoby niesłyszące
osoby niemające sprzętu do nagłaśniania
dyslektycy
osoby korzystające z systemów smart tv
osoby niepełnosprawne intelektualnie
osoby niedosłyszące
osoby dawno niekorzystające z danego języka
osoby niedowidzące
osoby z niższym wykształceniem
osoby korzystające z tabletów dotykowych
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Słowniczek ?
audiodeskrypcja
opis słowny warstwy wizualnej utworu.
monitor brajlowski
urządzenie wyświetlające za pomocą punktów dotykowych pismo Braille'a,
czasami także znaki graficzne.
syntezator mowy
urządzenie zamieniające tekst pisany na wypowiedź dźwiękową.
translator
program tłumaczeniowy.
system smart tv
system łączący tradycyjną telewizję (usługi linearne) z usługami dostępnymi
przez internet (usługi nielinearne, np. Video on Demand).
identyfikacja wizualna
narzędzie służące kreowaniu wizerunku marki i wyróżnieniu jej na rynku od
konkurencji. Składają się na nią: logo, czcionki i kolorystyka, strona
internetowa oraz druki (np. wizytówki lub papier firmowy).

Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Narodowy Instytut Audiowizualny, Wprowadzenie do audiodeskrypcji,
[online], [dostęp: 15.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/strategie-itechnologie/artyku%C5%82/2011/06/21/wprowadzenie-do-audiodeskrypcji.



Fundacja Widzialni, [dostęp:
15.02.2013], http://widzialni.eu/index.php?p=m&idg=in,193.



Paszkiewicz Dominik, Podręcznik na temat dobrych rozwiązań w
projektowaniu dostępnych serwisów internetowych [PDF], [dostęp:
15.02.2013], Dostępny w Internecie: http://dostepnestrony.pl/wpcontent/uploads/2012/02/Dostepnosc_serwisow_internetowychPODRECZNIK11.pdf.



film Dostępne Strony — (Nie)pełnosprawny dostęp do
internetu [online], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://dostepnestrony.pl/film-dostepne-stronyniepelnosprawny-dostep-do-internetu/.
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Lekcja: Standardy dostępności
Wiedza w pigułce ?
W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych. Przywołuje ona Powszechną Deklarację Praw Człowieka i
przypomina o tym, że wszyscy mają równe prawa oparte o poszanowanie godności
każdej jednostki. Ze względu na ograniczenia osób niepełnosprawnych te prawa
muszą być po prostu inaczej realizowane.
Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility
Guidelines) to baza dla wszystkich, którzy chcą skonstruować stronę
internetową i stworzyć treści dostępne dla wszystkich użytkowników.
Wskazówki te pomagają uniknąć dyskryminacji różnych grup odbiorców.
Uwzględniają potrzeby osób mających problemy z widzeniem, słyszeniem,
rozumieniem i tych, które korzystają z komputera w nietypowy sposób — bez użycia
myszki.

12 wytycznych podzielono na 4 grupy odpowiadające czterem zasadom
dostępności treści:


zrozumiałość — teksty są czytelne i łatwe w odbiorze; interfejs jest
intuicyjny i logicznie zbudowany; trudno popełnić błąd przy jego obsłudze



bez przeszkód w obsłudze — strona jest możliwa w obsłudze przy użyciu
klawiatury; nie ma limitów czasowych w korzystaniu; sekcje na stronie mają
jednoznaczne tytuły i są logicznie podzielone; można pominąć szkodliwe dla
wzroku i słuchu komunikaty



postrzegalność zmysłowa — treść ma swój odpowiednik: obrazom i filmom
towarzyszą opisy tekstowe, głosowe, napisy, tłumaczenia na język migowy;
prezentacja (zarówno kształt graficzny, jak i styl) treści nie wpływa na
odbiór; informacje pierwszoplanowe nie zlewają się z tłem



solidne wykonanie — treść jest eksponowana za pomocą najnowszych
technologii uwzględniających wytyczne dotyczące dostępności; do treści
można dotrzeć różnymi drogami (urządzenia, oprogramowania)

W 2011 roku do ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. medialnej) dodano zapis o tym,
że co najmniej 10% audycji telewizyjnych powinno być udostępnianych wraz z
audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniami na język migowy.
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Pomysł na lekcję ?
Konstruowanie treści dostępnych dla wszystkich użytkowników nie jest prostym
zadaniem. Dlatego powstał dokument Wytyczne dotyczące dostępności treści
internetowych opisujący zasady dostępności. Uczestnicy i uczestniczki zajęć
zapoznają się z przykładowymi zasadami dostępności i będą mieli okazję przyjrzeć
się, w jakim stopniu serwisy internetowe spełniają te kryteria. Przyglądać się będą
również różnym tekstom. Jak pisać teksty zrozumiałe dla szerokiej grupy
użtykowników? Czym charakteryzuje się tekst trudny do zrozumienia?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją Wytyczne dotyczące dostępności treści
internetowych (WCAG) i potrafią o nich opowiedzieć;



znają regulację w polskim prawie dotyczącą dostępności treści;



potrafią przeglądać serwisy pod kątem spełniania kryteriów dostępności;



potrafią rozróżnić tekst skomplikowany od tekstu prostego do przeczytania.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj grupę, jakie znają treści dostępne dla użytkowników z różnymi potrzebami.
Gdzie mogli zetknąć się z takimi treściami?
Pytania pomocnicze:


Czy w telewizji są treści dostępne dla osób niesłyszących?



Jakie to są treści?

Przed zajęciami zapoznaj się z materiałem pomocniczym, „Art. 18a. Ustawy o
radiofonii i telewizji” (ODT, DOC). Powiedz, że tzw. ustawa medialna, czyli ustawa
o radiofonii i telewizji nakazuje, żeby 10% czasu nadawania zajmowały audycje
dostępne dla osób niepełnosprawnych.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE
materiał pomocniczy „Art. 18a Ustawy o radiofonii i telewizji”(ODT, DOC)

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 4-osobowe grupy. Daj każdej grupie materiał
pomocniczy „Zasady dostępności” (ODT, DOC). Poproś grupy o przeczytanie
zasad, zastanowienie się i porozmawianie o tym, czego dotyczą. Zapytaj
uczestników i uczestniczki czy znają przykłady stron, które przestrzegają tych zasad,
lub stron, które ich nie przestrzegają?
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
wydrukowana materiał pomocniczy „Zasady dostępności”(ODT, DOC)

3.
Każdej grupie 4-osobowej z dostępem do komputera rozdaj kartę pracy „Ocena
dostępności” (ODT, DOC) i poproś o ocenę jednego serwisu internetowego
wybranego z listy i jednego dowolnego. Omówcie wspólnie, czym różniły się strony,
które oceniliście wysoko, od tych, które były nisko ocenione.
CZAS

20 min
METODA
praca w grupach przy komputerze, dyskusja
POMOCE
długopisy, komputer dla każdej grupy, wydrukowane karty pracy „Ocena
dostępności” (ODT, DOC)

4.
Poproś grupy o otworzenie strony www.logios.pl i sprawdzenie kilku różnych
tekstów znalezionych w internecie. Poproś grupy o wyszukanie tekstów z różnym
poziomem trudności. Zastanówcie się wspólnie, co powoduje, że tekst jest oceniany
jako wymagający wyższego wykształcenia, a co decyduje, że wystarczające jest
wykształcenie niższe. Pojawiające się pomysły zapisuj na tablicy.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach przy komputerze, dyskusja
POMOCE
tablica, kreda, komputer dla każdej grupy
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją Wytyczne dotyczące dostępności treści
internetowych (WCAG) i potrafią o nich opowiedzieć?



znają regulację w polskim prawie dotyczącą dostępności treści?



potrafią przeglądać serwisy pod kątem spełniania kryteriów dostępności?



potrafią rozróżnić tekst skomplikowany od tekstu prostego do przeczytania?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2 możesz rozszerzyć o znajdowanie przez grupy dodatkowych informacji
na stronie http://wcag20.widzialni.org/.
Alternatywnie ćwiczenie 3 możesz przeprowadzić, korzystając z rzutnika i jednego
komputera. Wyświetl jeden serwis internetowy, zaproś przedstawicieli grup do
nawigowania po serwisie. Wspólnie całą grupą spróbujcie ustalić oceny dla
poszczególnych kryteriów.

Ćwiczenie 4 możesz rozszerzyć o ćwiczenie zmiany tekstu wymagającego studiów
magisterskich na tekst dla szkoły podstawowej.
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Materiały ?
Materiał pomocniczy „Zasady dostępności” (ODT, DOC)
Karta pracy „Ocena dostępności” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Art. 18a. Ustawy o radiofonii i telewizjii” (ODT, DOC)
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj poniższe kryteria do jednej z 4 zasad dostępności treści:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.


widoczność
o



funkcjonalność
o



zrozumiałość
o



solidność
o







informacje nietekstowe (zdjęcia i grafika, audio, video) mają alternatywne opisy,
najczęściej tekstowe
tekst jest czytelny i zrozumiały
serwis można nawigować za pomocą klawiatury
treści i funkcje są łatwe do przewidzenia
alternatywne opisy tekstowe są połączone z wideo (zsynchronizowane)









informacje pierwszoplanowe nie zlewają się z tłem (kontrast)
treści nie wywołują ataków padaczki (treści migające)
informacje pierwszoplanowe można oddzielić od tła (wyłączyć dźwięk w tle,
powiększyć tekst bez utraty jego widoczności)
serwis jest łatwy w nawigacji, odnajdywaniu treści, znajdowaniu swojego
położenia w serwisie
treści, które są odtwarzane można zatrzymywać i wznawiać (są przyciski „pauza” i
„play”)
serwis pomaga użytkownikom unikać błędów i wskazuje je
treść strony jest kompatybilna z różnym oprogramowaniem i różnymi urządzeniami
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Słowniczek ?
dostępność
możliwość używania rzeczy, budynku lub strony www przez możliwie
największą liczbę osób, niezależnie od ich umiejętności lub możliwości.
audiodeskrypcja
opis słowny warstwy wizualnej utworu.
interfejs
część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z
użytkownikiem. Interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i
klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie - przetwarzane są
sygnały użytkownika i maszyny.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Tekst Powszechnej
Deklaracji Praw człowieka ONZ jest nienaruszalny i nie może podlegać
zmianom i poprawkom. Składa się z preambuły i trzydziestu artykułów,
wymienia podstawowe prawa jednostki i wyznacza zasadę ich poszanowania
przez prawo. Podstawowe prawa człowieka i ich zasady to: równość
wszystkich ludzi pod względem godności i praw, zakaz różnicowania ludzi
pod względem ”rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych
i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiegokolwiek innego stanu”, prawo do życia, prawo do osobowości
prawnej, prawo do sądu, prawo do życia osobistego i rodzinnego, prawo
wyboru miejsca zamieszkania, prawo do obywatelstwa, zasada równości
kobiet i mężczyzn, prawo do własności, wolność myśli, sumienia, wyznania,
zgromadzeń i stowarzyszania się, uczestnictwa w życiu politycznym i

społecznym, prawo do pracy, wypoczynku, dostępu do nauki, zdrowia,
kultury.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993 nr 7
poz. 34, [PDF], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930070034&type=
3.



Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, [PDF], [dostęp 19.02.2013],
Dostępny w
Internecie: http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_N
iepelnosprawnych.pdf.



Narodowy Instytut Audiowizualny, Wprowadzenie do audiodeskrypcji,
[online], [dostęp: 15.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/strategie-itechnologie/artyku%C5%82/2011/06/21/wprowadzenie-do-audiodeskrypcji.



Fundacja Widzialni, [dostęp:
15.02.2013], http://widzialni.eu/index.php?p=m&idg=in,193.



Paszkiewicz Dominik, Podręcznik na temat dobrych rozwiązań w
projektowaniu dostępnych serwisów internetowych [PDF], [dostęp:
15.02.2013], Dostępny w Internecie: http://dostepnestrony.pl/wpcontent/uploads/2012/02/Dostepnosc_serwisow_internetowychPODRECZNIK11.pdf.



film Dostępne Strony — (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [online],
[dostęp: 19.02.2013], Dostępny w Internecie: http://dostepnestrony.pl/filmdostepne-strony-niepelnosprawny-dostep-do-internetu/.



Serwis Usability.edu.pl, [dostęp: 19.02.2013], http://usability.edu.pl/.
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Lekcja: Prawa wyłączne
Wiedza w pigułce ?

Prawa wyłączne to ogólna nazwa różnych typów monopolu uprawniającego do
produkowania, dystrybucji bądź korzystania z określonych produktów, nazw lub
pomysłów.
Najważniejsze typy praw wyłącznych to:


prawa autorskie



patenty



znaki towarowe

Prawa wyłączne wyznaczają zakres uprawnień i obowiązków producentów, twórców
i wynalazców, ale także określają prawa użytkowników tych utworów i produktów.
Prawa wyłączne, jak każdy monopol, chronią interes określonej grupy osób bądź
gałęzi przemysłu przed konkurencją. Bardzo często ochrona taka jest korzystna dla
nas wszystkich. Często jednak prawa wyłączne, szczególnie patenty i prawa
autorskie, służą firmom do ograniczania innym dostępu do rynku lub zakazu
produkcji określonych towarów. Ogranicza to naszą swobodę wyboru najlepszego i
najtańszego produktu, ogranicza konkurencję i wpływa na wzrost cen.
Prawa wyłączne regulowane są dwoma aktami prawnymi: Ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą Prawo własności przemysłowej. Ich
zakres, czas trwania, sposób działania i wpływ na nasze życie jest bardzo
zróżnicowany, dlatego bardzo trudno jest mówić ogólnie o prawach wyłącznych.
Najlepiej jest osobno analizować prawa autorskie, znaki towarowe i patenty.
Patenty i znaki towarowe — w przeciwieństwie do praw autorskich — nie
obowiązują automatycznie. Żeby uzyskać patent lub ochronę znaku towarowego,
trzeba zgłosić taką potrzebę do Urzędu Patentowego.
W Urzędzie Patentowym można zarejestrować znak towarowy i patent.
Znak towarowy to niepowtarzalny element (np. nazwa, logo, symbol, melodia)
jednoznacznie identyfikujący produkt. Oznacza się go symbolami ® (zarejestrowany
w urzędzie) lub ™ (niezarejestrowany, używany przez firmę). Ochronę znaków
towarowych przyznaje się na lat 10, ale można ją bez ograniczeń przedłużać. Znak
towarowy to jedno z podstawowych narzędzi promocji.
Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki. Patent przyznaje się na
okres maksymalnie 20 lat bez możliwości przedłużenia. Pozwala na korzystanie z
wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, decydowanie o jego stosowaniu i
produkcji. Nie wszystkie wynalazki mogą być objęte patentem — muszą one być
faktycznie zupełnie nowe i innowacyjne, co sprawdzają urzędnicy przy rejestracji.
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Pomysł na lekcję ?
Obecnie prawem autorskim jest objęty każdy przejaw twórczej aktywności. Ma to
określone konsekwencje dla korzystania z twórczości. Jak wyglądałby świat, w
którym prawo autorskie nie obejmowałoby automatycznie dzieł?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że każdy jest twórcą;



rozumieją, że monopol autorski jest ograniczony prawami użytkowników;



potrafią odróżnić znak towarowy od patentu;



rozumieją konsekwencje systemu, który chroni większą część działalności
ludzi.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj grupę, jakich znają twórców. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Zapytaj, czy oni sami stworzyli coś w ostatnim tygodniu. Czy też są twórcami?
Dopisuj imiona uczestników i uczestniczek na tablicy. Możesz poprosić ich o
podchodzenie i wpisywanie swoich imion.
CZAS
5 min
METODA
burza mózgów, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na dwie grupy. Jedną grupę poproś o wypisanie,
jak wygląda świat, w którym chroni się wszystko automatycznie, czyli prawem
autorskim objęta jest większość aktywności ludzi. Jedna cecha na jednej karteczce.
Drugą grupę poproś o wypisanie, jak wygląda świat, w którym konieczne jest
zgłaszanie rzeczy, które mają być objęte prawem autorskim, utwory nie są objęte
ochroną automatycznie. Jedna rzecz na jednej karteczce. Pytania pomocnicze, które
możesz zadać obu grupom:



Co można, a czego nie można robić?



Jak wpływa to na wymianę informacji i pomysłów między ludźmi?



Jaki może mieć związek z kreatywnością?

Poproś grupy o odczytywanie karteczek i umieszczanie ich w widocznym dla
wszystkich miejscu, np. na podłodze albo na tablicy, tak żeby karteczki
poszczególnych grup były po różnych stronach. Poproś uczestników i
uczestniczkki o przyjrzenie się wszystkim karteczkom i dopisanie nowych, jeśli
mają pomysły. Spróbujcie wspólnie podsumować stworzony przez grupy obraz
sytuacji.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
małe karteczki lub kartki A4 przerwane na 4 części, długopisy

3.
Poproś uczestników i uczestniczki, żeby dobrali się w pary. Rozdaj im
wydrukowane karty pracy „Znaki towarowe i patenty” (ODT, DOC). Poproś, żeby
zaznaczyli, co na liście jest znakiem towarowym, a co patentem. Kiedy skończą,
podziel tablicę na dwie części. Poproś, żeby podchodzili po kolei i wpisywali jedną
rzecz na tablicy. Wyjaśnij wątpliwości. Na tej podstawie poproś uczestników i
uczestniczki, żeby w dwójkach stworzyli definicje patentu i znaku towarowego.
Poproś o odczytanie wybranych definicji. Wyjaśnij wątpliwości i doprecyzuj
znaczenia. Skorzystaj z pomocy dla osoby prowadzącej „Znaki towarowe i
patenty” (ODT, DOC)
CZAS
20 min
METODA
praca w parach, praca w grupach
POMOCE
wydrukowane karty pracy „Znaki towarowe i patenty”(ODT, DOC), tablica, kreda,
długopisy, pomoc dla osoby prowadzącej „Znaki towarowe i patenty”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że każdy jest twórcą?



rozumieją, że monopol prawnoautorski jest ograniczony prawami
użytkowników?



potrafią odróżnić znak towarowy od patentu?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2 możesz rozszerzyć o refleksję na temat prawa autorskiego. Poproś
uczestników i uczestniczki o ustosunkowanie się do stwierdzenia „Prawem
autorskim powinna być objęta całość twórczości ludzi”. Wskaż 4 kąty w sali, które
odpowiadają opiniom: bardzo zgadzam się, trochę zgadzam się, trochę nie zgadzam
się, bardzo nie zgadzam się. Poproś uczestników i uczestniczki, żeby stanęli w
odpowiednich miejscach, w zależności od tego, jaki mają stosunek do powyższego
stwierdzenia. Poproś, żeby w grupach wypisali swoje argumenty. Poproś grupy o
prezentację.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Znaki towarowe i patenty” (ODT, DOC)
Pomoc dla osoby prowadzacej „Znaki towarowe i patenty ” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

1. Przyporządkuj poniższe rzeczy do kategorii:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.


patenty
o



znaki towarowe
o



bez kategorii
o















rzeczy:
funkcja powiększania dokumentów poprzez stuknięcie w ekran dotykowy (ang. tap
to enlarge)
mysz komputerowa w kształcie kota
nazwisko Niemen
logo Społem
koło
baza przepisów kulinarnych, sortująca czynności potrzebne do wykonania kilku
dań na raz
godło Związku Radzieckiego
kształt butelki Coca-Coli
maszyna do recyklingu telefonów komórkowych
wyrażenie „Jaka to melodia”
ryk lwa w reklamie wytwórni filmowej
flaga Polski
łyżka do spaghetti ze specjalnymi nacięciami

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
rozpowszechniać
czynić coś ogólnie znanym. Decyzja o pierwszym rozpowszechnieniu
utworu jest jednym z osobistych praw autora. Rozpowszechnienie utworu
może polegać na udostępnieniu uwtoru w internecie, przekazaniu rękopisu
wydawnictwu lub wykonaniu utworu.
znak towarowy
oznaczenie graficzne, w szczególności wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub
opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy, które pozwala na
odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa.
patent
prawo wyłączne udzielane przez Urząd Patentowy na wynalazek, który jest
nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego
stosowania.
majątkowe prawa autorskie
prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo
zbywalne, co oznacza, że twórca może przenieść je na inne osoby lub

udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu (za wynagrodzeniem lub bez).
Trwanie majątkowych praw autorskich jest ograniczone w czasie (70 lat po
śmierci autora).
osobiste prawa autorskie
prawa niezbywalne chroniące więź twórcy z utworem. Jest to prawo do m.in.
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, decydowania o
tym w jaki sposób jest po raz pierwszy rozpowszechniony, wykorzystywany
i jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w jego formie lub treści. Osobiste
prawa autorskie trwają wiecznie i nie można ich przekazać na rzecz innych
osób.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Lipszyc Jarosław, Dobro, zło, prawo autorskie [online], [dostęp:
30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://jaroslawlipszyc.salon24.pl/11684,dobro-zlo-prawoautorskie



Sikora Kamila, Google Glass opatentowane przez Apple? Wojny patentowe
hamują rozwój technologii i monopolizują rynek, [online], [dostęp:
14.02.2013], Dostępny w Internecie: http://natemat.pl/22025,google-glassopatentowane-przez-apple-wojny-patentowe-hamuja-rozwoj-technologii-imonopolizuja-rynek



http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.pl.html



Lessig Lawrence, Wolna kultura [online], Dostępny w
Internecie: http://www.futrega.org/wk/



Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl/stronaglowna/Menu01,9,0,index,pl/



Kowalik Filip, Wojny patentowe, [online], [dostęp:
19.02.2013], http://m.onet.pl/biznes/prasa,lf89l.

wróć na górę

Lekcja: Prawo autorskie
Wiedza w pigułce ?

Każdy wytwór aktywności twórczej, niezależnie od jego wartości artystycznej, jest
utworem. Utwory są chronione prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Dlatego większość informacji, z których korzystamy, jest przedmiotem prawa
autorskiego. Nie tylko książka, piosenka czy film, ale także e-mail do kolegi, zdjęcie
zrobione komórką i komentarz na forum są utworami. Podlegają one automatycznie
restrykcjom praw autorskich. Utwór nie musi być wcześniej rozpowszechniony.
Zdjęcie zrobione przez ciebie jest utworem niezależnie od tego, czy je upublicznisz.
Prawa chronią utwór od momentu jego powstania.
Utworem jest także konkretne wyrażenie pewnej idei. To oznacza, że prawom
autorskim podlega np. konkretny rysunek kwiatka, ale już nie sama idea rysowania
kwiatków.
Prawa autorskie to złożony system uprawnień, obowiązków i zezwoleń, który
określa, co wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. Część z
tych praw to prawa osobiste, które są niezbywalne i wieczne (np. prawo do
rozpoznania autorstwa). Autor może z nich dobrowolnie zrezygnować, ale nikt nie
może od niego tych praw kupić. Inna kategoria praw autorskich to prawa majątkowe
— te są ograniczone w czasie, można także je sprzedawać bądź przekazywać innym.
Początkowo prawo autorskie miało zastosowanie do książek. Z biegiem czasu
powstawały nowe technologie, które dawały nowe możliwości kopiowania i
dystrybucji utworów. W miarę rozwoju tych technologii rozszerzano zarówno zakres
majątkowych praw autorskich, jak i czas ich trwania. W USA pierwotnie było to
tylko 14 lat od pierwszej publikacji, na dodatek tylko dla utworów zgłoszonych do
ochrony. Dziś w większości krajów świata, w tym w Polsce, jest to 70 lat od śmierci
autora.
Podstawą formułowania prawa autorskiego w XVIII wieku w Europie było
przekonanie, że autora i jego dzieło łączy nieuchwytna, ale realna więź. Ta tradycja
ma swoje źródło we francuskim oświeceniu. Dlatego w Polsce mówimy o prawie
autorskim. Zupełnie inna jest tradycja anglosaska, w której źródłem praw autorskich
był cechowy przywilej drukarski nazywany „prawem do kopiowania”. Stąd
angielska nazwa „copyright”.
Oprócz majątkowych praw autorskich przysługujących (przynajmniej początkowo)
twórcy istnieją jeszcze tzw. prawa pokrewne przysługujące producentom i artystom
wykonawcom. Dlatego w przypadku nagrań audio i filmowych musimy prosić o
zgodę na wykorzystanie utworu więcej osób niż tylko samych twórców utworu.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Prawo autorskie dotyczy wszystkich. Każdego dnia, w zwyczajnych codziennych
czynnościach dotykamy aspektów związanych z prawem autorskim. Scenariusz ma
na celu przybliżenie tego tematu, zastanowienie się nad tym, jak wygląda prawo
autorskie. Przybliża również wydarzenia, które doprowadziły do ukształtowania się
systemu prawa autorskiego w obecnej formie.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją, że każdy jest twórcą;



wiedzą, że prawo autorskie chroni twórców, producentów, posiadaczy praw;



rozumieją, że przedmiotem praw autorskich jest twórcze wyrażanie idei;



rozumieją zmiany zachodzące w obszarze praw autorskich i ich
konsekwencje dla społeczeństwa;



potrafią wymienić wydarzenia dotyczące zmian w obszarze praw autorskich.

Przebieg zajęć

1.
Napisz na środku tablicy „prawo autorskie”. Zapytaj grupę o to, kogo chronią prawa
autorskie. Pytania pomocnicze, które możesz zadać:


Czy prawo autorskie będzie chroniło artystę wykonującego utwór na
koncercie?



Jeśli pisarz sprzeda prawa do swojej książki wydawnictwu, kogo wtedy
chroni prawo autorskie?



Kto jeszcze może być posiadaczem praw autorskich?

Odpowiedzi, które powinny się pojawić to: twórca, artysta wykonawca, producent,
firma która zleciła nagranie utworu, pracodawca, który zlecił pisanie artykułów,
spadkobierca.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE

tablica, kreda

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 2 grupy. Z jedną grupą wyjdź na chwilę z sali.
Powiedz im, że teraz będą dziennikarzami, którzy chcą się dowiedzieć, co ludzie
wiedzą i myślą na temat prawa autorskiego. Poproś ich, żeby wspólnie chwilę się
zastanowili, jakie pytania zadadzą.
Pytania pomocnicze dla dziennikarzy:


Co myślisz o ściąganiu z internetu?



Czy ściągasz z internetu?



Czy ktoś traci na ściąganiu plików? Kto?

Wróć do drugiej grupy. Powiedz im, że za moment przyjdą do nich dziennikarze,
którzy są ciekawi opini ludzi na temat prawa autorskiego. Poproś ich, żeby
odpowiadali w swoim imieniu, tak jak myślą. Nie ma dobrych, ani złych opinii na
ten temat. Zaproś dziennikarzy. Powiedz, że każdy z nich ma 10 minut na
przeprowadzenie wywiadów z 3–4 osobami. Na koniec zbierzcie informacje, jakie
macie. Możecie je zapisać na tablicy.
Zapytaj:


Czy widzicie wypowiedzi, tezy, które się częściej powtarzały?



Czy płyną jakieś wnioski z zebranych wypowiedzi?

Zapytaj dziennikarzy, jak przeprowadzało im się wywiady i pozostałych, jak
odpowiadało im się na pytania.
CZAS
20 min
METODA
wywiad, dyskusja
POMOCE
kartki, długopisy

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Poproś ich, żeby usiedli razem.
Rozdaj w każdej grupie wydrukowane i pocięte fragmenty historii z karty pracy
„Historia wydarzeń — zadanie” (ODT, DOC). Poproś, żeby każdy wziął jeden
fragment. Zadaniem grup jest ustawienie się w kolejności odpowiadającej
wydarzeniom, które każdy ma na swojej kartce. Poproś grupy o prezentację ich
wersji kolejności. Wyjaśnij wątpliwości. Skorzystaj z pomocy dla osoby
prowadzącej „Historia wydarzeń — rozwiązanie” (ODT, DOC). Zapytaj ich, jak na
przestrzeni lat zmieniał się czas trwania prawa autorskiego. Spróbujcie ustalić czas

kolejnych wydarzeń. Zastanówcie się nad
technologicznego w kontekście istniejącego prawa.
Pytania pomocnicze:


konsekwencjami

rozwoju

Za co płacimy, kupując piosenkę w sklepie internetowym, a za co, kiedy
kupujemy książkę w księgarni?
Zwróć uwagę, że rozwój technologii cyfrowych obniżył koszty powielania
dzieł do minimum.



Ile kosztuje ściągnięcie albumu muzycznego ze sklepu internetowego?
W tym przypadku płacimy tak naprawdę za usługę, a nie za produkt.

CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, dyskusja
POMOCE
karta pracy „Historia wydarzeń — zadanie”(ODT, DOC) i pomoc dla osoby
prowadzącej „Historia wydarzeń — rozwiązanie” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że prawo autorskie chroni twórców, producentów, posiadaczy praw?
(—> Rozważ przeprowadzenie lekcji „Prawa autora i prawa
użytkowników”)



rozumieją, że przedmiotem praw autorskich jest twórcze wyrażanie idei?



rozumieją zmiany zachodzące w obszarze praw autorskich i ich
konsekwencje dla społeczeństwa?



potrafią wymienić wydarzenia dotyczące zmian w obszarze praw autorskich?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 3 możesz rozszerzyć o przypisanie orientacyjnych dat poszczególnym
wydarzeniom.
Ćwiczenie 3 możesz rozszerzyć też o pracę z tekstem. Podziel uczestników na grupy,
każdej grupie rozdaj fragment tekstu Karla Fogela Zapowiedź świata post-copyright.
Poproś uczestników i uczestniczki o uzupełnienie karty pracy „Historia wydarzeń —
zadanie” (ODT, DOC) o dodatkowe informacje, które znajdą w tekście Karla Fogela.
wróć do spisu treści

Materiały ?


Karta pracy„Historia wydarzeń — zadanie” (ODT, DOC)



Pomoc dla osoby prowadzącej „Historia wydarzeń —
rozwiązanie” (ODT, DOC)



tekst Zapowiedź świata post-copyright Karla
Fogela, http://www.kto.org.pl/zapowiedz-swiata-post-copyright/

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Uporządkuj poniższe wydarzenia w chronologicznej kolejności.
Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.















Więcej ludzi ma możliwość drukowania i rozpowszechniania swoich poglądów.
Rząd w Anglii ustanawia cech prywatnych cenzorów, którzy kontrolują, to co jest
drukowane.
Powstaje pierwsze prawo autorskie przyznające uprawnienia autorowi, który może
je odsprzedać komuś innemu. Obowiązuje przez 14 lat, licząc od pierwszej daty
publikacji.
Jan Gutenberg wynalazł prasę drukarską. Ilość książek na świecie rośnie w bardzo
szybkim tempie.
35 krajów na świecie ma już czas trwania praw autorskich wydłużony do 70 lat
plus życie autora.
Międzynarodowa umowa dotycząca prawa autorskiego nie określa minimalnego
okresu ochrony prawem autorskim, zostawiając to do decyzji poszczególnych
krajów.
Kopiowanie praktycznie nie wymaga żadnych kosztów.
Czas trwania praw autorskich to długość życia autora plus 50 lat. Wprowadzenie
nie jest obowiązkowe dla poszczególnych krajów członkowskich.
Na świecie nie ma praktycznie możliwości powielania utworów.
Kopiowanie książek polega na ich przepisywaniu, jest niezwykle czasochłonne.
Czas trwania praw autorskich, ustalony na długość życia autora plus 50 lat, staje się
obowiązkowy dla wszystkich krajów członkowskich.
Istnieje wiele możliwości powielania utworów: książki papierowe, na taśmach
magnetycznych, na płytach winylowych, płytach CD i DVD.

Zadanie 2









Zaznacz, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.
PRAWDA FAŁSZPrawa autorskie można podzielić na prawa osobiste i
majątkowe.
PRAWDA FAŁSZPrawo do wynagrodzenia należy się tylko twórcy, nie można go
przekazać innej osobie.
PRAWDA FAŁSZZakres i czas trwania prawa autorskiego jest stopniowo
skracany.
PRAWDA FAŁSZPrawo autorskie miało swój początek w epoce wynalezienia
prasy drukarskiej.
PRAWDA FAŁSZPrawo autorskie obowiązuje od momentu publikacji utworu.
PRAWDA FAŁSZW większości krajów majątkowe prawa autorskie obowiązują
od momentu powstania utworu do 70 lat od śmierci autora.
PRAWDA FAŁSZAutor może zrezygnować z prawa do rozpoznawania autorstwa
do jego utworu.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
dobra osobiste
dotyczą prywatnej sfery życia. Są nimi w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska, zdrowie, życie psychiczne, rodzinne i
prywatne, kult pamięci osoby zmarłej oraz poczucie przynależności do
określonej płci.
majątkowe prawa autorskie
prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo
zbywalne, co oznacza, że twórca może przenieść je na inne osoby lub
udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu (za wynagrodzeniem lub bez).
Trwanie majątkowych praw autorskich jest ograniczone w czasie (70 lat po
śmierci autora).
utwór

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia (art. 1 p. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
rozpowszechniać
czynić coś ogólnie znanym. Decyzja o pierwszym rozpowszechnieniu
utworu jest jednym z osobistych praw autora. Rozpowszechnienie utworu
może polegać na udostępnieniu uwtoru w internecie, przekazaniu rękopisu
wydawnictwu lub wykonaniu utworu.
integralność utworu
jedno z osobistych praw autora, nakazuje zachowanie w nienaruszonym
kształcie formy i treści utworu.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Czerniawski Piotr, Lipszyc Jarosław, Wilkowski Marcin, Pierwsza pomoc w
prawie autorskim, [online], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/.



Fogel Karl, Zapowiedź świata post-copyright [online], tłum. Dominik
Piekarczyk, [dostęp: 31.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.kto.org.pl/zapowiedz-swiata-post-copyright.

wróć na górę

Lekcja: Prawa autora i prawa
użytkowników
Wiedza w pigułce ?
Prawa autorskie dzielą się na dwie kategorie: prawa osobiste i prawa majątkowe.
Prawa osobiste to:


prawo do rozpoznania autorstwa



prawo do integralności utworu



prawo do pierwszego rozpowszechnienia

Każdy utwór, z którego korzystamy, musi być poprawnie oznaczony imieniem i
nazwiskiem lub pseudonimem autora. Przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu

to plagiat. Nie wolno też nikomu zmieniać treści utworu. Prawa osobiste są wieczne
i niezbywalne — musimy ich przestrzegać zawsze.
Prawa majątkowe są zbywalne oraz ograniczone w czasie. Mają one charakter
monopolu — autor ma prawo decydować o tym, kto i jak będzie wykorzystywał jego
utwór. Prawa majątkowe ograniczone są dozwolonym użytkiem. Są to legalne
sposoby wykorzystania utworu, co nie wymaga zgody twórcy. Przykładami
dozwolonego użytku są m.in.:


kopiowanie i rozpowszechnianie utworu na użytek własny, rodziny i
znajomych



cytowanie utworu w całości lub fragmentach



pobieranie utworu z internetu

Ponieważ prawa majątkowe są zbywalne, twórca może przekazać je innej osobie lub
firmie na podstawie umowy. Po śmierci twórcy z praw mogą korzystać jego
spadkobiercy.
Prawa majątkowe wygasają w Polsce po 70 latach od śmierci autora. Ogół utworów,
do których prawa majątkowe wygasły, nazywamy domeną publiczną. Z utworów w
domenie publicznej każdy może korzystać bez ograniczeń.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nadano wiele nowych uprawnień posiadaczom
praw majątkowych. To oznacza, że automatycznie zmniejszył się zakres
dozwolonego użytku, czyli ograniczono prawa użytkowników. Relacja między
autorami a użytkownikami podlega nieustającym negocjacjom. Im bardziej rozległe
są prawa posiadaczy praw autorskich, tym bardziej ograniczone są prawa
użytkowników. Czy wyobrażasz sobie świat, w którym oryginalność i autentyczność
nie są szanowane, a artyści nie dostają pieniędzy za swoją pracę? I odwrotnie —
świat, w którym użytkownicy muszą zawsze prosić o pozwolenie na każde
wykorzystanie dzieła? Kompromis jest konieczny, aby kultura i nauka rozwijały się,
a wszyscy mieli do nich równy dostęp.
1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu
kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w
postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści
wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub
artystycznej.
Powyższe słowa zawiera artykuł 27. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Pierwsza część tego artykułu odnosi się do użytkowników utworów, druga — do
twórców.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Zajęcia przybliżają uczestnikom i uczestniczkom prawa autorów (majątkowe i
osobiste) oraz prawa użytkowników. Proponują także dyskusję na temat
współzależności tych praw oraz wprowadzają pojęcie dozwolonego użytku.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią wymienić prawa autorów;



wiedzą, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe;



rozumieją współzależność praw autorów i użytkowników;



potrafią podać przykłady dozwolonego użytku.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników na grupy 3-osobowe. Poproś każdą grupę o
podanie dwóch przykładów rozpoznania autorstwa i jego naruszenia, zachowania
integralności utworu i jego niezachowania, zastosowania prawa do pierwszej
publikacji i jego naruszenia. Poproś grupy o prezentację przykładów. Popraw, jeśli
będzie to konieczne. Przypomnij, że prawo do rozpoznania autorstwa i integralności
utworu to osobiste prawa każdego autora. Są one niezbywalne i wieczne.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
kartki, długopisy

2.
Podziel uczestniczki i uczestników na grupy 4-osobowe. Rozdaj każdej grupie
definicje dozwolonego użytku z materiału pomocniczego „Dozwolony
użytek” (ODT, DOC). Poproś grupy o wypisanie przykładów dozwolonego użytku
z ich życia. Poproś grupy o prezentację wyników.
CZAS
10 min

METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
materiał pomocniczy „Dozwolony użytek”(ODT, DOC), kartki, długopisy

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na dwie grupy. Jedna grupa będzie pracowała nad
pierwszą
częścią 27
artykułu
Powszechnej
Deklaracji
Praw
Człowieka (ODT, DOC), druga grupa nad drugą. Poproś grupy o wypisanie
przykładów urzeczywistnienia się poszczególnych praw. Zachęć uczestników i
uczestniczki do podawania wielu przykładów, zwróć uwagę, że nie muszą one być
zgodne z rzeczywistością, mogą być wyobrażeniami lub życzeniami. Poproś grupy
o przedstawienie swoich prac. Zwróć uwagę, że tam, gdzie kończą się prawa
użytkowników, zaczynają się prawa autorów. Zastanówcie się wspólnie, gdzie
powinna się znajdować granica. Zadaj pytanie: „Jak sądzicie, w którą stronę jest ona
teraz bardziej przesunięta?”.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, dyskusja
POMOCE
kartki A2 albo większe, mazaki, Art. 27. Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy:


potrafią wymienić prawa autorów?



wiedzą, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe?



rozumieją współzależność praw autorów i użytkowników?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 1. możesz rozszerzyć o wiedzę na temat majątkowego prawa autorskiego.
Przypomnij, że autorskie prawo majątkowe to prawo autora do otrzymania
wynagrodzenia i rozporządzania swoim dziełem. Poproś uczestniczki o podanie
przykładów przestrzegania i naruszenia tego prawa.
Ćwiczenie 3. możesz rozszerzyć o debatę między reprezentantami użytkowników,
autorów i niezależnych obserwatorów.
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Materiały ?
Art. 27. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Dozwolony użytek” (ODT, DOC)
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Wskaż prawidłowe odpowiedzi.
Do osobistych praw autorskich należą:


prawo do zachowania integralności utworu



prawo do przekazania praw osobistych komuś innemu



prawo do rozpoznania autorstwa



prawo do wynagrodzenia



prawo do pierwszego rozpowszechnienia

Zadanie 2

Wskaż prawidłowe odpowiedzi.
Do majątkowych praw autorskich należą:


prawo do wynagrodzenia



prawo do opublikowania dzieła tylko w internecie



prawo do zachowania integralności utworu



prawo do rozpoznania autorstwa



prawo do rozporządzania swoim dziełem
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Słowniczek ?
osobiste prawa autorskie
prawa niezbywalne chroniące więź twórcy z utworem. Jest to prawo do m.in.
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, decydowania o
tym w jaki sposób jest po raz pierwszy rozpowszechniony, wykorzystywany
i jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w jego formie lub treści. Osobiste
prawa autorskie trwają wiecznie i nie można ich przekazać na rzecz innych
osób.
majątkowe prawa autorskie
prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo
zbywalne, co oznacza, że twórca może przenieść je na inne osoby lub
udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu (za wynagrodzeniem lub bez).
Trwanie majątkowych praw autorskich jest ograniczone w czasie (70 lat po
śmierci autora).
dozwolony użytek
możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw
majątkowych. Dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z
dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich.
Istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki,
muzea, archiwa i szkoły.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Czerniawski Piotr, Lipszyc Jarosław, Wilkowski Marcin, Pierwsza pomoc w
prawie autorskim, [online], [dostęp: 14.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/



Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, Przewodnik po Otwartych
Zasobach Edukacyjnych, [PDF], [dostęp: 14.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://koed.org.pl/wpcontent/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf
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Lekcja: Wolne utwory na wolnych
licencjach

Wiedza w pigułce ?
Internet służy komunikowaniu się. Codziennie tworzymy informacje i udostępniamy
je innym, a także korzystamy z informacji tworzonych przez innych. Dla wielu
swoboda komunikacji jest jedną z najważniejszych wartości. Każdy twórca może
korzystać z wolnych licencji. W ten sposób umożliwia odbiorcom w pełni swobodne
korzystanie z utworów.
W 2007 roku sformułowana została Definicja Wolnych Dóbr Kultury. Opisuje, jak
„uwalniać” utwory, biorąc pod uwagę 4 podstawowe prawa użytkowników:
1. Dostęp — każdy ma prawo zapoznać się z dziełem
2. Rozpowszechnianie — każdy ma prawo rozpowszechniać dzieło w
dowolnym celu
3. Adaptacja — każdy ma prawo stworzyć nowy utwór na podstawie
istniejącego dzieła
4. Rozpowszechnianie adaptacji — każdy ma prawo podzielić się z innymi tym
utworem
Jeśli tworzysz coś nowego na podstawie istniejącego dzieła (czyli utwór zależny, np.
tłumaczenie lub teledysk do piosenki), to występujesz zarówno w roli użytkownika,
jak i twórcy. Kiedy robisz to nie tylko dla siebie, ale po to, by podzielić się swoją
pracą z innymi, dołączasz do wspólnoty Wolnej Kultury. Dzięki temu kultura
współpracy może zastąpić kulturę zakazów i zezwoleń.

Dwie najpopularniejsze wolne licencje to CC BY (Creative Commons
Uznanie autorstwa) i CC BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach). Znasz je dobrze — na licencji CC BY-SA
oparta jest Wikipedia.
Mechanizmem chroniącym prawa użytkowników jest copyleft, czyli obowiązek
udostępniania utworów zależnych na tej samej licencji. Formuła „Na tych samych
warunkach” zobowiązuje twórców wykorzystujących dzieła innych do uwolnienia
własnego utworu.
Wolne licencje zawsze uwzględniają podstawowe prawo autora do rozpoznania
autorstwa. Dlatego pamiętaj o opisaniu utworu: podaniu imienia i nazwiska lub
pseudonimu autora, źródła, z którego pochodzi utwór oraz rodzaju licencji.
Szukaj wolnych utworów — inspiruj się nimi, wykorzystuj w swojej pracy oraz
swobodnie i twórczo przetwarzaj. Zdjęcia na wolnych licencjach znajdziesz na

Flickr, muzykę — na Jamendo, SoundCloud i ccMixter, materiały do nauki — na
stronach Wikipedii i Wolnych Lektur.
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Pomysł na lekcję ?
Wolne licencje są udzielaną z góry przez autorów zgodą na wykorzystywanie ich
utworów. Internet jest naturalnym środowiskiem do poszukiwania informacji,
tworzenia nowych utworów, dzielenia się wiedzą. Umiejętność korzystania z
wolnych licencji jest potrzebna, żeby świadomie uczestniczyć w kulturze, być jej
odbiorcą i twórcą.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że wolne licencje gwarantują prawa użytkowników;



znają dwie podstawowe wolne licencje;



potrafią oznaczać utwory na wolnych licencjach;



rozumieją mechanizm copyleftu.

Przebieg zajęć

1.
Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, że pomieszczenie, w którym jesteście,
zamieni się teraz w salę uniwersytecką, na której odbywać będzie się debata. Napisz
na tablicy: „Która licencja daje najwięcej wolności?”. Podziel grupę na 2 części.
Uczestnicy i uczestniczki obu grup będą teraz orędowniczkami dwóch różnych
licencji. Rozdaj obu grupom przecięty materiał pomocniczy „Informacje dla
grup” (ODT, DOC). Poproś grupy, żeby zastanowiły się nad argumentami. Zachęć
grupy do przygotowania przemówień na otwarcie debaty. Rozpocznij debatę. Zanim
grupy zaczną dyskutować, poproś o wygłoszenie mów wprowadzających. Jeśli to
konieczne, moderuj dyskusję.
CZAS
20 min
METODA
debata, praca w grupach
POMOCE
materiał pomocniczy „Informacje dla grup”(ODT, DOC)

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4-osobowe. Każdej grupie daj kartę
pracy „Wolne licencje” (ODT, DOC). Zachęć uczestników i uczestniczki do
dyskusji w grupach i ustalenia wspólnego rozwiązania. Poproś grupy o prezentację
rozwiązań. Wspólnie zastanówcie się nad prawidłowymi rozwiązaniami.
Podsumujcie, co powinno znaleźć się w dobrym opisie źródła. Poproś o zapisanie
zgłaszanych elementów na tablicy. Zastanówcie się nad odpowiedziami na poniższe
pytania:


Co zrobić, jeśli autor nie podaje swojego imienia i nazwiska?



Co zrobić, jeśli nie ma nawet pseudonimu?



Czy zdjęcie, które było opublikowane na licencji CC BY-SA można
opublikować w prezentacji, którą opublikujesz na licencji CC BY?

CZAS
25 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, dyskusja
POMOCE
tablica, kreda, długopisy, karty pracy „Wolne licencje” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że wolne licencje uwzględniają prawa użytkowników?



potrafią wymienić dwie podstawowe wolne licencje, CC BY i CC BY-SA, i
wytłumaczyć, czym się różnią?



potrafią oznaczać utwory na wolnych licencjach?



rozumieją mechanizm copyleftu służący do tworzenia wolnych zasobów?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 1. można rozwinąć o dodatkowe zakończenie. Podziel uczestników i
uczestniczki na grupy 4-osobowe. Każdą grupę poproś o przygotowanie mowy
kończącej z pozycji bezstronnego uczestnika debaty. Poproś grupy o wypisanie w
punktach najważniejszych wniosków z debaty, a potem przedstawienie ich na forum.
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Materiały ?

Materiał pomocniczy „Informacje dla grup” (ODT, DOC)
Karty pracy „Wolne licencje” (ODT, DOC)
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Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Sprawdź, czy poniższe oznaczenia są prawidłowym opisem utworu na wolnej
licencji. Jeśli nie, zaznacz jakiego elementu brakuje.
Kliknij numer odpowiedzi, przeciągnij i upuść w wybranym polu.



Kategorie:
poprawne
o



niepoprawne - brakuje autora
o



niepoprawne - brakuje odnośnika do źródła
o



niepoprawne - brakuje licencji
o








1 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, Źródło:
Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_No
%C5%BCnej_2012,
autorzy: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5
%82ce_No%C5%BCnej_2012&action=history
2Źródło: 5 Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, fot. Igor Stawiański, licencja: CC BYSA 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
3Pociąg na stacji Warszawa Śródmieście WKD, źródło http://
bart32.blox.pl/?p=732, licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
(http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0pl/).
44. Liczba pasażerów WKD w latach 2009–2011, autor: Jan Kowalski,
źródło: http://gazetalokalna.pl/wkd-rosnie-w-sile, licencja: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
(http://creativecommons.org/licenses/ by-nd/3.0/pl/). Wykorzystano zdjęcie Pociąg

na stacji Warszawa Śródmieście WKD, fot. bart32,
źródło: http://bart32.blox.pl/?p=732, dostępne na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).
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Słowniczek ?
licencja
dokument prawny lub umowa określająca warunki korzystania z utworu,
m.in. czas, zakres swobody użytkownika, pola eksploatacji.
wolne licencje
licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują
prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie,
modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.
utwór zależny
opracowanie cudzego utworu. Ma w sobie jakiś twórczy wkład nowego
autora, ale korzysta też z elementów utworu oryginalnego (macierzystego),
np. adaptacja, tłumaczenie, remiks czy przeróbka.
copyleft
narzędzie pozwalające na reprodukowanie wolnej licencji w kolejnych
utworach zależnych. Mechanizm copyleftu nakłada na twórcę dzieła
zależnego obowiązek udostępnienia go na tej samej licencji, na jakiej
udostępniono oryginalny utwór. Przykładem stosowania zasady copyleft jest
licencja CC BY-SA.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Czerniawski Piotr, Lipszyc Jarosław, Wilkowski Marcin, Pierwsza pomoc w
prawie autorskim, [online], [dostęp: 14.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/



Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, Przewodnik po Otwartych Zasobach
Edukacyjnych, [PDF], [dostęp: 14.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://koed.org.pl/wpcontent/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf



Serwis Otwartezasoby.pl, [dostęp: 19.02.2013], otwartezasoby.pl.

wróć na górę

Lekcja: Organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi
Wiedza w pigułce ?
Twórców i ich utwory chroni prawo autorskie. Artyści tworzą stowarzyszenia, aby
skutecznie bronić swoich praw majątkowych i egzekwować wynagrodzenie z tytułu
wykorzystywania ich utworów. Stowarzyszenia te to organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W Polsce istnieje ich 15.
Najważniejszą organizacją jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Stowarzyszenia zarządzają utworami. Reprezentują swoich członków oraz autorów,
którzy oddali pod opiekę stowarzyszenia swoje utwory.
Działalność stowarzyszeń obejmuje:


udzielanie zgody na wykorzystanie utworów;



udzielanie licencji — podpisywanie umów na wykorzystanie utworów w
imieniu autorów;



przyjmowanie opłat za wykorzystanie utworów;



przekazywanie zysków z wykorzystania utworów autorom;



kontrolę wykorzystania utworów;



występowanie na drogę sądową w przypadkach naruszenia prawa
autorskiego.

Prawo autorskie wymaga uzyskania zgody autora (lub spadkobierców) na
wykorzystanie utworu poza zakresem dozwolonego użytku. W praktyce może być
trudno dotrzeć do każdego autora. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
usprawnia proces otrzymywania zgody i przekazywania wynagrodzenia autorom.
Jeżeli potrzebujemy pozyskać prawa do wielu utworów, nie musimy kontaktować
się z cała grupą twórców. Dzięki pracy stowarzyszeń ta procedura jest uproszczona
i skrócona.
Umowy na wykorzystanie utworu, czyli licencje, bardzo precyzyjnie określają, w
jaki sposób, gdzie i jak długo możemy utwór rozpowszechniać. Na stronach

internetowych stowarzyszeń znajdziesz wzory umów oraz odpowiednie formularze.
Wykorzystuje się je w zależności od rodzaju aktywności. Inne licencje mają
zastosowanie w przypadku projekcji filmu, a inne — organizacji festiwalu lub
imprezy czy zagrania utworu na koncercie.
Pamiętaj, że wykorzystanie utworów do celów edukacyjnych i podczas uroczystości
szkolnych jest objęte dozwolonym użytkiem, a więc w ogóle nie wymaga uzyskania
zgody i wnoszenia opłat.
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Pomysł na lekcję ?
„Instytucja organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi” — to może brzmieć tajemniczo. Zajęcia mają na celu przybliżenie
sposobu funkcjonowania takich organizacji. W zrozumieniu tematu przydatne będą
również pojawiające się przykłady z życia codziennego.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieją organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi (OZZ);



znają zadania OZZ;



rozumieją sposób funkcjonowania OZZ.

Przebieg zajęć

1.
Przedstaw stopniowo uczestnikom i uczestniczkom rysunek „OZZ”. Narysuj
twórców. Zapytaj, kto jest twórcą. Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się te
kategorie, dopytaj uczestniczki i uczestników o: wszystkich ludzi, muzyków,
pisarzy, scenarzystów, grafików, poetów. Narysuj użytkowników. Zapytaj, kto
korzysta z utworów chronionych prawem autorskim i kto je rozpowszechnia. Jeśli
wśród odpowiedzi nie pojawią się te kategorie, dopytaj o: producentów filmów
zrealizowanych na podstawie książki, osoby odtwarzające muzykę w kawiarniach
czy klubach, muzyków remiksujących inne utwory, osoby wyświetlające filmy (w
telewizji, na ścianie szkoły). Narysuj przerywaną linię i zwróć uwagę, że aby
rozpowszechniać utwory prawnie chronione, należy uzyskać zgodę od twórców.
Narysuj OZZ i strzałki. Zapytaj, jaką rolę mogą mieć OZZ.
CZAS
10 min

METODA
prezentacja, dyskusja
POMOCE
tablica, kreda, rysunek OZZ

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy: „Użytkownicy”, „Twórcy” i „OZZ”.
Rozdaj w każdej grupie odpowiednią część z karty pracy „OZZ Instrukcje dla
grup” (ODT, DOC). Grupie OZZ dodatkowo daj „OZZ napis” (ODT, DOC) i karty
pracy „Dane do wniosku” (ODT, DOC). Poproś uczestniczki o zapoznanie się z
instrukcjami i podział zadań wewnątrz grup. Upewnij się, że grupy podzieliły
zadania. Powiedz, że teraz jest czas dla użytkowników i twórców na pozyskiwanie
potrzebnych informacji. Omówienie gry: zapytaj uczestniczki i uczestników, jak
czuły się w roli „Twórców”, „Użytkowników”, osób reprezentujących „OZZ”. Co
było trudne, co było ciekawe? Czego się dowiedziały? Jakie mają pytania? Pytania
zapiszcie na tablicy i zastanówcie się, jak można znaleźć na nie odpowiedzi.
Etapy gry:
1. etap: zapoznanie się z rolami i podział zadań w grupach 10 minut
2. etap: poszukiwanie i udzielanie informacji 12 minut
3. etap: składanie danych do wniosków 3 minuty
4. etap: omówienie gry 10 minut
CZAS
35 min
METODA
gra
POMOCE
tablica, kreda, długopisy, karta pracy „OZZ Instrukcje dla
grup” (ODT, DOC), „OZZ napis” (ODT, DOC), karta pracy „Dane do
wniosku”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestniczki i uczestnicy:


wiedzą, że istnieją Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi (OZZ)?



znają zadania OZZ?



rozumieją, w jaki sposób funkcjonują OZZ?



potrafią wyjaśnić, co twórcy, a co użytkownicy mogą uzyskać od OZZ?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 2. możesz rozszerzyć o zmianę aranżacji sali. Zachęć uczestników i
uczestniczki do ustawienia ławek, wykonania napisów informujących, jakie miejsce
reprezentują. Możesz również wprowadzić obrót symboliczną walutą, mogą to być
wybrane przedmioty lub odpowiednio pocięte karteczki.
wróć do spisu treści

Materiały ?


rysunek OZZ



OZZ napis (ODT, DOC)



Karta pracy „OZZ Instrukcje dla grup” (ODT, DOC)



Karta pracy „Dane do wniosku” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz prawidłowe zdania.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
zajmują się:



udzielaniem zgody na wykorzystanie utworów
udzielaniem licencji — podpisywaniem umów na wykorzystanie utworów w
imieniu autorów



przyjmowaniem opłat za wykorzystanie utworów



podpisywaniem umów między autorami książek a wydawcami



przekazywaniem zysków z wykorzystania utworów autorom



kontaktowaniem ze sobą twórców o podobnych zainteresowaniach



kontrolą wykorzystania utworów



występowaniem na drogę sądową w przypadkach naruszenia prawa
autorskiego
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
pola eksploatacji
sposób korzystania z utworu, np. wyświetlanie filmu lub drukowanie
książki. Polskie prawo nie zawiera definicji pól eksploatacji, wymienia tylko
ich przykłady takie jak: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, obrót
oryginałem lub egzemplarzami, rozpowszechnianie utworu, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
prawa pokrewne
powiązane z prawem autorskim, to m.in. prawa do artystycznych wykonań,
prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa
do pierwszych wydań, prawa do wydań naukowych i krytycznych. Prawa
pokrewne chronią głównie interesy podmiotów, dzięki którym utwory są
rozpowszechniane, np. wykonawców utworów, producentów fonogramów.
Są ograniczone czasowo, czyli wygasają z upływem 50 lat (w przypadku
artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów i nadań programów),
25 lat (od pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia) i 30 lat (od pierwszej
publikacji wydań naukowych i krytycznych).
OZZ
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi. OZZ-y zarządzają majątkowymi prawami autorskimi, głównie
poprzez wydawanie licencji na korzystanie z utworów.
rozpowszechniać
czynić coś ogólnie znanym. Decyzja o pierwszym rozpowszechnieniu
utworu jest jednym z osobistych praw autora. Rozpowszechnienie utworu
może polegać na udostępnieniu uwtoru w internecie, przekazaniu rękopisu
wydawnictwu lub wykonaniu utworu.
majątkowe prawa autorskie
prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo
zbywalne, co oznacza, że twórca może przenieść je na inne osoby lub
udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu (za wynagrodzeniem lub bez).
Trwanie majątkowych praw autorskich jest ograniczone w czasie (70 lat po
śmierci autora).
dozwolony użytek
możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw
majątkowych. Dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z

dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich.
Istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki,
muzea, archiwa i szkoły.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Czerniawski Piotr, Lipszyc Jarosław, Wilkowski Marcin, Pierwsza pomoc w
prawie autorskim, [online], [dostęp: 14.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/

Lekcja: Ekonomiczne aspekty własności
intelektualnej
Wiedza w pigułce ?
Dzięki prawom wyłącznym (prawo autorskie, patenty i ochrona znaków
towarowych) informacja stała się towarem. Wymiana informacji zazwyczaj nie
kojarzy nam się z handlem - kiedy rozmawiamy z kolegą, wysyłamy email, albo
zamieszczamy w sieci zdjęcie z imprezy nie oczekujemy, że będzie ono przedmiotem
operacji finansowych. A jednak oglądając telewizję, płacimy czasem poświęconym
na oglądanie reklam, idąc na koncert, płacimy za bilet.
Wszyscy jesteśmy twórcami, ale tylko nieliczni twórcy mogą utrzymać się ze swojej
twórczości. Większość kosztów np. płyty CD związana jest z produkcją, dystrybucją
i promocją, a tylko niewielka część pieniędzy trafia do artysty.

Czy kultura może być produktem? Z ekonomicznego punktu widzenia informacja
jest dobrem niematerialnym. Istnieje zasadnicza różnica między ekonomią
przedmiotu a ekonomią informacji. W czasach mediów analogowych ścisła
kontrola wykorzystania treści była możliwa, bo informacja zawsze była
związana z jakimś fizycznym przedmiotem (książką, płytą, rolką taśmy
filmowej), którego dystrybucję można było kontrolować. Informacja w formie
cyfrowej jest niematerialna, a to oznacza, że ścisłe kontrolowanie jej obiegu jest
praktycznie niemożliwe.
Informacja w formie cyfrowej jest dobrem publicznym. W teorii ekonomii
oznacza to, że nie ma możliwości wyłączenia jej ich konsumpcji oraz jednocześnie
nie jest konkurencyjna. Pierwszy warunek oznacza, że dostawca dobra nie może
zapobiec używaniu dobra przez innych. Drugi warunek oznacza, że konsumpcja
dobra przez jedną osobę nie pozbawia innych osób możliwości konsumpcji tego
samego dobra. W efekcie bez żadnych konsekwencji dobro może być konsumowane
przez wiele osób jednocześnie.
Dziś w coraz większym stopniu profesjonalni twórcy zyski czerpią z usług, czyli
koncertów, reklam, sponsoringu itd. Innym rodzajem wynagrodzenia, którego
udzielamy profesjonalistom, są finansowane z naszych podatków dotacje publiczne
i stypendia.
W
tekście
wykorzystano
fragment
artykułu http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_publiczne, licencja CC BY-SA,
autorzy: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobra_publiczne&action=histor
y
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Informacja rządzi się innymi prawami niż dobra materialne. Współczesny rynek
utworów objętych prawem autorskim, to częściej rynek usług (dostarczenia piosenki
na dysk komputera), niż dóbr materialnych (płyty CD z muzyką). Zajęcia proponują
ćwiczenia ułatwiające zrozumienie różnic między dobrami materialnymi a
informacją.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że dobra publiczne są niekonkurencyjne i nie dają się wyłączyć z
konsumpcji



wiedzą, że informacja ma cechy dobra publicznego



wiedzą, w jaki sposób twórcy są wynagradzani



znają różnicę między ekonomią przedmiotu a ekonomią informacji

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4-osobowe. Rozdaj każdej grupie kartę
pracy „Dobra publiczne” (ODT, DOC). Poproś o dyskusję i jej wypełnienie. W
trakcie pracy grup, narysuj na tablicy pustą tabelkę, taką jak w karcie pracy. Poproś
uczestników i uczestniczki o podchodzenie do tablicy i wpisywanie po jednym
przykładzie. Jeśli inna grupa będzie miała inne rozwiązanie lub pojawią się
wątpliwości, wyjaśniaj je na bieżąco korzystając z pomocy dla osoby prowadzącej
„Dobra publiczne — rozwiązanie” (ODT, DOC). Kiedy tabelka będzie gotowa,
poproś o podanie przykładów innych dóbr, umieśćcie je w odpowiednich miejscach
w tabelce. Jeśli nie padnie, zapytaj gdzie w tabelce powinna się znaleźć 'informacja'.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, dyskusja
POMOCE
tablica, kreda, wydrukowane karty pracy „Dobra publiczne” (ODT, DOC), karta
pracy „Dobra publiczne — rozwiązanie” (ODT, DOC)

2.
Czy kopiując „okradamy” zawodowych artystów? Czy artyści zarabiają na prawie
autorskim? Z czego żyją artyści? Poproś uczestników i uczestniczki o podawanie
pomysłów na czym zarabiają artyści. Pytania pomocnicze, które możesz zadać: W
jaki sposób zarabiają aktorzy? Co robią muzycy oprócz nagrywania płyt? Jeśli nie
pojawią się dopytaj o: dochody z płyt, tantiemy od stacji radiowych i telewizyjnych,
koncerty, użyczanie wizerunku do reklam, sprzedaż gadżetów, występy w
programach telewizyjnych, stypendia, granty. Zwróć uwagę, że dochody z płyt są
niewielką częścią dochodów artystów. Zapytaj, które z wymienionych sposobów
należą do usług, a które do przedmiotów. Usługi podkreśl linią.
CZAS
15 min
METODA
burza mózgów
POMOCE
tablica, kreda

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 2 grupy. Powiedz, że będą analizować dwa
różne dobra. Rozdaj obu grupom kartę pracy „Analiza dóbr” (ODT, DOC). Jednej
grupie daj do analizy rower, a drugiej informację. Poproś grupy o odpowiedzenie na
pytania w kartach.
Poproś grupy o prezentację swoich prac. Podsumuj, zwracając uwagę na fakt, że
przedmioty zachowują się inaczej niż informacja, rządzą się innymi prawami. W
związku z tym powinny być również innymi prawami regulowane.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
duże kartki A2 lub większe, tablica, kreda, karta pracy „Analiza
dóbr” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że dobra publiczne są niekonkurencyjne i nie dają się wyłączyć z
konsumpcji?



wiedzą, że informacja ma cechy dobra publicznego?



wiedzą w jaki sposób twórcy są wynagradzani?



znają różnicę między ekonomią przedmiotu a ekonomią informacji?

Opcje dodatkowe
Możesz po ćwiczeniu 3 wyświetlić grupie animację 'Copy is not theft' i na jej
podstawie zmoderuj dyskusję. Pytania pomocnicze: Jakim prawem są objęte rzeczy
materialne? Czy takiego samego prawa wymagają dobra tzw. 'własności
intelektualnej'?
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy „Dobra publiczne” (ODT, DOC)
pomoc dla osoby prowadzącej „Dobra publiczne — rozwiązanie” (ODT, DOC)

karta pracy „Analiza dóbr” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Przyporządkuj poniższe przykłady do jednej z 4 kategorii:
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

1. kiedy ja korzystam z dobra, wpływa to na możliwość korzystania przez innych;
każdy ma równy dostęp do dobra
o

2. kiedy ja korzystam z dobra, wpływa to na możliwość korzystania przez innych; nie
wszyscy mają dostęp do dobra
o

3. kiedy ja korzystam z dobra, nie wpływa to na możliwość korzystania przez innych;
każdy ma równy dostęp do dobra
o

4. kiedy ja korzystam z dobra, nie wpływa to na możliwość korzystania przez innych;
nie wszyscy mają dostęp do dobra
o













żywność
ubrania
energia słoneczna
komputer
samochód
góry
szkoły prywatne
kina
teatry
zasoby węgla
obrona narodowa






policja
powietrze
ryby w morzu
informacja

Zadanie 2

Zaznacz, które z poniższych to dobra publiczne.
1.

żywność

2.

ubrania

3.

energia słoneczna

4.

komputer

5.

samochód

6.

góry

7.

szkoły prywatne

8.

kina

9.

teatry

10.

zasoby węgla

11.

obrona narodowa

12.

policja

13.

powietrze

14.

ryby w morzu

15.

informacja

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
dobra publiczne
zadawalają potrzeby wspólne. Nie ma możliwości wyłączenia ich z
konsumpcji (nie można np. zakazać ich używania) oraz nie powodują

konkurencji (korzystanie z nich jest nieograniczone). Nie podlegają regułom
rynkowym i nie mogą być skomercjalizowane.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Wikipedia, Dobra publiczne, [dostęp:
19.02.2013], http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_publiczne.

Lekcja: Cyfrowy ślad
Wiedza w pigułce ?
W wirtualnym świecie każde zachowanie użytkownika internetu generuje tzw.
cyfrowy ślad. Składają się na niego dwa rodzaje informacji. Pierwszy dotyczy
danych o użytkowniku. Na podstawie adresu IP — posiada go każdy komputer —
można ustalić adres, pod którym znajduje się urządzenie, a także system operacyjny,
zestaw zainstalowanych czcionek i ustawienia przeglądarek internetowych.
Drugi rodzaj informacji dotyczy ruchu w cyberprzestrzeni. Logowanie się do
internetu oznacza, że będzie wiadomo, ile czasu w nim spędzisz i że cały ruch na
twoim komputerze zostanie zapisany na serwerze dostawcy usług
telekomunikacyjnych. Przeglądarki zapamiętują odwiedzane strony, wyszukiwarki
— pytania, które zadajesz. Dzięki tzw. ciasteczkom (pliki „cookies”) serwery stron
mogą śledzić twoją aktywność w sieci. Jeśli przy logowaniu się na jakiś portal
podałeś dane osobowe, to wszystkie te informacje, które składają się na twój cyfrowy
ślad, mogą zostać ze sobą automatycznie połączone. Informacje o swoich
użytkownikach gromadzą także portale społecznościowe.
Wszystko, co robimy w sieci, bardzo dużo mówi o tym, kim jesteśmy, czym się
zajmujemy, z kim się komunikujemy, jak spędzamy wolny czas, jakie mamy
zainteresowania, co nam się podoba. Wykorzystują to m.in. reklamodawcy, aby
skuteczniej promować i sprzedawać swoje produkty i usługi.
Dane o użytkownikach są przechowywane ze względu na:


bezpieczeństwo publiczne



badania rynku i efektywne administrowanie stron www



reklamy

Według tzw. dyrektyw UE „o retencji danych telekomunikacyjnych” dopuszczalny
maksymalny okres przechowywania danych przez operatorów to 2 lata.
Internet w komórkach sprawia, że cyfrowy ślad zamienia się w cyfrową obecność.
Informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzasz i jakich aplikacji używasz,
mogą być powiązane z tym, gdzie w danym momencie przebywasz. Jest to możliwe
dzięki wykorzystaniu tzw. systemów geolokalizacyjnych pozwalających na ustalenie
geograficznego położenia użytkownika smartfonu.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Każda obecność w sieci zostawia po sobie ślad. Tym śladem zainteresowane są
niektóre podmioty, np. agencje zajmujące się dopasowywaniem reklam do
odpowiednich odbiorców. Bywa, że w sieci chcielibyśmy być anonimowi. Ale czy
jesteśmy?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją kto i w jakim celu może gromadzić dane;



znają podmioty, które mogą być zainteresowane gromadzeniem danych;



potrafią opisać swój ślad cyfrowy w sieci;



kształtują swoją opinię na temat anonimowości w sieci.

Przebieg zajęć

1.
Zadaj pytanie:


Jakie informacje o was są dostępne w sieci?

Podawane odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Pytanie pomocnicze:


Jakie dane odnośnie waszego komputera trafiają do sieci?

Jeśli nie pojawią się w odpowiedziach, zwróć uwagę na takie dane jak: adres IP
komputera, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny, usługodawca
internetu, miejsce logowania do sieci. Korzystając z wiedzy w pigułce, wspomnij o
danych geolokalizacyjnych. Zapytaj grupę, czy korzystają z aplikacji
umożliwiających ich geolokalizację. Podsumuj, mówiąc, że pojedyncze informacje,

które zostawiamy o sobie w sieci, są naszych śladem cyfrowym, oderwane od
reszty mogą nie mieć dużego znaczenia, ale w momencie kiedy się je łączy,
umożliwiają tzw. profilowanie i mogą być prawdziwą kopalnią wiedzy o
użytkownikach.
CZAS
10 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Zwróć uwagę, że istnieje wiele podmiotów, które interesują się naszą aktywnością
w sieci. Podmioty te zbierają o nas informacje w bardzo różnych celach. Podziel
uczestników i uczestniczki na grupy 3-osobowe. Każdej grupie rozdaj wydrukowaną
kartę pracy „Cyfrowy ślad - dane” (ODT, DOC). Poproś o uzupełnienie kart. Kiedy
grupy skończą, poproś kolejno grupy o odczytanie jednej danej i podmiotów, które
mogą ten rodzaj danych gromadzić. W karcie „Cyfrowy ślad - dane” (ODT, DOC)
znajdziesz przykładowe odpowiedzi. Jednak nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie.
W trakcie omawiania ćwiczenia potraktuj rozwiązania jako punkt wyjścia do
dyskusji. Skup się na umiejętności uzasadnienia, w jakim celu podmiot może być
zainteresowany gromadzeniem danych. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, z jakich
powodów określone podmioty gromadzą dane.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
długopisy, wydrukowane karty pracy z pomocą dla osoby prowadzącej „Cyfrowy
ślad - dane”(ODT, DOC)

3.
Wskaż 4 kąty na sali i wyjaśnij, że każdy z nich oznacza kolejno: bardzo zgadzam
się, trochę zgadzam się, trochę nie zgadzam się, bardzo nie zgadzam się. Zapisz na
tablicy zdanie: „W sieci nie możemy mówić o anonimowości”. Poproś osoby o
wybranie odpowiedniego kąta w zależności od tego, w jakim stopniu zgadzają się
lub nie z podanym stwierdzeniem. Poproś każdą grupę o wypisanie na kartce swoich
argumentów. Poproś grupy o prezentacje.
CZAS
20 min
METODA

praca w grupach --- 4 kąty
POMOCE
duże kartki, pisaki
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


rozumieją kto i w jakim celu może gromadzić dane?



znają podmioty, które mogą być zainteresowane gromadzeniem danych?



potrafią opisać swój ślad cyfrowy w sieci?



kształtują swoją opinię na temat anonimowości w sieci?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz dostęp do kilku komputerów:
Poproś uczestników i uczestniczki o wyszukanie informacji o sobie w internecie.
Jakie dane są publicznie dostępne w wyszukiwarkach? Możecie skorzystać ze
strony www.123people.com
Poproś uczestników i uczestniczki o sprawdzenie ustawień prywatności w
przeglądarce internetowej i na ich profilach w serwisach społecznościowych.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy z pomocą dla osoby prowadzącej „Cyfrowy ślad - dane” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Poniższym danym przyporządkuj podmioty, które mogą być zainteresowane ich
przetwarzaniem.
Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.


ilość odwiedzin na serwisie
o



godziny odwiedzin użytkowników na serwisie
o



historia wyszukiwań w przeglądarce
o



przeglądanie stron z określoną tematyką
o



liczba zarejestrowanych subskrybentów
o



transfer danych
o



oglądane przedmioty na aukcji internetowej
o



przeglądane albumy muzyczne
o



rejestr połączeń wychodzących (numery telefonów, godziny połączeń)
o



wyszukiwane zespoły muzyczne
o



informacje o wysłanych smsach
o



oglądane teledyski na portalu do współdzielenia plików wideo
o








administrator serwera
firma marketingowa badająca rynek
właściciel bloga
usługodawca sieci komórkowej
firma marketingowa umieszczająca reklamy
serwis muzyczny



dostawca internetu

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
geolokalizacja
określenie fizycznego położenia geograficznego osoby i urządzenia
telekomunikacyjnego za pomocą systemu GPS lub adresu IP.
cyfrowy ślad
informacje na temat aktywności konkretnych osób w sieci, magazynowane
na serwerach dostawców internetu i właścicieli stron. Tworzą go m.in.
zdjęcia, informacje o kupionych produktach, nicki, wpisy na blogach, ale
również dane, które zostawiamy w sieci mimowolnie, np. adres IP czy
informacja o systemie operacyjnym, z którego korzystamy.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.
dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące określonej osoby fizycznej (czyli
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania). Nie mamy do
czynienia z danymi osobowymi wówczas, gdy informacja dotyczy instytucji
(np. firmy), grupy osób, osoby fikcyjnej (np. postaci literackiej) czy takiej,
której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Dane osobowe podlegają ochronie i
nie mogą być zbierane bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. zgody
osoby, której dotyczą).
retencja danych telekomunikacyjnych
obowiązkowe, systematyczne zatrzymywanie informacji o szczegółach
wszystkich rodzajów połączeń elektronicznych w celach związanych z
bezpieczeństwem publicznym. Operatorzy sieci i dostawcy usług
telekomunikacyjnych muszą przechowywać wszystkie informacje niezbędne
do ustalenia kto, kiedy, gdzie, z kim i w jaki sposób się połączył lub
próbował połączyć.
dane telekomunikacyjne

informacje o połączeniach telefonicznych: billingi - czas trwania rozmów
oraz numery telefonów, z którymi połączono się, adres miejsca, z którego
połączenie zostało wykonane.
ciasteczka
(ang. cookie), małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika
podczas korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone informacje
o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane
logowania) lub przesyłają pewne informacje z powrotem na serwery danej
strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku w sklepie
internetowym). Ciasteczka mogą narażać użytkownika na wiele zagrożeń,
gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele
wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła
na właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu
informacji o tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat
tego, jak można wyłączyć ich obsługę.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Cybruch Stanisław, Szpiedzy w sieci. Pomyśl co w niej zostawiasz i ile to
warte, [online], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/szpiedzy_w_sieci_pomysl_
co_w_niej_zostawiasz_i_ile_to_warte_259207.html.



Lewicki Grzegorz, Nie tylko Google - zobacz, kto w tym momencie
SZPIEGUJE cię w sieci, [online], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://www.infotuba.pl/media/internet/nie_tylko_google__zobacz,_kto_w_tym_momencie_szpieguje_cie_w_sieci_a16308.xml.

wróć na górę

Lekcja: Ochrona danych osobowych
Wiedza w pigułce ?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które pozwalają na jej
zidentyfikowanie. Niektóre informacje ogólne stają się danymi osobowymi dopiero
w połączeniu z innymi. Osobę można zidentyfikować poprzez numer
identyfikacyjny (PESEL) oraz szczegóły precyzujące jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, społeczne lub kulturowe (np. kolor oczu,
wzrost, IQ, pochodzenie).

Dane osobowe są wartością samą w sobie. Określają one tożsamość jednostki, czyli
to, kim ona jest.
Przetwarzanie danych to każda operacja, która jest na nich wykonywana, m.in.
zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie czy opracowywanie danych w
bazach. Podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych w
określonym zbiorze to administrator danych. Administrator ma obowiązek
informować, jakie dane przechowuje i jak je wykorzystuje, musi także udostępnić
informacje o sobie i podać swoje dane kontaktowe (jest to tzw. obowiązek
informacyjny). Przede wszystkim pamiętaj, że masz prawo do kontroli tego, jak i
gdzie twoje dane są przetwarzane.
Dane osobowe wrażliwe dotyczą spraw intymnych, a ich przetwarzanie podlega
szczególnym rygororom. Zestaw danych wrażliwych obejmuje m.in.:


pochodzenie etniczne lub rasowe



światopogląd (poglądy polityczne i przekonania religijne lub filozoficzne)



przynależność wyznaniową, związkową lub partyjną



stan zdrowia i kod genetyczny



życie seksualne



nałogi

Tych danych co do zasady nie wolno przetwarzać. Jest to możliwe jedynie w ściśle
określonych w prawie przypadkach (np. szpitale przetwarzają dane o stanie zdrowia
pacjentów) lub za pisemną zgodą osoby, której dane wrażliwe dotyczą.
Według Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku kontrolą
przetwarzania danych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO).
Ochrona danych osobowych jest częścią tzw. prawa do prywatności, które jest
jednym z praw człowieka oraz dobrem osobistym. Ochrona prywatności jest
szczególnie istotnym zagadnieniem w społeczeństwie informacyjnym. Z jednej
strony warto chronić siebie poprzez pilnowanie dostępu do informacji o sobie. Z
drugiej strony jednak wymiana informacji zakłada ujawnianie swoich poglądów i
faktów z życia. Pamiętaj jednak, że prawo do prywatności oznacza także prawo do
bycia samemu — w każdej chwili możesz wylogować się z sieci.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Do dbania o ochronę danych obywateli powołany jest specjalny urząd, Generalny
Inspektor Danych Osobowych. Czym dokładnie się zajmuje? Jakie są jego
kompetencje? Czym różnią się dane od danych wrażliwych? Co jest daną osobową,
a co nie? Zajęcia pomagają odpowiedzieć na te pytania.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieje i czym się zajmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO);



potrafią wyjaśnić, co to są dane osobowe;



wiedzą, czym są dane wrażliwe i potrafią je wymienić;



potrafią czytać ze zrozumieniem tekst ustawy i wyciągać z niego wnioski.

Przebieg zajęć

1.
Poproś grupę o dobranie się w pary. Każdej parze daj jedną z wersji karty
pracy „Ochrona danych — zadanie” (ODT, DOC) i poproś o jej rozwiązanie. Kiedy
wszyscy skończą, czytaj kolejne dane i razem dyskutujcie nad odpowiedziami. W
trakcie dyskusji możesz skorzystać z pomocy dla osoby prowadzącej „Ochrona
danych — rozwiązanie” (ODT, DOC).
CZAS
15 min
METODA
praca w parach, dyskusja
POMOCE
długopisy, tablica, kreda, wydrukowane karty pracy „Ochrona danych —
zadanie”(ODT, DOC) i pomoc dla osoby prowadzącej zajęcia„Ochrona danych —
rozwiązanie” (ODT, DOC)

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 3-osobowe. Każdej grupie daj materiał
pomocniczy „Dane wrażliwe” (ODT, DOC). Zwróć uwagę, że danymi wrażliwymi
określa się dane, które wymagają szczególnej ochrony. Poproś grupy o wypisanie
listy danych wrażliwych i sytuacji, kiedy te dane można przetwarzać.
CZAS
10 min
METODA

praca w grupach
POMOCE
kartki, długopisy, wydrukowane materiał pomocniczy „Dane
wrażliwe” (ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na 7 grup. Każdej grupie daj kopię materiału
pomocniczego „GIODO” (ODT, DOC) i do wylosowania pasek z jednym z zadań
z karty pracy „Zadanie” (ODT, DOC). Poproś grupy o przygotowanie kalamburu
przedstawiającego zadanie, które wylosowali. Poproś kolejno grupy o
przedstawienie swojego kalamburu, pozostałe grupy starają się zgadnąć, które z 7
zadań GIODO jest prezentowane przez grupę. Zasady kalamburu: nie można mówić,
można pokazywać gestami i ciałem, moża rysować na tablicy.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
tablica, kreda, wydrukowane materiał pomocniczy „GIODO” (ODT, DOC),
wydrukowana i pocięta karta pracy „Zadanie” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, że istnieje i czym się zajmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO)?



potrafią wyjaśnić, co to są dane osobowe?



wiedzą, co to są dane wrażliwe, i potrafią je wymienić?



potrafią czytać tekst ustawy, wyciągając wnioski?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie dodatkowe.
Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każdej grupie daj jedną część
materiału pomocniczego„Dane osobowe” (ODT, DOC). Poproś grupy o uważne
przeczytanie odpowiedzi na pytanie i przygotowanie krótkiego referatu, czy numer
IP komputera, numer karty miejskiej i numer PESEL są danymi osobowymi. Poproś
grupy o prezentację.
wróć do spisu treści

Materiały ?
Karta pracy „Ochrona danych — zadanie” (ODT, DOC)
Pomoc dla osoby prowadzącej „Ochrona danych — rozwiązanie” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Dane wrażliwe” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „GIODO” (ODT, DOC)
Karta pracy „Zadanie” (ODT, DOC)
Materiał pomocniczy „Dane osobowe ” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

1. Z poniższej listy wybierz dane wrażliwe.


pochodzenie etniczne lub rasowe



miejsce pracy rodziców



poglądy polityczne



imię i nazwisko



przekonania religijne



drzewo genealogiczne



przekonania filozoficzne



informacje o historii rodziny



przynależność wyznaniowa, związkowa lub partyjna



stan zdrowia i kod genetyczny



orientacja seksualna



życie seksualne



nałogi
wróć do spisu treści

Słowniczek ?
obowiązek informacyjny
obowiązek powiadomienia konsumenta o cechach towarów lub podanie
danych teleadresowych i informacji o stanie finansowym jednostki, dotyczy
m.in. administratorów danych osobowych.
dane osobowe wrażliwe
dane osobowe, które podlegają szczególnej ochronie. Należą do nich
informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych,
przekonaniach religijnych, stanie zdrowia, przynależności partyjnej,
związkowej lub wyznaniowej, kodzie genetycznym, nałogach, życiu
seksualnym, skazaniach i orzeczeniach dotyczących mandatów i kar.
dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące określonej osoby fizycznej (czyli
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania). Nie mamy do
czynienia z danymi osobowymi wówczas, gdy informacja dotyczy instytucji
(np. firmy), grupy osób, osoby fikcyjnej (np. postaci literackiej) czy takiej,
której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Dane osobowe podlegają ochronie i
nie mogą być zbierane bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. zgody
osoby, której dotyczą).
przetwarzanie danych osobowych
wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np.
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, zwłaszcza gdy odbywa się w systemach
informatycznych.
administrator danych osobowych
jednostka (osoba, podmiot gospodarczny, instytucja, itp.) decydująca i
podejmująca działania związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Nałożony jest na nią obowiązek informacyjny (konieczność podania danych
teleadresowych). Zobowiązana jest do staranności w przetwarzaniu danych
w celu ochrony interesów osób, których dane posiada, oraz do
aktualizowania danych i zaprzestania przetwarzania danych na żądanie.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
1997 nr 133 poz. 883, [PDF], [dostęp: 19.02.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971330883&type=
3.



Jak bezpiecznie korzystać z Internetu — wskazówki GIODO [online],
[dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://nk.pl/bezpieczenstwo/rodzice/giodo/wskazowki.



Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez
dzieci i młodzież — raport GIODO [online], [dostęp: 30.12.2012], Dostępny
w Internecie: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/4699/j/pl.



Test Czy jesteś podatny na kradzież tożsamości?, CERT Polska, [online],
[dostęp: 30.12.2012], Dostępny w
Internecie: http://www.cert.pl/news/6193.

EKONOMICZNE ASPEKTY DZIALANIE MEDIOW

Lekcja: Pluralizm mediów, konkurencja i
koncentracja
Wiedza w pigułce ?
Podstawą działalności mediów jest wolność słowa. Równie ważnymi wartościami są
obiektywizm i wiarygodność — mówią o tym Ustawa prawo prasowe oraz kodeksy
etyczne dziennikarzy.
Zabezpieczeniem tych wartości ma być mechanizm pluralizmu mediów. Polega on
na tym, że na rynku mediów istnieje wiele podmiotów, które prezentują różnorodne
treści. Z tym mechanizmem ściśle wiążą się pojęcia konkurencji i koncentracji.
Konkurencja oznacza, że nadawcy, których na rynku jest wielu, rywalizują o
odbiorcę. Muszą zatem dbać o wysoką jakość swoich usług. Coraz częściej treści
zamieszczane przez użytkowników konkurują z treściami profesjonalnych
nadawców. Konkurencja hamuje monopolizację.
Koncentracja ma miejsce, gdy jedno przedsiębiorstwo posiada wiele kanałów
informacyjnych. Istnieją dwa rodzaje koncentracji:


pionowa — posiadanie jak największej liczby różnych rodzajów mediów.
Przykładem jest Agora SA, spółka medialna, która wydaje książki,
czasopisma i dziennik („Gazetę Wyborczą”) oraz portale internetowe (np.
Plotek.pl), posiada kina, platformy blogerskie i rozgłośnie radiowe (np. Tok
FM)



pozioma — posiadanie jak największej liczby kanałów informacyjnych w
obrębie jednego medium, np. grupa radiowa Eurozet, w której skład
wchodzą Radio ZET, Chilli ZET, Radio PLUS, Antyradio i Planeta FM.

W Polsce o pluralizm mediów dbają Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). KRRiT, przyznając
koncesję, pośrednio czuwa nad konkurencją na rynku mediów. Działania UOKiK-u
mają zapobiegać koncentracji. Przed kupnem nowego medium lub platformy
informacyjnej przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłosić się do urzędu. Kryterium
wydania zgody stanowi udział w rynku, który nie powinien przekraczać 30%.
Obecnie w Polsce rynek mediów ma charakter oligopolistyczny — 80% rynku
należy do 5 dostawców.
Pamiętaj, że na dobór i sposób prezentacji informacji ma wpływ linia redakcyjna.
Dlatego warto wiedzieć, do kogo należy dane medium, aby móc korzystać z jak
najszerszej oferty medialnej. Pluralizm mediów oraz konkurencja między nimi
pozwalają na pozyskiwanie treści z różnych źródeł oraz dają możliwość ich
porównania i weryfikacji.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Media dostarczają swoim odbiorcom informacji o świecie. To, jak wygląda rynek
mediów, ma znaczenie dla treści, które w tych mediach się pojawiają. Czy słuchając
radia, oglądając telewizję, czytając gazetę masz świadomość, kto jest ich
właścicielem? Ta wiedza jest potrzebna, jeśli chcemy czerpać informacje o świecie
z różnorodnych źródeł.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest koncentracja mediów;



wiedzą, że jedna spółka może być właścicielem różnych mediów;



potrafią wymienić spółki i czasopisma, telewizje, radia oraz portale, które do
nich należą;



potrafią podać przykładowe konsekwencje koncentracji mediów;



potrafią wymienić zagrożenia związane z koncentracją mediów;



potrafią rozróżnić koncentrację pionową od poziomej;



potrafią wskazać instytucje regulujące rynek mediów w Polsce.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestniczki i uczestników zajęć, czy znają pojęcie pluralizmu. Jeśli nie,
wyjaśnij je, korzystając ze słowniczka. Powiedz, że na dzisiejszych zajęciach
zajmować się będziecie rynkiem mediów.
Zadaj pytania:
1. Co oznacza pluralizm mediów?
2. Co sprzyja pluralizmowi mediów?
3. Jak myślicie, czy w Polsce możemy mówić o pluralizmie mediów?
Dlaczego?
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE
definicja pluralizamu ze słowniczka

2.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Każdej grupie daj kartę
pracy „Rynek mediów w Polsce” (ODT, DOC). Poproś o zapoznanie się z instrukcją
i wykonanie zadania. Następnie rozpocznij rozmowę na forum całej grupy.
Spróbujcie wspólnie rozwiązać zadanie.
Pytania, które możesz zadać:
1. Czy wiedzieliście, że jedna spółka może być właścicielem różnych
czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych czy serwisów internetowych?
2. Jakie konsekwencje może mieć sytuacja, w której 3–4 duże spółki kontrolują
większość rynku?
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
długopisy, wydrukowane karty pracy „Rynek mediów w Polsce” (ODT, DOC)

3.
Korzystając z „Wiedzy w pigułce” i słowniczka, wyjaśnij, czym jest koncentracja
pionowa i pozioma, na razie nie podając przykładów. Następnie poproś uczestników
i uczestniczki o zastanowienie się, które spółki z karty pracy „Rynek mediów w
Polsce” (ODT, DOC) są przykładem koncentracji pionowej, a które poziomej.
Następnie wspólnie ustalcie, jakie są prawidłowe odpowiedzi.
CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej, rozmowa
POMOCE
Wiedza w pigułce, karty pracy „Rynek mediów w Polsce”(ODT, DOC)

4.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Każdej grupie daj materiał
pomocniczy dla grup „Koncentracja rynku”(ODT, DOC). Poproś o przeczytanie
instrukcji, zapoznanie się z tekstem i wykonanie zadania. Poproś grupy o prezentację
odpowiedzi na pytanie dotyczące zagrożeń związanych z koncentracją mediów.
Zapisujcie hasłowo pojawiające się odpowiedzi na tablicy.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Koncentracja rynku”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestniczki i uczestnicy zajęć:


wiedzą, czym jest koncentracja mediów?



wiedzą, że jedna spółka może być właścicielem różnych mediów?



potrafią wymienić spółki i czasopisma, telewizje, radia oraz portale, które do
nich należą?



potrafią podać przykładowe konsekwencje koncentracji mediów?



potrafią wymienić zagrożenia związane z koncentracją mediów?



potrafią rozróżnić koncentrację pionową od poziomej?

Opcje dodatkowe
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy „Rynek mediów w Polsce” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy dla grup „Koncentracja rynku” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Wybierz zdania, które opisują konsekwencje koncentracji rynku mediów.
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurencja na rynku jest mniejsza, co może prowadzić do niższej
jakości, wyższej ceny i braku innowacyjności.
Prezentowane są różnorodne punkty widzenia.
Różnorodność opinii w społeczeństwie nie znajduje odzwierciedlenia w
mediach.
Opinia publiczna jest kształtowana przez podobne informacje.
Obserwuje się wzrost innowacyjności i jakości oferowanych produktów
na rynku.

6.

Nie zauważa się wzrostu ilości treści komercyjnych na rynku.

7.

Rynek zdominowany jest przez treści komercyjne.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
linia redakcyjna
ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji
danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania
wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym
ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.
koncesja
zezwolenie, upoważnienie do prowadzenia jakiejś działalności.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jeden z regulatorów rynku mediów,
chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców,
zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów. Do zadań KRRiT
należą m. in. przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie
treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
urząd administracji publicznej. Odpowiada za kształtowanie polityki
antymonopolowej oraz ochronę praw konsumentów.
kanał informacji
(inaczej: kanał komunikacyjny) połączenie pozwalające na komunikację
pomiędzy dwoma osobami, służy wymianie informacji, np. kable telefonu,
stronice książki, fale radiowe. Kanał informacji to co innego niż medium:
zwykle dane medium (środek komunikacji, np. telewizja) wykorzystuje
pewne kanały informacyjne do nadawania określonych przekazów.
system oligopolistyczny
sytuacja, w której na rynku występuje tylko kilka dużych przedsiębiorstw.
Powoduje to słabą konkurencję oraz monopolizację.
konkurencja
proces w którym firmy współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji
rynkowych. Ich głównym narzędziem jest przedstawianie korzystniejszych
ofert od innych przedsiębiorstw np. w przypadku mediów może być to
jakość prezentowanych treści.
pluralizm
sytuacja w której różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy. Pluralizm
zakłada poszanowanie narodowościowej i kulturowej różnorodności oraz
uznanie równości poglądów. To stan pokojowego współistnienia różnych
opinii, religii, wartości, przekonań. W odniesieniu do świata mediów
pluralizm oznacza wielość i różnorodność mediów rywalizujących ze sobą o
uwagę odbiorcy.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Godzic Wiesław, Drzał-Sierocka Aleksadra, Raport o mediach
audiowizualnych, Kongres Kultury Polskiej [dostęp: 23.04.2013], Dostępny
w
internecie: http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_mediach_audiowizu
alnych,pid,143.html.

Lekcja: Regulacja mediów
Wiedza w pigułce ?
Regulacja to inaczej działania podejmowane w celu nadania lub przywrócenia
czemuś prawidłowego przebiegu, funkcjonowania itp. oraz ujmowanie czegoś w
pewne przepisy i normy. W przypadku mediów regulacji podlegają tzw. media
tradycyjne, czyli radio, telewizja i prasa. Odpowiednie przepisy zawarte są w
Ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawie Prawo prasowe. Nowe media, czyli te,
które funkcjonują w internecie, nie podlegają regulacji. Wynika to z otwartego
charakteru sieci oraz zmiany modeli komunikacyjnych. Internetowa komunikacja
oparta na modelu wielu-do-wielu wyklucza monopolizację informacji. W przypadku
tradycyjnej komunikacji w mediach nadawca decyduje o tym, jakie informacje będą
przekazywane dużej liczbie odbiorców w tym samym czasie. W tej sytuacji mamy
do czynienia z tzw. zamierzoną siłą oddziaływania. W przypadku, kiedy jeden
nadawca nadaje informacje, często przez różne media, które posiada, siła
oddziaływania jest większa niż w przypadku internetu.
Regulacje mediów tradycyjnych mają na celu zapewnienie różnorodności
programów, zapobieganie monopolowi oraz ochronę małoletnich przed
nieodpowiednimi treściami; dają także możliwość dochodzenia swoich praw (m.in.
w sytuacji naruszenia praw człowieka).
Organem regulacyjnym radiofonię i telewizję w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji. Nadzoruje ona m.in. realizowanie polityki medialnej w mediach
publicznych.

Polityka medialna to polityka państwa realizowana za pośrednictwem mediów,
przede wszystkim w dziedzinach: społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Poprzez
media oddziałuje się na społeczeństwo, dlatego obowiązkiem nadawców
publicznych jest przekazywanie treści zgodnych z tą polityką. Członków KRRiT
powołuje Prezydent, Sejm i Senat, a członkowie KRRiT z kolei powołują władze
mediów publicznych. Zwróć uwagę, że nie równa się to z tzw. upolitycznianiem
mediów. Wolność słowa i swoboda wypowiedzi to fundament działalności w
mediach.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Każdego dnia jesteśmy odbiorcami mediów. Oglądając telewizję, słuchając radia,
czytając prasę, nie zdajemy sobie sprawy, że tworzą one system, który ma prawnie
zagwarantowaną różnorodność (zapobieganie monopolom). Tak jest w odniesieniu
do mediów tradycyjnych. W przypadku nowych mediów, internetu, jest inaczej.
Internet sam z siebie uniemożliwia monopol. Czy jest sens i czy można regulować
funkcjonowanie internetu?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


podejmują refleksję nad powodami regulacji mediów;



rozumieją, w jakim celu regulowane są media tradycyjne;



potrafią wymienić różnice między tradycyjnymi i nowymi mediami;



potrafią wskazać różnice w modelach komunikacji tradycyjnych i nowych
mediów;



podejmują refleksję nad tym, czy potrzebna jest regulacja nowych mediów.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników na grupy po 4 osoby. Napisz na tablicy i zadaj
pytanie:


Po co regulować media?

Poproś grupy o rozmowę i podawanie pomysłów dotyczących pytania.
Po 10 minutach poproś grupy o prezentację wyników swoich dyskusji. Pojawiające
się odpowiedzi możesz zapisywać na tablicy. Poprowadź rozmowę na forum.

Pytania pomocnicze, które możesz zadać:


W jaki sposób media są regulowane?



Czego może dotyczyć regulacja mediów?



Jakie aspekty funkcjonowania mediów mogą podlegać regulacji?

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podsumowując wypowiedzi uczestników i uczestniczek z Ćwiczenia 1., opowiedz o
regulacji mediów i jej powodach. Powiedz, że organem regulującym funkcjonowanie
radia i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), a do mediów
tradycyjnych oprócz tych dwóch rodzajów mediów zaliczamy też prasę.
Upewnij się, że w twojej prezentacji znalazły się następujące informacje dotyczące
regulacji:
Regulacja


chroni dzieci i młodzież przed nieodpowiednimi treściami,



dba o treści wolne od uprzedzeń i stereotypów,



zapobiega monopolowi,



zapewnia różnorodność oferty programowej,



chroni wartości kulturowe i narodowe (poprzez wymaganie choćby
minimalnego udziału polskich audycji),



daje możliwość dochodzenia swoich praw (za pośrednictwem KRRiT).

CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej

3.

Zwróć uwagę na różnicę w modelach komunikacji między mediami tradycyjnymi a
nowymi mediami. Skorzystaj ze słowniczka. Podziel uczestniczki i uczestników na
grupy po 5 osób. Każdej grupie daj kartę pracy „Regulacja nowych
mediów” (ODT, DOC). Poproś grupy o uzupełnienie kart, po 10–15 minutach o ich
krótką prezentację.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
definicje „modeli komunikacji” ze słowniczka, wydrukowane karty pracy
„Regulacja nowych mediów”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzonej lekcji:


podejmują refleksję nad powodami regulacji mediów?



rozumieją, w jakim celu regulowane są media tradycyjne?



potrafią wymienić różnice między tradycyjnymi i nowymi mediami?



potrafią wskazać różnice w modelach komunikacji tradycyjnych i nowych
mediów?



podejmują refleksję nad tym, czy potrzebna jest regulacja nowych mediów?

Opcje dodatkowe
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy „Regulacja nowych mediów” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz media, które zaliczamy do tradycyjnych:

1.

radio

2.

telewizja

3.

radio internetowe

4.

internet

5.

prasa

Zadanie 2

Przyporządkuj opisy do kategorii:
1. media tradycyjne
o

2. nowe media w internecie
o

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.








teoretycznie istnieje możliwość wystąpienia monopolu
odbiorcy sami wybierają treści, które chcą odbierać
reguluje je Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
nie ma możliwości monopolu ze względu na model komunikacyjny wielu-do-wielu
treści nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży podlegają instytucjonalnej kontroli
nie podlegają instytucjonalnej regulacji
treści nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży podlegają ewentualnej kontroli
opiekunów

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
koncesja
zezwolenie, upoważnienie do prowadzenia jakiejś działalności.
modele komunikacji
różne sposoby przesyłania komunikatów i informacji w zależności od
środowiska oraz liczby nadawców i odbiorców uczestniczących w tym

procesie, np. jeden-do-wielu (model opisujący działanie radia lub telewizji),
wielu-do-wielu (model działania społeczności sieciowych).
media publiczne
ich właścicielem jest społeczeństwo, są finansowane z abonamentu,
własnych produkcji oraz reklam. Podstawą ich działalności nie jest
generowanie zysku, ale realizowanie misji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jeden z regulatorów rynku mediów,
chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców,
zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów. Do zadań KRRiT
należą m. in. przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie
treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24,
z późn. zm.) [online], [data dostępu: 22.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024.



Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7
poz. 34, z późn. zm.) [online], [data dostępu: 22.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.

wróć na górę

Lekcja: Regulacja mediów
Wiedza w pigułce ?
Regulacja to inaczej działania podejmowane w celu nadania lub przywrócenia
czemuś prawidłowego przebiegu, funkcjonowania itp. oraz ujmowanie czegoś w
pewne przepisy i normy. W przypadku mediów regulacji podlegają tzw. media
tradycyjne, czyli radio, telewizja i prasa. Odpowiednie przepisy zawarte są w
Ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawie Prawo prasowe. Nowe media, czyli te,
które funkcjonują w internecie, nie podlegają regulacji. Wynika to z otwartego
charakteru sieci oraz zmiany modeli komunikacyjnych. Internetowa komunikacja
oparta na modelu wielu-do-wielu wyklucza monopolizację informacji. W przypadku
tradycyjnej komunikacji w mediach nadawca decyduje o tym, jakie informacje będą
przekazywane dużej liczbie odbiorców w tym samym czasie. W tej sytuacji mamy
do czynienia z tzw. zamierzoną siłą oddziaływania. W przypadku, kiedy jeden

nadawca nadaje informacje, często przez różne media, które posiada, siła
oddziaływania jest większa niż w przypadku internetu.
Regulacje mediów tradycyjnych mają na celu zapewnienie różnorodności
programów, zapobieganie monopolowi oraz ochronę małoletnich przed
nieodpowiednimi treściami; dają także możliwość dochodzenia swoich praw (m.in.
w sytuacji naruszenia praw człowieka).
Organem regulacyjnym radiofonię i telewizję w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji. Nadzoruje ona m.in. realizowanie polityki medialnej w mediach
publicznych.
Polityka medialna to polityka państwa realizowana za pośrednictwem mediów,
przede wszystkim w dziedzinach: społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Poprzez
media oddziałuje się na społeczeństwo, dlatego obowiązkiem nadawców
publicznych jest przekazywanie treści zgodnych z tą polityką. Członków KRRiT
powołuje Prezydent, Sejm i Senat, a członkowie KRRiT z kolei powołują władze
mediów publicznych. Zwróć uwagę, że nie równa się to z tzw. upolitycznianiem
mediów. Wolność słowa i swoboda wypowiedzi to fundament działalności w
mediach.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Każdego dnia jesteśmy odbiorcami mediów. Oglądając telewizję, słuchając radia,
czytając prasę, nie zdajemy sobie sprawy, że tworzą one system, który ma prawnie
zagwarantowaną różnorodność (zapobieganie monopolom). Tak jest w odniesieniu
do mediów tradycyjnych. W przypadku nowych mediów, internetu, jest inaczej.
Internet sam z siebie uniemożliwia monopol. Czy jest sens i czy można regulować
funkcjonowanie internetu?
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


podejmują refleksję nad powodami regulacji mediów;



rozumieją, w jakim celu regulowane są media tradycyjne;



potrafią wymienić różnice między tradycyjnymi i nowymi mediami;



potrafią wskazać różnice w modelach komunikacji tradycyjnych i nowych
mediów;



podejmują refleksję nad tym, czy potrzebna jest regulacja nowych mediów.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestniczki i uczestników na grupy po 4 osoby. Napisz na tablicy i zadaj
pytanie:


Po co regulować media?

Poproś grupy o rozmowę i podawanie pomysłów dotyczących pytania.
Po 10 minutach poproś grupy o prezentację wyników swoich dyskusji. Pojawiające
się odpowiedzi możesz zapisywać na tablicy. Poprowadź rozmowę na forum.
Pytania pomocnicze, które możesz zadać:


W jaki sposób media są regulowane?



Czego może dotyczyć regulacja mediów?



Jakie aspekty funkcjonowania mediów mogą podlegać regulacji?

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Podsumowując wypowiedzi uczestników i uczestniczek z Ćwiczenia 1., opowiedz o
regulacji mediów i jej powodach. Powiedz, że organem regulującym funkcjonowanie
radia i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), a do mediów
tradycyjnych oprócz tych dwóch rodzajów mediów zaliczamy też prasę.
Upewnij się, że w twojej prezentacji znalazły się następujące informacje dotyczące
regulacji:
Regulacja


chroni dzieci i młodzież przed nieodpowiednimi treściami,



dba o treści wolne od uprzedzeń i stereotypów,



zapobiega monopolowi,



zapewnia różnorodność oferty programowej,



chroni wartości kulturowe i narodowe (poprzez wymaganie choćby
minimalnego udziału polskich audycji),



daje możliwość dochodzenia swoich praw (za pośrednictwem KRRiT).

CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej

3.
Zwróć uwagę na różnicę w modelach komunikacji między mediami tradycyjnymi a
nowymi mediami. Skorzystaj ze słowniczka. Podziel uczestniczki i uczestników na
grupy po 5 osób. Każdej grupie daj kartę pracy „Regulacja nowych
mediów” (ODT, DOC). Poproś grupy o uzupełnienie kart, po 10–15 minutach o ich
krótką prezentację.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach, prezentacja
POMOCE
definicje „modeli komunikacji” ze słowniczka, wydrukowane karty pracy
„Regulacja nowych mediów”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzonej lekcji:


podejmują refleksję nad powodami regulacji mediów?



rozumieją, w jakim celu regulowane są media tradycyjne?



potrafią wymienić różnice między tradycyjnymi i nowymi mediami?



potrafią wskazać różnice w modelach komunikacji tradycyjnych i nowych
mediów?



podejmują refleksję nad tym, czy potrzebna jest regulacja nowych mediów?

Opcje dodatkowe
wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy „Regulacja nowych mediów” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz media, które zaliczamy do tradycyjnych:
1.

radio

2.

telewizja

3.

radio internetowe

4.

internet

5.

prasa

Zadanie 2

Przyporządkuj opisy do kategorii:
1. media tradycyjne
o

2. nowe media w internecie
o

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.








teoretycznie istnieje możliwość wystąpienia monopolu
odbiorcy sami wybierają treści, które chcą odbierać
reguluje je Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
nie ma możliwości monopolu ze względu na model komunikacyjny wielu-do-wielu
treści nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży podlegają instytucjonalnej kontroli
nie podlegają instytucjonalnej regulacji
treści nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży podlegają ewentualnej kontroli
opiekunów

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
koncesja
zezwolenie, upoważnienie do prowadzenia jakiejś działalności.
modele komunikacji
różne sposoby przesyłania komunikatów i informacji w zależności od
środowiska oraz liczby nadawców i odbiorców uczestniczących w tym
procesie, np. jeden-do-wielu (model opisujący działanie radia lub telewizji),
wielu-do-wielu (model działania społeczności sieciowych).
media publiczne
ich właścicielem jest społeczeństwo, są finansowane z abonamentu,
własnych produkcji oraz reklam. Podstawą ich działalności nie jest
generowanie zysku, ale realizowanie misji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jeden z regulatorów rynku mediów,
chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców,
zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów. Do zadań KRRiT
należą m. in. przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie
treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24,
z późn. zm.) [online], [data dostępu: 22.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024.



Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7
poz. 34, z późn. zm.) [online], [data dostępu: 22.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.

wróć na górę

Lekcja: Sposoby finansowania mediów
Wiedza w pigułce ?
Sposób finansowania mediów wpływa na ich charakter i działalność.

Media komercyjne finansowane są z reklam oraz ze sprzedaży praw, własnych
produkcji i formatów (np. seriali). Media publiczne, czyli Telewizja Polska i Polskie
Radio, należą do społeczeństwa. Pozyskują środki na działanie tak jak media
komercyjne, a dodatkowo są finansowane także z abonamentu.
Media publiczne i komercyjne są przedsiębiorstwami i kierują się nie tylko interesem
odbiorców, realizowaniem misji czy otwartością, lecz także zyskiem. Zarabiają na
naszej uwadze, sprzedając ją reklamodawcom. Nie dotyczy to mediów społecznych,
które utrzymują się z datków odbiorców i z kapitału właścicieli. Nie płacą one za
otrzymanie koncesji, ale nie mogą nadawać reklam.
Pieniądze z abonamentu przeznaczane są na realizację misji, czyli oferowanie
odbiorcom audycji informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych, rozrywkowych,
edukacyjnych i sportowych. Oferta programowa ma charakteryzować się
pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem, niezależnością i innowacyjnością oraz
wysoką jakością. Wysokość abonamentu ustalana jest przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji. Większa część funduszy z abonamentów przeznaczana jest
na działalność radia z powodu mniejszych przychodów z reklamy w tym medium
(obowiązują tu niższe stawki za reklamę, ponieważ nie można odziaływać na
odbiorców obrazem).
Funkcjonowanie abonamentu określa Ustawa o opłatach abonamentowych z 2005
roku. Abonament to opłata za używanie zarejestrowanego odbiornika telewizyjnego
lub radiowego — sam fakt posiadania urządzenia jest podstawą do naliczania
abonamentu. Trwa debata na temat alternatywnych sposobów finansowania mediów
publicznych. Inne modele to m.in. dotacja z budżetu państwa, opłata za każdy nośnik
treści multimedialnych (nie tylko telewizor, lecz także np. ekran smartfonu),
wliczenie kosztów treści audiowizualnych do opłat za energię elektryczną lub gaz.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Oglądając ulubiony program telewizyjny czy słuchając audycji radiowej, nie
zastanawiamy się, w jaki sposób zostały sfinansowane. Media finansowane są na
kilka sposobów w zależności od tego, jakim są nadawcą. Media publiczne są
szczególnymi mediami, pełnią określoną Ustawą o radiofonii i telewizji misję.
Uczestnicy i uczestniczki trakcie zajęć będą mieli okazję podyskutować nad opłatą
abonamentową za odbieranie telewizji czy radia.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:



potrafią wymienić różnice w sposobach finansowania nadawców
publicznych, komercyjnych i społecznych;



wiedzą, dlaczego media publiczne finansowane są również z abonamentu;



znają fragment Ustawy o radiofonii i telewizji i potrafią wyciągać z niej
wnioski;



potrafią podać przykłady misji mediów publicznych;



dyskutują o opłacie abonamentowej;



znają różne modele opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj grupę, w jaki sposób może być finansowane funkcjonowanie mediów.
Poproś o podawanie przykładów i zapisywanie ich na tablicy.
Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się poniższe źródła finansowania, zwróć uwagę
na:


abonament,



reklamy i audycje sponsorowane,



datki,



przychody z obrotu prawami do audycji,



budżet państwa.

Zapytaj grupę, jakich znają nadawców. Odpowiedzi, które powinny się pojawić to:
nadawca publiczny, nadawca komercyjny, nadawca społeczny. Pytania pomocnicze,
które możesz zadać:
1. Czym różni się Radio Polskie Program 1 od Radia Zet?
2. Czy znacie nadawcę, który nie nadaje reklam? Jak myślicie, dlaczego?
3. Żeby otworzyć telewizję potrzeba dużego kapitału początkowego. Których
stacji telewizyjnych to nie dotyczy? Dlaczego?
Teraz poproś uczestniczki i uczestników o zastanowienie się, które sposoby
finansowania dotyczą poszczególnych nadawców. Korzystając z „Wiedzy w
pigułce”, zwróć uwagę na prawidłowe odpowiedzi.
CZAS

10 min
METODA
rozmowa
POMOCE
tablica, kreda, „Wiedza w pigułce”

2.
Poproś uczestniczki i uczestników o dobranie się w pary. Każdej parze daj materiał
pomocniczy „Misja mediów publicznych” (ODT, DOC). Poproś o zapoznanie się z
tekstem.
CZAS
10 min
METODA
praca w parach
POMOCE
wydrukowany materiał pomocniczy dla grup „Misja mediów
publicznych”(ODT, DOC)

3.
Napisz na tablicy zdanie:


Czy płaciłbyś abonament?

Poproś uczestniczki i uczestników o zastanowienie się, jak odpowiedzieliby na to
pytanie. Wskaż 4 kąty sali, które oznaczają odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej
tak, raczej nie, zdecydowanie nie. Poproś uczestniczki i uczestników o przejście w
odpowiednie miejsce w zależności od tego, która odpowiedź na pytanie jest im
bliższa. Poproś osoby w poszczególnych grupach o wypisanie argumentów
popierających ich opinię. Poproś grupy o prezentację swoich stanowisk. Zapytaj,
czy ktoś zmienił zdanie i chce przejść do innej grupy.
Poprowadź dyskusję między grupami. Zapytaj grupy, jak odnoszą się do
argumentów przedstawionych przez inne grupy. Pozwól uczestniczkom i
uczestnikom wypowiedzieć się i zareagować na argumenty innych. Moderuj
dyskusję, nie przyjmując żadnego stanowiska. Pytania pomocnicze, które możesz
zadać:
1. Czy misja mediów publicznych służy społeczeństwu?
2. Czy łatwo płacić teraz abonament?
3. Co by się stało, gdyby zlikwidowano abonament?

4. Jak zmieniłaby się sytuacja mediów publicznych, gdyby więcej osób
opłacało abonament?
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach --- 4 kąty, prezentacja, dyskusja
POMOCE
tablica, kreda, duże kartki (A2 lub A1), mazaki

4.
Zwróć uwagę, że media publiczne są własnością całego społeczeństwa. Przedstaw
różne modele pobierania opłat abonamentowych, z których finansowane są media
publiczne:


opłata za zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub radiowy (obecnie w
Polsce)



dotacja z budżetu państwa



opłata za każdy nośnik treści multimedialnych (telewizor, ekran smartfonu,
laptop)



wliczenie abonamentu do opłat za energię elektryczną lub gaz

CZAS
5 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu lekcji uczestniczki i uczestnicy:


potrafią wymienić różnice w sposobach finansowania nadawców
publicznych, komercyjnych i społecznych?



wiedzą, dlaczego media publiczne finansowane są również z abonamentu?



potrafią przywołać fragmenty Ustawy o radiofonii i telewizji?



potrafią podać przykłady misji mediów publicznych?



potrafią dyskutować o opłacie abonamentowej?



znają różne modele opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych?

Opcje dodatkowe
Ćwiczenie 3. możesz zmodyfikować, dając do rozważenia inne pytanie. Propozycje
innych pytań:
1. Czy programy telewizyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców mogą
konkurować z internetem, który dostosowuje się do indywidualnego
odbiorcy?
2. Czy misja mediów publicznych w dobie internetu ma nadal sens?
wróć do spisu treści

Materiały ?
materiał pomocniczy dla grup „Misja mediów publicznych” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (może być więcej niż jedna).
1. Media publiczne finansowane są z:
o

abonamentu

o

reklam

o

obrotu prawami do audycji

dotacji ministerialnych
2. Media społeczne finansowane są z:
o

o

reklam

o

datków

o

audycji sponsorowanych

abonamentu
3. Media komercyjne finansowane są z:
o

o

reklam

o

abonamentu

o

budżetu państwa

obrotu prawami do audycji
4. Do misji mediów publicznych należy:
o

upowszechnianie wiedzy o języku polskim

o
o

generowanie zysku jako głównej siły napędowej istnienia tego
typu mediów

o

zapewnianie dostępności programów dla osób niepełnosprawnych

o

uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych

wróć do spisu treści

Słowniczek ?
koncesja
zezwolenie, upoważnienie do prowadzenia jakiejś działalności.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jeden z regulatorów rynku mediów,
chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców,
zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów. Do zadań KRRiT
należą m. in. przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie
treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych.
abonament radiowo-telewizyjny
opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i
radia.
misja
w odniesieniu do mediów publicznych obowiązek dostarczania szerokiej
widowni i poszczególnym, zdefiniowanym grupom widzów wysokiej
jakości treści informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych,
rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych. Programy w telewizji i
radiofonii publicznej mają cechować się pluralizmem, bezstronnością,
wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i
integralnością przekazu.
Zobacz cały słowniczek.
wróć do spisu treści

Czytelnia ?


Zasady finansowania mediów publicznych w Polsce [online], [dostęp:
19.04.2013], Dostępny w Internecie: http://www.egap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=32.



Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7
poz. 34, z późn. zm.) [online], [data dostępu: 22.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.



Rogowski SławomirFinansowanie mediów w Polsce [Prezentacja PP],
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [data dostępu: 13.06.2013], Dostępny
w Internecie: http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/konferencjei-seminaria/zrealizowane/.

wróć na górę

Lekcja: Zarabianie w mediach
Wiedza w pigułce ?
Uwaga, jaką poświęcamy informacjom, jest traktowana w mediach zarówno jako
waluta, jak i obiekt wymiany. Czas i energia, które przeznaczamy na zapoznanie się
z daną treścią, są czymś, o co zabiegają nadawcy komunikatów. Dzięki temu mogą
zarobić pieniądze, pośrednicząc w sprzedaży naszej uwagi reklamodawcom.
Media tradycyjne zarabiają głównie poprzez udostępnianie swojej przestrzeni
reklamodawcom. Nowe media dają nowe możliwości. W związku z tym istnieją
różne niestandardowe rodzaje finansowania przedsięwzięć zarówno w internecie, jak
i dzięki niemu.
Reklama w sieci może przybierać różne formy:


reklama behawioralna — dopasowywanie komunikatów na podstawie
cyfrowych śladów;



power content — wiązanie treści reklam z treścią informacji, z którą
zapoznaje się użytkownik, np. AdWords. Często przybiera formę artykułu i
nie jest wyraźnie oznaczona jako reklama. Są to także sondy czy tzw. feedy
z mediów społecznościowych;



banery.

Blogi nazywane są nową falą medialną. Blogerzy mogą wchodzić z firmami we
współpracę reklamową, z której obie strony czerpią korzyści. Początkowo blogi
stanowiły osobiste pamiętniki w sieci, otwarte dla wszystkich. Obecnie zamieniają
się w profesjonalne platformy informacyjne. Dla przedsiębiorstwa zaistnienie na
popularnym blogu jest częścią budowania wizerunku. W ramach współpracy
blogerzy piszą relacje z wydarzeń firmowych, przeprowadzają wywiady z
wybranymi osobami oraz testują produkty. Wyniki tej pracy zamieszczają na blogu.
Nieformalny kodeks etyczny blogerów zakłada, że należy wyraźnie zaznaczyć
współpracę z firmą.
Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) polega na zbieraniu środków na
projekt w internecie. Każdy może bezinteresownie wesprzeć lub zainwestować w
wybrany projekt prezentowany przez pomysłodawców na specjalnych platformach
(np.
polskie beesfund.pl lub polakpotrafi.pl,
anglojęzyczne kickstarter.com, indiegogo.com). Najczęściej są to projekty
wydawnicze, muzyczne i artystyczne. Formy finansowania są różne, np. wzajemne
darowizny lub umowy kupna-sprzedaży. Zaletą tego modelu zarabiania jest łatwość
w wejściu na rynek. Konsekwencją jest jednak ogromna konkurencja.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Internet dał nowe możliwości zamieszczania reklam, stworzył nowe ich formy, jak
również nowe możliwości zarobkowania czy pozyskiwania funduszy. Uczestnicy i
uczestniczki zajęć zapoznają się z możliwościami społecznościowego finansowania.
Może będzie to pierwszy krok do samodzielnego pozyskiwania przez nich funduszy
na własne projekty?
Cele operacyjne
Uczestniczki i uczestnicy:


potrafią wymienić różne rodzaje reklamy w internecie;



potrafią wyjaśnić, czym jest finansowanie społecznościowe;



wiedzą, na jakich zasadach funkcjonują serwisy społecznościowego
finansowania;



analizują przykładowe pomysły z serwisów społecznościowego
finansowania.

Przebieg zajęć

1.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Poproś, żeby w grupach
przez 5 minut porozmawiali o tym, co wiedzą na temat reklamy w internecie. Poproś,
żeby podzielili się w grupach wszystkimi informacjami, jakie mają na temat reklamy
w internecie.
Pytania pomocnicze, które możesz zadać:


Jakie formy może przybierać reklama w internecie?



Gdzie spotykacie się z reklamą w internecie?



Jakimi mechanizmami posługuje się reklama?



Co wiecie o reklamie profilowanej?

Rozpocznij rozmowę na forum całej grupy. Jeśli w wypowiedziach nie pojawią się
odpowiednie elementy, zwróć uwagę na:


banery (statyczne, dźwiękowe, wideo)



paski reklamowe



reklamy wideo przed filmikami



adwords (reklama na podstawie słów kluczowych)



reklama wiązana (power content)

CZAS
10 min
METODA
praca w grupach, rozmowa

2.
Podziel grupę na 5 zespołów. Każdemu zespołowi daj jedną z instrukcji dla grup
„Finansowanie społecznościowe” (ODT, DOC). Poproś grupy o przeczytanie
instrukcji i wykonanie zadań.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
5 komputerów z dostępem do internetu, wydrukowana i pocięta instrukcja dla grup
„Finansowanie społecznościowe”(ODT, DOC)

3.
Poproś zespoły o zaprezentowanie wyników pracy. Poproś jedną osobę, żeby
pilnowała czasu prezentacji. Umów się z uczestnikami i uczestniczkami, że będą
przestrzegać wyznaczonego limitu czasu.
CZAS
15 min
METODA
prezentacja
POMOCE
stoper
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestnicy:


potrafią wymienić rodzaje reklamy w internecie?



potrafią wyjaśnić, czym jest finansowanie społecznościowe?



wiedzą, na jakich zasadach funkcjonują serwisy społecznościowego
finansowania?



analizują przykładowe pomysły z serwisów społecznościowego
finansowania?

Opcje dodatkowe
Instrukcję dla grup w Ćwiczeniu 2 możesz zastąpić instrukcją dotyczącą
zarobkowania na blogach lub rozdać instrukcje z obu instrukcji dla grup.
wróć do spisu treści

Materiały ?
instrukcja dla grup „Finansowanie społecznościowe” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?
Zadanie 1

Zaznacz zdania, które mogą opisywać serwis finansowania społecznościowego.
1.

Umożliwia pozyskiwanie funduszy.

2.

Jest platformą komunikacyjną.

3.

Służy do współdzielenia plików.

4.

Za wsparcie finansowe można coś uzyskać.

5.

Umożliwia wspieranie finansowe ciekawych projektów.

6.

Jest na nim mała konkurencja.

7.

Łatwo zaprezentować swój projekt.

8.

Jest nim serwis społecznościowy.

9.

Działają w Polsce.

10.

Działają tylko w Stanach Zjednoczonych.
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Słowniczek ?
AdWords
system reklamowy stworzony przez Google. Pozwala m.in. na wyświetlenie
linków sponsorowanych i boksów reklamowych w wynikach wyszukiwania
wyszukiwarki Google. Dzięki temu inne firmy mogą tworzyć kampanie
linków sponsorowanych na podstawie słów kluczowych wpisywanych przez
użytkowników i tematyki odwiedzanych przez nich stron Internetowych.
reklama wiązana
(ang. power content), wiązanie treści reklam z treścią informacji, z którą
zapoznaje się użytkownik, np. AdWords. Często przybiera formę artykułu i
nie jest wyraźnie oznaczona jako reklama. Są to także sondy czy tzw. feedy
z mediów społecznościowych.
modele komunikacji
różne sposoby przesyłania komunikatów i informacji w zależności od
środowiska oraz liczby nadawców i odbiorców uczestniczących w tym
procesie, np. jeden-do-wielu (model opisujący działanie radia lub telewizji),
wielu-do-wielu (model działania społeczności sieciowych).
crowdfunding
(inaczej: finansowanie społecznościowe), internetowe pozyskiwanie
środków na realizację jakiegoś projektu od dużej liczby osób wpłacających
niewielkie kwoty. Crowdfunding staje się coraz bardziej popularny,
ponieważ umożliwia zdobycie finansowania niezależne od wielkich
wydawców, wytwórni i sponsorów, często narzucających warunki
współpracy.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Hatalska Natalia, Działania reklamowe w
blogosferze, http://hatalska.com/casebook-dzialania-reklamowe-wblogosferze/ (Książka dostępna w formule „Pay with a Like/Tweet” tj. w
zamian za komentarz na facebooku lub twitterze).



Pawłowski Łukasz, Koniec pewnej epoki [online], „Kultura Liberalna” nr
190 (35/2012), [dostęp: 19.04.2013], Dostępny w
Internecie: http://kulturaliberalna.pl/2012/08/28/baczynski-koboskomachala-skworz-papier-upada-z-hukiem-o-smierci-czwartej-wladzy-wdobie-internetu/.



Machała Tomasz, O pieniądzach mediów [online], [dostęp: 19.04.2013],
Dostępny w Internecie: http://tomaszmachala.natemat.pl/46121,opieniadzach-mediow.

Kompetencje cyfrowe
Lekcja: Aplikacje w moim komputerze,
telefonie, tablecie
Wiedza w pigułce ?
Każdego dnia korzystamy z rozmaitych aplikacji, które umożliwiają nam
wykonywanie konkretnych działań na komputerze czy smartphonie. Zazwyczaj
konieczne jest ich zainstalowanie na dysku. Dzięki temu w systemie tworzy się
folder z plikami, które umożliwiają działanie programu. Często również
dokonywane są domyślne powiązania instalowanej aplikacji z określonymi
formatami plików.
Zwykle gdy kupujemy nowy sprzęt, na jego dysku znajdujemy różne aplikacje, które
często nie są konieczne do jego sprawnego funkcjonowania, Mogą one wchodzić w
skład pakietu programów systemu, mogą pochodzić od producenta urządzenia czy
(w przypadku urządzeń przenośnych) operatora sieci komórkowej. Nie każdy
preinstalowany program jest wart zatrzymania. Wszystkie niepotrzebne aplikacje
możemy odinstalować, np. za pomocą odpowiedniej funkcji (dodaj/usuń programy)
w Panelu Sterowania w Windowsie czy w Menadżerze Aplikacji systemu Android.
W tych miejscach znajdziemy spisy wszystkich programów obecnych na danym
urządzeniu.

Często przechowujemy na dyskach wiele aplikacji już przez nas nieużywanych.
Czasem zdarza się, że jakiś program zainstaluje się niezależnie od naszej woli i jest
przez nas niepożądany. Usuwanie programów ma znaczenie dla usprawniania pracy
sprzętu — zajmują one cenne miejsce na dyskach. W trakcie tej czynności należy
jednak uważać, żeby nie pozbyć się czegoś, co jest istotne dla pracy innych
programów, systemu lub jego ochrony antywirusowej. Monitorowanie działania
programów (np. za pomocą Menadżera zadań Windowsa) może usprawnić pracę
sprzętu. Aplikacje i procesy działające w tle często niepotrzebnie obciążają procesor.
Obecnie większość nowych programów pozyskujemy przez internet. Aby zadbać o
swoje bezpieczeństwo, ściągaj je z zaufanych źródeł. Uważaj też, aby w czasie ich
instalacji przypadkowo nie zgodzić się na pozyskanie innego, niepożądanego
programu. Przy instalowaniu aplikacji na urządzeniach mobilnych zachowaj
czujność, wyrażając zgodę na dostęp programu do określonych funkcji telefonu. Jeśli
jakaś nie do końca znana ci aplikacja wymaga od ciebie np. zgody na wysyłane SMSów, a nie do tego jest przeznaczona, lepiej ponownie przemyśleć jej instalację. Może
cię to narazić na dodatkowe koszty, naruszyć twoją prywatność, a nawet
spowodować poważne straty finansowe, jeśli korzystasz z SMS-ów do potwierdzenia
transakcji bankowych.
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Pomysł na lekcję ?
Umiejętne korzystanie z aplikacji komputerowych oraz dostępnych na smartfony i
tablety jest dziś koniecznością umożliwiającą (i ułatwiającą) sprawną pracę,
rozrywkę i stały kontakt. W przeciwieństwie do ludzkiego umysłu nastawionego na
jednozadaniowość urządzenia te pozwalają na korzystanie z wielu funkcji i zadań
jednocześnie. Warto wiedzieć, jak sprawić, aby nasze codzienne działania były
wydajne.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią zamknąć, zminimalizować lub rozciągnąć do pełnego ekranu
aplikacje działające na komputerze, tablecie lub w telefonie;



potrafią zarządzać aktywnymi aplikacjami;



potrafią zainstalować aplikacje, określając ich przydatność oraz możliwości
sprzętowe danego urządzenia;



potrafią odinstalować nieprzydatną aplikację;



potrafią zarządzać aplikacjami — domyślnymi dla różnych typów plików;



potrafią zdiagnozować przydatność oraz bezpieczeństwo pobieranej i
instalowanej aplikacji;



wiedzą, gdzie przechowywane są aplikacje;



znają podstawowe modele rynkowego funkcjonowania aplikacji.

Przebieg zajęć

1.
Rozdaj uczestniczkom i uczestnikom karty pracy ”Planowanie czasu”. Poproś o
wypełnienie ich, a następnie o odczytanie przykładowych planów. Zwróć uwagę na
to, że ludzki umysł jest zazwyczaj przystosowany do działania jednozadaniowego
(w danym czasie jest skłonny zajmować się tylko jedną rzeczą). Komputery, tablety
i telefony — maszyny liczące — mogą wykonywać wiele czynności jednocześnie.
Podkreśl, że jednoczesne działanie wielu aplikacji spowalnia pracę urządzenia,
którego możliwości, dzięki rozwojowi technologii są coraz większe, jednak mimo to
w jakimś stopniu ograniczone. Porozmawiaj z uczestniczkami i uczestnikami na
temat działania jednozadaniowego i wielozadaniowego (u ludzi). Zwróć uwagę na
to, że działanie wielozadaniowe jest mniej zasadne, gdyż: odciąga uwagę od
podstawowej czynności, narażając tym samym na popełnienie błędu i wydłużając
czas jej wykonywania.
CZAS
10 min
METODA
rozmowa, praca indywidualna, myślenie metaforami
POMOCE
karta pracy ”Planowanie czasu”dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki

2.
Przypomnij, że aplikacje przechowywane są na dyskach komputerowych bądź w
pamięci wewnętrznej urządzeń. Porównaj dysk komputerowy lub pamięć przenośną
komputera, smartfonu lub tabletu do walizki o określonej pojemności. Do torby
można spakować ograniczoną ilość przedmiotów. Podobnie na dysku zainstalować
można ograniczoną liczbę aplikacji. Zwróć uwagę, że tak jak do walizki na letni
wyjazd wakacyjny pakujemy tylko przydatne przedmioty i ubrania (lekkie koszulki
i spodnie/spódniczki, okulary przeciwsłoneczne, stroje kąpielowe itd., a nie zimowe
czapki, kożuchy i kozaki), tak na dysku urządzenia powinny znajdować się jedynie
przydatne w określonym czasie aplikacje. Zawartość walizki można modyfikować w
zależności od tego, czy jedziemy na wyjazd zimowy czy letni, podobnie można
zmieniać (instalować i deinstalować) aplikacje dostępne w urządzeniu.
CZAS

5 min
METODA
rozmowa, myślenie metaforami
POMOCE

3.
Przypomnij uczestniczkom i uczestnikom popularną triadę znaków: kreska, kwadrat,
krzyżyk (_ – minimalizuj, ☐– wypełnij cały ekran, ✖ – zamknij). Poproś o
wyjaśnienie
różnicy
pomiędzy
minimalizowaniem
a
zamknięciem
programu/aplikacji. Zwróć uwagę na działanie programów programów/aplikacji w
tle. Powiedz, że użytkownik komputera (ale i telefonu oraz tabletu) może zarządzać
aktywnymi zadaniami oraz sprawdzać wydajność urządzenia przy włączonych
programach/aplikacjach. Pokaż (na przykładzie) jak wygląda menadżer zadań.
Podczas wyjaśniania skorzystaj z materiału pomocniczego ”Menadżer aplikacji”.
Omawiając działanie tabletu lub telefonu, wskaż gesty umożliwiające
minimalizowanie, przywracanie widoku oraz wyłączanie aplikacji. Podaj korzyści
wynikające z właściwego zarządzania zadaniami i aplikacjami. Jeżeli wystarczy ci
czasu, możesz pokusić się o stworzenie z uczestniczkami i uczestnikami
uproszczonego „słownika” gestów obsługi smartfonów i tabletów, np. przez analogię
do języka migowego. W tym celu podziel uczestniczki i uczestników na trzy grupy.
Poproś, aby każda z grup narysowała określony gest w jak najprostszej formie
graficznej. Grupa 1. — minimalizuj, grupa 2. — zamknij, grupa 3. — rozciągnij do
pełnego ekranu. Po wykonaniu zadania poproś przedstawicielkę lub przedstawiciela
grupy o omówienie przygotowanej ilustracji.
Poinformuj uczestników i uczestniczki, że oprócz menadżera zadań w każdym
komputerze, telefonie i tablecie istnieje także menadżer aplikacji. Za jego pomocą
usuwamy zbędne oprogramowanie (zwalniając tym samym przestrzeń dyskową) lub
dodajemy nowe programy/aplikacje. Wskaż, jak funkcjonuje to narzędzie (posłuż się
w tym celu materiałem pomocniczym ”Menadżer usuwania”).
CZAS
10 min
METODA
miniwykład, praca w grupach
POMOCE
projektor, materiały pomocnicze: ”Menadżer aplikacji” i ”Menadżer usuwania”,
kartki A4, pisaki

4.
Ważnym krokiem po zakupie nowego sprzętu jest uzupełnienie go o potrzebne
programy/aplikacje, z których będziemy chętnie korzystać. Zastanów się wraz z
uczestniczkami i uczestnikami, jakie programy i aplikacje warto dodatkowo

zainstalować na tablecie, smartfonie lub komputerze. W tym celu posłuż się
ćwiczeniem dramowym. Poproś, aby zgłaszający się do odpowiedzi wcielili się w
rolę akwizytorów polecających dany program lub aplikację. Każda z wypowiedzi
powinna zaczynać się od słów: „zauważyłam/em, że w twoim smartfonie (tablecie)
brakuje aplikacji o nazwie…, a uważam, że jest to ciekawy program, gdyż…” lub
„zauważyłam/em, że na szkolnym komputerze brakuje programu o nazwie…, a
byłby on przydatny, gdyż…”. Prelegent otrzymuje na prezentację wybranego przez
siebie oprogramowania 30 sekund.
Przypomnij, że oprogramowanie warto ściągać jedynie ze znanego i sprawdzonego
źródła. Przed instalacją warto zapoznać się z opiniami o programie/aplikacji
dostępnymi na forach internetowych. Zwróć uwagę, że podczas instalacji różne
programy/aplikacje proszą o wyrażenie zgody na dostęp do funkcji lub folderów
urządzenia. Akceptując te prośby, należy kierować się logiką i konkretnym
aplikacjom/programom udostępniać tylko te dane i funkcje, które są niezbędne do
prawidłowego działania. Przypomnij, że szczególną ostrożność należy zachować
przy używaniu i instalacji oprogramowania związanego z płatnościami i obsługą
konta bankowego. Zachęć do korzystania z legalnego oprogramowania i przypomnij
konieczność zainstalowania wszystkich aktualizacji, które dają podstawową ochronę
przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem (ogólnie: atakami na nasz komputer,
tablet czy smartfon). Na zakończenie rozmowy poinformuj o możliwości wyboru (w
przypadku posiadania alternatywnych programów) otwierania konkretnych plików
przez aplikacje wybrane przez użytkownika. Omów, jak to zrobić, korzystając
z materiału pomocniczego ”Programy domyślne”.
CZAS
15-20 min
METODA
rozmowa, burza mózgów, drama
POMOCE
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


potrafią zamknąć, zminimalizować lub rozciągnąć do pełnego ekranu
aplikacje działające na komputerze, tablecie lub telefonie;



potrafią zarządzać aktywnymi aplikacjami;



potrafią zainstalować aplikacje, określając ich przydatność oraz możliwości
sprzętowe danego urządzenia;



potrafią odinstalować nieprzydatną aplikację;



potrafią zarządzać aplikacjami — domyślnymi dla różnych typów plików;



potrafią zdiagnozować przydatność i bezpieczeństwo pobieranej i
instalowanej aplikacji;



wiedzą, gdzie przechowywane są aplikacje;



znają podstawowe modele funkcjonowania rynkowego aplikacji?

Opcje dodatkowe
1. Ćwiczenie dodatkowe do przeprowadzenia na kolejnych zajęciach lub jeśli
pozostanie na to czas - do wykorzystania podczas lekcji. Podziel uczniów na dwa
zespoły. Każdemu daj duże arkusze papieru oraz pisaki. Poproś, aby w oparciu o
wiadomości z rozmowy (poprzedni punkt), zaproponowali kampanię
crowdfundingową umożliwiającą wprowadzenie aplikacji na rynek (zespół nr 1) oraz
projekt materiałów dla reklamodawców mających sfinansować aplikację
wprowadzaną na rynek (zespół nr 2). Skorzystaj z poleceń pomocniczych (zawartych
w instrukcji ”Nasza aplikacja”). Poproś o przedstawienie rezultatów ćwiczenia
przedstawiciela lub przedstawicielkę każdego zespołu.
2. Ćwiczenie dodatkowe do przeprowadzenia na kolejnych zajęciach lub jeśli
pozostanie na to czas - do wykorzystania podczas lekcji. Zakup nowego komputera,
smartfonu lub tabletu wiąże się z koniecznością dostosowania go do swoich
oczekiwań i preferencji. Aby uzmysłowić uczniom czynności, które warto wykonać,
poproś, aby wyobrazili sobie, że właśnie stali się posiadaczami nowego komputera,
smartfonu lub tabletu. Zapytaj, czy wszystkie dostarczone przez producenta
programy i aplikacje są im potrzebne. Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie programy
„wgrane” przez producenta można usunąć. Jednak w przypadku tych, które można
usunąć, gdy wydają się nieprzydatne, lepiej oczyścić przestrzeń twardego dysku
(przyspieszając w ten sposób działanie sprzętu, np. poprzez zwolnienie mocy
obliczeniowej wykorzystywane na działający w tle program/aplikację).
3. Ćwiczenie dodatkowe do przeprowadzenia na kolejnych zajęciach lub jeśli
pozostanie na to czas - do wykorzystania podczas lekcji. Podziel uczestniczki i
uczestników na cztery grupy. Postaraj się, aby w każdej grupie był przynajmniej
jeden prywatny smartfon (lub tablet). Poproś, aby właściciel smartfona otworzył
menadżera aplikacji oraz wypisał na kartce zainstalowane programy. Na kartkach z
wypisanymi aplikacjami, pozostali uczniowie wystawiają oceny (analogicznie do
systemu szkolnego od 1 do 6) poszczególnym aplikacjom, zwracając szczególną
uwagę na to, jak często jest ona przez nich używana. Po wspólnej analizie
przydatności i częstotliwości używania poproś, aby wszyscy w grupie wspólnie
zastanowili się, które aplikacje są zbędne oraz które zajmują najwięcej przestrzeni
dyskowej. Na zakończenie poproś przedstawicielkę lub przedstawiciela każdej z
grup o omówienie wniosków z pracy grupowej. Uwaga: pracując na prywatnym
urządzeniu uczestniczki bądź uczestnika, nie żądaj odinstalowania aplikacji
uznanych podczas dyskusji za zbędne.

4. Ćwiczenie dodatkowe do przeprowadzenia na kolejnych zajęciach lub jeśli
pozostanie na to czas - do wykorzystania podczas lekcji. Poproś uczniów, aby
wyobrazili sobie, że mają pomysł na aplikację, która zrewolucjonizuje działanie
smartfonów i tabletów. Zbierz pomysły, zapisując wypowiedzi dotyczące tej
aplikacji. Zastanówcie się wspólnie, skąd można pozyskać środki na jej realizację i
wprowadzenie na rynek. Zapytaj uczniów, jakie znają możliwości nabycia aplikacji
(sprzedaż, bezpłatne pobranie w zamian za wyświetlanie się reklam, freemium,
finansowanie publiczne, wolne licencje). Omów krótko zalety każdego z modeli.
Zastanówcie się, który model funkcjonowania rynkowego najbardziej pasuje do
waszej aplikacji.
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Materiały ?


Karta pracy ”Planowanie czasu”



Materiał pomocniczy ”Menadżer aplikacji”



Materiał pomocniczy ”Menadżer usuwania”



Materiał pomocniczy ”Programy domyślne”



Instrukcja ”Nasza aplikacja” (opcje dodatkowe)
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Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1








Oznacz poniższe zdania jako prawdę lub fałsz.
PRAWDA FAŁSZPobieranie aplikacji opartych na wolnych licencjach jest
najdroższą formą nabywania oprogramowania.
PRAWDA FAŁSZIlość aplikacji działających na urządzeniu ma wpływ na
szybkość wykonywanych operacji.
PRAWDA FAŁSZMinimalizowanie okna konkretnej aplikacji jest równoważne z
jej zamknięciem.
PRAWDA FAŁSZDzięki menadżerowi aplikacji kontrolujemy koszty połączeń
przez telefon komórkowy.
PRAWDA FAŁSZMenadżer zadań odpowiada za instalację i deinstalację
programów lub aplikacji.
PRAWDA FAŁSZPomijanie aktualizacji oprogramowania nie ma wpływu na
bezpieczeństwo działania komputera, smartfonu lub tabletu.



PRAWDA FAŁSZWszystkie programy i aplikacje dostarczone przez producenta
wraz z nowym sprzętem są niezbędne do działania smartfonu, tabletu lub
komputera i żadnej z nich nie należy nigdy odinstalowywać.
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Słowniczek ?
aplikacja
(in.program użytkowy) konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom
funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
instalacja
proces polegający na skopiowaniu plików aplikacji na dysk komputera
użytkownika z jednoczesnym dostosowaniem ustawień instalowanego
programu do warunków sprzętowych oraz systemu operacyjnego.
Przeprowadzany jest przez specjalny program lub skrypt instalacyjny,
dostarczany na nośniku takim jak płyta czy pamięć przenośna lub
pozyskiwany przez sieć.
procesor
element komputera realizujący instrukcje programu komputerowego przez
wykonywanie podstawowych operacji (np. arytmetycznych) na danych,
które pobiera z pamięci komputera. protokół — standard komunikacji, dzięki
którym poszczególne komputery są w stanie właściwie użyć nadsyłanych
pakietów danych oraz mają pewność bycia zrozumianymi przez inne hosty.
system operacyjny
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące
środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy
zadaniami, - obsługuje sprzęt oraz zapewnia równolegle wykonywanym
zadaniom jednolity, wolny od interferencji dostęp do sprzętu. Dodatkowe
przykładowe zadania, którymi może, ale nie musi, zajmować się system
operacyjny to: - ustalanie połączeń sieciowych, - zarządzanie plikami.
sterownik
program lub fragment programu, odpowiadający za dane urządzenie i
pośredniczący pomiędzy nim a resztą systemu komputerowego (zwłaszcza
systemem operacyjnym).
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Jak zmienić domyślne ustawienia autouruchamiania w Windows?,
Akademia Wiedzy Komputronik, 2014. [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie:http://www.akademiakomputronik.pl/artykul/zmiana-ustawienautouruchamiania-w-windows#



Jak usunąć program lub grę?, Akademia Wiedzy Komputronik, 2013.
[dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie: http://www.akademiakomputronik.pl/artykul/jak-usunacprogram-lub-gre



Leboda Łukasz, Widrak Tadeusz, Rybak Paweł, Modele licencjonowania i
udostępniania oprogramowania, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie:http://m6.mech.pk.edu.pl/_habel/dydaktyka/Kk/511e/t5/free.html

wróć na górę

Lekcja: Grafika wektorowa
Wiedza w pigułce ?
Na co dzień spotykamy się z mnóstwem obrazów cyfrowych: zdjęć, grafik na
stronach internetowych czy ilustracji. Zazwyczaj mają one formę grafik rastrowych,
czyli takich, które są utworzone poprzez siatkę pikseli. Przy bardzo dużych
powiększeniach tego rodzaju grafiki piksele zaczynają być widoczne, przez co traci
się wyrazistość obrazu. Ma to znaczenie np. przy tworzeniu dużych billboardów
reklamowych, na których zdjęcie może zajmować przestrzeń nawet kilkudziesięciu
metrów kwadratowych.
Na szczęście problemy związane z grafikami rastrowymi można często ominąć
dzięki zastosowaniu grafiki wektorowej. Ten rodzaj cyfrowego obrazu opiera się nie
na określaniu koloru pikseli, ale form geometrycznych — krzywizn linii, proporcji
kształtów i położenia poszczególnych elementów względem siebie. Każdy z nich
umieszczony jest w układzie współrzędnych. Tworzony jest za pomocą wektorów,
które pomagają w wyznaczeniu kierunków i długości odcinków pomiędzy
określonymi punktami czy sposobu poprowadzenia krzywizn.
Prostym przykładem takiej grafiki może być dowolny prostokąt — komputer określa
proporcje jego boków i niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli go powiększyć,

pozostają one zawsze takie same. Dlatego też tworzone w ten sposób obrazy można
pomniejszać i powiększać w nieskończoność bez utraty jakości. Grafika wektorowa
ma jednak swoje ograniczenia — trudno za jej pomocą uzyskać obrazy o wielu
drobnych detalach, a jeśli się to uda, zapisane pliki okazują się bardzo duże w
porównaniu do ich rastrowych odpowiedników.
Mocne strony grafiki wektorowej sprawiają, że za jej pomocą tworzy się loga,
symbole oraz czcionki, a więc elementy, których używa się w różnych wielkościach,
także w znacznym powiększeniu. Ten rodzaj grafiki pozwala na szybkie
wykonywanie skomplikowanych wykresów, a projektanci i inżynierowie używają
jej do rysunków technicznych, które muszą być bardzo dokładne. Otwiera ona
również wielkie możliwości związane z grafiką 3D, która w całości tworzona jest
wektorowo, w układzie trzech osi współrzędnych. Tak powstają filmy 3D, grafiki
najnowszych gier komputerowych czy modele do drukarek 3D.
Do tworzenia obrazów wektorowych służą m.in. open source'owy program Inkscape,
a także specjalistyczne aplikacje graficzne, takie jak Adobe Illustrator czy Corel
Draw. Naszą pracę możemy zapisać w formatach: SVG (najbardziej uniwersalnym,
nieobwarowanym licencjami), EPS (służącym zwłaszcza do osadzania grafik w
innych dokumentach) lub dedykowanych poszczególnym programom AI (plik
Adobe Illustrator) czy CDR (plik Corel Draw). Gdy chcemy je zaprezentować,
najlepiej zapisać plik jako PDF — w formacie obsługującym również grafiki
wektorowe.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?
Posługiwanie się plikami graficznymi niezbędne jest w coraz większej liczbie
zawodów. Wykonywanie podstawowych operacji z wykorzystaniem grafiki zalicza
się do podstawowych umiejętności w pracy biurowej. Ponadto przydaje się w pracy
naukowej oraz w tworzeniu prezentacji, także edukacyjnych. Aby sprostać tym
wymaganiom, uczestniczki i uczestniczki poznają podstawowy podział plików
graficznych, ich formaty, zastosowanie, a także nabędą umiejętność tworzenia
prostych grafik wektorowych.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią rozróżnić graficzne pliki wektorowe i rastrowe;



potrafią dobrać odpowiedni plik graficzny do określonego działania;



potrafią stworzyć prostą grafikę wektorową;



znają rozszerzenia graficznych plików rastrowych i wektorowych.

Przebieg zajęć

1.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy wiedzą, jak najprościej można podzielić
cyfrową grafikę. Uzupełnij ich wiedzę na ten temat (na podstawie „Wiedzy w
pigułce”). Do wyjaśnienia różnicy pomiędzy dwoma rodzajami grafik wykorzystaj
porównanie grafiki rastrowej do rysunku kredkami lub obrazu stworzonego przy
pomocy farb, a wektorowej do obrazu stworzonego przy pomocy naklejanych na
karton wydzieranek z kolorowego papieru. Więcej o grafice rastrowej w lekcji
„Cyfrowa obróbka zdjęć”.
Zwróć uwagę na rozmiary plików zawierających grafikę rastrową i wektorową.
Omawiając kompresję obrazów rastrowych, które są zazwyczaj dużej wielkości, co
utrudnia ich przechowywanie i przesyłanie, zwróć uwagę na straty w jakości obrazu.
Możesz posłużyć się tu metaforą książek i ich opracowań lub streszczeń.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa, myślenie metaforami
POMOCE

2.
Wyświetl materiał pomocniczy ”Powiększanie”. Wyjaśnij uczestniczkom i
uczestnikom, że główną zaletą grafiki wektorowej jest możliwość jej powiększania
bez utraty jakości. Zastanówcie się wspólnie, w jakim celu wykorzystuje się
powiększanie lub pomniejszanie i dlaczego tak istotne jest w tym procesie
zachowanie wysokiej jakości obrazu. Jeżeli uczniowie nie są w stanie udzielić
odpowiedzi, podaj przykład z logo drukowanym na wizytówce, papierze firmowym
i bilbordzie.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE
projektor, materiał pomocniczy ”Powiększanie”

3.
Rozdaj uczestniczkom i uczestnikom karty pracy ”Porównianie grafiki”. Zadawaj
pytania, zgodnie z logiką karty pracy. Do odpowiedzi zapraszaj zgłaszających się
chętnych. Jeżeli osoby chętne nie zgłaszają się do odpowiedzi, moderuj rozmowę,

zadając pytania pomocnicze oraz wyjaśniając ( z pomocą „Wiedzy w pigułce”). Przy
pytaniach dotyczących zastosowania zmotywuj uczestniczki i uczestników do
inspirującej burzy mózgów. Poproś wszystkich, aby notowali odpowiedzi w tabeli.
Pamiętaj o różnych sposobach zapisu grafiki wektorowej. Przy prezentacji grafiki
wektorowej wyjaśnij, czym jest matematycznie zdefiniowany układ współrzędnych
oraz wspomnij, iż inna nazwa tego rodzaju grafiki to grafika obiektowa (ponieważ
obraz opisany jest za pomocą obiektów zbudowanych z prostych figur
geometrycznych). Wyjaśnij, skąd taka nazwa. Wspomnij, że projektowane
wektorowo grafiki mogą być dwu- lub trójwymiarowe (2D lub 3D). Wyjaśnij, co to
znaczy.
CZAS
12 min min
METODA
burza mózgów
POMOCE
karta pracy ”Porównanie grafiki”

4.
Podziel grupę na pary pracujące przy komputerach. Poproś o wyszukanie w
internetowej wyszukiwarce obrazów Google herbów uniwersytetów i uczelni. W
ograniczeniach wyszukiwania wskaż typ: grafika wektorowa (w wyszukiwarce
google wpisz np. ”high school emblem”, wybierz: ”grafika”, a następnie w
narzędziach wyszukiwania wybierz typ: ”grafika wektorowa”). Poproś o wskazanie
najciekawszego, zdaniem uczestników i uczestniczek, herbu. Zapytaj, dlaczego ich
wybór padł właśnie na ten obraz. Zwróć uwagę na fakt, że przy projektowaniu
wektorowym istotna jest innowacyjna prostota, wykorzystywana przy tworzeniu
znaków czy logo.
Zaproś uczestniczki i uczestników pracujących w parach do zaprojektowania herbu
szkoły. W tym celu zapoznaj ich z podstawowymi funkcjami darmowego i opartego
na wolnej licencji programu do tworzenia grafiki wektorowej Inkscape
(zainstalowanego wcześniej na komputerach szkolnych). Jeżeli intuicyjna obsługa
programu jest dla was zbyt skomplikowana, zapoznaj się z działem ”LEARN” na
stronie wydawcy programu, a następnie najistotniejsze informacje praktyczne
przekaż uczestnikom i uczestniczkom zajęć. Czas ograniczony do jednej godziny
lekcyjnej jest zbyt krótki do obmyślenia koncepcji i zaprojektowania herbu/symbolu
szkoły. Pracę pozwól dokończyć na kolejnych zajęciach lub, jeżeli to możliwe,
poproś, aby uczestnicy i uczestniczki wykonali ją w ramach pracy domowej.
CZAS
20 min + praca domowa lub kolejne zajęcia min
METODA
praca w parach, ćwiczenie praktyczne, rozmowa

POMOCE
komputery z dostępem do internetu (po 1 na parę), zainstalowany uprzednio na
komputerach program Inkscape
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


potrafią rozróżnić graficzne pliki wektorowe i rastrowe;



potrafią dobrać odpowiedni plik graficzny do określonego działania;



potrafią stworzyć prostą grafikę wektorową;



znają rozszerzenia graficznych plików rastrowych i wektorowych?

Opcje dodatkowe
wróć do spisu treści

Materiały ?


Materiał pomocniczy ”Powiększanie”



Karta pracy ”Porównanie grafiki”



Instrukcja dla prowadzącego (do karty pracy)
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Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki:
SVG, SWF, CDR, EPS, AI, WMF i
PDFtechnicznewektorowanaukowcomzdjęćnieskończonośćobrazówarchitekci i
projektancijakościcięższelogotypów, znaków, herbów, godełdrukarki 3DJPEG,
PNG, GIF, BMP, TIFF, RAWwykresów
Z grafiki rastrowej najczęściej korzysta się do tworzenia i obróbki . Pliki z grafiką
rastrową są dużo od plików z grafiką wektorową. Grafiki wektorowe można
skalować w , bez utraty obrazu. Najpopularniejsze formaty plików z grafiką
rastrową to: . Do popularnych formatów grafiki wektorowej zaliczamy: . Z
dobrodziejstw grafiki wektorowej często korzystają , tworząc rysunki . Jej

zastosowanie nie jest też obce , którym służy do tworzenia .
Grafika wykorzystywana jest też do projektowania . W ostatnich czasach grafiki
wektorowe wykorzystywane są także do projektowania obiektów tworzonych przez .
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Słowniczek ?
grafika wektorowa
rodzaj grafiki komputerowej, w której obraz jest utworzony za pomocą figur
lub brył geometrycznych, znajdujących się w układzie współrzędnych.
grafika rastrowa
rodzaj grafiki komputerowej, w której obraz jest utworzony przez zbiór
pikseli (pól o jednym określonym kolorze), znajdujących się na prostokątnej
siatce.roletnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu.
format SVG
otwarty format dwuwymiarowej grafiki wektorowej. Powstał z myślą o
zastosowaniu na stronach WWW. W SVG oprócz standardowych obiektów
(prostokąty, elipsy, krzywe) można opisywać efekty specjalne (filtry), maski
przezroczystości, wypełnienia gradientowe itp., a także sposób animacji
elementów. Rozszerzenia plików w formacie SVG to: ”.svg” oraz ”.svgz”.
format SWF
zamknięty format dwuwymiarowej grafiki wektorowej, stworzony na
potrzeby programu Adobe Flash. Pliki SWF mogą zawierać animacje i
elementy interaktywne (małe, wbudowane aplikacje). Aby mogły zostać
odtworzone przez przeglądarkę internetową, konieczna jest bezpłatna
wtyczka Adobe Flash.
format CDR
zamknięty format dwuwymiarowej grafiki wektorowej, stworzony przez
Corel Corporation. Domyślny format zapisu w programie Corel Draw.
format EPS
(ang. encapsulated postscript) format plików, umożliwiający osadzenie
grafik wektorowych w innych dokumentach.
format PDF
(ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format
plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowograficznych. Jego zastosowanie zapewnia to, że po otwarciu w innym
programie nie zmieni się to, jak wyglądają poszczególne strony. PDF nie jest
formatem przeznaczonym do edycji tekstu. Dlatego też nie jest oczytywany
przez najbardziej popularne edytory tekstu, ale przez dedykowane mu
programy, takie jak popularny Adobe Reader.
format AI
zamknięty format dwuwymiarowej grafiki wektorowej, stworzony przez
Adobe. Domyślny format zapisu w programie Adobe Illustrator.

Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Grafika wektorowa, hasło w Wikipedii, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_wektorowa



Inkscape tutorial, 2011 [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://inkscape-tutorial.pl/o-inkscape.html



Inkscape tutorial: Podstawy, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: https://inkscape.org/en/doc/basic/tutorial-basic.pl.html



Grafika rastrowa a grafika wektorowa, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://brasil.cel.agh.edu.pl/~12sustrojny/grafika-rastrowa-agrafika-wektorowa/
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Lekcja: Pliki bez tajemnic
Wiedza w pigułce ?
Wszystkie operacje w komputerze opierają się na danych. Można je składać w
uporządkowane, skończone zbiory, stanowiące dla systemu operacyjnego odrębne
całości o określonych atrybutach — są to dobrze wszystkim nam znane pliki.
Pliki podzielić można na dwa podstawowe rodzaje: pliki binarne oraz pliki tekstowe.
Różnią się tym, że plik tekstowy używa określonego kodowania (np. popularnego
UTF-8) do zapisania poszczególnych znaków języków naturalnych. Komputer
interpretuje ciąg zer i jedynek jako komendę do wyświetlenia odpowiedniego
symbolu graficznego — litery lub cyfry. Pliki binarne z kolei są zasadniczo
nieczytelne dla użytkowników komputerów — ciąg zer i jedynek układa się w nich
w zrozumiałą dla systemu komendę podjęcia jakiegoś działania.
Każdy dysk komputera ma ograniczoną pojemność: możemy przechowywać na nim
określoną ilość plików. Mierzy się ją w bitach, które oznaczają ilość informacji
koniecznej do wskazania, który ze stanów przyjął przełącznik: otwarty czy
zamknięty, czyli 0 lub 1. Wielkości plików i ich nośników określa się zwykle w
bajtach. 1 bajt (w skrócie 1B) równa się 8 bitom (bit to w skrócie 1b). 8 bajtów to

osiem miejsc, które muszą być określone jako 0 lub 1. Tworzą one 256 możliwych
kombinacji.
Duże masy danych liczy się za pomocą jednego z dwóch systemów: dziesiętnego,
opartego na potęgach dziesiątki, lub binarnego, opartego na potęgach dwójki. Oba
systemy mają takie samo nazewnictwo przy jednoczesnych różnicach w
wielkościach. Na przykład w systemie dziesiętnym 1 GB to 10^9 bajtów, a w s.
binarnym 1 GB równa się 2^30 (= 1073741824) bajtów, co bywa mylące.
Niespójność tę można zaobserwować, badając pojemność dysków lub wielkość
plików i katalogów w systemie Windows (kliknąć prawym przyciskiem myszy na
dysku, katalogu lub pliku i a potem lewym „właściwości”). Podstawowa wiedza o
sposobach liczenia danych może być praktycznie wykorzystana, gdy chcemy
stwierdzić, jak szybko przebiegnie pobieranie z internetu.
Szybkość łączy internetowych mierzymy poprzez ilość danych, jaka może zostać
pobrana w ciągu 1 sekundy, np. w megabitach na sekundę (w skrócie: Mbps lub
Mb/s). Niektóre działania w sieci wymagają szybszych łączy, ponieważ u ich
podstaw leży wymiana dużej ilości danych w krótkim czasie. Np. odtwarzanie
filmów online opiera się na strumieniowaniu danych, czyli ich przesyłaniu bez
zapisywania na dysku komputera. Jeśli przyjmiemy, że odtworzenie sekundy filmu
(np. w jakości HD) wymaga przesłania 8 MB, to nasze łącze musi mieć szybkość co
najmniej 16 Mb/s, aby oglądać bez przerw. W przypadku, gdy nie ma ono takich
parametrów, możemy wybrać odtwarzanie gorszej jakości filmu — między innymi
z powodu mniejszej rozdzielczości obrazu przesyłanych danych będzie mniej, a film
będzie odtwarzany płynnie.
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Pomysł na lekcję ?
Zdolność szacowania (i obliczania) wielkości plików komputerowych jest
współcześnie równie ważna, jak umiejętność liczenia pieniędzy. Pozwala ona
uniknąć niepotrzebnych wydatków na niewłaściwie dobrane do potrzeb nośniki
danych czy wyśrubowane oferty dostawców internetu. Po tej lekcji uczestniczki i
uczestnicy będą potrafili dostosować wielkość twardego dysku, pendrive'a czy
przepustowość łącza do własnych oczekiwań.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


znają i rozumieją miary i parametry strumienia danych;



potrafią oszacować wymaganą przepustowość łącza dla typowych operacji
przesyłania danych;



potrafią dobrać ofertę dostawcy internetu dostosowaną do ich potrzeb (opcje
dodatkowe);



potrafią dobrać pojemność twardego dysku lub innej pamięci przenośnej do
własnych potrzeb;



potrafią posługiwać się miarami oznaczającymi wielkości plików,



potrafią zapisać dowolną liczbę w naturalnym kodzie binarnym;



wiedzą, jaką ilość informacji może pomieścić 1 bajt.

Przebieg zajęć
Na zajęciach poprzedzających lekcję poproś uczestniczki i uczestników, aby
sprawdzili szybkość łącza internetowego w swoich domach lub w pracowni
komputerowej szkoły. Poproś, aby w tym celu skorzystali ze
strony www.speedtest.pl. Zwróć uwagę, aby zanotowali wszystkie dane
wyświetlone w teście: szybkość „download”, szybkość „upload” oraz PING.
Do zadania z opcji dodatkowych: na zajęciach poprzedzających lekcję poproś
uczestniczki i uczestników, aby w domu sprawdzili i wynotowali przykładowe
wielkości plików na ich komputerach, np.: zdjęć, utworów muzycznych zapisanych
w popularnym formacie MP3, filmów zapisanych w popularnym formacie AVI.

1.
Zwróć uwagę, że pliki posiadają określone wielkości ze względu na ilość zawartych
w nich danych. Aby pliki przechowywane na dyskach komputerowych (lub dyskach
wirtualnych) mogły się na nich zmieścić, potrzebna jest określona przestrzeń.
Możesz posłużyć się tu metaforą półki z książkami o ograniczonej długości. Na tejże
półce zmieści się jedynie kilka encyklopedii (plików z dużą ilością danych), a nawet
kilkaset prostych broszur reklamowych (pliki z małą ilością danych). Aby móc
odpowiednio dobrać wielkość półki (przestrzeni dyskowej), konieczne jest właściwe
oszacowanie wielkości encyklopedii i broszur (plików).
CZAS
5 min
METODA
rozmowa, myślenie metaforami
POMOCE

2.
Wyświetl na projektorze materiał pomocniczy ”Omówienie jednostki informacji”.
Na podstawie wiadomości zawartych w „Wiedzy w pigułce” wyjaśnij, czym jest bajt.
Omów jego budowę (bity — części składowe) oraz wielkość (1 bajt — 8 bitów) oraz

ilość kombinacji możliwych do zapisania w 1 bajcie. Poproś uczestniczkę lub
uczestnika o przypomnienie zasad potęgowania — może to być przydatne,
szczególnie w klasach humanistycznych.
CZAS
7 min
METODA
miniwykład, rozmowa
POMOCE
projektor, materiał pomocniczy ”Omówienie jednostki informacji”

3.
Poproś o rozwiązanie zadania z karty pracy ”Posługiwanie się systemem binarnym”,
aby uczestniczki i uczestnicy właściwie zrozumieli możliwości kodowania
binarnego.
CZAS
12 min
METODA
praca indywidualna
POMOCE
projektor, karty pracy ”Posługiwanie się systemem binarnym”

4.
Poinformuj, że znaki wyświetlane na ekranie komputera, z których składają się m.in.
dokumenty tekstowe czy też strony internetowe, zapisane są za pomocą bitów (bo
komputery mogą operować tylko na bitach) w różnych systemach kodowania.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, jakie systemy kodowania znają. Jeżeli
uczestniczki i uczestnicy nie są w stanie wymienić żadnego z systemu, krótko
przedstaw najpopularniejsze i omów jeden z nich. Poinformuj, że najbardziej
powszechny system kodowania znaków to UTF-8. Na jeden znak może przypadać w
nim od 8 do 32 bitów. Wyświetl tablicę znaków ASCII, najprostszy do dziś używany
sposób kodowania znaków np. [za:] https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII.
CZAS
5 min
METODA
rozmowa
POMOCE

5.
Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy wiedzą, jakimi przedrostkami operuje się w
połączeniu z wielkością „bit” i „bajt”. Omów wielkości przedrostków (kilo, mega,

giga, tera), z rozróżnieniem na system binarny i dziesiętny. Poproś o zapisanie na
tablicy przelicznika wielkości (w tabeli). Zwróć uwagę na to, że podawanie
wielkości w systemie binarnym i dziesiętnym powoduje szereg nieporozumień, m.in.
przy określaniu rzeczywistej pojemności nośnika danych. Wspólnie wskażcie
przykłady z własnego doświadczenia, gdy w odniesieniu do twardego dysku
komputera lub pamięci przenośnej (np. pendrive’a) wielkość zapisana w karcie
produktu lub na opakowaniu nie pokrywała się z rzeczywistą wielkością nośnika (ze
względu na zastosowanie różnych systemów obliczania wielkości).
CZAS
5 min
METODA
burza mózgów, rozmowa
POMOCE

6.
Poproś uczestniczki i uczestników o przedstawienie danych uzyskanych ze
SpeedTestu wykonanego w domach lub w pracowni komputerowej. Zapytaj, czy ta
przepustowość łącza im wystarcza? Co określają zapisane szybkości? W jakich
miarach są zapisane? Czym różni się wartość przepustowości „download” od
„upload”? Co to jest PING? Omawiając szybkości łącza, możesz zastosować
metaforę przepustowości łącza, porównując ją do rury (np. dostarczającej wodę lub
odprowadzającej ścieki) o określonej średnicy. Tak jak średnica rury warunkuje ilość
wody, która może zostać dostarczona w określonym czasie (lub ilość ścieków, które
mogą zostać odebrane w określonym czasie), tak przepustowość łącza warunkuje
możliwości ilościowe pobierania i odbierania danych w określonym czasie. Zwróć
uwagę na to, że tak jak w przypadku wody lub ścieków istotna jest nie tylko średnica
rury, ale i np. wydajność pompy, tak oprócz przepustowości łącza na szybkość
przesyłu danych mają wpływ także podzespoły komputera, odpowiedzialne np. za
szybkość odczytu lub zapisu. Symboliczną ilustrację przekroju rury znajdziesz
w materiale pomocniczym ”Przykladowa oferta dostawcy internetu”. Wyświetl tę
tablicę.
Posługując się danymi z zadania dotyczącego doboru wielkości dysku lub pamięci
przenośnej, sformułuj zadanie dotyczące przepustowości łącza (wysyłki i odbioru
danych) o określonej wielkości. Poproś o wybranie pakietu (z uwzględnieniem
potrzeb związanych z szybkością przesyłu) najbardziej odpowiedniego dla ich
potrzeb. Poproś o uwzględnienie w obliczeniach różnych szybkości wysyłania i
odbierania danych. Zwróć uwagę, że wartości oferowane przez dostawców internetu
najczęściej są zawyżone i odnoszą się do możliwie największych wielkości, trudnych
do uzyskania w standardowych warunkach.
CZAS
10 min

METODA
praca w grupach, prezentacja, myślenie metaforami
POMOCE
projektor, materiał pomocniczy ”Przykladowa oferta dostawcy internetu”
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:


znają i rozumieją miary oraz parametry strumienia danych;



potrafią oszacować wymaganą przepustowość łącza dla typowych operacji
przesyłania danych;



potrafią dobrać ofertę dostawcy internetu dostosowaną do ich potrzeb (opcje
dodatkowe);



potrafią dobrać pojemność twardego dysku lub innej pamięci przenośnej do
własnych potrzeb;



• potrafią posługiwać się miarami oznaczającymi wielkości plików;



potrafią zapisać dowolną liczbę w naturalnym kodzie binarnym;



wiedzą, jaką ilość informacji może pomieścić 1 bajt?

Opcje dodatkowe
1. Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy wiedzą, przy jakich innych czynnościach
(związanych z pracą i/lub rozrywką) w sieci internetowej ma znaczenie
przepustowość łącza. Podaj przykład oglądania filmu w serwisie YouTube. Zwróć
uwagę na to, że serwis ten umożliwia dobór odpowiedniej rozdzielczości (jakości)
wyświetlanego materiału do oczekiwań i preferencji odbiorczych oraz
przepustowości posiadanego łącza. W przypadku zacinania się filmu (przy zbyt
małej przepustowości łącza) można poprawić jego płynne wyświetlanie (w nieco
niższej jakości), zmieniając ustawienia na niższe.
2. Poproś uczestniczki i uczestników o przedstawienie wynotowanych (w domu)
przykładowych wielkości plików na ich komputerach, np.: zdjęć, utworów
muzycznych zapisanego w popularnym formacie MP3, filmów zapisanych w
popularnym formacie AVI. Poproś o przeliczenie wynotowanych wielkości na bajty,
megabajty. Zapytaj wybrane osoby, ile średnio różnego typu plików mają w swych
kolekcjach.
Podziel uczestniczki i uczestników na trzy grupy. Najlepiej, aby podział ten
odpowiadał ich rzeczywistym zainteresowaniom. Grupa 1: pliki muzyczne; grupa 2:

zdjęcia, grupa 3: filmy. Każda z grup ma za zadanie wybór odpowiedniego dla siebie
dysku lub pamięci przenośnej (o konkretnej wielkości), mieszczącej liczbę danych
plików (muzyki, zdjęć i filmów). Liczbę plików zaczerpnij z wypowiedzi
poprzedzającej zadanie. Możesz podać przykładowe wielkości dysków lub
pendrive’ów. Podsumuj zadanie, prosząc przedstawicieli grup o przedstawienie
wniosków.
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Materiały ?


Materiał pomocniczy ”Omowienie jednostki informacji”



Materiał pomocniczy ”Przykladowa oferta dostawcy internetu”



Karta pracy ”Poslugiwanie sie systemem binarnym”
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Zadanie dla ucznia ?
Zadanie 1

Uzupełnij luki.
przepustowościąmegaterapojemnośćUTF-8bajtbitówodbiorukilogigaróżne256
Przyjętą w informatyce najmniejszą jednostką, w której mierzone są wielkości
plików jest . Składa się on zazwyczaj z ośmiu . Bajt najczęściej umożliwia
zapisanie kombinacji zawierających określoną informację. Powszechnie
stosowanym systemem kodowania jest . Przedrostki stosowane do określenia ilości
bajtów to kolejno: , , , . Warto je znać, aby odpowiednio dobrać dysku lub pamięci
przenośnej do własnych potrzeb. Wiedza ta przydaje się także przy wyborze pakietu
internetowego z określoną łącza. Wartości określające prędkości wysyłania i
odbierania danych są zwykle . Wyższa wartość w danym pakiecie dotyczy danych.
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Słowniczek ?
bit
najmniejsza jednostka informacji w informatyce i komunikacji cyfrowej.
Może przyjąć tylko dwie wartości odpowiadające np. dwóm stanom
przełącznika otwarty albo/zamknięty, lub liczbom 0 albo 1. Dzięki temu

może być fizycznie ”interpretowany” przez urządzenia elektroniczne, takie
jak procesory komputerów. Przyjęty zapis skrótowy to mała litera „b”.
bajt
powszechnie przyjęta jednostka miary ilości informacji stosowana w
informatyce . Powszechnie przyjęto, że składa się z 8 bitów. Przyjęty zapis
skrótowy to wielka litera „B”.
system metryczny pomiaru danych
(także: dziesiętny, SI) system pomiaru wielokrotności jednostek danych,
typowy dla określania miar w układzie SI. Opiera się na mnożeniu danej
jednostki przez potęgi liczby 10. Np. 1 kilobit (kb) to 1000 (10^3) bitów, a
jeden megabit (Mb) to 1000000 (10^6) bitów.
system binarny pomiaru danych
system pomiaru wielokrotności jednostek danych, w obrębie którego stosuje
się przedrostki dwójkowe. Przyporządkowane są one wielokrotnościom
jednostki, uzyskanym w wyniku jej pomnożenia przez potęgi liczby 2. Np. 1
kilobit to 1024 (2^10) bitów, a jeden megabit to 1048576 (2^20) bitów Do
skrótów przedrostków określonych w tym systemie często dodaje się małą
literę ”i”, np. 1 1 Kib to 1 kilobit, a 1 Mib to 1 megabit.
transmisja strumieniowa
(in. streaming) transmisja treści audio lub wideo przez Internet w sposób
ciągły; użytkownik albo odbiera strumień równocześnie z innymi
użytkownikami (internetowy odpowiednik radia lub telewizji), albo wybiera
audycję lub pokaz wideo, a także czas odbioru (odpowiednik Video-ondemand).
Mbps
(Megabit na sekundę, inaczej: Mb/s) — jednostka natężenia strumienia
danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz
jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może
być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu.
Określa, że w przeciągu 1 sekundy może zostać przesłany 1 Megabit
informacji.
plik
uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg
atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość.
system operacyjny
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące
środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy
zadaniami, - obsługuje sprzęt oraz zapewnia równolegle wykonywanym
zadaniom jednolity, wolny od interferencji dostęp do sprzętu. Dodatkowe
przykładowe zadania, którymi może, ale nie musi, zajmować się system
operacyjny to: - ustalanie połączeń sieciowych, - zarządzanie plikami.

procesor
element komputera realizujący instrukcje programu komputerowego przez
wykonywanie podstawowych operacji (np. arytmetycznych) na danych,
które pobiera z pamięci komputera. protokół — standard komunikacji, dzięki
którym poszczególne komputery są w stanie właściwie użyć nadsyłanych
pakietów danych oraz mają pewność bycia zrozumianymi przez inne hosty.
UTF-8
system kodowania należący do Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów
do zakodowania pojedynczego znaku. Służy do przechowywania napisów w
plikach i komunikacji sieciowej.
standardy kodowania znaków
typowe, powszechne sposoby i kryteria prezentacji znaków graficznych w
informatyce. Proponowane są przez międzynarodowe organizacje w celu
unormowania interpretacji ciągów binarnych na znaki, tak aby popularne
oprogramowanie komputerowe automatycznie jej dokonywało.
Najpopularniejszym obecnie jest standard UTF8.
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Do czego służy strumieniowanie multimediów?, Akademia Widzy
Komputronik, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://www.akademiakomputronik.pl/artykul/do-czego-sluzystrumieniowanie-multimediow



Kodowanie znaków - standardy, [w:] A. B. C. komputera czyli poradnik
początkującego ”Windsora”. [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://abckomputera.republika.pl/kodowani.htm



ISO, ASCII, UNICODE – kodowanie znaków, [w:] Kurs dla opornych.
Libre Office dla każdego [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://kursdlaopornych.pl/iso-ascii-unicode-kodowanie-znakow/



Kwiatkowski Marcin, Jak działa komputer i bramki logiczne? [dostęp:
24.10.2016], Dostępny w
internecie: https://www.youtube.com/watch?v=U6eR9oI0XRM



System binarny, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://www.math.edu.pl/system-binarny



Durka Piotr J., Rodzaje plików [w]: Komputer. Internet. Cyfrowa
Rewolucja, PWN SA, Warszawa 2000, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://www.fuw.edu.pl/~durka/KIC/node37.html



Daszkiewicz Krzysztof, Apfelböck Hermann, Jak działa komputer [w:]
PCWorld.pl, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://www.pcworld.pl/news/395004/Jak.dziala.komputer.html



Pawłowski Wiesław, Wstęp do informatyki i architektury komputerów,
[dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
internecie: http://www.ipipan.gda.pl/~wiesiek/pjwstk/08-09/ark/wyklad01.pdf

wróć na górę

Lekcja: Myślenie algorytmami
Wiedza w pigułce ?
U podstaw pracy komputerów leżą algorytmy. Samo pojęcie brzmi może jak trudny
do zrozumienia problem, jednak w rzeczywistości jest ono zaskakująco intuicyjne i
blisko związane z naszym codziennym życiem.
Najprościej algorytm można przedstawić jako ciąg jasno definiowanych kroków,
które musimy wykonać, aby osiągnąć pożądany cel. Również w taki sposób
podchodzimy zazwyczaj do zadań, jakie stoją przed nami na co dzień. Zastanawiamy
się, w czym tkwi sedno problemu i w jakiej kolejności powinniśmy wykonywać
poszczególne czynności, aby go rozwiązać. Przykładami takich „życiowych
algorytmów” są przepisy kulinarne — to nic innego jak zapis ciągu kroków, których
wykonanie doprowadzi nas do uzyskania określonej potrawy.
Tworzenie algorytmu można podzielić na kilka kroków:
1. Zdefiniuj problem. Zastanów się, na czym polega i w jaki sposób można by
go było najprościej rozwiązać.
2. Podziel go na mniejsze zadania do wykonania. Kontynuuj tę czynność tak
długo, aż uzyskasz szereg bardzo drobnych, szczegółowo opisanych
czynności.
3. Określ, jakich narzędzi i metod użyjesz przy wykonywaniu każdego z
pomniejszych zadań. Zastanów się nad optymalnymi sposobami działania.
W informatyce definiuje się algorytm jako sposób przetworzenia danych
wejściowych tak, aby otrzymać określone dane wyjściowe. Aby komputer dostarczył
nam pożądany wynik działań, należy podzielić zadanie na szereg bardzo prostych
komend. Dotyczą one operacji na danych, które — aby komputer mógł je łatwo
analizować — tworzą określone struktury. Ważną ich klasą są struktury
hierarchiczne (tworzą je np. pliki podzielone na katalogi). Ułatwiają one

uporządkowane przechowywanie danych i ich szybkie wyszukiwanie. Inne struktury
danych mogą m.in. opisywać połączenia pomiędzy elementami czy ich właściwości
(jak wtedy, gdy ujmują informacje w formie tabeli czy arkusza kalkulacyjnego).
Ułożenie komend w ciąg i ujęcie ich w całość daje nam prosty program, dzięki
któremu nie musimy powtarzać ciągu dokładnie tych samych, prostych poleceń.
Taka automatyzacja rutynowych działań jest jednym z podstawowych zastosowań
komputerów — podstawowych narzędzi współczesnych ludzi.
Obecnie algorytmy decydują na przykład o tym, czy otrzymamy kredyt w banku
(komputer za pomocą algorytmu analizuje dane i określa, czy na pewno wywiążemy
się ze zobowiązania), pokazują nam najkrótszą drogę pomiędzy punktami na mapach
czy sugerują partnerów na portalach randkowych. Mają zatem wielki wpływ na nasze
życie, choć często sobie tego nie uświadamiamy.
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Pomysł na lekcję: ?
Sprawdzamy, w jaki sposób myślenie algorytmiczne funkcjonuje w codziennym
życiu, jaki ma wpływ na nasze postępowanie oraz w jaki sposób działanie komputera
zależy od algorytmów, umożliwiając wykonywanie konkretnych operacji.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, co to jest algorytm;



wiedzą, że myślenie algorytmiczne ma zastosowanie w codziennym życiu i
informatyce;



wiedzą, że cel można osiągnąć, korzystając z alternatywnych rozwiązań
(algorytmów);



potrafią wymienić sytuacje z życia, w których przydatne jest myślenie
algorytmiczne;



potrafią rozwiązać prosty problem z życia codziennego, rozbijając go na
mniejsze problemy (zagadnienia);



potrafią przetestować działanie algorytmu;



rozumieją budowę prostego algorytmu;



rozumieją pojęcia: związek relacyjny pomiędzy danymi i hierarchiczna
struktura danych;



mają świadomość, że używanie algorytmów ułatwia codzienne
funkcjonowanie;



mają świadomość, że algorytmy kształtują ludzkie zachowania.

Przebieg zajęć

1.
Część I. Algorytmy codzienności. Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy wiedzą,
czym jest algorytm. Jeżeli nie wiedzą, przedstaw definicję na podstawie „Wiedzy w
pigułce”. Po wspólnym sformułowaniu definicji, zapytaj uczestniczki i uczestników,
czy wiedzą, w jakich dziedzinach życia, nauki i wiedzy przydatne jest myślenie
algorytmiczne. Zapisz na tablicy skróconą do równania definicję algorytmu:
ALGORYTM = PRZEPIS. Po wskazaniu konkretnej dziedziny poproś o zapisanie
jej na kartce i przyklejenie w wyznaczonym miejscu na tablicy.
7
rozmowa, burza mózgów
papierowe kartki, flamastry, taśma klejąca, tablica
METODA

2.
Wyświetl trzy przepisy na zrobienie kawy [materiał dodatkowy ”Różne sposoby na
kawę”]. Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników, że wszystkie z nich prowadzą do
(pozornie) takiego samego rezultatu.
Zapytaj, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu algorytmu kubka
kawy. Oczekiwane odpowiedzi:
CZAS
6 min
METODA
rozmowa, burza mózgów
POMOCE
projektor, materiał dodatkowy ”Różne sposoby na kawę”

3.
Zapytaj, jakie jeszcze czynniki są istotne przy tworzeniu algorytmu: czas, środki
ekonomiczne. Poproś o podanie innych przykładów rozwiązań jakiegoś problemu,
w których czas i środki odgrywają istotną rolę. Wykorzystaj w tym celu schemat

(karta pracy ”Algorytmy codzienności”), rozdając uczestnikom wydrukowaną kartę
pracy. Zadanie może być wykonywane indywidualnie lub w parach. Przypomnij, że
uczestnicy mogą inspirować się dziedzinami z życia, nauki i wiedzy (zapisanymi na
kartkach i przyklejonymi do tablicy w pierwszej części zajęć). Uczestnicy i
uczestniczki mogą rozbudowywać wykres o rozgałęzienia, pamiętając przy tym, że
w przypadku każdego z zagadnień możliwe są tylko dwie odpowiedzi: TAK (1) lub
NIE (0). Po wykonaniu zadania poproś, by uczestniczki i uczestnicy przedstawili
wyniki pracy.
CZAS
10 min
METODA
drzewko decyzyjne
POMOCE
karty pracy ”Algorytmy codzienności”, flamastry

4.
Zapytaj uczestników i uczestniczki, w jakich sferach życia myślenie algorytmiczne
nie ma zastosowania. Zwróć uwagę na nieprzewidywalność pewnych czynników
wynikającą z indywidualnych zachowań, związanych z emocjami, tworzeniem
dzieła sztuki itd.
CZAS
3 min
METODA
rozmowa
POMOCE

5.
Część II. Algorytmy w informatyce. Przedstaw zasady funkcjonowania komputerów,
oparte przede wszystkim na pracy algorytmów. Zwróć uwagę, że działanie
algorytmów w informatyce to zawsze przekształcanie danych wejściowych na
wyjściowe. Zapoznaj uczestniczki i uczestników z informacjami zawartymi w
„Wiedzy w pigułce”. Porównaj działanie komputera wykorzystującego algorytmy do
szybkiej, zautomatyzowanej pracy księgowego lub kasjera. Zwróć uwagę, że
aplikacje pisane są zawsze w konkretnym języku programowania, np. Java, C++,
Delphi, SQL, JavaScript, Python, C#. Opowiedz krótko o najlepiej ci znanym.
Zapytaj uczniów, jakie znają zastosowania algorytmów w informatyce. Jeżeli nie
potrafią wymienić przykładów, omów krótko te, z których korzystają najczęściej, np.
selektywne wyświetlanie informacji na portalu społecznościowym Facebook,
wyszukiwarka połączeń autobusowych, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach
internetowych, selektywny dobór osób na portalach randkowych.
CZAS

7 min
METODA
miniwykład z elementami heurezy
POMOCE

6.
Wyświetl materiał dodatkowy ”Kto jest kim w <<Grze o tron>>”. Przy omówieniu
drzewa genealogicznego np. rodu Starków z popularnej serii telewizyjnej „Gra o
tron”, stosuj słownictwo charakterystyczne dla opisu hierarchicznej struktury danych
i metafory drzewa jako rodziny: korzeń, węzły, krawędzie, liście. Zapytaj uczniów,
gdzie w informatyce korzysta się z takiej struktury danych. Jeżeli uczestniczki i
uczestnicy nie potrafią podać przykładu, zapisz na tablicy przykład ścieżki dostępu
do
określonego
folderu
lub
pliku.
Np.
C:\użytkownik\mojedokumenty\zdjecia\prywatne\2016. Poproś, by uczniowie w
tym zapisie wskazali, co jest korzeniem, co rozgałęzieniem, co liśćmi oraz gdzie
występują relacje.
Podziel uczestników na 6 grup. Każdej z nich daj kartę pracy ”Uszeregowanie
hierarchiczne”. Poproś o (uproszczone) hierarchiczne rozpisanie znanych im
struktur: grupa 1. — służba zdrowia, grupa 2. — policja, grupa 3. — szkoła, grupa
4. — uniwersytet, grupa 5. — rodzaje i gatunki filmowe, grupa 6. — rodzaje i gatunki
literackie. Podsumuj ćwiczenie, prosząc przedstawiciela lub przedstawicielkę każdej
z grup o zaprezentowanie wyników pracy. Poproś, aby w ramach pracy domowej
uczestniczki i uczestnicy hierarchicznie opisali ścieżkę dostępu do folderu „Kosz”.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach, burza mózgów
POMOCE
karty pracy ”Uszeregowanie hierarchiczne” (6 sztuk), flamastry, projektor, materiał
dodatkowy ”Kto jest kim w <<Grze o tron>>”
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:
• wiedzą, co to jest algorytm;
• wiedzą, że myślenie algorytmiczne ma zastosowanie w codziennym życiu i
informatyce;

• wiedzą, że cel można osiągnąć, korzystając z alternatywnych rozwiązań
(algorytmów);
• potrafią wymienić sytuacje z życia, w których przydatne jest myślenie
algorytmiczne;
• potrafią rozwiązać prosty problem z życia codziennego, rozbijając go na mniejsze
problemy (zagadnienia);
• potrafią zidentyfikować problem oraz stworzyć rozwiązanie problemu w oparciu o
swój projekt i dostępne narzędzia informatyczne (programy, aplikacje);
• potrafią przetestować działanie algorytmu i ocenić jego skuteczność pod kątem
warunków brzegowych;
• rozumieją budowę prostego algorytmu;
• rozumieją pojęcia: związek relacyjny pomiędzy danymi i hierarchiczna struktura
danych;
• mają świadomość, że używanie algorytmów ułatwia codzienne funkcjonowanie;
• mają świadomość, że algorytmy kształtują ludzkie zachowania
Opcje dodatkowe
Jeżeli udało Ci się zrealizować materiał w krótszym czasie, wyświetl film
podsumowujący
wiedzę
zdobytą
w
trakcie
zajęć. https://www.youtube.com/watch?v=S-ws2W6UbPU
wróć do spisu treści

Materiały ?


Materiał dodatkowy ”Różne sposoby na kawę”



materiał dodatkowy ”Kto jest kim w <<Grze o tron>>”



Karta pracy ”Algorytmy codzienności”



Karta pracy ”Uszeregowanie hierarchiczne”
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Zadanie dla ucznia ?

Zadanie 1










Oznacz poniższe zdania jako prawdę lub fałsz.
PRAWDA FAŁSZKażdy algorytm można wprowadzić do komputera w
dowolnym języku europejskim.
PRAWDA FAŁSZProgram komputerowy to algorytm zapisany w języku
zrozumiałym dla każdego.
PRAWDA FAŁSZHierarchiczny model danych przypomina swoją budową
drzewo.
PRAWDA FAŁSZCiąg kroków w algorytmie może być nieskończenie długi.
PRAWDA FAŁSZDzięki algorytmom można dokładnie przewidzieć reakcje
emocjonalne człowieka.
PRAWDA FAŁSZAlgorytmy nie sprawdzają się przy przewidywaniu działania
człowieka w afekcie.
PRAWDA FAŁSZRekord bazy danych to pojedynczy wpis w bazie.
PRAWDA FAŁSZStworzono już wszystkie możliwe algorytmy usprawniające
pracę komputerów.
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Słowniczek ?
algorytm
ciąg jasno definiowanych kroków, które musimy wykonać, aby osiągnąć
pożądany cel. Zadaniem algorytmu jest przeprowadzenie systemu z pewnego
stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Algorytm może
zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego.
dane wejściowe
zbiór danych, na którym pragniemy przeprowadzić jakąś operację
algorytmiczną.
dane wyjściowe
zbiór danych, będący wynikiem operacji algorytmicznej. Powstaje poprzez
określone przez algorytm przekształcenia jakiegoś zbioru danych (danych
wyjściowych).
hierarchiczna struktura danych
sposób uporządkowania informacji w komputerze, polegający na określeniu
hierarchicznych zależności pomiędzy nimi. Typowym jej przykładem jej
system plików komputera: składuje się je w określonych folderach,
znajdujących się zwykle w folderach wyższego rzędu.

Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Manovitch Lev, Formy. Logika bazy danych i Formy. Dane i algorytm [w:]
Lev Manovitch, Język nowych mediów, tłum. Piotr Cypryański, Warszawa
2006, s. 333–342.



Algorytm, hasło w Wikipedii, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm



Drzewo, hasło w Wikipedii, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_(informatyka)



Struktura danych, hasło w Wikipedii, [dostęp: 24.10.2016], Dostępny w
interencie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_danych

wróć na górę

Lekcja: Warstwowy model internetu
Wiedza w pigułce ?
Funkcjonowanie internetu opiera się generalnie na przesyle danych pomiędzy
komputerami. Bardziej szczegółowo w sposób jego działania można wgłębić się za
pomocą warstwowego modelu budowy internetu. Opisuje on kolejno narzędzia
umożliwiające globalną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi hostami
(komputerami podłączonymi do sieci).
Kiedy wpisujesz adres w okno przeglądarki, wysyłasz pakiet danych – zawierający
żądanie wyświetlenia określonej strony. W odpowiedzi z określonego serwera
zostaje nadesłana jej zawartość. W internecie można wykonywać wiele innych,
dobrze ci znanych czynności – np. wysyłać maile czy przesyłać pliki. Najbardziej
nam bliski obszar internetu, w którym użytkownik korzysta z różnych usług i dzięki
nim definiuje pożądane działania, nazywany jest warstwą aplikacji.
Wykonywanie czynności w sieci umożliwianą protokoły. Są to standardy
komunikacji, dzięki którym poszczególne komputery są w stanie właściwie użyć
nadsyłanych pakietów danych oraz mają pewność bycia zrozumiałymi dla hostów.

Jednym z protokołów jest HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), wykorzystywany
do wyświetlania stron. Podobne zastosowania ma protokół HTTPS, który, dzięki
dodatkowemu szyfrowaniu danych, jest bezpieczniejszy. Innymi protokołami
warstwy aplikacji jest np. FTP (File Transfer Protocol, odpowiadający za przesył
plików) czy SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, dzięki niemu można przesyłać
maile).
Wykonywanie konkretnych czynności w internecie nie byłoby możliwe, gdyby nie
nawiązywanie i utrzymywanie połączeń pomiędzy dwoma hostami. Ten aspekt
działania internetu nazywany jest warstwą transportu. To dzięki niemu odbywa się
tzw. three-way handshake („potrójny uścisk dłoni”), który rozpoczyna komunikację
między hostami. Jest to wymiana krótkich komunikatów porównywalna do takiej oto
rozmowy:
– Hej, możesz pogadać?
– Jasne, mogę.
– OK. Pogadajmy.
Dopiero po takim powitaniu zostaje rozpoczęta wymiana treści. Za three-way
handshake odpowiada TCP (Transmission Control Protocol), kolejny protokół
kluczowy w komunikacji internetowej.
Zanim dokonamy potrójnego uścisku dłoni z danym hostem, musimy najpierw
znaleźć go pośród wszystkich hostów na świecie. Odpowiada za to warstwa sieci,
dzięki której lokalizowane są komputery, z którymi chcemy się połączyć, oraz
odnajdywane są najbardziej efektywne drogi przesyłu danych. Ułatwia to adres IP,
tworzony dzięki protokołowi IP (Internet Protocol). Adresy IP zwykle nie są
przydzielane hostom na stałe. Dostawcy łącza internetowego (ISP) zwykle
dysponują pewnymi pulami adresów, przydzielanymi w razie potrzeby. Dzieje się
tak z powodu ograniczonej ilości adresów na świecie, możliwej do wygenerowania
w obrębie obecnej wersji protokołu IP. Już wkrótce prawdopodobnie w użyciu
będzie nowa jego wersja, umożliwiająca podłączenie do internetu dużo większej
ilości hostów (ponad 10^38 możliwych adresów).
Wreszcie dwie najbardziej bazowe warstwy związane są z fizycznym procesem
przesyłu danych. Warstwa łącza jest odpowiedzialna za przesyłanie danych
pomiędzy bezpośrednio sąsiadującymi ze sobą węzłami sieci – pojedynczym łączem
(np. host i najbliższy router). Dzięki protokołom warstwy łącza dane mają możliwość
przepływu i pozostają w swojej pierwotnej formie. Odpowiadają za to m.in. Wi-Fi
czy ethernet. Warstwa fizyczna odpowiada za zamianę pakietów w strumień binarny

(strumień zer i jedynek), a następnie jego przesłanie odpowiednim nośnikiem:
kablem miedzianym, światłowodem lub falą radiową.
Aby pakiety danych mogły być właściwie przesyłane i odczytywane, konieczne jest
ich odpowiednie skonstruowanie i opisanie. Ten proces nazywany
jest kapsułkowaniem. To opakowanie danych w określone nagłówki, odpowiadające
kolejnym protokołom. Dzięki temu pakiet danych może najpierw zostać łatwo
przekierowany do adresata (nagłówek IP), następnie nawiązać z nim komunikację
(TCP – three-way handshake), a wreszcie przekazać mu żądanie, plik czy wiadomość
(protokoły warstwy aplikacji).
W ten sposób może dokonać się porozumienie pomiędzy dwoma hostami, a tym
samym połączenie internetowe. Dzięki tym skomplikowanym procesom możesz
surfować po sieci, grać w gry online czy łączyć się na Skypie z osobą na innym
kontynencie.
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Pomysł na lekcję ?
Przed uczestniczkami i uczestnikami przygoda z warstwowym modelem internetu.
Przejdą przez wszystkie warstwy, rozgryzając rządzące nimi protokoły i dowiedzą
się tym samym, czym jest kapsułkowanie. Droga, w którą wyruszą, prowadzić będzie
od szczytu warstwowej budowli na sam dół, gdzie drzwi internetu stoją otworem dla
każdej, nawet najdłuższej wiadomości mailowej.
Cele operacyjne
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest internet i warstwowy model internetu;



potrafią wymienić warstwy składające się na model TCP/IP;



znają podstawowe protokoły wykorzystywane na poziomie poszczególnych
warstw.

Przebieg zajęć

1.
Przed zajęciami przygotuj flamastry, długopisy, kartki A4, komputer, ekran i rzutnik;
a także dwa zestawy kopert w po jednej kopercie C6, C5 i C4.
Powiedz uczestniczkom i uczestnikom, że dziś będziecie rozmawiać o warstwowym
modelu internetu, a dokładnie o modelu TCP/IP. Jakkolwiek brzmi to tajemniczo, za

chwilę okaże się, że nie jest aż tak skomplikowane. Pokaż uczestniczkom i
uczestnikom prezentację warstwowego modelu TCP/IP i opowiedz o każdej z
warstw, ich zadaniach, a także protokołach niezbędnych do realizacji tychże zadań
(materiał pomocniczy „Model internetu krok po kroku”). Jednocześnie zapisuj na
tablicy pojęcia wyboldowane w komentarzach do poszczególnych slajdów
prezentacji. Poproś też uczestniczki i uczestników, by w trakcie jej trwania robili
notatki. Przydadzą się one nieco później.
CZAS
20 min
METODA
prezentacja
POMOCE
komputer, ekran, rzutnik, Materiał pomocniczy „Model internetu krok po kroku”,
kartki A4, długopisy, flamastry, tablica, kreda lub marker

2.
Podziel uczestniczki i uczestników na dwie grupy. Wręcz każdej z nich flamastry,
kartki A4 i zestaw trzech kopert o różnych wielkościach, a następnie poproś, by
napisali do przeciwnej grupy dowolną wiadomość. Gotową wiadomość każda z grup
powinna włożyć do najmniejszej koperty, a tą z kolei do jeszcze większej, nadając
jej nagłówek (np. taki, jaki widoczny był na prezentacji). Na koniec cały pakiet
należy umieścić w największej kopercie i znów opatrzyć nagłówkiem. Mała koperta
symbolizuje warstwę aplikacji, średnia – warstwę transportu, duża – warstwę
internetu. Poproś uczestniczki i uczestników, by wyobrazili sobie, że po zamknięciu
ostatniej koperty wiadomość została w warstwie łącza przepisana na zera i jedynki;
a więc jest gotowa do drogi. Zaproś reprezentantów obydwu grup o wymienienie się
kopertami, a wszystkie uczestniczki i uczestników o ponowne spojrzenie na ekran.
Zaznacz, żeby na razie żadna z grup nie otwierała otrzymanych kopert.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
koperty, flamastry, kartki A4

3.
Zaproś uczestniczki i uczestników do quizu wiedzy o warstwowym modelu internetu
(materiał pomocniczy „Kopertowy quiz”). Będzie on jednocześnie podsumowaniem
dzisiejszych zajęć. Uczestnicy i uczestniczki mogą korzystać ze zrobionych podczas
prezentacji notatek. Za każde 2 punkty zdobyte przez daną drużynę, będzie ona
mogła otworzyć jedną kopertę. Razem więc każda z nich powinna zdobyć 6

punktów, aby dotrzeć do wiadomości napisanej dla nich przez koleżanki i kolegów
z przeciwnej grupy. Za jedną prawidłową odpowiedź przysługuje 1 punkt. Zabawę
kończy otwarcie ostatnich kopert przez obydwie drużyny i przeczytanie zawartych
w nich wiadomości. Podsumuj, mówiąc, że dziś mieliście okazję zgłębić warstwowy
model internetu TCP/IP – jego warstwy (aplikacji, transportu, internetu i łącza) oraz
używane w nich protokoły (HTTP, HTTPS, TCP i IP); a dzięki kopertowym
wiadomościom, które przed chwilą odczytaliście, mogliście także przekonać się, jak
wygląda proces kapsułkowania wiadomości.
CZAS
15 min
METODA
quiz, praca w grupach
POMOCE
ekran, rzutnik, komputer, materiał pomocniczy „Kopertowy quiz”, koperty z
wiadomościami
Ewaluacja
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestniczki i uczestnicy:


wiedzą, czym jest internet i warstwowy model internetu;



potrafią wymienić warstwy składające się na model TCP/IP;



znają podstawowe protokoły wykorzystywane na poziomie poszczególnych
warstw?

Opcje dodatkowe
Jeśli masz więcej czasu, poproś uczestników i uczestniczki o napisanie choć części
swojej wiadomości zero-jedynkowym językiem komputera. Przykład
wprowadzający i kod znakowy niezbędny do wykonania tego zadania znajdziesz
w materiale pomocniczym „Bitowe litery” w lekcji „Co się kryje w internecie”.
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Materiały ?


Materiał pomocniczy „Model internetu krok po kroku”



Materiał pomocniczy „Kopertowy quiz”
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Zadanie dla ucznia ?

Zadanie 1

Wstaw w luki odpowiednie słowa.
HTTPwarstwy internetuIPv4warstwy łączaIPv6drugim serwerem
Serwer WWW komunikuje się z komputerem w języku zwanym , czyli zgodnie z
protokołem przesyłania dokumentów hipertekstowych.
Protokół TCP wykorzystuje metodę tree-way-handshake, by nawiązać połączenie
np. jednego serwera z .
Istnieją dwie wersje protokołu IP: i , z których pierwsza daje możliwość
wygenerowania 4 mld unikatowych adresów.
Warstwowy model internetu TCP/IP składa się po kolei z: warstwy aplikacji,
warstwy transportu, i .
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Słowniczek ?
host
dowolna maszyna (np. komputer), która posiada własny adres IP oraz
uczestniczy w wymianie danych lub udostępnia usługi sieciowe poprzez sieć
komputerową.
pakiet danych
jednostka informacji w sieciach telekomunikacyjnych. Pakiet składa się z
nagłówków i obszaru danych. Nagłówek pakietu zawiera informacje
wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do odbiorcy. Obszar danych
zawiera informacje, które mają zostać przesłane w pakiecie.
serwer
podłączony do sieci komputer, który udostępnia pewne własne zasoby
innym komputerom lub pośredniczy w przekazywaniu danych pomiędzy
nimi. Zwykle są to maszyny specjalnie przeznaczone do tej roli, wyposażone
w potężne dyski twarde, dużą ilość pamięci RAM oraz wydajne procesory
serwerowe.
protokół HTTP
(ang. Hypertext Transfer Protocol), jeden z podstawowych protokołów (tj.
reguł postępowania i kroków podejmowanych przez urządzenie w celu
nawiązania łączności i wymiany danych) Internetu, odpowiadający np. za
ładowanie stron internetowych.
protokół FTP
(File Transfer Protocol) protokół komunikacyjny, umożliwiający
dwukierunkowy transfer plików pomiędzy klientem a serwerem.
protokół SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) protokół komunikacyjny opisujący sposób
przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. (źródło: Wikipedia)
protokół TCP
(Transmission Control Protocol) protokół komunikacyjny umożliwiający
nawiązanie połączenia oraz niezawodne przesyłanie pakietów pomiędzy
hostami z zachowaniem odpowiedniej kolejności ich odbioru.
protokół IP
(Internet Protocol) podstawowy protokół komunikacyjny umożliwiający
przekazywanie pakietów danych w Internecie oraz sieciach lokalnych i
przypisywanie adresów hostom
Wi-Fi
zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci
internetowych, w szczególności sieci lokalnych (LAN), opartych na
komunikacji radiowej (czyli WLAN). Ich zasięg waha się od kilku metrów
do kilku kilometrów, a przepustowość może osiągać wartości rzędu kilku
gigabitów na sekundę.
three-way handshake
procedura nawiązywania połączenia między dwoma hostami, zdefiniowana
w protokole TCP. Polega na kolejnej wymianie pakietów danych o
odpowiedniej zawartości.
adres IP
IP to protokół komunikacyjny używany powszechnie w Internecie i sieciach
lokalnych. Adres IP to liczba, która jest nadawana każdemu urządzeniu lub
grupie urządzeń połączonych w sieci. Służy on ich identyfikacji. Jeden adres
publiczny może być współdzielony przez wiele komputerów połączonych w
podsieć. W takiej sytuacji każdy komputer w podsieci ma adres z puli
adresów prywatnych. Większość komputerów korzysta z adresów IP
przydzielanych dynamicznie, tylko w czasie podłączenia komputera do sieci.
Po jego wyłączeniu dany adres IP może zostać przypisany innemu
urządzeniu.
ISP
(Internet Service Provider) podmiot oferujący usługę dostępu do sieci
Internet.
ethernet
standardy budowania sieci internetowych, zwłaszcza lokalnych. Obejmują
specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje
również formaty pakietów danych oraz normy dotyczące warstwy fizycznej.
światłowód
zamknięta struktura z włókna szklanego o formie przewodu, która
umożliwia wykorzystanie impulsów świetlnych do przesyłu informacji.
router
urządzenie sieciowe spełniające funkcję węzła komunikacyjnego. Służy do
łączenia różnych sieci komputerowych. Jest w stanie przekazać otrzymane
pakiety danych do sieci docelowej, rozróżniając ją spośród wielu innych.
Czyni to dzięki wykorzystaniu protokołów TCP/IP.

kapsułkowanie
opakowanie danych w określone nagłówki, odpowiadające kolejnym
protokołom. Dzięki temu procesowi pakiety danych mogą najpierw zostać
łatwo przekierowany do adresata (nagłówki IP), następnie może zostać
zagwarantowane ich dostarczenie i odbiór w dobrej kolejności, a wreszcie
przekazać mu za ich pomocą żądanie, plik czy wiadomość (protokoły
warstwy aplikacji).
Zobacz cały słowniczek.
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Czytelnia ?


Przewody, kable i WiFi, Khan Academy, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=qfwzYlWurFI&list=PLUch
O7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw



Adresy IP i DNS, Khan Academy, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=f_l32v–
01c&list=PLUchO7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw&index=2



Pakiety, routery i niezawodność, Khan Academy, dostępny w internecie
[dostęp
14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=7qJKvHD13ys&list=PLUc
hO7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw&index=3



HTTP i HTML, Khan Academy, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=qIIatUxOIOc&index=4&lis
t=PLUchO7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw



Szyfrowanie i klucze publiczne, Khan Academy, dostępny w internecie
[dostęp
14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=JiRbrSerHPo&list=PLUch
O7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw&index=5



Cyberbezpieczeństwo i przestępczość, Khan Academy, dostępny w
internecie [dostęp 14.11.2016] https://www.youtube.com/watch?v=0BWPOLy1EY&list=PLUchO7GuOkaCqc_todZJpXsHDQdJQJfFw&index=
6



Writer, Jak działa internet, Intel iQ, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016] https://iq.intel.pl/jak-dziala-internet/



Jak działa internet, Kurs Django Girls, dostępny w internecie [dostęp
14.11.2016] http://tutorial.djangogirls.org/pl/how_the_internet_works/



Konwersja z systemu dziesiętnego na binarny, Khan Academy, dostępny w
internecie [dostęp 14.11.2016] https://pl.khanacademy.org/math/algebrahome/alg-intro-to-algebra/algebra-alternate-number-bases/v/decimal-tobinary



Kurose James F., Ross Keith W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe.
Wydanie V, Helion
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Zadanie ?
Projekt zakłada przeprowadzanie przez poszczególne grupy projektowe analizy
szans, jakie na rynku pracy daje ukończenie różnych kierunków studiów.
Celem projektu jest:


rozwój umiejętności wyszukiwania informacji, a także przeprowadzania ich
analizy i syntezy;



wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w zespole;



zachęcenie do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszej edukacji.

Zakres podjętej analizy może zostać dostosowany do zainteresowań grupy.
Uczestnicy i uczestniczki mogą badać między innymi: szanse znalezienia pracy po
kierunkach ścisłych lub humanistycznych, losy absolwentów konkretnej uczelni lub

kierunku studiów lub zdobyć informacje na temat kierunku studiów, który
gwarantuje pracę w danej branży.
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Rezultat ?
Poszczególne grupy projektowe same powinny wybrać sposób prezentacji rezultatu
swoich prac spośród następujących możliwości:


prezentacja multimedialna przygotowana z zamiarem zamieszczenia w
internecie



prezentacja multimedialna przygotowana z zamiarem zaprezentowania jej w
czasie krótkiego wykładu



poradnik przygotowany w formie raportu (około 2–3 strony)



gazetka ścienna



krótki film (trwający nie dłużej niż 3 minuty)



audycja radiowa / słuchowisko radiowe (trwające nie dłużej niż 3 minuty)



prosta strona internetowa (np. przygotowana według jednego z powszechnie
dostępnych szablonów w portalach blogowych lub służących do bezpłatnego
tworzenia stron www)
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Czas trwania ?
4–6 tygodni — realizacja projektu zakłada przeprowadzenie:


zajęć wprowadzających (45 minut),



3 spotkań konsultacyjnych dla każdej z grup projektowych (około 30 minut
każde),



spotkania służącego prezentacji rezultatów prowadzonych prac.
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Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestniczki i uczestnicy projektu:



rozumieją, że każde zadanie związane z wyszukiwaniem i
wykorzystywaniem informacji należy rozpocząć od precyzyjnego określenia
potrzeby informacyjnej;



znają znaczenie planu działań jako podstawowej formy organizacji pracy
umożliwiającej efektywne wyszukiwanie informacji;



wiedzą, że w praktyce szkolnej i akademickiej należy stosować różnorodne
źródła informacji;



pamiętają, że należy krytycznie podchodzić do źródeł informacji —
weryfikują zdobyte informacje przed ich wykorzystaniem.

Umiejętności
Uczestniczki i uczestnicy projektu:


potrafią samodzielnie zaplanować proces wyszukiwania informacji w
zależności od zadania, które realizują;



potrafią porządkować zdobyte przez siebie informacje zgodnie z celem,
jakiemu mają posłużyć;



potrafią wyciągać wnioski ze zgromadzonych informacji oraz przedstawiać
je w ustrukturyzowany sposób;



umieją przedstawić rezultaty swojej pracy w zrozumiały i atrakcyjny sposób;



umieją krytycznie zweryfikować efekty swojej pracy pod kątem stawianych
wymogów i własnych oczekiwań związanych z jakością pracy;



potrafią przeanalizować własną pracę i wyciągnąć z niej wnioski na
przyszłość.
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Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Wstępne określenie zakresu projektu i sposobu prezentacji.
3. Potwierdzenie zakresu projektu i sposobu prezentacji.
4. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
5. Określenie informacji, które będą potrzebne do realizacji zadania.
6. Wybór źródeł informacji, które będą wykorzystywane w projekcie.
7. Spotkanie konsultacyjne I.

8. Wybór najważniejszych informacji.
9. Wyciągnięcie wniosków z zebranych informacji.
10. Spotkanie konsultacyjne II.
11. Sformułowanie tezy.
12. Ustalenie kolejności prezentowanych informacji.
13. Samoocena.
14. Spotkanie konsultacyjne III.
15. Przygotowanie i przećwiczenie prezentacji.
16. Prezentacja rezultatów projektu.
17. Końcowa refleksja.
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Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu

1.
Przedstaw zadanie projektowe — „Matura i co dalej?”. Zwróć uwagę uczestniczek i
uczestników projektu, że podejmowana przez nich decyzja dotycząca wyboru
kierunku studiów będzie miała istotne konsekwencje dla ich przyszłego życia.
Wprowadź w temat projektu, zadając kilka z poniższych pytań:


Co decyduje o tym, jaki kierunek studiów wybierzemy?



Jakie elementy warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję na temat
przyszłych studiów?



Czego oczekujemy od studiów wyższych?



Czy wiemy już, jaką pracę chcemy w życiu wykonywać?



Czy zależy nam na studiach, dzięki którym zdobędziemy możliwie
konkretny „fach”, czy raczej studiach ogólnorozwojowych, które pomogą
nam zdecydować, co chcemy robić w życiu?



Absolwenci których kierunków studiów najszybciej znajdują pracę?



Jakiego typu kwalifikacji i umiejętności potrzeba obecnie na rynku pracy?



Czy warto podporządkowywać wybór kierunku studiów wyłącznie tym
zawodom, które obecnie cieszą się największą popularnością na rynku
pracy? Na jakie inne elementy należy zwrócić uwagę?

Wskazane powyżej pytania będą również pomocne w czasie pierwszego spotkania
konsultacyjnego — pomogą doprecyzować potrzebę informacyjną związaną z
realizowanym projektem.
CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej, dyskusja

2.
Przedstaw zasady realizacji projektu. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC). W szczególności omów
określony przez siebie czas realizacji projektu, częstotliwość i zasady odbywania się
spotkań konsultacyjnych, możliwe formy prezentacji.
Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników zajęć na konieczność zawężenia zakresu
analizy po wcześniejszej konsultacji z tobą. Jego celem jest skonkretyzowanie
tematu i uczynienie go bardziej interesującym dla danej grupy projektowej. Ma
wyjść naprzeciw oczekiwaniom i dotyczyć obecnych dylematów uczestniczek i
uczestników projektu.
Przykładowe zawężenia i uściślenia tematu:


„Studia na kierunkach humanistycznych a szanse na rynku pracy”.



„Szanse na rynku pracy absolwentów uczelni na Dolnym Śląsku”.



„Socjologia a szanse na rynku pracy”.



„Kierunki studiów dające szansę na prace w sektorze kultury”.



„Kierunek studiów a szanse na pracę w branży informatycznej”.

CZAS
5 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy „Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC).

3.

Omów model „Wielkiej szóstki” jako przydatne narzędzie w pracy z wyszukiwaniem
i wykorzystywaniem informacji.
Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników zajęć, że kolejne elementy modelu będą
przydatne w planowaniu pracy poszczególnych grup projektowych.
CZAS
5 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
tablica, kreda lub marker, wiedza w pigułce z lekcji „Strategiczne myślenie w
wyszukiwaniu informacji”, infografika „Jak skutecznie szukać informacji”.

4.
Poproś uczestniczki i uczestników zajęć o podzielenie się na 5–6 osobowe zespoły
projektowe. Rozdaj materiał pomocniczy „Matura i co dalej — skład grup
projektowych” (ODT, DOC), prosząc poszczególne zespoły o:


wskazanie osób uczestniczących w danym zespole projektowym,



podjęcie wstępnej decyzji odnośnie sposobu zaprezentowania rezultatów
projektu,



ewentualne zawężenie zakresu projektu.

Zwróć uwagę uczestniczek i uczestników na fakt, że zawężenie zakresu pracy oraz
decyzja odnośnie sposobu zaprezentowania rezultatów projektu mają obecnie
charakter wstępny. Podjęta przez zespół decyzja zostanie potwierdzona w czasie
pierwszego spotkania konsultacyjnego.
CZAS
20 min
METODA
praca w grupach
POMOCE
Materiał pomocniczy „Matura i co dalej — skład grup projektowych” (ODT, DOC)

5.
Przedstaw zasady oceny projektów według materiału pomocniczego „Matura i co
dalej — tabela oceny pracy grupy”(ODT, DOC). Rozdaj poszczególnym
zespołom karty pracy grup projektowych „Matura i co dalej” (ODT, DOC). Zaznacz,
że w czasie pierwszego spotkania konsultacyjnego zostanie omówiony cel i podział
pracy (część A) oraz źródła informacji (część B).

CZAS
5 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy „Matura i co dalej — tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC), karty pracy grup projektowych „Matura i co
dalej” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne I
Celem spotkania jest omówienie sposobu prezentacji rezultatów projektu, podziału
zadań w zespole oraz wyboru źródeł informacji (karta pracy grup projektowych
„Matura i co dalej” (ODT, DOC) część A i B).
1. Upewnij się, że zespół projektowy potwierdza zadeklarowany w czasie
spotkania wprowadzającego sposób zaprezentowania rezultatów projektu
oraz zaproponowane przez siebie zawężenie zakresu analizy. W razie
potrzeby, po stosownych modyfikacjach, zaakceptuj rozwiązania
proponowane przez grupę.
2. W odniesieniu do podziału pracy upewnij się, że:
o

wszystkie osoby w grupie są zaangażowane w prowadzone prace;

o

każdy zna i rozumie swój zakres obowiązków;

o

poszczególne zadania zostały rozdzielone zgodnie z umiejętnościami
poszczególnych osób.

3. W odniesieniu do wyboru źródeł informacji upewnij się, że:
o

treść zadania projektowego została poprawnie zinterpretowana przez
grupę; (Jeśli nie — rozważ zadanie wybranych pytań wskazanych w
punkcie 1 zajęć wprowadzających.)

o

zespół wie, jakie informacje są niezbędne do realizacji projektu;

o

lista pomysłów na źródła obejmuje wszystkie typy informacji, które
zostały wskazane jako niezbędne do realizacji zadania;

o

wskazane zestawienie źródeł, z których zespół zamierza korzystać w
czasie realizacji projektu, jest wystarczające;

o

zespół stosuje różnorodne źródła informacji — korzysta zarówno z
internetu, jak i z tradycyjnych źródeł informacji (książki, czasopisma,
gazety codzienne, raporty);

o

problemy, które grupa projektowa napotka, przeprowadzając
zaplanowane przez siebie poszukiwania, nie przekraczają możliwości
i czasu, jakim dysponują uczestnicy i uczestniczki projektu;

o

sposób, w który zespół porządkuje gromadzone informacje, jest
zrozumiały i odpowiedni z punktu widzenia rezultatu końcowego.

W razie potrzeby zaproponuj zmodyfikowanie zestawienia źródeł informacji.
Zwróć szczególną uwagę zespołu projektowego na konieczność pozyskiwania
tylko tych informacji, które związane są z realizowanym zadaniem.
Zaznacz, że w czasie kolejnego spotkania konsultacyjnego omówicie
informacje znalezione przez grupę i wynikające z nich wnioski (część C karty
pracy „Matura i co dalej” (ODT, DOC)).
CZAS
około 30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
karta pracy grupy projektowej „Matura i co dalej” (ODT, DOC), materiał
pomocniczy „Matura i co dalej — skład grup projektowych” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Celem spotkania jest omówienie analizy i syntezy zgromadzonych przez grupę
informacji (karta pracy grup projektowych „Matura i co dalej” (ODT, DOC) część
C).
1. Upewnij się, że:
o

zespół poprawnie dobrał informacje, które zostały poddane
szczegółowej analizie;

o

przeprowadzona analiza jest wystarczająca z punktu widzenia
planowanego rezultatu projektu;

o

grupa projektowa wyciąga poprawne wnioski ze zgromadzonych
informacji;

o

wszystkie wnioski znajdują potwierdzenie w materiałach, którymi
dysponuje grupa projektowa.

W razie potrzeby zaproponuj rozbudowanie analizy o te wątki, które grupa
pominęła, a które wydają się niezbędne dla finalnego rezultatu projektu.
Zwróć szczególną uwagę na konieczność wyciągania wniosków z informacji,
które zostały poddane analizie. W przypadku projektów zakładających
wyszukiwanie informacji zwykle ta właśnie faza nastręcza najwięcej

trudności. Warto uświadomić grupie, że na pewnym etapie prac nie należy
poszukiwać kolejnych informacji, a skupić się na uporządkowaniu wniosków,
które wynikają z poznanych już materiałów.
2. Zaznacz, że w czasie kolejnego spotkania konsultacyjnego omówicie plan
prezentacji i dokonacie samooceny pracy w projekcie (części D i E karty
pracy „Matura i co dalej” (ODT, DOC)).
CZAS
około 30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
karta pracy grupy projektowej „Matura i co dalej” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne III
Celem spotkania jest omówienie sposobu prezentacji wyników pracy oraz skłonienie
grupy do przeprowadzenia procesu samooceny (karta pracy grup projektowych
„Matura i co dalej” (ODT, DOC) części D i E).
1. W odniesieniu do prezentacji wyników pracy upewnij się, że:
o

zespół rozumie, że nie powinien prezentować wszelkich zdobytych
przez siebie informacji, a wyłącznie te, które są niezbędne do
wyjaśnienia omawianego zagadnienia;

o

zespół wie, który z wniosków jest najistotniejszy, i od niego
rozpocznie prezentację efektów swojej pracy;

o

grupa zaplanowała kolejność prezentacji poszczególnych wątków
zgodnie z przyjętą przez siebie strukturą wskazującą związki
przyczynowo-skutkowe i wzajemne zależności omawianych
zagadnień.

W szczególności uczul członków zespołu projektowego na konieczność
przeprowadzenia selekcji zgromadzonych informacji. W tej fazie o sukcesie
decyduje umiejętność syntezy i zdolność do eliminacji tych informacji, które
utrudnią zrozumienie przekazu lub uczynią go za długim czy zbyt
skomplikowanym.
2. W odniesieniu do samooceny zachęć grupę do przemyślenia elementów
wskazanych w części E karty pracy grupy projektowej „Matura i co
dalej” (ODT, DOC). Zasugeruj osobom zaangażowanym w prace zespołu, że
po zaprezentowaniu efektów pracy mogą pojawić się pytania związane z
samooceną sposobu przygotowania projektu.

CZAS
około 30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
karta pracy grupy projektowej „Matura i co dalej” (ODT, DOC), materiał
pomocniczy „Matura i co dalej — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Matura i co dalej — tabela oceny
pracy grupy” (ODT, DOC) i „Tabela oceny prezentacji”. Tabelę oceny pracy grupy
możesz uzupełniać na bieżąco.
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Materiały ?
karta pracy grupy projektowej „Matura i co dalej” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Matura i co dalej — skład grup projektowych” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Matura i co dalej — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)
materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)
infografika „Jak skutecznie szukać informacji”
wróć do spisu treści

Zasoby ?
Instytucje


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — www.nauka.gov.pl.



Ministerstwo Edukacji Narodowej — www.men.gov.pl.



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej — www.mpips.gov.pl.



Główny Urząd Statystyczny — www.stat.gov.pl.



EUROSTAT — www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

Źródła analiz i opracowań



Portal edukacyjny Perspektywy — www.perspektywy.pl.



Instytut Analiz Rynku Pracy — www.iarp.edu.pl.



Business Center Club — www.bcc.org.pl.



Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
— www.pkpplewiatan.pl.



Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych — www.case-research.eu.



Instytut Sobieskiego — www.sobieski.org.pl.



Kongres Obywatelski — www.kongresobywatelski.pl.

Źródła opinii


Dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik”.



Tygodniki: „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”.



Magazyny: „Res Publica Nowa” (www.publica.pl), „Krytyka polityczna”
(www.krytykapolityczna.pl), „Kultura Liberalna” (www.kulturaliberalna.pl),
„Instytut Obywatelski” (www.instytutobywatelski.pl).
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Kluczowe frazy przydatne w czasie wyszukiwania informacji w internecie:


„młodzi na rynku pracy”



„studia z perspektywami”



„dobra praca po studiach”



„tendencje na rynku pracy”



„ranking najlepszych kierunków studiów”



„kompetencje wymagane przez pracodawców”



„ranking najlepszych uczelni”
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Zadanie ?
Projekt zakłada stoworzenie profilu użytkownika wybranego forum dyskusyjnego,
który będzie brał aktywny udział w toczących się na forum dyskusjach i zbuduje
swój autorytet wśród innych forumowiczów.
Celem projektu jest:


zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania komunikacji na forum
dyskusyjnym,



nabycie umiejętności wypowiadania się na forum dyskusyjnym,



nabycie umiejętności analizy komunikacji na forum dyskusyjnym,



wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.

wróć do spisu treści

Rezultat ?
Każda grupa w trakcie realizacji projektu:


stworzy profil użytkownika forum dyskusyjnego;



zaistnieje na forum dyskusyjnym, uczestnicząc w dyskusjach;



przeprowadzi analizę komunikacji z udziałem stworzonego użytkownika.
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Czas trwania ?
Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.
Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres
działań, tak aby realizacja zajęła 4 lub 8 tygodni.
Jeśli chcesz zrealizować krótszy projekt, możesz:


zrezygnować z analizy wybranych forów w pierwszym tygodniu (karta pracy
„Analiza forów” (ODT, DOC)),



zrezygnować z części aktywności w trzecim tygodniu, związanych z
dokumentowaniem aktywności na forum (karta pracy grupy projektowej
„Aktywność na forum” (ODT, DOC)),



skrócić czas tworzenia użytkownika przez grupy.

Jeśli chcesz zrealizować dłuższy projekt, możesz go rozbudować o:


dodatkowe dwa tygodnie rozwijania aktywności użytkownika stworzonego
przez grupy,



bardziej szczegółową analizę aktywności na forum.
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Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki:


znają metody weryfikacji wiarygodności użytkowników forów
dyskusyjnych;



wiedzą, jak działają fora dyskusyjne na podstawie wybranego forum;



rozumieją potrzebę krytycznego patrzenia na wypowiedzi w internecie.

Umiejętności
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią pracować w grupach,



posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie,



potrafią dzielić się zadaniami,



potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy w grupie,



potrafią w grupie podjąć decyzję dotyczącą forum dyskusyjnego, na którym
będą działać,



potrafią stworzyć i wykreować użytkownika forum dyskusyjnego,



potrafią poddać analizie zainicjowaną komunikację na forum dyskusyjnym,



potrafią wyciągać wnioski z przeprowadzonej analizy,



potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy.

wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Zapoznanie się z kilkoma forami dyskusyjnymi.
3. Wypełnienie indywidualnych kart pracy „Analiza forów” (ODT, DOC).
4. Wybranie jednego forum dyskusyjnego do projektu.
5. Analiza aktywności najbardziej popularnych użytkowników.
6. Określenie profilu użytkownika forum dyskusyjnego.
7. Stworzenie użytkownika forum dyskusyjnego.
8. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
9. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
10. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC).
11. Spotkanie konsultacyjne I.
12. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi na forum.

13. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
14. Dokumentowanie aktywności na forum dyskusyjnym związanych z
wypowiedziami użytkownika.
15. Częściowe uzupełnienie karty pracy grupy projektowej „Aktywność na
forum” (ODT, DOC).
16. Spotkanie konsultacyjne II.
17. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi na forum.
18. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
19. Analiza postów użytkownika na forum dyskusyjnym.
20. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Aktywność na
forum” (ODT, DOC).
21. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Analiza postów” (ODT, DOC).
22. Rozpoczęcie przygotowań do prezentacji.
23. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Forum —
prezentacja” (ODT, DOC).
24. Spotkanie konsultacyjne III.
25. Ćwiczenie prezentacji.
26. Prezentacja grup.
27. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu
Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:


zostaną przydzieleni do grup projektowych,



zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,



zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,



zaplanują następne spotkanie grup projektowych,



zbiorą doświadczenia związane z forami dyskusyjnymi,



zastanowią się nad istniejącymi forami dyskusyjnymi.

1.
Napisz na tablicy tytuł „Fora dyskusyjne”. Zadaj pytanie: „jakie znacie fora
dyskusyjne?”. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Zadaj pytania:


Jakie macie doświadczenia na forach dyskusyjnych?



W jakich sytuacjach z nich korzystaliście?



Jakie trudności napotkaliście, korzystając z forów dyskusyjnych?

Następnie zapytaj uczestników i uczestniczki, jakie czynniki powinni wziąć pod
uwagę, wybierając forum dyskusyjne, na którym chcieliby się wypowiadać.
Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią poniższe elementy, zwróć uwagę na:


ilość użytkowników i użytkowniczek,



daty założenia kont (tylko dawne, tylko nowe),



aktywność na forum (ostatnie posty, ilość postów),



wybrane wątki i wypowiedzi,



mechanizmy oceniania (lubienie i nielubienie postów, różne statusy
użytkowników).

CZAS
10 min
METODA
burza mózgów, rozmowa
POMOCE
tablica, kreda

2.
Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC).
Zwróć uwagę przede wszystkim na:


samodzielność i zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do
realizacji projektu,



związek projektu z rzeczywistością, zainteresowaniami grupy,



ideę pracy w grupie przy projekcie,



czas trwania projektu,



spotkania konsultacyjne,



karty pracy grupy projektowej,



tabele oceniania.

CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z
grupami”(ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Odpowiednim podziałem w
tym projekcie jest podział na grupy biorący pod uwagę zainteresowania uczestników
i uczestniczek. Rozdaj każdej grupie harmonogram projektu i poproś o zapoznanie
się z nim. Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na
pojawiające się pytania.
Zwróć uwagę na:


terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i
godziny),



kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Forum — harmonogram” (ODT, DOC)

4.
Rozdaj grupom karty pracy i tabele oceniania. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi
materiałami.

Zwróć uwagę że:


karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i
oceny pracy grupy,



karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować
projekt na poszczególnych etapach,



istotne jest zapoznanie się z tabelami oceny.

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
indywidualna karta pracy „Analiza forów”(ODT, DOC), karty pracy grupy
projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC), „Aktywność na
forum” (ODT, DOC), „Forum — prezentacja” (ODT, DOC), „Analiza
postów” (ODT, DOC), materiał pomocniczy „Forum — tabela oceny pracy
grupy”(ODT, DOC) i „Forum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC).
Spotkanie konsultacyjne I
Zapytaj uczestniczki i uczestników, jakim forom dyskusyjnym się przyglądali i do
jakich wniosków doszli. Zapytaj, jakie forum wybrali i dlaczego. Jak określili profil
użytkownika?
Zwróć uwagę na:
1. wybrane forum dyskusyjne
o

Czy grupa sprawdziła, jak wygląda aktywność użytkowników na
wybranym forum?

o

Czy tematyka forum pozwoli grupie aktywnie w nim uczestniczyć?

o

Jak wygląda stworzony profil użytkownika?

2. wypisanie działań i terminy
o

Czy jest realne wykonanie takiego projektu?

o

Czy działania są szczegółowo wypisane?

o

Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?

o

Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne
działania?

o

Jak są rozdzielone zadania między osobami?

o

Czy jest dla wszystkich jasne, kto i kiedy jest odpowiedzialny za
zarządzanie kontem użytkownika forum?

o

Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do
wykonania zadań?

3. projekt jako całość
o

Czy grupa posiada umiejętności potrzebne do wykonania projektu?

o

Jakie trudności uczestnicy i uczestniczki mogą napotkać na swojej
drodze?

CZAS
20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełnione indywidualne karty pracy „Analiza forów”(ODT, DOC), wypełniona
karta pracy grupy projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Poproś o przedstawienie dotychczasowej aktywności użytkownika grupy na forum.
Zwróć uwagę na:
1. aktywność na forum
o

Czy grupa regularnie zamieszcza posty?

o

Czy grupie udaje się zaangażować innych użytkowników forum w
dyskusję?

o

Jaki jest odzew innych użytkowników na posty użytkownika grupy?

o

Co można zmienić, żeby uzyskać większą aktywność wokół postów
użytkownika grupy?

2. współpracę w grupie
o

Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań
w grupie?

o

Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

o

Czy wszyscy uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział
projekcie?

3. przygotowania do prezentacji
o

Czy grupa wie, czego powinna dotyczyć prezentacja?

CZAS
20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
częściowo wypełniona karta pracy grupy projektowej „Aktywność na
forum” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne III
Poproś grupę o przedstawienie analizy postów, którą zrobili.
Zwróć uwagę na:
1. analizę postów
o

Czy grupie udało się wyciągnąć wnioski z dokonanej analizy? Czy
grupa wie, jaka jest przyczyna popularności i braku popularności
wybranych postów?

2. przygotowania do prezentacji
o

Zapytaj grupę, na jakim etapie przygotowywania są do prezentacji.

Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:
1. Jaką formę będzie mieć prezentacja? Czy będzie to prezentacja ze slajdami,
prezentacja prezi, wypowiedź?
2. Czy grupa ma świadomość limitu czasowego prezentacji?
3. Jeśli więcej niż jedna osoba będzie przedstawiać prezentację, czy podział
zadań między osobami jest jasny?
4. Czy prezentacja ma odpowienią strukturę: wprowadzenie, rozwinięcie,
zakończenie?
5. Czy grupa zapoznała się z materiałem pomocniczym „Tabela oceny
prezentacji”?
CZAS

20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełnione pracy grupy projektowej „Aktywność na forum” (ODT, DOC), „Forum
— prezentacja” (ODT, DOC) i „Analiza postów” (ODT, DOC)
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Ewaluacja ?
Do ewaluacji wykorzystaj materiały pomocnicze „Forum — tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC) i „Forum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC).
„Tabelę oceny pracy grupy” (ODT, DOC) możesz uzupełniać na bieżąco w trakcie
trwania projektu.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy indywidualnej „Analiza forów” (ODT, DOC)
karty pracy grupy projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Aktywność na forum” (ODT, DOC)
karty pracy grupy projektowej „Forum — prezentacja” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Analiza postów” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

materiał pomocniczy dla grup „Forum — harmonogram” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy dla grup „Netykieta” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Forum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Forum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

z

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



rzutnik podłączony do komputera

Przykładowe fora internetowe


http://www.forumnasze.pl/ — młodzieżowe forum dyskusyjne



http://www.filmweb.pl/forum — filmowe forum dyskusyjne



http://www.e-gory.pl/forum/ — forum o górach



http://forum.bieszczady.info.pl/ — forum o Bieszczadach



http://www.sfd.pl/ — sportowe forum dyskusyjne

Netykiety wybranych forów internetowych:


http://www.pnj.pl/Netykieta.htm

wróć na górę

Powiadomić, zaciekawić, przekonać —
planujemy kampanię promocyjną
Zadanie ?
Grupy uczestników i uczestniczek przygotowują projekt kampanii promocyjnej
wybranego wydarzenia kulturalnego lub akcji społecznej, odpowiednio dobieracjąc
formy promocji i sposoby docierania do odbiorców.
Celem projektu jest:


nabycie umiejętności tworzenia przekazów medialnych w różnych
konwencjach



zwiększenie wiedzy o podstawowych technikach marketingowych



rozwój umiejętności prezentowania wyników pracy na forum grupy, z
uwzględnieniem znajomości zasad proksemiki oraz medialnego savoirvivre'u
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Rezultat ?
Każda grupa w trakcie realizacji projektu przygotuje co najmniej 2 utwory o funkcji
reklamowo-informacyjnej oraz prezentację swojej kampanii na forum grupy.
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Prezentacja na forum ?
Jest to komentarz towarzyszący przygotowanym materiałom promocyjnym.
Prezentacja powinna zawierać:


opis założeń i metod kampanii



przedstawienie planowanego wydarzenia lub akcji: nazwę, miejsce, czas,
charakter, przebieg itp.



określenie grupy docelowej odbiorców i sposobów docierania do niej



opis materiałów promocyjnych pod względem zastosowania:gatunków
medialnych, ich połączeń i zabaw z konwencją oraz elementów informacji,
opinii i perswazji



wskazanie i uzasadnienie, które elementy materiałów promocyjnych mogą
być atrakcyjne i zachęcające dla docelowych odbiorców

Możliwe formy materiałów promocyjnych:


projekt bilbordu ulicznego (w formacie A2)



plakat reklamowo-informacyjny (w formacie A2)



krótka narracja cyfrowa



krótki filmik spełniający wymogi gatunkowe reklamy, wypowiedzi
informacyjnej, dokumentu lub reportażu filmowego



ulotka informacyjno-reklamowa



artykuł prasowy (na co najmniej 1800 znaków) w formie reklamy,
informacji, wywiadu itp., o przemyślanej rozkładówce, najlepiej ilustrowany
zdjęciami lub innymi obrazami



felieton lub artykuł publicystyczny o ukrytej funkcji promocyjnej



audycja radiowa spełniająca wymogi gatunkowe reklamy, informacji,
wywiadu itp.



materiał promocyjny o innej formie, skonsultowanej z osobą prowadzącą i
przez nią zaakceptowanej



fanpage lub strona wydarzenia na portalu społecznościowym



plan spotkania promocyjnego
Spotkanie promocyjne z dziennikarzami, działaczami społecznymi lub inną
grupą osób ma na celu poinformowanie o wydarzeniu, dyskusję na temat
zwiększenia szans jego powodzenia lub zachęcenie do uczestnictwa w nim.
Plan spotkania powinien obejmować (1) projekt sali, w której będzie się ono
odbywało (projekt w formie planszy lub slajdu, uwzględniający takie
elementy jak: układ stołów i krzeseł, miejsce dla prowadzącego, ustawienie
potrzebnych narzędzi do prezentacji, miejsca na poczęstunek, elementy
dekoracyjne i kolorystyczne, banery itp.) oraz (2) scenariusz spotkania.

Materiały przygotowywane przez zespoły powinny być różnorodne, każdy z nich
powinien wykorzystywać inne medium.
wróć do spisu treści

Czas trwania ?
5 tygodni. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie:


zajęć wprowadzających (45 min.)



2–3 spotkań konsultacyjnych dla każdej z grup projektowych



spotkania, na którym grupy zaprezentują wyniki pracy

W zależności od możliwości, czas projektu może zostać skrócony (min. 3 tygodnie)
lub wydłużony (maks. 7 tygodni). W takim przypadku rozważ zredukowanie lub
rozszerzenie ilości materiałów promocyjnych przygotowywanych przez grupy.
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki posiadają wiadomości na temat:


konwencji przekazów medialnych, zwłaszcza ich wyznaczników
gatunkowych;



możliwych sposobów dopasowywania przekazów do założonych celów;



możliwości łączenia i mieszania różnych konwencji, w tym gatunkowych;



wykorzystania przekazów pewnego typu do innych celów, niż by na to
wskazywała ich forma (np. wykorzystania informacji w przekazie
perswazyjnym);



technik projektowania przestrzeni zależnie od potrzeb (jeśli tworzą materiał
promocyjny „Plan spotkania”);



zasad medialnego savoir-vivre'u wystąpień publicznych;



organizacji pracy w grupie i tworzenia planu działań.

Umiejętności
Uczestniczki i uczestnicy potrafią:


podzielić się zadaniami, zaplanować pracę w grupie i skutecznie w niej
działać;



dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do tworzenia przekazów, w
zależności od ich celów;



tworzyć przekazy medialne, świadomie stosując różne konwencje i gatunki;



łączyć różne konwencje i bawić się gatunkami;



wskazać grupę docelową kampanii reklamowej i wymyślić atrakcyjne dla
niej materiały promocyjne;



wybrać najbardziej efektywne drogi komunikacji z odbiorcami;



prezentować wyniki swojej pracy w sposób interesujący i przystępny dla
odbiorców.

wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Wybór lub wymyślenie promowanej inicjatywy społeczno-kulturalnej.
3. Wybór typów materiałów promocyjnych do wykonania.
4. Określenie grupy docelowej kampanii.
5. Obmyślenie ogólnego pomysłu na kampanię (np. haseł reklamowych,
sposobu połączenia materiałów w spójną całość).
6. Podział zadań.
7. Spotkanie konsultacyjne I.

8. Doprecyzowanie koncepcji kampanii promocyjnej.
9. Wykonanie materiałów promocyjnych, w tym wybór oprawy wizualnej,
gatunków i konwencji.
10. Postprodukcja lub redagowanie.
11. Spotkanie konsultacyjne II.
12. Dopracowanie materiałów promocyjnych.
13. Przygotowanie wystąpienia: wybór formy i mówców, sporządzenie notatek.
14. Prezentacja wyników pracy przez poszczególne grupy.
15. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu
Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:


zostaną przydzieleni do grup projektowych;



zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych;



zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem;



zaplanują następne spotkanie grup projektowych;



wstępnie podzielą się zadaniami w grupie — zorganizują pracę na następny
tydzień, aż do kolejnego spotkania;



zastanowią się nad sposobami skutecznego docierania do potencjalnych
uczestników inicjatywy społecznej lub kulturalnej;



przywołają atrakcyjne ich zdaniem przekazy reklamowe i promocyjne;



rozważą, jakie gatunki przekazów medialnych są możliwe do zastosowania
w ramach kampanii promocyjnej.

1.
Przeprowadź dyskusję na temat możliwych dróg rozpowszechniania wiadomości o
wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych takich jak koncerty, premiery
filmów, imprezy klubowe, wystawy sztuki, wykłady, panele dyskusyjne, zbiórki
charytatywne, manifestaje, happeningi, przemarsze itp.

Na tablicy zapisuj media (np. prasa, telewizja) i gatunki przekazów medialnych (np.
reklama, ulotka, plakat, artykuł) wymieniane przez uczniów. W razie potrzeby
uzupełniaj listę.
Pytania pomocnicze:


Za pośrednictwem jakich mediów można dotrzeć do potencjalnych
uczestników? (Radio, telewizja, internet, rozdawanie ulotek, plakaty uliczne
i bilbordy…)



Które metody promocji są najskuteczniejsze? Czy jedna metoda może być
najlepsza dla wszystkich typów wydarzeń? Na czym polegają różnice?



Jakie gatunki przekazów są wykorzystywane w kampaniach promocyjnych?
(Plakat, bilbord, ulotka, artkuł prasowy, wywiad, reportaż, audycja
radiowa…)



W jaki sposób twórcy kampanii łączą wszystkie jej elementy w
konsekwentny przekaz? Jakie są elementy wspólne różnych typów
przekazów?



W jaki sposób w kampanii uwidaczniają się: informacje, opinie, perswazje,
manipulacje?

Poproś o podanie przykładów wyjątkowo udanych kampanii promocyjnych i o
uzasadnienie opinii.
CZAS
10 min
METODA
dyskusja
POMOCE
tablica, kreda

2.
Opowiedz o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).
Zaproponuj następnie uczestnikom i uczestniczkom zabawę w pracę specjalistów od
reklamy czy marketingu. Podkreśl zespołowy charakter pracy.
Zwróć uwagę na rezultaty projektu: materiały promocyjne i końcową prezentację.
Przedstaw możliwe typy materiałów do wyboru. Zwróć uwagę, że lista nie jest
kompletna — uczestnicy i uczestniczki mogą przedstawić swoje propozycje.
CZAS

15 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Kampania promocyjna —
harmonogram” (ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników na grupy projektowe.
Optymalna liczebność grupy to 6 osób. Poproś o to, aby grupy usiadły razem.
Każdej grupie daj następujące materiały pomocnicze: Kampania promocyjna —
harmonogram (ODT, DOC), Kampania promocyjna — tabela oceny pracy
grupy (ODT, DOC) oraz karta pracy Kampania promocyjna — 1. etap (ODT, DOC).
Omów zadania, jakie mają wykonać uczestnicy i uczestniczki w pierwszym tygodniu
projektu.
Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na
pojawiające się pytania.
CZAS
10 min
METODA
miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
Kampania promocyjna — harmonogram (ODT, DOC), Kampania promocyjna —
tabela oceny pracy grupy(ODT, DOC) oraz karta pracy Kampania promocyjna —
1. etap(ODT, DOC)

4.
Pozwól grupom na swobodną rozmowę, podczas której będą mogły wstępnie
zorganizować pracę. Na koniec umów się z poszczególnymi grupami na spotkanie
konsultacyjne I. Poproś wszystkie grupy o przyniesienie wypełnionej karty pracy
Kampania promocyjna — 1 etap (ODT, DOC).
CZAS
10 min
METODA
praca w grupach

Spotkanie konsultacyjne I
Poproś grupę o
etap(ODT, DOC).

wypełnioną kartę

pracy

Kampania

promocyjna

—

1.

Wspólnie zastanówcie się i przedyskutujcie, czy grupa:


realnie ocenia swoje możliwości i ma szansę pomyślnej realizacji zadania?
W przypadku wątpliwości rozważcie np. zaangażowanie do pracy nad
określonym materiałem większej ilości osób albo zamianę planowanego
materiału promocyjnego na technicznie łatwiejszy w realizacji.



rozpisała zadania wystarczająco szczegółowo?



rozdzieliła zadania równomiernie?
Czy jedna osoba nie będzie się zajmowała wszystkim albo może ktoś jest
odsunięty od pracy przez resztę grupy?



zna wyznaczniki gatunkowe i konwencje stosowane w obrębie wybranych
materiałów?
Np. jeśli wybiorą plakat — sprawdź, czy wiedzą, co powinno się na nim
znajdować, aby spełniał swoje zadanie, jak uczynić go ciekawym dla
odbiorców itp.



widzi jakieś niedociągnięcia w swojej pracy, które z czasem mogą się
przerodzić w poważne problemy?
Jeśli tak, postarajcie się znaleźć rozwiązanie zawczasu.

Przypomnij grupie szczegółowe wymogi odnośnie wykonania materiałów: formaty,
orientacyjna długość filmików czy audycji, objętość tekstów.
Przekaż grupie kartę pracy Kampania promocyjna — 2. etap (ODT, DOC).
Poinstruuj grupę, że najlepiej, jeśli spotkają się i wypełnią wspólnie kartę w 2.
tygodniu prac, zaś tygodnie 3. i 4. przeznaczą w całości na wykonanie materiałów.
Umówcie się na następne spotkanie konsultacyjne. Poproś grupę, aby przyniosła na
spotkanie wypełnioną kartę pracy oraz przygotowane materiały promocyjne lub ich
wersje robocze. Rozważ przeprowadzenie dodatkowego spotkania konsultacyjnego
w połowie 3. tygodnia. Dzięki temu sprawdzisz, czy prace posuwają się we
właściwym tempie, czy każdy robi, co do niego należy i czy pomysły na materiały
promocyjne odpowiadają potrzebom określonej wcześniej grupy docelowej.
CZAS
20--30 min
METODA

rozmowa
POMOCE
wypełniona przez grupę karta pracy Kampania promocyjna — 1. etap(ODT, DOC),
pusta karta pracy Kampania promocyjna — 2. etap(ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Poproś grupę o wypełnioną kartę pracy (Kampania promocyjna — 2. etap
prac (ODT, DOC)) oraz o prezentację materiałów promocyjnych.
Zapytaj grupę, czy jej członkinie i członkwie mają jakieś wątpliwości związane z
formą lub treścią prezentacji końcowej. Zwróć szczególną uwagę na aspekty
związane z analizą przygotowanych przez grupę materiałów pod względem funkcji
poszczególnych elementów, zastosowanego gatunku czy konwencji. Postaraj się
poprowadzić rozmowę tak, by wątpliwości uczestników i uczestniczek zostały
rozwiane.
W przypadku, gdy prace grupy będą bardzo opóźnione, spróbuj wspólnie z grupą
opracować nowy plan pracy na zbliżający się tydzień, tak aby udało się mimo
wszystko przygotować potrzebne materiały na czas. Postaraj się na nowo
zmotywować członków i członkinie grupy. Dowiedz się, czy grupa boryka się z
jakimiś innymi problemami i postaraj się pomóc w ich rozwiązaniu.
Poinformuj grupę o terminie spotkania, na którym prezentowane będą wyniki prac.
Rozdaj kartę pracy Kampania promocyjna — 3. etap (ODT, DOC).
CZAS
20--30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełniona przez grupę karta pracy Kampania promocyjna — 2. etap(ODT, DOC),
pusta karta pracy Kampania promocyjna — 3. etap(ODT, DOC).
Ewaluacja
Skorzystaj z materiału pomocniczego „Kampania promocyjna — tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC). Możesz uzupełniać go na bieżąco.
wróć do spisu treści

Materiały ?

materiał
pomocniczy
dla
harmonogram” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupy” (ODT, DOC)

grup

„Kampania

„Kampania

promocyjna

—

promocyjna

tabela

oceny

—

pracy

karta pracy „Kampania promocyjna — 1. etap” (ODT, DOC)
karta pracy „Kampania promocyjna — 2. etap” (ODT, DOC)
karta pracy „Kampania promocyjna — 3. etap” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



rzutnik



materiały papiernicze (tektury/bristol, biały papier, mazaki)



drukarka



kamera, aparat, dyktafon — w zależności od potrzeb

Oprogramowanie i aplikacje


do edycji wideo: Windows Movie Maker lub edytor wideo You Tube



do edycji grafiki lub zdjęć: Paint.net, Picasa, Gimp, Pixlr



do edycji lub publikacji nagrań dźwiękowych: Audacity, Soundcloud



do tworzenia plakatów: Glogster

Materiały z lekcji


Zmieniaj świat słowami — wiedza w pigułce

Literatura


Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Furman
Wojciech, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

z



Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Internetowe gatunki
dziennikarskie, Warszawa 2010.



Bauer Zbigniew, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009.



Lisowska-Magdziarz Małgorzata, Media powszednie. Środki komunikowania
masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u
progu XXI wieku [PDF], dostępny w
internecie: http://www.abazan.eu/gatunki2/Magdziarz,%20gatunki%20medi
alne.pdf, Kraków 2009, s. 131–137.



Fras Janina, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach
masowych [PDF], dostępny w
internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2855/1/Ja
nina%20Fras%20%20Podstawy%20identyfikacjii%20typologii%20wypowiedzi%20w%20me
diach%20masowych. pdf.

Przykłady kampanii promocyjnych i społecznych


przegląd kampanii społecznych o różnej
tematyce: http://www.kampaniespoleczne.pl/zestawienia



10 najsłynniejszych reklam produktów
czekoladowych: http://marketing-news.pl/message.php?art=33855



blog poświęcony kampaniom
reklamowym: http://ciekawareklama.blox.pl/html



artykuł o kampaniach reklamowych na
Facebooku: http://internet.gadzetomania.pl/2011/07/28/jakodniesc-sukces-na-facebooku-najciekawsze-kampanie-reklamowe



przegląd zagranicznych kampanii reklamowych na
Facebooku: http://www.migomedia.pl/analiza-kampanii-nafacebooku-na-przykladach-z-zagranicy



artykuł o kampaniach
ambientowych: http://www.ekonomicznie.pl/strefa.php?
strefa=artykuly&art=5

Dla grupy przygotowującej materiał „Plan spotkania”


wiedza w pigułce z lekcji „Jak przestrzeń na nas działa? ”



wyszukanie materiałów w internecie na temat: proksemiki, badań Edwarda
Halla (autora książki Ukryty wymiar), psychologii środowiskowej i

spostrzeżeń Humphry'ego Osmonda na temat rozkładu stołów szpitalnej
świetlicy, wpływu kolorów na nasze samopoczucie.

Jak ciekawie opowiedzieć historię? Cyfrowe
narracje
Zadanie ?
Projekt zakłada stworzenie trzyminutowej narracji cyfrowej na wybrany temat.
Celem projektu jest:


zwiększenie wiedzy z zakresu wykorzystywania nowych technologii w
opowiadaniu historii,



nabycie umiejętności tworzenia narracji cyfrowych,



wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.

Projekt wymaga umiejętności posługiwania się prostym programem do montowania
filmów, zdjęć i nagrań. Uczestnicy i uczestniczki bez problemu mogą
samodzielnie opanować umiejętność obsługi programu Windows Movie Maker
lub edytora wideo You Tube w ciągu godziny.
wróć do spisu treści

Rezultat ?

Każda grupa w trakcie realizacji projektu stworzy trzyminutową narrację cyfrową z
wykorzystaniem zdjęć, dźwięku, głosu narratora, wideo, tekstu (do decyzji grup).
Poszczególne etapy pracy mogą być dokumentowane na wspólnym klasowym blogu.
wróć do spisu treści

Czas trwania ?
Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.
Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres
działań, aby jego realizacja zajęła 4 lub 8 tygodni.
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym są narracje cyfrowe;



wiedzą, jaką formę mogą przybierać narracje cyfrowe;



znają różne narzędzia przydatne do stworzenia narracji cyfrowej.

Umiejętności
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią pracować w grupach,



posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie,



potrafią dzielić się zadaniami,



potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy grupie,



potrafią stworzyć scenariusz własnej narracji cyfrowej,



potrafią przygotować materiały cyfrowe potrzebne do wykonania narracji,



potrafią dobrać odpowiednie narzędzia do stworzenia narracji,



potrafią zmontować narrację cyfrową ze zgromadzonych materiałów,



potrafią stworzyć narrację cyfrową według przygotowanego scenariusza,



potrafią zaprezentować własną narrację cyfrową.

wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Zapoznanie się z przykładowymi narracjami cyfrowymi.
3. Analiza przykładowych narracji cyfrowych.
4. Sformułowanie tematu narracji.
5. Opracowanie wstępnego scenariusza i listy potrzebnych materiałów.
6. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
7. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC)
i kart indywidualnych „Analiza narracji” (ODT, DOC).
8. Spotkanie konsultacyjne I.
9. Praca nad scenariuszem narracji.
10. Gromadzenie potrzebnych materiałów.
11. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Scenariusz
narracji” (ODT, DOC).
12. Spotkanie konsultacyjne II.
13. Selekcja materiałów.
14. Montaż narracji.
15. Ukończenie wstępnej wersji narracji cyfrowej.
16. Spotkanie konsultacyjne III.
17. Ostatnie poprawki w montażu.
18. Przygotowanie narracji do prezentacji.
19. Prezentacja przygotowanych narracji.
20. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu
Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:


zostaną przydzieleni do grup projektowych,



zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,



zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,



zaplanują następne spotkanie grup projektowych,



poznają przykładowe narracje cyfrowe,



poznają narzędzia do tworzenia narracji cyfrowych.

1.
Napisz na tablicy tytuł projektu: „Jak ciekawie opowiedzieć historię?”. Zapytaj
grupę, z jakich elementów powinna się składać ciekawie opowiedziana historia.
Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.
Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się poniżej wymienione cechy, zwróć uwagę na:


zwięzłość,



dobrze sformułowany temat,



elementy zaskoczenia,



kreatywny sposób opowiadania historii,



zakończenie ujawniające cel opowieści.

Wprowadź pojęcie narracji cyfrowej. Zwróć uwagę, że narracja cyfrowa jest to
historia opowiedziana z wykorzystaniem cyfrowych elementów. Tymi elementami
mogą być: zdjęcia, wideo, dźwięki, głos narratora, muzyka, napisy. Zwróć uwagę na
tytuł projektu. Powiedz, że w trakcie realizacji projektów uczestnicy i uczestniczki
będą mieli za zadanie opowiedzenie historii w formie cyfrowej. Opowiedz również
o narzędziach przydatnych przy tworzeniu narracji cyfrowych.
Narzędzia do tworzenia narracji cyfrowych:


telefon komórkowy z aparatem cyfrowym



aparat cyfrowy



kamera cyfrowa



dyktafon



skaner



program do edycji video i audio

Zwróć uwagę, że narracje, które powstaną, powinny dotyczyć tematu najbliższego
otoczenia, środowiska, społeczności, z której pochodzą jej twórcy. Przedstaw
przykładowe tematy:


historia jakiegoś miejsca



krótki reportaż, którego bohaterami są sąsiedzi



reportaż z jednego dnia życia miasteczka, dzielnicy



ilustracja problemu dotyczącego mieszkańców



historia klasy

CZAS
15 min
METODA
rozmowa, miniwykład osoby prowadzącej
POMOCE
wiedza w pigułce z lekcji „Dokumentacja otoczenia”

2.
Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC).
Zwróć uwagę przede wszystkim na:


samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do
realizacji projektu,



ideę pracy w grupie przy projekcie,



czas trwania projektu,



spotkania konsultacyjne,



karty pracy grupy projektowej,



tabele oceniania.

CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z
grupami”(ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Daj każdej grupie
harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie
harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.
Zwróć uwagę na:


terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i
godziny),



kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Narracja — harmonogram” (ODT, DOC)

4.
Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabelę oceniania. Poproś grupy o
zapoznanie się z tymi materiałami.
Zwróć uwagę że:


karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i
oceny pracy grupy;



karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować
projekt na poszczególnych etapach.

Poproś grupy o zapoznanie się z tabelami oceny.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
karta pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC), karta pracy grupy
projektowej „Scenariusz narracji”(ODT, DOC), karta pracy indywidualnej

„Analiza narracji”(ODT, DOC), materiał pomocniczy „Narracja — tabela oceny
pracy grupy” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne I
Zapytaj członków grupy, jakie obejrzeli narracje i jakie wnioski wyciągnęli z ich
analizy. Zapytaj, jaką historię chcą wspólnie opowiedzieć. Jakiego tematu dotyczy i
dlaczego ten właśnie temat został przez nich wybrany?
Zwróć uwagę na:
1. zaproponowaną historię
o

Czy historia dotyczy tematu najbliższego otoczenia, społeczności czy
środowiska?

o

Czy temat nie jest zbyt obszerny na trzyminutową narrację cyfrową?

o

Czy historia jest interesująca dla grupy?

2. wypisanie działań i terminy
o

Czy jest realne wykonanie takiego projektu?

o

Czy działania są wystarczająco szczegółowo wypisane?

o

Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?

o

Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne
działania?

o

Jak są rozdzielone zadania między osobami?

o

Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do
wykonania zadań? Jeśli nie, czy mają pomysł, w jaki sposób zdobyć
te umiejętności?

3. projekt jako całość
o

Czy grupa posiada umiejętności potrzebne do wykonania projektu?

o

Czy kwestie techniczne nie będą przeszkodą w realizacji projektu?

o

Czy grupa posiada potrzebne zasoby albo wie, jak je zdobyć?

o

Jakie trudności uczestnicy projektu mogą napotkać na swojej drodze?

CZAS
20-30 min
METODA
rozmowa

POMOCE
wypełnione karty pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC) i karty
indywidualne „Analiza narracji”(ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Poproś grupę o przedstawienie scenariusza narracji. Wspólnie omówcie scenariusz.
Zwróć uwagę na:
1. sceny
o

Czy poszczególne sceny są dobrze opisane? Czy wiadomo, co będzie
się działo na ekranie?

o

Czy prowadzona narracja ma ciągłość?

o

Czy grupa posiada potrzebne materiały do poszczególnych scen? Jeśli
nie, czy zaplanowała, w jaki sposób je zgromadzić?

2. współpracę w grupie
o

Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań
w grupie?

o

Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

CZAS
20-30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełniona karty pracy grupy projektowej „Scenariusz narracji”(ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne III
Poproś grupę o prezentację narracji cyfrowej. Zapytaj członków grupy, na jakim są
etapie montażu są w tym momencie.
Zwróć uwagę na kwestie ważne ze względu na ukończenie narracji cyfrowej:


Jakie działania pozostały, żeby ukończyć narrację cyfrową?



Ile czasu zostało?



Czy realne jest wykonanie wszystkich działań, które grupa planuje?



Z czego grupa decyduje się zrezygnować, jeśli zostało zbyt mało czasu?

CZAS
15 min
METODA
rozmowa
wróć do spisu treści

Ewaluacja ?
Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Narracja — tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC); tabelę można uzupełniać na bieżąco.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Scenariusz narracji” (ODT, DOC)
karta pracy indywidualnej „Analiza narracji” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

materiał pomocniczy dla grup „Narracja — harmonogram” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Narracja — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



rzutnik podłączony do komputera z dostępem do internetu



do wyboru przez grupy:
o

telefon komórkowy z aparatem cyfrowym

o

aparat cyfrowy

o

kamera cyfrowa

z

o

dyktafon

o

skaner

Programy i aplikacje:


do edycji lub publikacji wideo: Windows Movie Maker, You
Tube, Vimeo



do edycji lub publikacji grafiki i
zdjęć: Paint.net, Picasa, Gimp, Pixlr, Flickr



do edycji lub publikacji nagrań
dżwiękowych: Audacity, Soundcloud



do tworzenia blogów: WordPress, Tumblr, Blogger



do tworzenia i publikacji prezentacji: Dysk Google, Prezi

Strony internetowe


http://www.storycenter.org/ — strona centrum opowieści cyfrowych.

wróć na górę

Jak zachować przeszłość? Projekt
digitalizacyjny
Zadanie ?
Zadaniem uczestników i uczestniczek jest zachowanie w formie cyfrowej wybranego
fragmentu przeszłości. Każda grupa zastanowi się, co jest dla nich istotne, a co z
biegiem czasu może nie być dostępne. Wybierze również odpowiednie narzędzia do
przeprowadzenia digitalizacji.
Celem projektu jest:


zapoznanie uczestników z celem i narzędziami digitalizacji,



nabycie umiejętności tworzenia archiwum internetowego,



wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.

wróć do spisu treści

Rezultat ?

Stworzenie internetowego archiwum ze zgromadzonych materiałów oraz
zaprezentowanie go na forum grupy.
wróć do spisu treści

Czas trwania ?
Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.
Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres
działań, aby czas realizacji wynosił 4 lub 8 tygodni.
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym jest digitalizacja,



znają narzędzia służące do digitalizacji.

Umiejętności
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią pracować w grupach;



posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie;



potrafią dzielić się zadaniami;



potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy grupie;



umieją wybrać fragment przeszłości, który chcą zachować;



potrafią podjąć decyzję odnośnie tego, jaki rodzaj materiału będą
digitalizować;



potrafią wykorzystać narzędzia i technologię do digitalizacji;



potrafią udokumentować wybrany materiał w formie cyfrowej;



potrafią stworzyć cyfrowe archiwum w internecie;



potrafią zaprezentować swoje archiwum.

wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Wybranie materiału do dokumentacji cyfrowej.
3. Doprecyzowanie pomysłu i przygotowanie planu działania.
4. Przemyślenie i przygotowanie narzędzi potrzebnych do digitalizacji.
Zorganizowanie pracy.
5. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
6. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Archiwum — podział
zadań” (ODT, DOC).
7. Spotkanie konsultacyjne I.
8. Gromadzenie materiału w formie cyfrowej.
9. Założenie archiwum internetowego.
10. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Tworzenie
archiwum” (ODT, DOC).
11. Spotkanie konsultacyjne II.
12. Dalsze gromadzenie, porządkowanie i opisywanie materiału w formie
cyfrowej.
13. Uzupełnianie archiwum internetowego gromadzonym materiałem.
14. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Prezentacja
archiwum” (ODT, DOC).
15. Spotkanie konsultacyjne III.
16. Ćwiczenie prezentacji.
17. Prezentacja projektów-archiwów.
18. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu
Na spotkaniu wprowadzającym uczestniczki i uczestnicy:


zostaną przydzieleni do grup projektowych,



zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,



zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,



zaplanują następne spotkanie grup projektowych,



dowiedzą się, czym jest digitalizacja,



poznają narzędzia do digitalizacji.

1.
Napisz na tablicy tytuł projektu „Jak zachować przeszłość?”. Zapytaj grupę, jakie
znają sposoby zachowywania przeszłości. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na
tablicy.
Jeśli poniżej wymienione sposoby nie pojawią się wśród odpowiedzi, zwróć uwagę
na:


ustnie przekazywane historie,



notatki,



zdjęcia i negatywy filmowe,



zdjęcia cyfrowe,



filmy cyfrowe,



skany dokumentów,



nagrania cyfrowe dźwięku.

Wprowadź pojęcie digitalizacji. Podkreśl, że digitalizacja to zachowywanie różnych
materiałów w formie cyfrowej. Zapytaj, jakich narzędzi można używać do
digitalizacji. Zwróć uwagę na tytuł projektu. Powiedz, że projekty, które uczestnicy
i uczestniczki będą realizować, mają na celu stworzenie cyfrowego archiwum
wybranego przez grupy kawałka przeszłości. Wybór należy do grup.
Przykładowe archiwa:


archiwum zdjęć i filmów z życia szkoły w formie kanału na YouTube'ie,



archiwum z nagraniami historii starszych ludzi w formie bloga,



archiwum zdjęć ważnych dla społeczności miejsc w formie internetowego
albumu,



archiwum skanów fotografii,



archiwum skanów kroniki szkolnej



i wiele innych, w zależności od pomysłowości i wyobraźni.

CZAS
15 min
METODA
rozmowa, prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
„Wiedza w pigułce” z lekcji „Dokumentacja otoczenia” i „Archiwum”

2.
Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC).
Zwróć uwagę przede wszystkich na:


samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do
realizacji projektu,



ideę pracy w grupie przy projekcie,



czas trwania projektu,



spotkania konsultacyjne,



karty pracy grupy projektowej,



tabele oceniania.

CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z
grupami”(ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Daj każdej grupie
harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie
harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.
Zwróć uwagę na:


terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe, ustalcie ich daty i
godziny),



kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Archiwum — harmonogram”(ODT, DOC)

4.
Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabele oceniania. Poproś grupy o
zapoznanie się z tymi materiałami.
Zwróć uwagę że:


karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i
oceny pracy grupy;



karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować
projekt na poszczególnych etapach.

Poproś grupy o zapoznanie się z tabelami oceny.
CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
karty pracy grupy projektowej „Archiwum — podział
zadań” (ODT, DOC), „Tworzenie archiwum”(ODT, DOC) i „Prezentacja
archiwum” (ODT, DOC), materiał pomocniczy „Archiwum - tabela oceny pracy
grupy”(ODT, DOC) i „Archiwum - tabela oceny prezentacji”(ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne I
Zapytaj grupę, co zdecydowała się dokumentować w formie cyfrowej. Dlaczego
chcą zachować właśnie ten materiał? Wspólnie omówcie wypisane działania.
Zwróć uwagę na:
1. wypisane działania i terminy
o

Czy realne jest wykonanie takiego projektu?

o

Czy działania są szczegółowo wypisane?

o

Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?

o

Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne
działania?

o

Jak są rozdzielone zadania między osobami?

o

Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do
wykonania zadań?

2. projekt jako całość
o

Czy grupa posiada umiejętności do wykonania projektu?

o

Czy kwestie techniczne nie będą przeszkodą w realizacji projektu?

o

Czy grupa posiada potrzebne zasoby albo wie, jak je zdobyć?

o

Jakie trudności mogą napotkać na swojej drodze?

CZAS
20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełnione karty pracy grupy projektowej „Archiwum — podział
zadań” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Zapytaj grupę, jak postępują prace przy zbieraniu materiałów. Czy pojawiły się
jakieś trudności? Jakie? Spróbujcie je wspólnie rozwiązać.
Zwróć uwagę na:
1. wybór formy archiwum
o

Czy wybrane archiwum jest adekwatne do zgromadzonego materiału?

o

Czy grupa posiada potrzebne umiejętności do zarządzania archiwum?

o

Czy grupa posiada zasoby potrzebne do uzupełniania archiwum?

2. podział zadań w grupie
o

Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań
w grupie?

o

Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

CZAS
20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełnione karty pracy grupy projektowej „Tworzenie archiwum”(ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne III
Zapytaj grupę, na jakim etapie są przygotowywania prezentacji.
Zwróć uwagę na:


Czy grupa ma świadomość limitu czasowego prezentacji?



Jeśli więcej niż jedna osoba będzie przedstawiać prezentację, czy podział
zadań w grupie jest jasny?



Czy prezentacja ma odpowienią strukturę: wprowadzenie, rozwinięcie,
zakończenie?



Czy grupa zapoznała się z materiałem pomocniczym „Archiwum - tabela
oceny prezentacji” (ODT, DOC)?



Czy grupa ma potrzebny sprzęt do swojej prezentacji?

CZAS
20 min
METODA
rozmowa
POMOCE
wypełnione karty pracy grupy projektowej „Prezentacja archiwum” (ODT, DOC)
Ewaluacja
Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC) i „Archiwum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC).
Tabelę oceny pracy grupy możesz uzupełniać na bieżąco.
wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy grupy projektowej „Archiwum — podział zadań” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Prezentacja archiwum” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

materiał pomocniczy dla grup „Archiwum — harmonogram” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



rzutnik podłączony do komputera z dostępem do internetu



do wyboru przez grupy:
o

telefon komórkowy z aparatem cyfrowym

o

aparat cyfrowy

o

kamera cyfrowa

o

dyktafon

o

skaner

Programy i aplikacje do publikowania treści w sieci


wideo: You Tube lub Vimeo



grafika lub zdjęcia: Picasa, Flickr



blogi: WordPress, Tumblr, Blogger



prezentacje: Dysk Google, Prezi

Strony internetowe

z



http://archiwa.org — strona poświęcona polskim archiwom społecznym,



http://www.nac.gov.pl/ — strona Narodowego Archiwum Cyfrowego,



http://www.nina.gov.pl/digitalizacja — digitalizacja według Narodowego
Instytutu Audiowizualnego,



http://edukatormedialny.pl/tag/archiwizacja-wspolczesnosci/ —
przykładowe projekty dotyczące archiwizacji współczesności.

wróć na górę

Jestem za, a nawet przeciw. Jak wyrobić
sobie zdanie i dyskutować konstruktywnie?
Zadanie ?
Uczestnicy i uczestniczki wybierają z ważnych dyskusji społecznych problem, który
nie do końca rozumieją. Następnie zbierają i analizują różne poglądy na ten temat
prezentowane w środkach masowego przekazu. Przedstawiają efekty swojej pracy w
internecie, tworząc miejsce pomocne dla innych w zrozumieniu danego zagadnienia.
Organizują także debatę, aby poznać i przećwiczyć dobre praktyki dyskusji, a przy
okazji zaprezentować temat lokalnej społeczności.
wróć do spisu treści

Rezultat ?
Stworzenie bloga, strony internetowej lub strony w serwisie społecznościowym
prezentujących informacje dotyczące wybranego problemu.
Przeprowadzenie otwartej debaty na temat wybranego problemu.
wróć do spisu treści

Czas trwania ?
Czas przewidziany na realizację projektu to 6 tygodni. W tym czasie odbywa się:
spotkanie wprowadzające i 3 spotkania robocze (ze wszystkimi uczestniczkami i
uczestnikami). Poszczególne zadania wykonywane są w podgrupach 5–6
osobowych. Projekt można odpowiednio zmodyfikować do 4 lub 8 tygodni,
zmniejszając lub zwiększając zakres działań.
Jeśli chcesz zrealizować krótszy projekt, możesz zrezygnować z:



tworzenia repozytorium materiałów w postaci bloga lub strony internetowej
— zamiast tego można wykorzystać prostą aplikację do współdzielenia
plików wewnątrz grupy (np. Dropbox lub Dysk Google);



organizacji debaty otwartej dla publiczności — zamiast tego możesz
zorganizować dyskusję wewnątrz grupy.

Jeśli chcesz zrealizować dłuższy projekt, możesz rozbudować go o:


dodatkowe 2 tygodnie poświęcone na organizację debaty i tworzenie bazy
wiedzy w internecie.
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Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki:


mają świadomość wybiórczości informacji dostarczanych przez media
masowe;



wiedzą, ile wysiłku wiąże się z samodzielnym dotarciem do informacji
pozwalajcych zrozumieć ważne zagadnienia społeczne;



wiedzą, że mają do dyspozycji różnorodne źródła informacji i powinni z
nich korzystać w celu podjęcia najlepszej decyzji;



pamiętają, że należy krytycznie podchodzić do źródeł informacji i
weryfikować informacje tam znalezione;



wiedzą, że źródła informacji są zróżnicowane pod względem wiarygodności
i ideologicznego nastawienia do różnych tematów;



widzą w konfrontacji z innymi poglądami szansę na krytyczne spojrzenie na
swoje opinie;



rozumieją, że forma i styl przekazywania informacji również wpływają na
jej odbiór (np. suche informacje trudniej się przyswaja niż dynamiczny klip
filmowy);



mają świadomość, że za różnymi głosami w dyskusji mogą stać różne grupy
interesu (np. finansowe, ideologiczne);



wiedzą, że spokojna i merytoryczna dyskusja może prowadzić do
konsensusu, porozumienia i rozwiązania ważnych problemów.

Umiejętności

Uczestnicy i uczestniczki:


umieją wyszukiwać informacje oraz przeprowadzać ich analizę i syntezę;



nie poddając się stereotypom i pierwszym znalezionym informacjom, dążą
do ich potwierdzenia lub skorygowania w celu wyrobienia sobie zdania;



umieją z szacunkiem dyskutować;



potrafią konstruować własną, niezależną opinię na podstawie zebranej
wiedzy;



umieją pracować w grupach;



potrafią dzielić się zadaniami;



potrafią zorganizować wydarzenie.
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Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające.
2. Wypełnienie kart pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC).
3. Spotkanie robocze I: wspólne porządkowanie i omówienie efektów
poszukiwań informacji.
4. Podział na zespoły po 5–6 osób i organizacja pracy.
5. Weryfikacja i pogłębienie rozumienia wybranych zagadnień przez zespoły
(np. w formie spotkań z ekspertami lub szukanie informacji w internecie).
6. Przygotowanie materiałów dokumentujących poszukiwanie informacji.
7. Stworzenie internetowej bazy wiedzy.
8. Weryfikacja zgromadzonych materiałów przez zespoły.
9. Zaplanowanie debaty dla lokalnej społeczności.
10. Promocja wydarzenia.
11. Przeprowadzenie debaty.
12. Końcowa refleksja.
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Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Wprowadzenie do projektu

1.
Zapytaj, jakie ważne społecznie tematy regularnie powracają w dyskusjach mass
mediów. Zapisz propozycje.
W razie braku pomysłów, możesz podpowiedzieć, wymieniając tematy dotyczące
lokalnej społeczności, Polski, Europy albo całego świata. Może to być kwestia
budowy wysypiska śmieci w okolicy, stosowania diety wegetariańskiej, wolności w
internecie czy biedy, dystrybucji wody i żywności na globalnym południu. Zapytaj,
dlaczego te kwestie są ważne społecznie i niełatwe do rozstrzygnięcia? Co
przeszkadza w porozumieniu? Zapisuj powody.
CZAS
5 min
METODA
burza mózgów, rozmowa
POMOCE
tablica, marker

2.
Aby dyskusja miała charakter merytoryczny, potrzebne są dobre argumenty stron
sporu. Poproś uczestniczki i uczestników o stworzenie mniejszych zespołów, które
zajmą się wybranymi tematami (np. z wypisanych wcześniej). Poproś zespoły o
szybkie stworzenie prostych plakatów dotyczących tematów wartych
przedyskutowania i wypisanie na nich argumentów poszczególnych stron. Chodzi o
przywołanie pierwszych skojarzeń, na szczegółową analizę wybranych problemów
będzie czas później.
Na koniec zespoły po kolei prezentują swoje plakaty i opowiadają o swoich
ewentualnych trudnościach z formułowaniem argumentów, ich precyzją,
przywoływaniem źródeł.
Zapytaj, gdzie szukaliby dalszych wiarygodnych, popartych faktami informacji
dotyczących wybranych przez siebie tematów.
CZAS
25 min
METODA
praca w grupach, prezentacja, rozmowa
POMOCE
papier dużego formatu, markery

3.

Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Możesz skorzystać z materiału
pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC). Przedstaw pomysł
na projekt, podczas którego uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad wybranym
przez siebie zagadnieniem, wyszukując na jego temat informacje, weryfikując je i
analizując stojące za nimi wartości. Potem zbudują internetową bazę wiedzy na
wybrany temat i zorganizują debatę, podczas której zaprezentują zebraną wiedzę
swoim rówieśnikom czy lokalnej społeczności.
Zaprezentuj harmonogram (ODT, DOC) i tabelę oceny pracy grupy (ODT, DOC).
Niech grupa na zasadzie konsensusu lub przez głosowanie wybierze jeden temat,
którym się zajmie.
Przed kolejnym spotkaniem (ok. 2 tygodni) wszyscy powinni wstępnie zorientować
się w wybranym temacie: poszukać głównych stanowisk, argumentów, definicji,
kontrowersyjnych kwestii i trudności w porozumieniu. Każdy otrzymuje do pomocy
indywidualną kartę pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC).
CZAS
15 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej, dyskusja
POMOCE
karta pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC), „Harmonogram
projektu” (ODT, DOC), materiał pomocniczy „Tabela oceny pracy
grupy” (ODT, DOC)
Spotkanie robocze I
Grupa zbiera, porządkuje i omawia efekty swoich poszukiwań, porównując karty
pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC).
Dla ułatwienia, można wyświetlić czystą kartę pracy na rzutniku i hasłowo ją
wypełniać, tworząc wspólną kartę pracy dla całej grupy. Następnie razem ją
przeanalizujcie, zwracając uwagę na następujące kwestie:


Czy wszystkie stanowiska i argumenty są jasne, merytoryczne i
potwierdzone przez odpowiednie źródła?



Jakie pojawiają się wątpliwości?



Gdzie można próbować je wyjaśnić?



Kogo można poprosić o pomoc w zrozumieniu tematu?

Pomocy mogą dostarczyć instytucje, organizacje, grupy lub osoby —
pamiętajcie, by reprezentowały różne punkty widzenia na dany temat.
Dla usprawnienia dalszej pracy powinny powstać zespoły liczące 5–6 osób,
zajmujące się poszczególnymi stanowiskami, argumentami za nimi stojącymi
i dowodami na ich prawdziwość.
Zespoły dzielą się zagadnieniami, które zostały wybrane do weryfikacji i
pogłębienia. We własnym gronie dzielą się pracą i ustalają terminy kolejnych etapów
poszukiwań. Zespoły rozwijają i uszczegółowiają wybrane przez siebie zagadnienie
w karcie pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC).
Przed rozpoczęciem poszukiwań, szczególnie mających charakter spotkań z
ekspertami lub stronami dyskusyjnego zagadnienia, warto zaplanować ich
dokumentację (relacja pisemna i fotograficzna, nagranie dźwiękowe lub filmowe)
pod kątem tworzenia internetowej bazy wiedzy (multimedia ją uatrakcyjnią).
Na poszukiwanie, analizowanie i dokumentowanie potrzebnych informacji
przeznacz około 2 tygodni.
METODA
Spotkanie robocze II
Po zebraniu wielostronnych i najlepiej także multimedialnych (teksty, fotografie,
nagrania dzwiękowe i filmowe) głosów dotyczących wybranego zagadnienia, raz
jeszcze je przeanalizujcie.
Jeśli materiały są gotowe, grupa układa z nich strukturę i tworzy np. bloga czy stronę
w serwisie społecznościowym, w którym umieszcza efekty swojej pracy. W ten
sposób powstanie baza wiedzy na temat danego problemu. Ważne, żeby styl
przedstawiania faktów był bezstronny — tym samym osoby korzystające z tego
źródła wiedzy będą w stanie samodzielenie zdecydować, jakie mają zdanie na ten
temat. Zamieszczając materiały pozyskane z innych źródeł zwróć uwagę na
zasady dozwolonego użytku. Po umieszczeniu materiałów w internecie zespoły
przeglądają i komentują efekty swojej pracy, wychwytując ewentualne błędy czy
nieścisłości i dokonują ostatnich poprawek. Praca nad tworzeniem bazy wiedzy
powinna zająć ok. tygodnia.
CZAS
45 min
METODA
dyskusja, praca w grupach
Spotkanie robocze III

Dla podsumowania i promocji zebranej wiedzy, ale także dla zdobycia umiejętności
rzetelnej i spokojnej dyskusji, grupa organizuje debatę na wybrany na początku
temat.
Przekaż
każdej
osobie materiały
pomocnicze
„Po
co
debatować” (ODT, DOC), „Przepis
na
debatę” (ODT, DOC), „Przebieg
debaty” (ODT, DOC) i „Przykładowy kodeks uczestnika debaty” (ODT, DOC).
Poproś o przeczytanie materiałów, wyjaśnij ewentualne niejasności i zacznijcie
przygotowania według przepisu. Omówcie ogólne i wspólne elementy na spotkaniu
całej grupy, a następnie przydzielcie zadania poszczególnym zespołom i osobom.
Debata to dobra okazja do rozpropagowania internetowej bazy wiedzy — grupa
może przygotować proste ulotki z adresem strony, gdzie można ją znaleźć.
Czas potrzebny na przygotowanie debaty (zakładając, że grupa wcześniej
przeanalizowała dyskutowany problem i opracowała bazę wiedzy na jego temat) to
1 tydzień.
CZAS
45 min
METODA
dyskusja, praca w grupach
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Ewaluacja ?
Skorzystaj z materiału pomocniczego „Tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC).
Możesz uzupełniać go na bieżąco.
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Materiały ?
karty pracy „Analiza dyskusji” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Po co debatować” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Przepis na debatę” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Przebieg debaty” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Przykładowy kodeks uczestnika debaty”. (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Harmonogram projektu” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

z

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



aparat, dyktafon lub kamera do tworzenia dokumentacji

Programy i aplikacje do publikowania treści w sieci


wideo: You Tube lub Vimeo



grafika lub zdjęcia: Picasa, Flickr



dźwięk: Soundcloud



plakaty: Glogster



blogi: WordPress, Tumblr, Blogger



prezentacje: Dysk Google, Prezi

Artykuły i strony internetowe


Schopenhauer Arthur, Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów, przekł. B.
i L. Konorscy, Oficyna Wydawnicza Alma-press, Warszawa 2010.



Kurtycz Ada Maria, Sztuka debaty [online], [dostęp: 31.12.2012], Dostępny
w Internecie: http://e-lekcje.org/pomoce-naukowe/sztuka-debaty.html.



Językowe środki perswazji [online], [dostęp:
22.4.2013], http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zykowe_%C5%9Brodki_
perswazji.



wiedza w pigułce z lekcji Jakie wartości ukrywają się w
przekazach?, Wartości kontra media, Język nośnikiem wartości, Sztuka
dyskusji.

Co się stanie z nowymi mediami?
Zadanie ?
Projekt zakłada zebranie informacji dotyczących rynku nowych mediów,
postawienie hipotez na temat ich przyszłości i wykonanie plakatu prezentującego
pracę grupy. Analiza dotyczyć będzie obszarów takich jak: treści, regulacje, reklama
i prywatność.
Celem projektu jest:


dokonanie analizy sytuacji na rynku nowych mediów



nabycie kompetencji związanych ze stawianiem hipotez i argumentowaniem



wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie i prezentacji
informacji
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Rezultat ?
Każda grupa w trakcie realizacji projektu stworzy plakat prezentujący poparte
argumentami hipotezy na temat przyszłości nowych mediów.
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Czas trwania ?
Czas przewidziany na realizację projektu to 6 tygodni.
Projekt można odpowiednio zmodyfikować do 4 lub 8 tygodni, zmniejszając lub
zwiększając zakres działań.
Jeśli chcesz zrealizować krótszy projekt, możesz zrezygnować z:


przeprowadzania ankiet i wywiadów przez grupy projektowe



formułowania hipotez dotyczących jednego ze wskazanych obszarów

Jeśli chcesz zrealizować dłuższy projekt, możesz rozbudować go o:


dokumentację przeprowadzonych ankiet i wywiadów lub



dokumentację działań na wspólnym blogu klasowym

wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?
Wiedza
Uczestnicy i uczestniczki:


wiedzą, czym są nowe media



wiedzą, jak wygląda rynek nowych mediów



wiedzą, czym jest hipoteza i pytanie badawcze

Umiejętności
Uczestnicy i uczestniczki:


potrafią dokonać analizy rynku nowych mediów



potrafią postawić hipotezy na podstawie przeprowadzonej analizy



potrafią uargumentować postawione hipotezy



posiadają umiejętność organizacji pracy w grupie



posiadają umiejętność współpracy w grupie



potrafią dzielić się zadaniami w grupie



potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy w grupie



potrafią przeprowadzić ankiety lub wywiady na podstawie przygotowanego
kwestionariusza



potrafią zaprezentować swoją pracę na sesji plakatowej
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Etapy realizacji projektu ?
1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
2. Refleksja nad sposobami korzystania z nowych mediów: własnym i
wybranej osoby. Wypełnienie karty pracy indywidualnej „Korzystanie z
nowych mediów” (ODT, DOC).
3. Zaplanowanie procesu analizy. Wypełnienie karty pracy „Plan
analizy” (ODT, DOC).
4. Zebranie materiałów potrzebnych do analizy.
5. Spotkanie konsultacyjne I.

6. Przeprowadzenie ankiet lub wywiadów.
7. Przeprowadzenie analizy nowych mediów.
8. Sformułowanie wniosków wynikających z analizy. Wypełnienie karty pracy
„Wnioski”. (ODT, DOC)
9. Spotkanie konsultacyjne II.
10. Sformułowanie własnych hipotez dotyczących regulacji, reklamy, treści i
prywatności. Wypełnienie karty pracy „Hipotezy” (ODT, DOC).
11. Stworzenie opowieści dotyczącej przyszłości nowych mediów.
12. Zaplanowanie pracy nad plakatem.
13. Spotkanie konsultacyjne III.
14. Wykonanie plakatu.
15. Przygotowanie prezentacji. Wypełnienie karty pracy „Prezentacja
plakatu” (ODT, DOC).
16. Końcowa refleksja.
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Wskazówki dla osoby prowadzącej ?
Spotkanie wprowadzające
Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:
1. zostaną przydzieleni do grup projektowych
2. zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych
3. zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem
4. zaplanują następne spotkanie grup projektowych
5. dowiedzą się, czym są pytania badawcze i hipotezy

1.
Napisz na tablicy tytuł projektu: „Co się stanie z nowymi mediami?”. Zapytaj grupę,
w jaki sposób można szukać odpowiedzi na to pytanie. Pojawiające się odpowiedzi
zapisuj na tablicy.
Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się takie propozycje, zwróć uwagę na:


zapytanie ekspertów



zapoznanie się ze scenariuszami science fiction



zapoznanie się z prognozami, obserwowanie trendów



poszukanie informacji na temat ostatnich nowinek technologicznych



dokonanie analizy sytuacji i sformułowanie hipotez

Wprowadź pojęcie pytania badawczego i hipotezy.
Pytanie badawcze:


jest to pytanie, na które szuka się odpowiedzi



może być ogólne lub bardziej szczegółowe (np. „Co stanie się z nowymi
mediami?” albo „Jaka jest przyszłość smartfonów?”)



na podstawie pytania konstruuje się później hipotezy

Hipoteza:


jest to przypuszczenie dotyczące określonej prawidłowości w świecie



ma formę twierdzenia (np. „Dominacja mediów elektronicznych będzie
powodowała spadek koncentracji”, „Będzie więcej reklam w internecie”)



im precyzyjniejsze hipotezy, tym łatwiej je zweryfikować — sprawdzić ich
prawdziwość

CZAS
15 min
METODA
rozmowa, miniwykład osoby prowadzącej

2.
Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego
„Prowadzenie projektów z grupami”(ODT, DOC).
Zwróć uwagę przede wszystkim na:


samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do
realizacji projektu



ideę pracy w grupie przy projekcie



czas trwania projektu



spotkania konsultacyjne



karty pracy grupy projektowej



tabele oceniania

CZAS
10 min
METODA
prezentacja osoby prowadzącej
POMOCE
materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z
grupami”(ODT, DOC)

3.
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Rozdaj każdej grupie
harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie
harmonogram.
Zwróć uwagę na:


terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i
godziny)



kolejność działań w projekcie

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.
CZAS
5 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
materiał pomocniczy dla grup „Harmonogram — nowe media” (ODT, DOC)

4.
Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabele oceniania. Poproś grupy o
zapoznanie się z tymi materiałami.
Zwróć uwagę że:


karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i
oceny pracy grupy



karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować
projekt na poszczególnych etapach

CZAS
15 min
METODA
praca w grupach, rozmowa
POMOCE
karty pracy grupy projektowej „Plan
analizy” (ODT, DOC), „Wnioski” (ODT, DOC), „Hipotezy” (ODT, DOC), „Prezen
tacja plakatu” (ODT, DOC), indywidualna karta pracy „Korzystanie z nowych
mediów”(ODT, DOC), materiał pomocniczy „Tabela oceny prezentacji
plakatu” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne I
Poproś o krótkie przedstawienie indywidualnych kart pracy „Korzystanie z nowych
mediów” (ODT, DOC). Następnie pozwól grupie opowiedzieć o wykonanej do tej
pory pracy.
Zwróć uwagę na:




postawione pytania badawcze i gromadzenie danych
o

Czy postawione pytania nie są zbyt ogólne?

o

Czy grupa ma możliwość dotarcia do danych i informacji, które
przybliżą ją do odpowiedzi na postawione pytania?

o

Czy zaplanowany sposób gromadzenia informacji jest możliwy do
zrealizowania?

wypisanie działań i terminy
o

Czy jest realne wykonanie takiego projektu?

o

Czy działania są szczegółowo wypisane?

o

Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?

o

Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne
działania?

o

Jak są rozdzielone zadania między osobami?

o

Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do
wykonania zadań? Jeśli nie, czy mają pomysł, w jaki sposób zdobyć
te umiejętności?

CZAS
20--30 min

METODA
rozmowa
POMOCE
karty pracy indywidualnej „Korzystanie z nowych mediów”(ODT, DOC) i karta
pracy grupy projektowej „Plan analizy” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne II
Poproś o krótkie przedstawienie wypełnionej karty pracy „Wnioski” (ODT, DOC).
Zwróć uwagę na:




wnioski
o

Czy grupa uwzględniła podane 4 obszary w swojej analizie?

o

Czy sformułowane wnioski wynikają ze zgromadzonych przez grupę
danych?

o

Czy zgromadzone dane są poprawnie zanalizowane?

współpracę w grupie
o

Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań
w grupie?

o

Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

CZAS
20--30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
„Wnioski” (ODT, DOC)
Spotkanie konsultacyjne III
Poproś grupę o prezentację postawionych hipotez i plany dotyczące wykonania
plakatu.
Zwróć uwagę na:


postawione hipotezy
o

Czy zostały sformułowane prawidłowo?

o

Czy nie są zbyt ogólne?





o

Czy mają związek z postawionymi pytaniami badawczymi?

o

Czy postawione hipotezy można zweryfikować na podstawie
zebranych przez uczestników projektu informacji?

wykonanie plakatu
o

Czy informacje, które znajdą się na plakacie są jasne i przejrzyste?

o

Czy plakat jako całość ma czytelną strukturę?

o

Czy nie zaplanowano umieszczenia zbyt dużej ilości materiałów na
plakacie?

o

Jak grupa planuje zaprezentować informacje na plakacie?

o

Czy podjęto decyzję, które informacje należy bardziej
wyeksponować, a które mniej?

etap pracy
o

Jakie działania pozostały, żeby ukończyć projekt i wykonać plakat?

o

Ile czasu zostało?

o

Czy jest realne wykonanie wszystkich działań, które grupa planuje?

o

Z czego grupa decyzuje się zrezygnować, jeśli jest zbyt mało czasu?

CZAS
20--30 min
METODA
rozmowa
POMOCE
karty pracy „Hipotezy”(ODT, DOC), „Prezentacja plakatu”(ODT, DOC)
Ewaluacja
Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Tabele oceny prezentacji
plakatu” (ODT, DOC), którą można uzupełniać na bieżąco.
wróć do spisu treści

Materiały ?
karta pracy grupy projektowej „Plan analizy” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Wnioski” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Hipotezy” (ODT, DOC)
karta pracy grupy projektowej „Prezentacja plakatu” (ODT, DOC)
karta pracy indywidualnej „Korzystanie z nowych mediów” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy
grupami” (ODT, DOC)

dla

prowadzącego

„Prowadzenie

projektów

materiał pomocniczy dla grup „Harmonogram — nowe media” (ODT, DOC)
materiał pomocniczy „Tabela oceny prezentacji plakatu” (ODT, DOC)
wróć do spisu treści

Zasoby ?
Sprzęt


komputery z dostępem do internetu



materiały do wykonania plakatów: tektury/bristol, biały papier, drukarka,
mazaki

Strony internetowe


Materiały z lekcji Strategiczne myślenie w wyszukiwaniu informacji —
wiedza w pigułce

Wskazówki dotyczące przygotowania plakatów:


http://www.plakatkonferencyjny.pl/jak_przygotowac_dobry_plakat.html



http://www.edukacjainformacyjna.pl/2011/05/sesja-posterowa/

Artykuły związane z przyszłością mediów


debata miesięcznika „Znak” (nr 682), marzec 2012, m.in. artykuł Andrzeja
Stankiewicza Siedem grzechów
mediów, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/4006.



notka z bloga Trend
Scout http://trendfuture.wordpress.com/2009/06/12/przyszlosc-mediow%E2%80%93-synteza-czlowieka-i-technologii/.



prezentacja Dominika
Kaznowskiego http://kaznowski.blox.pl/2007/11/Przyszlosc-mediow.html.

z



artykuł z portalu Wirtualne
Media http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/przyszlosc-internetu-obawy-ioczekiwania-uzytkownikow#.



notka z bloga socjomania.pl http://socjomania.pl/co-czeka-internet-wprzyszlosci/.

wróć na górę

Katalog kompetencji medialnych,
informacyjnych i cyfrowych
Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje
Poziom edukacyjny:
edukacja formalna


Wych. przedszkolne



Szkoła podstawowa 1-3




Szkoła podstawowa 4-6
Gimnazjum



Szkoła ponadgimnazjalna



Szkolnictwo wyższe
edukacja ustawiczna



Standard edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej
Kategorie kompetencji:

Proszę wybrać kompetencje z listy.














Korzystanie z informacji (rozwiń)
o

Źródła informacji

o

Wyszukiwanie informacji

o

Podejście krytyczne do informacji

o

Wykorzystanie informacji

Relacje w środowisku medialnym (rozwiń)
o

Ja

o

Ja i inni

o

Ja i otoczenie

Język mediów (rozwiń)
o

Językowa natura mediów

o

Funkcje komunikatów medialnych

o

Kultura komunikacji medialnej

Kreatywne korzystanie z mediów (rozwiń)
o

Tworzenie

o

Przetwarzanie

o

Prezentowanie

Etyka i wartości w komunikacji i mediach (rozwiń)
o

Komunikacja i media jako przedmiot refleksji etycznej

o

Wyzwania etyczne a treści mediów i komunikacji

o

Wyzwania etyczne w relacjach przez media

o

Wyzwania etyczne a normy prawa w mediach i komunikacji

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach (rozwiń)
o

Ochrona prywatności i wizerunku

o

Anonimowość

o

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji

o

Nadzór nad siecią

o

Uzależnienia i higiena korzystania z mediów

Prawo w komunikacji i mediach (rozwiń)
o

o

Rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa w kontekście
mediów
Media a prawa człowieka, obywatela i dziecka

o
o





Regulacje działalności operatorskiej w mediach (prawo
telekomunikacyjne, radiofonia i telewizja, prawo prasowe,
świadczenie usług drogą elektroniczną)

o

Prawa osób niepełnosprawnych

o

Ochrona danych osobowych i dóbr osobistych

Ekonomiczne aspekty działania mediów (rozwiń)
o

Rynek mediów i elementy polityki medialnej

o

Informacja jako dobro ekonomiczne

o


Prawa wyłączne i monopole intelektualne

Finansowanie mediów i wybrane sposoby zarabiania w nowych
mediach

Kompetencje cyfrowe (rozwiń)
o

Budowa, działanie, obsługa i parametry urządzeń komputerowych

o

Dane i ich formaty

o

Korzystanie z oprogramowania

o

Myślenie logiczne, algorytmiczne, programowanie

o

Higiena korzystania z urządzeń komputerowych

Mobilne bezpieczeństwo (rozwiń)
o

Prywatność, komunikacja

o

Anonimowość

o

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji

o

Nadzór nad siecią

o

Uzależnienia i higiena korzystania z mediów

o

Chmura

o

Ekosystem aplikacji

o

Zapośredniczenie komunikacji

Pokaż

Baza wiedzy o kompetencjach medialnych i
informacyjnych
Przedstawiamy wybór raportów obejmujących badania z ostatnich kilku lat, które
były realizowane przez różne instytucje naukowe, edukacyjne i rządowe, zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Prezentujemy także najbardziej rozpowszechnione na

świecie katalogi kompetencji medialnych i informacyjnych, wykorzystywane przez
podmioty zajmujące się edukacją medialną i informacyjną (uczelnie, instytucje
kultury i organizacje pozarządowe).
Opisy katalogów i raportów przygotowali: dr Radosław Bomba, Ewa Rozkosz, dr
Grzegorz Stunża.
Katalogi kompetencji


















American Association of School Librarians (AASL), Standards for the 21st
Century Learner, 2007
American Association of School Librarians (AASL), Association for
Educational Communications and Technology (AECT), Information
Literacy Standards for Student Learning: Standards and Indicators, 1998
Australian and New Zealand Institute Information Literacy (ANZIIL),
Information Literacy Framework: principles, standards and practice, 2004
Common Sense Media, Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century,
2011
ECDL Foundation, e-Citizen Syllabus, 2006
European Association for Viewers’ Interests; Ministère de l’Education
Nationale Française; Universitat Autonoma de Barcelona; Université
Catholique de Louvain; University of Tampere, Study on Assessment
Criteria for Media Literacy Levels, 2009
Institute of Museum and Library Services (IMLS), Museums, Libraries, and
21st Century Skills, 2009
International Technology Education Association, Standards for
Technological Literacy, 2007
Mediawijzer.net, Media literacy competences, 2011
MEMO, Information and Technology Literacy Standards, 2011
Mozilla, The Web Literacy Standard, 2013
Renee Hobbs (wyd. przez: The Aspen Institute), Digital and Media Literacy:
A Plan of Action, 2010
Society of College, National and University Libraries (SCONUL),
The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy, 2011
UNESCO, Towards IL Indicators, 2008
Zespół badawczy projektu Dzieci Sieci, Model kompetencji związanych z
posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 do 13 lat,
2012/2013

Raporty badawcze



Babson Survey Research Group, Going the Distance Online Education in the
United States, 2011
Batorski D., Jasiewicz J. i inni, Nowe media w polskiej szkole, 2013



















Dąbrowska A., Klimowicz M., Kulczycki E., Piotrowska R., Rozkosz E.,
Sieńko M., Siuda P., Stachura K., Stunża G. D., Dzieci sieci 2.0 –
kompetencje komunikacyjne młodych, 2013
Demos Polska sp.z.o.o, Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i
wybranych krajach Unii Europejskiej, 2013
Digital Technology Snapshot of the Literacy and Essential Skills Field, 2013
EU Kids Online, Zero to Eight Young children and their internet use, 2013
European Comission, Digital Competence in Practice: an Analysis of
Frameworks, 2012
European Schoolnet, University of Liege Psychology and Education, Survey
of Schools: ICT in Education, 2013
Filiciak M. i inni (SWPS), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w
kulturze, 2010
Filiciak M. i inni (Centrum Cyfrowe), Nauka programowania w szkołach.
Czas na upgrade?, 2013
Fundacja Orange, Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat),
2013
Jenkins H. i inni (MacArthur Fundation), Confronting the Challenges of
Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, 2009
Mizuko I. i inni (Wydawca MIT Press), Hanging Out, Messing Around, and
Geeking Out. Kids Living and Learning with New Media, 2010
New York CitY Comptroller, Bridging the Digital Literacy Divide, 2013
Siuda P., Stunża G. D., Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne
najmłodszych. Raport z badań, 2012
Trends and models of media literacy in europe: between digital competence
and critical understanding, 2010
UNESCO, Media and information literacy curriculum for teachers, 2011
World Economic Forum, Cornell University, INSEAD, The Global
Information Technology Report. Growth and Jobs in a Hyperconnected
World, 2013

Dla trenera
Materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć z edukacji medialnej.
Na dobry początek:
Czym są kompetencje medialne? Pobierz infografikę.
Jak prowadzić edukację medialną? Poznaj dobre praktyki ze szkół, bibliotek i
domów kultury
Jak korzystać z przygotowanych scenariuszy? Edukacja medialna w 9 krokach

Ścieżki edukacji medialnej dla instytucji kultury – przygotowane w ramach
projektu Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej:




Zostań detektywem
Zostań krytykiem
Zostań blogerem

Materiały przygotowane w ramach projektu Trenerzy Edukacji Medialnej:
Jak się przygotować do zajęć?
Jak efektywnie pracować z grupą?
Jak uniknąć trudnych sytuacji w czasie zajęć? Kilka słów o kontrakcie.
Jak rozwinąć edukację medialną na szerszą skalę?
Jak pozyskać środki na sfinansowanie projektów edukacji medialnej?
Jak promować edukację medialną w swoim środowisku?
Film Edukacja medialna? To prostsze niż myślisz!
Zestaw infografik
Ulotka promująca serwis Edukacja Medialna i Wielki Turniej Edukacji Medialnej
(format A5)
Jak adaptować scenariusze z serwisu Edukacja Medialna? Propozycja warsztatu dla
przyszłych edukatorów medialnych
„Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych” on-line lub PDF
Baza wiedzy o kompetencjach medialnych i informacyjnych – przegląd raportów i
badań
Przybornik metodyczny
O potrzebie metod aktywizujących w edukacji medialnej
Jak pracować metodą projektową z grupami?
Lista metod wykorzystywanych w scenariuszach lekcji z serwisu
Dowiedz się więcej o prawie autorskim
Pierwsza pomoc w prawie autorskim – przewodnik

Pytania do prawnika
Krótki kurs własności intelektualnej
Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych
Poradnik Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?
Wyszukiwarka otwartych zasobów Otwartezasoby.pl
Inne publikacje związane z edukacją medialną
Raport ewaluacyjny projektu Trenerzy Edukacji Medialnej

