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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie, które mogą być wykonane z informacji w nim
zawartych.
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CZYM SĄ WARSZTATY DYNAMIC IDENTITY?
Dynamiczna Tożsamość (Dynamic Identity) to europejska inicjatywa mająca umożliwić uczniom, w wieku od 11 do 18 lat, stanie się bardziej 
świadomymi na szanse i wyzwania podczas bycia online. Celem jest zwiększenie ich odporności oraz świadomości dzielenia się osobistymi 
danymi w internecie. Warsztat składa się z pięciu 90 minutowych sesji, podczas których uczniowie będą konfrontowani z aspektami ich 
własnych tożsamości online. Będą również nauczeni jak radzić sobie z profilowaniem online – jak firmy ich opisują poprzez zapisywanie i 
interpretowanie śladów ich zachowań online. W warsztatach Dynamic Identity wykorzystuje się szeroki zakres technologii, między innymi 
Rozszerzoną Rzeczywistość (Augmented Reality).

Najważniejsze wymagania: Komputer z kamerą internetową, dostęp do internetu, duży ekran, rzutnik, głośniki, dwie przestrzenie 
warsztatowe. 

DLA KOGO SĄ TE WARSZTATY?
Darmowe warsztaty Dynamic Identity  przeznaczone są dla uczniów w wieku 11 – 14 lat oraz 15 – 18 lat oraz ich nauczycieli.

CO TE WARSZTATY WNIOSĄ UCZNIOM?

Uczniowie konkretnie nauczą się: 
• Czym jest tożsamość online oraz jak jest tworzona;
• Mieć refleksje na temat swoich działań online;
• Jak mogą eksperymentować ze swoimi tożsamościami online;
• Czym jest profilowanie online przez firmy, jak mogą sobie z tym radzić  oraz jak jest to połączone z ich tożsamościami online.

Bardziej abstrakcyjnie, uczniowie nauczą się: 
• Brać odpowiedzialność za swoje działania online;
• Mieć refleksje na temat swojej auto prezentacji;
• Mieć refleksje na temat interpretacji swoich auto prezentacji.

WSTĘP
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“Tworzenie świadomości wśród użytkowników Internetu, jakie role mogą odgrywać  w trakcie korzystania z Internetu, w jaki sposób 
budują swoją postać i osobowość oraz jakie konsekwencje mogą pojawić się w Internecie - zarówno pozytywne, jak i negatywne.”
	 Hanna	Konczakowska-Makulec,	dyrektor	szkoły	oraz	nauczyciel

“Dzieci dorastają z technologią: smartfony, tablety, „Internet przedmiotów” (ang. Internet of Things). Dla nich jest to tak normalne, jak 
woda z kranu. Społeczeństwo bez niego jest dla nich nie do wyobrażenia. Każdy może robić zdjęcia w dowolnym miejscu, umieścić wideo 
online oraz pokazać innym gdzie jest, kiedy chce się spotkać. 
Rodzice pamiętają świat bez Google, GPS, iPhonów, Samsung Galaxies oraz iPadów. Oglądają jak ich dzieci dorastają w świecie pełnym 
treści online. Niektórzy z nich mają trudności z nadążaniem. Ale treści online, takie jak Facebook, Twitter, Meerkat, WhatsApp i Google nie 
są za darmo. Ktoś musi za to zapłacić. Czy to wiemy? Jak możemy sprawić by było to bardziej jasne dla naszych dzieci? Jak możemy sprawić 
by dzieci były bardziej świadome tego, co umieszczają online o sobie lub o ludziach wokół nich?
I tu pojawia się projekt Dynamic Identity. Projekt ten tworzy świadomość, czasami w szokujący sposób, w jaki sposób są śledzeni w Internecie 
oraz za pomocą ich smartfonów. Uświadamiają sobie, gdzie postawić granicę. Nie są osądzani. Nie są pociągani do odpowiedzialności za 
swoje zachowanie. 
Poprzez uczestnictwo w projekcie Dynamic Identity stajesz się bardziej świadomy i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że, gdy jest to jeszcze 
możliwe, możesz być szefem własnych treści. Odważ się powiedzieć „Nie”, gdy ponownie ktoś robi Tobie zdjęcie z i opublikuje je na 
Instagramie.
Uczestnicy usłyszą, jak Internet powoli ale pewnie tworzy ich profile online. Dzieci są konfrontowani z samym sobą w zabawny sposób.
Podczas warsztatów można zaobserwować, w jaki sposób zmieniają się opinie lub jak są korygowane. Limity są czasami przystosowywane, 
czasami są tworzone natomiast czasami stają się bardziej przejrzyste. To jest wspaniałe do obserwowania! 
Projekt Dynamic Identity polega na stawaniu się świadomym, na byciu zmuszanym do myślenia, na byciu proszonym o podjęcie wyborów, 
ponieważ możemy oraz mamy do tego prawo.
Oraz może sprawia to iż życie rodziców jest trochę prostsze :-)”
	 Hans	van	Manen,	rodzic

“Uważam, że projekt oferuje uczniom wiele przydatnych informacji, którym im niestety brakuje, w ich znajomość komputerów. Z tego, 
co mogłam zaobserwować, uczniowie byli bardzo zmotywowani, bardzo zaangażowani oraz zakończyli warsztaty z wielkim wzrostem 
świadomości na temat ich aktywności online. Był wysoki wskaźnik udziału uczniów, a cały warsztat został przedstawiony w sposób, który 
promuje interakcję oraz inicjatywę uczniów. To było interesujące zobaczyć, że mimo umiejętności korzystania z komputera jako narzędzia, 
uczniowie mieli wiele pytań i okazywali brak meta-wiedzy na temat samego narzędzia, oraz jak wiele może mieć zastosowań, z których nie 
wszystkie są zawsze korzystne dla użytkownika.”
	 Ioanna	Kynigou,	nauczyciel

“Młodzi ludzie, którzy biorą udział w projekcie w różnych krajach, mają okazję do mówienia i doświadczania podobnych rzeczy. Skupiają 
się one na temacie, którym jest ich codzienne życie - niezależnie gdzie się znajdują. Poprzez poznanie budowy tożsamości online, projekt 
buduje pewną wspólnotę międzynarodową oraz daje możliwość sprytnego bycia w świecie wirtualnym, jak  i realnym świecie .Projekt 
dotyka problemów i sytuacji, które już istnieją, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy.” 
	 Hanna	Stempka,	dyrektor	szkoły

OPINIE PARTNERÓW
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“Zwiększenie świadomości [wśród uczniów] na temat ich tożsamości. Umiejętność funkcjonowania we współczesnym systemie, który jest 
powiązany z rozwojem technologii informacyjnej.”
	 Katarzyna	Wilczyńska,	dyrektor	szkoły

“Projekt Dynamic Identity oferuje uczniom możliwość otwartego komunikowania się w nieprogramowym kontekście o Internecie oraz o 
ich ogólnego podejścia do technologii.  Ponieważ sesje rozpisane w programie zapewniają szeroki kontekst wkładu technologicznego oraz 
stymulują do szerokiej dyskusji, cała klasa jest zaangażowana w owocną wymianę pomysłów oraz obaw zarówno na temat korzystania z 
Internetu oraz na temat ich profili.
Doświadczenie programu jest postrzegane jako pozytywne dla uczniów i ich nauczycieli, ponieważ wszystkie pojawiające się zagadnienia 
podczas trwania sesji oferują stymulację do dalszej dyskusji i badań. Dodatkowo, uczniowie mają możliwość doświadczania sposobów, 
w jaki społeczność ekspertów współpracuje w realistycznych środowiskach pracy w ich dziedzinie, a dzięki temu doceniają potencjał 
międzynarodowej współpracy oraz międzykulturowych połączeń, które zarówno technologia jak i nauka języków obcych może zaoferować. ”
	 Lena	Xanthakou,	nauczyciel

“Dynamic Identity sprawia iż uczniowie są świadomi opcji w Internecie, podczas gdy zadają sobie krytyczne pytania, czy chcą być z nich 
tworzeni.”
  Petra	Keller,	nauczyciel

“Intymna atmosfera promuje otwieranie się.”
	 Milena	Misztal,	nauczyciel

“Tworzenie refleksji wśród młodzieży (oraz we własnym zakresie)  na temat zagrożeń online, świadomości możliwości wpływania na 
jakość autoprezentacji, pokazywanie im różnic pomiędzy ich osobą w świecie rzeczywistym a wirtualnym oraz pokazywanie im zagrożeń 
wynikających z profilowania. Równocześnie dodatkowa wartość projektu leży w jego aspektach społecznych – integracja z uczniami, 
możliwość oglądania siebie w innym, do tego momentu nieznanym kontekście (np. emocje powiązane z sytuacjami bycia nagrywanym, 
pokazywanie nagrań oraz dyskusja na ten temat).”
 Hanna	Jurkowska,	pedagog

“Mam pozytywne zdanie o projekcie. Przedmioty są istotne oraz podejście do doradzania uczniom jest odpowiednie. Uważam jednak 
iż należy rozważyć opcję większej interakcji. Dla naszych uczniów okazało się bardzo trudne siedzenie i słuchanie przez trzy godziny, bez 
możliwości zrobienia czegokolwiek.”
 Daan	Wijga,	nauczyciel	

“Projekt zwraca uwagę na kwestię edukacji medialnej, co wydaje mi się pomijanym u nas zagadnieniem. Sygnalizuje związek nowoczesnych 
technologii ze zmianami w stosunkach interpersonalnych oraz  wpływ mediów na kondycję człowieka – zwłaszcza młodego – we 
współczesnym świecie.”
 Elżbieta	Bazan,	nauczyciel	
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“1. Tworzy świadomość wśród młodzieży w szkołach, która dorasta w erze Internetu, o jego plusach i minusach
2. Sesje przeprowadzone w ramach projekty zapewniają opcję refleksji oraz zdobywania znacznie szerszej wiedzy na temat tożsamości 
online, jak są tworzone oraz konsekwencji publikowania swoich danych osobowych, preferencji itp.
3. Projekt stwarza opcję innego spojrzenia na „bycie” online, z perspektywy młodzieży, która uważa że wie o tym wszystko, z racji bycia 
dziennymi użytkownikami, czasami bardzo aktywnymi.”
	 Bogumiła	Kamut,	nauczyciel	

“Zwiększanie świadomości uczniów na temat ich tożsamości online, jak są interpretowani przez innych oraz jak mogą zmieniać swoją 
tożsamość online.”
 Anna	Turowska,	nauczyciel	

“Doświadczenia uczniów w ramach spotkania w ramach programu Dynamic Identity były ogólnie pozytywne. Uczniowie uczestniczyli 
w debacie z zainteresowaniem, jako że tematy dotknęły ich zainteresowań oraz zwyczajów. Nauczyli się informacji, których nie znali na 
temat swoich cyfrowych tożsamości oraz spotkanie miało pozytywny wpływ na ich codzienny kontakt ze stronami internetowymi oraz 
aplikacjami.”
 Maria	Kontaxi,	nauczyciel	

“- Zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat dzielenia się danymi osobistymi w Internecie
- Zwiększenie wiedzy na temat profilowania online
- Połączenie tradycyjnych metod z nowymi technologiami jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality)
- Pozyskanie nowych umiejętności zarządzania swoimi tożsamościami online.”
 Beata	Ćwiklińska,	nauczyciel	

“1. Młodzież poznaje inną formę funkcjonowania Internetu
2. Możliwość kontrolowania kto nas śledzi – LIGHTBEAM
3. Dobre i złe strony SELFIE
4. Konfrontowanie uczniów by mieli odwagę wystąpić przed kamerą
5. Autoprezentacja jako element, który pomoże uczniom w przyszłości podczas egzaminów ustnych
6. PROPOZYCJA NA PRZYSZŁOŚĆ – połączyć lekcje informatyki z edukacją medialną, lekcję języka (polskiego) z wiedzą o kulturze. 
Koniecznym jest dodanie specjalisty od informatyki do pary instruktorów lub żeby był jednym z instruktorów.
7. Warto byłoby rozważyć, jak sprawić by te sesje były jeszcze ciekawsze pod względem Internetu, może poprzez dodanie forów lub 
Facebooka do sekcji o profilowaniu.
8. Warto byłoby rozważyć, czy podczas sesji nagrywania KIM JESTEŚ DO TERAZ za kamerą nie powinien stanąć uczeń, zamiast nauczyciela.”
 Maciej	Raczyński,	nauczyciel	
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“Efekt spotkania w ramach programu Dynamic Identity dla uczniów, nie może być dokładnie zmierzony. Jak w każdej krótkoterminowej 
interwencji pedagogicznej, można założyć tylko potencjalne wpływy, które dotyczą każdego ucznia, który uczestniczył w różnym stopniu. 
Efekt jest bardziej skupiony na informacji o cyfrowych śladach oraz  tworzeniu cyfrowych profili, ponieważ mogą one powodować 
dodatkowe problemy podczas zatrudnienia oraz refleksje na temat sposobu korzystania z usług internetowych. Oprócz możliwości 
osobistego kontaktu z kimś “szczególnym”, kto dostarcza ciekawych informacji na pytania postawione przez uczniów, przyjazna atmosfera 
spotkania pomogła wyrazić potencjał komunikacyjny niektórych uczniów.
Potencjalnie pozytywny wpływ na uczniów byłby prawdopodobnie większy, jeżeli łączna interwencja byłaby dłuższa wraz z bardziej 
aktywnym osobistym zaangażowaniem uczniów.”
	 Anthimos	Chalkidis,	nauczyciel
 
“Podnoszenie świadomości dzieci na temat ich odpowiedzialności za swoje słowa, zdjęcia oraz obecności online.. Pokazywanie 
konsekwencji poszczególnych wyborów i możliwości wpływania i kształtowania wirtualnej rzeczywistości.”
	 Anna	Herra-Chyła,	psycholog

“Tworzenie ogólnej świadomości wśród młodzieży, jak bardzo są oni manipulowani w obecnym świecie - i to nie tylko przez duże firmy ... 
Tworzenie świadomości, że Internet ma wielką moc - pozytywną, ale niestety również negatywną. Młodzież dowie się, jaki realny wpływ 
mają na tworzenie własnego wizerunku online.” 
	 Barbara	Szymczak,	psycholog

“Jakie są konsekwencje bycia online? Czym jest profilowanie i jakie są jego następstwa?”
 Grażyna	Niemyjska,	nauczyciel
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Dziękujemy,
Dziękujemy za zainteresowanie warsztatami Dynamic Identity. To nietypowe warsztaty. Łączą nowe dydaktyki, nowe technologie oraz 
nowe tematy: autoprezentacja online oraz profilowanie online. Jednakże, kiedy uczniowie biorą w nich udział w swojej klasie, traktują je 
zadziwiająco normalnie. Oraz są dla nich zadziwiająco interesujące.
Warsztaty zostały przetestowane w trzech europejskich krajach: w Grecji, w Polsce oraz w Holandii. Podczas pilotów, nauczyciele byli 
zaskoczeni reakcjami ich uczniów na warsztaty. W Holandii uczniowie byli w stanie siedzieć i słuchać przez prawie całe 90 minut – gdzie ich 
normalny czas skupienia wynosi około 20 minut. W Polsce oraz Grecji uczniowie otworzyli się i zaczęli mówić podczas warsztatów o swoich 
prywatnych doświadczeniach online oraz o swoich emocjach  - co normalnie nie ma miejsca.
Niestety, zalety warsztatów stają dopiero jasne podczas ich wdrażania. Co jednak jest najbardziej widoczne przed ich rozpoczęciem, to fakt 
iż trzeba znaleźć czas na pięć 90 minutowych sesji, wymagających wiele przygotowań oraz dodatkowych aktywności pomiędzy sesjami 
warsztatowymi. W sytuacjach gdy egzaminy są najważniejsze oraz nauczyciele są już wystarczająco przeciążeniu, to duża przeszkoda do 
pokonania.
Zdajemy sobie sprawę, iż jest to trudne. Jednakże obiecujemy, iż będzie to warte wysiłku. Warsztaty zapewniają to, czego chcą rodzice oraz 
szkolni specjaliści: narzędzia dla uczniów (oraz nauczycieli) do radzenia sobie z wyzwaniami 21 wieku.
Jeżeli zdecydujesz się na wdrożenie warsztatów, możesz liczyć na nasze wsparcie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, proszę 
wysłać wiadomość mailową do współautorki oraz partnera projektu, Beaty Staszyńskiej: staszynska.beata@gmail.com.

Decyzje
By zacząć, proszę najpierw przeczytać sekcję „Logistyka instruktorów” oraz sekcję dydaktyki. Proszę zapoznać się z modułami oraz z 
technologią, która została stworzona specjalnie na cele warsztatów.
Pierwsza decyzja do podjęcia, to ta, czy masz prawo nagrywać uczestników w klasie, a następnie prezentować te nagrania w klasie. Jeżeli 
okaże się to wyzwaniem – jak na przykład miało miejsce to w Grecji – możesz zdecydować się na wdrożenie skróconej wersji warsztatów 
(spójrz w sekcję „Przegląd alternatywnych modułów warsztatów”).
Drugą podstawową decyzją do podjęcia, jest dla jakiej grupy docelowej chcesz przeprowadzić warsztaty. Program dla grupy wiekowej 11-
14 lat, różni się od programu dla grupy wiekowej 15-18.

Technologia
Technologia warsztatowa nie jest trudna. Dokumenty warsztatowe przeprowadzą cię przez nią w prosty sposób. W każdej z sekcji opisującej 
technologię – czy to tradycyjną (nagrywanie) lub współczesną (Rozszerzona Rzeczywistość – ang. Augmented Reality) – przeczytasz iż 
musisz zapoznać się z technologią oraz procedurami PRZED rozpoczęciem warsztatów. Jest to wyjątkowo ważne, aby przetestować każdy 
aspekt technologii przed, sprawi to iż poczujesz się pewniej przed rozpoczęciem warsztatów. Oraz spowoduje to, iż te warsztaty przyniosą 
ci więcej radości 

Partnerzy
Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy nietypowymi partnerami. Partnerzy akademiccy (University of Leiden, CWI) zajęli się częścią 
teoretyczną, natomiast fundacje mające w szeregach reżysera filmowego (Fundacja Citizen Project) oraz projektanta funkcjonalności 
Internetu i technologii (Ezzev Foundation) są odpowiedzialni za doświadczanie modułów. Dodatkowo byli wspierani przez firmę projektującą 
edukacyjne oprogramowanie (CrystalClearSoft),  miejską organizację profilaktyki uzależnień (GCPU), stowarzyszenie rodziców (PAEPSM) 
oraz konsultanta biznesowego (Favinom).

WPROWADZENIE
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1.1 5’ Instruktorzy witają wszystkich
1.2 10’ Werbalna autoprezentacja
1.4 35’ Selfie jako autoprezentacja 75’ 1.6 Nagrywanie 

indywidualnych uczestników 
kamerą (1)

1.3 15’ Tworzenie autoprezentacji
1.5 25’ Dorośli a autoprezentacja

SE
SJ
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2.2 25’ Doświadczanie profilowania
2.1 15’ Teoria profilowania
2.3 15’ Dyskusja/ eksperymentowanie z aplikacjami do zarządzania profilowaniem
2.4 35’ Elementy gramatyki języka filmowego 
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 3

3.1 45’ Konfrontacja w AR 80’ 3.3 Nagrywanie 
indywidualnych uczestników 
kamerą (2)

3.2 45’ Nowe technologie
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4.1 15’ Autoprezentacja a profilowanie
4.2 10’ Wprowadzenie do gry IDentifEYE
4.3 30’ Gra w grę (o autoprezentacji)
4.4 35’ Dyskusja
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 5

5.1 70’ Analiza wyników zadań filmowych
5.2 10’ Ankieta
5.3 10’ Podziękowania oraz certyfikaty

PRZEGLĄD MODUŁÓW WARSZTATÓW
grupa wiekowa 11-14



11

SE
SJ

A 
1

1.1 5’ Instruktorzy witają wszystkich
1.2 10’ Werbalna autoprezentacja
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1.4 20’ Selfie jako autoprezentacja
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2.2 15’ Doświadczanie profilowania
2.3 15’ Dyskusja
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4.2 10’ Wprowadzenie do gry IDentifEYE
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5.1 70’ Analiza wyników zadań filmowych
5.2 10’ Ankieta
5.3 10’ Podziękowania oraz certyfikaty

PRZEGLĄD MODUŁÓW WARSZTATÓW
grupa wiekowa 15-18
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MODUŁ CZAS TYTUŁ
1.1 2’ Instruktorzy witają wszystkich
1.2 5’ Werbalna autoprezentacja
1.4; 1.3 10’ Selfie jako autoprezentacja; Tworzenie autoprezentacji
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Autoprezentacja a profilowanie
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4.4 10’ Dyskusja
5.2 5’ Ankieta

5.3 5’ Podziękowania oraz certyfikaty

PRZEGLĄD ALTERNATYWNYCH MODUŁÓW WARSZTATÓW
grupa wiekowa 11-14
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MODUŁ CZAS TYTUŁ
1.1 2’ Instruktorzy witają wszystkich
1.2 5’ Werbalna autoprezentacja
1.3 10’ Tworzenie autoprezentacji
2.1; 2.2; 4.1 20’ Teoria profilowania; Doświadczanie profilowania, 

Autoprezentacja a profilowanie
4.3 10’ Gra w grę (o profilowaniu)
3.2 18’ Nowe technologie
4.4 15’ Dyskusja
5.2 5’ Ankieta

5.3 5’ Podziękowania oraz certyfikaty
 

PRZEGLĄD ALTERNATYWNYCH MODUŁÓW WARSZTATÓW
grupa wiekowa 11-14
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1.1 Dwóch instruktorów przedstawia wprowadzenie do warsztatów

1.2 Wszyscy uczestnicy przedstawiają się jednym zdaniem. Jest to rozgrzewka w autoprezentacji przed modułem 1.6.

1.3 Instruktorzy prezentują wstęp o tym, jak autoprezentacje są tworzone w kontekstach społecznych. Dr Bibi van den Berg (eLaw) 
przetłumaczyła myśli socjologa Ervinga Goffmana dla grupy docelowej. 

1.4 Trend robienia selfie ilustruje teorię modułu 1.3. 

1.5 Uczestnicy są pytani o ich związki z dorosłymi oraz do kogo zwracają się w przypadku trudności online. 

1.6 Równolegle do modułów 1.3, 1.4 oraz 1.5, uczestnicy są proszeni jeden po drugim do wzięcia udziału w nagraniu wideo w przestrzeni 
obok. Zadawane jest tylko jedno pytanie: Kim jesteś do teraz?

MODUŁ 1
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2.1 Instruktorzy prezentują wstęp o tym, jak profilowanie online przez duże firmy funkcjonuje w praktyce. Prof. dr inż. Arjen P. de Vries 
(CWI) oraz  Dr Bibi van den Berg (eLaw) napisali ten wstęp.

2.2 Profilowanie zostaje pokazane w praktyce. Prof. Simone van der Hof (eLaw) oraz dr inż. Arjen P. de Vries (CWI) wybrali narzędzia 
umożliwiające zarządzanie profilowaniem. 

2.3 Dyskusja o modułach 2.1 oraz 2.2.

2.4 Ponieważ nawet większy segment naszej tożsamości jest widoczny, uczestnicy otrzymują wstęp do teorii gramatyki języka filmowego 
– podstawowych elementów tworzących język filmowy. Mgr Beata Staszyńska (FCP), reżyser filmowy, napisała ten wstęp.

MODUŁ 2
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3.1 Uczestnicy są konfrontowani z nagraniami wykonanymi w module 1.6. Oglądają siebie z nowo zdobytą wiedzą  i umiejętnościami 
w głowie. Oglądają swoje nagrania równocześnie będąc obserwowanym przez innych uczestników. Oglądanie następuje w technologii 
Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) – względnie nowej technologii która stymuluje do refleksji. Aplikacja AR, która przetwarza 
nagrane wideo do Rozszerzonej Rzeczywistości, została stworzona specjalnie na cel tych warsztatów.

3.2 Blogger, mgr Onno Hansen (EF) zebrał nowe trendy i przykłady nowych technologii oraz zaprasza do refleksji na temat trudnych pytań. 

3.3 Równolegle do modułu 3.2, uczestnicy są ponownie nagrywani. Tym razem są lepiej przygotowani ponieważ jest to drugi raz, gdy będą 
nagrywani oraz pozyskali nową wiedzę i umiejętności. Są teraz reżyserami swoich nagrań.

MODUŁ 3
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4.1  Instruktorzy pokazują jak profilowanie wpływa na autoprezentację. Ten moduł został przygotowany przez Dr Bibi van den Berg (eLaw).

4.2 Instruktorzy prezentują krótki wstęp do poważnej gry IDentifEYE w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality).

4.3 Uczestnicy grają w poważną grę IDentifEYE w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality). Stworzono dwie wersje gry 
(jedna dla grupy wiekowej 11-14, druga dla grupy wiekowej 15-18) specjalnie dla tych warsztatów. Mgr Monika Piotrzkowska-Dziamska, 
mgr Anna Rejkowska oraz mgr Anna Baranowska (wszystkie GCPU) dodały swoje pedagogiczne oraz terapeutyczne spostrzeżenia do opisu 
modułu.

4.4 Po grze następuje kontynuacja dyskusji o tożsamościach online i wpływie profilowania.

MODUŁ 4
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5.1 Ostatnia sesja zaczyna się od analizy nagrań uczestników, przez nich samych, wykonanych podczas modułów 1.6 oraz 3.3. 

5.2 Uczestnicy są zaproszeni do wypełnienia ankiety mierzącej, poprzez samodzielne raportowanie, efektywność warsztatów
.
5.3 Warsztaty kończą się rozdaniem certyfikatów uczestnikom.

 

MODUŁ 5
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Drogi Nauczycielu,
Wyobraź sobie , że twoja klasa już nie jest zwykłą klasą, tylko w magiczny sposób zamieniła się w scenę. Na tej scenie, ty oraz twoi 
uczniowie, jesteście aktorami. Twoją rolą na tej scenie nie jest już bycie nauczycielem. Będziesz grał rolę zawodowca pełnego pasji, który 
jest mądrym przyjacielem pozostałych aktorów na scenie. Osoba, którą grasz na scenie ma umiejętność łączenia się z młodymi ludźmi – 
oraz prowadzenia  ich.
Zapewne  powiesz: „Ta rola nie różni się od tego kim jestem jako nauczyciel”. Cóż, masz rację, ale nie do końca. Na scenie udajemy, że nie 
ma szkoły, nie ma curriculum, nie ma egzaminów do przygotowania, nie ma obowiązków do spełnienia. Na scenie można grać nauczyciela 
w idealnym świecie.

Socjolog Zygmunt Bauman pomaga nam zrozumieć, kim są ci idealni nauczyciele – których nazywa „edukatorami” - oraz, jak różnią się 
od tych nauczycieli na co dzień. W jego książce „Płynne życie (2005) zgadza się z filozofem Richardem Rorty, „który „przekazał najbardziej 
pożądane i do wypełnienia cele dla edukatorów, zadania  ‘wstrząśnięcia dzieciakami’ oraz wpajania niepewności w samych uczniach 
o ich własnych obrazach, o społeczeństwie do którego należą’”. Ci edukatorzy, według Baumana i Rorty, nie mogą być tymi „zajęci 
dostosowywaniem się do dobrze zrozumianych kryteriów przekazywania wiedzy” lecz powinni być tymi „próbującymi ‘poszerzyć ich 
własną moralną wyobraźnię’ oraz czytającymi książki ‘w celu zwiększenia ich zrozumienia , co jest możliwe i ważne – albo dla siebie jako 
indywidualistów albo dla ich społeczeństwa”.

Ty, w roli edukatora podczas warsztatów, będziesz na równi z innymi aktorami na scenie. Nie ma ustalonej hierarchii, tylko naturalna 
hierarchia. Opinie i uczucia  wszystkich są tak samo szanowane – nie ma natychmiastowych osądów. Wspólny szacunek jest oparty na 
odpowiedzialności: jeżeli ktoś oferuje opinię lub wentyluje emocje, to jest za nie odpowiedzialny – podobnie jak jest odpowiedzialny  za 
swoje reakcje. Zasadą na scenie jest: nie ma wolności bez odpowiedzialności.
Wszystkie spostrzeżenia, pod warunkiem, że są formułowane szczerze i z odpowiedzialnością, muszą być brane na poważnie, niezależnie 
jak niedorzeczne lub ignoranckie mogą się wydawać na pierwszy rzut oka. Niesamowitym jest to, jakie światy mogą być schowane pod 
najwięszymifrazesami lub przerażająco powierzchownymi opisami, pod warunkiem że są głoszone szczerze. Należy słuchać – i mówić 
-  będąc pełnym empatii.

Można się temu sprzeciwiać, że jest zbyt utopijnym zakładanie, że tego typu szczerość i odpowiedzialność jest możliwa w klasie. Ale 
pamiętajmy, to już nie jest klasa – to jest scena. To scena ze swoją własną teatralną magią.
Możesz się martwić że studenci nie zareagują na twoje wysiłki. Ale badacz edukacji Dylan Wiliam (2011) zapewnia nas: “Kiedy nauczyciele 
otwierają kanały komunikacji z uczniami, uczniowie będą z nich korzystać”.
Podczas tych warsztatów dostarczymy efektywne środki budowania tej sceny. Część z nich jest oparta na społecznej psychologii, część na 
technologii a część jest wynikiem najlepszych praktyk, które były testowane wielokrotnie w klasie – na scenie w Grecji, Polsce i Holandii.  
Wszystkie te środki będą opisane poniżej.

Jednakże, niezależnie od środków jakich będziesz używać, wszystko będzie zależało od ciebie.  Jeżeli sam nie wyjdziesz na scenę i nie 
zagrasz roli, żadna magia ci nie pomoże. Klasa pozostanie klasą, nie zamieni się w scenę. Te obserwacje pochodzą z rzeczywistych klas, 
które odmówiły stania się czymkolwiek więcej ponad zwykłą klasą, ponieważ ich nauczyciele odmówili zagrania swojej roli edukatora. W 
tej sytuacji uczniowie powtarzali za nauczycielem to, co uważali że jest od nich oczekiwane. Wiliam nazywa ten stan: „uczniowie zaczynają 
grać w grę „zgadywania co jest w głowie nauczyciela” a to powoduje że nauczanie jest mało wartościowe”.

DYDAKTYKA WARSZTATÓW
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Wszyscy aktorzy potrzebują motywacji by wejść w rolę. Twoja może być następująca: „Dr. Madaline Levine pisze, że młodzież mówi jej, 
jak ich stresy zostałyby zredukowane przez jakościowy dialog z świadomym, pełnym troski dorosłym, nawet przez 15 minut dziennie. Jako 
nauczyciel, nie możesz dać tyle czasu każdemu uczniowi, ale możesz wykorzystać tę świadomość podczas interakcji z klasą, jako całością , 
a wtedy kiedy jest to możliwe – z indywidualnymi uczniami – którzy najbardziej wyglądają na potrzebujących tej uwagi”1

Wynikiem tego jest coś, co potocznie nazywamy „przejętą klasą” („caring classroom”). Daniel Goleman (2014) dodaje: „Taka atmosfera 
jest szczególnie ważna dla tych dzieci, którzy są najbardziej zagrożeni  zejściem  z życiowej ścieżki, spowodowanym wcześniejszymi 
doświadczeniami deprywacji,  nadużyć albo zaniedbań. Badania takich zagrożonych dzieci, które skończyły korzystając w pełni z ich żyć – 
którzy są odporni – pokazują że zazwyczaj osobą, która odwróciła ich życie był przejęty dorosły, często był to nauczyciel”.
Twoją rolą nie jest bycie psychologicznym doradcą. To zupełnie inna rola. Nie jesteś terapeutą. To co będziesz robić to „tworzyć środowisko, 
które pomaga  złagodzić normalne problemy z którymi walczy wiele uczniów oraz, na samym końcu, nie dodawać  im więcej”.2

Tematy przedstawiane w warsztatach Dynamic Identity odnoszą się do życia online uczniów. W szczególności ich tożsamości online oraz 
firmy, które ich profilują – jednak w czasie trwania warsztatów poznasz szeroki zakres innych powiązanych tematów.
Ustawiona scena nie służy do omawiania lub rozwiązywania problemów. Jej celem jest przeprowadzanie dialogów na temat doświadczeń 
i spostrzeżeń o życiu online. W większości wypadków te doświadczenia i spostrzeżenia będą raczej pozytywne. Jeżeli magia sceny zadziała, 
te dialogi będą delikatne, różne a czasami wielce zabawne. Więc bądź przygotowany na to, że będziesz się dobrze bawić – ale uważaj, za 
każdą kwestią czai się potencjalne zagrożenie.
Możesz uważać dydaktykę za ekstremalną wersję Oceniania Kształtującego (OK) (ang. „Formative Assessment”). Wiliam  definiuje 
ocenianie kształtujące  jako: „Ocenianie  działa kształtująco do takiego stopnia, że dowody osiągnięć uczniów są ujawnione, interpretowane 
i wykorzystywane przez nauczycieli, edukatorów lub inne osoby do podejmowania decyzji o kolejnych krokach w instrukcjach, które będą 
lepsze, lub oparte o lepsze podstawy, niż decyzje podejmowane w przypadku braku dowodów”. Oba typy dydaktyki są o „otwieraniu się” 
w klasie, udostępnianie uczniom miejsca do rozmów, ponieważ jest to korzystne dla ich rozwoju a poprzez uważne słuchanie tego, co mają 
do powiedzenia uczniowie, nauczyciele  zyskują wgląd w ich rozwój”. 
Różnica pomiędzy OK a przedstawionymi dydaktykami w tej sekcji, polega na tym, że Ocenianie Kształtujące powiązane jest ściśle z 
osiągnięciami ucznia i jego rozwojem w szkolnym curriculum, natomiast dydaktyka Dynamic Identity powiązana jest z ich życiem online.
Może Ci się wydawać że nie nadajesz się do przeprowadzania dialogu o życiu online. Może uzasadniasz to tym, że nie jesteś  „cyfrowym 
tubylcem” – w przeciwieństwie do uczestników warsztatów. Kiedy się urodziłeś nie było smartfonów. Nie było wszechobecnego internetu. 
Nikt nie publikował osobistych lub innych informacji za pomocą jednego kliknięcia.

Mylisz się. Te okoliczności powodują że jesteś idealnym partnerem dla uczestników warsztatów do podjęcia dialogu o życiu online. Mimo 
że możesz być lekko  onieśmielony technologią, lub czuć się bez kontaktu z nią, jesteś wysoce wykwalifikowany do przeprowadzania 
warsztatów na ten temat. Masz wyjątkową perspektywę, którą może się poszczycić niewiele osób na tym świecie: świadomie widziałeś 
jak internet wchodzi w nasz świat. Dokładnie z powodu tego, że nigdy wcześniej nie doświadczyłeś życia online, masz naturalne refleksje 
na wszystko połączone ze światem online. To bardzo cenny punkt widzenia.

1 http://identifeye.wordpress.com/2014/06/29/safeguarding-emotional-safety-in-the-class-room

2 http://identifeye.wordpress.com/2014/06/29/safeguarding-emotional-safety-in-the-class-room
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Dodatkowo jesteś przeszkolonym nauczycielem. Oznacza to że jesteś przeszkolonym do wiarygodnego przedstawiania swojego punktu 
widzenia. Jest to bardzo cenne. Dodatkowo jesteś wyszkolonym w ocenianiu i dawaniu informacji zwrotnych (odzewu)  - dwóch elementów, 
których młodzi ludzie bardzo potrzebują od dorosłych odnośnie tego tematu.
Twoja wyjątkowa perspektywa o życiu online oraz twoje umiejętności jako nauczyciela są powiększane przez twoje życiowe doświadczenia. 
Przeżyłeś wiele sytuacji, prywatnie i zawodowo, które młodzież z twojej klasy dopiero zaczyna doświadczać. Zasady życia nie zmieniły się 
przez internet. Młodzież dalej eksperymentuje, dalej szuka granic do przekraczania, dalej zakochuje się, dalej ma hormony buzujące w ich 
ciałach. Wzajemne zastraszanie dalej występuje. Mimo że wiele procesów wygląda inaczej w epoce cyfrowej, to nie są one aż tak różne 
od tych, które ty przeżyłeś. Nie daj się zaślepić przez kontekst technologii. Twoje życiowe doświadczenia są bardzo ważne – również dla 
„cyfrowych tubylców”.

Z drugiej strony, nie bądź zdziwiony jeżeli niektóre doświadczenia będą radykalnie różne od twoich. Dzisiejsza młodzież ma narzędzia które 
kiedyś były przywilejem zarezerwowanym tylko dla redaktorów naczelnych i dyrektorów marketingu. Jeden głupi dowcip online może 
spowodować, że zostaną aresztowani. Jedno wysłane zdjęcie może spowodować problemy wśród rówieśników na wiele miesięcy. Każdy 
głupi moment może zostać uchwycony i udostępniony wśród  przyjaciół, znajomych oraz nieznajomych. Dlatego właśnie potrzebujesz, 
pomijając twoje refleksje, swoich umiejętności, własnych życiowych doświadczeń oraz swojej empatii. Postaraj się otworzyć, by 
dowiedzieć się, jak to jest dorastać w nowym hybrydowym świecie. Wyjdź poza ramy nauczania – wejdź w prawdziwy dialog.  Nie bój się 
być krytycznym, chwalenie też nie zawsze jest dobrą rzeczą. Wiliam:„Ważna jest jakość, a nie ilość pochwał, a w szczególności pochwała 
od nauczyciela jest znacznie bardziej skuteczna jeżeli jest dawana rzadko i jest wiarygodna, warunkowa, konkretna i szczera... Ważnym jest 
również to by pochwała była powiązana z czynnikami będącymi pod kontrolą tej osoby”.

Istotnym instrumentem do radzenia sobie z tematem życia online jest proponowana dydaktyka sama w sobie, jak Wiliam pisze: „ważnym 
jest jak pewne rzeczy są uczone, niż co jest uczone...Największym wpływem na nauczanie są codzienne doświadczenia uczniów w klasie, 
a to jest determinowane przez to jak nauczyciele uczą, nie przez to co uczą”.

Dlatego Wiliam ocenia: „Obowiązkiem nauczyciela nie jest przekazywanie wiedzy lub zapewnianie nauczania. Jego obowiązkiem jest 
organizowanie efektywnych środowisk dla uczniów do nauki”. Celem warsztatów Dynamic Identity jest pomoc w tworzeniu takich 
efektywnych środowisk do nauki. Nie bój się że niektóre elementy warsztatów będą zbyt trudne dla zrozumienia przez uczniów. Ponieważ 
odnoszą się do ich codziennego życia, są bardziej zorientowani w niektórych tematach niż przypuszczas. Dlatego można próbować 
stworzenie stanu, który psycholog Csikszentmihalyi nazywa „przepływem”: „kiedy zarówno zdolności jak i wyzwania są wysokie, reszta jest 
„przepływem”. Z drugiej strony, postaraj sie upewnić iż wyzwania nie są zbyt wysokie, ponieważ: „kiedy cel wydaje się być poza zasięgiem, 
uczniowie mogą się poddać w uzyskaniu wzrastających kompetencji”. Sprawdź to poprzez pytania diagnostyczne, opisane poniżej.

Wynikiem tej dydaktyki warsztatowej jest dialog pomiędzy tobą a twoimi uczniami. Celem tego dialogu, dla uczniów, jest nauczenie 
ich refleksji na temat ich egzystencji online – wpływ, opcje, szanse i wyzwania  oraz ich obowiązki w tym wszystkim. Cel tego dialogu, 
dla ciebie, jest ten sam co dodatkowo pomoże ci mieć refleksje na temat własnych praktyk nauczania oraz założeń. Nauczanie jest 
tak skomplikowane „że osiągnięcie największego poziomu jakości nauczania zależy od wykonywania dużej części rzeczy (przez ciebie) 
automatycznie” (Wiliam,  2009). Ten automatyzm nie będzie bardzo pomocny podczas tych warsztatów. Będziesz musiał bardzo szybko 
się dostosowywać do powstających sytuacji. Dlatego na pewno pojawią się refleksje.
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Ważnym narzędziem, sprawdzającym czy zrozumiałeś co miało miejsce w klasie, są pytania diagnostyczne. Są to „pytania które udostępnią 
okno do myśli uczniów”. Nie są one łatwe do stworzenia, ale przeczytanie książki Wiliama „Osadzone Ocenianie Kształtujące” pomoże ci w 
osiągnięciu tego. Różnorodność pytań jest tworzona przez „pytania diagnostyczne”, które oceniają czy uczniowie cię zrozumieli. Praktyczna 
rada to: „to, co powoduje, że dane pytanie jest przydatnym pytaniem diagnostycznym … jest to że musi być bardzo nieprawdopodobnym 
osiągnięcie przez ucznia poprawnej odpowiedzi ze złych powodów”. A pytanie powinno być skonstruowane w ten sposób, że „niepoprawne 
odpowiedzi powinny być możliwe do zinterpretowania”.

Podstawowym założeniem powinno być: „lepiej założyć, że uczniowie nie wiedzą czegoś, nawet jeżeli to wiedzą, niż założyć że coś wiedzą 
wtedy, kiedy tego nie wiedzą”. Nie opieraj się na końcowych informacjach od uczniów.
Najlepszym momentem na zadawanie pytań są „kluczowe momenty lekcji”. Są to momenty „w których nauczyciel sprawdza czy klasa jest 
gotowa iść dalej”.

Ustawianie sceny
Scena jest ustawiana na samym początku warsztatów (moduł 1.1). Dobrą praktyką jest przedstawienie samego siebie jako edukatora 
– obaj edukatorzy to robią – co oznacza że można dodać osobiste szczegóły podczas przedstawiania się. Nie jest to w żadnym stopniu 
obowiązkowe ale zdecydowanie wskaże że, będziesz grał inną rolę. Przykładem takiego przedstawienia się jest:
 Mam na imię Onno, mam 49 lat, moim hobby jest gotowanie oraz nowe technologie.
Następnie wyraźnie zaznacz że klasa, jako sama w sobie, przestaje istnieć na czas warsztatów. Wytłumacz nowe role wszystkich obecnych 
i ustal z nimi podstawowe  zasady. Przykład takiego wstępu oraz podstawowych zasad jest poniżej:
Podczas trwania warsztatów, wszyscy powinni czuć się bezpiecznie. To bezpieczne środowisko jest tworzone wspólnie przez nas wszystkich. 
Dlatego musimy się wszyscy zgodzić na pewne zasady w jaki sposób to wspólnie osiągniemy. Proponuję następującą zasadę: Wszyscy 
powinni móc mówić to, co chcą, o ile jest to szczere i ważne w omawianym temacie. Oznacza to, że będziemy próbowali się nie śmiać kiedy 
ktoś mówi nam coś szczerze. Oczywiście, czasami coś może nadal być zabawne – w tym wypadku oczywiście, że można się śmiać. Ale w 
tym samym czasie powinniśmy być chętni do wyjaśnienia czemu się śmialiśmy.
Jeżeli ktoś będzie chciał zareagować na coś powiedziane podczas warsztatów – a liczymy że wiele rzeczy będzie powiedzianych – to albo 
pokaże tę reakcję tutaj, podczas warsztatów lub wcale jej nie pokaże. Nie powinno być późniejszych rozmów za czyimiś plecami lub poza 
kontekstem tych warsztatów.
Nikt nikogo nie zmusza do mówienia czegokolwiek.  Jeżeli nie chcesz mówić, nie mów. Jednak bardzo będziemy wdzięczni jeżeli się 
zaangażujesz.
Jesteś odpowiedzialny za to co mówisz. Jeżeli to co mówisz jest odbierane jako bolesne, możesz się spodziewać reakcji. Jeżeli to, co mówisz 
jest nielegalne lub śmiertelnie poważne, instruktorzy mają obowiązek zadziałać poza tą klasą. Dlatego zastanów się zanim ujawnisz rzeczy, 
których możesz żałować. To nie jest spotkanie przyjaciół. To dialog pomiędzy ludźmi, którzy chcą siebie nawzajem zrozumieć.
Czy ktoś sprzeciwia się tym podstawowym zasadom? Czy coś jest niejasne?

Jak tylko pewne podstawowe zasady zostaną zaakceptowane – a dotychczas były akceptowane przez wszystkich uczestników, czasem z 
zdumieniem i uśmiechami na ich twarzach – poprosisz wszystkich o przedstawienie się w jednym zdaniu, każdy po kolei (moduł 1.2). To 
przedstawienie się da ci pierwszą informację jak przebiega transformacja klasy w scenę.
Nie spodziewaj się natychmiastowych zmian. Uczniowie nie ufają przez dłuższy czas nowym ustawieniom. Nie będą próbowali ich zmieniać 
, ale nie będą do końca przekonani czy to nie kolejna nudna lekcja przebrana za fajną aktywność. Tak przynajmniej mówiło nam się wielu 
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uczestników sesji pilotażowych.

W wyżej wymienionych zasadach zawarte jest trudne zadanie - uczniowie nie muszą nic mówić. Może to spowodować kompletne wycofanie 
się niektórych uczniów. By tego uniknąć, edukator powinien użyć technik odpowiedzi dla wszystkich uczniów (patrz na listę: Wiliam, 
2011) by stymulować zaangażowanie wszystkich uczniów. Nikt nie jest zmuszany do opowiadania o swoich prywatnych doświadczeniach, 
natomiast wszyscy uczniowie są ciągle stymulowani do aktywnego zaangażowania.

Sesja pierwsza
Podczas pierwszej sesji nowe dydaktyki nie są jeszcze widoczne. Na początek mamy transfer informacji (moduł 1.3), który zawiera 
stosowane zazwyczaj dydaktyki nauczycieli. Następnie są pokazane prezentacje odnoszące się do tematu autoprezentacji (moduł 1.4 oraz 
1.5). Te prezentacje lekko odbiegają od normy i będą wzbudzać zdziwienie wśród uczestników. Dyskusja podczas tych modułów może już 
być luźniejsza niż normalnie w klasie.
Radykalne nieprzekształcanie klasy wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest to, że uczestnicy powinni mieć czas by się otworzyć – nie 
na siłę ale z ich własnej wolnej woli. Droga ewolucji w kierunku nowych dydaktyk powinna być wynikiem łagodnego przejścia. Nazwijmy 
to „najlepszą praktyką”.
Kolejną przyczyną jest to że wszyscy użytkownicy zostaną poproszeni o opuszczanie sali pojedynczo, by odwiedzić drugiego edukatora 
w innej przestrzeni (moduł 1.6). Uczestnicy nie wiedzą że będą tam nagrywani. Ponieważ atmosfera warsztatów nadal jest w dużej 
części atmosferą klasy, uczestnicy zaakceptują zadanie – odpowiedź na pytanie: „Kim jesteś do teraz?” - jako normalne zadanie szkolne. 
Spowoduje to zamieszanie, ponieważ postawione pytanie wymaga bardzo osobistej odpowiedzi, co nie występuje na co dzień w szkolnym 
środowisku. To zamieszanie jest wielce produktywne  w stymulowaniu refleksji – zarówno o samym zadaniu jak i o nich samych.
Podczas setek razy kiedy zadawaliśmy to pytanie podczas sesji testowych i pilotażowych, tylko kilku uczestników udzieliło poprawnej 
politycznie odpowiedzi – odpowiedzi która umożliwiłaby im lepszą ocenę u nauczyciela – takiej jak „kocham być w szkole”. Z drugiej strony, 
tylko kilku z uczestników otworzyła się przed nami jak przed przyjaciółmi. Większość udzielała pierwszej odpowiedzi która przychodziła im 
na myśl, jako neutralnej i akceptowalnej.
Ponieważ  konfrontacja uczestników ze swoimi odpowiedziami jest zaplanowana tylko w sesji trzeciej – wtedy kiedy klasa zniknęła i 
została tylko scena – konfrontacja uczestników będzie częściowo zestawiana z innymi wersjami ich samych. To pokaże im jaki wpływ ma 
odgrywanie ról na nasze tożsamości (jeden z głównych tematów modułu 1.3). Następnie będą doświadczać tej teorii poznanej dotychczas 
(moduły 1.3, 2.1 oraz 2.4).
Jednakże, zawsze jest możliwe, że część uczestników otworzy się bardziej niż się spodziewano podczas pierwszej sesji. Jeden z uczestników 
warsztatów pilotażowych zapytał się nas, czy grożenie śmiercią może być postrzegane jako kwestionowanie życia online (moduł 1.5). 
Tak więc, bądź przygotowany do bycia edukatorem od samego początku warsztatów, nawet jeżeli większość uczestników będzie powoli 
dołączać do ciebie na scenie.
Dodatkowa uwaga odnośnie nagrywania jest warta wspomnienia na tym etapie. W jednej z wielu grup które, brały udział w sesjach 
testowych i pilotażowych, dwóch uczestników podeszło do edukatora błagając by ich nagrania nie były pokazywanym ich kolegom w 
klasie. Sami z siebie doszli do wniosku że ich nagrania mogą być wyświetlane i zaczęli się martwić. Po krótkiej rozmowie, edukator zgodził 
się na to – ponieważ nie ma takiego obowiązku w warsztatach – ale ustanawiał ich odpowiedzialnymi za ich wybór. Edukator zapytał ich czy 
byliby skłonni wyjaśnić swoją prośbę kolegom oraz uzasadnić ją. Ochoczo na to przystali. Ich wyjaśnienia spowodowały burzliwą dyskusję 
w klasie. Inni uczestnicy albo się zgadzali z tą dwójką uczniów albo używali argumentów przeciw. Był to owocny dialog o chronieniu 
własnych osobistych granic – jeden z tematów przewodnich warsztatów.
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Edukatorzy wykorzystali ten moment do uzasadnienia modułu (1.6) oraz powiązanych modułów (3.3 oraz 5.1). Przykład poniżej:
Nie włączyliśmy tego modułu by drażnić was lub żebyście poczuli się niepewnie. Logika podążająca za tym modułem jest pozytywna. 
Moduły mają pobudzać cię do doświadczania sytuacji gdy mówisz spontanicznie do kamery bez zastanawianie się jak to nagranie będzie 
wykorzystane oraz bez przejmowania kontroli nad procesem nagrywania. Wydaje nam się, że to jest tryb, w którym miejsce ma większość  
twoich komunikacji online.
W sesji trzeciej zobaczysz wyniki nagrywań. Możemy już teraz ci powiedzieć że nikt nie będzie się czuł komfortowo oglądając siebie. 
Jednym z powodów jest to, że do tego czasu będziesz bardziej świadomy swojego zachowania i będziesz miał narzędzia umożliwiające 
przejęcia kontroli nad procesem nagrywania. Zobaczysz swoje poprzednie zachowanie i będziesz miał refleksje. Dodatkowo zaraz po tym 
będziesz miał okazję nagrywania tego według swojego pomysłu.
Wydaje nam się że nauczysz się dużo poprzez wytrzymanie siebie na ekranie a następnie dokonywanie ponownego nagrania. Wydaje nam 
się że to doświadczenie będzie miało duży wpływ i od tego momentu pomoże ci w twojej komunikacji. Dlatego właśnie są moduły – by 
pomóc ci być bardziej świadomym w jaki sposób się komunikujesz oraz jak możesz przejąć więcej kontroli.
Ustaliliśmy zasady na początku by stworzyć bezpieczne środowisko dla ciebie, byś doświadczył zabawne ale również konfrontacyjne 
sytuacje. Doświadczanie samego siebie na dużym ekranie w względnie bezpiecznym środowisku jest niepowtarzalną okazją do przeżycia 
tego oraz uczenia się, a przynajmniej tak nam się wydaje. Nic złego nie może cię tu spotkać ponieważ wszyscy zgodziliśmy się na zasadę, 
że co dzieje się tu, zostaje tu. Ale to od ciebie zależy gdzie mówisz stop. O tym właśnie są całe warsztaty.
Oczywiście, nie wszyscy uczestnicy byli przekonani tymi słowami. W tym przypadku, zapytaj pozostałych uczestników, czy będą się 
czuli komfortowo, jeżeli oni zostaną podczas doświadczania potencjalnie wrażliwych momentów. Podczas sesji pilotażowych, poprzez 
głosowanie, pozostali uczestnicy zdecydowali że sprzeciwiający się uczestnicy nie mogą zostać. Dlatego należy mieć alternatywny program 
gotowy dla tych, którzy będą musieli opuscić warsztaty w tym momencie.

Sesja druga
Zadziwiającym jest to, że to drugi transfer wiedzy (moduł 2.1) zamienia klasę w scenę. A przynajmniej tak było w dotychczasowych pilotach 
i testach. Temat profilowania jest tak nowy, a równocześnie tak osobisty, że uczestnicy będą doświadczać duże emocje, od oburzenia i 
złości do niedowierzania i frustracji.
Temat jest nowy i osobisty więc powoduje  że uczestnicy zostawiają koncept klasy i wkraczają na scenę. Ponieważ nie wiedzieli wcześniej 
o profilowaniu i są emocjonalnie  dotknięci nową wiedzą, automatycznie zwrócą się do edukatora po pomoc. Będą chcieli wiedzieć więcej 
oraz wyrazić swoje opinie. Chcą się uczyć i być spokojni.
Ten efekt nie był planowany wcześniej w warsztatach, jednak pojawiał się ciągle. Niezależnie czy uczestnicy mieli 11 czy 18 lat,  wspólną 
reakcją było zwrócenie się po wskazówki do edukatora.
Zainspirowani tym faktem, stworzyliśmy moduł (moduł 3.2) który będzie miał miejsce w sesji trzeciej. Został dodany do warsztatów po 
pierwszych pilotażowych warsztatach. W tym module pokazywanie najnowszych technologii, które są zarówno nowe jak i bardzo osobiste 
dla uczestników, wzmocnią efekt modułu 2.1.

Sesja trzecia
Najbardziej osobiste momenty warsztatów mają miejsce podczas modułu 3.1. W tym module każdy uczestnik, jeden po drugim, jest 
konfrontowany przed wszystkimi uczestnikami ze swoimi odpowiedziami na pytanie: „Kim jesteś do teraz?”(moduł 1.6).
Ta konfrontacja jest oparta o koncept tożsamości Anthony’ego Giddensa („Nowoczesność oraz własna tożsamość”, 1991): „Tożsamości 
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osoby nie jesteśmy w stanie znaleźć w zachowaniu ani – mimo tego że jest to ważne – w reakcjach innych, lecz w umiejętnościach 
podtrzymywania konkretnej narracji”. Ta narracja to „trwająca „opowieść” o swojej” lub „indywidualnej narracji biologicznej”. Ta narracja 
ma pojawić się jako reakcja na pytanie: „Kim jesteś do teraz?”. Od ciebie tylko zależy by zdecydować jak bardzo Giddens miał rację.
Innym teoretycznym filarem tego modułu jest społeczno-psychologiczna teoria OSS: Obiektywnej Samo Świadomości (ang. OSA: Objective 
Self-Awareness).  Ta teoria zakłada że spoglądanie w lustro powoduje że ludzie są niespokojni, ponieważ obraz o sobie jaki mają w swoich 
głowach jest bardziej pozytywny niż obraz jaki lustro rzeczywiście ukazuje . Ten niepokój jest też widoczny wśród uczestników.
Komponent technologiczny modułu, używanie relatywnie nowej technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) - przesuwa 
niepokój, wynikający z oglądania siebie w lustrze, lub jak w tym module na ekranie komputera i dużym ekranie, w minimalnie innym 
kierunku.
Rozszerzona Rzeczywistość, w formie użytej w tym module, zmusza uczestników do uczestniczenia w procesie wyświetlania swojego 
nagrania. Muszą oni fizycznie zaangażować się by, umożliwić wyświetlanie nagrań poprzez trzymanie papierowych markerów przed 
kamerą internetową. Markery uruchamiają nagranie. Bez ich współpracy ich film nie będzie pokazany na ekranie. Dlatego uczestnicy stają 
się współodpowiedzialni za swoje własne niepokoje.
Późniejsza odmiana teorii OSS postuluje, że kiedy osoba wykonuje zadanie , które nie może mieć satysfakcjonującego zakończenia  podczas 
oglądania samych siebie w lustrze, powoduje że niepokój jest skierowany raczej w kierunku samego zadania, niż samego siebie. Oznacza 
to że uczestnicy mają refleksje o nowej technologii (Rozszerzonej Rzeczywistości) i jej skutkach bardziej niż o nich samych.
W praktyce wynik modułu jest mieszany. Uczestnicy są zafascynowani Rozszerzoną Rzeczywistością ponieważ dla wielu jest to nieznana 
technologia, której wcześniej nie doświadczali. Prostym faktem jest to że nowa technologia pobudza pozytywne emocje. Z drugiej strony, 
niepokój związany z używaniem technologii jest zdecydowanie widoczny. Wielu uczestników wyrażało mieszkankę zadziwienia oraz 
zastrzeżeń względem technologii po tym, jak doświadczyli samych siebie  w Rozszerzonej Rzeczywistości.
Jednakże, bez względu na późniejszą odmianę teorii OSS, prawie wszyscy uczestniczy doświadczyli całkowitego niepokoju podczas 
oglądania siebie na ekranie oraz słuchania swoich odpowiedzi na postawione pytanie. Niektórzy objawiali ten niepokój poprzez chowanie 
swojej twarzy za markerem Rozszerzonej Rzeczywistości (karta papieru A4). Inni tak się chowali żeby nie było widać ich twarzy w widoku z 
kamery internetowej tylko było widać sam marker. Inni z kolei przechodzili przez zdanie w ciszy podczas gdy różne emocje były widoczne 
na ich twarzach (od zawstydzenia po zadziwienie).
Wyrazy gwałtownego niepokoju są powodowane charakterystykami tego rodzaju Rozszerzonej Rzeczywistości użytej w tym module. 
Uczestnicy muszą pokazywać non-stop marker do kamery i trzymać go w bez ruchu. Jeżeli nie pokażą markera, lub będą nim trząść, ich 
nagranie nie będzie pokazywane na ekranie, a uwaga innych uczestników będzie zwrócona na nich, by dowiedzieć się co się dzieje. To 
spowoduje zwiększenie niepokoju.
By złagodzić niepokój, zawsze wykonujemy dwa kroki podczas trwania tego modułu. Pierwszym jest nagradzanie przez wszystkich 
oklaskami  osoby wywołującej swój film - tuż po zakończeniu jego wyświetlania.
Drugim krokiem jest umożliwienie uczestnikom ponownego nagrania siebie. Kierowani niepokojem oraz wspomagani wiedzą i 
doświadczeniami, które zyskali podczas dwóch pierwszych sesji, oraz wspierani empatią instruktorów, uczestnicy mogą wybrać inne 
podejście do nagrania. Są na scenie i mogą dać w pełni kontrolowany występ (moduł 3.3).
Sesja nagrywania w module 3.3 jest prawdopodobnie momentem, w którym klasa jest wyłącznie doświadczana jako scena i w którym 
naprawdę jesteś edukatorem. Uzbrojeni w wiedzę i doświadczenie  uczestnicy potraktują cię jako bardziej doświadczonego partnera który 
może ich wspierać w byciu sobą. To moment w którym edukatorzy i uczestnicy mają najbliższy kontakt ze sobą.
Ten moment został zaplanowany w środku sesji warsztatowych. Podczas gdy pierwsza i druga sesja doprowadzały do tego momentu, sesja 
czwarta i piątą będą stopniowo przekształcać „scenę” z powrotem w „klasę”, gdzie po warsztatach wraca normalne życie szkoły.
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Naturalnie pozostałości bliskości będą występowały po warsztatach. Powinno być wyborem uczestników po zakończeniu – ponownie w 
swoich zwykłych rolach – do jakiego stopnia chcieliby zachować możliwość częściowego powrotu do sytuacji warsztatowej. Uczniowie 
uczestniczący mają możliwość wyboru, podobnie jak ty. Mógłbyś później wrócić do wydarzeń lub uwag które miały miejsce podczas 
warsztatów oraz rozpocząć dialog, ale wtedy musisz  tymczasowo powrócić do swojej roli jako edukator. 

Sesja czwarta
Podczas gdy w sesji trzeciej doświadczenie sceny jest największe, najbardziej swobodne werbalne wyrażenia będą miały miejsce podczas 
grania w grę (moduł 4.3). Gra związana jest z bardzo prywatnym tematem auto prezentacji, który omawia przy pomocy gry w technologii 
Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) (dla grupy wiekowej 11-14). Dla grupy wiekowej 15-18, motywem gry jest kontrowersyjny temat 
profilowania.
Efekt gry AR jest inny niż efekt aplikacji AR z modułu 3.1. Tym razem jedna osoba – może jeden z edukatorów – jest widoczny w widoku 
z kamery internetowej na dużym ekranie. Nie pokazujemy nagranego wcześniej materiału, tylko stream na żywo osoby siedzącej przed 
komputerem. Wysyłany obraz tej osoby zostanie rozszerzony. Rozszerzenia są dla wszystkich, nie są osobiste. Są kolorowe i neutralne. 
Rozszerzenia nie są wywoływane osobistymi wyborami ale wspólnymi wyborami wszystkich uczestników.
Ważnym jest, żeby wszyscy uczestnicy brali udział, szczególnie jeżeli gra jeden z uczestników i właśnie jego twarz jest widoczna na dużym 
ekranie. Im więcej innym uczestników bierze udział, tym bardziej gra jest wspólnym przedsięwzięciem a nie osobistą  przygodą.
Nowa technologia użyta w tej sesji, wraz ze wszystkimi kolorowymi augmentacjami, spowoduje wielką otwartość wśród przynajmniej 
części uczestników. Gra sama w sobie ma ten efekt, co zostało zaobserwowane podczas sesji testowych i pilotażowych. Jednak  bycie w 
tym punkcie warsztatów, w których klasa jest tak naprawdę sceną, powiększa ten efekt.
Kilka zwykłych wydarzeń miało miejsce podczas gry w grę w trakcie sesji pilotażowych i testowych. W jednej z grup, w bardzo katolickiej 
szkole, uczniowie (w wieku 12 lat) zaczęli opowiadać o swoich fantazjach seksualnych oraz seksualnych doświadczeniach online. To była 
bardzo szczególna sytuacja ponieważ – pomimo że nie byli zaproszeni do mówienia szczególnie o tym temacie, ich stwierdzenia były szczere 
i wymagały reakcji. Edukatorzy pytali czy dzieci rozmawiały na ten temat ze swoimi rodzicami lub nauczycielami. Dzieci odpowiedziały że 
nie rozmawiały, ale nie miały pewności że nikt nie miałby nic przeciwko temu co robią. Spowodowało to wyjątkowo delikatny dialog, który 
miał szanse wykoleić się w każdym momencie, ale na szczęście tak się nie stało.
Innym razem, młodzież (w wieku około 16 lat)  która rzuciła szkołę i była zaangażowana w gangi kryminalne, grała z nami w grę podczas 
dni otwartych w szkole. Po tym jak udawali twardzieli i nie byli chętni do współpracy przez dwie trzecie gry, ich lider obudził się i zażądał 
możliwości zagrania. Początkowo jego koledzy byli zaskoczeni, ale po krótkiej chwili również włączyli się w grę. Na pozostałą część gry, ten 
gang buntowników zmienił się w radosną młodzież – do momentu kiedy znowu włączyli swoją ponurą rolę po zakończeniu gry.

Sesja piąta
Moduł ewaluacyjny (5.1) jest  prawdopodobnie najbardziej refleksyjnym modułem całych warsztatów. Moduł umieszczony pod koniec 
warsztatów zmusza  edukatorów do trzymania dystansu. Uczestnicy sami muszą ewaluować swoje nagrania z modułów 1.6 oraz 3.3. bez 
żadnej uwagi ze strony edukatorów.
Przebieg modułu jest taki, że każdy z uczestników ogląda swoje dwa nagrania jedno po drugim . Po dwóch nagraniach pierwszego 
uczestnika, pokazywane są filmy drugiego uczestnika.
Pokazywanie filmów powinno mieć miejsce w ciszy. Umożliwianie uczestnikom normalnej komunikacji między sobą powodowałoby głośne 
pokazy udawanego wstydu przez osobę obecnie wyświetlaną, by odwrócić uwagę od ekranu na którym są wyświetlane nagrania z nią. 
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Zalecamy również nie klaskać między filmami. Atmosfera ciszy stymuluje spokój w refleksjach.
Jeżeli w radykalnych wypadkach uczestnicy reagują bardzo negatywnie na nagrania  - zdarzało się to kilka razy pośród setek uczestników 
sesji testowych oraz pilotażowych – wskazane jest jednak skomentowanie nagrań i szczere podkreślanie pozytywnych aspektów nagrań. 
Jeżeli nie będą to szczere komentarze, lepiej się powstrzymać od komentowania.

Podczas ostatnich dwóch modułów (5.2: ankieta oraz 5.3 podziękowania oraz certyfikaty) sesji piątej, a tym samym warsztatów, scena 
zdecydowanie ustępuje miejsca poprzedniej formie klasy.

Podsumowanie
W skrócie, dydaktyka warsztatów płynnie przepływa z dydaktyk codziennego nauczania, do dydaktyk edukatorskich i z powrotem do 
dydaktyk codziennego nauczania.

Dydaktyka “edukatorów”
Powyższy opis dydaktyk warsztatowych był na poziomie indywidualnych modułów. Spowodowane jest to brakiem szczegółowych 
szablonów dla twojego zachowania podczas warsztatów. To nie jest dokładna nauka. Tak jak masz swoją określoną grupę dydaktyk jako 
nauczyciel możesz mieć swoją określoną grupę dydaktyk edukatora. Jedyne co zostało pokazane w badaniach to to, że interakcja działa 
w klasie, jak również przynoszą efekt inne podstawowe formy dydaktyk oceniania kształtującego. Ale nawet te były mierzone względem 
sukcesów uczniów osiągania celów opartych w curriculum, nie w tworzeniu „przejmującej klasy”

Istnieje kilka podstawowych zasad:
• Ogólnie rzecz biorąc, dydaktyka warsztatów pociąga za sobą twoje bycie szczerym. Jeżeli dajesz komuś komplementy, to powinny być 

z one głębi serca. To samo odnosi się do krytyki.
• Twoja opinia nie jest ważniejsza od opinii innych, nie jest również mniej ważna. Wszyscy obecni podczas warsztatów są na równi, 

jeżeli chodzi o wyrażanie opinii, emocji lub doświadczeń. Twoja inność w warsztatach leży w próbowaniu bycia lepszym słuchaczem 
oraz próbowaniu zadawania lepszych pytań. Interpretacja i wyciąganie wniosków powinno przyjść później, po warsztatach

• Unikaj wywoływania strachu. Tematy są tak nowe, a konteksty w których te tematy są osadzone są tak dynamiczne, że nie ma 
ostatecznych prawd. Używanie strachu do opanowania inności tematu będzie miało przeciwne skutki. Spowoduje to przekształcenie 
sceny w klasę i spontanicznych uczestników w ospałych i znudzonych uczniów. Bądź tolerancyjny, otwarty oraz empatyczny, jak tylko 
potrafisz

• Nie ma obowiązku dostarczać prywatnych informacji o sobie. Zasady ustalone na początku warsztatów odnoszą się też do ciebie. 
Mów o sobie tylko wtedy kiedy chcesz i czujesz się z tym komfortowo. Jeżeli nie chcesz, lub nie czujesz się komfortowo, nie dziel się 
niczym prywatnym z uczestnikami

• Przestrzegaj pozostałych zasad. Nie rozmawiaj o tym co się wydarzyło podczas warsztatów z innymi nauczycielami lub twoim 
przełożonym, chyba że naprawdę jesteś zmuszony, z powodu np. prawnych procedur

• Nie czuj się ponaglany do reagowania. Możesz usłyszeć rzeczy, które cię zadziwia, pozytywne lub negatywne, ale nie powinieneś się 
spieszyć ze swoją reakcją. Zawsze możesz wrócić do wypowiedzianych słów lub sytuacji w późniejszym etapie warsztatów. Przykładem 
jest następująca sytuacja. Podczas testowych warsztatów nauczyciel usłyszał że 12 letnia dziewczynka opowiada że już się nie spotyka 
z nieznajomymi poznanymi online. Dla obecnych dorosłych to stwierdzenie było szokujące. Nauczyciel postanowił że wróci do tego 
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tematu na spokojnie za kilka tygodni. Chciał stworzyć ciche, intymne otoczenie by z empatią porozmawiać z tą dziewczynką. Ucieszył 
się, że usłyszał  to w otoczeniu warsztatów ale nie musiał reagować na to w ramach warsztatów. Są to wartościowe informacje, które 
wziął do siebie i do których powróci w odpowiednim momencie.

Często słyszane pytania
• Ale jak podtrzymam dyscyplinę? Chaos i nieporządek będą konsekwencjami stosowania waszych tak zwanych dydaktyk edukatorskich. 

To utopijne.
Tak, trudno jest odpuścić.. Ciężko jest wyzbyć się przynajmniej części zawodowych rutyn, które zapewniają dyscyplinę. Więc dlaczego 
należy próbować?
Głównym powodem jest to że to nie są twoje regularne tematy curriculum. Treści poznane podczas warsztatów nie będą sprawdzane 
egzaminem. To dialog o temacie który jest bardzo osobisty dla uczestników warsztatów i bardzo delikatny. Tylko jeżeli ci zaufają to się 
otworzą i będą w pełni z tobą oddziaływać. Jednak nie każdy z uczestników tak zrobi.
Możesz się zastanawiać co się stanie po powrocie do regularnego ustawienia klasy po warsztatach. Może przypadek kanadyjskiego oficera 
policji będzie pomocny. Policjant rozmawiał z młodzieżą online kiedy tylko mógł – wieczorami, w weekendy. Starał się być dostępnym dla 
jak największej ilości młodzieży, jak tylko mógł rozmawiał o codziennych monotonnych życiowych sytuacjach. Po jakimś czasie młodzież 
zaczęła się otwierać. Jeżeli mieli jakiś problem, kontaktowali się najpierw z nim. Podobnie może być z tobą.
Wynikiem warsztatów będzie zwiększenie zaufania pomiędzy tobą a twoimi uczniami. To zwiększone zaufanie nie rozwiąże wszystkich 
problemów dyscypliny w klasie. Mogą się pojawić nowe jako wynik warsztatów. Ale problemy dyscypliny które doświadczasz teraz będą 
zmniejszone.

• Ale jak mogę być na równi z moimi uczniami?  To jak siedzenie na moich kolanach w najlepszych przypadku lub kłamanie w najgorszym 
przypadku.

Nie będziesz udawał że jesteś w tym samym wieku co twoi uczniowie. Nie masz z nimi chichotać lub zachowywać się w ten sam sposób co 
oni. Jesteś kim jesteś, a oni są tymi kim są. Żadna dydaktyka tego nie zmieni. Ona jest od tego, byś próbował nie zakładać automatycznie, 
że wiesz najlepiej lub powinieneś przekazywać informacje. Nie opiera się ona na mówieniu ci jak jest, ale dotyczy twojej interakcji na równi 
w momentach w których wymagany jest szacunek dla innych opinii i doświadczeń.
Uczniowie nie muszą przeczytać tyle, ile ty przeczytałeś, nie muszą żyć tak długo jak ty. Ale mają swoją wyjątkową perspektywę. Ta 
perspektywa jest sednem sprawy. Od czasu do czasu perspektywa uczestnika pobudzi nowe spostrzeżenia. O tym właśnie są całe warsztaty 
– by uczyć się od siebie – nie jako równi, ale na tym samym poziomie.

• Ale nie ma nic złego w tych dydaktykach, które używam teraz. To wszystko to niezasłużony atak na nauczycieli jak ja, którzy byli pełni 
pasji do nauczania przez całe swoje życie, a teraz są postrzegani jako staromodni. Dlaczego powinienem się zmienić?

Ten warsztat nie sugeruje, że obecne dydaktyki są złe. Jedynie oferuje zaproszenie do spróbowania czegoś nowego. Dydaktyki edukatorskie 
nie mają zastąpić twoich nauczycielskich dydaktyk, ale mają wzbogacić cię jako nauczyciela  i osobę. To zaproszenie do nawiązania 
połączenia z uczniami w klasie w inny sposób, w ograniczonym okresie czasowym.
Twoi uczniowie żyją w innej rzeczywistości. Warsztat jest szansą na zbliżenie się do tej rzeczywistości.

• To wszystko brzmi jak najlepszy wynalazek od czasów koła. Ale gdzie jest haczyk?
Jak ze wszystkim w życiu, haczyk istnieje. Niewygodny efekt uboczny warsztatów może wystąpić: przewlekłe napięcia w klasie pomiędzy 
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grupami lub indywidualistami lub pomiędzy uczniami a nauczycielami lub przełożonymi w szkole. To mogą sprowokować edukatorskie 
dydaktyki w klasie.
W jednej klasie/na jednej senie podczas pilotów, głośna grupa dziewczyn i głośna grupa chłopców zaczęła zachowywać się między sobą 
nawet bardziej agresywnie podczas sesji warsztatowych. Edukatorzy byli zaskoczeni ale zaczęli umieszczać tę sytuację w ramy poprzez 
koncept tożsamości oraz autoprezentacji (moduł 1.3). To zaintrygowało zarówno tych głośnych uczestników, jak i tych którzy do tej pory 
byli cicho.
W następnym kroku edukatorzy poprosili najgłośniejszego chłopca z grupy by reprezentował swoją grupę, podobnie poprosili 
najgłośniejszą dziewczynę. Chłopiec i dziewczyna zaczęli rozmawiać mając wsparcie innych członków swoich grup. Pierwszym pomysłem 
który przyszedł im do głowy to była zamiana ról. Dziewczyny zaczęłyby się zachowywać jak wydaje im się że zachowują się chłopcy, oraz na 
odwrót. Po dłuższych rozmowach pomysł został odrzucony jako zbyt niebezpieczny i że może  razić  poprzez prezentowanie stereotypów 
ról. Drugim pomysłem była zamiana ubrań pomiędzy grupami, ale to zostało szybko odrzucone jako niepraktyczne. Później wypłynęło 
trzecie rozwiązanie: wymieszać fizycznie uczestników w klasie. Głośni chłopcy siedzieli pomiędzy głośnymi dziewczynami i na odwrót. To 
rozwiązanie zostało wdrożone  natychmiast. Podczas gdy edukatorzy dostarczali tylko temat dialogu, uczniowie sami z siebie zrobili duży 
krok w przezwyciężaniu napięć między nimi.
Po tym wszystkim obecni nauczycieli byli całkowicie zaskoczeni całym zdarzeniem. Wiedzieli o napięciach ale nie wiedzieli jak sobie z nimi 
poradzić. Byli zadziwieni że młodzież sama z siebie wykonała kroki do zaczęcia rozwiązywania swoich problemów.
W innej klasie tylko połowa uczniów obecnych na sesji pierwszej dołączyła do edukatorów w czasie sesji drugiej. Podczas sesji drugiej 
była piękna pogoda. To był jeden z pierwszych ładnych wiosennych dni w roku. Wynikiem tego około dwunastu uczniów wybrało wolność 
ponad warsztatami.
Ten incydent bardzo zażenował nauczyciela oraz dyrektora szkoły, wypowiedziano wiele mocnych słów.
Podczas sesji trzeciej, wszyscy uczniowie byli obecni, a jeden z przedstawicieli klasy zaoferował kwiaty i czekoladki w imieniu klasy, w 
ramach przeprosin edukatorów. Normalnie to by wyglądało jako wymuszone zdarzenie, ale wielu z uczniów siedziało zawstydzonych z 
początkami łez w ich oczach.
Wielu uczniów powiedziało edukatorom, że zaczęli mieć sami refleksje, przed rozmowami z nauczycielem i dyrektorem. Czuli, że 
bezsensownie uciekli ze szkoły, nie dlatego, że nie podobał im się warsztat, tylko dlatego, że nie lubią szkoły i to był prosty sposób na 
pokazanie tego. Czuli, że dyscyplina w szkole jest zbyt trudna, i że powinni uciekać jak tylko nadarzy się okazja. Od razu, tego samego  
dnia wieczorem po zdarzeniu, na Facebooku zaczęli rozmawiać ze sobą o tym, co zrobili. Doszli do tych samych wniosków co nauczyciel 
i dyrektor, głównie że zachowali się źle. Ale różnili się w opiniach, dlaczego to było złe. Wielu uczniów zdecydowało, że nie było złym 
złamanie dyscypliny szkoły, ale złym było to, że mając okazję na szczere wejście w dialog, zadziałali pod wpływem automatycznego impulsu. 

• Ale dlaczego powinienem przeprowadzić warsztat jeżeli nagle mogą się pojawić jakieś napięcia? 
Tę decyzję pozostawiamy tobie. Powinieneś mieć swoją własną wewnętrzna motywację. Nic, co ktoś powie lub napisze cię nie przekona. 
Tylko ty możesz zadecydować czy chcesz te warsztaty dla siebie, z powodów które są tobie tylko znane.

PRAKTYCZNA DYDAKTYKA
Ostatecznie, warto dostarczyć parę praktycznych wskazówek dydaktycznych:
• Nigdy nie organizuj jednego dnia więcej niż 3 sesji warsztatowych pod rząd  – jedna lub dwie pod rząd są idealnym rozwiązaniem
• Nigdy nie organizuj sesji warsztatowych w piątkowe popołudnie. Najlepszym czasem na przeprowadzenie sesji jest początek dnia, 

przed rozpoczęciem pozostałych lekcji. Przejście z klasy  na scenę jest mniejsze – młodzież przychodzi bezpośrednio z domów i jeszcze 
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nie mają czasu wejść w tryb klasy. Mniej idealnym rozwiązaniem jest organizowanie sesji warsztatowych na koniec dnia. Młode 
umysły już uciekają w kierunku ich prywatnego życia poza szkołą. Dlatego, przejście z klasy na scenę jest prostsze. Z drugiej strony, 
obietnica wolnego czasu może powodować rozkojarzenie wśród uczniów – szczególnie w piątkowe popołudnie, o czym wspomniano 
wcześniej 

• Miej wsparcie przełożonych oraz plan awaryjny by z niego skorzystać w przypadku poważnych problemów
• Miej wsparcie profesjonalnego terapeuty (np. psychologa szkolnego), by z niego skorzystać w przypadku poważnych psychologicznych 

problemów
• Współpracuj z zaufanym kolegą jako drugim edukatorem. Ważnym jest by nie mieć cały czas wspólnych opinii, i z założenia nie 

potwierdzać ich. Ważnym jest posiadanie dwóch indywidualnych, dorosłych głosów podczas warsztatów niż prezentowanie 
solidarności dorosłych
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 Wprowadzenie
Celem modułu 1.1 w curriculum jest przedstawienie instruktorów oraz warsztatów młodzieży w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w 
warsztatach.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 5 minut.

Przygotowania
• Przeczytanie sekcji dydaktyki tej książki.

Jak...
Drogi nauczycielu,

Kiedy rozpoczynają się warsztaty, wchodzisz na scenę. Nie jesteś już nauczycielem – jesteś instruktorem.

Podczas wprowadzenia przedstawiasz się – choć najprawdopodobniej uczniowie już ciebie znają – oraz drugiego instruktora. Poprzez 
dodanie informacji o sobie z życia prywatnego, jak hobby lub inną rzecz, o której nie wiedzą uczniowie, od początku jasno przekazujesz im 
iż, jak opisano w sekcji dydaktyki, obowiązują inne zasady podczas trwania warsztatów. 

INSTRUKTORZY WITAJĄ WSZYSTKICH
moduł 1.1
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Wprowadzenie

Celem modułu 1.2 w curriculum jest poproszenie młodzieży w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w warsztatach, by wykonali swoją 
pierwszą autoprezentację.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 10 minut.

Wskazówka dydaktyczna
Prawdopodobnie okażę się, iż pierwszy uczestnik poproszony o przedstawienie się, będzie potrzebował trochę czasu by wypowiedzieć 
swoje imię i nazwisko oraz dodatkowe zdanie. Powodem tego jest fakt, iż nie ma jeszcze dostępnych ram, do których mogliby przylgnąć. 
Muszą sami zdefiniować, czego oczekuje się od nich – ich rolę – od podstaw.

Prawdopodobnie okaże się, iż drugi uczestnik poproszony o przedstawienie się, z chęcią wykorzysta ramy stworzone przez pierwszego 
uczestnika i odpowie bardzo szybko. Na przykład, jeżeli pierwszy uczestnik zdecydował się dodać tylko swój wiek do swojego imienia, 
najpewniej drugi uczestnik postąpi podobnie.
Prawdę powiedziawszy, prawdopodobnie większość uczestników wykorzysta te same ramy stworzone przez pierwszego uczestnika. Po 
pewnym czasie, może się to okazać całkiem zabawne, kiedy na przykład wszyscy przedstawią się z imienia i nazwiska oraz dodadzą „uczeń” 
na końcu. Nie interweniuj; pozwól wszystkim uczestnikom przedstawić się w taki sposób, w jaki chcą, nawet jeżeli wygląda to na ironiczne 
kopiowanie odpowiedzi poprzednich uczestników. 
Jeżeli większość uczestników nie podążyło za wzorem przygotowanym przez pierwszego uczestnika, możesz powiedzieć uczestnikom 
iż wszyscy zinterpretowali to zadanie indywidualnie. Zasadniczo, sami indywidualnie zdefiniowali co jest od nich oczekiwane oraz jak 
odpowiedzą na te oczekiwania. Możesz następnie wyjaśnić, iż definiowali swoje role indywidualnie.

Jeżeli większość uczestników podążyło za wzorem przygotowanym przez pierwszego uczestnika, możesz wyjaśnić iż tak właśnie powstają 
role. Pierwszy uczestnik ma trudne zadanie zrozumienia, co jest od niego oczekiwane oraz jak zareagować na sytuację, a pozostali po 
prostu akceptują te ramy i dostosowują się do nich.

W obu przypadkach, twoje refleksje są elementem odniesienia podczas wyjaśniania teorii tworzenia autoprezentacji w module 1.3.

Jak...
Drogi nauczycielu,

Po tym jak ty oraz drugi instruktor się przedstawiliście, czas aby uczestnicy wykonali swój pierwszy akt autoprezentacji poprzez 
przedstawianie się, jeden po drugim. Proszę wyjaśnij im, iż chciałbyś usłyszeć od uczestników ich imię i nazwisko, oraz jedno zdanie o nich 
samych. Nie określaj, co powinni powiedzieć w tym jednym zdaniu. Określ tylko kto zaczyna oraz kto będzie następny.

WERBALNA AUTOPREZENTACJA
moduł 1.2
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Wprowadzenie 
Celem modułu 1.3 curriculum jest przedstawienie młodzieży w wieku 11-18 lat, konceptów powiązanych ze społecznym tworzeniem 
tożsamości.

Czas trwania
Dla uczniów w wieku 11-14: maksymalnie 15 minut;
Dla uczniów w wieku 15-18: maksymalnie 30 minut.

Okazało się, iż to są maksymalne ilości czasu, w których uczniowie z tych konkretnych grup wiekowych są w stanie skupić się na teorii.

Wskazówka odnośnie wieku
Uczniowie w wieku 15 – 18 są wstanie podążać za niniejszą kolejnością najpierw poznawania teorii – ten moduł – a następnie omówić 
Selfie jako ilustracje tej teorii (moduł 1.4). Natomiast dla uczniów w wieku 11 – 14 zalecamy odwrotną kolejność: od przykładów do teorii. 
Dla tej grupy wskazanym jest najpierw wdrożyć moduł 1.4, a dopiero następnie ten moduł.

Wskazówka dydaktyczna
Dla uczniów w wieku 11 – 14, wtedy kiedy to jest koniecznie, odnieś się do Selfie z modułu 1.4 oraz wyników zadania z modułu 1.4 by 
zilustrować teorię.

Przygotowania
•	 Pobierz Prezentację 1.3;
•	 Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
•	 Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

Jak...
Drogi Nauczycielu,

W tej sekcji wyjaśnimy Ci jak wykorzystywać materiały do nauczania zawarte w tym dokumencie. 

Jednym z celów projektu Dynamic Identity jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do dyskusji na temat autoprezentacji na temat kim są, i 
jak sami siebie postrzegają. Rozmowa o autoprezentacji jest bardzo trudna. Jest to niejasny, rozproszony, szeroko pojęty i skomplikowany 
temat. By uczniowie nauczyli się konstruktywnie i efektywnie opowiadać o swoich autoprezentacjach, musimy im dostarczyć wspólny 
język (‘shared lingo’) pozwalający im przeprowadzić nas przez autoprezentacje. W tym dokumencie znajdziesz materiały umożliwiające 
budowę takiego wspólnego języka.

TWORZENIE AUTOPREZENTACJI
moduł 1.3
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Poniżej udostępniamy krótki tekst który umożliwi wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w klasie na temat autoprezentacji. Zbudowany 
został na teoriach naukowych na temat autoprezentacji pochodzących z różnych dziedzin, ale ze specjalnym ukierunkowaniem na nauki 
społeczne. Podstawowe tematy i pojęcia, które można przekazać uczniom podczas dyskusji, zostały pogrubione. Staraliśmy się napisać ten 
tekst w przyjazny i łatwy sposób, tak by wszystkie myśli zawarte w nim były łatwe do przekazania dzieciom i młodzieży.

Podsumowanie głównych myśli:
 1.  Autoprezentacja jest bardzo szerokim pojęciem badanym przez różne dziedziny nauki. Główne perspektywy na temat autoprezentacji 

będą stanowić wprowadzenie do tematu: (a) społeczna perspektywa autoprezentacji i (b) biologiczna perspektywa autoprezentacji:
 a) W psychologii (i innych naukach społecznych) autoprezentacja jest często postrzegana jako wynik indywidualnego wychowania i 

środowiska społecznego, w którym przebywamy. Autoprezentacja jest zatem postrzegana jako coś, nad czym mamy pewną kontrolę 
i jesteśmy w stanie ją zmieniać (do pewnego stopnia), o ile tylko mamy ochotę.

 b) Dla porównania, biologia i neurologia często postrzegają autoprezentację jako coś wrodzonego, będącego wynikiem naszego kodu 
genetycznego i połączeń nerwowych w naszym mózgu. Dlatego autoprezentacja porównywana jest do (wrodzonego) charakteru, a 
tym samym postrzegane jako coś, nad czym mamy bardzo małą kontrolę i nie jesteśmy w stanie za wiele zmienić.

 2. Oczywiście w rzeczywistości nasza autoprezentacja jest mieszanką obu poglądów: zarówno nasz wrodzony charakter i środowisko, w 
którym się wychowujemy i żyjemy, kształtują nas oraz to, jak sami siebie postrzegamy.

 3. W tym curriculum skupiamy się na społecznej stronie autoprezentacji, która jest bardziej podatna na zmiany.
 4. Można się kłócić iż nasze społeczne autoprezentacje składają się z różnych ról, gdyż każdy z nas odgrywa poszczególne role w różnych 

etapach swojego życia. Na przykład gramy rolę “zawodowca” (nauczyciela) w pracy, a rolę „rodzica” w domu. W każdej z tych ról 
pokazujemy różne strony samych siebie. Nasze (społeczne) tożsamości są sumą wszystkich granych przez nas ról..

 5. Jak powstają nasze społeczne tożsamości? Są tworzone poprzez cykliczny, ciągły proces, w którym przyjmujemy role i przedstawiamy 
je innym (“grając” je), a z czasem asymilujemy je jako część tego, jak sami siebie postrzegamy. Doświadczamy tych ról jako części nas 
samych.

 6. Kiedy wyrażamy nasze autoprezentacje przed innymi, staramy się tworzyć pozytywne wrażenie. 
 7. Niestety nie mamy pełnej kontroli nad wrażeniem jakie przedstawiamy. Dzieje się tak, ponieważ przyjmujemy pewne role przed 

innymi, a tym samym dajemy i wysyłamy pewne informacje. Z jednej strony świadomie i aktywnie dajemy innym informacje o sobie 
(“dajemy”), a z drugiej strony udzielamy również dużo niezamierzonych, podświadomych informacji (“wysyłamy”). Czasami sygnały 
jakie wysyłamy mogą poprawić wrażenie jakie chcemy po sobie zostawić, jednak czasami mogą takie wrażenie osłabić. 

 8. To wszystko ma zastosowanie nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w świecie online, w Internecie.

Tworzenie tożsamości

Autoprezentacja: dana czy tworzona?
‘Kim jesteś?’ To pytanie często zadajemy ludziom, gdy ich poznajemy po raz pierwszy, staramy się dowiedzieć jak najwięcej o nich: jak mają 
na imię, skąd pochodzą, jaki jest ich zawód, jakie mają hobby itd. Jednak czasami zadajemy to pytanie samym sobie: zastanawiamy się 
kim jesteśmy, w co wierzymy, jakie mamy cechy i zalety oraz co powinniśmy robić w świetle tego jak sami siebie postrzegamy. Zaczynamy 
wtedy przeprowadzać ‘autorefleksję’, myślimy o tym kim jesteśmy teraz, jak doszliśmy do bycia tym kim jesteśmy, czy lubimy to kim 
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jesteśmy, co chcielibyśmy zmienić (jeżeli jest coś takiego).
Jest wiele różnych dziedzin nauki które badały temat autoprezentacji. Psycholodzy i socjolodzy przeprowadzają badania pod względem 
społecznych i psychicznych aspektów autorefleksji i autopercepcji, zadając pytania takie jak: jak ludzie siebie postrzegają i oceniają? Jaką 
rolę w postrzeganiu samego siebie odgrywa rodzina, pochodzenie i rodzinne miasto? Jaki wpływ na autoprezentację dziecka mają grupy 
społeczne, np. grupy znajomych rodziny?
Biolodzy i neurolodzy przeprowadzają badania na temat biologicznych początków naszego bycia tym, kim jesteśmy. Zadają takie pytania 
jak: czy charakter jest wrodzony, czy też jest wynikiem wychowywania? Jaki wpływ maja różne związki chemiczne w mózgu na sposób w 
jaki się zachowujemy i jak siebie prezentujemy? Jaki wpływ ma materiał genetyczny na to kim jesteśmy? Jeżeli związki chemiczne i geny 
odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nas samych, to czy my, indywidualnie, mamy kontrolę nad naszymi tożsamościami?
W czasie gdy psycholodzy i socjolodzy mocno skupiają się na idei, iż nasze autoprezentacje są wynikiem kontekstu, w którym żyjemy i 
mogą być kształtowane w dużym stopniu przez nasze wychowanie oraz społeczne kręgi; biolodzy i neurolodzy skupiają się na fizycznych 
podwalinach naszej autoprezentacji, na biologicznych aspektach tego zjawiska.
Te dwa różne punkty widzenia doprowadziły do odmiennych poglądów na temat autoprezentacji. Psycholodzy i socjolodzy widzą 
autoprezentację jako coś zmiennego, nad czym mamy pewną kontrolę; biolodzy i neurolodzy widzą autoprezentację jako coś danego, coś 
zdefiniowanego przed naszym urodzeniem, coś na co nie mamy wpływu i nie możemy tego zmieniać.
W dwudziestym wieku toczyła się duża debata pomiędzy tymi dwoma naukowymi perspektywami, która została ochrzczona mianem 
‘nature – nurture debate’ (debata natura-wychowanie). Debata opierała się na pytaniu czy autoprezentacja jest wynikiem biologii (ang. 
‘nature’) czy też wychowania (ang. ‘nurture’).
Odpowiedzią oczywiście jest fakt, iż autoprezentacja jest wynikiem obu teorii. Jesteśmy kształtowani przez nasze geny, nasze biologiczne 
organizmy i wrodzone charaktery. To jest nam dane, rodzimy się z tym i do pewnego stopnia to tworzy, kim jesteśmy. Równocześnie 
jesteśmy kształtowani przez społeczne środowisko, naszą rodzinę i przekazywane nam społeczne normy, prawa, wartości i etykiety. 
Jesteśmy również zmieniani przez naszych przyjaciół i grupy znajomych, z którymi mamy kontakt.
Autoprezentacja zatem to suma naszych fizycznych i społecznych wersji nas samych.

Jak zostało pokazane, możemy jedynie zmieniać społeczne elementy nas samych, dlatego często po zadaniu sobie pytania “kim jestem?”, 
bardziej skupiamy się na tych elementach  niż na naszym wrodzonym charakterze lub genach. Możemy wyjaśnić kim jesteśmy w odniesieniu 
do naszych genów poprzez porównanie budowy ciała i cech z naszymi krewnymi  (“Mam niebieskie oczy, jak moja mama”, “Jestem bardzo 
cierpliwy, tak jak mój tata” itd.), ale to nie są cechy, które możemy łatwo zmieniać. Dlatego, jak wspominaliśmy na początku, kiedy 
mówimy o sobie, mówimy w odniesieniu do grup społecznych (rodzin, znajomych) i mówimy o cechach,  które chcielibyśmy zmienić w 
sobie. Skupiamy się zatem na społecznych aspektach autoprezentacji. Społeczna, zmienna strona naszej autoprezentacji będzie główną 
idea tego curriculum. 

Cykl autoprezentacji
Jak powstaje nasza autoprezentacja? Jak widzieliśmy, elementy naszej autoprezentacji są tworzone od urodzenia. Jest to wynikiem 
biologii, genów, charakterystyki i funkcjonowania naszego mózgu (jakie związki chemiczne produkuje, jakie tworzy połączenia). Częściowo 
jednak nasza autoprezentacja to coś, co jest tworzone, co wyłania się wraz z naszym dojrzewaniem (starzeniem się) i zmienia się przez 
nasze życie.
Szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, nasze autoprezentacje szybko się rozwijają, eksperymentujemy z tym kim jesteśmy, kim chcemy 
być i odpowiednio dopasowujemy nasze osobowości. Rozwijanie i eksperymentowanie z autoprezentacjami jest głównym elementem 
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dorastania. Jak to działa w praktyce? Jednym ze sposobów na zrozumienie tego jest pomyślenie o swojej autoprezentacji jako o zbiorze 
ról, które grasz w codziennym życiu, w zależności od kontekstu w jakim się znajdziesz. Każdy z nas gra kilka różnych ról codziennie, w 
zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje. Na przykład gracie rolę “uczniów” podczas lekcji i bycia w szkole. Wiecie jakie społeczne zasady 
obowiązują w szkole i dostosowujecie swoje zachowanie do nich. Pokazujecie część siebie w szkole, jednak może inna część zostaje ukryta. 
Kiedy wracacie do domu po szkole i spędzacie czas z rodziną, pokazujecie inne części siebie. Gracie rolę „syna” lub „córki”,” brata” lub 
„siostry”. Kiedy spędzacie czas z przyjaciółmi pokazujecie jeszcze inną część siebie. Podsumowując, w zależności od tego, gdzie jesteśmy 
i z kim, każdy z nas nieustannie decyduje jakie role grać, jaką stronę siebie pokazać, a jaką  schować. W większości wypadków robimy to 
jednak nieświadomie.
Jak to całe granie ról odnosi się do twojej autoprezentacji? Twoja autoprezentacja jest wynikiem grania ról. Twoja autoprezentacja 
jest tworzona (do pewnego stopnia) przez wszystkie społeczne role jakie grasz codziennie. Wszystko sprowadza się do trzech kroków 
tworzących ciągłe koło: przyjmować, wyrażać, doświadczać.

Ilustracja 1.3.1: Cykl tworzenia autoprezentacji

By poznać jak to działa spójrzmy na przykład. Alicja przygotowuje się do pójścia do nowej szkoły – to jej pierwszy dzień w liceum. Denerwuje 
się przed pójściem do tak dużej szkoły i nowej klasy. Co wszyscy sobie o niej pomyślą? Jak powinna się zachowywać? Nie jest już dzieckiem 
w podstawówce… Ma być teraz nastolatką… Ale to jest dla niej zupełnie nowa rola.
Alicja musi przyjąć nową rolę, rolę “uczennicy liceum”. Pierwszego dnia nie czuje się pewnie w tej roli. Musi się szybko nauczyć społecznego 
kodeksu, który idzie w parze z tą rolą. Boi się, że będzie się wyróżniać, że wszyscy zobaczą że nie umie się dopasować do nowej szkoły. 
Niezależnie od tego Alicja idzie do szkoły i przedstawia najlepszy możliwy portret samej siebie, jaki tylko może. Stara się stworzyć 
pozytywne wrażenie swojej osoby tak, żeby jej nowi koledzy lubili ją i żeby mieli wrażenie, że czuje się dobrze grając tę role. Wyraża się w 
sposób w jaki, jej zdaniem, wyrażałby się uczeń liceum, pokazując pewne strony samej siebie, chowając równocześnie inne przyjmując rolę 
“uczennicy liceum”. Podczas grania tej roli, Alicja zauważa, że zaczyna ona działać. Inne dzieci z klasy wierzą w jej rolę, pozytywnie reagują 
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na to, co mówi i robi, wkrótce zaczyna mieć nowych przyjaciół. Pierwsze tygodnie grania nowej roli dalej są ciężkie, musi się jeszcze do 
niej przyzwyczaić, bo jeszcze czuje się niekomfortowo. Wraz z upływem czasu jedno się zmienia: Alicja doświadcza teraz samej siebie jako 
uczennicy liceum. Nie jest już nerwowa, nie czuje się, żeby grała rolę. Po prostu jest uczennicą liceum i wyraża tę osobowość bez wysiłku 
zawsze, gdy jest w szkole. To, co zaczynało się jako rola, stało się częścią niej, jej autoprezentacji, poprzez wyrażanie tej roli w dłuższym 
czasie.
Ten cykl przyjmowania roli, wyrażania jej wobec innych, a później doświadczania jej samemu, trwa całe życie. Kiedykolwiek napotkamy 
nową sytuację, w której musimy obcować z nieznajomymi i szukać nowej roli do zagrania, tak wygląda  cykl,  przez który przechodzimy.

Pomiędzy liniami
Jak widzieliśmy, drogą do poznania “kim jesteśmy” jest poznanie ról, jakie gramy w różnych sytuacjach naszego życia. W każdym z tych 
kontekstów mamy kontakt  z innymi ludźmi – niektórych znamy bardzo dobrze, innych nie tak bardzo. W każdej z tych sytuacji pokazujemy 
inne strony samych siebie. Włączamy coś, co nazywamy “zarządzaniem wrażeniami”: staramy się pokazywać innym tylko korzystne strony 
naszej osoby (cokolwiek definiujemy jako “korzystne”!). Co więcej, za każdym razem, gdy widzimy te same osoby, staramy się również 
pokazywać ten sam lub zbliżony obraz nas samych. Jeżeli tego byśmy nie robili, nasi przyjaciele byliby kompletnie zdziwieni, że jesteśmy 
zupełnie inną osobą niż np. poprzedniego dnia, co utrudniałoby zawiązywanie (i utrzymywanie) przyjaźni. Staramy się zatem pokazywać 
mniej więcej stały obraz nas samych (co nie znaczy, że nie możemy się wcale zmieniać! Lub że nie możemy zmieniać czegoś w nas samych 
np. poprzez zmianę ubioru lub koloru włosów). Jak to określają naukowcy zajmujący się autoprezentacją, ważnym jest “zachowanie 
twarzy” przed różnymi grupami społecznymi (tzw. “publicznością”), którą spotykamy na co dzień.
Oznacza to również, iż musimy minimalizować ryzyko dojrzenia przez dane grupy społeczne rzeczy, które mogłyby negatywnie wpływać 
obraz nas samych. Na przykład:  Alicja stara się przekonać swoich nowych przyjaciół ze szkoły, że doskonale wie, jak być wyluzowanym, 
uprzejmym uczniem, więc w sytuacji, w której jej mama na przerwie przynosi jej starego misia – przytulankę, z którą w tajemnicy śpi 
w nocy,  jej reputacja bardzo by ucierpiała. Podobnie, byłoby to upokarzające dla Alicji, gdyby wymsknęło jej się, że lubi program z 
w telewizji, który jest uważany za zbyt dziecinny według reszty grupy. Zatem Alicja musi utrzymywać obraz  jaki  inni mają o niej jak 
najbardziej korzystny i stały.
Niestety nikt z nas nie ma pełnej kontroli nad obrazem jaki prezentujemy innym. Niezależnie jak bardzo staramy się prezentować pewien 
obraz siebie innym, czasami „publiczność” umie czytać informacje między wierszami, które nie pasują do obrazu jaki pokazujemy, a nawet 
zaprzeczają temu obrazowi. 
By wiedzieć jak to działa, musimy rozróżnić dawanie informacji od wysyłania informacji.
Kiedy gramy role przed innymi “dajemy” im informację: staramy się aktywnie wpływać na to, jak nas ludzie postrzegają poprzez ukazywanie 
konkretnego obrazu nas samych. Przekazujemy go poprzez mówienie pewnych rzeczy, używanie gestów i mimiki twarzy. Jednak w tym 
samym momencie również “wysyłamy” informacje: między wierszami dzielimy się różnymi informacjami poprzez ton głosu lub postawę 
ciała. 
Te informacje są udzielane  podświadomie i wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z wiadomości jakie wysyłamy w ten sposób.
Czasami informacje jakie wysyłamy (np. poprzez język ciała) poprawiają obraz, jaki chcemy pokazać. Jednak czasami te informacje mogą 
podważać lub zaprzeczać obrazowi jaki chcemy utrzymać. Na przykład: gdy nauczyciel poprosi Alicję, by odpowiedziała na pytanie w 
klasie, może ona próbować zaprezentować pewność siebie i opanowanie, jednak jej drżące dłonie i łamiący się głos mogą nieświadomie 
zdradzić jej zdenerwowanie.
Każda grana rola, każde wyrażanie autoprezentacji przed  publicznością posiada oba elementy: aktywnie dostarczamy innym informacje 
o nas samych (“dajemy”), ale w tym samym czasie również wypuszczamy informacje o nas samych (“wysyłamy”), które mogą być równie 
ważne jak te pierwsze.
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Autoprezentacja a Internet
Dzieci i młodzież korzystają z internetu w różnych celach, jednak jednym z nich jest wyrażanie swojej autoprezentacji i możliwe 
eksperymentowanie z nią. Używają portali społecznościowych takich jak Facebook, grają w gry online jak „World of Warcraft” i używają 
mediów społecznościowych jak Twitter. Poprzez te środki dzieci i młodzież mogą komunikować się ze swoimi przyjaciółmi, przebywać ze 
sobą, dzielić się myślami, obrazami i klipami filmowymi.
Myśli, które przedstawialiśmy powyżej również mają zastosowanie w świecie online, gdzie młodzież łączy się z innymi i prezentuje swoje 
“wirtualne ja”. W Internecie, w świecie online i na portalach społecznościowych, dzieci i młodzież również włączają się w “zarządzanie 
wrażeniami”, starają się stworzyć jak najbardziej korzystny obraz ich samych. Mogą wrzucać najpiękniejsze zdjęcia ich samych, używać 
Photoshopa by poprawiać jakość oraz często pokazywać szerszej publiczności jak bardzo ich życie jest zabawne, interesujące i pełne 
szczęścia. Portale społecznościowe starają się pomagać młodzieży przekazywać pozytywne informacje o nich samych np. poprzez 
pokazanie ile mają znajomych (“zobacz jak bardzo jestem popularny”), poprzez oznaczanie się w miejscach (ang. check in) (“zobacz co 
fajnego teraz robię”) oraz poprzez tagowanie zdjęć i wiadomości (“zobacz jak spędzam czas z moimi przyjaciółmi”).
Jeżeli chodzi o autoprezentację, można by powiedzieć, że portale społecznościowe umożliwiają dzieciom “dawanie” informacji o 
nich samych oraz aktywne dzielenie się swoim obrazem prezentującym ich online. Jednak w tym samym czasie wiele niezamierzonych 
informacji może się przedostać (“wysyłanie”), kiedy młodzież prezentuje się online. Jeżeli licznik przyjaciół dziecka stoi na niskim poziomie 
(“ta osoba nie ma przyjaciół”) lub alternatywnie nagle skacze do ogromnej liczby (“ta osoba to tzw. ‘facebookowa dziwka’ ponieważ 
dodaje do znajomych każdego, kto wyśle zaproszenie”) niezamierzoną informacją jest fakt, iż to dziecko ma problem ze znalezieniem i 
utrzymaniem (prawdziwych) przyjaźni.
Jak później zobaczymy w curriculum  (moduły 2.1 i 4.4), to nie są jedyne sposoby na “wysyłanie” informacji w kontekście bycia online. 
Zobaczymy,  iż “profilowanie” również korzysta z informacji “wysyłanych”, a w efekcie może mieć to poważne konsekwencje dla 
autoprezentacji online użytkownika.
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Wprowadzenie
Celem modułu 1.4 w curriculum jest konkretne omówienie autoprezentacji z młodzieżą w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w 
warsztatach.

Czas trwania 
Dla uczniów w wieku 11-14: 35 minut;
Dla uczniów w wieku 15-18: 20 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Dla grupy wiekowej 11 - 14 wskazanym jest najpierw przedstawienie tego modułu, następnie dopiero modułu 1.3 – patrz moduł 1.3.

Wskazówka dydaktyczne
Ponieważ dla grupy wiekowej 11-14 selfies są pierwszym wprowadzeniem do koncepcji auto-narracji, wskazanym jest przekazanie 
konkretnej części teorii z modułu 1.3 do tego modułu: różnice pomiędzy “dawaniem” informacji a “wysyłaniem” informacji. Te różnice 
(patrz moduł 1.3) mogą być zilustrowane poprzez wskazanie kontekstu w jakim znajduje się osoba na selfie, oraz czy jest on zgodny z 
informacjami przedstawianymi przez tą osobę. Przykład do wyjaśni. To zdjęcie jest do pokazania jako ostatni slajd  prezentacji, którą 
stworzysz (http://likes.com/media/girl-selfie-photo-fails?page=2) – przedstawia kobietę, która wygląda jakby chciałaby być postrzegana 
jako seksowna (dawane informacje) lecz której dziecko jest widoczne w tle, razem z bałaganem (wysyłane informacje). W tym przypadku 
oba typy informacji zdecydowanie kolidują ze sobą.
Dla uczniów w wieku 15-18, odnieś się do teorii z modułu 1.3  tam gdzie jest to istotne podczas omawiania selfies w tym module.

Przygotowania
• Stwórz prezentację selfies – jak opisano poniżej;
• Pobierz i wydrukuj Zadanie 1.4; dla każdego z uczestników powinna być przynajmniej jedna kopia; (grupa wiekowa 11-14);
• Uczestnicy muszą mieć czym rysować (grupa wiekowa 11-14);
• Uczestnicy muszą mieć komputery z dostępem do internetu (grupa wiekowa 15-18);
• Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

Jak...
Drogi nauczycielu,
Selfies nie polegają tylko na robieniu sobie zdjęcia. Jeżeli spojrzymy tylko na autoportrety na zdjęciach, prawie żadne z selfie nie jest 
interesujące. Sefie stają się interesujące wtedy, kiedy są o nas w kontekście. Pokazują nas z kim lub czym chcemy być kojarzeni.
Selfies są mieszanką nas oraz wybranego przez nas otoczenia. To otoczenie – czyli: wszystko co jest widoczne na zdjęciu poza nami samymi 
– wpływa na naszą prezentację. Ale jak?

SELFIE JAKO AUTOPREZENTACJA
moduł 1.4
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W selfies zarówno “dajemy” informacje – wybraliśmy otoczenie – ale również “wysyłamy” informacje: informacje którymi dzielimy się 
nieświadomie. Jak wiele z tego, czym dzielimy się z otoczeniem jest świadomym?
Selfies zostały wybrane ponieważ młodzież może się łatwo odnieść do tej formy autoprezentacji.

Przygotowanie nauczyciela - prezentacja
Stwórz prezentację selfies. Najpierw wybierz selfies z internetu do wykorzystania w prezentacji, na przykład:
•	 Selfies w toaletach (nieustający trend): https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_

sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=selfies+at+toilet 

•	 Selfies na wysokościach (trend 2014/2015): https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_
sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_AUoAQ

•	 Selfies z osobami bezdomnymi (trend roku 2014): https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_
sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=selfies+with+homeless+people

•	 Selfies w poważnych miejscach (nieustający trend): http://selfiesatseriousplaces.tumblr.com/  
o W Auschwitz: https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_

sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=selfies+at+auschwitz

o Przy pomniku holokaustu w Berlin: https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_
sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=selfies+at+holocaust+memorial+berlin 

•	 Selfies na pogrzebach (nieustający trend): https://www.google.pl/search?q=selfies+at+heights&es_
sm=122&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qG4SVYHaIIPPaOPtgYgH&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=selfies+at+funerals&imgdii=_ oraz: http://selfiesatfunerals.tumblr.com/ 

•	 Selfies z kontekstem
o MH17: http://www.deathandtaxesmag.com/225040/selfie-taken-by-mom-and-son-on-doomed-malaysia-airlines-plane/
o Małpa: http://www.lostateminor.com/2014/08/07/famous-monkey-selfie-time-now-subject-legal-battle-wikipedia/ 
•	 Nieudane selfie : http://likes.com/media/girl-selfie-photo-fails?page=2 

Następnie użyj wybranych zdjęć jako podstawę prezentacji.
Stwórz tą prezentację PRZED rozpoczęciem modułu.

Podczas modułu
Podczas modułu rozpocznij prezentację od selfies w toaletach – to powoduje żartobliwą I otwartą atmosferę. Następnie zapytaj: czy to 
selfie byłoby interesujące, gdyby było widać tylko osobę robiącą zdjęcie? Czy może to jest kontekst?

Następnie pokaż kolejne selfies ze swojej prezentacji. Proszę, przy każdym selfie zapytaj:
• Jakie informacje są dawane, jakie są wysyłane (patrz moduł 1.3) – odnosi się to zarówno do głównej postaci selfie jak i jej tła/
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otoczenia
• Czy zrobiłbyś sobie takie selfie?

Na koniec pokaż selfie MH17 oraz selfie małpy. Zapytaj dlaczego te selfie są interesujące. Odpowiedź: nie widzialny kontekst powoduje
że są interesujące.
• Selfie MH17 zostało zrobione podczas startu przeklętego samolotu Malaysian Airlines, który rozbił się na Ukrainie pare godzin później.
• Selfie małpy to rzeczywiście selfie jakie zrobiła sobie małpa. Pytaniem teraz jest, kto jest właścicielem zdjęcia? Właściciel użytego 

aparatu? Nie. Małpa? Małpy nie są osobowościami prawnymi w naszym systemie prawnym. To jest selfie bez praw autorskich – nikt 
nie jest jego właścicielem. 

Zadanie – grupa wiekowa 11-14
Teraz pokaż ostatnie selfie swojej prezentacji: http://likes.com/media/girl-selfie-photo-fails?page=2 
•	 Zapytaj, co jest nie tak z tym selfie. Odpowiedź: kolizja dawanych informacji (seksowna poza) oraz informacji wysyłanych (dziecko w 

tle).

Rozdaj Zadanie 1.4 uczestnikom oraz poproś ich by stworzyli (narysowali) selfie, które nigdy nie powinno istnieć – może to odnosić się 
zarówno jak wyglądają oraz kontekstu. Jeżeli uczestnicy nie chcą rysować, to alternatywnie pozwól im opisać siebie oraz ich kontekst.

Kiedy wszyscy uczestnicy ukończyli zadanie, poproś by jeden po drugim opisali stworzone przez siebie selfie. Zapytaj o ich motywacje.

Na koniec modułu możesz zachęcić uczestników by powiesili swoje selfie na ścianie.

Zadanie – grupa wiekowa 15-18
Teraz pokaż ostatnie selfie swojej prezentacji: http://likes.com/media/girl-selfie-photo-fails?page=2 
• Zapytaj, co jest nie tak z tym selfie. Odpowiedź: kolizja dawanych informacji (seksowna poza) oraz informacji wysyłanych (dziecko w 

tle). 

Podziel uczestników na grupy od dwóch do pięciu osób, oraz poproś ich by wyszukali najgorsze możliwe selfie online.

Kiedy każda z grup zakończy zadanie, poproś by opisali selfie, które znaleźli. Zapytaj o ich motywację. Zapytaj ich dlaczego myślą, że to 
selfie w ogóle zostało opublikowane. 
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Ilustracja 1.4.1: Zadanie 1.4
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Wprowadzenie
Celem modułu 1.5w curriculum jest konkretne omówienie z młodzieżą w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w warsztatach, czy proszą 
swoich rodziców lub nauczycieli o pomoc podczas doświadczania problemów ze swoimi autoprezentacjami oraz ich implikacjami. 
Uzasadnieniem jest to, iż zgodnie z badaniem EU Kids Online II [http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20
II%20(2009-11)/home.aspx] – najbardziej efektywnym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo online młodzieży jest rozmowa z 
dorosłymi na temat tego, co doświadczają online.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 25 minut.

Wskazówka dydaktyczna
Podstawową ideą tego modułu jest zbadanie podejścia uczestników do rozmów z dorosłymi o swoich doświadczeniach online. Poprzez 
prezentowanie (bardzo) szorstkich reakcji rodziców, uczestnicy powinni poczuć się zaproszeni do reagowania na te reakcje oraz 
przedstawianie alternatyw. Postaraj się, by uczestnicy poczuli frustrację rodziców – która jest prawdopodobnie podobna do frustracji jaką 
czasami odczuwasz jako nauczyciel, kiedy uczniowie świadomie osłabiają rytm twojej lekcji – oraz zapytać ich, co ci rodzice, lub ty jako 
nauczyciel, powinni zrobić w takich momentach frustracji.
Dzięki temu, pokazujesz jak różne role, pociągają za sobą różne scenariusze. Zaproszenie do spojrzenia na sytuacje z innej perspektywy, z 
innej roli, pomaga uczestnikom mieć lepsze refleksje na temat swoich ról.
Podczas warsztatów pilotażowych, instruktorzy kilka razy proponowali jednemu lub dwóm uczestnikom by ci przejęli ich role na 5 minut, 
następnie namawiając pozostałych uczestników by byli tak trudni, jak to tylko możliwe. To odwrócenie sytuacji zawsze prowadziło do 
ciekawych dyskusji oraz nowych punktów widzenia.
Efektem tego modułu powinno być większe zaufanie pomiędzy uczestnikami a instruktorami, które będzie się utrzymywało przez pozostałe 
sesje, a w idealnej sytuacji również w sytuacjach szkolnych, które będą miały miejsce po sesjach warsztatowych.

Przygotowania
• Stworzyć prezentację reakcji dorosłych – jak opisano poniżej;
• Przygotować tematy dyskusję;
• Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
• Miej połączenie z internetem;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

Jak...
Drogi nauczycielu,
podczas rozmowy z młodzieżą okazuje się iż nie wielu z nich rozmawia z rodzicami – lub z tobą – o tym, co robią online. Wielu stwierdza iż 
wolą rozmawiać z rówieśnikami, ponieważ (1) dorośli nigdy nie korzystali z mediów społecznościowych za młodu; (2) dorośli reagują na złe 
aspekty problemu online, np. typ użytego języka, niż na sam problem; (3) dorośli chcą rozwiązywać problemy bez znania kontekstu oraz 

DOROŚLI A AUTOPREZENTACJA
moduł 1.5
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poprzez używania kary jako ich głównego narzędzia wpływu.
W tym module poprosisz uczestników by odpowiedzieli na pytanie, z kim komunikują się, kiedy rzeczy dzieją się źle online: dorosłymi 
(rodzice, opiekunowie lub nauczyciele) czy rówieśnikami.

Przygotowania nauczyciela – prezentacja
Stwórz prezentację reakcji dorosłych. Najpierw wybierz odpowiednie zdjęcia i filmy z internetu do wykorzystania w prezentacji, na 
przykład::
• Dziewczyna ukarana przez śmieszne zdjęcie rodziców umieszczone na jej profilu Facebook: http://www.entmania.com/social-

flogging-parents-bombard-daughters-wall-with-embarrassing-photos-of-themselves-as-punishment/ 
• Dziewczyna ukarana poprzez zdjęcie z tekstem: http://www.oddee.com/_media/imgs/articles2/a98724_punishment_6-facebook.

jpg 
• Dziewczyna ukarana poprzez trzymanie napisu: http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/120522045621-dnt-facebook-

punishment-horizontal-gallery.jpg 
• Dziewczyna ukarana przez ojca poprzez strzelanie do laptopa: http://youtu.be/kl1ujzRidmU 
Następnie użyj wybrane zdjęcia i filmy jako podstawę swojej prezentacji.
Stwórz tą prezentację PRZED rozpoczęciem modułu.

Podczas modułu
Podczas modułu zacznij prezentację, a przy każdym slajdzie pytaj:
• Jak myślisz, co się stało?
• Czy kara jest odpowiednia?

Zapytaj uczestników, co by zrobili jako nauczyciele jeżeli ich uczniowie by się nieodpowiednio zachowywali w klasie. Poproś ich o 
uzasadnienie swoich odpowiedzi.

Teraz zapytaj ich, jak zaufanie może być zbudowane pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz rodzicami a dziećmi.

Na koniec, zapytaj uczestników, co jest potrzebne by się otworzyli przed dorosłymi o ich problemach online.
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Wprowadzenie
Celem modułu 1.6 curriculum jest poinstruowanie jednego z instruktorów, jak niezależnie nagrać każdego z uczestników przy pomocy 
sprzętu do nagrywania. Nagrywanie będzie wykonane przez drugiego instruktora oraz będzie miało miejsce równolegle do modułów 
1.3, 1.4 oraz 1.5. Podczas  gdy pierwszy instruktor kontynuuje warsztaty w tej samej przestrzeni, drugi instruktor udaje się do drugiej 
przestrzeni, przygotowanej wcześniej.

Czas trwania
Dla wszystkich uczestników: 75 minut.

Przygotowania
• Przeczytanie  sekcji “Jak nagrywać uczestników (1.6)”;
• Urządzenie do nagrywania zainstalowane na statywie PRZED startem pierwszej sesji – statyw jest wskazany, aczkolwiek urządzenie 

również może być trzymane w rękach;
• Komputer;
• Kable by zgrać nagrania z urządzenia na komputer;
• Wydrukowaną “Listę nagrań” umożliwiającą notowanie kolejności nagrań.dy.

Ważne sekcje
• Jak nagrywać uczestników (1.6);  
• Lista nagrań;
• Instrukcja obsługi programu do konwersji do AR;
• Przygotowanie komputera do warsztatów;
• Logistyka dla instruktorów.

Jak...
Drogi nauczycielu,

Po zakończeniu modułu 1.2, pierwszy instruktor informuje, iż drugi instruktor będzie w osobnej przestrzeni. Każdy z uczestników zostanie 
poproszony pojedynczo o przejście do drugiego instruktora. Zadanie do wykonania w drugiej przestrzeni jest tajemnicą.
Drugi instruktor następnie udaje się z pierwszym uczestnikiem do drugiej przestrzeni. Instruktor zaznaczy pierwszego uczestnika na liście 
nagrań, przypisując mu numer 1.  Podobnie postąpi z pozostałymi uczestnikami, nadając im kolejne numery obok ich nazwisk. Lista nagrań 
może wyglądać następująco:

NAGRYWANIE INDYWIDUALNYCH UCZESTNIKÓW (1)
moduł 1.6
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 Ilustracja 1.6.1: Lista nagrań [fragment] 

Kolejność na “Liście nagrań” jest ważna podczas wdrażania modułów 3.1, 3.3 oraz 5.1 w dalszej części warsztatów.

Drugi instruktor zaczyna nagrywać wszystkich uczestników pojedynczo. 

UWAGA. Należy pamiętać, że to nagranie wideo:
- będzie wykorzystywane w modułach: 3.1 oraz 5.1;
- nie będzie edytowane;
- nie będzie publikowane;
- będzie pokazywane w czasie warsztatów, w grupie uczestników; (w modułach 3.1 oraz 5.1);

Dlatego ważnym jest, aby w czasie rekrutacji uczestników do warsztatów zaznaczyć, że elementami ćwiczeń będzie praca 
przed kamerą.
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Uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie “KIM JESTEŚ DO TERAZ?”. Następnie zostaną poproszeni o 
przedstawienie się imieniem i nazwiskiem.
Nagranie nie powinno być trudne ponieważ instruktor ma dostępną sekcję “Jak nagrywać uczestników (1.6), opisującą jak zachowywać 
się podczas nagrania. Ta sekcja opisuje krok po kroku proces nagrywania.

Module implementation

Drugi instruktor wychodzi z sali, w której jest cała grupa i trwają warsztaty, po module 1.2. Instruktor wychodząc prosi pierwszego 
uczestnika i zabiera go pomieszczenia gotowego do nagrania, gdzie czeka wcześniej przygotowany sprzęt. 

Uwaga: dobrze będzie jeśli pomieszczenie do nagrania jest blisko sali, gdzie trwają warsztaty; jeśli zdarzy się, że będzie to korytarz 
trzeba pamiętać, że nigdy nikt nie może przyglądać się nagraniu – musi to być sytuacja intymna – uczestnik  i instruktor.

Kiedy pierwszy uczestnik wejdzie do sali nagrań, instruktor powinien być gotowy do nagrań. Dokument „Jak nagrywać uczestników (1.6)” 
został przeczytany i zastosowany.

Uwaga: na pytanie nagrywanego uczestnika: “Co stanie się z nagraniem?”, odpowiadasz: „Nie będzie publikowane w Internecie, posłuży 
jako element warsztatów i będzie pokazywane tylko w czasie warsztatów”. Jeżeli uczestnik zacznie dyskutować na ten temat, powiedz 
mu iż temat ten zostanie poruszony w dalszej części warsztatów. NIE ZAPOMNIJ odpowiedzieć na to pytanie w sesji drugiej lub trzeciej.

Uczestnik jest poproszony o stanięcie w wybranym miejscu i spojrzenie do kamery.

Rejestrowanie uczestników za pierwszym razem oraz prowokowanie ich do patrzenia w kamerę może być trudne, ale drobne uwagi z 
punktu widzenia reżysera powinny ułatwić zadanie. Dlatego poniżej kilka refleksji. 

Najważniejszym jest nawiązanie przyjacielskich relacji z uczestnikami, bez narzucania się, żartowania lub bycia ironicznym. Zaproszenie 
do nagrania jest krótkim poleceniem, które powinno być tak sformułowane żeby nadać rytm pracy i trzymać tempo ze wszystkimi 
uczestnikami.
Ważnym jest by zdecydować się na jedno ujęcie – fragment otoczenia, które obejmujemy kamerą, w zależności od odległości między kamerą 
a obiektem – takie ustawieni trzeba zaplanować w dzień warsztatów i przetestować nawet bez nagrywania. Domyślnym proponowanym 
planem jest plan średni, (półzbliżenie, patrz moduł 2.4), gdzie uczestnicy są widoczni od czubka głowy aż po pierś.

UWAGA. Aby każdy uczestnik miał – na komputerze Instruktora - swoją krótką wideo odpowiedź na pytanie: “KIM JESTEŚ 
DO TERAZ?” wraz z imieniem i nazwiskiem należy przed rozpoczęciem warsztatów przećwiczyć nagranie, przygotowanie 
materiału do konfrontacji w AR, jak i samą konfrontację w AR. 
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Punkt widzenia kamery. Ustawienie kamery lub trzymanie urządzenia rejestrującego wobec osoby nagrywanej. Zalecamy takie ustawienie 
sprzętu nagrywającego, że osoba nagrywana może patrzeć wprost do obiektyw; czyli trzymamy sprzęt na wysokości oczu nagrywanego a 
nie swoich:

Ilustracja 1.6.2: Oś relacji wzroku  

UWAGA. OCHRONA WIZERUNKU UCZNIÓW. Chcielibyśmy przypomnieć ważną zasadę – nie mamy praw do publikacji żadnych materiałów 
audiowizualnych nagranych podczas warsztatów, zarówno w internecie jak i innym elektronicznym lub papierowym formacie. Tylko 
materiały dokumentujące warsztaty mogą być publikowane – zdjęcia grupowe, filmy kręcone podczas sesji a następnie edytowane – 
aczkolwiek tylko zgodnie z formą podpisanego ”Wyrażenia zgody” uczestników na wykorzystanie ich wizerunku.

To ustawienie będzie się różnić podczas drugiego nagrania (moduł 3.3), gdzie uczestnik sam decyduje w jakim planie chce być filmowanym 
– ile z nich samych ma być (nie) widać w ujęciu – po zapoznaniu się z podstawami gramatyki języka filmowego w module 2.4.

Podczas nagrywania nie wchodzimy w dyskusje w uczestnikami na temat ustawień lub rodzaju planu. Nie dajemy im nawet możliwości 
zaczęcia takiej dyskusji. 
Poprzez jednolite nagrywanie wszystkich uczestników w tym samym ustawieniu, z tym samym planem, z tym samym oświetleniem i z tym 
samym tłem, dajemy im punkt odniesienia do drugiego nagrania – mogą coś zmieniać lub też nie.

Teraz zaczniemy nagrywać wszystkich uczestników. Każdemu zostanie zadane to samo pytanie “KIM JESTEŚ DO  TERAZ?”. Następnie każdy 
zostanie poproszony o powiedzenie swojego imienia i nazwiska.
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Kiedy uczestnik stoi przed nami i jest gotów do nagrania, spokojnie tłumaczymy że chcemy mu zadać tylko jedno pytanie i nagrać jego 
odpowiedź – w jednym zdaniu. Tłumaczymy iż to zadanie nie będzie powtarzane.

Instruktor - nawet jeśli zna uczestnika -  podaję rękę, wita się i przedstawia sie swoim imieniem – następnie pyta: A ty?  Jak masz na 
imię?

Instruktor instruuje uczestnika: Stań tu proszę : można oznaczyć jedno miejsce – przyklejając kartkę taśmą na podłodze.

Instruktor  instruuje uczestnika: Popatrz teraz w kamerę – w obiektyw; nie będziemy powtarzać tego nagrania [lub: Nagrywamy tylko 
raz]. 
Następnie mówi: Za chwilę zadam Ci jedno pytanie, a proszę odpowiedz w jednym zdaniu prostym lub złożonym. 

CZY JESTEŚ GOTÓW? Po tym włączamy przycisk NAGRYWANIE – WŁĄCZAMY KAMERĘ].
MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

Instruktor ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

Instruktor mówi: Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?
Instruktor – po przedstawieniu się uczestnika WYŁĄCZA KAMERĘ – mówi: Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę.

Przygotowania nauczyciela
Drugie pomieszczenie nie musi być duże, wystarczy 1,5-2,5 metra powierzchni. Powinno być skromne, z minimalistyczną przestrzenią 
zapewniającą anonimowe tło. Natomiast pomieszczenie dla nagrania w sesji 3, moduł 3.3.3, powinno zapewniać warunki,  w których 
nagrywana osoba będzie miała do wyboru np. różne ściany jako tło. W zależności od dostępnych pomieszczeń może okazać się, że 
jedno pomieszczeń będzie świetnie pasować do obu nagrań.

UWAGA! To ważne:
- Proszę pamiętać, aby instruktor patrzył w ekran swego urządzenia, nie na uczestnika w rzeczywistości [ponieważ to buduje 
inną relację miedzy osobami];
- Proszę kontrolować czas - w zależności od urządzenia nagrywającego albo patrzeć na upływ czasu na monitorze podglądu, 
albo mieć w zasięgu oka zegar z sekundnikiem; 
- To bardzo ważne ponieważ zdarzyć się może, że uczestnik będzie milczeć – wtedy po upływie 10 – 15 sekund należy przejść 
do etapu pytania o imię i nazwisko;
- W czasie nagrania traktujemy ucznia poważnie, ale bez hierarchii, jednak wspieramy go spokojem.
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Światło w pomieszczeniu. Ważnym jest by było tam okno. Możemy wykorzystać każde dostępne światło w tej przestrzeni, nawet sztuczne 
od lampy, jednak światło dzienne jest bardziej interesujące. Kiedy tworzymy przestrzeń do nagrania, powinniśmy przygotować miejsce dla 
uczestnika blisko okna, oznaczyć jej na podłodze kartką papieru, którą przyklejamy do podłoża np. taśma obustronnie klejącą. Chodzi o to, 
aby nagrywana osoba stanęła tak, by światło z zewnątrz padało na jej twarz. Oczywiście ilość światła zależy od pogody za oknem, dlatego 
włączmy też górne światło. 
Dodatkowo pamiętajmy – w zależności od posiadanego sprzętu rejestrującego – zawsze używajmy więcej światła – obraz będzie jaśniejszy 
i osoba bardziej widoczna.
Testy. Prosimy o przetestowanie sprzętu nagrywającego i np. z drugim instruktorem zrobić dwa próbne nagrania wideo – odpowiedzi 
na pytanie „Kim jesteś do teraz?” – według zasad z obu modułów (ten oraz moduł 3.3). Sprawdź czy światło jest wystarczające oraz czy 
uczestnik jest dobrze słyszalny na nagraniu.
Możemy zapewnić, że każdy z testów da większa pewność prowadzącym, a to szczególnie ważne w czasie nagrań wideo. Chodzi o to, aby 
uczestniczy warsztatów czuli się pewnie i mieli pewność że instruktor nagrywający wie co robi. 

Należy przygotować folder na komputerze, do którego zgrywamy wszystkie indywidualne pliki. Foldery z filmami powinny wyglądać 
następująco:

   Ilustracja 1.6.3: Struktura folderów (1) 

UWAGA. Pierwsze nagranie (opisane w tym dokumencie) opiera się na zasadzie, że: INSTRUKTOR DECYDUJE: wybiera 
miejsce nagrania i wielkość planu (półzbliżenie,w kadrze widać popiersie mówiącego – patrz moduł 2.4). 
Drugie nagranie (moduł 3.3) opiera się na zasadzie, że: UCZEŃ DECYDUJE: wybiera tło nagrania i wielkość planu – patrz 
moduł 2.4.
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• Dla każdej grupy uczestników jest folder, który będzie zawierał wszystkie indywidualne pliki wideo uczestników [np. 1A] oraz  folder 
który zawiera wszystkie pliki wideo zgrane z urządzenia [np. 1e group/ 1 grupa];

• Pobrane pliki wideo są eksportowane do aplikacji AR – poprzez FlvConverter (jako przygotowanie do modułu 3.3);
• Po umieszczeni plików w aplikacji AR, indywidualne pliki są ciągle w folderze. Należy je teraz przeciągnąć do odpowiednich 

indywidualnych folderów [np. 1A];
• Folder 1A może wyglądać następująco – należy go przygotować przed warsztatami na podstawie listy uczestników, otrzymanej lub 

stworzonej [fragment]:

 Ilustracja 1.6.4: Struktura folderu (2)

Związek pomiędzy nagranymi filmami oraz plikami w folderze jest pilnowany przez “Listę nagrań”, co widzieliśmy powyżej:
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Ilustracja 1.6.5: Lista nagrań[fragment]  

• W kolumnie AR [film 1] wskazano kolejność w jakiej byli nagrywani uczestnicy, zaczynając od pierwszej do ostatniej osoby.
• Film w folderze zawierającym pobrane nagrania z najniższym numerem odpowiada pierwszej osobie nagranej na liście – w tym 

wypadku jest to Pip. Nagranie Pipa jest teraz przeciągnięte do jego indywidualnego folderu. Podobne czynności wykonujemy dla 
pozostałych filmów oraz folderów.

• Teraz widać dlaczego powtórne nagrania są katastrofą – psują kolejność plików w aplikacji AR oraz kolejność nagrań.

Zawartość folderu Pipa wygląda teraz następująco:

Ilustracja 1.6.6: Zawartość folderu
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Druga kolumna w “Liście nagrań” - film 2 – również powinna numerowana od pierwszego do ostatniego nagrania, podczas modułu 3.3.
• Kolejność w drugiej kolumnie nie koniecznie musi być taka sama jak podczas pierwszego nagrania. Oczywistym jest iż uczestnicy 

mogą się rozchorować lub odmówić bycia nagranym – należy ich pominąć.
• Uczestnicy których nie było podczas pierwszego nagrania – np. z powodu nieobecności – są nagrywani na końcu, po zakończeniu 

drugich nagrań wszystkich obecnych uczestników.
• W module 5.1, najpierw pokazujemy pierwsze nagrania z indywidualnych folderów – zgodnie z kolejnością nagrywania. Dzięki temu, 

po drugim nagraniu filmy mogą być pokazane bezpośrednio z kamery podpiętej do komputera – trzymając się również kolejności 
nagrań.

• “Lista nagrań” przyda się podczas kontrolowania które filmy zostały pominięte – np. z braku obecności uczestnika.

Uwagi odnośnie “Listy nagrań”:
• Numery dodane do “Listy nagrań” to numery plików nagranych kamerą – by sprawdzić przenoszenie plików – dlatego w pierwszej 

kolumnie do Pipa dodano numer “253”.
• To samo miało miejsce w drugiej kolumnie – dlatego Pip ma tam numer “388”.
• Przy uczestniku nr. 4, Barcie, zanotowano iż przez przypadek został nagrany dwa razy, oraz że należy wykorzystać drugie nagranie. 

Dzięki temu pierwsze nagrania Barta zostało usunięte przed wyeksportowaniem filmów do aplikacji AR oraz przeniesieniem filmów 
do indywidualnych folderów uczestników.

Konkretne przygotowania aplikacji AR (moduł 3.3) zostały opisane w sekcji “Instrukcja obsługi programu do konwersji do AR”. Program do 
konwersji oraz wszystkie techniczne przygotowania zostały opisane w sekcji “Przygotowanie komputera do warsztatów”.
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Wprowadzenie
Celem modułu 2.1 curriculum jest przedstawienie młodzieży w wieku 11-18 lat idei związanych z oraz praktycznych realiów profilowania 
online. Dodatkowo przedstawia im narzędzia i techniki wykorzystywane w profilowaniu.

Czas trwania 
Dla uczniów w wieku 11-14: maksymalnie 15 minut;
Dla uczniów w wieku 15-18: maksymalnie 25 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Uczniowie w wieku 15 – 18 są wstanie podążać za niniejszą kolejnością najpierw poznawania teorii – ten moduł – a następnie omówić 
Lightbeam jako ilustracje tej teorii (moduł 2.2). Natomiast dla uczniów w wieku 11 – 14 zalecamy odwrotną kolejność: od przykładów do 
teorii. Dla tej grupy wskazanym jest najpierw wdrożyć moduł 2.2, a dopiero następnie ten moduł.

Dla uczniów w wieku 11-14 – rozdaj Ulotkę 2.2 po tym module. Dla uczniów w wieku 11-15, rozdaj Ulotkę 2.2 po module 2.2.

Ilustracja 2.1.1: Ulotka 2.2 [fragment]

TEORIA PROFILOWANIA
moduł 2.1
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Wskazówka dydaktyczna
Dla uczniów w wieku 11 – 14, wtedy kiedy to jest koniecznie, odnieś się do przykładów Lightbeam z modułu 2.2 by zilustrować teorię.

Przygotowania
• Pobierz Prezentację 2.1;
• Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tej sekcji wyjaśnimy jak używać materiałów zawartych w tym module. 
Jednym z celów projektu Dynamic Identity jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń które mogą spotkać w internecie, 
ze szczególnym uwzględnieniem “profilowania”, czyli tworzenia profili użytkowników internetu, zawierających ich preferencje i 
zainteresowania, oparte na śledzeniu ich zachowań poprzez odwiedzane strony internetowe. Profilowanie posiada pewne zalety, ale 
istnieje również wiele zagrożeń przy tego typie zbieraniu informacji. Jedną z głównych wad jest to, iż większość użytkowników internetu, 
zarówno wśród młodzieży jak i wśród dorosłych, jest całkowicie nieświadoma iż jest to często używana praktyka zbierania informacji, 
a stąd nie posiada umiejętności by przeciwdziałać temu zjawiskowi (o ile by oczywiście chcieli). Ten moduł ma na celu przygotowanie 
uczniów tak, by:

1. Byli świadomi że są profilowanie jest często stosowaną praktyką w internecie;
2. Wiedzieli czym jest profilowanie i jak działa (na bardzo podstawowym poziomie);
3. Wiedzieli dlaczego to jest ważne.

By uczniowie mogli debatować o wadach i zaletach profilowania online, muszą najpierw poznać iż ta technika jest szeroko używana przez 
firmy i rządy, jak jest wykorzystywana i dlaczego stanowi potencjalne zagrożenie dla nich.

Dodatkowo, ważnym jest by uczniowie nauczyli się o narzędziach i technikach wykorzystywanych przy profilowaniu. W drugiej części tego 
modułu wytłumaczymy podstawy identyfikowania ludzi online (z punktu usługodawcy internetu) oraz omówimy zagrożenia złego użycia 
danych. Ostatecznie omówimy pokrótce jak nowe narzędzia umożliwiają zarządzanie śladami jakie zostawiamy online.

W poniższych sekcjach udostępniliśmy materiały które mogą być pomocne przy wprowadzaniu uczniów w ten temat. Główne punkty i 
zwroty pomocne w dyskusji zostały pogrubione. Staraliśmy się napisać ten tekst w prosty i przystępny sposób, tak by w łatwy sposób 
przekazać tą wiedzę dzieciom i młodzieży.
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Podsumowanie głównych myśli:
1. Kiedy użytkownik używa internetu, różnego rodzaju dane o nich są przechowywane w bazach danych. Czasami użytkownicy 

świadomie udostępniają te dane, jednakże wielokrotnie dane są pobierane bez ich wiedzy. Zostawiają cyfrowe ślady podczas szukania 
informacji na stronach, kupując przez internet, “lubiąc” rzeczy lub komunikując się z innymi. Serwisy online prawdopodobnie mają 
możliwość śledzenia ludzi w Internecie, na różnych urządzeniach, niezależnie czy mają założone konta, czy też nie.

2. Wszystkie te informacje zbierane są przez przedsiębiorstwa, które tworzą z nich profile. Te profile umożliwiają przewidzenie jakie 
produkty ludzie lubią kupować, jakich informacji szukają, lub nawet (wg niektórych) przewidzenie czy ktoś jest skłonny popełnić 
przestępstwo lub akt terrorystyczny.

3. Profile mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji, np. czy dana osoba dostanie pracę lub pożyczkę lub czy dana osoba 
zostanie zatrzymana na lotnisku jako potencjalne „zagrożenie”.

4. Profilowanie jest wykorzystywane przez firmy i rządy, do swoich różnych celów:
a.   Firmy wykorzystują profilowanie do:

• Spersonalizowanych reklam
• Spersonalizowanych usług i spersonalizowanych informacji
• By podejmować decyzje czy np. dany klient jest „ryzykiem” (dla firm sprzedających ubezpieczenia na życie lub banków 

wydających pożyczki lub sprzedających hipoteki).
b.   Rządy wykorzystują profilowanie do:

• Zwiększenia bezpieczeństwa w społeczeństwie (poprzez śledzenie przestępców i potencjalnych terrorystów)
• By wykryć oszustwa.

5. Ważnym jest by uczniowie wiedzieli o profilowaniu, m. in. dlatego że:
a. Profilowanie jest niewidoczne. Czyli nie wiemy dokładnie jakie informacje są przechowywane na nasz temat i jak mogą na nas 

wpływać. Nie możemy również przeciwstawić się praktykom profilowania (jakbyśmy chcieli) jeżeli nie wiemy że mają miejsce
b. Profilowane jest wykorzystywane do podejmowania decyzji (popatrz na przykłady powyżej), zatem profilowanie może mieć 

rzeczywisty i poważny wpływ na nasze codzienne życie
c. Profilowanie jest wykorzystywane do przewidywania – które może być fałszywe. Jest to problem, szczególnie w świetle decyzji 

jakie są podejmowane na podstawie profilowania.
6. Poprawne analizowanie profili online nie jest łatwym zadaniem. Błędem, którego nie należy popełniać jest paradoks Simpsona – 
doskonały przykład by nie zapomnieć jak korelacja nie oznacza przyczyny.
7. Duże korporacje internetowe cenią sobie reputację swojej marki. Obawy o prywatność wyrażane w społeczeństwie spowodowały 
poprawienie dostępu do danych zbieranych o nas. Zyskujemy większą kontrolę nad tym, co te korporacje o nas przechowują; u niektórych, 
możemy sprawdzić nasze dane z przeszłości oraz usuwać elementy, których nie chcemy zachować. Od innych, powinniśmy domagać się 
tego samego.
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Profilowanie online
Wprowadzenie
Dzieci i młodzież dorastają w świecie gdzie internet jest niezbędnym narzędziem. Używają go do szukania informacji w Google, by łączyć 
się z przyjaciółmi poprzez strony społecznościowe, grać w gry online lub udostępniać filmy lub zdjęcia. Niektórzy kupują przez Internet 
zabawki, gry, ubrania. Młodzież nie jest w stanie sobie wyobrazić świata bez Internetu – istniał od momentu ich narodzenia. Niektóre 
kraje w Europie, na przykład Niemcy, kłócą się o istotę dostępu do Internetu jako podstawowej potrzeby, co jest porównywalne z potrzebą 
dostępu do transportu (samochodu) lub dostęp do materiałów umożliwiających ugotowanie jedzenia.3 Czy jest to prawdą nie wiadomo, 
debaty dalej się toczą, jednak na pewno to pokazuje jak dużą role odgrywa Internet w społecznym i ekonomicznym życiu wielu ludzi na 
Zachodzie.

Internet oferuje młodym ludziom wiele możliwości by skontaktować się z innymi, by grać, by uczyć się oraz by tworzyć i prezentować 
własne tożsamości. Jednakże Internet pełen jest ryzyka i zagrożeń. Niektóre są niewinne i rzadkie, jednak inne zdarzają się regularnie i są 
bardziej groźne. Dlatego dzieci i młodzież muszą nauczyć się zarówno możliwości jak i zagrożeń podczas korzystania z Internet.

Profilowanie dzieci i młodzieży w Internecie
Jedno z zagrożeń nazywamy ‘profilowaniem’.

Kiedy używamy Internetu zostawiamy wiele śladów po sobie, wtedy gdy szukamy informacji, dzielimy się zdjęciami ze znajomymi, 
czatujemy i gramy w gry online. Niektóre z tych śladów zostawiamy celowo i świadomie. Na przykład, jeżeli chcesz założyć konto w World 
of Warcraft, świadomie podajesz swoje imię oraz inne informacje. Lub gdy udostępniasz zdjęcie przez Facebooka lub Instagram, również 
sam podejmujesz decyzję by udostępnić te informacje.

Okazuje się że również zostawiamy po sobie ślady których nie jesteśmy świadomi. Na przykład, kiedy odwiedzamy strony, wiele stron używa 
tzw ‘ciasteczek’ (‘cookies’) i zostawia je na naszym komputerze: małe części programów które identyfikują nasz komputer i zachowują 
informacje o naszych zakupach lub jakie informacje oglądaliśmy. Czasami te ciasteczka mogą śledzić cię przez wiele różnych stron. Zbierają 
również informacje o tym co lubimy i robimy. Ta informacja jest następnie przesyłana do firm, które wykorzystują tą informację, np. by 
pokazywać nam reklamy którymi moglibyśmy się zainteresować. Nazywamy to spersonalizowanymi reklamami.

W wielu przypadkach zebrane ślady trafiają do dużych baz danych zbierających informacje wielu profilowanych osób. Ponieważ te firmy 
zbierają tyle informacji o tylu różnych osobach, naprawdę mają ogromne ilości danych o nas wszystkich. Firmy używają wyrafinowanych 
technologii by znaleźć interesujące zbiory w tych danych, i mogą odkryć powiązania których my byśmy nigdy nie znaleźli. Zbiór może 
np. opisywać niebieskookich, leworęcznych użytkowników o wyższej skłonności do uzyskania konkretnej choroby genetycznej. Że 
ludzie kupujące określone książki w sklepach online mają wyższą szansę polubienia konkretnego miejsca na urlop. Lub, że pewni ludzie 
odwiedzający grupy w internecie mają wyższą szansę być częścią grupy terrorystycznej.

3 See http://www.reuters.com/article/2013/01/24/us-germany-internet-idUSBRE90N15H20130124 (last accessed on 2014-10-15).
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Znajdowanie takich zbiorów polega na szukaniu powiązań. Co oznacza, że ktoś pasujący do grupy 1 (“niebieskoocy i leworęczni”, “lubią 
takie książki”, “odwiedzają te grupy dyskusyjne”) prawdopodobnym jest że będzie pasować do grupy 2 (“ma tą chorobę genetyczną”, “lubi 
takie miejsca urlopowe”, “może się zaangażować w działania terrorystyczne”). Zwróć uwagę, że te zbiory nie polegają na przewidywaniu 
co się stanie, ale tylko opisują co jest (bardzo) skłonne się wydarzyć. 

Znajdowanie takich wzorów nazywa się rozpoznawaniem zbiorów (ang. pattern recognition). Wykorzystywane jest do tworzenia profili, 
zarówno indywidualnych użytkowników internetu, jak i grup użytkowników. Dlatego właśnie mówimy o profilowaniu online. Oczywiście 
im więcej informacji znajdujesz o pojedynczych użytkownikach lub grupach, tym więcej informacji możesz dodać do bazy danych, i tym 
dokładniejsze zbiory będą tworzone.

W podsumowaniu, profilowanie online odnosi się do idei, gdzie informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkowników i grup 
osób są zbierane przez Internet, trzymane w bazach danych i używane do przewidywania tego, jakie inne preferencje i zainteresowania 
mogły by pasować (np. jakie produkty można by jeszcze kupić) lub by przewidywać jakie zachowania mogą pokazywać w przyszłości (np. 
czy będą skłonni popełnić przestępstwo lub zaangażować się w terroryzm).

Jak to działa?
Opis w poprzedniej części jest dalej mocno abstrakcyjny. Jak działa profilowanie? W tej sekcji pokażemy przykłady profilowania w praktyce 
i wyjaśnimy jak działa, poprzez opowiedzenie o technikach profilowania stosowanych w sklepach Amazon.com. Ten sklep online używa 
dwóch typów profilowania online:

Osobistego profilowania: Amazon.com przechowuje każdą książkę, film lub inny product którego szukałeś w przeszłości. Więc nie 
tylko przechowuje produkty które już kupiłeś lub umieściłeś w przechowalni lecz również produkty które oglądałeś, lecz ich nie kupiłeś.  
Na podstawie tych informacji, Amazon.com rekomenduje ci inne produkty które mogłyby ci się spodobać. Ilustracja 2.1.2 prezentuje jak 
wyglądają rekomendacje na stronie.

Jak obraz pokazuje, Amazon.com stara się być jak najbardziej przejrzystym przy stosowaniu praktyk profilowania. Wyjaśnia to 
odwiedzającym na podstawie jakich artykułów i mechanizmów została postawiona rekomendacja – w tym wypadku na podstawie „ostatnio 
oglądanych produktów” – co potwierdza fakt iż Amazon.com zbiera informacje nawet o oglądanych, lecz nie kupionych produktach. 
W tym wypadku proponuje książkę Digital wars na podstawie oglądania przez użytkownika książki From Gutenberg to Zuckerberg. 
Ostatecznie Amazon.com stara się polepszać osobiste profile, nie tylko poprzez śledzenie użytkownika przez długi okres czasu, lub 
przechowywania informacji o oglądanych i kupionych książkach, lecz również poprzez aktywne włączanie użytkowników do oceniania 
rekomendacji. Na ilustracji 2.1.2 widać dwa okienka do zaznaczania przy rekomendacjach. Użytkownik może wysłać informację do Amazon.
com że (1) już posiada ten product (“to jest produkt który chciałbym kupić”!) lub (2) nie jest zainteresowana tym produktem (“to nie jest 
produkt który chciałbym kupić”). Te informacje są wykorzystywane do poszerzania i ulepszania profile poszczególnych odwiedzających 
Amazon.com. Oczywiście, jeżeli zdecydowałbyś się na kliknięcie na rekomendację, ta informacja również będzie zachowana. Dlatego 
Amazon.com ma bardzo szczegółowy i bogaty sposób zbierania informacji o osobistych preferencjach swoich użytkowników.
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Ilustracja 2.1.2: Osobiste profilowanie na Amazon.com

Profilowanie grupowe: Amazon.com łączy osobiste profile klientów w profile grupowe. Działa to następująco: wyobraźmy sobie że Karol 
chce kupić książkę o wirtualnym świecie Minecraft. W przeszłości inni nastolatkowie którzy kupowali tę książkę, również oglądali inne 
produkty związane z Minecraft. Dodatkowo ta sama młodzież oglądali książki o smokach, o świecie Dragonville, i zakupili kopie książki z 
serii Diary of a wimpy kid.
Ponieważ Karol jest zainteresowany Minecraft, może również polubić część,lub wszystkie z pozostałych 
rzeczy. Dlatego Amazon.com rekomenduje mu produkty w formie przedstawionej na ilustracji 2.1.3.  
Rekomendacje grupowe mają dwie formy: po pierwsze produkty są polecane wg kategorii “Klienci którzy kupili ten produkt kupili 
również…”; po drugie produkty kupowane razem są wyświetlane pod kategorią “Często kupowane razem”. Profile grupowe są budowane 
na wspólnych zainteresowaniach, więc jeżeli dana osoba jest zainteresowana produktem A, istnieje szansa że będzie zainteresowana 
produktem B..

Ilustracja 2.1.3: Profilowanie grupowa na Amazon.com 
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Przykład Amazon.com pokazuje jak ogólnie działa profilowanie. Jak zobaczyliśmy wcześniej, profilowanie może mieć miejsce na stronie 
internetowej (przykład Amazon.com), jak również poprzez kilka różnych stron. Oznacza to że firmy śledzą nasze ruchy poprzez Internet 
pomiędzy jedną a drugą odwiedzaną stroną, zachowują dane na temat tego na co klikamy (tzw. “clickstream data”), co czytamy, jak 
długo oglądamy konkretne strony, co kupujemy, i tak dalej i tak dalej. Działanie takiego mechanizmu jest bardzo zbliżone do tego z 
Amazon.com: składa się łączenia indywidualnych profili i grupowych profili. By ująć to inaczej: w profilowaniu, firmy łączą osobiste 
śledzenie (czyli śledzenie pojedynczego użytkownika) z masowym śledzeniem (czyli śledzenie całych grup użytkowników). Ilustracja 
2.1.4 prezentuje tę ideę.

My jako indywidualiści zostawiamy ślady kiedy korzystamy z internetu, czasami świadomie, jednak wielokrotnie nieświadomie. Te ślady 
są zbierane, przechowywane i wykorzystywane do tworzenia osobistych profili. Ten proces nazywamy osobistym śledzeniem. Ale w tym 
samym czasie ślady innych osób też są zbierane (śledzenie masowe) i wykorzystywane do tworzenia profili. Następnie wykorzystywane 
są bazy danych oraz technologie wyszukiwania do sprawdzenia czy pewne zainteresowania się pokrywają. Jeżeli tak, to są umieszczane 
do jednego zbioru (np. osoby lubiące Minecraft). Z czasem informacje o nas stają się coraz bardziej pełne – nie tylko ze względu na ślady 
które zostawiamy za sobą, lecz również przez trafianie do kolejnych, bardziej precyzyjnych kategorii (“osoby lubiące Minecraft” oraz 
“czytający Diary of a wimpy kid, part I” oraz “lubiący niebieskie t-shirty” oraz “mieszkający w Unii Europejskiej” oraz “mający 13 lat” i 
tak dalej) poprzez zwiększanie wiedzy o nas przez firmy profilujące. Dzięki temu uzyskują coraz dokładniejszy obraz o nas samych. Te 
przewidywania będą się stawały coraz to bardziej trafne (a przynajmniej na to liczą firmy). 

Ilustracja 2.1.4: Profilowanie w

Do czego wykorzystuje się profilowanie?
Dlaczego firmy tworzą osobiste i grupowe profile? Odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta: firmy wykorzystują profilowanie ponieważ 
chcą znać swoich klientów, dzięki temu mogą sprzedawać im więcej lepszych produktów i usług. Dzięki profilowaniu firmy mogą np. 
wysyłać swoje reklamy tylko do określonych osób, które byłyby zainteresowane tymi produktami. W przeszłości firmy reklamowały się w 
telewizji lub gazetach, przez to wysyłały jedną dużą reklamę do bardzo dużej grupy potencjalnych klientów, z których tylko mała grupka 
rzeczywiście kupiła ich produkt. Przypomniało to trochę strzelanie na oślep: celowanie do masy ludzi i modlenie się by trafiło choć w część 
klientów. Dzięki profilowaniu firmy mogą wysyłać swoje reklamy dokładnie do ludzi, którzy są naprawdę zainteresowani nimi (lub będą) z 
racji produktów lub usług. Nazywamy to spersonalizowanym reklamowaniem.
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Wróćmy do Karola. Jeżeli księgarnia chciałaby mu sprzedać kopię Diary of a wimpy kid kilka lat temu, musieliby wydać dużo pieniędzy 
na kampanię reklamową by przykuć jego uwagę. Reklama ta byłaby widziana przez wiele tysięcy ludzi, z których prawie nikt nie byłby 
zainteresowany. Wiec księgarnia zmarnowałaby wiele pieniędzy by zyskać kilku klientów (między innymi Karola) którzy byliby skłonni 
kupić tą książkę. Teraz księgarnia może inaczej podejść do tego problemu inaczej. Wiedzą, że młode osoby lubiące Diary of a wimpy kid 
czasami grają też w Minecraft. Może mają listę kont młodych ludzi na Facebooku lub Gmailu lub Hotmailu, którzy kupili książki lub grali w 
Minecraft. Jeżeli wyślą swoją reklamę konkretnie do tych osób, mają większe szanse że znajdą się chętni na zakup tych książek. Dlatego na 
swojej stronie Facebook widzicie po prawej stronie kolumnę, w której są umieszczane spersonalizowane dla was reklamy. Ilustracja 2.1.5 
prezentuję tą sytuację. 

Ilustracja 2.1.5: Spersonalizowane reklamy na Facebooku

Jak widać te reklamy są oparte na tym co „lubią” twoi przyjaciele z Facebooka. Tu właśnie działa profilowanie grupowe.
Firmy używają profilowania do innych celów niż tylko spersonalizowane reklamy. Twierdzą że są w stanie poprawić jakość obsługi klientów 
znając ich preferencje. To jest szczególnie ważne dla firm zajmujących się usługami internetowymi. Dla przykładu: Scott i Daniel chcą się 
dowiedzieć czegoś o Egipcie. Korzystają z wyszukiwarki Google. Oczywiście zasoby informacji dostępne w internecie są przeogromne, 
więc Google musi zgadywać jakich informacji poszukują. Google również wie, iż większość ludzi ogląda tylko pierwsze strony wyników. 
Z tego wynika, że najbardziej ważna informacja powinna być zaoferowana Scottowi i Danielowi na pierwszych kilku stronach. Dlatego 
Google ocenia wyniki wyszukiwania biorąc również pod uwagę wcześniejsze wyszukiwania (profilowanie indywidualne) oraz czego szukali 
ludzie “podobni do nich” (profilowanie grupowe). Ilustracja 2.1.6 pokazuje zrzuty ekranu otrzymanych wyników przez Scotta i Daniela, po 
wyszukaniu tych samych zwrotów w Google

Ilustracja 2.1.6: Spersonalizowane wyniku wyszukiwania w Google
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Otrzymali bardzo różne wyniki wyszukiwania! Jak widać Scott wcześniej musiał dużo czytać na temat powstania w 2011 roku Egipcie, 
dlatego dostał linki do międzynarodowych stron gazet, takich jak New York Times, które poruszały ten temat. Daniel dla porównania 
dostał informacje turystyczne o Egipcie, bez wzmianek o politycznych rewoltach. Wbrew temu w co wiele osób wierzy, wyszukiwarki 
internetowe nie są tylko neutralnymi systemami przekazu informacji – każdy nie dostaje tych samych wyników. Poprzez ocenianie 
wyników wyszukiwania, Google wpływa na to co widzimy i czytamy: im wyżej położony jest wynik na stronie, tym większą są szanse że go 
otworzymy. By to osiągnąć, wyszukiwarki wykorzystują profilowanie. Chcą żebyśmy dostali najlepszą możliwą obsługę, i dostali dokładnie 
tą informację na której nam najbardziej zależy. Nie musimy przesiewać się przez ogrom niepotrzebnych linków, ponieważ Google już je 
posortował dla nas, według swoich wewnętrznych mechanizmów interpretacji naszych preferencji. Oczywiście, ta sytuacja ma również 
złe strony. Poruszymy to w następnej sekcji

Innym celem wykorzystania profilowania jest podejmowanie decyzji przez firmy, czy np. dany kandydat jest wart zatrudnienia, czy warto 
dać pożyczkę, kredyt lub ubezpieczenie na życie. Kiedy pracodawcy poszukują nowych pracowników, wolą zatrudniać osoby które ciężko 
pracują, są uczciwe i profesjonalne i często nie chorują. Oczywiście są w stanie wiele się dowiedzieć o kandydatach poprzez oglądanie ich 
CV i listów motywacyjnych. Duże firmy zaczęły wykorzystywać profilowanie by poprawiać ich wiedzę na temat kandydatów. Na przykład, 
mogą używać statystyki, która pokazuje że mężczyźni w wieku 20-35 chętniej pracują nadgodziny niż kobiety w tej samej grupie wiekowej, 
lub że kandydaci z pewnych grup społecznych (rasa, religia, pochodzenie) są mniej skłonni by iść na długie zwolnienia lekarskie. Takie 
informacje mogą działać przeciw danemu kandydatowi ubiegającemu się o konkretne miejsce w takiej firmie. Ubezpieczalnie , banki i 
inne instytucje finansowe używają podobnych metod. Również używają statystyk, gdzie mieszkają dane osoby, czy pracowały i w jakim 
zawodzie, jaką mają rodzinę, ile mają lat itd. – by przewidywać czy dany klient zachoruje (i będzie chciał dużo pieniędzy) lub straci pracę (i 
nie będzie w stanie spłacić kredytu). Te statystyki mogą być częścią oceny decydującej czy dany aplikant dostanie kredyt lub ubezpieczenie.  

Dotychczas skupialiśmy się tylko na prywatnych firmach stosujących profilowanie. Jednak, czy rządy również używają profilowania 
przez Internet? Odpowiedź brzmi: tak, używają. Używają go z dwóch powodów: by zwiększyć bezpieczeństwo (narodowe) i by śledzić 
przestępców i terrorystów. Według tych rządów profilowanie może im pomóc zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa ponieważ 
umożliwia zapobieganie przestępstw i aktów terroryzmu poprzez przewidywanie zdarzeń, Poprzez śledzenie indywidualnych osób 
przez internet i pobieranie informacji na temat tego co oglądają w Internecie, chcą być w stanie wskazać osoby planujące popełnienie 
przestępstwa lub aktów terrorystycznych. Dlatego niektóre organizacje rządowe mają ogromne bazy danych gdzie przechowują bilingi 
telefoniczne, dane z Internetu, maile od dużej ilości obywateli (czasami nawet spoza granic kraju).

Ale rządy również wykorzystują profilowanie do wykrywania oszustw, np. badają czy ludzie nie kłamią w zeznaniach podatkowych lub 
czy osoby dostające zasiłek naprawdę na niego zasługują. By znaleźć odpowiedzi na te pytania, rządy mogą łączyć różne bazy danych ze 
sobą i obserwować, czy tworzą się jakieś niepokojące powiązania. Przykładem jest rząd Holenderski który ma bazę danych wszystkich 
zarejestrowanych samochodów. Wszystkie tablice rejestracyjne są w bazie danych wraz z informacją o modelu i marce samochodu. 
Dodatkowo rząd ma bazę danych z zasiłkami i komu się należą (osoby bez dochodu). Parę lat temu połączono obie bazy danych by 
poszukać ciekawych powiązań. Jedną rzeczą którą znaleźli by to, że istnieli ludzie mający zarejestrowane luksusowe samochody, a od lat 
przyjmowali zasiłek dla potrzebujących. Rząd wszczął dochodzenia w sprawie tych osób, sugerując oszustwo, ponieważ bycie na zasiłku i 
posiadanie drogiego auta nie idą w parze. To jest przykład na wykorzystanie profilowania do wykrywania oszustw.  
Teraz gdy poznaliśmy, czym jest profilowanie, jak działa i jak jest wykorzystywane, możemy sobie myśleć: to co? 
Dlaczego to ma być mój problem? Skupmy się teraz na tym.



63

‘Dlaczego to mój problem?’ (lub: Dlaczego to jest ważne?)
Dlaczego wiedza o profilowaniu jest taka ważna i dlaczego trzeba o tym myśleć używając Internetu? Dlaczego powinno mnie to obchodzić? 
Istnieje kilka powodów dlaczego:
1. Profilowanie jest niewidoczne
Profilowanie ma miejsce ‘za plecami’, kiedy używasz Internetu jako ostateczny użytkownik. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z profilowania. 
Nie wiedzą jaki rodzaj danych jest przechowywany i przez kogo. Firmy używają profilowania do tworzenia profili konsumentów lub 
obywateli, mające im ułatwić przewidywanie preferencji i wyborów w przyszłości. Te profile mogą być wykorzystywane do celowania w 
osoby indywidualne – zarówno dorosłych jak i dzieci! – ofertami reklamowymi i spersonalizowanymi usługami, gdzie te osoby nie wiedzą 
na podstawie jakich informacji zostały zrobione te rekomendacje. 
Szczególnie jest to niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Gry online dla dzieci, z subtelnymi lub też nie, reklamami opartymi na działaniach 
w grze; lub nawet na zewnątrz gdy połączyli swój profil na Facebooku z grą. Takie rekomendacje celują w dzieci i młodzież, które mają 
większy potencjał polubienia takiego produktu i bycia kuszonym do jego zakupu. To może wpędzić dzieci w komercyjny świat, gdzie celem 
jest sprzedaż jak największej ilości produktów za wszelką cenę, tymczasem dzieci będą nieświadome tego zjawiska. 
2. Profilowanie może mieć negatywny wpływ na prawdziwe życie.
Jak widzieliśmy profilowanie może być wykorzystywane do podejmowania decyzji odnośnie  informacji które widzisz w serwisach 
internetowych, produktach które ci oferują ale również podczas ubiegania się o pożyczkę. To oznacza iż profilowanie może mieć 
negatywny wpływ na prawdziwe życie. Na przykład, jeżeli dana osoba jest profilowana jako „potencjalny terrorysta”, może jej to utrudnić 
podróżowanie samolotami. Pamiętaj iż ta osoba niekoniecznie jest terrorystą, ale jest tylko postrzegana jako potencjalne zagrożenie, 
ponieważ tak została sprofilowana. Co z ludźmi którzy mają wyższe, genetycznie uwarunkowane, ryzyko zachorowania na raka w pewnym 
wieku w przyszłości, i z tego powodu nie są wstanie się ubezpieczyć lub dostać pożyczki? W obu przypadkach te osoby zostały sprofilowane 
jako wyższe zagrożenie, i przez to nie mogą robić pewnych rzeczy teraz. Co gorsza jeżeli ludzie nie zdają sobie sprawy że są profilowani, nie 
mogą się temu sprzeciwiać lub decyzjom podjętym na bazie profilowania. To poważny problem, szczególnie w odniesieniu do następnego 
punktu. 
3. Profilowanie przewiduje, ale może być błędne.
Profilowanie łączy dane na temat gustu i czynów danego użytkownika, zebrane w przeszłości, wraz z danym z podobnych grup. Na 
podstawie tych danych tworzone są przewidywania na temat tego co moglibyśmy polubić lub zrobić w przyszłości. Lecz przewidywania 
nie zawsze się sprawdzają. Przewidywanie to tylko szansa na to że coś się wydarzy, ale to nie koniecznie musi się stać. Może Karol lubi 
Minecraft, smoki I Dragonville, ale nie lubi Diary of a wimpy kid, nawet jeżeli inne dzieci lubią te książki. A może ktoś kto podróżował 
do Arabii Saudyjskiej kilka razy w przeciągu zeszłego roku, nosi brodę, jest muzułmaninem i je dania wegetariańskie jest profilowany 
jako ‘potencjalny terrorysta’, ale tan naprawdę jest niewinnym biznesmenem który lata tam sprzedawać swoje produkty, nawet jeżeli w 
poprzednich latach pod te kryteria podpadali terroryści. Profil może przewidywać że coś się stanie, lub że dana osoba coś zrobi, ale to nie 
znaczy że tak się stanie.
Dodatkowo, profilowanie używa bardzo skomplikowanych danych, które są wielokrotnie łączone i konfigurowane, a następnie 
interpretowane. To oznacza że wiele może pójść źle przy tworzeniu profili. Złe dane mogą być połączone tak, że niewinni ludzie trafiają 
do kategorii “potencjalny terrorysta” (mimo że jest niewinnym biznesmenem). Ten problem jest bardzo ważny ponieważ nie wiemy, kiedy 
jesteśmy profilowani (patrz punkt 1) i nie wiemy jakie decyzje są podejmowane na bazie tych profili (patrz punkt 2). Ale możemy sobie 
wyobrazić że przypadkowo wylądujemy w złej kategorii poprzez błąd w profilu. A to oznacza że nie możesz kupić domu lub pojechać na 
wakacje samolotem; zaiste to są bardzo ważne problemy.
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Jak widać profilowanie może mieć poważne konsekwencje, dlatego tak ważna jest wiedza na ten temat, oraz by dowiedzieć się jak radzić 
sobie z profilowaniem online. Profilowanie online również wpływa na tożsamość, specjalnie w internecie. Poruszymy ten temat bardziej 
w module 4.1. 
Teraz wróćmy do dyskusji o narzędziach jakie są wykorzystywane do profilowania użytkowników w Internecie. By zacząć, spójrzmy na 
identyfikację w Internecie: jak komputery wiedzą kto jest kim, kiedy surfujemy po sieci?

Techniki identyfikacji
Dane z kliknięć (ang. clickstream data)
Dla komputerów szukanie informacji stanowi duży problem – jak często zastanawiałeś się dlaczego “Google cię nie rozumie?” Kiedy 
używaliśmy silnika DuckDuckGo, mogliśmy zauważyć iż wyniki mocno spadały; jako przykład porównanie wyszukiwania informacji podczas 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 – wyniki Google są trafione, natomiast wyniki DuckDuckGo są mocno rozczarowujące (informacja 
pobrana z CNN nawet nie jest o łyżwiarstwie szybkim!).  

Ilustracja 2.1.7: Spersonalizowane wyniki wyszukiwania z Google vs niespersonalizowane wyniki wyszukiwania z DuckDuckGo

Dlaczego wyniki Google są lepsze? Obie wyszukiwarki mają dokładnie te same informacje: moje hasło do wyszukiwanie “złoty medal 10km 
łyżwiarstwo szybkie”. Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy powyżej, kiedy omawialiśmy wyniki wyszukiwania Scotta i Daniela: największą 
różnicą jest to iż Google używa pewną formę profilowania – obserwuje wyniki najczęściej klikane przez użytkowników i automatycznie 
używa tej informacji do poprawiania rankingów wyszukiwanych informacji. Innymi słowy, profilowanie może mieć pozytywny wpływ na 
jakość wyszukiwanych informacji.

Później nauczymy się jak samemu badać naszą historię wyszukiwania i inne aspekty profilowania. Na teraz pamiętajmy tylko że 
wyszukiwarki doskonale wiedzą na jakie informacje klikaliśmy, i wykorzystują te informacje by poprawiać dalsze wyszukiwania. Podobnie 
Amazon doskonale wie jakie książki i jaką muzykę kupujemy, skutkiem czego dostajemy rekomendacje (i zniżki) oparte na tych danych. W 
obu przypadkach połączenie między działaniem (kliknięcie na wynik wyszukiwania; kupno książki) jest bardzo podobny i bezpośredni, a 
głównym celem jest zapewnienie lepszej obsługi użytkownika.

Oprogramowanie do specjalnych celów
Czasami nie zdajemy sobie sprawy że mamy zainstalowany program umożliwiający profilowanie online w bardzo bezpośredni sposób.
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Microsoft, Yahoo! i wiele mniejszych firm (np. Ask), są znane z pobierania informacji o przeglądanych stronach poprzez zainstalowane 
toolbary. Kiedy zainstalujesz jeden z nich, zgadzasz się aby zbierał on informacje o twoim zachowaniu online. Podobnie Google ma 
przyjemną opcję w ich darmowej przeglądarce Chrome, gdzie możesz synchronizować konta na kilku urządzeniach. Dużą zaletą jest fakt, 
że możesz wszystkie hasła i loginy trzymać w jednym miejscu i przenosić zakładki i okna poprzez różne urządzenia. Ale używając tej 
opcji powinieneś być świadomy, że zgadzasz się na kontrolę tego co przeglądasz – by poprawić zrozumienie twoich interesów, poprzez 
zwiększenie poziomu profilowania.

Ciasteczka (ang. cookies)
W obu przypadkach opisanych dotychczas, wyciek informacji jest dość mały. Nie wydaje mi się złym że Yahoo! zbiera o mnie informacje, 
gdy udostępnia mi w zamian darmowy adres e-mail; lub uważam że duże firmy internetowe są zbyt zależne od użytkowników by popełniać 
błędy i podejmować kroki wbrew opinii publicznej.

Głównym typem profilowania, które najbardziej nas martwi jest gdy wiele stron dzieli się informacjami na temat naszego zachowania. 
Będziemy mogli tego doświadczyć w module 2.2, gdzie używając przeglądarki Mozilla Firefox z dodatkiem Lightbeam, będziemy mieli 
jasne wizualizacje ile stron udostępnia dane o naszych wizytach do dalszych firm, o których nigdy nie słyszeliśmy i nie sądziliśmy że są 
powiązane z odwiedzaną przez nas stroną. 

Najpopularniejszym mechanizmem, który umożliwia wielu stronom zbieranie informacji o naszej działalności online, jest poprzez małe 
pliki tekstowe które wszyscy znamy pod nazwą “ciasteczka” (“cookies”). Ciasteczka zostały początkowo zaprojektowane by trzymać 
informacje pomiędzy odwiedzanymi stronami. Przykładem jest moment, kiedy umieszczany zakupy w koszyku sklepu internetowego, 
wszystkie dane o tym co chowamy do koszyka są zapisywane w ciasteczkach. Mogą również trzymać hasła, formularze i wypełnione 
wcześniej pola, poczynając od numerów kart kredytowych aż po adres domowy. Tuż po wprowadzeniu ciasteczek, firmy zaczęły używać 
tych samych małych plików tekstowych, by tworzyć długoterminowe, indywidualne historie odwiedzin użytkownika.

Techniczne szczegóły są dobrze zobrazowane na ilustracji 2.1.8 (dzięki Wikipedii). Kiedy użytkownik odwiedza stronę, która używa 
ciasteczek po raz pierwszy, serwer wysyła ciasteczko wraz ze stroną. Ciasteczko jest przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym 
używanym przez użytkownika. Zauważ, iż ciasteczka mogą być tylko oglądane przez właściciela, czyli stronę która je wysłała. Kiedy 
ponownie odwiedzisz tą samą stronę, ciasteczko dalej będzie na twoim dysku twardym oraz będzie wysłane wraz ze stroną. Poprzez 
zachowane informacje w tym pliku, użytkownik może być rozpoznany przez tą stronę.
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Ilustracja 2.1.8: Jak następuje wymiana ciasteczek podczas korzystania ze strony

Ale poczekaj chwilę! Czy naprawdę powiedziałeś, że ciasteczka mogą być tylko używane i oglądane przez stronę która je wysłała? Jak 
zatem ciasteczka wspierają profilowanie?
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Profilowanie poprzez wykorzystanie ciasteczek ma miejsce, gdy strona zawiera zdjęcia, które są obsługiwane przez inny serwer. Wydaje 
nam się, iż tylko odwiedzamy jedną stronę, tą którą chcemy, przykładem może być niewinny blog, który lubimy odwiedzać. Właściciel strony 
z blogiem musi również zarabiać, dlatego udostępnia cześć swojej strony reklamodawcom, by mogli umieszczać swoje reklamy. Zazwyczaj 
reklamy które widzisz na blogu nie są generowane przez właściciela strony, tylko przez firmę specjalizującą się w reklamowaniu online. 
Dlatego reklamodawca jest nie tylko upoważniony do pokazywania reklam, ale również do wysyłania ciasteczek do naszej przeglądarki. 
Kiedy odwiedzamy inną stronę, np. z pogodą, a właściciel tej strony używa tej samej firmy oferującej reklamy, reklamodawca może 
odczytywać swoje ciasteczka – a tym samym dowiaduje się, że czytamy bloga przed sprawdzaniem pogody. Przy długim użytkowaniu, 
może to umożliwić reklamodawcy zbieranie informacji i śladów stron, które odwiedzasz.

Podsumowując, w podanym przykładzie zarówno blog, jak i strona z pogodą nie są w stanie bardzo profilować nas online. Ale ponieważ 
korzystają z tego samego reklamodawcy, może on zbudować profil naszych preferencji. Wszystkie duże firmy internetowe oraz strony 
społecznościowe albo posiadają agencje reklamowe, albo współpracują z takimi agencjami. Dodatkowo nie zapominajmy że podobny 
proces zachodzi za każdym razem kiedy odwiedzamy strony posiadający przycisk “lubię to” Facebooka (który rejestruje twoją wizytę), 
“wyślij tweet” (Twitter również rejestruje twoją wizytę) oraz dużą liczbę stron używających Google Analytics (gdzie Google może cię 
śledzić).
  
Odciski palców (ang. fingerprinting)
Ciasteczka to nie jedyny sposób, w jaki zdalny komputer może zauważyć kiedy odwiedzasz ich stronę. Wcześniej wspominaliśmy o 
wykorzystywaniu różnego rodzaju programów, np. dodatków do przeglądarek, które w łatwy sposób umożliwiają twórcom śledzenie 
naszych ruchów online.

W praktyce, mimo iż wiele osób kupuje ten sam sprzęt, twój komputer lub smartfon jest niepowtarzalny – poprzez zainstalowane na 
nich programy. Można spróbować skonwertować tą niepowtarzalność na długą listę numerów, znaną jako odcisk palca (ang. fingerprint) 
– który jest tak samo niepowtarzalny jak twój prawdziwy odcisk palca. Tak jak strony identyfikują cię wykorzystując ciasteczka, mogą 
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również rozpoznawać cię przez zostawiany przez ciebie odcisk palca w przeglądarkach podczas przeglądania stron – dlatego wiedzą, iż ta 
sama przeglądarka (co sugeruje często tego samego użytkownika) przenosi odwiedzającego do ich strony.

Nawet coś tak niewinnego jak czcionki zainstalowane na twoim komputerze mogą być wykorzystywane do budowania odcisku palca. 
By samemu poznać czego można dowiedzieć się ze swojej przeglądarki, wypróbuj usługę “panoptic” z Electronic Frontier Foundation 
(organizacji non-profit która walczy o prywatność online):

Idź do adresu https://panopticlick.eff.org/ i kliknij przycisk “Test me”.

Ten test zwraca raport opisujący właściwości twojej przeglądarki, które mogą pomóc cię zidentyfikować wśród pozostałych “osób” 
(przeglądarek), które wzięły udział w tym eksperymencie. Autor tego dokumenty zostawił niepowtarzalny ślad wśród 4 milionów 
użytkowników! 

Ostatecznie, uważaj na wiele aplikacji używanych na smartfonach, które również wysyłają informacje służące do profilowania online. 
Wiele popularnych aplikacji (szczególnie tych darmowych) udostępnia informacje z twojego telefonu. Słynny raport opublikowany 
niedawno stwierdził iż rząd Amerykański i Brytyjski wykorzystywali grę Angry Birds do zbierania danych.   Badanie z roku 2010 wykazało 
iż 15 z 30 popularnych aplikacji wysyła informacje o lokalizacji do reklamodawców lub firm analitycznych, bez opisania tych praktyk w 
licencji użytkowania aplikacji.

Nie tylko oprogramowanie jest wyjątkowe, również sprzęt może być używany do identyfikowania urządzeń. Nie powinno to dziwić – jak 
inaczej bity i bajty informacji podróżujące poprzez internet znajdą drogę do twojego komputera lub telefonu kiedy poszukujesz informacji 
(np. kiedy odwiedzasz wizytę, słuchasz muzykę lub oglądasz telewizję online)?! Każdy sprzęt podpięty do świeci ma swój “adres MAC”, 
sekwencję numerów która wygląda tak “01:23:45:67:89:ab”. Kiedy używasz internetu przez WIFI, twoje urządzenie wysyła swój adres 
MAC “w eter”, jak swoja własna stacja radiowa. Niektóre firmy, takie jak start-up z Toronto – Turnstyle, oferują urządzenie do zbierania 
sygnałów WIFI, do wykorzystywania przez właścicieli sklepów do dowiadywania się więcej o swoich klientach. Podobne analizy są 
przeprowadzane przez wszystkie otwarte i darmowe WIFI oferowane w restauracjach, kawiarniach i lotniskach.

Sieci reklamodawców
Organizacje non-profit, takie jak Mozilla, gazety, takie jak Wallstreet Journal (np. świetny cykl artykułów Co wiedzą [ang.  What They 
Know]) oraz rządy i Unia Europejska starają się podnosić świadomość o istniejącym systemie dzielenia się i wykorzystywania ciasteczek 
przez firmy, jak wspominaliśmy wcześniej. (W Holandii wiele stron pyta o pozwolenie do wykorzystywania plików cookies. Robią to tylko 
dlatego, iż są zmuszani przez rząd do oficjalnego pytania o cookies).
Wynikiem tego jest fakt, iż coraz więcej ludzi dowiaduje się iż “ciasteczka są używane do profilowania” i albo odrzucają oferowane 
ciasteczka, albo ostrożniej dzielą się informacjami online.

Duże firmy (Google, Yahoo!, Microsoft i Apple) w odpowiedzi na nowe dyrektywy szukają nowych, mniej inwazyjnych (niż ciasteczka) 
sposobów na spersonalizowanie reklam. We wrześniu 2013 roku Google ogłosiło, iż rozwijają nowy system wspierający reklamy online 
(nazwany identyfikatorami reklam [ang. advertisement identifiers]). Podobne ogłoszenia pojawiały się u konkurencji,  zarówno Microsoft, 
Apple i Facebook ogłaszali nowe sposoby reklamowania. Ponieważ żadna z tych firm nie udostępniła zbyt dużej ilości danych i szczegółów, 
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nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak będą działać, ale jest możliwym że będą używać usług wymagających rejestracji (jak w Androidzie) 
wymieszanych z różnymi technikami zbierania cyfrowego odcisku palców (jak opisanymi wcześniej).

Pod koniec tego modułu opiszemy pozytywne strony tych rozwojów – ponieważ będziesz miał wybór by nie być profilowanym (albo 
przynajmniej profilowanym mniej). Teraz skupmy się jednak na głównym przekazie: jest praktycznie niemożliwym korzystanie z internetu 
anonimowo (niezależnie czy na komputerze, smartfonie lub tablecie); po innych firmach spodziewajmy się monitorowania naszych 
zachowań oraz prób zamiany tej wiedzy w nieuczciwą przewagę. 

Powinieneś być zawsze świadomym, że firmy starają się wykorzystywać twoje zachowanie online w różnych celach – raz dobrych, raz złych 
– oraz cokolwiek robisz online może być obserwowane, przechowywane i wykorzystywane do innych celów niż początkowo zakładano. 
Używaj anonimowych przeglądarek do delikatnych czynności, ale również wtedy bądź ostrożny i pamiętaj, że tak naprawdę nigdy nie 
jesteś niewidoczny oraz bądź świadomy zagrożeń powiązanych z używaniem internetu. Lepiej być bezpiecznym, niż później żałować!

Paradoks Simpsona [tylko dla grupy wiekowej 15-18]
Dotychczas wszystko było prostoliniowe: organizacje używają profilowania online by budować bazy danych ludzkich zachowań (online), 
które mogą być wykorzystywane do polepszania usług online; ale mogą również powodować negatywne efekty. To jest prawie kompletne, 
jednak rzeczywiste procesy uczenia i rozpoznawania powiązań, które są ważne przy podejmowaniu decyzji, są bardzo skomplikowane.
Po pierwsze, nieformalne zwroty jak “garbage in, garbage out – wprowadzasz błędne dane, dostajesz błędne wyniki” nie powinny być 
niedoceniane. Jeżeli oryginalne dane zawarte w profilu online nie mają sensu, nie powinnyśmy spodziewać się wartościowych przewidywań 
opartych na tych danych. W rzeczywistości dane zbierane z profili online mają tendencję do bycia zaśmieconymi. 
Załóżmy iż cała rodzina używa tego samego komputera i przeglądarki (ze wszystkimi możliwymi ciasteczkami). Profil będzie posiadał 
charakterystyki różnych osób, co może powodować że cały profil jest bezużyteczny! (To samo się dzieje gdy ludzie wymieniają się kartami 
lojalnościowymi na porządku dziennym.)
Poniższa ilustracja pokazuje przykład tego fenomenu, który jest znany jako “paradoks Simpsona”. (Tutaj paradoks odnosi się do 
absurdalnego wyniku, który mimo wszystko jest prawdą.) Dane, które pokazujemy są powiązane z ofiarami wypadków w marynarce, 
gdzie marynarze byli “profilowani” poprzez fakt czy posiadali kamizelkę ratunkową, czy też nie. 

Ilustracja 2.1.9: Paradoks Simpsona



69

Kiedy spojrzymy na tabelę u góry, wydaje się oczywistym iż nigdy nie powinniśmy ubierać kamizelki ratunkowej będąc na morzu: 
prawdopodobieństwo utonięcia posiadając kamizelkę wynosi 75% i jest znacznie wyższe niż prawdopodobieństwo utonięcia bez kamizeli 
(29%). Jeżeli zapomnimy o sprawdzaniu wszystkich ważnych czynników dwukrotnie, możemy skończyć na złych wnioskach: zaobserwowane 
powiązanie wskazuje na ofiary – ubieranie kamizelek ratunkowych na morzu powoduje zwiększenie ryzyka utonięcia marynarzy.

W rzeczywistości, model który oglądaliśmy był niebezpiecznie niepełny; nie zaprezentowano wpływu warunków pogodowych na nasze 
dane. Rozważając sytuację poniżej, jednoznacznym jest iż powinno się nosić kamizelki ratunkowe (21% posiadających kamizelki vs. 5% 
bez kamizelek podczas złej pogody; 95% posiadających kamizelki vs. 87.5% bez kamizelek podczas dobrej pogody; jak widać noszenie 
kamizelki wygrywa w obu przypadkach!).

Ten przykład wydaje się paradoksem, szczególnie iż w przypadku obu warunków pogodowych dobrym pomysłem jest noszenie kamizelki 
ratunkowej, natomiast po scaleniu danych ta sytuacja wydaje się błędna. Warunki pogodowe, nie brane pod uwagę przy pierwszej 
(oczywiście błędnej) analizie nazywamy przyczajoną zmienną (lub zakłócającą zmienną). Brak bezpośredniego podejścia może chronić 
nas przed zgubieniem zakłócającej zmiennej w naszym modelu sytuacji, innym niż wiedza na temat tego jak dane były zbierane.

Podsumowując, powinno być jasnym po takim przykładzie, że nigdy nie powinniśmy na ślepo zbierać danych, obserwować powiązań i 
twierdzić że zaobserwowane powiązania powodują zmierzony efekt. Jeżeli nie mamy zakłócającej zmiennej (jak pogoda w przykładzie 
powyżej), uzyskane powiązania mogą prowadzić do zupełnie przeciwnego wniosku, niż wynikający z dobrego modelu danych.

Wyciąganie wniosków z profilowania online wymaga ostrożnego rozważania wszystkich możliwych wyjaśnień i nie może być w pełni 
zautomatyzowane! Tylko krytyczne myślenie pomoże unikać wyciągania złych wniosków z zebranych danych.

Sprawdzanie swoich śladów online
Firmy zaczęły sobie zdawać sprawę, iż ich klienci (my!) są niezadowoleni ze sposobu, w jaki zarabiają pieniądze poprzez zbieranie (a 
czasami udostępnianie) „prywatnych” informacji, w celu poprawienia ich możliwości profilowania.

Szczególnie duże firmy internetowe są świadome, iż ich użytkownicy mogą łatwo zrezygnować z korzystania z ich usług. Jeżeli zostaniemy 
zirytowani do tego stopnia, iż zdecydujemy się do używania ich usług rzadziej – lub wcale – to będzie ich to kosztowało pieniądze oraz 
zaszkodzi reputacji marki. Dlatego, powoli, internetowi giganci stają się trochę bardziej przejrzyści na temat tego, jak wykorzystują nasze 
dane. Dla przykładu, Google umożliwia poważną kontrolę nad danymi, jakie są trzymane – jednakże musisz wiedzieć jak się do nich dostać. 
Spójrzmy teraz!

Jeżeli posiadasz urządzenie z Androidem, takie jak smartfon lub tablet, musiałeś stworzyć konto Google przy pierwszym uruchomieniu. W 
zależności od ilości czasu spędzanego podczas aktywnego korzystania z urządzenia, oraz od tego jak korzystasz z innych usług Google (jak 
poczta Google, Chrome lub nawet na komputerze stacjonarnym, firma mogła zebrać więcej szczegółowych informacji o twojej aktywności 
online niż zdajesz sobie z tego sprawę.

Przejdź do swojego osobistego panelu, poprzez ten link:
https://www.google.com/settings/dashboard



70

Po przejściu do ustawień „Historii wyszukiwania”, możesz sprawdzić własną historię wyszukiwania oraz otworzyć panel, gdzie możesz 
usunąć wyszukiwania, których nie chciałbyś trzymać w swojej historii.

Osoby posiadające smartfony z Androidem mogą być zaskoczeni, kiedy otworzą historię lokalizacji, z panelu lub poprzez kliknięcie na link: 
https://maps.google.com/locationhistory/b/0

Jeżeli umożliwisz urządzeniu udostępnianie informacji o lokalizacji, jesteś w stanie śledzić swoje podróże poprzez minione tygodnie. W 
dniu pisania tego dokumentu, autor wziął pociąg z Utrechtu do Delft, co jest łatwo odtworzone przez informacje o lokalizacji udostępnione 
przez telefon do Google (co widać na ilustracji 2.1.10). Zauważ, iż to samo okno umożliwia usunięcie historii lokalizacji z danego dnia lub 
nawet całości – co jest wskazane dla dzieci uciekających ze szkoły lub dorosłych deklarujących chorobę w pracy, a następnie spędzających 
czas na basenie (lub zachowując się niewskazanie w inny, poważniejszy sposób).

Ilustracja 2.1.10: Historia lokalizacji udostępniana przez telefon z Androidem

Ostatecznie, Google również sprawiło iż ich wewnętrzne działania reklam opartych o zainteresowania są bardziej przejrzyste. Proszę 
otworzyć link: http://www.google.com/settings/ads

Można się wypisać (oraz zapisać, jeżeli zmienisz później zdanie) z reklam opartych o zainteresowania na stronach Google, stronach 
wyszukiwania oraz w poczcie, co rzeczywiście redukuje ilość firm do których wysyłamy informacje, oraz wyłącza profilowanie przez 
reklamy Google w internecie.
Google zdecydowanie nie jest jedyną firmą, która umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad  monitorowaniem ich aktywności online.
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Wprowadzenie
Celem modułu 2.1 w curriculum jest umożliwienie młodzieży w wieku 11 – 18 lat doświadczenia profilowania poprzez pokazanie im, jak są 
śledzeni kiedy odwiedzają strony w Internecie. Wynikiem tego, teoria o profilowaniu online zostanie wprowadzona w życie, w odniesieniu 
do ich własnych zachowań podczas przeglądania, a uczniowie zostaną lepiej poinformowani o praktykach profilowania online. Może 
to rozszerzyć ich umiejętności decydowania, czy chcą być śledzeni w sieci oraz używania narzędzi do przeciwdziałania śledzeniu online 
poprzez firmy podczas używania swoich przeglądarek.

Czas trwania
Dla uczniów w wieku 11-14: 25 minut;
Dla uczniów w wieku 15-18: 15 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Dla uczniów z grupy wiekowej 11-14, wskazanym jest najpierw wdrożenie tego modułu, a następnie modułu 2.1 – spójrz moduł 2.1.

Dla uczniów z grupy wiekowej 11-14 – rozdaj Ulotkę 2.2 po module 2.1. Dla uczniów z grupy wiekowej 15-18, rozdaj Ulotkę 2.2 po tym 
module.

Wskazówka dydaktyczna
Ponieważ dla grupy wiekowej 11-14 Lightbeam jest pierwszym wprowadzeniem do konceptu profilowania, wskazanym jest wprowadzanie 
tematów z modułu 2.1 podczas omawiania widoków z Lightbeam.

Dla uczniów w wieku 15-18 lat, odnoś się do teorii z modułu 2.1, tam gdzie to będzie istotne podczas omawiania widoków z Lightbeam 
w tym module.

Przygotowania
• Zainstalowana przeglądarka Firefox;
• Zainstalowany dodatek Lightbeam dla Firefox;
• Dostęp do Internetu;
• Wydrukowana Ulotka 2.2; każdy z uczestników powinien dostać jedną kopię podczas tego modułu;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer;
• Uczestnicy muszą mieć laptopy z dostępem do Internetu.

DOŚWIADCZANIE PROFILOWANIA
moduł 2.2
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Dlaczego Lightbeam?
Lightbeam (poprzednio znany jako Collusion) jest dodatkiem do Firefox, który może być pobrany i zainstalowany przez użytkownika w 
przeglądarce Firefox. Podczas odwiedzania stron internetowych, Ligthbeam tworzy interaktywną wizualizację, która pokazuje instytucje, 
które śledzą użytkownika  w internecie. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do informacji normalnie przed nim ukrytych. Wynikiem tego 
jest idealna forma doświadczenia przez uczniów dokładnie co się dzieje z informacjami podczas użytkowania internetu. Dlatego Lightbeam 
dopełnia teorię profilowania online poprzez praktyczne doświadczenie tego zjawiska dodatkowo zobrazowanego wizualizacjami. 

Uwaga: Zestaw narzędzi dla nauczycieli udostępniony w module 2.1 i 4.1 poprzedza ten moduł, i tworzy teoretyczne podłoże dla tego 
modułu. Moduł 2.1 wyjaśnia czym jest profilowanie, jak działa i dlaczego jest ważne; moduł 4.1 stawia wyzwanie młodzieży w wieku 
pomiędzy 11 a 18 lat by krytycznie spojrzeli na potencjalny wpływ profilowania online na ich autoprezentacje online.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tej sekcji wyjaśnimy jak używać materiałów do nauczania zawartych w  tym dokumencie.

Moduły 2.1  ukierunkował dyskusję ze studentami na potencjalny wpływ profilowania na ich tożsamości online.

By uczniowie naprawdę doświadczyli profilowania online, może być pomocnym pokazanie wizualizacji, co się dokładnie dzieje kiedy 
odwiedzają różne strony w Internecie. Możemy to zrobić poprzez skorzystanie z dodatku do przeglądarki, zwanego Lightbeam.

W sekcji poniżej udostępniamy instrukcje pomocne przy instalowaniu przeglądarki Firefox oraz dodatku Lightbeam. Następnie wyjaśnimy, 
jak korzystać z Lightbeam oraz jak interpretować wizualizacje, które będą się pojawiać. Wskazówki dotyczące zadań dla studentów są 
tak sformułowane, by umożliwić uczniom doświadczanie profilowania online podczas odwiedzania konkretnych stron internetowych i 
oglądania wyników w Lightbeam.

Uwaga: uczniowie mogą sami indywidualnie używać Lightbeam jeżeli mają własne komputery pod ręką (laptopy lub siedzą w szkolnej 
pracowni komputerowej). Jeżeli uczniowie nie mają dostępów do komputerów, cały proces może być pokazany na jednym komputerze 
podpiętym do tablicy multimedialnej lub projektora rzucającego obraz na ekran. Pojedynczo uczniowie mogą być zaproszeni do 
skorzystania komputera by wykonać część zadania przedstawionego poniżej.

Najpierw obejrzyj TED talk prezentowany przez Gary’ego Kovacs’a, gdzie publicznie prezentuje Collusion (teraz znane jako: Lightbeam) i 
pokazuje jak działa.
 
Uwaga: Collusion był eksperymentalnym dodatkiem do Firefoxa, który teraz jest oferowany pod nazwą Lightbeam. Wygląd Lightbeam 
różni się od wyglądu Collusion pokazanego w “TED talk” przez Kovacs’a.
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Lightbeam 

Instalacja Firefox
Lightbeam jest dodatkiem do przeglądarki Firefox, co oznacza że musisz pobrać i zainstalować najnowszą wersję przeglądarki Firefox na 
swoim komputerze.
Kliknij ten link by pobrać przeglądarkę Firefox. Firefox jest dostępny pod systemami Windows, MacOSX i Linux.
Po pobraniu Firefox, kliknij (dwukrotnie) na zapisany plik i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie by zainstalować przeglądarkę.

Instalacja Lightbeam
Otwórz przeglądarkę Firefox poprzez kliknięcie (dwukrotne) na ikonę programu i kliknij ten link by pobrać Lightbeam. Wybierz ‘Dodaj do 
Firefox’ a następnie ‘Instaluj teraz’.
Kiedy Lightbeam zostanie zainstalowany (Firefox nie wymaga ponownego uruchomienia), z menu Firefox wybierz ‘Narzędzia’ a następnie 
‘Pokaż Lightbeam’ (‘Show lightbeam’). Otworzy się nowa zakładka, gdzie będą się pojawiać wizualizacje Lightbeam, przedstawiające  firmy 
śledzące użytkowników przeglądarek podczas odwiedzania stron internetowych.  

Uwaga: upewnij się że dodatek został zainstalowany przed rozpoczęciem warsztatów i przetestuj go wykonując zadanie dla uczniów 
przedstawione poniżej, by mieć pewność że działa dobrze oraz że umiesz go obsługiwać.

Używanie Lightbeam
Otwórz nową zakładkę w Firefox poprzez kliknięcie CTRL-T (Windows) lub CMD-T (MacOSX), lub poprzez wybranie w menu Firefox ‘Plik’ 
i ‘Nowa zakładka’.

Zadanie dla uczniów: Poproś jednego lub więcej uczniów by odwiedzili przynajmniej 10 stron najczęściej używanych i odwiedzanych 
przez nich.

Zadanie dla uczniów: Po odwiedzeniu stron, uczniowie są proszeni o otworzenie zakładki Lightbeam w Firefox, by zobaczyli wszystkie 
informacje na temat śledzących, zebrane przed dodatek.

Wizualizacje są prezentowane w trzech formach :
1. Diagram (Ilustracja 2.2.1);
2. Zegar (Ilustracja 2.2.2);
3. Lista (Ilustracja 2.2.3).
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         Ilustracja 2.2.1: Diagram odwiedzanych stron oraz śledzących firm

W tym trybie użytkownicy mogą używać różnych kontrolek by ustawiać bardziej przejrzyste wizualizacje, odnajdować które strony były 
przez nich odwiedzane, a które strony są tylko stronami zbierającymi informacje oraz śledzącymi. Dodatkowo można używać kontrolek 
do pokazania połączeń między stronami, śledzącymi i plikami cookies. Można również filtrować informacje z ostatnio odwiedzanej strony, 
10 ostatnio odwiedzanych stron, z całego dnia lub z całego tygodnia. Poprzez kliknięcie na kółko (odwiedzane strony) lub trójkąt (strony 
śledzące) pojawia się informacja o stronie (lokalizacja serwerów oraz połączenia do innych odwiedzanych stron), natomiast po prawej 
stronie ekranu pojawiają się informacje o pierwszym i ostatnim odwiedzeniu strony..

Ilustracja 2.2.2: Zegar wskazujący odwiedzane strony oraz śledzące firmy w okresie czasu
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Ilustracja 2.2.3: Lista odwiedzanych stron oraz śledzących firm

Poprzez kliknięcie (dwukrotne) na stronę, po prawej stronie pojawi się informacja o stronie (lokalizacja serwerów oraz połączenia do 
innych odwiedzanych stron), oraz pojawiają się informacje o pierwszym i ostatnim odwiedzeniu strony.

Zadanie dla uczniów: Poproś uczniów by wyszukali strony organizacji zajmujących się śledzeniem i dowiedzieli się jakie organizacje za 
nimi stoją oraz jaki może być ich cel w śledzeniu użytkowników internetu.  

Zadanie dla uczniów: Poproś uczniów by przeszukali internet używając prywatnej wyszukiwarki internetowej DuckDuckGO i wyjaśnij 
im co się dzieje.

Zachowaj lub usuń dane po używaniu Lightbeam
Dane mogą być zapisane poprzez kliknięcie przycisku ‘Zapisz dane’ (‘Save data’). By zresetować dane i przywrócić Lightbeam do stanu z 
tuż po instalacji, kliknij przycisk ‘Resetuj dane’ (‘Reset data’) po lewej stronie ekranu.  

Ghostery
Poznałeś jak serwery internetowe mogą próbować śledzić twoje działalności i czynności online.
Jeżeli czas pozwoli, zajrzyj na  https://www.ghostery.com/ , stronę z dodatkami do przeglądarek, które umożliwią Ci kontrolę nad 
śledzącymi Cię firmami.
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Wprowadzenie
Celem modułu 2.1 w curriculum jest umożliwienie młodzieży w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w warsztatach, by zareagowali na 
moduły 2.1 oraz 2.2 i mogli przedyskutować swoje refleksje.

Czas trwania
Dla uczniów w wieku 11-14: 5 minut plus 10 minut eksperymentowanie z aplikacjami Lightbeam oraz Ghostery;

Dla uczniów w wieku 15-18: 15 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Dla grupy wiekowej 15-18, moduł dyskusji jest bardzo przydatny, ponieważ daje uczestnikom przestrzeń do refleksji o ich myślach i 
emocjach wynikających z modułów 2.1 oraz 2.2; natomiast dla grupy wiekowej 11-14 wystarczy tylko krótka runda przekazywania opinii. 
Uczestnicy z tej grupy wiekowej chcą więcej “działać” niż rozmawiać. Dlatego zaleca się uczestnikom z tej grupy wiekowej umożliwić 
eksperymentować z aplikacjami Lightbeam oraz Ghostery przez 10 minut.

Przygotowania 
• Uczestnicy muszą mieć dostęp do komputerów z dostępem do internetu (grupa wiekowa 11-14).

DYSKUSJA
moduł 2.3
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Wprowadzenie
Celem modułu 2.4 curriculum jest wprowadzenie młodzieży w wieku 11-18 lat do podstaw gramatyki języka filmowego.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 35 minut.

Przygotowania
•	 Pobierz Prezentację 2.4;
•	 Pobierz Arkusz roboczy 2.4;
•	 Wydrukuj Arkusz roboczy2.4; każdy z uczestników powinien dostać jedną kopię podczas tego modułu;
•	 Uczestnicy muszą mieć materiały do rysowania;
•	 Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
•	 Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

Wprowadzenie 
Opowiadanie obrazem i znaczenie wizerunku osoby w autoprezentacji będącej częścią budującej się tożsamości ma coraz większe 
znaczenie. Uwieczniona osoba na zdjęciu lub filmie często nie posiada świadomości, w jaki sposób może być interpretowana zarówno 
przez świadomego jak i nieświadomego odbiorcę. 
A dodatkowa łatwość dostępu zarówno do sprzętu rejestrującego (aparaty, kamery są teraz także w mobilnych urządzeniach mających 
łączność do Internetu) jak i łatwość publikacji dają prawie każdemu użytkownikowi natychmiastową, bezrefleksyjną szansę być w jednym, 
tym samym momencie zarówno bohaterem, jak i autorem swojego wizerunku na zdjęciu lub w filmie. 
W tym module skoncentrujemy się na tym, co widać w obrazie – a dokładnie w kadrze, aby uzyskać podstawową umiejętność świadomego 
decydowania o tym, co widać w kadrze oraz świadomości jak to może być interpretowane. To ważna umiejętność dla uczniów, którzy 
publikują zdjęcia oraz filmy na portalach społecznościowych oraz wybierają zdjęcia profilowe do prezentowania siebie. 

Teoria. Elementarne wprowadzenie do sztuki filmowej czyli opowiadania obrazami
Aby lepiej wejść w treść i sens tego modułu prosimy o przeczytanie sekcji pt.:	Subiektywnie	-	elementy	gramatyki	języka	filmowego.

Podstawowe jednostki filmu
Podstawowymi jednostkami filmów są:
• Klatka: najmniejsza statyczna jednostka filmu;
• Ujęcie: najmniejsza dynamiczna jednostka z zawartością pomiędzy dwoma edytowanymi cięciami;
• Scena: miejsce gdzie występuje akcja; każde nowe miejsce akcji jest sceną; jedna scena może się składać z jednego lub kilku ujęć;
• Sekwencja: seria ujęć lub scen tworząca całość;
• Cięcie w ujęciu: krótkie ujęcie pokazujące reakcję aktora w zbliżeniu lub fragmencie sceny;
• Plan filmowy: rozmiar kadru obejmującego fragment przestrzeni; określony sposób kadrowania, wynikający z odległości kamery 

od filmowanego obiektu, rodzaju użytego obiektywu i oświetlenia oraz sposobu komponowania przestrzeni. Miarą kadru jest 
umieszczona w nim ludzka sylwetka i jej proporcje względem otoczenia.

ELEMENTY GRAMATYKI JĘZYKA FILMOWEGO 
moduł 2.4
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Wielkości planów filmowych 
Podstawowymi wielkościami planów filmowych są:
• Plan totalny: ukazuje pełną topografię otoczenia w którym będzie się dziać akcja (panorama); sylwetka ludzka jest mała i słabo 

widoczna, wtapiająca się w tło; używany do ogólnego opisu miejsca lub prezentacji otwartej przestrzeni;
• Plan ogólny: pełny obraz miejsca akcji; sylwetka ludzka jest rozpoznawalna; bardzo widoczna jest przestrzeń lub dekoracja; zazwyczaj 

ma na celu pokazanie powiązania bohaterów z otaczającymi ich przestrzeniami, lub pokazanie ogólnych informacji na temat miejsca 
akcji;

• Plan pełny:  to wycinek planu totalnego; w kadrze widać całą sylwetkę człowieka; widać jedynie część otoczenia; popularne ujęcie w 
niemym kinie; 

• Plan amerykański: pokazuje wycinek z planu pełnego; sylwetka ludzka jest pokazana od kolan w górę i dominuje w kadrze filmowym; 
najczęściej używane przy scenach dialogów;

• Plan średni: pokazuje osobę od pasa w górę; figura człowieka dominuje w kadrze; pokazuje więcej mimiki twarzy niż plan amerykański;
• Półzbliżenie (popiersie): popiersie postaci ludzkiej, ukazuje jej mimikę, gestykulację, emocje.; spada znaczenie tła - tło jest prawie 

niewidoczne, zdecydowanie podrzędne wobec postaci;
• Portret/Zbliżenie – (plan portretowy): głowa (lub inny obiekt) wypełnia prawie cały kadr; umożliwia dokładną obserwację detali lub 

mimiki twarzy; 
• Detal – (plan detaliczny): dokładna forma przybliżania się; kadr wypełniony detalem ciała lub innym fragmentem powiązanym z akcją; 

ten kadr przyciąga najwięcej uwagi; stosuje się jako regułę przy podnoszeniu napięcia emocjonalnego.

/Informacja dodatkowa dla instruktorów -  nie ujęta w prezentacji dla uczniów/
Makro-detal - niezwykle rzadko stosowany w dosłownym znaczeniu, jest planem dostarczającym informacji wizualnej uformowanej poza 
skalą odwzorowania ludzkiego oka. Przykładem najoczywistszym są wszelkie “cytaty” na ekranie obrazów np. mikroskopowych. 

Źródła:
• Marek Hendrykowski: Słownik terminów filmowych. Poznań: Ars Nowa, 1994.
• Jerzy Płażewski: Język filmu. Warszawa: 1982
• Stefan Czyżewski: Kamera i jej rola w filmie: http://www.scz.republika.pl/wyk/kamera.html
• Konrad Klejsa: Filmowe środki stylistyczne. W: Kino bez tajemnic. Warszawa: Stentor, 2009

Dalsza bibliografia:
Dla instruktorów zainteresowanych sztuką filmową – dalsza bibliografia:
• Gramatyka Języka filmowego. Grammar of the Film Language [2008] Author: Daniel Arijon;
• Cierpliwe oko [1977], Bez fikcji [1985], Odczytać czas [1999], Rozmowa o dokumencie [2000]; Author: Kazimierz Karabasz [BIBLIOTEKA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ TELEWIZYJNEJ I TEATRALNEJ IM. L.SCHILLERA W Łodzi];
• Jeśli to fiolet, ktoś umrze. - Teoria koloru w filmie. If It’s Purple, Someone’s Gonna Die: The Power of Color in Visual Storytelling [2009] 

Author: Patti Bellantoni;
• Opowiadanie obrazem. Tworzenie struktury wizualnej w filmie, Tv i mediach cyfrowych. Creating the Visual Structure of Film, TV and 

Digital Media [2010] Author: Bruce Block;
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• Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji. The Filmmaker’s Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic 
Composition. [2011] Author: Gustavo Mercado;

• Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Interplay. The Process of the Interpersonal. The proces of understanding each 
other. Communication [2006] Authors: Adler Ronald, Russell Proctor II , Lawrence Rosenfeld

• Mit Syzyfa. The myth of Sisyphus [1942] Author: Albert Camus
• Kino i wyobraźnia. The Cinema or the Imaginary Man. [1956] Author: Edgar Morin

Jak...
Drogi nauczycielu,

Jeśli jesteś po lekturze TEORII nadszedł czas na kolejny krok, na praktyczne wyjaśnienie, czym zajmiesz się w tej części warsztatów – jakie 
zadania przeprowadzisz z uczniami. 

Skupimy się na implementacji modułu, który łączy elementy teorii wspartej prezentacją  (pokazywanie różnych wielkości planów) – wraz 
z zadaniami praktycznymi wspartymi arkuszem roboczym. 

Ten moduł
Do efektywnego przeprowadzenia tego modułu, udostępniamy prezentację w .ppt, która prosto opisuje słownie oraz wizualnie prezentuje 
każdą wielkość planu.

Ten moduł zaangażuje uczestników również ruchowo, ponieważ będą oni poproszeni o użycie dwóch dłoni do utworzenia kadrów i 
popatrzenie przez nie na świat. Dodatkowo, zostanie wybrany ochotnik, który stanie na jednej z ławek lub na innym podwyższeniu, aby 
był widoczny w klasie i będzie skupiał na sobie uwagę pozostałych uczestników, patrzących na niego przez kadr, gdy instruktor w oparciu 
o prezentację będzie wyjaśniać różne wielkości planów

Zacznijmy.
Jeden z instruktorów podejmuje się prowadzenia i interakcji z uczniami, a drugi instruktor  zajmuje się obsługą komputera i prezentacji.  

UWAGA. Prezentowana w tym module teoria dotycząca wielkościach planów filmowych będzie niezbędna w module 3.3 
oraz module 5.1. Dlatego proszę przyswoić sobie nazewnictwo i opisy 8 różnych wielkości planów, aby stanowić wsparcie dla 
ucznia w czasie tych zadań. 

UWAGA: Elementy opisane niżej - dyskusja z klasą, kadrowanie dłońmi - są ważne i pomocnicze; natomiast przyswojenie 
„wielkości planów” i zrozumienie przez uczniów znaczenia kadrowania jest kluczowe  dla ich autoprezentacji.

W tym module mamy trzy ZADANIA: kadrowanie, rodzaje wielkości planów, arkusz roboczy.
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Zaczęcie interakcji z uczestnikami

Wprowadzenie przez instruktora: Teraz porozmawiamy o zdjęciach i filmach. O tym jak można je interpretować i co nam w tym pomoże.
Ekran: Na razie czarna plansza – nic się nie powinno wyświetlać;
Dyskusja pomiędzy instruktorem a uczestnikami. Instruktor pyta: Zanim pójdziemy dalej – kto może mi prosto wyjaśnić czym różni się 
zdjęcie od filmu?
Dodatkowo możemy zapytać: Co to jest klatka filmowa? Lub: Czy klatka filmowa wygląda jak zdjęcie?

Teoria: klatka filmowa to najmniejsza statyczna jednostka filmu;
Teoria: zdjęcie to nieruchomy obraz rzeczywistości utrwalony aparatem fotograficznym;

Wniosek jest taki, że chociaż pojedyncza klatka jest statycznym obrazem, to pochodzi z dynamicznej części filmu - „ujęcia”.

Czyli wnioskujemy, że film różni się od zdjęcia tym, że zdjęcie jest nieruchome a film jest dynamiczny – ruchomy. 

Patrząc na zdjęcie lub film mamy różne możliwości do interpretacji. Zgadzacie się czy też nie?

A co jest podobne pomiędzy klatkę filmową a zdjęciem?
Czekamy – jeśli brak odpowiedzi idziemy dalej, bez naciskania na odpowiedź i krytyki.

To jest kadrowanie – pokazujemy układ dłoni i jak patrzymy przez niego na osobę lub przedmiot obok – pytamy, kto umie tak jak my 
„kadrować dłońmi”

Illustration 2.4.1 - Framing

Musi powstać własny prostokąt (narzędzie do kadrowania)  z dwóch dłoni, można opisać to ułożenie jako proces metaforyczny: 
Zacznijmy. Jako przyszli autorzy swoich autoportretów patrzymy w słońce (słońce jest największym naturalnym źródłem światła) a lewą 
rękę kładziemy na sercu (bo w filmie i zdjęciach ważne są emocje i uczucia autora),  drugą ręką (prawą) zasłaniamy słońce (bo to my jako 
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autorzy możemy decydować ile i jakie światło chcemy wykorzystać); następnie zaczynamy decydować i zbliżamy dłonie do siebie. Łączymy 
cztery palce tak, aby otwór który powstanie był prostokątem, że który możemy spojrzeć.

ZADANIE 1
Prosimy aby wszyscy wstali i skadrowali uczestnika obok – zobaczyli ich oko lub ucho.

Krok pierwszy:

Ilustracja 2.4.2

Zbliżamy dłonie do siebie:

Ilustracja 2.4.3

Kadrujemy coś lub kogoś:

Ilustracja 2.4.4

Teraz korzystamy z naszych rąk jako narzędzia do kadrowania:

Ilustracja 2.4.5
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Proszę dodać iż kadrowanie jest subiektywnym wycinaniem rzeczywistości.

ZADANIE 2
Teraz prosimy o ochotnika – np. uczestnika stojącego najbliżej instruktora.

Pokaż pierwszy slajd prezentacji:

Ilustracja 2.4.6: Slajd 1

Instruktor pyta raz jeszcze grupy: Kto wie co to jest kadrowanie? Gdy panuje cisza – pyta dalej – „A kto robi czasem zdjęcia lub filmy?” 
Może przynajmniej jedna osoba się zgłosi. W tym wypadku zapytaj: „A więc jakie wielkości planów znasz?” Znów może zapaść cisza...

Ilustracja 2.4.7: Slajd 2

Instruktor mówi: Sądzimy, że czasy w których żyjemy dają nam szanse i pokusy, oraz poczucie łatwego komunikowania się, prezentacji 
i autoprezentacji. My chcemy teraz skoncentrować się na opowiadaniu obrazami, które ma wg nas swoje elementarne zasady i można 
je poznać poprzez elementy gramatyki języka filmowego. To poszerzy wasze możliwości i umiejętności oryginalnego opowiadania i 
decydowania o tym co, i w jaki sposób chcecie opowiedzieć. Nauczycie się przewidywać reakcje na wasze opowieści obrazami.

Ilustracja 2.4.8: Slajd 3
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Aby w naszym prostokącie – naszym kadrze - opowiedzieć  świadomie „coś” ważnego dla nas lub dla innych, należy pamiętać, że decyzja 
która podejmujemy nazywa się „kadrowaniem” i jest to indywidualna decyzja – to może nas wyróżniać.

Kadrowanie: w fotografii i filmie – wycięcie z pierwotnie zarejestrowanego lub tylko obserwowanego obrazu określonego jego fragmentu 
w celu uzyskania optymalnego dla widza kadru. Kadrowanie decyduje o tym, w jaki sposób rejestrowany obiekt wkomponowany jest w 
całość kadru i, co za tym idzie, w jaki sposób ten obiekt będzie oddziaływał na widza

Ilustracja 2.4.9: Slajd 4

Instruktor: Kompozycja – to umiejętność, planowania przestrzennego w kadrze filmowanych obiektów z uwzględnieniem rodzaju 
wielkości planu filmowego, sposobu ustawienia kamery, ruchu w obrazie i innych elementów, od których zależy oddziaływanie estetyczne 
i dramaturgiczne warstwy wizualnej utworu.

A teraz poznamy konkretne „wielkości planów”:
Ochotnik stoi na stole a instruktor prosi o pokazywanie kolejnych slajdów do obrazowania wielkości planów. Instruktor fizycznie pokazuje 
wielkości planów na ochotniku. Instruktor używa swoich rąk oraz porusza się po klasie “jak na planie filmowym”.
Poproś uczniów, aby kadrowali razem z tobą, ale upewnij się żeby też słuchali i zapamiętywali nazwy wielkości planów. Pokażesz dziś 8 
wielkości planów. 
Uczniowie powinni czytać opisy rodzajów wielkości planów na głos, każdy slajd inny uczeń.

Ilustracja 2.4.10: Slajdy 5-8



84

 

Ilustracja 2.4.11: Slajdy 9-12

Ostatni slajd ma wzbudzić autorefleksję: W jakim kadrze czułbyś się sobą?

Ilustracja 2.4.12: Slajd 13

Nie zaczynamy teraz dyskusji. Pozostawiamy to otwartym pytaniem. Wrócimy do tego później (w module 5.1), gdzie poszerzymy to 
pytanie o kolejne pytanie: „Dlaczego”?

ZADANIE 3
Rozdaj arkusz roboczy oraz daj osiem minut na naszkicowanie jak najprościej wszystkich ośmiu wielkości planów.

Ilustracja 2.4.13: Arkusz roboczy

Zbierz arkusze robocze i zachowaj je do kolejnych sesji – szczególnie do modułu 5.1.
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Wprowadzenie
Celem modułu 3.1 curriculum jest konfrontacja młodzieży w wieku 11-18 lat z ich autoprezentacjami. W tym module uczestnicy mają 
okazję zobaczyć nagrania robione podczas modułu 1.6. Do pokazania tych nagrań będzie wykorzystana Rozszerzona Rzeczywistość (ang. 
Augmented Reality – AR). Powody użycia tej technologii są następujące:
• W AR uczestnicy sami sterują projekcją poprzez marker. Przez to stają się współodpowiedzialni za projekcję oraz doświadczenie staje 

się bardziej intensywne;
• W AR uczestnicy mogą sterować wielkością odtwarzanego nagrania przy pomocy markera. Nagranie nie jest pokazane w trybie 

pełnego ekranu, co powoduje iż konfrontacja jest mniej przykra.
• Uczestnicy chętnie angażują się w nowe technologie. Dlatego użycie AR łagodzi konfrontację.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 45 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Konfrontacja w AR jest tak samo trudna dla uczestników w wieku 11-14 lat, jak i dla uczestników w wieku 15-18 lat – jest tak samo trudna 
nawet dla dorosłych.

Wskazówka dydaktyczna
Po sesji nagrań w module 1.6 część uczestników mogła pytać o cel tych nagrań, oraz bardziej konkretnie, czy te nagrania zostaną pokazane 
podczas warsztatów. To jest moment by ogłosić iż nagrania będą oglądane – ale w technologii AR.

Mogło do tej pory pojawić się kilku uczestników, którzy powiedzieli ci, że naprawdę nie chcą by ich nagrania zostały pokazane. Jeżeli miało 
to miejsce, początek tego modułu to odpowiedni moment na przedyskutowanie tego problemu.
Jasno przedstaw, że nie każdy jest zmuszony do pokazywania swojego nagrania. Ale przedstaw konsekwencje tej decyzji: ci, którzy nie 
chcą by pokazać ich nagrania, będą musieli wyjść z sali na czas trwania bieżącego modułu (3.1) oraz modułu 5.1, który zajmuje prawie całą 
sesję 5. Powodem tego jest to, że byłoby to nieuczciwym względem pozostałych uczestników, którzy pozwolili pokazać swoje nagrania. Są 
narażeni, nie jak ci, którzy odmówili. Jeżeli uczestnicy się nie zgodzą, możesz przeprowadzić głosowanie na ten temat wśród tych, którzy 
zgodzili się na pokazanie nagrań.
Prosimy, byś argumentował pokazanie nagrań w grupie – bez wywierania presji. Wyjaśnij, że to niepowtarzalna okazja do doświadczenia 
własnej, nieprzygotowanej autoprezentacji – oraz do możliwości natychmiastowego powtórzenia tej autoprezentacji w następnym 
nagraniu w module 3.3, tym razem będąc w roli reżysera tego nagrania, który wie znacznie więcej o autoprezentacji, gramatyce języka 
filmowego oraz wyciągnął wnioski z pierwszego nagrania. Dodatkowo doświadczenie nagrania będzie miało miejsce w relatywnie 
bezpiecznym i chronionym środowisku, podczas warsztatów. 
Jeżeli uczestnicy, pomimo twoich wyjaśnień, nadal nie będą chcieli pokazywać swoich nagrań, uszanuj ich wolę.

Stwórz wspierającą atmosferę dla tych uczestników, którzy zostali. Nagrodź każdego z uczestników, który doświadczył samego siebie, 
oklaskami oraz poproś pozostałych uczestników, by się przyłączyli.
Poproś wszystkich uczestników by również okazali wsparcie i powstrzymali się od negatywnych reakcji lub uwag.

KONFRONTACJA W AR
moduł 3.1
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Przygotowania
• Miej zainstalowaną aplikację AR na komputerze;
• Zaimportuj nagrania wideo z modułu 1.6 do aplikacji AR;
• Wydrukuj markery AR;
• Miej pod ręką częściowo wypełnioną w module 1.6 „Listę nagrań”;
• Miej przygotowany komputer z kamerą internetową;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer;
• Przetestuj aplikację AR w przestrzeni warsztatowej.

Ustawienia
To, że ta sesja zaczyna się od tego modułu jest wsparciem dla instruktorów. Mają czas i możliwość przetestować aplikację w spokoju, przed 
rozpoczęciem sesji, w miejscu gdzie ta sesja będzie miała miejsce.
Ustawienie ekranu względem grupy uczestników jest bardzo ważne. Grupa musi widzieć duży ekran – wyświetlany obraz z projektora. 
Indywidualny uczestnik również musi widzieć ekran. Dlatego uczestnicy siedzą plecami do grupy.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module uczestnicy są konfrontowani, jeden po drugim – przed pozostałymi uczestnikami, ze swoimi odpowiedziami na pytanie: 
„Kim jesteś do teraz?” nagranymi w module 1.6.
Uczestnicy będą oglądać nagrania w aplikacji Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR). Przebiega to następująco:
• Instruktor wyjaśnia, jak przebiega wyświetlanie nagrań w AR oraz instruuje uczestników, by trzymali swoje markery prosto i stabilnie 

przed kamerą, nie zasłaniając palcami markera, tak, żeby kamera mogła widzieć cały marker;
• Instruktor otwiera stronę „showcase” w folderze aplikacji AR.

Ilustracja 3.1.1: widok strony „showcase” aplikacji
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• Instruktor klika na główkę z numerem uczestnika – według „Listy nagrań”. Uczestnicy są proszeni o wywołanie swoich nagrań w tej 
samej kolejności, w jakiej były one nagrywane w module 1.6.

• Opcjonalnie instruktor daje zgodę na dostęp aplikacji do kamery internetowej oraz mikrofonu.

Ilustracja 3.1.2: Wymagana jest zgoda na dostęp do sprzętu

• Instruktor następnie wybiera marker uczestnika – zgodnie z numerem na stronie markera; numer markera odpowiada numerowi na 
główce klikniętej na stronie aplikacji;

• Uczestnik podchodzi do komputera i siada przed nim (lub staje);
• Twarz uczestnika jest widoczna w oknie widoku kamery w aplikacji AR – zarówno na ekranie komputera jak i podłączonym dużym 

ekranie;
• Instruktor przekazuje marker uczestnikowi;
• Uczestnik pokazuje marker do kamery;
• Na ekranie, w obrębie markera, pojawia się indywidualne nagranie uczestnika z modułu 1.6;

Ilustracja 3.1.3: Wideo pojawia się na ekranie w granicach markera

• Jeżeli nagranie nie pojawi się od razu, instruktor macha ręką przed markerem by odświeżyć stronę AR.
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Uczestnik decyduje o jakości wyświetlanego nagrania poprzez ruszanie markerem:
• Im bliżej marker znajduje się przy kamerze, tym większe będzie wyświetlane nagranie; im dalej trzyma marker od kamery, tym 

mniejsze będzie nagranie;
• Jeżeli uczestnik będzie poruszał markerem w prawo lub w lewo, nagranie będzie podążało za markerem;
• Jeżeli uczestnik będzie obracał markerem, nagranie również będzie się obracać;
• Jeżeli uczestnik nie będzie trzymał stabilnie markera, odtwarzanie zostanie przerwane – ale zostanie wznowione, gdy uczestnik 

ustabilizuje trzymany marker.

Uczestnicy również decydują jak wiele z ich twarzy będzie widać na ekranie:
•	 Mogą zasłonić twarz markerem;
•	 Mogą schować twarz poza zasięgiem kamery;
•	 Mogą pokazać swoją twarz częściowo lub całkowicie. 
Te opcje nie są wyjaśnianie przez instruktorów, są natomiast odkrywane przez samych uczestników.

Ten krótki proces (około 30 sekund na użytkownika) pobudza autorefleksje oraz wyższy poziom skupienia. Skupienie jest konieczne do 
stabilnego trzymania markera. Dlatego nie można okazywać emocji, ponieważ powoduje to wstrzymanie odtwarzania.
Ta konfrontacja jest oparta o koncept tożsamości socjologa Antoniego Giddensa (Modernity and self-identity, 1991): „Czyjejś tożsamości 
nie znajdujemy w zachowaniu, czy też – mimo iż jest to ważne – w reakcjach innych, lecz w umiejętności podtrzymywania konkretnej 
narracji”. Ta narracja to „trwająca ‘opowieść’ o samy sobie” lub „indywidualna biologiczna narracja”. Ta właśnie narracja ma się pojawić 
jako reakcja na pytanie: „Kim jesteś do teraz?”. Ty sam decydujesz, czy to właśnie to reprezentują te nagrania.
Gdy pierwszy uczestnik zobaczył siebie w AR, drugi instruktor prowadzi go do drugiej przestrzeni obok, do kolejnego nagrania (moduł 3.3).
Drugi uczestnik w kolejce skończy pewnie oglądanie swojego nagrania, zanim wróci pierwszy uczestnik z drugiego nagrania. Oglądanie 
trwa około 30 sekund, natomiast nagranie zajmuje około 2 minut. Drugi uczestnik – oraz kolejni uczestnicy – muszą zatem wracać na swoje 
miejsca w głównej przestrzeni warsztatowej oraz oglądać nagrania pozostałych uczestników w oczekiwaniu na swoją kolej uczestniczenia  
w drugim nagraniu (moduł 3.3).
Kiedy wszyscy uczestnicy obejrzeli swoje nagrania, pierwszy instruktor kontynuuje z modułem 3.2, podczas gdy wielu uczestników czeka 
na swoje drugie nagranie. Dlatego podczas modułu 3.2, uczestnicy będą opuszczać pojedynczo sale by uczestniczyć w drugim nagraniu – w 
tej samej kolejności, w jakiej było wykonywane pierwsze nagranie.

Istotne dokumenty 
• Instrukcja obsługi programu do konwersji do AR;
• Przygotowanie komputera do warsztatów;
• Instrukcja obsługi aplikacji AR.
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Wprowadzenie

Celem modułu 3.2 curriculum jest przedstawienie młodzieży w wieku 11-18 lat nowych technologii oraz towarzyszącym im trudnych 
pytań.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 45 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Bądź świadom, szczególnie jeżeli chodzi o uczestników młodszej grupy wiekowej (11 – 14), że nie są oni tak twardzi, jak się prezentują. 
Podczas rysowania selfie, które nie powinno istnieć (moduł 1.4), spora ilość uczestników pilotów (około jedna trzecia) rysowała sceny 
wojny i przemocy, a konkretnie w Holandii rysowali zestrzelony samolot MH17 Malaysian Airlines oraz ścinanie głów w państwach 
islamskich. Te obrazy wydają się być obecne w wielu umysłach. Nie powinieneś dodawać więcej niepokoju do tych obrazów, poprzez 
rozprzestrzenianie technicznego fatalizmu.

Wskazówka dydaktyczna
Twoi uczniowie przed rozpoczęciem warsztatów myśleli pewnie, że wiedzą już wszystko o technologii. Jednak warsztatowy wstęp o 
profilowaniu oraz o instrumentach wykorzystywanych do dostosowywania poziomów profilowania, mógł zmienić ich nastawienie.

Ten moduł zwiększy efekt modułów o profilowaniu (2.1 oraz 2.2), które przedstawiły uczestnikom wiele nowych informacji.
W tym module przedstawisz uczestnikom warsztatów zakres nowych technologii, głównie poprzez pokazywanie fragmentów lub całych 
filmów. Część prezentowanych technologii jest już dostępna, inne są w fazie projektowej lub nawet w fazie koncepcyjnej.

Moduł może być niewygodny dla uczestników, ponieważ będą zadawane trudne pytania oraz pokazywane są potencjalnie problematyczne 
rozwoje. Podczas pilotów projektu, uczestnicy byli zafascynowani oraz równocześnie czuli się raczej niespokojni. Niektórzy z młodszych 
uczniów przyznawali się, że ten moduł zapadł im głęboko w pamięć i myśleli o nim przed snem. Jedna ze starszych dziewczynek zareagowała 
dosadnie: “Ale ja nie chcę żyć w takim świecie”. Kiedy zapytana, czy zareagowała na nowe technologie w ten sam sposób jak jej mama 
obecnie reaguje na współczesne, popularne technologie, wymamrotała: “Chyba tak”.
Celem tego modułu nie jest straszenie młodzieży lub zmuszanie ich do przyznawania się, że są jak ich rodzice. Celem tego modułu jest 
pobudzenie refleksji na nowe rozwoje. Zakłada się, że w momencie kiedy młodzież będzie miała refleksje na temat nowy technologie, ten 
efekt przejdzie również na technologie, których obecnie używają na co dzień.

Przygotowania
• Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji;
• Dostęp do Internetu;
• Miej odpowiednie widea przygotowane i otworzone w przeglądarce lub miej przygotowaną listę wszystkich wideo, z dostępnymi 

aktywnymi linkami;
• Miej podpięty projektor/tablicę multimedialną pod komputer.

NOWE TECHNOLOGIE
moduł 3.2
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Jak...
Drogi nauczycielu,

Jest kilka sposobów w jaki można się prezentować. Selfie (moduł 1.4) to jeden ze sposobów reprezentowania samego siebie, podobnie jak 
filmy oraz zdjęcia. Są jednak różne inne sposoby reprezentowania siebie.
- Na przykład drukowanie siebie w 3D – można mieć statuetkę 3D samego siebie;
- Można również skanować siebie i stworzyć swojego awatara w 3D, dzięki któremu można reprezentować samego siebie w grach [wideo 
1] http://vimeo.com/86414414 [pierwsze 30 sekund];

W tej sytuacji warto zapytać uczniów, jeżeli coś się stanie złego z moim awatarem – jaki to ma wpływ na mnie. W początkowym okresie 
rozwoju gier, miała miejsce dyskusja o osobie która skrzywdziła awatar drugiej osoby przy pomocy swojego awatara. Ofiara tego ataku 
czuła się mocno tym dotknięta. Zapytaj uczestników, jak to jest dla nich? Zapytaj, czy grali kiedyś w gry, w których można było zginąć, oraz 
czy śmierć w grze jest czymś osobistym. Zapytaj, czy czuliby się inaczej gdyby to ich własny skan, jako awatar, został zabity lub upokorzony.

Następnym krokiem w niedalekiej przyszłości jest reprezentowanie siebie poprzez hologramy [wideo 2] http://vimeo.com/20540976 [od 
00:25].
Hologramy pokazane na filmie jeszcze nie istnieją, ale to tylko kwestia czasu zanim się pojawią. Co będzie, kiedy coś się stanie z moim 
hologramem? Czy będzie to gorsze niż gdyby to był mój awatar 3D?
Nie tylko mój wygląd fizyczny reprezentuje mnie. Również to co robię. Zobaczyliśmy że jesteśmy profilowani poprzez ścieżki jakimi 
podążamy w Internecie (moduł 2.1). Ale produkujemy więcej danych. Znacznie więcej może być zmierzone.
- [wideo 3] http://youtu.be/kjflrXDDU-w Kwantyfikowanie Siebie
- Możemy zmierzyć wiele rzeczy. Na przykład nasze DNA. Czy chcemy się tym dzielić? 
- [Opcjonalnie] Możemy mierzyć nasze seksualne aktywności [wideo 4] http://youtu.be/Dz4hVQ8cEQ8 [od 1:03] Czy warto się tym dzielić?
- Również możemy mierzyć nasze fale mózgowe. To co jest mierzone, zawsze można przetłumaczyć.
- Neurokamera [wideo 5] http://youtu.be/W67LvAYAkY4 [00:36 - 1:16] Możemy mierzyć kiedy się cieszymy oraz nagrać co widzimy w tym 
momencie.
- Ogony [wideo 6] http://youtu.be/qvHcBq7UaY0 Możemy pokazać, że się cieszymy poprzez sztuczny ogon sterowany falami mózgowymi.
- [Opcjonalnie] Uszy [wideo 7] http://youtu.be/w06zvM2x_lw
Więcej może być zmierzone i nagrane. Na przykład sny. To film snu. Słowa znalezione podczas snu są ilustrowane przez obrazy z 
wyszukiwarki Google.[wideo 8] http://youtu.be/pYheO9gFxKo

[Opcjonalnie] Możemy zhakować samego siebie. Najpierw hakujemy samego siebie, żeby uzupełnić braki odbiegające od normy. Teraz 
możemy wzmacniać nasze ciała i umysły, wymieniać zdrowe części na te sztuczne..
Zapytaj uczestników, czy wiedzą co to cyborg. Zapytaj, czy cyborgi istnieją. Naprawdę istnieją, legalnie. [wideo 9 - http://vimeo.
com/51920182 – do 00:48]

[Opcjonalnie] Według ludzi myślących przyszłościowo, takich jak Ray Kurzwell, sztuczna inteligencja stanie się znacznie mądrzejsza niż 
ludzka inteligencja – osobliwość. “Zwolennicy osobliwości zazwyczaj postulują “wybuch inteligencji”, gdzie superinteligencje projektują 
kolejne pokolenia o zwiększającej się mocy umysłów, który może nastąpić bardzo szybko i może się nie zatrzymać dopóki umiejętności 
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poznawcze nie przekroczą tych każdego człowieka.” Pomimo, że jest ciężko przewidzieć co się stanie w tym momencie, niektórzy twierdzą, 
że sztuczna inteligencja musi być wroga człowiekowi, inni, że jest to okazja połączenia sztucznej inteligencji oraz ludzi.
Zobacz np. wideo o transhumanizmie [wideo 10] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY [do 2:17] 

Nie tylko my się zmieniamy, nasze otoczenie również. Wszystko staje się połączone.
Pokaż wideo Internet of Things (IoT) [wideo 11] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY – to przypadkowa marka zapewniająca infrastrukturę IoT. 
Wielu uczestników będzie znało przykłady z ich obecnego życia codziennego.

Wszystko wokół nas może być interaktywne:
- Wanna [wideo 12] http://youtu.be/9aKWUja9Fqc
- [opcjonalnie] [wideo 13] Powietrze http://youtu.be/59LPjqvzOEQ
- [opcjonalnie] [wideo 14] Cokolwiek http://youtu.be/BBQPA5fsLTA

Nawet jeżeli nasze otoczenie nie jest jeszcze połączone, i nie zachowuje się jako interfejs, możemy dodać warstwę informacji i 
funkcjonalności poprzez inteligentne okulary. Pomyśl o okularach Google - Google Glass.
Tutaj znajduje się wideo o interesującym typie okularów: meta inteligentne okulary (meta smartglasses) [wideo 15] http://youtu.
be/b7I7JuQXttw. Część z uczestników mogło słyszeć o innych okularach, takich jak Google Glass lub Microsoft’s HoloLens [wideo 16, 
opcjonalne: https://youtu.be/aThCr0PsyuA. 

Nasze reakcje na nową rzeczywistość mogą być mierzone, interpretowane oraz można na nich zarabiać. Google ma już model biznesowy 
na swoje okulary (Google Glass) – by sprzedawać reakcje naszego ciała jako dane by produkować lub udostępniać je producentom.

Zapytaj uczestników: Czym jest rzeczywistość? Czy jest coś takiego jak celowa rzeczywistość? Nasze poglądy są dostosowywane przez 
spersonalizowane algorytmy, które filtrują dla nas rzeczywistość, jak aktualności na Facebooku, oraz, krócej, na Twitterze.

Algorytmy stają się coraz bardziej niezależne, interpretują dane i decydują za nas.

Pokaż iż wszystko może być manipulowane:
- Można udowodnić, że istnieje św. Mikołaj [wideo 17] http://youtu.be/LnwQonfAqk0
- Można na żywo usuwać obiekty z widoku z kamery -  Zmniejszona Rzeczywistość (Diminished Reality) [wideo 18] https://www.youtube.
com/watch?v=FgTq-AgYlTE [do 1:44]
- Można się upiększać na żywo przy pomocy aplikacji [wideo 19] http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1106966.html [od 00:29]
Manipulujemy przekazami obrazu na żywo, nie poprawiamy tego w postprodukcji tylko w samej kamerze, czyli w naszym oryginale.

[Opcjonalnie] Powoduje to powstawanie interesujących eksperymentów:
- Doświadcz bycie w innym ciele lub mając inną płeć [wideo 20] http://vimeo.com/84150219 [do 00:56]

Może to również spowodować powstanie dystopijnej przyszłości:
- Wzrok [wideo 21] http://vimeo.com/46304267 Ideą tego wideo jest nie tylko to, że główni bohaterowie noszą soczewki w technologii 
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Augmented Reality lecz również to, że przy pomocy tych soczewek można zhackować nasz mózg. Ta funkcjonalność jeszcze nie istnieje 
ale jest ciekawym punktem startowym do dyskusji. To wideo jest jednym z powodów, dlaczego uczestnicy mogą czuć niepokój względem 
nowych technologii oraz swojej potencjalnej przyszłości. Bądź tego świadom.

Jeżeli zostanie ci czasu, możesz zdecydować się by zaangażować uczestników w dyskusję. Możesz wykorzystać ten bogaty zestaw 
przykładów by zacząć dyskusję na temat: Czy istnieją sposoby na uniknięcie tego? Czy tego chcemy?

Pytania, które można zadać:
• Czy możemy zatrzymać rozwój technologii? Czy tego chcemy?
• Czy możemy wpływać na rozwój technologii? Czy też wszystko co może być stworzone, ewentualnie zostanie stworzone?
• Czy możemy uciec od technologii – uciec z sieci? Czy tego byśmy chcieli?
• Czy możemy sprawdzać manipulacje? Czy możemy na przykład sprawdzać obecnie ukryte algorytmy poprzez domaganie się 

przejrzystości algorytmów?
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Wprowadzenie
Celem modułu 3.3 curriculum  jest umożliwienie młodzieży w wieku 11-18 przejęcie kontroli nad ich autoprezentacją na filmie. Podczas 
gdy w module 1.6 uczestnicy byli tylko aktorami podczas nagrania, w tym module będą aktorami oraz reżyserami.

Czas trwania
Wszyscy uczestnicy: 80 minut

Wskazówka dydaktyczna
Podczas gdy w czasie nagrania w module 1.6, drugi instruktor musiał zachować formalny dystans do nagrywanych uczestników, w tym 
module drugi instruktor powinien być zapraszający, przyjazny oraz pełen współpracy. Drugi instruktor powinien umocnić w uczestnikach 
twórcze myślenie oraz być otwartym na niezwykłe prośby i pomysły. Nagranie ma być celebracją fantazji uczestnika.
Instruktor ma utrzymać przyjazne relacje z uczestnikami, bez narzucania się, żartowania lub bycia ironicznym.

Przygotowania
• Przeczytanie  sekcji “Jak nagrywać uczestników (3.3)”;
• Urządzenie do nagrywania zainstalowane na statywie PRZED startem pierwszej sesji – statyw jest wskazany, aczkolwiek urządzenie 

również może być trzymane w rękach;
• Komputer;
• Kable by zgrać nagrania z urządzenia na komputer;
• Wydrukowaną “Listę nagrań” umożliwiającą notowanie kolejności nagrań.

Ważne sekcje
• Jak nagrywać uczestników (3.3);  
• Lista nagrań;
• Przygotowanie komputera do warsztatów;
• Logistyka dla instruktorów.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module drugi instruktor ponownie będzie nagrywał pojedynczo wszystkich uczestników.

Przestrzeń do nagrania jest większa niż ta, użyta w module 1.6. Ma również więcej opcji tła.

Drugi instruktor zaprasza pojedynczo uczestników do drugiej przestrzeni, korzystając z wypełnionej “Listy nagrań” (moduł 1.6). Kolejność 

NAGRYWANIE INDYWIDUALNYCH UCZESTNIKÓW (2)
moduł 3.3
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nagrywania uczestników jest taka sama jak w module 1.6. Ponieważ jest to kolejność również konfrontacji w AR (moduł 3.1), uczestnicy 
sami będą wiedzieli kiedy iść do drugiej przestrzeni.

Drugi instruktor zaczyna nagrywać wszystkich uczestników pojedynczo. Uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
“KIM JESTEŚ DO TERAZ?”. Następnie zostaną poproszeni o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem.

Nagranie nie powinno być trudne ponieważ instruktor nagrywał już podczas modułu 1.6 oraz ma dostępną sekcję “Jak nagrywać 
uczestników (3.3), opisującą jak zachowywać się podczas nagrania. Ta sekcja opisuje krok po kroku proces nagrywania.

Implementacja modułu
Gdy rozpoczyna się sesja 3, instruktor odpowiedzialny za nagrania informuje uczestników o tym, że teraz odbywać się będą kolejne 
nagrania, także równolegle do pozostałych modułów. Zadanie, polegające na nagraniu, będzie miało miejsce w innym pomieszczeniu 
(może tym samym co nagranie pierwsze - to zależy od Państwa możliwości). Ponownie każdy odpowie na to samo pytanie:”KIM JESTES 
DO TERAZ?” - jednak tym razem jest ogromna różnica:  każdy uczestnik będzie sam decydować o wielkości planu i miejscu w którym chce 
być filmowany

Drugi instruktor wychodzi z sali, w której jest cała grupa i trwają warsztaty, po pierwszej konfrontacji w AR. Instruktor wychodząc prosi 
pierwszego uczestnika i zabiera go pomieszczenia gotowego do nagrania, gdzie czeka wcześniej przygotowany sprzęt. 

Uwaga: dobrze będzie jeśli pomieszczenie do nagrania jest blisko sali, gdzie trwają warsztaty; jeśli zdarzy się, że będzie to korytarz 
trzeba pamiętać, że nigdy nikt nie może przyglądać się nagraniu – musi to być sytuacja intymna – uczestnik  i instruktor.

Drugi instruktor czeka na każdego z uczestników i daje im pewność wyborów. Jednak istnieją pewne ograniczenia, np. nie mogą użyć 
wszystkich wielkości planów [pomieszczenie na to nie pozwala] – np. plan totalny jest niemożliwy wewnątrz pomieszczenia. Jest również 
ograniczenie czasowe. Każdy uczestnik ma maksymalnie dwie minuty by być w przestrzeni, z których 30 sekund będzie poświęcone na 
nagranie.

Uwaga. To nagranie nie może być powtórzone.

To teraz uczestnik  ma zdecydować się  na wielkość planu. Tu nie mamy domyślnej wielkości planu. Ale pamiętajmy, co jest możliwe, a co 
nie – ponieważ zawsze istnieją ograniczenia i według nich możemy twórczo szukać rozwiązań.

Punkt widzenia kamery. Ustawienie kamery lub trzymanie urządzenia rejestrującego wobec osoby nagrywanej nie będzie tak rygorystyczne 
jak w pierwszym nagraniu. Jednak zawsze prośmy uczestnika, by w czasie odpowiedzi na pytanie patrzył w kamerę (tzn. w obiektyw). 

Instruktor  - instruuje uczestnika: Teraz Ty decydujesz – wybierasz wielkość planu i tło. Można pokazać możliwe do wyboru tła i szybko 
przypomnieć wielkości planów możliwe do wyboru [pokazujemy rękami].

Dajemy chwilę do namysłu [30 sekund – jedną minutę] obserwujemy uczestnika  – pomagamy, ale nie narzucamy decyzji.
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Instruktor pyta - Gotowy do nagrania? Stań proszę w wybranym przez siebie miejscu. 

Pamiętajmy – chociaż mamy niedużo czasu na nagranie każde ucznia – nie pokazujemy zniecierpliwienia i pośpiechu – raczej pokazujemy 
dyscyplinę planu filmowego lub studia telewizyjnego

Instruktor  instruuje uczestnika: Popatrz teraz w kamerę – w obiektyw; nie będziemy powtarzać tego nagrania [lub: Nagrywamy tylko raz]. 
Następnie mówi: Za chwilę zadam Ci jedno pytanie, a proszę odpowiedz w jednym zdaniu prostym lub złożonym. 

CZY JESTEŚ GOTÓW? Po tym włączamy przycisk NAGRYWANIE – WŁĄCZAMY KAMERĘ].
MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

Instruktor ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

Instruktor mówi: Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?

Instruktor – po przedstawieniu się uczestnika WYŁĄCZA KAMERĘ – mówi: Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę.
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Wprowadzenie

Celem modułu 4.1 curriculum jest zaproszenie młodzieży w wieku 11-18 lat do krytycznej refleksji o wpływie profilowania na 
autoprezentacje online. Jest to poszerzenie modułów 1.3 oraz 2.1.

Czas trwania

Dla uczniów 11-14: maksymalnie 15 minut;

Dla uczniów 15-18: maksymalnie 30 minut.

Wskazówka dydaktyczna

Dokumenty dla nauczycieli udostępnione w modułach 1.3 i 2.1 poprzedzają ten moduł i tworzą teoretyczne podstawy dla tego modułu. 
Moduł 1.3 dostarcza uczniom teorii i założeń mogącym im pomóc rozmawiać o ich tożsamości (autoprezentacja), natomiast moduł 2.1 
wyjaśnia czym jest profilowanie, jak działa i dlaczego ważnym jest by o tym wiedzieć. 

Przygotowania
•	 Pobierz Prezentację 4.1;
•	 Miej przygotowany komputer z aplikacją do wyświetlania prezentacji;
•	 Miej podpięty projektor do komputera.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tej sekcji wyjaśnimy jak możesz wykorzystywać materiały do uczenia zawarte w tym dokumencie.
Moduły 1.3 i 2.1 umożliwiły dyskusję z uczniami na temat potencjalnego wpływu profilowania na ich autoprezentacje online. 
Żeby uczniowie mogli w pełni prowadzić dyskusję na ten temat, muszą najpierw dowiedzieć się jak profilowanie potencjalnie wpływa na 
ich autoprezentację online.

W poniższej sekcji udostępniamy tekst który można wykorzystać by wprowadzić uczniów do tych tematów. Tekst oparty jest na 
naukowych teoriach i danych doświadczalnych na temat profilowania online i autoprezentacji, ze specjalną uwagą skierowaną na strony 
społecznościowe. Kluczowe zwroty i pojęcia które można przekazać uczniom i używać w dyskusji zostały pogrubione. Staraliśmy się 
napisać poniższy tekst w łatwy i przystępny sposób, który umożliwi wytłumaczenie wszystkich idei dzieciom i młodzieży.

AUTOPREZENTACJA A PROFILOWANIE
moduł 4.1
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Podsumowanie głównych myśli:
1. Kiedy prezentujemy się innym w świecie offline, dajemy im pewne informacje, które świadomie mają zbudować nasz obraz, jednak 

nieświadomie wysyłamy również inne (podświadome) sygnały.
2. Z jednej strony moglibyśmy się sprzeciwiać że w internecie mamy lepszą kontrolę nad informacjami które dajemy innym. Możemy 

przemyśleć co będziemy udostępniać i ważyć nasze słowa. 
3. Z drugiej strony, niestety mamy mniej kontroli nad obrazem jakie prezentujemy sami. Dzieję się tak z kilku powodów:

a) Inni ludzie mogą również udostępniać informacje na nasz temat, i te informacje mogą się nie pokrywać z obrazem który staramy 
się sami prezentować. Kolejnym problemem jest wielkość publiki która mogłaby zobaczyć te informacje jest znacznie wyższa niż 
ta w świecie offline; co również utrudnia usunięcie tych negatywnych informacji. 

b) Kiedy surfujemy po sieci zostawiamy cyfrowe ślady w różnej formie, które mogą być wykorzystane do profilowania. Takie profile 
mogą się składać z informacji które świadomie i aktywnie udostępnialiśmy, oraz informacji które zostawiliśmy przypadkowo. Te 
dwa typy informacji mogą się nie pokrywać

4.	 Oznaczyliśmy informacje, które użytkownicy świadomie i aktywnie udostępniają o sobie, jako prezentowana osoba.
5.	 IInformacje jakie inni udostępniają na nasz temat lub te, które są wynikiem profilowania, oznaczyliśmy jako narzuconą osobę.
Kiedy obie osoby się spotykają, np. podczas spersonalizowanych reklam na Facebooku, może to być zagrożeniem, ponieważ informacje 
wyświetlane w tych reklamach mogą nie pasować do prezentowanej osoby, którą staramy się utrzymać.

Autoprezentacja i profilowanie

Wprowadzenie
Wiele dzieci i młodzieży używa internetu do obcowania ze swoimi przyjaciółmi, np. poprzez strony społecznościowe, takie jak Facebook; 
poprzez czaty lub gry online. Często by korzystać z tych usług internetowych muszą zakładać strony profilowe, stronę na której wyjaśniają 
kim są i jakie są ich zainteresowania. Profile na Facebooku są najbardziej znanym przykładem takich stron. Zawierają prawdziwe imiona, 
zainteresowania, informacje o przyjaciołach, zdjęcia, rzeczy które lubią itd. Poniżej znajduje się przykład przypadkowej strony profilowej 
z Facebooka.

Ilustracja 4.1.1: Przykład strony profilowej na Facebooku.

‘
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Robert Jansen’ prezentuje swoje wirtualne “ja” na tej stronie Facebooka. Wyjaśnia gdzie pracuje, gdzie uczęszczał do szkoły i umieścił pewną 
liczbę swoich zdjęć. Dodatkowo udostępnia śmieszne rzeczy znalezione w internecie oraz wymienia wiadomości ze swoimi przyjaciółmi. 
Ponieważ Facebook i inne strony społecznościowe stały się coraz popularniejsze w ostatnich latach, naukowcy z uniwersytetów zaczęli się 
interesować czemu ludzie tak do nich garną. Dlaczego idą online i udostępniają tyle informacji o sobie? I co dokładnie udostępniają? Czy 
są szczerzy w tym co prezentują na Facebooku czy tylko prezentują światu “poprawiony” obraz samych siebie?
Napotkaliśmy już odpowiedzi na te pytania w module o tożsamości (2.1). Głównym powodem jest fakt iż ludzie starają się stworzyć jak 
najbardziej korzystny obraz samych siebie. Udostępniają najładniejsze zdjęcia na których są, czasami używają Photoshopa by je lekko 
poprawić, dodatkowo starają się pokazać publice jak bardzo interesujące, zabawne i radosne są ich życia. Kiedy się prezentujemy przez 
internet (inaczej niż w prawdziwym życiu) mamy pewną przewagę, która jest bardzo podobna – nie musimy rozmawiać z ludźmi twarzą 
w twarz. Na przykład:
1. Kiedy publikujemy informacje na Facebooku, mamy dużo więcej czasu, by zastanowić się co chcemy powiedzieć i w jaki sposób. Nie 

musimy odpowiadać natychmiast. 
2. Kiedy piszemy wiadomości (inaczej niż podczas rozmowy), możemy je edytować. Możemy spędzić zdecydowanie więcej czasu 

dobierając odpowiednie słowa i wyrażenia, a czasami możemy nawet je szybko i bez wysiłku zmieniać już po publikacji. 
3. Kiedy piszemy wiadomości, nie ‘wysyłamy’ podświadomie informacji, które byśmy wysyłali w świecie rzeczywistym. Nasza postura, 

głos lub ton głosu nie przekazują informacji do publiczności na temat obrazu który staramy się prezentować – informacji które mogą 
potencjalnie osłabić obraz który staramy się przekazać. [Jednakże, jak będziemy rozważać poniżej, mimo wszystko wysyłamy dużo 
informacji w naszych rozmowach online. Tylko nie są to takie same informacje, jakie byśmy wysyłali  w świecie offline.] 

4. Kiedy udostępniamy informacje o sobie na stronie Facebooka, możemy się skupiać na zawartości i formie komunikacji, niż na braniu 
również pod uwagę różnych innych zagadnień i środowiska.

Więc moglibyśmy powiedzieć iż prezentowanie się przez internet ma ogromną przewagę nad prezentowaniem się w prawdziwym świecie. 
Czujemy że mamy dużo możliwości kontroli tego co prezentujemy w naszym środowisku online. Niektórzy ludzie twierdzą że jest to 
główna przyczyna dlaczego wolą komunikację online: w internecie mogą bardziej kontrolować swoją autoprezentację niż w prawdziwym 
życiu. Umożliwia im pokazanie “ulepszonej” wersji całemu światu (online).
Następnym pytaniem jest: czy ludzie naprawdę prezentują “ulepszoną” wersję samych siebie przez internet? Zanim do tego dojdziemy 
musimy ostatecznie podsumować rozróżnienie które opisaliśmy w module 1.3 na temat budowania tożsamości: rozróżnienie pomiędzy 
“dawaniem” a “wysyłaniem”.

Podsumowanie: ‘dawanie’ kontra ‘wysyłanie’
W module 1.3 omawialiśmy jak tożsamości są tworzone poprzez odgrywanie różnych ról dla różnych publiczności. W każdej z ról 
(“student”, “córka”, “przyjaciel” itd.) prezentujemy inne strony samych siebie. Te role tworzą kim jesteśmy, tworzą nasze tożsamości.

Zobaczyliśmy również że podczas odgrywania roli przed innymi, “dajemy” im informacje: kiedy próbujemy aktywnie wpłynąć na to jak 
ludzie nas postrzegają poprzez dzielenie się konkretnym obrazem nas samych. Robimy tak np. poprzez mówienie pewnych rzeczy, używanie 
gestów i mimiki twarzy. Jednakże w tym samym czasie “wysyłamy” informacje: wysyłamy podświadomie wiele informacji, np. poprzez 
pozę lub ton głosu. Te informacje są udostępniane nieświadomie, często nie zdajemy sobie z nich sprawy i co przekazujemy w ten sposób.
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Czasami te informacje, które wysyłamy, np. poprzez mowę ciała, poprawiają obraz który staramy się portretować. Jednak czasami te 
informacje mogą osłabiać lub zaprzeczać obrazowi który staramy się prezentować. Na przykład kiedy nauczyciel pyta ucznia w klasie, 
może on próbować zachowywać się pewnie i opanowanie, jednak jego drżące ręce i łamiący się głos mogą nieświadomie ujawnić że się 
denerwuje.

Każde odgrywanie ról, każda ekspresja tożsamości przed publicznością ma oba elementy: aktywnie dostarczamy innym informacje o nas 
samych (“dajemy”), równocześnie jednak podświadomie przekazujemy informacje o nas samych (“wysyłamy”), które są równie ważne 
jak te pierwsze.

Budowanie tożsamości online
Kiedy idziemy do świata online, zostawiamy w domu nasze cielesne, fizyczne “ja”. Jednak w internecie również mamy tożsamości. W 
podstawowym sensie – kiedy tylko chcemy używać internetu, nasz komputer musi być zidentyfikowany by umożliwić nam odwiedzanie 
stron, kupowanie rzeczy i komunikowanie z innymi. Identyfikacja jest jednym z aspektów tożsamości. Aktywnie dzielimy się informacjami 
identyfikującymi nas, np. przy kupowaniu rzeczy online podajemy imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej. Dodatkowo poza 
udostępnianiem tego typu informacji, prezentujemy nasze tożsamości w bardziej rozwinięty sposób, np na Facebooku. Dlatego dzielimy 
się z innymi online podstawowymi informacjami o sobie, naszymi tożsamościami. Wynikiem tego nasze działania w internecie budują 
pewien “obraz online” każdego z nas. Nazwijmy ten obraz prezentowaną osobą. 

Cyfrowa osoba reprezentuje nas (lub kim myślimy, że jesteśmy) w świecie online. Jest to reprezentacja każdego z nas ze świata 
rzeczywistego. Oczywiście nie mamy pełnej kontroli nad osobą jaką prezentujemy online. Mimo wszystko, inni ludzie  mogą dokładać się 
do istniejącego naszego obrazu online, np. poprzez pisanie wiadomości lub udostępnianie zdjęć online. Dlatego poza naszą prezentowaną 
osobą, którą każdy ma, mamy również narzucaną osobę. Narzucana osoba odnosi się do obrazu jaki inni budują o nas.

Innymi słowy prezentowana osoba odnosi się do osobistej autoprezentacji online, gdzie narzucana osoba odnosi się do obrazu 
budowanego przez innych.

Oczywiście wielu z nas ma wiele prezentowanych osobowości w internecie, tzn. mamy różne reprezentacje siebie dla różnych ustawień 
online. Jest to bardzo podobne do tego co robimy w świecie offline: tutaj też pokazujemy różne role dla różnych publiczności i sytuacji. 
Gramy różne role. To samo odnosi się do internetu. Wiele osób które mają konto na Facebooku i LinkedIn udostępniają bardzo różne 
informacje o sobie, zarówno prywatne, osobiste jak i zawodowe. Również dzielimy się różnymi informacjami ze sklepem internetowym 
jak Amazon.com (imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej), z portalem randkowym (imię i nazwisko, zdjęcie, zainteresowania, 
preferencje, szukam...) lub z bankiem (numer konta bankowego, pin).

Można by powiedzieć że dzielenie naszych tożsamości online na różne osoby odtwarza cyfrowo to co naturalnie robimy w prawdziwym 
życiu, czyli odgrywanie różnych ról przed różnymi publicznościami. Ale to nie wszystko. Posiadanie wielu osobowości jest ważnym 
założeniem przy chronieniu naszych tożsamości: kiedy posiadamy wiele prezentowanych osobowości, śledzenie i profilowanie ich staje 
się coraz trudniejsze, więc trudniej jest zbudować pełny obraz osoby stojącej za nimi. Tworzenie wielu prezentowanych osobowości jest 
nie tylko dobrą reprezentacją ekspresji tożsamości w świecie offline, lecz również dobrym środkiem bezpieczeństwa w środowiskach 
online, sposobem izolowania i chronienia naszych tożsamości online (a wynikiem tego naszych tożsamości offline!).
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Do nauczenia: posiadanie wielu prezentowanych osobowości jest łatwym i skutecznym sposobem chronienia 
swoich tożsamości online i offline.

Jak powiedzieliśmy mamy całkiem dużo kontroli nad prezentowanymi osobami w świecie online. Możemy decydować, jakie informacje 
chcemy udostępniać i komu, oraz możemy dokładnie myśleć nad zawartością i formatem rzeczy którymi chcemy się dzielić. Jednak niestety 
mamy zdecydowanie mniej kontroli nad naszymi narzucanymi osobami, nad obrazem jaki inni budują o nas i udostępniają przez internet. 

Na przykład, kiedy inni rozsyłają negatywne informację o nas, trudno jest kontrolować takie informacje, usuwać je lub edytować. Można 
by się kłócić że to samo ma miejsce w świecie offline. Przyjmijmy że ktoś w klasie rozsyła negatywne plotki o swojej koleżance Jenny. Czy 
nie jest tak samo trudno dla Jenny zaprzeczyć takim plotkom jakby to miało miejsce w internecie? 
Zadziwiająco odpowiedź brzmi: nie. Kiedy ma to miejsce w internecie, jest to znacznie trudniejsze. Dzieje się tak z kilku powodów. Kiedy 
plotki o Jenny są rozprowadzane po szkole w prawdziwym życiu, dotrą do określonej liczby osób (w najgorszym wypadku będzie to cała 
szkoła). Jednak to nadal mała liczba w porównaniu do potencjalnego rozproszenia takiej plotki online – publiczność jest znacznie większa, 
szczególnie, że jest zdecydowanie łatwiej kopiować i przekazywać dalej te treści. Dodatkowo jeżeli plotka o Jenny była rozprowadzana 
tylko w świecie offline, po pewnym czasie zaczęłaby słabnąć i gasnąć, a wszyscy przenieśliby się na nowszą, ciekawszą plotkę. Więc jej 
upokorzenie trwałoby przez określony czas. W internecie wiadomości nie znikają. Jenny mogłaby próbować je usuwać, jednak jeżeli 
zostały skopiowane i przekazane dalej to jest niemożliwym by zniknęły całkowicie. To znaczy że ta plotka mogłaby do niej wracać w różnych 
okresach jej życia i w różnych kontekstach. Zatem Jenny ma mniej kontroli nad jej narzuconą osobą w świecie online niż w świecie offline.

Co więcej, w naszym życiach offline, w większości wypadków różnice między prezentowanymi a narzucanymi osobami będą niewielkie. 
Nasze publiki będą w dużym stopniu brały pod uwagę to co prezentujemy sami i interpretowały to według tego co pokazujemy. I nawet 
jeżeli niektórzy nie zaakceptują naszego występu od razu, większość z nas ma na tyle umiejętności by od razu to wyłapać i zmienić nasz 
występ tak, by powstał bardziej wiarygodny obraz. Jest tylko kilka przypadków gdzie prezentowane osoby odbiegają bardzo mocno od 
narzucanych osób w życiu  codziennym. Pomyślmy o polityku, który planuje przekazywać ambicję i siłę (w swojej prezentowanej osobie) 
poprzez wchodzenie w układy z innymi partiami by szybko rozwiązywać problemy; jednak w mediach jest znany jako słaby, niepewny 
i niemający ideologii (narzucana osoba) właśnie z tych powodów. Jednak dla większości z nas przez większość czasu takie różnice nie 
pojawiają się w codziennym życiu.

Jednakże w autoprezentacji online te różnice pomiędzy prezentowaną a narzucaną osobą mogą być znacznie większe dla nas wszystkich, 
chociaż nie zawsze tak się musi dziać. Jednym z powodów, dlaczego aż tak duże różnice mogą mieć miejsce jest fakt, iż inni mają ogromne 
umiejętności, by odpowiadać na nasze autoprezentacje i robić to z długotrwałym uderzeniem. Kiedy dzielimy się informacjami o nas 
samych, np. poprzez Facebooka, inni mają pewne narzędzia pod ręką, którymi mogą odpowiadać prezentowanym osobą, a czasami nawet 
narzucić  pewne rzeczy, które mogą zmienić prezentowaną osobę w narzucaną. Załóżmy iż Jenny udostępnia zdjęcie by zaimponować 
swoim znajomym: na zdjęciu widzimy ją z torebką Prady. Sugeruje że właśnie kupiła ją dla siebie. Jeden z jej znajomych komentuje zdjęcie 
i przypadkowo zdradza, że jest podróbką, że Jenny kupiła ją na lokalnym targowisku za € 0.50... Obraz który próbowała przekazać Jenny 
na pewno jest teraz zmieniony...
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Pomijając ten fakt, publika może znacznie więcej zrobić niż tylko odpowiedzieć. Inni mogą aktywnie (pomagać) kształtować naszą osobę 
w środowiskach online poprzez publikowanie na nasz temat, czasami bez naszej zgody lub wiedzy. Znajomi mogą publikować zdjęcia lub 
wiadomości na nasz temat i przestrzeni online, a tym samym aktywnie i celowo dokładać się do kształtowania naszej autoprezentacji 
online.
Ostatecznie, na co spojrzymy dokładnie za chwilę, narzucana osoba może być wynikiem cichych, wystających śladów oraz wysyłanych 
informacji (bardziej niż dawanych) i zbudowana na podstawie profilowania.

Do nauczenia: narzucona osoba może być również wynikiem cyfrowych śladów zostawianych przez nas, 
kiedy zostaną wykorzystane w profilowaniu online.

Tożsamości online i profilowanie
Widzieliśmy że tożsamości są tworzone i udoskonalane poprzez interakcje z innymi. Kiedy prezentujemy się innym, nasza autoprezentacja 
jest mieszanką informacji które celowo, aktywnie oraz świadomie są dawane, oraz informacji które podświadomie, przypadkowo oraz 
nieświadomie są wysyłane. Widzieliśmy również że w internecie można rozróżnić pomiędzy autoprezentacją online, którą nazwaliśmy 
prezentowaną osobą, w której aktywnie, świadomie i celowo wyświetlamy nasze opinie o sobie; oraz pomiędzy obrazami jakie inni 
budują na nasz temat, którą nazwaliśmy narzuconą osobą. 

Jednak jak to wszystko ma się do profilowania? W module 2.1 na temat profilowania dyskutowaliśmy o przykładzie firmy Amazon.com, i 
jak ta księgarnia online poleca swoim klientom różne rekomendowane produkty. Zobaczyliśmy jak Amazon.com wykorzystuje mechanizmy 
łącząc osobiste I grupoowe profilowanie by podpowiadać nam sugestie zakupu.

Co Amazon.com robi z profilowaniem, jest próbą stworzenia obrazu każdego klienta, pomysłu kim są, co lubią, czym się interesują. Może 
to postrzegać jako formę narzuconej osoby. Jest to obraz każdego odwiedzającego sklep stworzony przez kogoś innego (Amazon.com) 
który może w miły sposób pasować do tego co potrzebują i lubią klienci, jednak może również kompletnie nie pasować. Amazon.com 
używa bardzo dużej ilości danych by generować swoje sugestie dla każdego odwiedzającego oraz przechowuje bardzo dużo informacji 
o nas, tyle ile może, by dostać jeszcze pełniejszy i bogatszy obraz kim jesteśmy – jednak nadal są to ich interpretacje na temat tego, kim 
jesteśmy, niż nasza autoprezentacja. 

Dodatkowo, pomijając fakt iż te profile są bardzo szczegółowe, czasami możemy być zdziwieni poprzez rekomendowane nam produkty, 
z racji tego że jesteśmy indywidualistami, a Amazon.com częściowo opiera rekomendacje na grupowych profilach. Jako niepowtarzalne 
osoby oczywistym jest że nasze zainteresowania nie zawsze będą się pokrywać z zainteresowaniami innych osób.

Zauważyliśmy iż Amazon.com jest całkiem przejrzysty na temat tego co profilują i w jakich celach. Jednak nie każdy tak robi. Kiedy 
przeglądamy strony internetowe, szukamy informacji, gramy w gry online lub piszemy na Facebooku, w tle działają firmy które przechowują 
informacje o naszych zachowaniach, co klikamy, ile czasu oglądamy pewne strony. Firmy wykorzystują te informacje do budowania profili 
w bardziej skryty sposób, poprzez wykorzystywanie zachowań clickstream użytkowników lub poprzez śledzenie dróg jakimi poruszamy się 
miedzy stronami. Wszystkie te dane odkrywają coś na temat tego co robimy, co uważamy za ważna i ciekawe. 
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Podusmowując, profilowanie raczej nie wykorzystuje informacji zostawianych przez nas nieświadomie, tylko destyluje informacje z 
naszych zbiorów zachowań. By opisać to inaczej, te informacje są raczej wysyłane niż dawane.

Do nauczenia: profilowanie często wykorzystuje informacje która są wysyłane przez użytkowników (nie 
dawane). Nasz cyfrowy ślad może być wykorzystywany do tworzenia profili o każdym z nas, który działa jak 

narzucona osoba.

Ponieważ profilowanie jest budowane na informacjach jakie wysyłamy, mogą istnieć ważne różnice pomiędzy osobami które prezentujemy 
online (prezentowana osoba) i osobą która jest narzucana nam poprzez profilowanie (narzucana osoba). Istnieje kilka powodów dlaczego 
tak się dzieje. Jak widzieliśmy firmy używające profilowania mogą wykorzystywać zostawiane przez nas informacje, ale również informacje 
wysyłane przez nas podczas surfowania po sieci (np. dane clickstream). Informacje udzielane celowo przez nas mogą budować zupełnie 
inny obraz niż ten budowany przez dane clickstream.

Spójrzmy na przykład jak to działa. Karen ma profil na Facebooku, na którym udostępnia informacje o tym co robi, z jakim ludźmi przebywa 
oraz jakie rzeczy lubi w internecie. Na jej stronie Karen pokazuje się z jak najlepszej strony – podobnie jak większość z nas (zobacz Wstęp). 
Jednak kiedy nie jest na Facebooku, Karen używa Google by dowiedzieć się więcej o chorobach umysłowych. Mama Karen cierpi na 
depresję co ma znaczny wpływa na jej życie. Prawie nikt o tym nie wie, tylko kilka przyjaciół w szkole. Nigdy nie pisze o tym na Facebooku. 
Jednak ponieważ chce pomóc mamie jak tylko potrafi, regularnie używa Google by szukać informacji o powodach występowania depresji 
i różnych terapii. Co więcej, również rozmawia z innymi ludźmi cierpiącymi na depresję poprzez platformę dyskusyjną – wszystko by lepiej 
zrozumieć na co choruje mama. Używa tam loginu, nie swojego prawdziwego imienia. 

Na podstawie danych clickstream Karen, firmy profilujące mogą dodać ją do kategorii takich jak “cierpi na chorobę psychiczną”, “cierpi na 
depresję”, “potrzebuje lekarstw na chorobę psychiczną” oraz “szuka pomocy w grupach wsparcia w depresji”. Ta firma może wie że szuka 
tych informacji dla mamy, ale może również tego nie wiedzieć. Mogą błędnie wywnioskować że Karen sama cierpi na depresję.

Niezależnie od tego faktu, narzucana osoba Karen może teraz zawierać informacje o chorobie umysłowej, o depresji, pomijając fakt że 
nigdy nie dzieliła się tą informacją (o sytuacji w domu) online. Ta informacja została wyciągnięta z jej historii wyszukiwania i zachowań na 
forach dyskusyjnych, nigdy nie była aktywnie udostępniana przez nią. Jej narzucona osoba znacznie się różni od obrazu jaki prezentuje 
sama na Facebooku. Jej sekret, który doszczętnie ukrywa może być ujawniony, a przynajmniej doczepiony do jej osoby, czego może nie 
wiedzieć.

W module 2.1 zawarliśmy zdjęcie przedstawiające spersonalizowane reklamowanie na Facebooku. Wyglądało następująco:
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Ilustracja 4.1.2: Spersonalizowane reklamy na Facebook.

Co by się stało jeżeli Karen nagle zaczęłaby widzieć reklamy na Facebooku na temat lekarstw na depresję? Jakby się czuła? Może na 
początku by myślała że to przypadek, ale co by było gdy powtarzało się to częściej? I stało się bardziej różnorodne, zawierające nawet 
reklamy klinik lub grup wsparcia? Obie osoby Karen – prezentowana i narzucana – byłyby konfrontowane ze sobą na Facebooku: obraz 
który chętnie prezentuje światu byłby rozszerzony o informacje których tam nie umieszczała, które mają źródło poza Facebookiem, źródła 
które opowiadają, ale nie to co by chciała powiedzieć...

Oczywiście można by się kłócić że to nie jest problem. Jedyną osobą która widzi spersonalizowane reklamy na Facebooku jest właściciel 
strony. Prawda? Więc jedyną osobą która by widziała te reklamy jest Karen. Nie ma problemu. 

Czy na pewno? Spójrz ponownie na ilustrację  4.1.2. Spersonalizowane reklamy które oglądamy na Facebooku często są wynikiem tego co 
lubią nasi przyjaciele. Co oznacza że widzimy proponowane produkty oparte na ich profilach, gdzie oni widzą produkty oparte na naszych. 
To bardzo zła wiadomość dla Karen.
Jeżeli spersonalizowane reklamy na pigułki na depresję pojawią się na Facebooku w oparciu o jej narzuconą osobę, istnieje szansa że 
pojawią się również na osobistych profilach jej znajomych, z dodaną informacją “Karen lubi to”... teraz szydło wyszło z worka, nieprawdaż?

Do nauczenia: narzucona osoba może (ale nie musi!) szkodzić prezentowanej osobie w internecie. 

Po zakończenu tej sesji krytycznie omówicie zagrożenia i szanse jakie tworzy profilowanie online dla waszych autoprezentacji.
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Wprowadzenie
Celem modułu 4.2 curriculum jest zapewnienie młodzieży w wieku od 11 do 18 lat wprowadzenia do poważnej gry AR, która będzie miała 
miejsce w module 4.3.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 10 minut.

Jak...
Drogi nauczycielu,
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by wyglądało granie w grę, podczas której czytałbyś wydrukowane zasady tej gry? Czy jesteś w 
stanie sobie wyobrazić jak byś się czuł grając w taką grę? Czy jesteś w stanie przewidzieć jakich doświadczeń byś doznał?
Prawdopodobnie nie. Większość z nas nie może powiązać doświadczenia gry w grę z czytaniem zasad tej gry. Powodem jest to, że 
zaangażowane jest w to dziwne zjawisko, zwane “wyłanianiem się”. “Wyłanianie się” opisuje sytuację, która podąża za poprzednią sytuacją, 
ale nie może być zredukowana do bycia logicznym wynikiem tej sytuacji. Tak jakby dodano nowy element – nieprzewidywalny element – 
który zmienia swoją jakoś podczas trwania. Przykładem tego “wyłaniania się” jest sytuacja w której czytamy zasady gry, podążamy za nimi 
podczas gry oraz doświadczamy tej gry.

Grupa wiekowa 11 - 14
Nasze tożsamości online są również skutkiem wyłaniania się. Dostarczamy dane o nas samych oraz inni dostarczają również informacji na 
nasz temat. Jakimś sposobem, z tych wszystkich informacji, wyłaniają się nasze tożsamości.
Ponieważ trudno opisać ten proces – a nawet trudniej go wyjaśnić – stworzono grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented 
Reality). Technologia ta to ta sama technologia użyta w module 3.1: cyfrowe elementy są dodawane do obrazu wideo na żywo.
W grze jednak, nie pokazujemy nagranych wcześniej filmów. Po każdej odpowiedzi, przygotowany wcześniej cyfrowy obraz, lub animacja, 
pojawia się w obrazie wideo na żywo. Konkretne odpowiedzi uruchamiają konkretne grafiki (augmentacje).
Podczas gry zbiera się dużą ilość augmentacji. Krok po kroku gracze budują swoje tożsamości online. Ponieważ dostarczają dane poprzez 
udzielanie odpowiedzi na pytania, widzimy to co normalnie pozostaje niewidoczne: proces w którym wyłaniają się nasze tożsamości 
online. Gra AR jest używana do przedstawiania tego procesu ponieważ technologia sama w sobie opiera się na wyłanianiu się: pojawiające 
się augmentacje mogą być opisane na papierze lecz nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić jak byłoby tego doświadczać.

Grupa wiekowa  15-18
Profilowanie jest również skutkiem wyłaniania się. Dostarczamy dane o nas samych oraz inni dostarczają również informacji na nasz 
temat. Jakimś sposobem, z tych wszystkich informacji, wyłaniają się nasze tożsamości.
Ponieważ trudno opisać ten proces – a nawet trudniej go wyjaśnić – stworzono grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented 
Reality). Technologia ta to ta sama technologia użyta w module 3.1: cyfrowe elementy są dodawane do obrazu wideo na żywo.
W grze jednak, nie pokazujemy nagranych wcześniej filmów. Po każdej odpowiedzi, przygotowany wcześniej cyfrowy obraz, lub animacja, 
pojawia się w obrazie wideo na żywo. Konkretne odpowiedzi uruchamiają konkretne grafiki (augmentacje).
Podczas gry zbiera się pewną ilość augmentacji. Krok po kroku gracze budują swoje tożsamości online. Ponieważ dostarczają dane poprzez 
udzielanie odpowiedzi na pytania, widzimy to co normalnie pozostaje niewidoczne: proces profilowania.

WPROWADZENIE DO GRY IDENTIFEYE 
moduł 4.2
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Wszystkie grupy wiekowe
Gra wykorzystuje Rozszerzoną Rzeczywistość w inny sposób niż zazwyczaj jest to robione. Większość aplikacji AR celuje w wzbudzenie 
większego zainteresowania otaczającym nas światem. Augmentacje łączą się z obiektami które nas otaczają oraz pokazują, normalnie 
ukrytą, warstwę informacji.
Celem gry jest wzbudzenie większego zainteresowania w nas samych poprzez zmianę, rozszerzanie naszych twarzy. Również pokazuje to 
warstwę ukrytych informacji, jednak ta warstwa dotyczy nas bezpośrednio. Ta odmienne perspektywa ma na celu pobudzenie refleksji 
gracza oraz innych osób w klasie.
W pewnym stopniu ta gra jest ankietą wielokrotnego wyboru. Pytania są zadawane, konieczny jest wybór odpowiedzi. Pod tym względem 
ta gra nie jest tylko zwykłą grą.
Nowym aspektem gry jest natychmiastowa reakcja na indywidualne udzielone odpowiedzi. Inaczej niż podczas wypełniania ankiety, gdzie 
otrzymuje się wyniki po zakończeniu całej ankiety, gracz od razu jest konfrontowany z reakcją gry.
Nawet dziwniejszym jest to że augmentacje jako reakcje na pytania, zaczynają budować swój własny świat, w którym związek z pytaniami 
staje się bardziej niejasny, podczas gdy zaczynają się pojawiać nowe związki pomiędzy augmentacjami. Wyłania się wizualna narracja.

Grupa wiekowa 11 - 14
Odpowiedzi w grze, wyglądające na chaotyczne, powoli budują reprezentację tożsamości gracza online. Ponieważ jednak gracz nie udziela 
własnych odpowiedzi, ale raczej udziela odpowiedzi dawane przez klasę jako całość, wyłaniająca się tożsamość online jest tożsamością 
online całej klasy. By stworzyć własną, wyłaniającą się tożsamość online, trzeba zagrać samemu w grę.

Ważnym jest, by powiedzieć uczestnikom, iż gra, w którą zaraz będą grać (moduł 4.3) jest o tożsamościach online. To nie jest gra, w której 
ktoś wygrywa lub przegrywa, lub nawet awansuje na wyższy poziom. Gra opiera się tylko na doświadczaniu.

Grupa wiekowa 15-18
Odpowiedzi udzielane w grze, krok po kroku budują dzieło sztuki w stylu Mondriana. 
Pod koniec gry, jeden lub dwa kolory będą dominować. Te kolory mają znaczenie, odnośnie tego, kto głównie profiluje gracza.

• Niebieski, wg Mondriana kolor który jest powiązany z własnym , wewnętrznym światem, reprezentuje rodzinę i znajomych. 
• Szary, wg Mondriana dodany “kolor”, reprezentuje władzę 
• Czerwony, wg Mondriana kolor powiązany z zewnętrznym światem, reprezentuje firmy.
Ponieważ wszyscy uczestnicy wspólnie grają w grę, wynik gry nie będzie dotyczył indywidualnego gracza, ale całej grupy.

Ważnym jest, by powiedzieć uczestnikom, iż gra, w którą zaraz będą grać (moduł 4.3) jest o profilowaniu. To nie jest gra, w której ktoś 
wygrywa lub przegrywa, lub nawet awansuje na wyższy poziom. Gra opiera się tylko na doświadczaniu.
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Wprowadzenie
Celem modułu 4.3 curriculum jest pobudzenie dyskusji pomiędzy młodzieżą w wieku od 11 do 14 lat na temat własnej tożsamości, 
profilowania oraz związku pomiędzy nimi. Tym razem refleksje nie są pobudzane przez teorię lub przykłady, ale poprzez grę.

Czas trwania 
Dla uczniów w wieku 11-14: 30 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Gra przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 11 – 14 lat, przy jej tworzeniu zostały wzięte pod uwagę specyficzne cechy rozwojowe tej 
właśnie grupy wiekowej. 

W psychologii istnieje wiele koncepcji rozwoju człowieka, zakładających rozwój fazowy, cykliczny czy sekwencyjny. J. Piaget w swojej 
teorii stadiów rozwoju poznawczego uważa, że w wieku około 12 lat nastolatek wchodzi w stadium operacji formalnych. W tym okresie 
kształtuje się umiejętność logicznego rozumowania, myślenia abstrakcyjnego oraz hipotetyczno – dedukcyjnego (Strelau, 2002). Jest to 
istotna zmiana rozwojowa w stosunku do wcześniejszego stadium, w którym dziecko operowało schematami operacji konkretnych.
Piagetowską teorię rozwoju moralnego rozwinął w swoich pracach L. Kohlberg, który uważa, że w wieku około 13 lat młodzież wchodzi 
w „poziom moralności przedkonwencjonalnej” (Strelau, 2002, tom 1 s. 266) – przestaje patrzeć na świat jedynie przez pryzmat własnego 
interesu i tego, co dla niego jest dobre, czy korzystne, zaczyna natomiast kierować się w wydawanych sądach obowiązującymi normami, 
brać pod uwagę zdanie uznanych autorytetów, a także role społeczne, które pełni.
Warto przytoczyć również teorię zadań rozwojowych R. Havighursta, który każdemu okresowi rozwojowemu przypisał określone zadania, 
które jednostka powinna opanować, co determinuje harmonijny rozwój i efektywne rozwiązywania kolejnych zadań rozwojowych. Według 
Havighursta zadania rozwojowe w wielu 11 – 14 lat to m.in.: rozwijanie świadomości, moralności i skali wartości, osiąganie niezależności 
osobistej, rozwijanie postaw wobec grup społecznych oraz instytucji, nawiązywanie nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami 
obojga płci (www.eduteka.pl/doc/zadania-rozwojowe-w-ciagu-zycia-wg-havighursta). 

Początek dojrzewania to trudny okres zarówno dla nastolatka, jak i dla osób z jego najbliższego otoczenia.  Zmianom fizycznym, które 
dokonują się w dynamiczny sposób, a czasem bywają trudne do zaakceptowania przez młodego człowieka, towarzyszą zmiany psychiczne.  
Rodzice czy nauczyciele przestają być autorytetem, tracą na atrakcyjności, a ich miejsce stopniowo zajmuje grupa rówieśnicza. Dla 
młodego człowieka najważniejsza staje się opinia rówieśników, która często w sposób istotny wpływa na samoocenę nastolatka. Martwi 
się on o swoją pozycję w grupie, jest w stanie wiele zrobić aby ją utrzymać.  Intensywnie rozwija się życie towarzyskie – najważniejszymi 
gadżetami mogą stać się telefon komórkowy, tablet czy komputer z dostępem do internetu. Młody człowiek zaczyna też domagać się 
„dorosłego” traktowania, często buntuje się i spiera z nami, demonstrując własne zdanie.

Aleksandra Karasowska zwraca uwagę na fakt, że obecnie nadal pozostaje aktualny wzorzec autorytetu wspierającego i wymagającego, czyli 
dorosłego, który „jest jednocześnie wymagający (konsekwentny), ale też życzliwy (wspierający wobec wychowanków) oraz sprawiedliwy 
(działający w sposób przemyślany, uwzględniający okoliczności zdarzeń)”  (Karasowska, 2005, s. 18)

Młodzież uważa, że nauczyciel którego uważają za autorytet powinien stawiać wyzwania, wymagać, ale również chwalić (również za sam 
podjęty wysiłek, nawet gdyby nie został uwieńczony sukcesem) i doceniać wychowanka. Kluczowe jest także bycie sprawiedliwym, a także 
okazywanie młodzieży szacunku przez dorosłego.

GRA W GRĘ DLA GRUPY WIEKOWEJ 11-14
moduł 4.3A
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Wskazówka dydaktyczna
Efekt gry AR jest inny niż efekt aplikacji AR z modułu 3.1. Tym razem jedna osoba – może jeden z edukatorów – jest widoczny w widoku z 
kamery internetowej na dużym ekranie. Znów pokazujemy widok na żywo osoby siedzącej przed komputerem – lecz teraz ten przekazywany 
obraz osoby będzie rozszerzany poprzez (prawie)permanentne wizualizacje (augmentacje), a nie przez nagranie.
Rozszerzenia są symboliczne, nie są osobiste. Są kolorowe i neutralne. Rozszerzenia nie są wywoływane osobistymi wyborami, ale 
wspólnymi wyborami wszystkich uczestników.

Ważnym jest, aby wszyscy uczestnicy brali udział, szczególnie jeżeli gra jeden z uczestników, i to właśnie jego twarz jest widoczna na dużym 
ekranie. Im więcej innych uczestników bierze udział, tym bardziej gra jest wspólnym przedsięwzięciem, a nie osobistą  przygodą.

Nowa technologia, użyta w tej sesji, wraz ze wszystkimi kolorowymi augmentacjami, spowoduje wielką otwartość wśród przynajmniej 
części uczestników. Gra sama w sobie ma ten integrujący efekt, co zostało zaobserwowane podczas sesji testowych i pilotażowych. A bycie 
w tym punkcie warsztatów, w których klasa jest tak naprawdę sceną, powiększa ten efekt.

Różne zmiany mogą mieć miejsce we wszystkich zaangażowanych podczas gry w grę, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli:
• Zmiany w postrzeganiu przez nauczyciela uczniów jako dorosłych, respektowanie opinii uczniów oraz szczerze słuchanie ich opinii;
• Może pozytywnie wzmocnić nieśmiałych uczniów, którzy teraz mają wpływ na kształt dyskusji oraz wspólne decyzje – podejmowane 

podczas wybierania odpowiedzi. Podejmowanie decyzji to jedno z najważniejszych umiejętności, której powinni nauczyć się 
uczniowie. Będzie miało to wpływ na ich asertywne podejście oraz umiejętności rozwiązywanie problemów w przyszłości;

• Uczestnictwo uczniów w tej lekcji pomoże w rozwoju ich krytycznego myślenia, które jest jednym z podstawowych umiejętności 
socjalnych. Bardzo ważnym jest szacowanie własnego zachowania ryzykownego, zachowania które jest blisko powiązane z wiekiem 
dojrzewania;

• Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat autoprezentacji oraz profilowania w internecie;
• Gra jest silnie integrująca, a podczas pracy grupowej na pewno pojawi się poczuje społeczności. Dodatkowo na pewno pojawią się 

podobieństwa między rówieśnikami względem niepewności lub lęków. Koniecznym jest pamiętanie, iż każda klasa jest grupą, która 
działa online jako zintegrowana społeczność, podobnie jak w codziennym życiu;

• Zmiany w postrzeganiu cyberprzemocy, kiedy żart zamienia się w szkodliwą rutynę;
• Zmiany w odbieraniu naszych interpretacji kawałów online.

Przygotowania
• Pobierz grę z: http://di.ezzev.eu/publish.htm;
• Przeczytaj sekcję „Instrukcja jak grać w grę AR”;
• Wydrukuj markery do gry AR;
• Przetestuj grę w domu i w przestrzeni warsztatowej;
• Miej przygotowany komputer z pobraną grą i działającą kamerą;
• Miej podpięty projektor do komputera.
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UWAGA.
Proszę pamiętać o przetestowaniu gry przed zajęciami. Można to zrobić najpierw w domu, aby poznać zasady jej przebiegu, aby w 
czasie zajęć stanowić wsparcie dla uczestników.
Gra do pobrania znajduje się pod adresem: http://di.ezzev.eu/publish.htm

Ilustracja 4.3A.1: Strona pobierania gry

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module zagramy w grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality).

Start
Punktem startowym tego modułu jest przetestowana i załadowana gra. Gra zaczyna się ładować, gdy klikniemy na skrót na pulpicie 
naszego komputera, by otworzyć grę.
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Ilustracja 4.3A.2: Gra się ładuje

Ilustracja  4.3A.3: Gra się załadowała i można z niej korzystać

Przed stanowiskiem z komputerem stoją dwa krzesła, tak aby za plecami graczy – nad ich głowami widoczny dla całej klasy - był ekran, na 
którym widać to samo co widzi główny uczestnik gry na monitorze komputera. 

TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA UWAGA. Pamiętaj by zapewnić jednolite tło – niezbyt jasne, bez okna, w miejscu, gdzie nikt nie będzie 
przechodził za plecami – gra jest wrażliwa na światło i ruch. Tło powinno być oświetlone jednolicie, natomiast światło nie powinno wpadać 
bezpośrednio do kamery.
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Kroki w grze.
Wybieramy uczestnika, który będzie grał w grę oraz czytał pytania i odpowiedzi z ekranu komputera. Uczestnik zajmuje miejsce na jednym 
z dwóch krzeseł przed ekranem komputera, tak aby cała twarz gracza była widoczna an ekranie – oraz powielana na dużym ekranie. 
Pierwszy instruktor siada na krześle obok ucznia. Instruktor jest niewidoczny na ekranie.

Pierwszy instruktor będzie pomagał uczestnikowi przed komputerem. Drugi instruktor będzie angażował pozostałych uczestników.

Gra składa się z dwudziestu pytań, każde ze swoim zestawem odpowiedzi. Pierwszy instruktor będzie prosił gracza o przeczytanie na głos 
pytania i odpowiedzi. Drugi instruktor będzie rozpoczynał dyskusję z uczestnikami, wliczając w to gracza: Którą odpowiedź wybrać? Po 
tym pytaniu rozpocznie się dyskusja. Następnie drugi instruktor prosi uczestników o zagłosowanie. Jeżeli głosowanie kończy się remisem, 
gracz ma ostateczną decyzję.
Pierwszy instruktor następnie wybiera odpowiedni marker – reprezentujący wybraną odpowiedź – a następnie przekazuje go graczowi. 
Gracz pokazuje marker do kamery, po którym pojawia się augmentacja. Jest to powtarzane dla każdego z pytań.

W następnym module (moduł 4.4) będziesz miał 35 minut by każdy z uczestników narysował swój autoportret online oraz kontynuować 
z dyskusją o tematach z gry.

Metoda pracy dydaktyczno – profilaktyczna.
Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry, która ma stymulować dialog w klasie i dyskusję na temat obecności online, profilowaniu i 
autoprezentacji. Zachowania i reakcje, o które pyta gra wywołują zazwyczaj dyskusję w klasie, która dotyka także tematu prywatności i 
relacji między ludzkich.
Ważne jest, aby nauczyciele w roli instruktorów stanowili wsparcie dla uczniów w czasie nawet rudnych rozmów.

Zadaniem nauczyciela jest moderowanie dyskusji i udzielanie objaśnień  do poszczególnych pytań. Powinny być one przekazywane w 
sposób zapraszający do dyskusji w której nie ma z góry ustalonych dobrych odpowiedzi.  Wymaga to od nauczyciela prowadzącego 
otwartości i gotowości do przyjęcia wszelkich możliwych pomysłów. Należy wierzyć, że w procesie życia młodzi ludzie z którymi pracujemy, 
są odpowiednio zsocjalizowani i posiadają normatywne zasoby społeczne, a wszelkie niewłaściwe postawy mogą wynikać z braku 
odpowiedniej wiedzy z zakresu zachowań odnoszących się do bezpieczeństwa w sieci. Tak przeprowadzona lekcja może być wstępem do 
dalszej pracy w tym temacie.
Ta gra, stosowana jako narzędzie edukacyjne, sprawdza się jako wywoływacz tematów nie tylko zawartych w jej pytaniach.

Instruktor powinien prowadzić dyskusję w takim kierunku aby równoważyć czynniki ryzyka (np. udostępnianie informacji na swój 
temat) poprzez wskazywanie występujących indywidualnie i w obrębie klasy czynników chroniących. W tym przypadku mogą to być na 
przykład przekonania normatywne, jasne zasady i standardy etyczne,  pozytywny obraz siebie na poziomie indywidualnym  i grupowym, 
świadomość zagrożeń i konsekwencji związanych z udostępnianiem informacji na swój temat czy umiejętność stawiania granic. 
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UWAGA Aby łatwiej śledzić merytoryczny wynik prowadzenia gry w klasie i reakcję między uczniami, a także przygotować się do dyskusji 
– prosimy o przeczytanie sekcji: SCENARIUSZA, w którym podane są wszystkie pytania i warianty odpowiedzi, oraz INTERPRETACJI, w 
którym znajdują się „interpretacje” poszczególnych augmentacji. Te objaśnienia nie maja być przekazywane jako „jedyne i właściwe”, 
lecz jako inspiracja do własnej interpretacji i własnego zdania.
.

Granie w grę
Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć grę. Decyzja o tym czy klasa stanowi 
anonimową grupę, czy grupę używająca fałszywych danych o sobie, czy też chce użyć prawdziwych danych może być już elementem 
późniejszej dyskusji. Nasze dane osobowe będą przez całą grę pokazywać się w górnej części gry.
W tym samym oknie, gdzie możemy wypełnić dane znajduje się przycisk „start”, który pozwala na zaczęcie gry. Po wciśnięciu przycisku 
„start” pojawi się okno z widokiem z kamery, który pokazuje gracza i tło za nim. Jeżeli nie widać obrazu z ekranu, zostaniemy poproszeni 
o udzielenie dostępu do kamery.

W pasku narzędziowym (kolor żółty) u góry, nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i warianty 
odpowiedzi. Trzecim elementem strony są cztery markery.

 Ilustracja 4.3A.4: Pierwsza strona gry

Do gry potrzebujemy czterech markerów. Aby je wydrukować należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po 
kliknięciu otworzy się plik PDF, który należy wydrukować (jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, by mieć 4 
osobne markery – części kartki - przygotowane do gry.

UWAGA! Musisz wydrukować markery przed rozpoczęciem modułu.
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IIlustracja 4.3A.5: Markery w dokumencie pdf

Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery.

Ilustracja 4.3A.6: Pokazywanie markera A

Pamiętaj by pokazywać poprawnie marker do kamery:
• Nie zasłaniając dłonią wydruku;
• Trzymając marker równolegle do kamery (monitora);
• W odległości ok. 30-40 centymetrów od kamery;
• Marker trzymać przed kamera bez ruchu, do momentu pokazania następnego pytania;
• Nie pokazuj markera zbyt długo – gra zinterpretuje to jako odpowiedź na następne pytanie.
 

Po pokazaniu markera A do kamery, pojawi się pierwsze pytanie gry w żółtym pasku nad oknem widoku z kamery. Poniższy przykład opisze, 
jak w grze tworzona jest czyjaś tożsamość online.

      	UWAGA. W oknie, obok widoku z kamery znajduje się przycisk “Zamknij”. Naciśnięcie jego powoduje powrót do głównej strony gry.
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Przykład 
Zaczynamy normalnie z pytaniem 1. Nie widać augmentacji w oknie widoku z kamery.

Ilustracja 4.3A.7: Przed odpowiedzią na pytanie 1

Wybieramy odpowiedź C, dlatego pokazujemy marker C do kamery:

Ilustracja  4.3A.8: Po odpowiedzi na pytanie 1 - przykład

Pojawia się augmentacja – korona – która powinna pasować do naszej głowy. Jak będziemy ruszać głową, augmentacja będzie podążać.

Następnie udzielamy odpowiedzi na pytanie 2. W pytaniu drugim jesteśmy pytani o to, czy chcemy sobie zrobić zdjęcie. Zgadzamy się.

Uwaga. Zdjęcie jest tylko tymczasowo przechowywane w aplikacji na komputerze i zostanie usunięte po opuszczeniu gry. Żadne 
informacje umieszczane w grze nie są widoczne przez zewnętrzne serwery. Podobnie widok z kamery jest wykorzystywany tylko 
lokalnie i nie jest w żaden sposób widoczny przez osoby z zewnątrz, ani wysyłane na zewnętrzne serwery.

Ilustracja 4.3A.9: Po odpowiedzi na pytanie 2 – przykład 

Udzielamy teraz odpowiedzi na dalsze pytania i patrzymy jak buduje się nasz profil online:
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Ilustracja 4.3A.27: Po grze - przykład

Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku “Zamknij” pojawi się przycisk “Zakończ”. Aby zachować wyniki móc je interpretować 
w dyskusji w kolejnym module, należy klikać na przycisk „Zakończ”.

Pobieranie wyników. 
Po zakończeniu gry, pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz zdjęcia z widoku z kamery ze 
wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej.
Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze klikając odpowiednio “Pobierz wyniki” oraz “Pobierz zdjęcie”
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Ilustracja 4.3A.28: Wyniki pytań i odpowiedzi – przykład

lustracja 4.3A.29 : Wynik obrazu – przykłade

By zakończyć grę klikamy “Zamknij”.

Przykład dyskusji prowadzonej podczas gry – około 10 minut

Pytanie 17 (dotyczy relacji rówieśniczych): Jak mówisz do kogoś w szkole, że go/ją lubisz?

Odpowiedź: Jeśli wybrano wariant: Przez pośrednika, jak to opisuje relacje w danej klasie?
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Sugerowane rozważania:
• Czy macie w swoim otoczeniu takie osoby które mogły by być takim pośrednikiem?
• Czy zdarzyło Wam się być takim pośrednikiem? Jak się czuliście w tej roli?
Jeśli wybrano wariant: Spróbuję wyróżnić się, jak to opisuje relacje w danej klasie?
 
Sugerowane rozważania:
• Co to znaczy dla ciebie wyróżnić się?
• Co robisz najczęściej żeby się wyróżnić? Czy masz takie stałe zachowania, które powielasz?

Jeśli wybrano wariant: Wprost mówię, jak to opisuje relacje w danej klasie?

 Sugerowane rozważania:
•	 Czy sam/sama wolisz słyszeć takie informacje wprost czy inaczej?

Jeśli wybrano wariant: Nie mówię, jak to opisuje relacje w danej klasie?

 Sugerowane rozważania:
•	 Dlaczego czasem jest tak, że ludzie nie mówią sobie ze się lubią?

Sugerowane inne rozważania.
•	 Czy masz /macie takie doświadczenia kiedy próbowaliście zrobić to inaczej?
•	 Czy to co wybierasz zależy od osoby do której chciałabyś/chciałbyś to powiedzieć?
•	 Czy używasz Internetu żeby przekazać komuś taką wiadomość? Jeśli tak jak to robisz?
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WSPARCIE DO OMÓWIENIA WYNIKÓW

Przykładowa interpretacja zdjęcia – przebieg (ok.10 minut):

Ilustracja 4.3A.30 – Wynik graficzny gry jak punkt startowy dyskusji 

Poproś uczniów, aby każdy wybrał jeden element graficzny i objaśnił jak ten element charakteryzuje osobę, którą widać na zdjęciu?
 
Możemy dodać, iż rodzaj, wygląd i ułożenie elementów dodanych przez grę nie jest przypadkowym, a wynika z podjętych decyzji. A więc, 
czy decyzje podejmowane w internecie – np. kliknięcie przycisku „lubię” na jakiejś stronie lub umieszczenie swojego zdjęcia, ma znaczenie 
na to, jak nas inni widza i opisują?

Bibliografia:
Karasowska, A. „Prophylaxis every day. Alcohol in the life of teenagers (Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków)”, 
Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005
Strelau, J. „ Psychology. Academic Handbook (Psychologia. Podręcznik akademicki)” tom 1., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
http://www.eduteka.pl/doc/zadania-rozwojowe-w-ciagu-zycia-wg-havighursta
www.wikipedia.org
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Wprowadzenie
Celem modułu 4.3 curriculum jest pobudzenie dyskusji pomiędzy młodzieżą w wieku od 11 do 14 lat na temat własnej tożsamości, 
profilowaniu oraz związku pomiędzy nimi. Tym razem refleksje nie są pobudzane przez teorię lub przykłady, ale poprzez grę.

Czas trwania 
Dla uczniów w wieku 15-18: 15 minut.

Wskazówka odnośnie wieku
Gra przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 11 – 14 lat, przy jej tworzeniu zostały wzięte pod uwagę specyficzne cechy rozwojowe tej 
właśnie grupy wiekowej. 

W psychologii istnieje wiele koncepcji rozwoju człowieka, zakładających rozwój fazowy, cykliczny czy sekwencyjny. J. Piaget w swojej teorii 
stadiów rozwoju poznawczego uważa, że w wieku około 15 lat kończy się u nastolatków stadium operacji formalnych. Ukształtowana 
została umiejętność logicznego rozumowania, myślenia abstrakcyjnego oraz hipotetyczno – dedukcyjnego (Strelau, 2002). Jest to istotna 
zmiana rozwojowa w stosunku do wcześniejszego stadium, w którym dziecko operowało schematami operacji konkretnych.

Piagetowską teorię rozwoju moralnego rozwinął w swoich pracach L. Kohlberg, który uważa, że powyżej 16 roku życia młodzież wchodzi 
w „poziom moralności pokonwencjonalnej” (Strelau, 2002, tom 1 s. 266) – „uzasadnia sądy z punktu widzenia ogólnych norm, które są 
uznane i zweryfikowane przez ogół członków społeczeństwa przy uwzględnieniu relatywnej wartości osobistych opinii jednostki” (Strelau, 
2002, tom 1 s. 266). Tożsamość indywidualizuje się, przestaje być tożsamością grupową, nastolatek obraca się w węższej grupie bliskich 
znajomych, którzy są dla niego osobami znaczącymi.

Według E. Eriksona rozwój można podzielić na osiem faz, w każdej z nich człowiek boryka się z konfliktem, który powinien pozytywnie 
rozwiązać. W późnym okresie dojrzewania jest to konflikt między tożsamością a pomieszaniem ról. Efektem jego pozytywnego rozwiązania 
jest ukształtowanie się tożsamości, adekwatne poczucia „Ja” jednostki.
Warto przytoczyć również teorię zadań rozwojowych R. Havighursta, który każdemu okresowi rozwojowemu przypisał określone zadania, 
które jednostka powinna opanować, co determinuje harmonijny rozwój i efektywne rozwiązywania kolejnych zadań rozwojowych. 
Według Havighursta zadania rozwojowe w wielu 15 – 18 lat to m.in.: rozwijanie świadomości, moralności i skali wartości, nawiązywanie 
nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami obojga płci, osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych, 
przygotowanie do zawarcia małżeństwa i życia w rodzinie, przygotowanie do kariery zawodowej (niezależności ekonomicznej), rozwijanie 
ideologii (sieci wartości i systemu etycznego kierującego zachowaniem), dążenie i osiągnięcie postępowania odpowiedzialnego społecznie. 
(www.eduteka.pl/doc/zadania-rozwojowe-w-ciagu-zycia-wg-havighursta).

Wskazówka dydaktyczna
Efekt gry AR jest inny niż efekt aplikacji AR z modułu 3.1. Tym razem jedna osoba – może jeden z edukatorów – jest widoczny w widoku z 
kamery internetowej na dużym ekranie. Znów pokazujemy widok na żywo osoby siedzącej przed komputerem – lecz teraz ten przekazywany 
obraz osoby będzie rozszerzany poprzez (prawie)permanentne wizualizacje (augmentacje), a nie przez nagranie.

GRA W GRĘ DLA GRUPY WIEKOWEJ 15-18
moduł 4.3B
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Rozszerzenia są symboliczne, nie są osobiste. Są kolorowe i neutralne. Rozszerzenia nie są wywoływane osobistymi wyborami, ale 
wspólnymi wyborami wszystkich uczestników.

Ważnym jest, aby wszyscy uczestnicy brali udział, szczególnie jeżeli gra jeden z uczestników, i to właśnie jego twarz jest widoczna na dużym 
ekranie. Im więcej innych uczestników bierze udział, tym bardziej gra jest wspólnym przedsięwzięciem, a nie osobistą  przygodą.

Nowa technologia, użyta w tej sesji, wraz ze wszystkimi kolorowymi augmentacjami, spowoduje wielką otwartość wśród przynajmniej 
części uczestników. Gra sama w sobie ma ten integrujący efekt, co zostało zaobserwowane podczas sesji testowych i pilotażowych. A bycie 
w tym punkcie warsztatów, w których klasa jest tak naprawdę sceną, powiększa ten efekt.
The effect of AR game is different than the effect of AR app in module 3.1. This time, one person – maybe one of the instructors – is seen 
in a stream resulting from the webcam on a big screen. Again we are showing a live stream of a person sitting in front of computer – but 
now this streamed image of this person will be augmented with (semi-)permanent visuals (augmentations) and not by a recording.

Przygotowania
•	 Pobierz grę z: http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm;
•	 Przeczytaj sekcję „Instrukcja jak grać w grę AR”;
•	 Wydrukuj markery do gry AR;
•	 Przetestuj grę w domu i w przestrzeni warsztatowej;
•	 Miej przygotowany komputer z pobraną grą i działającą kamerą;
•	 Miej podpięty projektor do komputera.
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UWAGA. Proszę pamiętać o przetestowaniu gry przed zajęciami. Można to zrobić najpierw w domu, aby poznać zasady jej przebiegu, 
aby w czasie zajęć stanowić wsparcie dla uczestników.
Gra do pobrania znajduje się pod adresem: http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm.

I Ilustracja 4.3B.1: Strona pobierania gry 

Jak..
Drogi nauczycielu,

W tym module zagramy w grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality).

Start
Punktem startowym tego modułu jest przetestowana i załadowana gra. Gra zaczyna się ładować, gdy klikniemy na skrót na pulpicie 
naszego komputera, by otworzyć grę.
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Ilustracja 4.3B.2: Gra się ładuje 

Ilustracja  4.3B.3: Gra się załadowała i można z niej korzystać 

Przed stanowiskiem z komputerem stoją dwa krzesła, tak aby za plecami graczy – nad ich głowami widoczny dla całej klasy - był ekran, na 
którym widać to samo co widzi główny uczestnik gry na monitorze komputera. 

TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA UWAGA. Pamiętaj by zapewnić jednolite tło – niezbyt jasne, bez okna, w miejscu, gdzie nikt nie będzie 
przechodził za plecami – gra jest wrażliwa na światło i ruch. Tło powinno być oświetlone jednolicie, natomiast światło nie powinno wpadać 
bezpośrednio do kamery.

Kroki w grze.
Wybieramy uczestnika, który będzie grał w grę oraz czytał pytania i odpowiedzi z ekranu komputera. Uczestnik zajmuje miejsce na jednym 
z dwóch krzeseł przed ekranem komputera, tak aby cała twarz gracza była widoczna an ekranie – oraz powielana na dużym ekranie. 
Pierwszy instruktor siada na krześle obok ucznia. Instruktor jest niewidoczny na ekranie.

Pierwszy instruktor będzie pomagał uczestnikowi przed komputerem. Drugi instruktor będzie angażował pozostałych uczestników.
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Gra składa się z dziewięciu pytań, każde ze swoim zestawem odpowiedzi. Pierwszy instruktor będzie prosił gracza o przeczytanie na głos 
pytania i odpowiedzi. Drugi instruktor będzie rozpoczynał dyskusję z uczestnikami, wliczając w to gracza: Którą odpowiedź wybrać? Po 
tym pytaniu rozpocznie się dyskusja. Następnie drugi instruktor prosi uczestników o zagłosowanie. Jeżeli głosowanie kończy się remisem, 
gracz ma ostateczną decyzję.
Pierwszy instruktor następnie wybiera odpowiedni marker – reprezentujący wybraną odpowiedź – a następnie przekazuje go graczowi. 
Gracz pokazuje marker do kamery, po którym pojawia się augmentacja. Jest to powtarzane dla każdego z pytań.

W następnym module (moduł 4.4) będziesz miał 35 minut by każdy z uczestników narysował swój autoportret online oraz kontynuować 
z dyskusją o tematach z gry

Metoda pracy dydaktyczno – profilaktyczna.
Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry, która ma stymulować dialog w klasie i dyskusję na temat profilowaniu i autoprezentacji. Zachowania 
i reakcje, o które pyta gra wywołują zazwyczaj dyskusję w klasie, która dotyka także tematu prywatności i relacji między ludzkich.
Ważne jest, aby nauczyciele w roli instruktorów stanowili wsparcie dla uczniów w czasie nawet rudnych rozmów.

Zadaniem nauczyciela jest moderowanie dyskusji i udzielanie objaśnień  do poszczególnych pytań. Powinny być one przekazywane w 
sposób zapraszający do dyskusji w której nie ma z góry ustalonych dobrych odpowiedzi.  Wymaga to od nauczyciela prowadzącego 
otwartości i gotowości do przyjęcia wszelkich możliwych pomysłów. Należy wierzyć, że w procesie życia młodzi ludzie z którymi pracujemy, 
są odpowiednio zsocjalizowani i posiadają normatywne zasoby społeczne, a wszelkie niewłaściwe postawy mogą wynikać z braku 
odpowiedniej wiedzy z zakresu zachowań odnoszących się do bezpieczeństwa w sieci. Tak przeprowadzona lekcja może być wstępem do 
dalszej pracy w tym temacie.
W kontekście budowania obrazu siebie w Internecie warto aby nauczyciel  zwrócił uwagę uczniów na profilowanie i autoprezentację jako 
budowanie podstaw do istniejących i mających zaistnieć w przyszłości rozmaitych relacji międzyludzkich z naciskiem na relacje rówieśnicze. 
W takim ujęciu pytania zawarte w grze będą generować rozmaite warianty  dyskusji.  
Nauczyciel powinien prowadzić dyskusję w takim kierunku aby równoważyć czynniki ryzyka (np. udostępnianie informacji na swój temat) 
poprzez wskazywanie występujących indywidualnie i w obrębie klasy czynników chroniących. Przykładem może tu być pytanie 1. „Czy 
ktoś, kogo nie znasz, jest w stanie znaleźć online Twoje informacje demograficzne, takie jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.
Zadaniem nauczyciela i grupy będzie próba określenia i przedyskutowania w jaki sposób młodzież „występuje” w sieci, jakie dane o niej 
figurują w internecie i jakie znaczenie mają udostępnione dane, zwłaszcza dane osobowe i te dotyczące miejsca zamieszkania
Efekt: Wzbudzenie refleksji, jaki wpływ ma udostępnianie danych o sobie na osoby z otoczenia młodego człowieka: rodzinę, bliskich, 
przyjaciół czy znajomych.

Lub pytanie 2. Czy udostępniasz zdjęcia online, na których jesteś rozpoznawalny?
Nauczyciel może poprowadzić dyskusje z grupą wychodzą od pytań:
a) Kto z Was przed umieszczeniem zdjęcia zapoznaje się z regulaminem danego portalu społecznościowego? 
b) Jak często zastanawiacie się co lub kto jest na drugim planie na zdjęciu?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każde zdjęcie niesie ze sobą określoną historię, którą teraz chcemy opowiedzieć innymi, co nie oznacza, 
ze w przyszłości będziemy nadal chcieli. Niejednokrotnie portale społecznościowe stają się kroniką życia danej osoby – wszystko co 
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umieszczamy pozostaje w sieci i można, nawet po latach do tego dotrzeć. Uwiadomienie młodzieży tej kwestii będzie pełnić rolę czynnika 
chroniącego.
Modelując u młodzieży określone zachowania w sieci, np. chronienie własnej prywatności przez nieudostępnianie danych osobowych 
będzie generowało występowanie takich zachowań także w świecie rzeczywistym.
Efekt: W tym przypadku mogą to być na przykład przekonania normatywne, jasne zasady i standardy etyczne,  pozytywny obraz siebie na 
poziomie indywidualnym  i grupowym, świadomość zagrożeń i konsekwencji związanych z udostępnianiem informacji na swój temat czy 
umiejętność stawiania granic.

Lub  pytanie 3: „Czy często klikasz „Lubię to” i „Udostępnij” online?”
Należy pamiętać ze klasa to grupa, która funkcjonuje również w sieci jako zintegrowana społeczność na podobnych zasadach jak w życiu 
codziennym. Zadaniem nauczyciela będzie prowadzenie dyskusji dotyczącej poczucia wspólnotowości, z naciskiem na ujawniące się 
podobieństwa na poziomie rówieśniczym dotyczące np. obaw i lęków przed oceną rówieśników. 

Efekt: Gra ma silne inklinacje integracyjne – integracja grupy uczestników

Pytanie 7:  „W jaki sposób szukasz informacji?”

Poprzez szukanie odpowiedzi na to pytanie wzmocnieniu może ulec umiejętność myślenia krytycznego, która należy do grupy  
podstawowych umiejętności społecznych  i jest niezwykle  ważna przy ocenie zachowań ryzykownych. Nauczyciel moderuje dyskusję 
wokół zagadnień takich jak: pozycjonowanie wyświetlanych informacji przez przeglądarki internetowe czy  prawdziwość zamieszczanych 
informacji. Zadaniem nauczyciela będzie również wzbudzenie refleksji w grupie na temat indywidualnych kryteriów sprawdzania 
prawdziwości informacji i uznawania co dla nas jest prawdziwe. Ważny jest tutaj również wpływ innych użytkowników na podejmowane 
przez nas decyzje (wpisy na forach, oceny punktowe, opinie, „lajki”).

Efekt: zwiększenie umiejętności krytycznego myślenia

Różne zmiany mogą mieć miejsce we wszystkich zaangażowanych podczas gry w grę, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli:
•	 Zmiany w postrzeganiu przez nauczyciela uczniów jako dorosłych, respektowanie opinii uczniów oraz szczerze słuchanie ich opinii;
•	 Może pozytywnie wzmocnić nieśmiałych uczniów, którzy teraz mają wpływ na kształt dyskusji oraz wspólne decyzje – podejmowane 

podczas wybierania odpowiedzi. Podejmowanie decyzji to jedno z najważniejszych umiejętności, której powinni nauczyć się 
uczniowie. Będzie miało to wpływ na ich asertywne podejście oraz umiejętności rozwiązywanie problemów w przyszłości;

UWAGA. Aby łatwiej śledzić merytoryczny wynik prowadzenia gry w klasie i reakcję między uczniami, a także przygotować się do dyskusji 
– prosimy o przeczytanie sekcji: SCENARIUSZA, w którym podane są wszystkie pytania i warianty odpowiedzi, oraz INTERPRETACJI, w 
którym znajdują się „interpretacje” poszczególnych augmentacji. Te objaśnienia nie maja być przekazywane jako „jedyne i właściwe”, 
lecz jako inspiracja do własnej interpretacji i własnego zdania.
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Granie w grę
Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć grę. Decyzja o tym czy klasa stanowi 
anonimową grupę, czy grupę używająca fałszywych danych o sobie, czy też chce użyć prawdziwych danych może być już elementem 
późniejszej dyskusji. Nasze dane osobowe będą przez całą grę pokazywać się w górnej części gry.
W tym samym oknie, gdzie możemy wypełnić dane znajduje się przycisk „start”, który pozwala na zaczęcie gry. Po wciśnięciu przycisku 
„start” pojawi się okno z widokiem z kamery, który pokazuje gracza i tło za nim. Jeżeli nie widać obrazu z ekranu, zostaniemy poproszeni 
o udzielenie dostępu do kamery.

W pasku narzędziowym (kolor żółty) u góry, nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i warianty 
odpowiedzi. Trzecim elementem strony są cztery markery.

Ilustracja 4.3b.4: Pierwsza strona gry

Do gry potrzebujemy czterech markerów. Aby je wydrukować należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po 
kliknięciu otworzy się plik PDF, który należy wydrukować (jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, by mieć 4 
osobne markery – części kartki - przygotowane do gry.

UWAGA! Musisz wydrukować markery przed rozpoczęciem modułu.

Ilustracja 4.3B.5: Markery w dokumencie pdf 
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Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery.

Ilustracja 4.3A.6: Pokazywanie markera A

Pamiętaj by pokazywać poprawnie marker do kamery:
• Nie zasłaniając dłonią wydruku;
• Trzymając marker równolegle do kamery (monitora);
• W odległości ok. 30-40 centymetrów od kamery;
• Marker trzymać przed kamera bez ruchu, do momentu pokazania następnego pytania;
• Nie pokazuj markera zbyt długo – gra zinterpretuje to jako odpowiedź na następne pytanie.
 
 UWAGA. W oknie, obok widoku z kamery znajduje się przycisk “Zamknij”. Naciśnięcie jego powoduje powrót do głównej strony gry z 
formularzem.

Po pokazaniu markera A do kamery, pojawi się pierwsze pytanie gry w żółtym pasku nad oknem widoku z kamery. Poniższy przykład opisze, 
jak w grze tworzona jest czyjaś tożsamość online

Przykład 
Zaczynamy normalnie z pytaniem 1. Nie widać augmentacji w oknie widoku z kamery.

Ilustracja 4.3B.7: Przed odpowiedzią na pytanie 1
Wybieramy odpowiedź i pokazujemy odpowiedni marker do kamery:



127

lustracja  4.3B.8: Po odpowiedzi na pytanie 1 - przykład

Pojawi sie augmentacja – siatka z wypełnioną kolorem transarentną kratką – która powinna pasować do naszej głowy. Jak będziemy ruszać 
głową, augmentacja będzie podążać.

Następnie udzielamy odpowiedzi na pytanie 2. W pytaniu drugim jesteśmy pytani o to, czy chcemy sobie zrobić zdjęcie. Zgadzamy się.

UWAGA. Zdjęcie jest tylko tymczasowo przechowywane w aplikacji na komputerze i zostanie usunięte po opuszczeniu gry. Żadne 
informacje umieszczane w grze nie są widoczne przez zewnętrzne serwery. Podobnie widok z kamery jest wykorzystywany tylko 
lokalnie i nie jest w żaden sposób widoczny przez osoby z zewnątrz, ani wysyłane na zewnętrzne serwery.

Ilustracja 4.3B.9: Po odpowiedzi na pytanie 2 – przykład 

Udzielamy teraz odpowiedzi na dalsze pytania i patrzymy jak buduje się nasz profil online:
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Ilustracja 4.3B.15: Po grze - przykład I
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Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, nasza tożsamość online jest gotowa. Gracz wypełnia siatkę kolejnymi kolorami.

Pod koniec gry, jeden lub dwa kolory będą dominować. Te kolory mają znaczenie, odnośnie tego, kto głównie profiluje gracza.

• Niebieski, wg Mondriana kolor który jest powiązany z własnym , wewnętrznym światem, reprezentuje rodzinę i znajomych. 
• Szary, wg Mondriana dodany “kolor”, reprezentuje władzę 
• Czerwony, wg Mondriana kolor powiązany z zewnętrznym światem, reprezentuje firmy.

Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku “Zamknij” pojawi się przycisk “Zakończ”. Aby zachować wyniki móc je interpretować 
w dyskusji w kolejnym module, należy kliknąć na przycisk „Zakończ”.

Pobieranie wyników. 
Po zakończeniu gry, pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz zdjęcia z widoku z kamery ze 
wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej.
Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze klikając odpowiednio “Pobierz wyniki” oraz “Pobierz zdjęcie”

I Ilustracja 4.3B.16: Wyniki pytań i odpowiedzi – przykład 

I Ilustracja 4.3B.17: : Wynik obrazu – przykład 

By zakończyć grę klikamy “Zamknij”.
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UWAGA. Błąd osoby grającej – w trakcie gry pochyla się do przodu - grafika podąża za nią i wtedy zasłania instrukcje wyświetlające się 
w pasku narzędzi:

Ilustracja 4.3B.18: Błąd – przykład 

Przykład dyskusji prowadzonej podczas gry – około 10 minut

Pytanie 1
Czy ktoś, kogo nie znasz, jest w stanie znaleźć online Twoje informacje demograficzne, takie jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.?

Odpowiedź:
Jeśli wybrano wariant: Tak, z łatwością – może to sugerować, że ta osoba też szuka informacji o innych lub świadomie dokonuje wyborów 
które prezentują ja w sieci w określony sposób.

Sugerowane rozważania:
•	 W jaki sposób poszukujemy informacji o innych?
•	 Czy sprawdzacie jakie dane na wasz temat są ogólnodostępne w Internecie?

Jeśli wybrano wariant: Może – może to oznaczać że dana osoba ma świadomośc jakie możliwości ukryte są w sieci, ale nie sprawdzała jakie 
informacje o niej można znaleźć w internecie

 Sugerowane rozważania:
•	 Czy zastanawialiście się w jaki sposób jesteście profilowani w Internecie? Za jakich zachowań w to wynika?
•	 Czy słyszałeś o tym, że  firmy w taki sposób szukają informacji o nowych pracownikach?
•	 Czy zastanawialiście się jaki wizerunek w internecie wykreowały informacje, które umieściliście w sieci?

Jeśli wybrano wariant: Nie – może to oznaczać błędne przekonanie, że w internecie publikowane są tylko wybrane treści i nie są jawne 
dla innych. Może to również oznaczać, że użytkownik zna techniki, narzędzia i metody ograniczające udostępnianie prywatnych danych 
w internecie.
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Sugerowane rozważania:
•	 Jakich informacji na swój temat nie udostępniamy w sieci? Dlaczego pewne treści udostępniamy, a innych nie, z czego to wynika?
•	 Czy dla Was ma znaczenie komu udostępniacie osobiste informacje na swój temat?

WSPARCIE DO OMÓWIENIA WYNIKÓW

Schowani – w pozornym poczuciu bezpieczeństwa – za kolorowymi, a jednak spokojnymi kratkami, możemy w tej sytuacji widzieć co jest 
poza naszymi decyzjami; one są tymczasowe – ale zostawiają ślady i definiują nas dla innych.
Zarówno sztuka, marketing jak i nieuświadomione formy narracji obrazem stosującym kolor budują komunikaty używając kolorów.

Tematy dyskusji:
•	 Czy nasze ślady tworzą brand z naszym imieniem i nazwiskiem – czy to ma znaczenie?
•	 Jaki brand tworzymy na teraz a jaki na potem?

Dodatkowe informacje

Znaczenie kolorów Mondriana

Cóż to takiego jest kolor? Według definicji Słownika Języka Polskiego jest to „postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od 
stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych”. To, co widzimy może zależeć od innych rzeczy znajdujących się 
w naszym polu widzenia, od naszych cech takich jak samopoczucie czy nastrój, wpływ na odbieranie barw mają także nasze wcześniejsze 
doświadczenia oraz sprawność z jaką posługujemy się zmysłem wzroku.

Czy potrafilibyśmy wyobrazić sobie świat bez kolorów? Czy byłby on biały lub czarny? Wydaje się to niemożliwe, codziennie jesteśmy 
otoczeni przez kolory, towarzyszą nam w domu, w pracy, na spacerze czy gdziekolwiek jesteśmy. Kiedy na coś patrzymy kolor jest jedną z 
pierwszych właściwości rejestrowanych przez nasz mózg. Co sprawia, że wybieramy pewne kolory, a innych unikamy? Czy dobierając strój 
lub urządzając mieszkanie kierujemy się modą, czy może ma to związek z naszymi preferencjami i samopoczuciem w danej chwili?

Jak się okazuje kolory mogą wpływać na nasze samopoczucie, wywoływać konkretne emocje. Dlatego też kolory są wykorzystywane 
w reklamie czy marketingu, na stronach internetowych czy w sztuce. Specjaliści wiodących na rynku marek aby wpłynąć na klienta i 
sprzedać produkt często sięgają po kolory podstawowe - czerwony, niebieski i żółty. Kolory te można znaleźć również w sztuce. Jednym 
z artystów, który posługiwał się paletą kolorów podstawowych Był Piet Mondrian (właściwie Pieter Cornelis Mondriaan) – holenderski 
malarz, przedstawiciel abstrakcjonizmu. W malarstwie postulował abstrakcję geometryczną. Operował prostymi, poziomymi i pionowymi 
liniami, prostokątami i kolorami podstawowymi, np. w “Kompozycji z czerwienią, żółcieniem i błękitem” (1921) (http://pl.wikipedia.org/
wiki/Piet_Mondrian).  Jego „geometryczne obrazy, których znakiem rozpoznawczym są czarne, poprowadzone poziomo i pionowo linie 
oraz przestrzenie wypełnione podstawowymi kolorami żółtym, niebieskim i czerwonym, stały się na całym świecie słynnymi źródłami 
inspiracji dla wielu architektów i projektantów” (http://popolsku.nl/blog/2014/04/06/mondrian).
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Czerwony, niebieski czy żółty są barwami niejako uwarunkowanymi historycznie, już od tysiącleci przypisywano im konkretne znaczenie, 
które jednak może różnić się w poszczególnych kulturach.

Kolor czerwony jest uznawany za najsilniej stymulujący psychikę (K. Walosińska „Kolory we wnętrzu – właściwości kolorów i ich wpływ na 
temperament człowieka”). Wyraża energię, złość, jest bardzo „dynamiczny”. Czerwone samochody mają charakter sportowy, często jest 
to kolor wiązany z agresją. Barwa czerwona użyta w odpowiednim kontekście może kojarzyć się z powstaniem, rewolucją, śmiercią, walką. 
W Chinach symbolizuje szczęści i miłość. W czerwonej sukni panny młode biorą ślub wierzą w szczęście i powodzenie związku. W Afryce 
to kolor żałoby (http://www.koloroskop.com.pl/koloroskop/o-kolorach/energia-koloru-czerwonego).
Przykuwa uwagę, stąd często jest stosowany w reklamie i marketingu. Symbolizuje odwagę, ekstrawertyzm, ale także gorące uczucia, 
jest symbolem miłości. Kwiaty kupowane przez mężczyznę ukochanej są najczęściej czerwone, okres około walentynkowy to mnóstwo 
czerwonych serc na wystawach sklepowych.
Kolor czerwony kojarzy nam się często z niebezpieczeństwem, często ostrzega (np. sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach), mówi, że coś 
jest nie tak (nieprzypadkowo sprawdzając klasówki używamy czerwonego długopisu).
Warto przytoczyć wyniki badania opublikowanego w „Journal of Personality and Social Psychology”. Używając zdjęć kobiet ubranych w 
ubrania w różnych kolorach badano poziom atrakcyjności tych kobiet dla mężczyzn. Okazało się, iż kobieta ubrana na czerwono była dla 
mężczyzn najbardziej atrakcyjna, co więcej, byli oni gotowi wydać najwięcej pieniędzy podczas randki z nią, być może ma to związek z 
aktywnością seksualną, również nieodłącznie kojarzoną z kolorem czerwonym (http://www.psychologowie.info/mezczyzni-psychologia-
i-kolor-czerwony).

Kolor niebieski to najzimniejsza z barw. Myśląc o niebieskim najczęściej w naszym umyśle pojawiają się skojarzenia z niebem, wodą, 
przestrzenią czy wolnością. W starożytnej Grecji i Rzymie był symbolem najwyższych Bóstw – Zeusa i Jupitera. W starożytnym Egipcie lapis 
lazuli (kamień o głębokim niebieskim kolorze) symbolizował niebo, symboliczne miejsce przebywania Boga.

W Iranie jest kolorem żałoby. W kulturze zachodniej natomiast „niebieski to także kolor przyjaźni: podarowanie niebieskiego kwiatu 
symbolizuje duże znaczenie przyjaźni dla obdarowującego” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_niebieska).

Niebieski i czerwony uznawane są za barwy opozycyjne. Istnieje szereg badań potwierdzających nasze kojarzenie czerwonego z zagrożeniem 
i w konsekwencji z unikaniem i czujnością, niebieski natomiast wiążemy z otwartością, zachęca od nas do działania.
Badacze Ravi Meht i Rui Zhu badali związek koloru niebieskiego i czerwonego z rodzajem motywacji. Wyniki pokazały, że produkty 
prewencyjne prezentowane na czerwonym tle były istotnie wyżej oceniane niż te prezentowane na tle niebieskim. W kolejnym 
eksperymencie badani mogli wybrać tło realizując zadanie wymagające precyzji i ostrożności oraz zadanie wymagające kreatywności i 
wyobraźni. Przy zadaniu wymagającym precyzji badani istotnie częściej wybierali tło czerwone, natomiast przy zadaniu wymagającym 
kreatywności – tło niebieskie (http://badania.net/dobroczynny-wplyw-koloru, za: Mehta, R., Zhu, R. (2009). Blue or red? Exploring the 
Effect of Color on Cognitive Task Performances. Science 323, 1226(2009)).

Trzecim kolorem, do którego w swojej twórczości sięgał Piet Mondrian jest kolor żółty. Słoneczny, radosny, wywołujący skojarzenie z 
ciepłem i energią czy optymizmem. „Stymuluje pracę mózgu rozjaśnia umysł, pomaga podejmować decyzje. Symbolizuje spontaniczność, 
aktywność, żywiołowość. Kolor żółty oznacza ukierunkowanie na śmiałą nowoczesność, stwarzanie, kształtowanie tego, co jeszcze nie 
zostało do końca określone. Przez osoby zawodowo zajmujące się reklamą klasyfikowana jest jako kolor wspomagający komunikację” 
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(http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/872). Jednak z perspektywy historycznej znaczenie koloru żółtego przez lata ulegało 
daleko idącym zmianom.

„Teolodzy przypisywali tej barwie wartości pozytywne. Mimo to od XII wieku zaczęto wiązać ją ze zdradą i fałszem. Dlatego też w 
malarstwie postać Judasza przedstawiano w żółtych szatach. Ponadto kolor ten uznano za barwę wrogości, złych zamiarów i bezwstydu. Z 
tego powodu przypisano go kurtyzanom (we Włoszech w czasach renesansu kazano im nosić żółte znaki na ubraniu) i Żydom. Do tej samej 
symboliki koloru żółtego odnosili się hitlerowcy, nakazując Żydom nosić żółtą gwiazdę Dawida na ramieniu. Po drugiej wojnie światowej, 
w kręgu cywilizacji judeo-chrześcijańskiej wszelkie negatywne konotacje związane z kolorem żółtym, zarówno w malarstwie jak i innych 
dziedzinach życia, przestają mieć znaczenie. Wyjątkiem są przedstawienia świętych katolickich”
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta).

Wiedza na temat kolorów i tego jak wpływają na naszą psychikę w dalszym ciągu się rozwija. Coraz więcej osób ma świadomość działania 
barw, wiedzę dotyczącą kolorów można wykorzystać w nieomal każdej dziedzinie życia. 
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Wprowadzenie
Celem modułu 4.4 w curriculum jest umożliwienie młodzieży w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczy w warsztatach, by mieli refleksje na 
temat tożsamości online, profilowania oraz relacji pomiędzy nimi. To dyskusja podsumowująca.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 35 minut

Wskazówka odnośnie wieku
Dla młodzieży z grupy wiekowej 11-14, 35 minutowa dyskusja jest zdecydowanie zbyt długa. Ogranicz dyskusję do maksymalnie 10 minut. 
Przez pozostałe 25 minut pozwól uczestnikom by narysowali swój portret online a następnie wytłumaczyli swój rysunek po zakończeniu.

Przygotowania 
• Pobierz i wydrukuj zadanie 4.4; każdy z uczestników powinien dostać jedną kopię (grupa wiekowa 11-14);
• Uczestnicy muszą mieć narzędzia do rysowania (grupa wiekowa 11-14).

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module masz możliwość podsumowania warsztatów z teoretycznego punktu widzenia.

Grupa wiekowa 11 - 14
Poproś uczestników by po kolei opisali jak te warsztaty wyglądały dla nich. Co było interesujące? Czego się dowiedzieli? Co myślą o 
profilowaniu? Czy zmienią coś w swojej autoprezentacji online?

Następnie rozdaj zadanie 4.4. uczestnikom i poproś ich by stworzyli (narysowali) swoje tożsamości online. Jeżeli uczestnicy nie będą chcieli 
rysować, jako alternatywę możesz ich poprosić by opisali swoje tożsamości online.

Kiedy wszyscy uczestnicy skończą, poproś ich by po kolei opowiedzieli o stworzonych przez nich tożsamościach online. Zapytaj o ich 
motywację. Zapytaj, w czym ta tożsamość online różni się od ich tożsamości offline. 

Grupa wiekowa 15 - 18
Rozpocznij dyskusje poprzez prezentowanie uczestnikom prowokujących tez, takich jak:
• Profilowanie przeważnie jest dobrą rzeczą;
• Możesz być anonimowym online;
• Nowe technologie zapewnią iż będziesz miał jeszcze mniejszy wpływ na swoje tożsamości online;
• W środowisku online nie gramy ról, jak w szkole lub sklepie;I
• W środowisku online nie ma podziału publiczności.

DYSKUSJA
moduł 4.4
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Wprowadzenie
Celem modułu 5.1 curriculum jest umożliwienie młodzieży w wieku od 11 do 18 lat refleksji o ich wideo autoprezentacjach nagranych w 
module 1.6 oraz 3.3.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 70 minut.

Wskazówka dydaktyczna
W tym module instruktorzy powinni się powstrzymać od jakichkolwiek osądów. Powinni umożliwić uczestnikom prezentować swoje 
refleksje.
Poproś wszystkich uczestników by byli całkowicie cicho podczas tego modułu, tak jak w kinie. W przeciwieństwie do modułu 3.1, gdzie 
instruktorzy prosili o wspierającą atmosferę oraz każdego uczestnika nagradzali oklaskami, w tym module potrzebna jest spokojna 
atmosfera. Uczestnicy będą za nią wdzięczni.

Podczas oglądania filmów instruktorzy często zauważą, jak uczestnicy odwracają głowę od ekranu podczas wyświetlania ich filmów lub 
jak próbują odwrócić uwagę innych od ekranu. O ile robią to w ciszy, nie blokuj tego. Jeżeli instruktor zinterpretuje jakąś reakcję jako 
ekstremalną, powinien zapytać co się stało. Jeżeli usłyszana odpowiedź powiązana jest z trudnością, negatywnymi emocjami jak wstyd lub 
strach,  instruktorzy powinni rozważyć przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych o pokazywanych filmach. Jednakże te informacje 
powinny być szczere. Jeżeli przekazywane informacje są nieszczere, to tylko zaostrzy sytuację. Szczere i pozytywne informacje zwrotne 
będą miały dłużej trwający efekt oraz zostaną zapamiętane na dłużej.

Przygotowania
• Miej przygotowane indywidualne foldery jak opisane w module 1.6;
• Miej przygotowaną kamerę z nagranymi plikami podczas modułu 3.3 oraz kabel aby podpiąć ją do komputera;
• Miej przygotowaną wypełnioną „Listę nagrań”;
• Miej przygotowany komputer z programem umożliwiającym wyświetlanie filmów;
• Miej podpięty rzutnik oraz głośniki pod komputer;
• Miej wydrukowane Ankiety 5.1, tak, żeby każdy uczestnik miał przynajmniej jedną kopię.

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module pokażemy uczestnikom ich nagrania z sesji pierwszej (moduł 1.6) oraz z sesji trzeciej (moduł 3.3). Są pokazywane dwa filmy 
na każdego uczestnika, jeden po drugim – najpierw nagranie z sesji pierwszej, potem nagranie z sesji trzeciej.

Tym razem oba filmy są pokazywane w formie tradycyjnej, poprzez zwykły odtwarzać filmów, a nie przez Rozszerzoną Rzeczywistość 
(Augmented Reality).

ANALIZA WYNIKÓW ZADAŃ FILMOWYCH
moduł 5.1
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Zacznijmy!
Rozdaj ankiety.
Instruktor wyjaśnia , że teraz będziemy oglądać oba nagrania wszystkich uczestników na dużym ekranie. To stwierdzenie może 
sprowokować kilka przestraszonych odpowiedzi. Po prostu wyjaśnij, iż filmy zostaną zniszczone po warsztatach oraz że najważniejsze jest 
samo doświadczenie. Poproś uczestników by w ciszy i szacunku, tak jak w kinie, oglądali nagrania by dać każdemu szansę na refleksyjne 
doświadczanie wyświetlanych filmów.
Jeżeli będzie to konieczne, powiedz uczestnikom iż tak samo czuliby się źle, jeżeli ktoś śmiałby się z ich nagrań.
Wyjaśnij, iż po zobaczeniu swoich nagrań, uczestnicy powinni wypełniać ankietę.

Teraz zacznij pokazywać wszystkie nagrania w kolejności w jakiej były nagrywane. Ta kolejność jest bardzo ważna, ponieważ filmy na 
kamerze są przechowywane w takiej kolejności

Po tym jak ostatni uczestnik obejrzał oba nagrania oraz wypełnił ankietę, zaczyna,y kolejną część analizy – prezentację. Poproś by 
uczestnicy, po kolei, tak jak były wyświetlane filmy, przeczytał na głos swoje odpowiedzi udzielona na pytanie pierwsze ankiety. Użyj ‘listy 
nagrań” by pilnować kolejności.

Jeżeli instruktor zadaje jakieś pytania, powinny one być pytaniami otwartymi, bez żadnego osądu, zaczynające się od słowa „dlaczego” - by 
sprowokować dłuższe odpowiedzi niż tylko „tak” lub „nie”.
Pytania otwarte wspierają i przywracają równowagę w rozmowie . Głównie motywują adresata to myślenia. Otwarte pytania są szczególnie 
wskazane w sytuacjach gdzie chcemy się dowiedzieć więcej o powodach podjęcia danej decyzji przez adresata.
Łączenie otwartych pytań oraz ramy dyskusji powoduje iż analiza jest procesem poznawczym oraz buduje dalsze relacje oraz połączenia 
pomiędzy instruktorami oraz uczestnikami. Może być tylko tymczasowym stanem, ale dla instruktorów interesujących się procesem 
tworzenia tożsamości przez uczestników jest dobrym źródłem informacji o procesie.

Następnie zapytaj, kto nauczył się czegoś oraz wypełnił odpowiedź na pytanie drugie. Ponownie, jeżeli zadajesz jakieś pytania, powinny to 
być pytania otwarte, bez osądu, zaczynające się od słowa „dlaczego”.

Następnie zapytaj wszystkich uczestników, którzy napisali że zrobili coś inaczej w porównaniu do pierwszego pytania. Ponownie, jeżeli 
zadajesz jakieś pytania, powinny to być pytania otwarte, bez osądu, zaczynające się od słowa „dlaczego”.

Jeżeli zostało trochę czasu, instruktorzy mogą zapytać dla kogo nagrania oraz projekcja były znacznie trudniejsze niż im się wydawało na 
początku, a dla kogo były łatwiejsze.
Instruktor może również zapytać czy ktoś żałuje, że był nagrany i siebie obejrzał. Oraz czy ktoś całkowicie stracił swój lęk przed kamerami.
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Tło
W tym module wykorzystujemy trzy rodzaje analizy:
• Analiza porównawcza;
• Dyskusja;
• Prezentacja.

Analiza porównawcza to technika, która analizuje różne obiekty oraz ocenia je z punktu widzenia przyjętego modelu. Model przyjęty tutaj 
składa się ze zdefiniowanych oraz niezdefiniowanych wielkości planów, zdefiniowanych oraz niezdefiniowanych teł oraz zdefiniowanych 
scenariuszy. Analizowanymi obiektami są uczestnicy.

Dlatego, uczestnicy najpierw oceniają swój występ najpierw poprzez model zdefiniowanych wielkości planów, tła oraz pytań, a następnie 
poprzez model niezdefiniowanych wielkości planów, tła oraz zdefiniowanych pytań.

Ewaluacja następnie jest prezentowana na dwa sposoby – poprzez prezentację: uczestnik czyta na głos odpowiedzi na pierwsze pytanie 
ankiety, które pyta o porównanie obu nagrań. Oraz poprzez dyskusję z instruktorem – oraz opcjonalnie z innymi uczestnikami. Ta dyskusja 
może być wynikiem odpowiedzi na pierwsze pytanie, ale na pewno będzie miała miejsce podczas odpowiedzi uczestników na pytanie 
drugie i trzecie.
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Wprowadzenie
Celem modułu 5.2 w curriculum jest ewaluacja warsztatów przez młodzież w wieku 11 – 18 lat, która uczestniczyła w warsztatach. 
Mierzony jest fakt, czy miał miejsce transfer innowacji. Dodatkowo uczestnicy są poproszeni o samodzielne raportowanie przydatności 
praktycznych oraz teoretycznych modułów. Dodatkowo mogą dodać swoje uwagi.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 10 minut.

Przygotowania
• Miej wydrukowaną ankietę 5.2; każdy z uczestników powinien dostać swoją kopię

Jak...
Drogi nauczycielu,

W tym module dajesz uczestnikom możliwość pisemnej ewaluacji wszystkich poprzednich modułów.

Podczas rozdawania ankiet uczestnikom, proszę przypomnij im, jak koncept “tożsamości” był postrzegany podczas warsztatów oraz co 
koncept “profilowania” pociąga za sobą. Szczególnie młodsi uczestnicy szybko zapominają znaczenie tych abstrakcyjnych konceptów. 
Twoje przypomnienie pomoże uczestnikom skupić się na pytaniach.

ANKIETA 
moduł 5.2



139

Wprowadzenie
Celem modułu 5.3 w curriculum jest zakończenie warsztatów.

Czas trwania
Dla wszystkich uczniów: 10 minut

Przygotowania
• Miej przygotowane i wydrukowane spersonalizowane WCZEŚNIEJ certyfikaty;
• Certyfikaty powinny być podpisane przez instruktorów oraz osoby odpowiedzialne za organizację warsztatów.

Jak..
Drogi nauczycielu,

W tym ostatnim module masz możliwość podziękować wszystkim uczestnikom i przedstawić im swoje ostateczne refleksje.

Następnie poproś uczestników by podchodzili do ciebie pojedynczo. Podziękuj każdemu z nich indywidualnie za udział i przekaż im 
certyfikaty.

Kiedy wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty, warsztaty są zakończone

PODZIĘKOWANIA ORAZ CERTYFIKATY
moduł 5.3
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Wprowadzenie
Przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat „tożsamość” była szeroko omawianym,  dyskutowanym i nawet zaprzeczanym tematem, zarówno 
w dziedzinach nauki jaki i w popularnej kulturze4. Dlaczego ten nagły wzrost zainteresowania? Jedną odpowiedzią może być fakt, iż 
tożsamość jako koncept stała się zdestabilizowana. Do 20 wieku, tożsamości były względnie jasno zdefiniowane, opisane oraz połączone 
za stałymi czynnikami, jak płeć, narodowość, status społeczno-ekonomiczny, wiara.. W 20 wieku  tożsamość przekształciła się z „danej” 
w „projekt życia” dla większości ludzi we współczesnych krajach. Jest wiele powodów takiego rozwoju. Niektórzy twierdzą że to wyniki 
globalizacji oraz masowych migracji oraz kulturowych wymian (i starć) spełniły główną rolę5. Inni wskazują na wpływ rozwoju globalnych 
mediów6 oraz rozprzestrzenianie się nowych technologii, wliczając (mobilny) internet7. IZ dużym prawdopodobieństwem, wszystkie te 
czynniki odegrały rolę – oraz wzmacniały się wzajemnie, tworząc nowe pojęcie tożsamości: „projekt życia” - coś, co ma być odkryte, 
wykształcone oraz ocenione przez każdego człowieka samemu8: “Potrzeba stania się tym kim jestem jest przyszłością współczesnego 
życia… […] Współczesność zastępuje determinację pozycji społecznej kompulsywną oraz obowiązkową auto-determinacją”9

Tożsamość w interakcji 
Jednym z najbardziej wpływowych obecnych konceptów tożsamości jest interakcjonizm. Interakcjonizm stwierdza iż tożsamości są 
tworzone oraz wyrażane w trudnych interakcjach między ludzi. Gdziekolwiek ludzie angażują się w interakcje z innymi, przechodzą przez 
następujący cykl: tworzą interpretację czegoś co nazywamy „definicją sytuacji”10 np. próbują odpowiedzić na pytanie „o co tutaj chodzi?”, 
co jest tutaj oczekiwane pod względem zachowania, zarówno względem siebie jak i innych? W oparciu o te decyzje wybierają pewne 
„role” do odegrania. Przyjmując te role angażują się w „przedstawienia” lub „prezentacja”, których celem jest przekonanie obserwatorów 
„by brali na poważnie wrażenia jakie są prezentowane przed nimi. Są proszeni o uwierzenie iż bohater, którego widzą naprawdę posiada 
atrybuty, które wydaje się że posiada.…”11

Kiedy role są często prezentowane i ciągle ocenianie przez zarówno widzów jak i wykonawce, osoba może identyfikować się z to rolą 
do tego stopnia, iż staje się ona częścią jego auto-obrazu. Słowami Roberta Ezry Park: “W ostateczności, koncepty naszych ról stają się 
drugą naturą oraz integralną częścią naszej osobowości. Przyszliśmy na świat jako indywidualiści, osiągnęliśmy charakter oraz staliśmy się 
osobami”12 Według interakcjonistów, tożsamości nie są „esencją” - gotową, do wzięcia – którą prezentujemy przed innymi. Są one raczej 
wytworami, a konkretniej wynikiem społecznych interakcji z innymi. Ponieważ tożsamości są tworzone w społecznych interakcjach, są 
dynamiczne i otwarte. Mogą się zmieniać w czasie, a dana osoba może mieć różne strony swoje tożsamości, będące w konflikcie ze sobą: 
poprzez inną identyfikację oraz internalizację konfliktujących ról w różnych sytuacjach, ludzie mogą przedstawiać nasze ja jako niespójne i 

4 Parts of this article have been published previously. Please see (Van den Berg, 2010a, 2010b).

5 Cf. (Giddens, 1991; Massey, 2005).

6 Cf. (Meyrowitz, 1985, 1989, 2003).

7 Cf. (Castells, 2000, 2004; Chambers, 2006; Chandler, 1998; Fortunati, 2001, 2003; Frissen & De Mul, 2000; Gergen, 1991; Meyrowitz, 2003; Miller, 1995; Turkle, 1995, 1996, 
2008, 2011; Van den Berg & Leenes, 2011b; Van den Berg, 2008, 2010b, 2012; Vasalou & Joinson, 2009; Wellman, 2001; K. Young, 2013).

8 (Bauman, 2001, p. 142).

9 (Bauman, 2001, pp. 144–145, emphasis in the original).

10 (Goffman, 1986, p. 8; Meyrowitz, 1985, p. 24, 1990, p. 67)

11 (Goffman, 1959, p. 17).

12 (Robert Ezra Park, quoted in Goffman, 1959, pp. 19–20)(Robert Ezra Park, quoted in Goffman, 1959: 19-20)

DR. BIBI VAN DEN BERG: LUSTERECZKO, POWIEDZ PRZECIE...
o tożsamości  i profilowaniu  online
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złożone, jednakże istniejące obok siebie w tej samej osobie. Tożsamości dlatego są wielowymiarowe, o wielu twarzach, zmienne.  
Jednakże są społeczne ograniczenia na przedstawianiu ról i tworzeniu siebie. Myśląc o tożsamościach jako o tworach może sugerować, że 
jesteśmy całkowicie swobodni w kreowaniu siebie na zawołanie – poprzez wybieranie roli jaką chcemy, możemy stać się kim chcemy. Nie 
ma to jednak zastosowania w tym przypadku. Osoby wybierają swoje przedstawienia na bazie interpretacji „definicji sytuacji”. Definicji 
która jest przepełniona pomysłami o społecznych zasadach, odpowiedniości zachowania oraz ograniczeń w jakich wystąpienie danej 
osoby „powinno” zostać, jeżeli chce być ona postrzegana godna sytuacji oraz jej wymogów.
Perspektywa interakcjonistów na tożsamość również okazała się być bardzo istotna podczas studiowania potencjalnych wpływów nowych 
technologii na tworzenie, wyrażanie oraz doświadczanie tożsamości.13 Założeniem tutaj jest to, że jeżeli te technologie będą miały wpływa 
na tworzenie oraz wyrażanie tożsamości w życiu codziennym, jesteśmy w stanie zobaczyć tego efekty w, oraz poprzez interakcję z tymi 
technologiami.

Tożsamość i nowe technologie
Nowe technologie wchodzące w społeczeństwa zmieniają te społeczeństwa oraz ich sposoby działania. Dowody na to mogą być 
znalezione poprzez historie rozwoju technologicznego, od odkrycia pisma, poprzez druk, aż po cyfrowe technologie.14  Wiele badań zostało 
przeprowadzonych by mierzyć wpływ nowych technologi na auto-postrzeganie przez ludzi oraz na tworzenie i wyrażanie ich tożsamości.15 
Ten wpływ ma miejsce na kilku poziomach. Na przykład, używanie  technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych umożliwia ludziom 
na posiadanie nowych sposobów, nowych kanałów na wyrażanie swoich tożsamości innym.16 Częściej niż w dawnych czasach, tworzenie 
i wyrażanie (aspektów) samych siebie stało się kwestią wyboru: możemy wybrać z kim chcemy mieć interakcje, w jakich sieciach chcemy 
uczestniczyć. A w tych sieciach możemy wybierać bardziej niż wcześniej, które partie nas mają być widoczne. Te fakty mają wpływ na 
auto-koncepcje ludzi. 
Dodatkowo, nasze tożsamości są podatne na interakcje z technologią jako obiektami. Badacze filozofii technologii okryli iż nasze 
zakorzenione zaangażowania z otaczającym nas światem, są zawsze oparte na związkach, nie tylko między ludźmi, ale również z obiektami 
które nas otaczają, środowiskami które zamieszkujemy, i przez które poruszamy się w życiu codziennym.17 Obiekty nigdy nie są „po prostu 
tam” jako rewizyty, narzędzia oraz element wystroju. Raczej, jak poruszamy się  oraz gramy w naszym codziennym świecie, nasze  akcje 
zawsze koniecznie zawierają warunek naszych relacji względem otaczających nas obiektów. Ma to zastosowanie od wszystkich obiektów, 
szczególnie do aspektów technologii.
Badacze odkryli iż technologie mogą prowokować szeroki zakres społecznych odpowiedzi u ludzi – odpowiedzi, których byśmy normalnie 
oczekiwali tylko w reakcjach z innymi ludźmi.18 Na przykład, ludzie mają tendencję do prezentowania najwyższych poziomów lojalności do 
maszyn, które „pomagają” im wypełnić zadanie,19 oraz są znacznie bardziej uprzejmi podczas oceniania pracy maszyny, jeżeli wypełniają 

13 Cf. (Horton & Wohl, 1956; Meyrowitz, 1989, 2005; Riggins, 1990; Roosendaal, Fennell, & Van den Berg, 2012; Van den Berg & Leenes, 2011a, 2011b; Van den Berg, 2008, 
2010a, 2010b; Vasalou & Joinson, 2009).

14 Cf. (Luhmann, 2000; McLuhan, 1962; Meyrowitz, 1985, 2003).

15 Cf. (Castells, 2000, 2004; Gergen, 1991; Turkle, Taggart, Kidd, & Dasté, 2006; Turkle, 1984, 1995, 1996, 2011).

16 (Turkle, 1984, 1995, 1996).

17 (Ihde, 1990; Verbeek, 2005).

18 (Nass, Moon, Fogg, Reeves, & Dryer, 1995; Nass, Steuer, Tauber, & Reeder, 1993; Nass, Steuer, Henriksen, & Dryer, 1994; Nass, Steuer, & Tauber, 1994; Reeves & Nass, 1996).

19 (Nass & Moon, 2000).
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ankietę na tej maszynie, niż na innej maszynie.20 Interesująco, maszyny nie muszą być bardzo fikuśnie, złożone lub inteligentne by ludzie 
się zachowywali społecznie względem nich – społeczne działanie jest dla ludzi tak naturalne, że jest ich „standardowym” sposobem 
podchodzenia do świata, niezależnie czy mają do czynienia z obiektami, czy też osobami. Rosalind Picard nazywa to „domyślnym modelem 
odnoszenia się do innych”21: społeczny model, pierwotnie skierowany do interakcji międzyludzkich, ale automatycznie i podświadomie 
używany gdziekolwiek najmniejszy bodziec go wyzwoli – nawet jeżeli wyzwala go maszyna, a nie człowiek. Dlatego, ludzie mają tendencję 
do reagowania na media i technologie jakby były istotami ludzkimi22

Bezpiecznym jest by założyć, że im mądrzejsze staną się technologie, tym mocniejsze będą te reakcje. Wcześniej wspominałam iż 
zwiększone poziomy personalizacji oraz aktywności współczesnych technologii mogą w ostateczności prowadzić do postrzegania takich 
mądrych technologii jako „prawdziwych innych.23 Nie tylko te technologie przejmą nasze różne zadania i obowiązki, będą również aktywnie 
angażować nas w aktywności poprzez dostarczanie nam (wybranych przez nie) sugestii produktów, reklam oraz informacji opartych na 
zawartości, ale co ważniejsze, poprzez dostarczanie nam tych sugestii, mądre technologie będą nam dawały pogląd, na to kim jesteśmy 
– lub jak jesteśmy postrzegani. Czasami mogą nam zasugerować coś, czego nie uznalibyśmy za interesujące  lub warte oglądania. A co 
dziwne, oznacza t iż technologie mogą nauczyć nas rzeczy o nas samych,  których nie wiedzieliśmy o tej porze.
Jeden niedawny rozwój technologiczny odgrywa kluczową rolę w tworzeniu takich mądrych, aktywnych technologii: profilowanie.

Profilowanie online
Kiedy osoby korzystają z Internetu, zostawiają różne ślady podczas szukania informacji, dzielenia się informacjami z przyjaciółmi, czatowania 
oraz gra w gry online. Część śladów jest zostawiana świadomie i celowo, na przykład podczas kupowania produktów w internecie, 
zostawiając imię i nazwisko, adres, numery kart kredytowych, by otrzymać zamówione produkty. Jednakże zostawiają równocześnie mniej 
przejrzyste i widocznie ślady, czasami nie mając o tym świadomości. Na przykład, strony wykorzystują ciasteczka do śledzenia zachowań 
osób, czasami tylko do śledzenia wewnątrz jednej domeny, czasami do śledzenia przez wiele stron. Dlatego firmy zbierają informacje o tym, 
co klikają użytkownicy (tzw. „clickstream data”), co czytają, ile patrzą na konkretne strony, co kupują itd. Te informacje są wykorzystywane 
do budowania profili, a tworzenie takich profili nazywa się profilowaniem online.24 Firmy mogą używać profilowania do różnych celów, np. 
spersonalizowane reklamy, personalizacja lub dyskryminacja cenowa.
Często, indywidualne profile online są łączone z danymi dużych grup osób. Informacje  są przechowywane w dużych bazach danych, 
które są później wykorzystywane do analityki danych: odkrywanie wzorów i powiązań w takich zbiorach danych. Takie powiązania mogą 
dostarczać przewidywania o prawdopodobieństwie iż dana osoba będzie chciała kupić konkretny produkt, szukała określonych informacji 
lub miała skłonności do konkretnych zachowań.25 

20 (Reeves & Nass, 1996).

21 (Picard, 1997, p. 15).

22 (Reeves & Nass, 1996, p. 6). Also see (Fogg, 2003; Turkle, 2007).

23 (Van den Berg, 2010a).

24 Cf. (Hildebrandt, 2008; Rubinstein, Lee, & Schwartz, 2008; Taipale, 2003).

25 Cf. (Han & Kamber, 2006; Taipale, 2003).



143

Profilowanie online i tożsamość
Kiedy idziemy do świata online, zostawiamy w domu nasze cielesne, fizyczne “ja”. Jednak w internecie również mamy tożsamości. W 
podstawowym sensie – kiedy tylko chcemy używać internetu, nasz komputer musi być zidentyfikowany by umożliwić nam odwiedzanie 
stron, kupowanie rzeczy i komunikowanie z innymi. Identyfikacja jest jednym z aspektów tożsamości. Aktywnie dzielimy się informacjami 
identyfikującymi nas, np. przy kupowaniu rzeczy online podajemy imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej. Dodatkowo poza 
udostępnianiem tego typu informacji, prezentujemy nasze tożsamości w bardziej rozwinięty sposób, np na Facebooku. Dlatego dzielimy 
się z innymi online podstawowymi informacjami o sobie, naszymi tożsamościami. Wynikiem tego nasze działania w internecie budują 
pewien “obraz online” każdego z nas. Nazwijmy ten obraz prezentowaną osobą. 
Prezentowana osoba reprezentuje nas (lub kim myślimy, że jesteśmy) w świecie online. Jest to reprezentacja każdego z nas ze świata 
rzeczywistego. Oczywiście nie mamy pełnej kontroli nad osobą jaką prezentujemy online. Mimo wszystko, inni ludzie  mogą dokładać się 
do istniejącego naszego obrazu online, np. poprzez pisanie wiadomości lub udostępnianie zdjęć online. Dlatego poza naszą prezentowaną 
osobą, którą każdy ma, mamy również narzucaną osobę. Narzucana osoba odnosi się do obrazu jaki inni budują o nas. Innymi słowy 
prezentowana osoba odnosi się do osobistej autoprezentacji online, gdzie narzucana osoba odnosi się do obrazu budowanego przez 
innych.
Oczywiście wielu z nas ma wiele prezentowanych osobowości w internecie, tzn. mamy różne reprezentacje siebie dla różnych ustawień 
online. Jest to bardzo podobne do tego co robimy w świecie offline: tutaj też pokazujemy różne role dla różnych publiczności i sytuacji. 
Gramy różne role. To samo odnosi się do internetu. Wiele osób które mają konto na Facebooku i LinkedIn udostępniają bardzo różne 
informacje o sobie, zarówno prywatne, osobiste jak i zawodowe. Również dzielimy się różnymi informacjami ze sklepem internetowym 
jak Amazon.com (imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej), z portalem randkowym (imię i nazwisko, zdjęcie, zainteresowania, 
preferencje, szukam...) lub z bankiem (numer konta bankowego, pin). Można by powiedzieć że dzielenie naszych tożsamości online na 
różne osoby odtwarza cyfrowo to co naturalnie robimy w prawdziwym życiu, czyli odgrywanie różnych ról przed różnymi publicznościami. 
Jak powiedzieliśmy mamy całkiem dużo kontroli  nad prezentowanymi osobami w świecie online. Możemy decydować, jakie informacje 
chcemy udostępniać i komu, oraz możemy dokładnie myśleć nad zawartością i formatem rzeczy którymi chcemy się dzielić. Jednak 
niestety mamy zdecydowanie mniej kontroli nad naszymi narzucanymi osobami, nad obrazem jaki inni budują o nas i udostępniają przez 
internet. Na przykład, kiedy inni rozsyłają negatywne informację o nas, trudno jest kontrolować takie informacje, usuwać je lub edytować. 
Dodatkowo wzrost profilowania dalej obniża kontrolę. Nowa kategoria narzucanej osoby może być stworzona na bazie cichych, ukrytych 
śladów zostawianych przez osoby w internecie, poza ich świadomością i kontrolą.
Kiedy firmy tworzą profile osób, te profile zawierają obrazy każdego klienta, kim są, co lubią, czym się interesują. Można by to postrzegać 
jako pewnego rodzaju narzucona osoba. To obraz osoby (lub zbioru osób) stworzony przez kogoś innego (firmy) który może (lecz nie musi) 
odpowiadać potrzebom klientów. Firmy zaangażowane w profilowanie mają skłonność do używania dużej ilości danych to tworzenia 
profili, by mieć bogate i szczegółowe obrazy osób – lecz każdy z profili jest ich interpretacją ludzkich zainteresowań, preferencji oraz 
tożsamości, raczej niż auto-zrozumienie lub prezentacja samych osób.
Jak widzieliśmy powyżej, firmy budujące profile mogą używać informacji udostępnianych przez użytkownika celowo, jak również informacji 
zostawianych za sobą podczas surfowania po sieci. Profilowanie jest często wynikiem połączenia obu rodzajów danych: informacji 
dawanych celowo oraz zbieranych śladów użytkowania sieci. Drugi rodzaj danych nie jest zostawiany świadomie, jest destylowany 
z wzorów zachowań użytkownika. Ponieważ profilowanie jest budowane na informacjach jakie wysyłamy, mogą istnieć ważne różnice 
pomiędzy osobami które prezentujemy online (prezentowana osoba) i osobą która jest narzucana nam poprzez profilowanie (narzucana 
osoba). 
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Jak widzieliśmy firmy używające profilowania mogą wykorzystywać zostawiane przez nas informacje, ale również informacje wysyłane 
przez nas podczas surfowania po sieci (np. dane clickstream). Informacje udzielane celowo przez nas mogą budować zupełnie inny obraz 
niż ten budowany przez dane clickstream. Spójrzmy na przykład jak to działa. Karen ma profil na Facebooku, na którym udostępnia 
informacje o tym co robi, z jakim ludźmi przebywa oraz jakie rzeczy lubi w internecie. Na jej stronie Karen pokazuje się z jak najlepszej 
strony – podobnie jak większość z nas.26 Jednak kiedy nie jest na Facebooku, Karen używa Google by dowiedzieć się więcej o chorobach 
umysłowych. Mama Karen cierpi na depresję co ma znaczny wpływa na jej życie. Prawie nikt o tym nie wie, tylko kilka przyjaciół w 
szkole. Nigdy nie pisze o tym na Facebooku. Jednak ponieważ chce pomóc mamie jak tylko potrafi, regularnie używa Google by szukać 
informacji o powodach występowania depresji i różnych terapii. Co więcej, również rozmawia z innymi ludźmi cierpiącymi na depresję 
poprzez platformę dyskusyjną – wszystko by lepiej zrozumieć na co choruje mama. Używa tam loginu, nie swojego prawdziwego imienia. 
Na podstawie danych clickstream Karen, firmy profilujące mogą dodać ją do kategorii takich jak “cierpi na chorobę psychiczną”, “cierpi na 
depresję”, “potrzebuje lekarstw na chorobę psychiczną” oraz “szuka pomocy w grupach wsparcia w depresji”. Ta firma może wie że szuka 
tych informacji dla mamy, ale może również tego nie wiedzieć. Mogą błędnie wywnioskować że Karen sama cierpi na depresję.
Niezależnie od tego faktu, narzucana osoba Karen może teraz zawierać informacje o chorobie umysłowej, o depresji, pomijając fakt że 
nigdy nie dzieliła się tą informacją (o sytuacji w domu) online. Ta informacja została wyciągnięta z jej historii wyszukiwania i zachowań na 
forach dyskusyjnych, nigdy nie była aktywnie udostępniana przez nią. Jej narzucona osoba znacznie się różni od obrazu jaki prezentuje 
sama na Facebooku. Jej sekret, który doszczętnie ukrywa może być ujawniony, a przynajmniej doczepiony do jej osoby, czego może nie 
wiedzieć.
Każda strona na Facebooku jest pokryta spersonalizowanymi reklamami. Te reklamy są prezentowane na bazie profilowania, czyli na bazie 
interpretacji zainteresowań danej osoby, pragnień, potrzeb oraz tożsamości tworzonej przez firmy. Spersonalizowane reklamy prezentują 
narzucaną osobę: prezentują obraz, który „inni” (w tym wypadku firmy) mają o danej osobie. Biorąc przykład Karen: Co by się stało jeżeli 
Karen nagle zaczęłaby widzieć reklamy na Facebooku na temat lekarstw na depresję (w oparciu  o jej wyszukiwania poza Facebookiem!)? 
Jakby się czuła? Może na początku by myślała że to przypadek, ale co by było gdy powtarzało się to częściej? I stało się bardziej różnorodne, 
zawierające nawet reklamy klinik lub grup wsparcia? Obie osoby Karen – prezentowana i narzucana – byłyby konfrontowane ze sobą na 
Facebooku: obraz który chętnie prezentuje światu byłby rozszerzony o informacje których tam nie umieszczała, które mają źródło poza 
Facebookiem, źródła które opowiadają, ale nie to co by chciała powiedzieć...
Oczywiście można by się kłócić że to nie jest problem. Jedyną osobą która widzi spersonalizowane reklamy na Facebooku jest właściciel 
strony. Prawda? Więc jedyną osobą która by widziała te reklamy jest Karen. Nie ma problemu. Czy na pewno? Niestety sprawy nie są takie 
proste.. Spersonalizowane reklamy które oglądamy na Facebooku często są wynikiem tego co lubią nasi przyjaciele. Co oznacza że widzimy 
proponowane produkty oparte na ich profilach, gdzie oni widzą produkty oparte na naszych. To bardzo zła wiadomość dla Karen. Jeżeli 
spersonalizowane reklamy na pigułki na depresję pojawią się na Facebooku w oparciu o jej narzuconą osobę, istnieje szansa że pojawią 
się również na osobistych profilach jej znajomych, z dodaną informacją “Karen lubi to”..

Narzucanie osoby
Widzimy teraz, jak poprzez efekt narzucanej osoby profilowanie może mieć ważny wpływ na postrzeganie ludzi przez siebie nawzajem. 
Możemy założyć iż taka narzucana osoba może mieć wpływa na auto-percepcje  danej  osoby. Mimo wszystko, kiedy osoby są narażone 
na produkty, informacje oraz wiadomości oparte na narzucanej osobie, może mieć to wpływ na kilku poziomach. Ponieważ jesteśmy 
narażeni na spersonalizowane reklamy oraz usługi dostosowane (z założenia) do naszych preferencji, przez to nie mamy dostępu do 

26 Cf. (boyd, 2008; Tufekci, 2008; A. L. Young & Quan-Haase, 2009).
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informacji, które zostały uznane za mało istotne, nie mające zastosowania, jak np. z reklamami w telewizji, gdzie targetowana jest szeroka 
publiczność. Dlatego każdy trafia do własnego, osobistego „balona informacji”,27 a przez narzuconą osobę wzrasta ryzyko iż kupią produkty 
lub usługi, które są bliższe narzucanej osobie.
Dodatkowo, spersonalizowane balony informacji otaczające osoby w ten sposób mają wpływ na ich auto-postrzeganie, w sensie 
wzmacniania idei o swoim „ja”, które mogą mieć. Jak widzieliśmy powyżej teorie interakcjonistów o tożsamości skupiają się na tożsamości 
jaki wytworze, czymś co jest tworzone i jest postrzegane przez odgrywane role. Osoby wyrażają części siebie przed publicznościami 
wewnątrz (społecznych) więzi konkretnych sytuacji. W tym samym czasie wpływają na nich postrzegania przez publiczność oraz reakcje 
na takie auto-ekspresje. Dlatego, osoby tworzą oraz wytwarzają ich tożsamości przez tak zwane „cykle tożsamości”: auto-wyrażanie, 
auto-postrzeganie, auto-tworzenia. Współczesne, mądre, odpowiadające technologie mogą funkcjonować jak „publiczności”, które mogą 
wpływać na auto-ekspresję oraz postrzeganie użytkowników. Profilowanie online może być jedną z takich technologii. Narzucana osoba 
tworzone przez profilowanie i zmaterializowana przez np. spersonalizowane reklamy, mówi użytkownikom co „myśli” i kim/czym są ci 
użytkownicy. Co może mieć w czasie subtelny wpływ na auto-percepcje użytkownika.
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WSTĘP
Subiektywnie – tu i teraz w tym kontekście  Dynamicznej Tożsamości piszę... KTO? Beata Staszyńska, KIEDY? marzec 2015, GDZIE? Gdańsk, 
Polska, dostęp do Internetu – wi-fi – szybkość 100,0 Mb/s PO CO?  –  aby podzielić się „własnym fragmentem” spojrzenia z refleksją na 
praktyczne znaczenia warsztatu filmowca; CO? Dynamiczna Tożsamość – koncept poznawczy – warsztaty – eksperymenty – badania - 
projekty - wspólnie stworzony z Onno Hansenem. JAK ? ponieważ od prawie pięciu lat swój warsztat reżysera filmowego – dokumentalistki 
wykorzystuję w edukacji – w poszukiwaniu nowych narzędzi edukacyjnych – dydaktyk i metod, które będą nadążać z tym jak ewolucja 
technologiczna zmienia nas i zmienia nasze zachowania wobec innych i sytuacji. I to właśnie mnie interesuje – jak zachowuje się człowiek 
i jak jest interpretowany, gdy podejmuje decyzje o autoprezentacji.
Czy można myśleć o filmie – opowiadaniu obrazami - w taki sam sposób jak o autoprezentacji? Na potrzeby tego artykułu, zakładam, 
że tak. W filmie jest bohater – czasem zbiorowy, który wymyka się „kodom” i subiektywnemu spojrzeniu reżysera. Sam siebie może 
interpretować, a jednak nie ma wpływu na interpretację innych. Może filmowy portret lub autoportret to lustro, które odbija „subiektywnie” 
także nasz ja – to kim jesteśmy? (...) Wspominam swoje doświadczenie z pilotażowych warsztatów dla uczniów liceum i dorosłych w 
2012 roku w Gdańsku (Polska), gdy jako jeden z instruktorów prowadziłam eksperymentalne ćwiczenie z użyciem kamery, polegające 
na nagraniu odpowiedzi: „Kim jesteś do teraz?”; dziennikarka radiowa przez wiele godzin rejestrowała materiały z całych warsztatów; 
potem zmontowała materiał a ja, gdy usłyszałam to na antenie radiowej – byłam przekonana, że „jej portret o mnie”  to na pewno „nie 
ja”. Poprzez tę konfrontację ze sobą - i każdą wcześniejszą i kolejną - tylko potwierdzam swoje przekonanie, że każdy ma swoją historię i 
odpowiadanie o sobie w swojej głowie. 

JĘZYK OPOWIADANIA OBRAZAMI
Sztuka filmowa może być postrzegana jako szeroki zakres wiedzy, w którym praktyka i konkretne profesjonalne umiejętności mogą z 
łatwością zweryfikować teorię, podczas gdy rozwój techniczny i technologiczny są w stanie zrewolucjonizować poetykę filmów i 
ich przesłania. Ale za każdym filmem zawsze stoi autor lub grupa twórców. Zatem czy można by powiedzieć, że jest to subiektywne 
przedstawienie rzeczywistości [w przypadku filmu dokumentalnego] lub opowieść oparta na fantazji [w przypadku filmu fabularnego]? To 
oczywiście nie są definicje – to tylko mój punkt widzenia. 
Bohater. Przecież to ja, i/lub tylko – ty, ona, on, oni – my.  Wybieramy fragment rzeczywistości, w którym widać nas w jakimś „wybranym 
świadomie” kontekście. To może być nawet najmniejszy element statyczny filmu – jedną klatkę, która jest jak zdjęcie, na którym to co 
widać ma znaczenie i może być interpretowane inaczej przez każdego. 

MGR BEATA STASZYŃSKA: BYĆ SUBIEKTYWNYM
elementy gramatyki języka filmowego
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A może jest jakiś „kod”, który jedni znają a inni mniej lub nie? No tak – oczywiście, że jest. Jednak sadzę  - a to na podstawie  realizowanych 
warsztatów pilotażowych (2011-2015), że z jednej strony interpretacja wymyka się regułom ”kodu”, a z drugiej kolejne pokolenia 
(wspierane natarciem technologicznym „udogodnień” tworzą „współczesne – nowe - teorie, które jednak mają korzenie w owym „kodzie” 
– w domyśle „elementach gramatyki języka filmowego”) tworzą swoje zupełnie nowe „kody”. Ale czy zupełnie nowe? 

WIDZIMY OBRAZY 
Czy to samo odnosi się do każdego obrazu, który rejestrujemy naszymi zmysłami, a który nie jest filmem, częścią filmu lub zdjęciem? Według 
mnie - tak. Te rozważania są ważne, gdy siadamy nie tylko przed np. włączonym monitorem komputera lub ekranem telewizora. Nawet, 
gdy wyglądamy przez okno pociągu lub samochodu, to pojawiają się obrazy. W tych obrazach osoby, obiekty – mogą być i statyczne, i w 
ruch – jeśli my poruszymy nawet tylko gałką oka, a potem głową...wprowadzamy je w ruch. Obraz filmowy ma naturę kinetyczną (opartą 
na zagadnieniu ruchu – ruchu rzeczywistego lub pozornego) w czasie i w kontekście semantycznym. 
A gdy stoimy przed lustrem – czy wtedy też powstaje „obraz kinetyczny”? A zarejestrowany lub nie – czy jesteśmy gotowi wystawić go 
do interpretacji przez innych? Przez kogo może być interpretowany i w jakim celu? Te pytania zostawiam do refleksji i sama uważam je za 
istotne. 

BOHATER = AUTOR = DYSTRYBUTOR
Zarysowała się sytuacja, w której pewne obrazy (ich zawartość – osoba, osoby – obiekty ruchome i nie ruchome) są w ruchu względem 
nas [np. , który oglądamy na ekranie], a względem innych „obrazów” to my się poruszamy [np. widok za oknem w pociągu]. Obie 
te sytuacje tworzą przestrzeń obserwacji dla jednych, a możliwość komunikacji – narracji -  dla innych. W czasach, gdy internet jest 
jak tlen, to bohaterami i autorami stajemy się i wydawcą stawać się możemy w prawie tym samym momencie: robisz sobie zdjęcie /
video – jeden „klik” i opublikowane. Spełnione trzy elementy i jesteś „dostępny” dla innych – Twoja część tożsamości – wizerunku. Ten 
błyskawiczny zestaw możliwości to szansa i pokusa, które według mnie wymagają od każdego z nas więcej wiedzy o tym co znaczą lub 
mogą znaczyć wszystkie elementy obrazu, które składają się na nasz autoportret – czyli portret subiektywny..., a w tym może pomagać 
nawet podstawowa znajomość elementów gramatyki języka filmowego. Obecnie to nie jest już wiedza zarezerwowana dla specjalistów, 
ale wiedza specjalistyczna.

SĄ PYTANIA, NA KTÓRE BRAK ODPOWIEDZI - I?
Cieszę się, że to m. in. ciekawość, a nawet przypadek są siłami napędzającymi nowe formy ekspresji, występujące również we współczesnych 
mediach audiowizualnych, a w filmach szczególnie. Kolejne eksperymenty filmowe ciągle dążą do nowych metod projekcji, od technologii 
3D do hologramów. Czy to niedaleka przyszłość? Internet, jako nie tak stary wynalazek, daje już teraz możliwości, o których przeszło 20 
lat temu marzyliśmy. Możemy streamować (przesyłać) obraz video i dźwięk na ogromne odległości. Monitoring w miastach używa coraz 
lepszych kamer i jest w stanie dostrzec każdy detal. Gromadzi się ogromne ilości danych na nasz temat – także filmowych (czyli wideo) – 
kto i kiedy będzie to oglądać dla rozrywki, kiedy dla interpretacji? 
Pozostając z tymi pytaniami nie obawia się braku jednoznacznych odpowiedzi – nie ich szukam. Sądzę, że mamy szansę więcej rozumieć i 
świadomie postępować z odpowiedzialnością, a fakt, że istnieją jednak konkretne reguły - „kody”, które budują podstawy profesjonalnych 
umiejętności twórców filmów mogą nam w tym pomóc, bo jako świadomy bohater, czy też autor, możemy tworzyć takie ”obrazy”, których 
intencje będziemy przynajmniej znać i wtedy jest otwarta droga do polemiki i dialogu. To właśnie gramatyka języka filmowego da nam 
taką szansę. Zestaw reguł, znaczeń, praktyk i ograniczeń, których składniki mogą być przydatne w wielu aspektach naszego życia i działań.
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GRAMATYKA FILMU  
W koncepcie Dynamiczna Tożsamość zajmuję się się jednym z elementów gramatyki języka filmowego.  Stosujemy  wielkości planów 
filmowych – to co widzimy w kadrze i tło – jako element konfrontacji ze sobą i autointerpretacji poprzez autorefleksję.
Krótko o historii gramatyki języka filmowego. W polskiej teorii filmu ciekawym działaniem był projekt Bolesława Lewickiego: projekt 
gramatyki języka filmowego [Bolesław W. Lewicki , Gramatyka języka filmowego , “Kwartalnik Filmowy “ 1959 , nr 1]. Uznawał on gramatykę 
filmu za dyscyplinę teorii filmu, która „zajmuje się [...] budową morfologiczną dzieła filmowego, jego stałymi elementami. Gramatykę filmu 
definiuje się w sposób ścisły jako naukę o montażowym systemie planów i ustawień”. B. Lewicki sądził, że przedmiotem badań gramatyki 
filmu jest tzw. język filmowy „w jego podstawowym, logicznym kształcie”. Gramatyka filmu bada i kodyfikuje więc komunikatywność dzieła 
filmowego, nie zajmując się bezpośrednio jego wyrazem artystycznym. Jak zauważał Lewicki, nazwa ‘gramatyka filmu’ była rozumiana 
w pewnym stopniu w sposób przenośny, ponieważ została wzięta „z terenu językoznawstwa do teorii filmu ze względu na konkretne 
pokrewieństwa strukturalne i morfologiczne, zachodzące między dziełem filmowym a dziełem literackim”. 
A co teraz? Teraz, kiedy język opowiadania filmowego nie poddaje się już ani swobodnie, ani na siłę poszukiwaniu norm czy próbom 
wartościowania znaczeń języka filmowego? Czy nie warto poznawać i rozumieć narrację obrazem – film - zdjęcie - poprzez elementy 
gramatyki języka filmowego? Wg mnie warto – to daje zawsze metabazę do własnego język a opowiadania – własnych doświadczeń – 
sądzę, że zawsze może być ten pierwszy raz.

A TY?
Chociaż zmieniły się czasy. Kontekst zmienia się nawet dynamicznej i ramy mogą ulec zmianie. Tym bardziej – pojedyncza osoba może 
stanowić „ramę”. I ten łatwy błyskawiczny rozwój jakości obrazu,  dostęp do sprzętu filmowego amatorskiego (a nawet profesjonalnego), 
zmienione i skrócone procesy technologiczne produkcji filmu, nieograniczona terytorialnie możliwość natychmiastowej publikacji i 
dystrybucji, rysują dla nas ciekawy obszar rozważań o tym, jak umiejętności świadomej refleksji i autorefleksji, prezentacji i autoprezentacji, 
budują narrację, która w dobie Internetu jest wyzwaniem. Widzimy zadanie jakie stoi przed młodym pokoleniem, ale i osobami dorosłymi, 
którzy w naturalnych, dostępnych kanałach komunikacji używają narracji obrazem. Czy rozumieją co oznaczają ich komunikaty albo jak są 
interpretowani? Czy ja to rozumiem? A TY? To jest rama naszych poszukiwań – włącz się w nie – i na początek tyko miej refleksję, to może 
być pasjonujące ...
Pasjonujące jest dla mnie poszukiwanie narzędzi edukacyjnych - metod warsztatowych - wpierających się na stabilnych teoriach i 
praktykach sztuki filmowej, która dyscyplinując różne dziedziny ekspresji artystycznej, buduje narracje w czasie i jako film dociera do 
widza, pobudzając jego indywidualne i zbiorowe pokłady do interpretacji znaczeń.
Film dociera do widza, zatem obudza jego indywidualne i grupowe możliwości interpretacji znaczeń. Język filmowy powstał w momencie, 
gdy twórcy pierwszych ruchomych obrazów zrozumieli różnicę pomiędzy luźno połączonymi obrazami, prezentującymi różne stadia ruchu, 
a ideą, gdzie obrazy mogą pozostać w kontekście do siebie samych. Poprzez połączenie dwóch różnych symboli, tworzą się nowe środki 
przekazu emocji lub myśli. 
Ludzkie potrzeby obserwacji i komunikacji są impulsem do coraz to nowych narzędzi, jednak to „co i ile widać w kadrze (wielkość 
planu)” długo jeszcze pozostanie uniwersalną podstawą gramatyki języka opowiadania obrazami oraz obszarem do eksperymentów i 
indywidualnych decyzji służących narracji. I dlatego wiele osób szuka sposobów...jak poznawać i rozumieć świat ...to niekończący się 
proces i genialne jest to , że każdy ma do tego prawo. A jeśli z empatią  i refleksyjne – chociaż czasem popełniając błędy – eksperymentuje 
– to ja to popieram. To tylko mój – subiektywny punkt widzenia.
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Wprowadzenie
Obecne serwisy informacyjne online, poczynając od stron z wiadomościami , poprzez sklepy aż po wyszukiwarki, adaptują swój wygląd, 
by stworzyć spersonalizowane doświadczenie dla ich odwiedzających. Jak te serwisy mogą wiedzieć kim jesteśmy, oraz co tak naprawdę 
wiedzą o nas? Czy powinniśmy martwić się tymi procesami, czy też one po prostu poprawiają nasze doświadczenia online?

Każdy krok, który pokonasz online, zostawi ślad w komputerze będącym własnością kogoś innego. Kiedykolwiek używasz swojego 
urządzenia by odwiedzić serwis internetowy, dostawca tego serwisu wie gdzie została wysłana informacja na ten temat; nie mamy żadnych 
środków by zapobiec trzymaniu danych o takiej interakcji (pomiędzy pytaniem a odpowiedzią). Ponieważ wyizolowana interakcja zawiera 
zbyt mało informacji o preferencjach użytkownika by umożliwić personalizację, dostawcy usług internetowych będą starali się przejąć jak 
największe ilości interakcji, by budować tak zwane profile online swoich użytkowników.

Jak profilowanie wygląda od strony technicznej
Najprostszym (i najbardziej przejrzystym) sposobem profilowania online jest po prostu proszenie użytkowników o założenie konta oraz 
logowanie się do serwisu; na przykład, by zyskać poprawione doświadczenia użytkownika lub opcje nie dostępne dla szerokiej publiki. Na 
urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony lub tablety, dostawca usług jest w stanie przekonać użytkownika, by zainstalował  aplikację 
(która zazwyczaj w stu procentach opiera się o proces tworzenia konta).28 Jednakże, wszyscy użytkownicy, którzy nie stworzą konta lub 
zainstalują aplikacji, mogą być często śledzeni przy pomocy różnorodnych metod, które krótko omówimy.

Toolbary oraz inne oprogramowania specjalnego użytku
Microsoft, Yahoo! i wiele mniejszych firm (np. Ask), są znane z pobierania informacji o przeglądanych stronach poprzez zainstalowane 
toolbary. Kiedy zainstalujesz jeden z nich, zgadzasz się aby zbierał on informacje o twoim zachowaniu online – o twoich wszystkich 
aktywnościach podczas przeglądania internetu. Dodatkowym zyskiem dla firmy oferującej taki toolbar jest to, że mogą budować profile 
użytkowników w oparciu o interakcje wychodzące poza ich serwisy. 
Podobnie Google ma przyjemną opcję w ich darmowej przeglądarce Chrome, gdzie możesz synchronizować konta na kilku urządzeniach.  
Również Mozilla Firefox oferuje taką usługę. Dużą zaletą jest fakt, że możesz wszystkie hasła i loginy trzymać w jednym miejscu i przenosić 
zakładki i okna poprzez różne urządzenia. Dzięki temu dostawca usług może powiązać wiele przeglądarek z jednym kontem, oraz zbierać 
informacje o działaniach użytkowników na różnych urządzeniach.

Ale używając tej opcji powinieneś być świadomy, że zgadzasz się na kontrolę tego co przeglądasz – by poprawić zrozumienie twoich 
interesów, poprzez zwiększenie poziomu profilowania.

W tych przypadkach jest względnie jasno, iż informacje osobiste są udostępniane w zamian za poprawione doświadczenia użytkownika. 
Podczas gdy proces uzyskiwania pozwolenia na profilowanie użytkownika mógłby być bardziej przejrzysty, większość użytkowników 
może zbytnio się nie przejmować, gdy okaże się, iż ten darmowy adres e-mail, nie jest tak naprawdę podarkiem, lecz został pokryty 
udostępnianiem osobistych informacji. A duże firmy internetowe nie mogą sobie pozwolić na traktowanie tych danych z brakiem szacunku, 
ponieważ koszt zmiany dostawcy usług jest niewielki – natychmiast straciliby cierpliwie budowaną bazę użytkowników.

28 A joint study by Intel Labs, Penn State, and Duke University revealed in 2010 how 15 out of 30 popular apps send users’ location information to remote advertisement or 
analytics servers, while none of these mentioned the data collection practice in the user license agreements (appanalysis.org, last accessed April 20th, 2015).

PROF. DR. INŻ. ARJEN P. DE VRIES: PROFILOWANIE ONLINE 
jak i dlaczego??
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Ciasteczka (Cookies)
Sytuacja jest inna, kiedy wiele firm dzieli się informacjami o aktywnościach online, bez pytania swoich użytkowników. Niezależnie, stało 
się szeroko stosowaną praktyką dzielenie  się informacjami o odwiedzanych stronach  z dużą ilością firm, o których nawet nie słyszałeś.29 
Najpopularniejszym mechanizmem, który umożliwia wielu stronom zbieranie informacji o naszej działalności online, jest poprzez małe 
pliki tekstowe które wszyscy znamy pod nazwą “ciasteczka” (“cookies”).

Ciasteczka zostały początkowo zaprojektowane by trzymać informacje pomiędzy odwiedzanymi stronami. Przykładem jest moment, kiedy 
umieszczany zakupy w koszyku sklepu internetowego, wszystkie dane o tym co chowamy do koszyka są zapisywane w ciasteczkach. Mogą 
również trzymać hasła, formularze i wypełnione wcześniej pola, poczynając od numerów kart kredytowych aż po adres domowy. Tuż 
po wprowadzeniu ciasteczek, firmy zaczęły używać tych samych małych plików tekstowych, by tworzyć długoterminowe, indywidualne 
historie odwiedzin użytkownika.

Ilustracja 1: Ciasteczka

Techniczne szczegóły są dobrze zobrazowane na ilustracji powyżej (dzięki Wikipedii30). Kiedy użytkownik odwiedza stronę, która używa 
ciasteczek po raz pierwszy, serwer wysyła ciasteczko wraz ze stroną. Ciasteczko jest przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym 
używanym przez użytkownika. Zauważ, iż ciasteczka mogą być tylko oglądane przez właściciela, czyli stronę która je wysłała. Kiedy 
ponownie odwiedzisz tą samą stronę, ciasteczko dalej będzie na twoim dysku twardym oraz będzie wysłane wraz ze stroną. Poprzez 
zachowane informacje w tym pliku, użytkownik może być rozpoznany przez tą stronę.

Czy naprawdę powiedziałeś, że ciasteczka mogą być tylko używane i oglądane przez stronę która je wysłała? Jak zatem ciasteczka wspierają 
profilowanie? Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
Profilowanie poprzez wykorzystanie ciasteczek ma miejsce, gdy strona zawiera zdjęcia, które są obsługiwane przez inny serwer. Wydaje 
nam się, iż tylko odwiedzamy jedną stronę, tą którą chcemy, przykładem może być niewinny blog, który lubimy odwiedzać. Właściciel strony 

29 E.g., see D-ID Module 2.2 Lightbeam/experience profiling and mozilla.org/lightbeam/ (last accessed April 20th, 2015).

30 HTTP cookie exchange by Tizio - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.
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z blogiem musi również zarabiać, dlatego udostępnia cześć swojej strony reklamodawcom, by mogli umieszczać swoje reklamy. Zazwyczaj 
reklamy które widzisz na blogu nie są generowane przez właściciela strony, tylko przez firmę specjalizującą się w reklamowaniu online. 
Dlatego reklamodawca jest nie tylko upoważniony do pokazywania reklam, ale również do wysyłania ciasteczek do naszej przeglądarki. 
Kiedy odwiedzamy inną stronę, np. z pogodą, a właściciel tej strony używa tej samej firmy oferującej reklamy, reklamodawca może 
odczytywać swoje ciasteczka – a tym samym dowiaduje się, że czytamy bloga przed sprawdzaniem pogody. Przy długim użytkowaniu, 
może to umożliwić reklamodawcy zbieranie informacji i śladów stron, które odwiedzasz.

Podsumowując, w podanym przykładzie zarówno blog, jak i strona z pogodą nie są w stanie bardzo profilować nas online. Ale ponieważ 
korzystają z tego samego reklamodawcy, może on zbudować profil naszych preferencji. Wszystkie duże firmy internetowe oraz strony 
społecznościowe albo posiadają agencje reklamowe, albo współpracują z takimi agencjami. Dodatkowo nie zapominajmy że podobny 
proces zachodzi za każdym razem kiedy odwiedzamy strony posiadający przycisk “lubię to” Facebooka (który rejestruje twoją wizytę), 
“wyślij tweet” (Twitter również rejestruje twoją wizytę) oraz dużą liczbę stron używających Google Analytics (gdzie Google może cię 
śledzić).

Odciski palców (ang. fingerprinting)
Ciasteczka to nie jedyny sposób, w jaki zdalny komputer może zauważyć kiedy odwiedzasz ich stronę. W praktyce, mimo iż wiele osób 
kupuje ten sam sprzęt, twój komputer lub smartfon jest niepowtarzalny – poprzez zainstalowane na nich programy. Można spróbować 
skonwertować tą niepowtarzalność na długą listę numerów, znaną jako odcisk palca (ang. fingerprint) – który jest tak samo niepowtarzalny 
jak twój prawdziwy odcisk palca. Tak jak strony identyfikują cię wykorzystując ciasteczka, mogą również rozpoznawać cię przez zostawiany 
przez ciebie odcisk palca!31 - w przeglądarkach podczas przeglądania stron – dlatego wiedzą, iż ta sama przeglądarka (co sugeruje często 
tego samego użytkownika) przenosi odwiedzającego do ich strony.

Nie tylko oprogramowanie jest wyjątkowe, również sprzęt może być używany do identyfikowania urządzeń. Nie powinno to dziwić – jak 
inaczej bity i bajty informacji podróżujące poprzez internet znajdą drogę do twojego komputera lub telefonu kiedy poszukujesz informacji 
(np. kiedy odwiedzasz wizytę, słuchasz muzykę lub oglądasz telewizję online)?! Każdy sprzęt podpięty do świeci ma swój “adres MAC”, 
sekwencję numerów która wygląda tak “01:23:45:67:89:ab”. Kiedy używasz internetu przez WIFI, twoje urządzenie wysyła swój adres 
MAC “w eter”, jak swoja własna stacja radiowa. Niektóre firmy, takie jak start-up z Toronto – Turnstyle, oferują urządzenie do zbierania 
sygnałów WIFI, do wykorzystywania przez właścicieli sklepów do dowiadywania się więcej o swoich klientach. Podobne analizy są 
przeprowadzane przez wszystkie otwarte i darmowe WIFI oferowane w restauracjach, kawiarniach i lotniskach.

Sieci reklamodawców
Organizacje non-profit, takie jak Mozilla, gazety, takie jak Wallstreet Journal (np. świetny cykl artykułów Co wiedzą [ang.  What They 
Know]) oraz rządy i Unia Europejska starają się podnosić świadomość o istniejącym systemie dzielenia się i wykorzystywania ciasteczek 
przez firmy, jak wspominaliśmy wcześniej.32 Duże firmy (Google, Yahoo!, Microsoft i Apple) w odpowiedzi na nowe dyrektywy szukają 
nowych, mniej inwazyjnych (niż ciasteczka) sposobów na spersonalizowanie reklam. We wrześniu 2013 roku Google ogłosiło, iż rozwijają 

31 See e.g. the Panoptic service from the Electronic Frontier Foundation (a non-profit organization that steps up for privacy online) by visiting URL panopticlick.eff.org and 
clicking the “Test me” button.

32 In The Netherlands for example, websites have been forced by law to ask permission for using cookies.
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nowy system wspierający reklamy online (nazwany identyfikatorami reklam [ang. advertisement identifiers]). Podobne ogłoszenia 
pojawiały się u konkurencji,  zarówno Microsoft, Apple i Facebook ogłaszali nowe sposoby reklamowania. Ponieważ żadna z tych firm nie 
udostępniła zbyt dużej ilości danych i szczegółów, nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak będą działać, ale jest możliwym że będą używać 
usług wymagających rejestracji (jak w Androidzie) wymieszanych z różnymi technikami zbierania cyfrowego odcisku palców (jak opisanymi 
wcześniej).

Poprawione doświadczenia użytkowników poprzez profilowanie

By lepiej zrozumieć pełen obraz problemu, zastanówmy się dlaczego firmy tworzą taką ogromną infrastrukturę do profilowania online. 
Ważnym celem profilowania jest umożliwienie dostawcom usług tworzenie polepszonych doświadczeń online. Jakie są te zalety 
umożliwiania serwisom online używania danych zebranych z naszych zachowań online? Oraz, co właściwie odkrywamy kiedy chętnie lub 
niechętnie dzielimy się naszymi zachowaniami online w przeglądarkach z dostawcami usług?

Poprawione doświadczenia online
Rozważmy przykład wyszukiwarek internetowych. Dla komputerów, znalezienie poprawnych odpowiedzi na to, jakich informacji szuka 
użytkownik, dalej jest notorycznie trudnym problemem. Kiedy używaliśmy silnika DuckDuckGo, wyszukiwarki która reklamuje świadomość 
prywatności oraz w żadnym stopniu nie przechowuje danych o naszych zachowaniach, mogliśmy zauważyć iż wyniki mocno spadały; jako 
przykład porównanie wyszukiwania informacji podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 – wyniki Google są trafione, natomiast wyniki 
DuckDuckGo są mocno rozczarowujące (informacja pobrana z CNN nawet nie jest o łyżwiarstwie szybkim!).  

Obie wyszukiwarki mają dokładnie te same informacje: moje hasło do wyszukiwanie “złoty medal 10km łyżwiarstwo szybkie”. Odpowiedź 
na to pytanie poznaliśmy powyżej, kiedy omawialiśmy wyniki wyszukiwania Scotta i Daniela: największą różnicą jest to iż Google 
używa pewną formę profilowania – obserwuje wyniki najczęściej klikane przez użytkowników i automatycznie używa tej informacji do 
poprawiania rankingów wyszukiwanych informacji. Innymi słowy, profilowanie może mieć pozytywny wpływ na jakość wyszukiwanych 
informacji.

W przypadku platform e-commerce (sklepów internetowych), takich jak Amazon, stosowane jest podobne podejście. Amazon doskonale 
wie jakie książki i jaką muzykę kupujemy, skutkiem czego dostajemy rekomendacje (i zniżki) oparte na tych danych. W obu przypadkach 
połączenie między działaniem (kliknięcie na wynik wyszukiwania; kupno książki) jest bardzo podobny i bezpośredni, a głównym celem jest 
zapewnienie lepszej obsługi użytkownika.
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Ilustracja 2: DuckDuckGo vs Google

Personalizacja wyszukiwarek internetowych oraz powiązanych usług jest badana od ponad dekady. Oczywiście, jest to intuicyjnie 
przejrzystym iż w przypadku wyrzucania tej samej pojedynczej strony wyników, dla każdego indywidualnego użytkownika  zadającego 
to samo pytanie, powoduje osiągnięcie limitu maksymalnej osiągalnej efektywności szukania. Nawet jeżeli nie personalizować pod 
indywidualności, dzieci, jako grupa, zyskałyby wiele, gdyby wyszukiwarki optymalizowały wyniki względem ich wieku.33 Podczas naszego 
dziennego korzystania z internetu, często napotykamy efekty personalizacji, np. kiedy wyszukiwarka kieruje pytania do jej zlokalizowanej 
wersji.34 Jednakże, dla większości ludzi, poziom personalizacji został zbadany jako raczej niski; wyszukiwarki preferują niższy poziom 
personalizacji, może by uniknąć bycia postrzeganym jako stronniczy i/lub nieprzewidywalni.35 

Podsumowując dyskusję, profilowanie może mieć pozytywny efekt na jakość doświadczeń podczas wyszukiwania informacji. Wyszukiwarki 
uczą się, które wyniki są klikane i oglądane oraz wykorzystuje te informacje do poprawiania wyników w przyszłych wyszukiwaniach. 
Badania z nauk komputerowych sugerują iż wyszukiwarki mogłyby bardziej personalizować doświadczenie użytkownika! W tym samym 
czasie, użytkownik, który wypisuje się z profilowania, płaci cenę poprzez wysiłek wymagany do znalezienie równie odpowiednich wyników 
wyszukiwania.

Charakter danych o naszych zachowaniach online
Zwiększona prywatność będzie się wiązała z pewną ceną do zapłacenia. Stajemy blisko dylematu, czy ryzykować narażanie naszej 
prywatności by mieć informacje lepszej jakości? Czy możemy skwantyfikować podejmowane ryzyko poprzez przekazywanie dostawcom 
usług internetowych danych o naszych zachowaniach online?

33 S. Duarte Torres et al., Query Recommendation in the Domain of Information for Children, in JASIST, February 2014.

34 E.g., http://google.nl/ returns a different ranking than http://google.com/ for many information needs.

35 Aniko Hannak et al., Measuring personalization of web search, WWW 2013.
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Bezpośrednia metoda która łączy kilka prostych klasyfikacji, umożliwiła mapowanie zapytań użytkowników, w oparciu o płeć, wiek i 
lokalizacje, nawet jeżeli informacje identyfikujące zostały usunięte z dzienników.36 Późniejsze badania zwiększyły tylko precyzję używanych 
metod. Poza analizą danych samych w sobie, powinniśmy dalej rozważyć zwiększenie mocy przewidywania strategii, które łączą 
obserwowane dane z innymi źródłami informacji w tle.37

W tym kontekście, powinniśmy szczególnie rozważyć identyfikowanie danych, które chętnie udostępniamy poprzez portale 
społecznościowe. Niedawno, badacze analizowali dane zebrane z Facebooka,i okazało się iż komputery lepiej oceniały charaktery niż nasi 
koledzy, przyjaciele i rodzina: kiedy badacze porównali skomputeryzowane osądy oparty o like’i na Facebooku konkretnego użytkownika, 
wraz z osądami osób bliskich danemu użytkownikowi, wywnioskowali iż: Mając wystarczającą ilość  like’ów, komputer był bliżej auto-
raportowanej osobowości danej osoby, bliżej niż jego bracia, matka oraz partnerzy.38

Wnioski
Biorąc pod uwagę dyskusję w tym dokumencie, musimy wywnioskować iż nie możemy być częścią świata online bez bycia profilowanym 
online. Szanse na uniknięcie profilowania w codziennym używaniu internetu są niewielkie. Dostawcy usług mogą i śledzą ludzi w internecie, 
poprzez wiele urządzeń. Użytkownicy, którzy nie stworzyli konta u dostawcy usług, dalej mogą być śledzeni, poprzez mieszane techniki, od 
ciasteczek, przez odciski palców, aż po dodatki do przeglądarek.

Profilowanie online pomaga poprawić jakość doświadczeń użytkowników. Jednakże, równocześnie badania naukowe pokazują iż dane 
identyfikacyjne, które są wynikiem danych użytkowania, są ogromne, i każde wypuszczenie dzienników danych może spowodować 
przekazanie dokładnych informacji o naszych tożsamościach. Zbierane dane o naszych aktywnościach online, mogą wyjawić bardzo 
osobiste informacje o naszych tożsamościach.

Potrzebujemy bardziej stabilnego ekosystemu danych osobistych39, gdzie ludzie zyskują większą kontrolę nad tym, kto używa jakie dane w 
jakim celu. Pierwsze kroki w tym kierunku mogą być podejmowane wpierw przez największe firmy internetowe, świadome iż zagadnienia 
prywatności mogą odciągnąć ludzi od ich usług. Zyskaliśmy już większą kontrolę nad tym, co takie firmy przechowują; u niektórych możemy 
przeglądać historię danych oraz usuwać części, których nie chcemy zachowywać.40 Od innych powinniśmy domagać się tego samego.

36 Rosie Jones et al., I know what you did last summer: query logs and user privacy, CIKM 2007.

37 Barbara Poblete, Myra Spiliopoulou and Ricardo Baeza-Yates, Query Log Mining for Business Confidentiality Protection, ACM Transactions on the Web, vol. 4, no. 3 (2010).

38 Wu Youyou, Michal Kosinski, and David Stillwell, Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans, PNAS 2015.

39 The World Economic Forum, Rethinking Personal Data: Strengthening Trust, 2012.

40 Google, for example, gives access to a quite elaborate personal dashboard at google.com/settings/dashboard, where users can delete searches and location history.



158

Wprowadzenie41

Przez ostatnią dekadę, dzieci oraz młodzież stali się aktywnymi użytkownikami internetu. Ich zachowania online są ciągle śledzone przez 
firmy na potrzeby społecznego sortowania.42 Ten proces jest również nazywany profilowaniem online. Profilowanie online oznacza 
tłumaczenie zbiorów powiązanych danych do tworzenia osobistych lub grupowych profili. Te profile są wykorzystywane do reprezentowania 
indywidualnych osób oraz do kalkulowania prawdopodobieństwa, z jakim dana osoba ma konkretne potrzeby, pragnienia, preferencje 
itp. Oczywiście, cyfrowe ślady, które zostawiamy zawierają lub umożliwiają  zebranie bardzo indywidualnych, osobistych danych o nas 
oraz o naszych społecznych połączeniach, a tym samym zapewnia dane do bardzo wyrafinowanych profili. A dokładniej, te profile są 
wykorzystywane w procesach podejmowania decyzji: jakie produkty lub usługi polecić, jak rozróżnić ceny wśród użytkowników, komu 
odmówić usług? Profilowanie online może mieć szkodliwe efekty pod względem prywatności i dyskryminacji. Dodatkowo procesy 
zbierania danych osobistych przez firmy są nie tylko inwazyjne, ale są również nieprzejrzyste dla wielu ludzi, wliczając rodziców i dzieci. 

W pewnych przypadkach, prawo zapewnia dzieciom specjalną pozycję prawną, biorąc pod uwagę ich psychologiczną i fizyczną 
niedojrzałość, a dlatego potrzebują opieki i ochrony przez innych.43 W tym rozdziale zademonstrujemy, jak dzieci mają być chronione 
pod przyszłym prawem europejskim o ochronie danych, szczególnie biorąc pod uwagę praktyki profilowania online. Jednakże, następna 
sekcja najpierw zademonstruje wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Dynamic Identity, odnoszącej się do postrzegania 
profilowania online przez nastolatków.

Postrzeganie profilowania online 
Podczas ankiety przeprowadzonej w ramach europejskiego projektu Dynamic Identity, okazało się iż większość holenderskich, greckich 
oraz polskich ankietowanych w wieku 11-18 lat nigdy nie słyszało o profilowaniu online. Wynikiem braku ich wiedzy jest fakt iż nie mają 
konkretnej wyrobionej opinii, czy profilowanie online jest dobre, czy też złe. Uczniowie , którzy uznali iż profilowanie nie jest ani dobre, ani 
złe, wspierali swoje odpowiedzi faktem, iż firmy nie są w stanie zebrać dane o nich w taki sposób, by uzyskano poprawny obraz ich samych. 
Uczniowie, którzy uznali iż profilowanie no dobry pomysł, uznali tak ponieważ podobał im się fakt, iż umożliwia to firmom wysyłanie im 
informacji o produktach, którymi są zainteresowani. Uczniowie, którzy uznali profilowanie za zły pomysł, są szczególnie zaniepokojeni iż 
firmy wiedzą zbyt dużo o nich.44

Biorąc pod uwagę inwazyjny wpływ profilowania online na ludzkie życia, jest to niepokojące iż takie praktyki nie są przejrzyste. Szczególnie, 
gdy brak wiedzy utrudnia dzieciom i nastolatkom (lub nawet ich rodzicom) adekwatne wykorzystanie ich praw ochrony danych, a tym 
samym utrudnia przejęcie większej kontroli nad ich indywidualnymi sytuacjami, która jest jednym z celów, jednym z najważniejszych 
celów, proponowanych ram europejskiego prawa ochrony danych. Dlatego, koniecznym będzie edukowanie obywateli, wliczając dzieci, na 
tema t profilowanie online i zapewnić im odpowiednie narzędzia, prawo, technologię by efektywnie wykorzystywać ich prawa.

41 This chapter is based on S van der Hof, No child’s play – Online data protection for children, in: S van der Hof, B van den Berg, B Schermer, Minding Minors Wandering the 
Web: Regulating Online Child Safety, Asser/Springer Press, 2014. 

42 See D Lyon, Surveillance as social sorting, Privacy risk and digital discrimination, London/New York: Routledge, 2003.

43 See the Preambule of the ‘Declaration of the Rights of the Child’: [T]he child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including 
appropriate legal protection, before as well as after birth. See also: article 24 (1), EU Charter of fundamental rights.

44 D2.6 European Overview, Dynamic Identity, June 2013 (unpublished). 
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Prawa do prywatności i ochrony danych
Dzieci mają prawo do prywatności. Najpierw, ich prawo jest potwierdzone artykułem 16 (1) Konwencji ONZ z 1989 r., na temat Prawa 
Dzieci (Rights of the Child (CRC)) oraz również zawiera prawo do ochrony ich danych osobistych. Zgodnie z konwencją, dzieci to osoby 
poniżej 18 lat, chyba że prawo narodowe zapewnia niższy wiek dojrzałości.45 Artykuł stwierdza: „Żadne dziecko nie będzie podlegało 
arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego, czy korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego 
honor i reputację .”  

Prawo do prywatności jest również rozpoznawane przez artykuł 8, ECHR, oraz artykuł 7, Karty praw podstawowych UE, oba mające 
zastosowanie niezależnie od wieku danej osoby. Dodatkowo, artykuł 8 Karty praw podstawowych UE zawiera prawo do ochrony danych 
osobowych. Artykuł 24 Karty praw podstawowych UE rozpoznaje prawo dzieci do ochrony i opieki i stwierdza: „we wszystkich działaniach 
dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, najlepszy interes dziecka musi być sprawą 
nadrzędną „

Komisja Europejska ustawiła prawa dzieci jako priorytet w ich Komunikacie „Dążąc do Strategii UE względem Praw Dziecka”(‘Towards 
an EU Strategy on the Rights of the Child’).46 Dodatkowo, artykuł 29 (29 WP) zapewnia wskazówki do prawa do ochrony danych dzieci 
w różnych opcjach.47 Artykuł 29 WP jest niezależnym ciałem europejskich władz ochrony danych, które doradza Komisji Europejskiej w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych. WP wyraża iż powinna być rozważona szczególna opieka podczas przetwarzania 
danych osobowych dzieci.48 Informacje o takich praktykach muszą być przekazywane w jasny i zrozumiały dla dzieci sposób.49 Podczas 
dorastania, dzieci powinny mieć możliwość coraz bardziej niezależnego (zarówno od rodziców) wykorzystywania ich praw ochrony 
danych.50 Jest to również zgodnie z artykułem 5 CRC, który zachęca rodziców do dostosowania intensywności ich nadzoru do rozwijających 
się możliwości dziecka. Artykuł 29 WP stwierdza iż zgoda rodziców jest wymagana, kiedy firmy chcą śledzić aktywności online dzieci51. Taka 
zgoda musi być poinformowaną zgodą, co oznacza iż rodzice muszą być dobrze poinformowani o takich praktykach.

45 Article 1, 1989 UN Child Rights Convention.

46 COM (2006) 367 final. See further: Decision No 1351/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a multi-annual Community 
programme on protecting children using the Internet and other communication technologies, OJ L 348, 24/12/2008, p. 118; Commission Communication on a comprehensive 
approach on personal data protection in the European Union, COM(2010)609 final, at <http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_en.pdf>; EU 
agenda for the rights of the child, 2011, at <http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/eu-agenda/index_en.htm>.

47 Working Document 1/2008 on the protection of children’s personal data, WP 147, February 2008. Previous opinions pay attention also to particular issues regarding the 
position of children under data protection law; see Opinion 2/2010 on online behavioural advertising and Opinion 5/2009 on online social networking.

48 Working Document 1/2008, supra note 9, p. 7.

49 Working Document 1/2008, supra note 9, p.10.

50 Working Document 1/2008, supra note 9, p. 5-6 and 9.

51 Opion 2/2010 on behavioural advertising, WP 171, 22 june 2010.
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Prawo europejskie ochrony danych
Obecnie, europejskie prawo ochrony danych nie zawiera konkretnych przepisów związanych z dziećmi.52 Prawo ma zastosowanie do 
wszystkich osób w tym samym stopni, chociaż rodzice dalej wykorzystują prawa ochrony danych osobowych dla dzieci poniżej wieku 16 
lat. Jednakże, poprawki do europejskich ram ochrony danych osobowych mają zawierać specjalną ochronę dal dzieci.53 Proponowana 
Ogólna Regulacja Ochrony danych(ang. General Data Protection Regulation (pGDPR)) miała by zapewnić osobom więcej kontroli nad 
ich danymi osobowymi. Dodatkowo, Komisja Europejska rozpoznaje fakt iż dzieci potrzebują szczególnej ochrony, ponieważ:“są mniej 
świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”54 pGDPR  zaadoptowało tą damą 
definicję dziecka jak CRC, czyli osoba poniżej 18 roku życia. Różne przepisy zawierają elementy ochrony danych osobowych dzieci, ale tutaj 
odniesiemy się do najbardziej istotnych: zgoda rodzicielska, usuwanie danych osobowych, profilowanie online oraz przejrzystość.

Zgoda rodzicielska
Artykuł 8 pGDPR zapewnia iż weryfikowalna zgoda rodzicielska musi być uzyskana by prawnie przetwarzać dane osobowe dzieci poniżej 
13 roku życia. Oczywiście, 13 lat jest zgodne z filozofią CRC, gdzie nadzór rodzicielski musi być odpowiedni do wieku dzieci. Podczas 
dorastania, dzieci powinny stać się bardziej autonomiczne, dlatego nadzór rodzicielski powinien się zmniejszać w czasie.

Przepisy spowodowały wiele pytań, na które powinna zostać udzielona odpowiedź. Co oznacza weryfikowalna zgoda rodzicielska? 
Weryfikowalna może się odnosić do wieku osoby udzielającej zgody oraz statusu tej osoby jako opiekuna dziecka. Jak weryfikowalna 
zgoda powinna zostać otrzymana? Czy podanie daty urodzenia w okienku, stwierdzającej że masz ponad 18 lat będzie wystarczające, czy 
też pGDPR wymaga bardziej wyrafinowanych metod? Takie metody mogły by potencjalnie prowadzić do kolejnego przetwarzania danych 
osobowych, co wchodziłoby w konflikt z ideą tych regulacji.55 Dodatkowo, czy te przepisy odnoszą się do wszystkich dostawców usług 
online, czy tylko do tych skupiających swoje interesy na dzieciach?56 Moglibyśmy zapytać, czy zgoda naprawdę zapewnia odpowiednią 
ochroną, biorąc pod uwagę fakt iż użytkownicy nie znają lub nie rozumieją na co się zgadzają, a zazwyczaj jest to automatyczne zachowanie 
niż celowe działanie.57

52 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data, OJ L 281, 23/11/1995, p. 31; Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 
personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), OJ L 201, 31/07/2002, p. 37.

53 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation), 25 January 2012, COM(2012) 11 final.

54 See A comprehensive approach to personal data protection in the European Union, COM(2010) 609 def, Brussel 4 november 2010, p. 7.

55 See article 10, pGDPR.

56 See also Center for Democracy & Technology, Analysis of the proposed data protection regulation, 28 March 2012, https://www.cdt.org/files/pdfs/CDT-DPR-analysis.pdf, 
arguing to restrict the requirement to websites for children as is the case under the US Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), unless an online service provider has 
‘actual knowledge’ of being in contact with a child. The actual knowledge required does not entail a general duty of online service providers to verify the age of their customers.

57 See further  B W Schermer, B Custers, S van der Hof, The crisis of consent: how stronger legal protection may lead to weaker consent in data protection, Ethics and 
Information Technology, June 2014, Volume 16, Issue 2, pp 171-182.
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Usuwanie danych osobowych
Kiedy jest tyle danych osobowych w internecie, pod względem kontroli ważnym jest móc usuwać swoje dane osobowe, np. jeżeli czujesz 
że już nie są one ważne lub stały się ciężarem. Prawo do usuwanie pozwoli ci na zaczynanie ze świeży start, coś szczególnie ważnego, kiedy 
dzieliłeś się osobistymi informacjami jako nastolatek, które stały się wstydliwe kiedy stałeś się dorosłym.58 

Prawo do usuwania już istnieje pod obecnym europejskim prawem ochrony danych osobowych.59 Niedawno, Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (European Court of Justice) zadecydował iż osoby mają „prawo do bycia zapomnianym” w obecnym prawie. To powoduje 
iż wyszukiwarki muszą usuwać linki do osobistych informacji  danej osoby podczas wyszukiwania informacji o tej osobie, wtedy, kiedy 
informacje stały się nieodpowiednie, nieważne lub przestarzałe.60 Prawo do bycia zapomnianym jest szczególnie ważne dla nastolatków, 
ponieważ mogą być zaangażowani w ryzykowne lub wstydliwe zachowania online, a biorąc pod uwagę ich wiek, nie mogą być świadomi 
długoterminowych konsekwencji takich zachowań. Dodatkowo, internet ma żelazną pamięć i może być trudnym, lub nawet niemożliwym, 
usunięcie informacji online po wypuszczeniu jej do sieci, gdzie może się rozprzestrzeniać szybko i bez ograniczeń.

Artykuł 17 pGDPR wymaga osoby lub organizacji odpowiedniej za przetwarzanie danych osobowych do:“podjęcia wszelkich uzasadnionych 
kroki, w tym środków technicznych [...] w celu poinformowania osób trzecich, które przetwarzają takie dane, iż osoba której dane dotyczą, 
żąda, aby usunąć wszelkie odnośniki lub kopie lub replikacje tych danych osobowych.„ Biorąc pod uwagę fakt iż informacje osobiste  mogą 
się tak szybko i z taką łatwością rozprzestrzeniać przez internet, ważnym jest iż nie tylko oryginalne źródło jest poinformowane o poleceniu 
usunięcia, ale także inny są o tym poinformowani. Niezależnie, pozostaje nam tylko czekać by zobaczyć jak bardzo efektywnie takie prawo 
może być wykonywane w internecie, biorąc pod uwagę jego globalizację oraz śliską naturę.

Zakres prawa do usuwania jest ograniczony to firm komercyjnych oraz innych spoza sfery osobistej.

Profilowanie online
Zgodnie z artykułem 20 pGDPR, profilowanie online powinno być zabronione, o ile jest umowa lub prawne przepis oraz odpowiednia 
gwarancja. Status profilowania online dzieci jest jednak niejasny, ponieważ  pGDPR sugeruje w swoich rozważaniach iż profilowanie 
online powinno obchodzić dzieci.61 Zgadza się, artykuł 29 WP argumentował przeciwko behawioralnemu targetowaniu dzieci.62Artykuł 
20 niestety nie wspomina problemu. Dodatkowo, w praktyce byłoby ciężko rozróżnić pomiędzy dorosłymi lub nieletnimi użytkownikami. 
Paradoksalnie, musielibyśmy przetwarzać więcej danych osobowych dzieci, kiedy dostawcy usług internetowych musieliby identyfikować 
dzieci.

58 Preventing data abuse remains important beside ex post measures, which entails an important task for data protection authorities to educate children about risks, rules and 
rights in relation to personal data processing practices. See also article 52, proposed regulation.

59 See e.g. article 12 (c), Directive 95/46/EG. 

60 ECJ 13 May 2014, Case C-131/12 (Google Spain v Mario Costeja González).

61 See recital 58.

62 Opinion 02/2013 on apps on smart devices, February 2013, <http://www.cbpweb.nl/downloads_int/wp202_en_Opinion_on_Mobile_Apps.pdf>, p. 26, and Opinion 2/2010 
on online behavioural advertising, 22 June 2010, p. 17, <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf>.
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Przejrzystość
Zgodnie z artykułem 11 pGDPR, informacje o przetwarzaniu danych osobowych muszą być przekazywane w jasny i prosty sposób, 
zrozumiały również przez dzieci. Jak wspomnieliśmy, dla wielu ludzi – młodych lub starych – może być trudnym zrozumieć zawiłe 
sposoby w jaki są zbierane i wykorzystywane dane osobowe. Nawet jeżeli używamy prostych stwierdzeń i przykładów, technologia jest 
często projektowana w taki sposób, iż ciężko zrozumieć co tak naprawdę się dzieje z naszymi danymi osobowymi. Zwykłe zapewnienie 
zrozumiałych i dostępnych informacji o prywatności może być niewystarczające do odpowiedniego poinformowania dzieci.

Domyślna prywatność oraz zaprojektowana prywatność
pGDPR przedstawia dwie nowe zasady prywatności, np. zasadę „zaprojektowanej prywatności” oraz zasadę „domyślnej prywatności”.63 
Pierwsza zasada stwierdza iż każda osoba/firma zajmująca się przetwarzaniem danych osobowych musi wbudować zasady prywatności 
w techniczne projekty ich produktów i usług. Druga zasad stwierdza, iż dane osobowe z zasady nie powinny być szczegółowo publicznie 
publikowane. Byłoby to przeciw modelom biznesowym większości stron społecznościowych, jak Facebook lub Twitter, które wymagają od 
użytkowników dostosowania ustawień prywatności by mieć prywatne profile.

Wnioski
Poprawienie europejskich ram ochrony danych ma wprowadzić specjalne prawa ochrony danych dla dzieci. To przedsięwzięcie jest ważne 
ale dopiero okaże się, czy rzeczywiście poprawi prywatność dzieci. Dla wielu rodziców i dzieci praktyki przetwarzania danych nie są 
przejrzyste oraz inwazyjne. Zgoda jako kluczowy wyzwalacz legalnego przetwarzania danych osobowych przez firmy nie jest efektywnym 
narzędziem chroniącym, kiedy osoby nie mają pojęcia na co się zgadzają a często nie mają wyboru – często wstrzymanie zgody na 
konkretne przetwarzanie danych osobowych oznacza brak dostępu do danych usług.64 Problem osiągnięcia efektywnej ochrony danych 
oraz kontroli jest ciągle ważny. Rodzice oraz dzieci muszą stać się świadomi komercyjnego śledzenia oraz jak są wykorzystywane ich dane 
osobowe. Muszą być edukowani o istniejących sposobach chronienia danych oraz nowe  narzędzia muszą być zaprojektowane. Zasada 
zaprojektowanej prywatności powinna zachęcić firmy, nie tak jak ma to miejsce teraz, do podążania ścieżkami innowacji prowadzących 
do usług przestrzegających prywatności. Przynajmniej powinni dawać użytkownikom znaczący oraz poinformowany wybór zapłaty za ich 
usługi pieniędzmi czy też danymi osobistymi.

63 See article 23, proposed regulation.

64 See further  B W Schermer, B Custers, S van der Hof, The crisis of consent: how stronger legal protection may lead to weaker consent in data protection, Ethics and 
Information Technology, June 2014, Volume 16, Issue 2, pp 171-182.
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Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach współpracy profilaktycznej z gdańskimi szkołami  oraz organizacjami można stwierdzić, 
że nie należy traktować działań profilaktycznych skierowanych do młodych ludzi akcyjnie, w oderwaniu od ich potrzeb (np. dorosły wie 
lepiej), nie uwzględniając innych obszarów życia ucznia poza szkołą np. rodzina, środowisko lokalne, wirtualna przestrzeń. Działania 
profilaktyczne, które charakteryzują się według dotychczasowych doświadczeń  najwyższą skutecznością, to działania uwzględniające 
podmiotowość ucznia, dające możliwość rozwoju, uczące dialogu, współdecydowania i partycypacji, rozwijania odpowiedzialności, 
wzmacniające kompetencje społeczne i trening ról społecznych poprzez ich pełnienie w bezpiecznych warunkach. Realizacja tych założeń 
profilaktycznych możliwa jest jedynie w warunkach dialogu, nauczyciel /dorosły – uczeń/ dziecko, gdzie dorosły pełni rolę partnera i 
przewodnika, będąc jednocześnie wymagającym nauczycielem i przyjacielem. Tak więc programy profilaktyczne – profilaktyka zachowań 
ryzykownych powinny być realizowane przy aktywnym uczestnictwie zarówno młodych ludzi (np. uczniów) jak i dorosłych.

Z tymi założeniami zgadzają się także inni eksperci zajmujący się profilaktyką. Jak zauważa Marcin Sochocki w jednej ze swoich wypowiedzi:
cyt. „Dobry program profilaktyczny powinien angażować nie tylko uczniów, ale również innych członków społeczności szkolnej czy lokalnej, 
a więc rodziców, nauczycieli, etc. Z doświadczenia wiem, że bardzo trudno w programy profilaktyczne angażować rodziców. Jest to kłopot, 
ponieważ zaangażowanie rodziców w działalność szkoły – poza tzw. wywiadówkami – nie jest czymś oczywistym. Myślę, że to się może brać 
stąd, że wielu rodziców nie ma w sobie otwartości, aby współuczestniczyć w życiu szkoły i wiele szkół nie jest otwartych na to, aby rodzice 
pojawiali się w placówkach poza ściśle wyznaczonymi ramami. To wymaga długofalowych zmian, a póki co pomysłodawcy programów 
profilaktycznych muszą się liczyć z tym, że aktywny udział rodziców w realizowanych przez nich projektach będzie trudnym wyzwaniem. 
Wiadomo, że wpływ rodziny, wpływ socjalizacji pierwotnej, ma kapitalne znaczenie w kształtowaniu młodych ludzi i w dokonywanych 
przez nich wyborach. Ale pamiętajmy też, że szkoła ma rolę korygującą i może zmieniać nieodpowiednie wzorce wyniesione z domu. 
Jednak szkoły w wielu przypadkach słabo radzą sobie z tym zadaniem. Przeciwnie, poprzez różne mechanizmy, placówki edukacyjne 
umacniają rozwarstwienia społeczne, zamiast doprowadzać do ich niwelowania.”

Czas dorastania, a co za tym idzie także okres nauki w szkole jest czasem szczególnym dla nauki dialogu i niezbędnych na przyszłość 
umiejętności społecznych uczniów. Szczególnie ważne jest  zwrócenie uwagi na umiejętność prowadzenia dialogu, którego w tym czasie 
zarówno ze strony młodzieży jak i dorosłych po prostu często nie ma. Każda z tych grup wiekowych ma swoje wytłumaczenie tej sytuacji - 
oba warte wysłuchania i zastanowienia. 
Młodzież najczęściej uważa że dorośli Ich nie rozumieją, nie słuchają i nie traktują poważnie, dorośli natomiast twierdzą, że młodzież jest 
arogancka („My tacy nie byliśmy”), że „to wszystko przez Internet”, który jest niebezpieczny lub polski system szkolny, który wyodrębnił 
gimnazja, w którym znalazły się dzieci w trudnym okresie rozwojowym (13 – 16 lat). Wiek gimnazjalny jest  specyficzny i wymagający 
zarówno dla młodzieży jak też Ich opiekunów. W tym czasie rodzic wobec zachowań ryzykownych podejmowanych przez swoje dziecko 
kierowany miłością, lękiem czy bezradnością zaczyna szukać pomocy u specjalistów, czytać poradniki, dokształcać się aby zrozumieć 
swoje dziecko. Nierzadko zdarza się, że nauczyciel nie podejmuje prób zrozumienia młodego człowieka i nie doskonali swojego warsztatu 
wychowawczego, złości się lub wypala zawodowo, czego efektem często jest obopólna frustracja i brak jakichkolwiek korzyści po obu 
stronach (młodzież – dorosły). W takich przypadkach nie ma mowy o konstruktywnym dialogu. Warto pamiętać, że młodzi ludzie w 
tym wieku myślą i widzą świat poprzez kontekst – „Ja” w świecie, w szkole, w rodzinie, w przestrzeni wirtualnej itp., a pytania które im 
towarzyszą na co dzień nie należą do najłatwiejszych i często budzą w Nich lęk np; Kim jestem?, Kim będę?, Kim jestem dla innych?, Jak 
widzą mnie inni?, Jaki chcę być? I wiele innych o podobnym charakterze.
Dobrze skonstruowane programy profilaktyczne mogą stymulować młodzież do przyjrzenia się sobie i nauki umiejętności społecznych, 
które w przyszłości mogą okazać się kluczowe w Ich życiu zawodowym, osobistym i społecznym. Jednocześnie umiejętne otwarcie 

MGR RADOSŁAW NOWAK, MGR ANNA REJKOWSKA
profilaktyka zachowań ryzykownych
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przez dorosłych tematów na których odpowiedzi młodzi ludzie często poszukują min. w internecie i u rówieśników może spowodować 
automatyczne rozpoczęcie rozmowy, dialogu i budowania relacji, której tak często Nam brakuje do porozumienia.

Profilaktyka zachowań ryzykownych a internet
Powszechny jest dziś pogląd że dzieci i młodzież świetnie znają tajniki nowych technologii jednak jak pokazują rozmaite badania 
specjalizacja młodych w tym zakresie nie wpływa relatywnie na ich znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Zatem, 
choć nasi podopieczni sprawnie korzystają z dobrodziejstw jakie daje globalna sieć połączeń internetowych to najczęściej nie dbają przy 
tym o ochronę własnej prywatności . To właśnie te zaniedbania indukują najwięcej przestępstw związanych z Internetem.  Młodzi cyfrowi 
tubylcy traktują sieć jako część przestrzeni w której przyszło im dorastać. Pamiętajmy, że  „wirtualne podwórko” daje ogromne możliwości 
– prawda o nas może oznaczać fakty, mity, wyobrażenia lub wszystko to co mówią o nas inni użytkownicy. Prawdą jest , że cybernetyczna 
przestrzeń daje ogromne pole autoprezentacji i autoreklamy, jest źródłem wiedzy ale pamiętać należy, że wiedza jest dostępna wszystkim 
użytkownikom.
O fakcie istnienia i o wpływie na relacje międzyludzkie dwóch światów wirtualnego i rzeczywistego mówi się od wielu lat porównując 
je, ukazując zasoby i straty jakich może doświadczyć użytkownik. Obecne pokolenie uczniów to osoby,  które korzystają z dobrodziejstw 
Internetu będąc w szkole podczas lekcji informatyki i na przerwach. Oznacza to, że do sieci będą trafiać min. informacje na temat  życia 
szkolnego wraz z problemami  i konfliktami szkolnymi i tym samym kanałem do szkoły będą trafiać nierozwiązane zachowania problemowe 
powstałe w Internecie. Jesteśmy w chwili rozwoju technologicznego, w której młodzi ludzie żyjąc w świecie realnym muszą jednocześnie 
dbać o swoją postać, swoje „Ja” ze świata wirtualnego. To dotychczasowe rozdwojenie od niedawna stopiło się jedność wpływając na 
całokształt młodej osobowości. Dramat rozgrywany w Internecie zawsze wpływa na jednostkę żyjącą w świecie realnym.
W tym kontekście edukacyjna  rola szkoły jest nieoceniona. Profilaktyka zachowań ryzykownych pełni więc tu rolę  działania wyprzedzającego. 
Szkolne programy profilaktyki zbyt rzadko zawierają zapisy otwarcie mówiące o oddziaływaniach profilaktycznych odnoszących się do 
cyberprzestrzeni, a zatem do działań związanych z ochroną danych, sposobów prezentacji, przepisach prawnych dotyczących użytkownika 
itd.  Ich brak może w efekcie doprowadzić do pojawienia się innych niepożądanych zachowań tj. uzależnienia, samookaleczenia czy próby 
samobójcze. Internet pełni w życiu młodzieży szczególną rolę przez wzgląd na cechy rozwojowe wieku dojrzewania, jak pragnienie wrażeń 
i ciekawość. Możliwości, które stwarza wirtualna rzeczywistość doskonale wpisują się w te potrzeby. Bycie w sieci jest niejednokrotnie 
źródłem dodatkowych bodźców i pozytywnych wzmocnień. Od kilku lat obserwuje się budowanie indywidualnego profilu na portalach 
społecznościowych, który w miarę rozbudowy pełni rolę swoistej „laurki”.
Młodzież umieszcza  szczegółowe informacje na swój temat, odnoszące się do jej codziennej aktywności w realnym życiu. Pojawiły się 
programy i aplikacje dzięki którym bez kosztowo można przesłać zdjęcie do wybranej grupy osób przy użyciu smartphone’a dokumentujące 
„tu i teraz”. 
Odbiór społeczny tego co młodzi ludzie umieszczają warunkuje ich postrzeganie siebie. Liczba „lajków” i komentarzy przy każdej 
umieszczonej informacji buduje prestiż społeczny danej osoby w sieci. Pozytywne komentarze mają potężną siłę oddziaływania, szczególnie 
w przypadku młodzieży z deficytami umiejętności społecznych. Niestety ich liczba nie przekłada się na realne umiejętności i radzenie 
sobie w grupie u tych osób. Niepewna siebie, budująca swoją tożsamość w oparciu m. in. o otrzymane opinie i komentarze młodzież 
poprzez upublicznianie szczegółowych informacji na swój temat podejmuje ryzyko otrzymania komentarza negatywnego. Nawet jeden 
taki  komentarz jest w stanie zniwelować znaczenie dużo większej ilości komentarzy pozytywnych, co w konsekwencji może prowadzić do 
obniżenia poczucia własnej wartości i samooceny u młodego człowieka. Wirtualna rzeczywistość w której przebywają nasi podopieczni 
jest atrakcyjna i pozornie bezpieczna. Młodzież coraz częściej zna i rozumie zagrożenia związane z byciem online co niejednokrotnie jest 
efektem działań profilaktyków pracujących z młodzieżą. 
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Jednym z założeń w pracy profilaktycznej powinno być oparte na relacjach współistnienie dzieci i dorosłych w sieci oraz  wykorzystanie 
zasobów i umiejętności młodzieży do wartościowego kreowania ich wizerunku. Profilowanie w sieci nie odnosi się jedynie do aktywności 
na portalach społecznościowych. Często nieświadoma młodzież wchodząc na wybrane strony WWW podaje swoje dane, takie jak: imię 
i nazwisko, adres szkoły, adres e-mail, datę urodzenia bez względu na to, czy wybrana strona jest komunikatorem internetowym, stroną 
komercyjną, czy grą on-line. Co ciekawe, badania mówią o mniejszej  skłonności do udostępniania tych danych wśród młodszych niż wśród 
starszych uczniów. Może mieć to związek ze zwiększającą się świadomością społeczną rodziców i opiekunów odnoszącą się do zagrożeń 
związanych z przestępstwami dotyczącymi udostępniania danych osobistych. 
Wobec tak łatwego dostępu do prywatnych informacji, nie sposób nie docenić znaczenia profilaktyki w edukacji medialnej.  Rola edukatorów 
w tej materii jest nieoceniona. Systematyczne uświadamianie młodzieży o wyraźnym związku pomiędzy budowaniem własnej  tożsamości 
on-line a jej przyszłością w kontekście zawodowym i prywatnym powinno być w chwili obecnej jednym z głównych zadań nauczycieli i 
realizatorów profilaktyki. Należy pamiętać o sile i nośności Internetu jako źródle informacji z dostępem ogólnoświatowym (bez granic). 
Prócz dostarczenia oczywistych informacji nt. ochrony w odniesieniu do aktów prawnych należy też edukować dzieci i młodzież  odnosząc 
się do budowania ich własnej tożsamości wirtualnej oraz poczucia własnej wartości wskazując na profilowanie swojego wizerunku w sieci 
jako inwestycję w swoją przyszłość.

Co to znaczy „dobra profilaktyka”?
Wbrew pewnym trendom, które zakładają że  profilaktyka jest  powszechnie uważana za łatwiznę: ot jakieś tam zajęcia,  na które są 
pieniądze w każdej gminie, profilaktyka to pierwsza linia frontu i od jej jakości zależy bardzo wiele. Ma takie cechy, które warto wykorzystać: 
może być radosna, może być robiona przez  młodzież i wspólnie  z młodzieżą.  W taki  bardzo rozwijający obie strony sposób można osiągać 
bardzo korzystne dla obu stron rezultaty. Pod warunkiem rzecz jasna, że działania są przemyślane i na początku bardzo precyzyjnie określi 
się cele i dobór metod.  Stąd też powinna być realizowana przez ludzi profesjonalnie do tego typu pracy przygotowanych. Profilaktyki nie 
może robić każdy, wbrew często obecnie powszechnej praktyce.  
Warto pamiętać, że zmiana postaw lub nabycie pewnych przekonań wymaga czasu, systematyczności, myślenia długofalowego i co za 
tym idzie systematycznego finansowania. Nie poddawajmy się sugestiom czy pokusom, że co roku musi być coś nowego, jak coś jest 
kontynuowane przez  lata to trzeba to zastąpić czymś nowym – przeprowadzić ewaluację i wprowadzić wymagane zmiany oczywiście 
tak, ale często nie trzeba wymyślać czegoś całkowicie nowego. Niestety nadal wielu ludzi uważa, że profilaktyka to także incydentalne 
wydarzenia jak np. festyn. Często zapomina się jak wielką wartością może być wykorzystywanie wypracowanych, sprawdzonych już przez 
innych metod realizacji programów profilaktycznych. W wielu krajach realizatorzy nie decydują się na działania bez poprzedzającej rzetelnej 
diagnozy. Czasem można odnieść wrażenie, że ten element jest często pomijany a badania są niedoceniane albo traktowane jako zbędny 
wydatek, a przecież to dzięki nim możemy określić kierunki racjonalnego wydawania pieniędzy i ocenić efekty działań. Podsumowując tą 
myśl profilaktyka poprzedzona diagnozą potrzeb zawsze będzie tańsza od redukcji szkód i leczenia. 
Profilaktyka to nie festyn jak mówi Marcin Sochacki cyt. „Czasami jest właśnie tak, że dzięki profilaktyce lokalni notable mogą się promować 
w lokalnych mediach, przecinać wstęgi, robić festyny, organizować wydarzenia, na których mogą się pokazać, powiedzieć coś prasie, dać 
się sfotografować. Takie wydarzenia – moim zdaniem – są dopuszczalne jako zwieńczenie długotrwałych działań profilaktycznych, ich 
uroczyste podsumowanie. Jednak często podejmowane są zamiast nich. Dlatego w odniesieniu do skuteczności, czyli zmiany zachowań 
młodych ludzi nie mają żadnego znaczenia, zresztą nierzadko w ogóle nie bierze się tego pod uwagę. Statystyki PARPA wskazują, że 
najwięcej środków przeznacza się na działania profilaktyczne takie jak: festyny, teatrzyki, zajęcia sportowe. Wyobraź sobie, że nawet 
jasełka da się tam upchnąć! Działania sportowe też wcale nie muszą mieć profilaktycznego wydźwięku. Tu trzeba czegoś więcej niż tylko 
boisko i piłka. Dostępne informacje świadczą też, że szkolne programy profilaktyki powstają często jako odpowiedź na wymóg formalny, a 
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ich celem nie jest realna zmiana rzeczywistości placówek.”

Działania profilaktyczne powinny zapalać u młodzieży „czerwoną lampkę”, ponieważ jeżeli młody człowiek zaczyna mieć wątpliwości co 
do swoich obecnych zachowań czy poglądów, zaczyna inaczej myśleć i jest nadzieja, że dokona słusznego/ pozytywnego wyboru. Dobry 
profilaktyk wierzy w mądrość młodych ludzi. Dobry profilaktyk to człowiek, który przede wszystkim wie, co chce osiągnąć za parę lat i myśli 
w perspektywie jeśli nie wieloletniej to na pewno kilkumiesięcznej zadając sobie pytania „jakiej przyszłości chcę dla swojego dziecka”. 
Powinien mieć plan by po kilku miesiącach pracy z młodym człowiekiem mógł spodziewać się zakładanych rezultatów. Dobry profilaktyk  
ma do tego odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ma to szczególne znaczenie w znaczeniu przekazywania rzetelnej wiedzy ponieważ może 
się zdarzyć dostarczenie „złej wiedzy”.  Załóżmy, że młody człowiek nie za bardzo wiedział, co z czym powiązać , „co się z czym je”, a po 
spotkaniach profilaktycznych  już wie i może tę wiedzę wykorzystać w innym niż zakładaliśmy celu.  Dlatego warto rozmawiać z młodzieżą 
uczciwie, rzetelnie poruszając tematy na które jesteśmy przygotowani.  Do takiej rozmowy potrzebny jest mądry dorosły, ktoś, kto potrafi 
słuchać i rozmawiać o wartościach, o wyborach życiowych młodych ludzi, potrafi skonfrontować podejmowanie ryzykownych sytuacji ( 
szkodliwe substancje, zachowania) z tym czego naprawdę chcą w życiu , albo co by chcieliby osiągnąć aby wspierać własne marzenia. 
W dobrze poprowadzonym dialogu młodzi ludzie często dochodzą do wniosku, że  z narkotykami, alkoholem nie wszystko im się uda, 
pomimo faktu że w środowisku rówieśniczym używanie substancji psychoaktywnych jest akceptowane i przedstawiane jako atrakcyjne. 
W naszej profilaktyce chodzi o to, żeby zasiać ziarno niepewności np.;  „do dzisiaj  spokojnie paliłem sobie co jakiś czas marihuanę, a po 
tym spotkaniu, rozmowie nagle się okazuje, że zaczynam mieć wątpliwości”. 
Warto pamiętać, że młodzi ludzie z którymi rozmawiają dorośli częściej sięgają po Ich pomoc w sytuacji zagrożenia. Skuteczność 
oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży zależy często od relacji którą uda się zbudować.

Przecież o to Nam chodzi, żeby młodzież chciała pracować i rozmawiać z dorosłymi, żeby dorośli otworzyli się na młodzież, chcieli z 
nią być. Aby byli przyjaciółmi młodego człowieka i mogli z nimi poszaleć w pomysłach, realizacji marzeń, w rozwoju. Jeśli istotą dobrej 
profilaktyki będzie zbudowanie takiej relacji -  miejsce tj. dom, szkoła czy internet nie będzie miało większego znaczenia. 

W artykule wykorzystano:
1.  Fragmenty wywiadu z Marcinem Sochockim, dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR, socjologiem, autorem licznych 
publikacji oraz badań społecznych dotyczących m.in. edukacji, profilaktyki, ewaluacji.
2. Fragment artykułu Radosława Nowaka i Andrzeja Skorupskiego „Pozytywne wychowanie – świadoma relacja nauczyciel – uczeń”
3. Fragmenty artykułu Anny Rejkowskiej „Internet – edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne zadania profilaktyki” 
4. Fragmenty artykułu Anny Rejkowskiej i Moniki Piotrzkowskej – Dziamskiej (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień) - „Profilaktyka 
w dobie Internetu”
5.  Wykorzystano badanie  „Korzystanie z Internetu i zagrożenia online wśród młodzieży gimnazjalnej” Fundacja „Dzieci Niczyje” W-wa 
2013  
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W warsztatach Dynamic Identity , interpretacja autoprezentacji Ervinga Goffmana została przyjęta jako punkt wyjściowy do dyskusji o 
tożsamościach. Wyróżniają się dwa aspekty tej interpretacji. Pierwszy, to ten, że wszyscy odgrywamy role, które są różne w zależności od 
kontekstu. Drugi, to ten, że próbujemy kontrolować nasze autoprezentacje poprzez świadome dzielenie się informacjami o nas samych 
(„dawanie informacji”), ale do tych informacji są dodane, czasami osłabiające nasze autoprezentacje, podświadome informacje, którymi 
dzieli się z innymi. Przykładem tutaj jest komunikacja niewerbalna oraz informacje o nas, udostępniane przez innych. Ten drugi typ 
informacji, to informacje „wysyłane”
Podczas pilotów Dynamic Identiy, interpretacja Goffmana autoprezentacji często okazywała się wstydliwym odkryciem dla uczestników. 
Wielu było zaskoczonych, gdy usłyszeli że odgrywamy różne role w różnych sytuacjach oraz krzywiło się, gdy usłyszeli o wysyłanych 
informacjach. Oczywiście uderzyło to w czuły punkt.
Interpretuje te reakcje – które miały miejsce we wszystkich trzech krajach projektowych: Polsce, Grecji oraz Holandii – 
jako niełatwą świadomość, że jest problem z naszymi dominującymi paradygmatami.  Pierwszy z tych paradygmatów 
to to, że jest podstawowa potrzeba ludzka do prezentowania się ja najbardziej spójnie(Cialdini, 2003), czego wynikiem 
jest potrzeba spójnej praktycznej tożsamości (Europejska Grupa Etyki w Nauce i Nowych Technologiach przy Komisji 
Europejskiej - European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission – EGE, 2012). 
Drugi paradygmat to norma by być autentycznym. Socjolog Patterson pisze: ”Autentyczność dominuje teraz sposób postrzegania nas i 
naszych związków” (Orlando Patterson cytowany w Rosenzweig, 2014).
Koncept grania różnych ról w różnych sytuacjach oraz możliwość tarć pomiędzy informacjami dawanymi a wysyłanymi, ściera się 
paradygmatami spójności i autentyczności. Wielu uczniów ma problemy ze spójnością i autentycznością oraz czują ulgę, kiedy okazuje 
się iż ich codzienne problematyczne doświadczenia życia codziennego są normalnością. Niezależnie, paradygmaty są tak silne, że kiedy 
pytaliśmy poprzez końcową ankietę warsztatową, o to, czego nauczyli się o autoprezentacji poprzez granie ról, oraz informacje dawane 
oraz wysyłane, zaskakująca liczba uczniów odpowiadała, że się nie nauczyli niczego.
 
Koncept grania różnych ról w różnych sytuacjach oraz możliwość tarć pomiędzy informacjami dawanymi a wysyłanymi, ściera się 
paradygmatami spójności i autentyczności. Wielu uczniów ma problemy ze spójnością i autentycznością oraz czują ulgę, kiedy okazuje 
się iż ich codzienne problematyczne doświadczenia życia codziennego są normalnością. Niezależnie, paradygmaty są tak silne, że kiedy 
pytaliśmy poprzez końcową ankietę warsztatową, o to, czego nauczyli się o autoprezentacji poprzez granie ról, oraz informacje dawane 
oraz wysyłane, zaskakująca liczba uczniów odpowiadała, że się nie nauczyli niczego.

Paradygmaty ciągłości i autentyczności są pod presją jako wynik globalizacji oraz technologii/ W swoich dziełach, Zygmunt Bauman rozważa 
efekty globalizacji. Według niego (2004), idea spójności jest beznadziejnie przestarzała. Teraz żyjemy w czymś, co nazywa „płynnymi 
czasami” - czasami, w których sytuacje zmieniają się tak szybko, iż żadna rutyna lub refleksje nie mogą osiąść na stało. By otworzyć 
nowe możliwości musimy ciągle rekonfigurować nasze tożsamości. Spójność w tych płynnych czasach tylko by nam przeszkadzała – my 
też musimy być płynni. Bauman (2005) sarkastycznie śmieje się z idei autentyczności w tych czasach globalizmu:” Częściej niż zwykle, 
podróż auto-odkrywania przechodzi przez globalny rynek, w którym przepisy na indywidualność jest przekazywana hurtem”. Wnioskuje iż 
zadanie byciem autentycznym staje się niemożliwym do wypełnienia: „ W społeczeństwie indywidualistów, każdy musi być indywidualny; 
w tym ujęciu, przynajmniej członkowie takiego społeczeństwa są wszystkim, tylko nie indywidualistami, różnymi od siebie lub unikalnymi. 
Są wręcz przeciwnie, bardzo do siebie podobni, w takim sensie że muszą podążać za taką samo życiową strategią oraz korzystać ze 
wspólnych... tokenów, co też robią. W pytaniu o indywidualność, nie ma indywidualnego wyboru.” 
Pomijając płynność spowodowaną globalizacją, współczesne technologie są drugim czynnikiem osłabiającym paradygmaty spójności 
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oraz autentyczności. Na początek, media społecznościowe dostarczają nam słabe instrumenty na bycie autentycznym. W mediach 
społecznościowych jak Facebook, nasze autoprezentacje są siłą umieszczane w identycznych wzorach profili, które mogą być tylko 
personalizowane do określonego stopnia. Opcje Facebooka jak oś czasu, dodatkowo niszczą naszą spójność. Przez to, że większy obszar 
czasu jest widoczny na tej osi, każdy może znaleźć w naszych profilach inne narracje , o tym kim jesteśmy, i jak postrzegamy świat. 
Wewnątrz naszych profili ciągłe aktualizacje nie przekładają obrazu spójnej lub ciągłej autoprezentacji. A opcje, by inni wysyłali o nas 
informacje są większe w świecie online niż w świecie offline. Oznacza to iż inni online mają duże możliwości osłabiania autentyczności oraz 
spójności naszych autoprezentacji. Teraz pomyśl o uczniach, żyjących częściowo online, wychowujących się w radykalnie zglobalizowanym 
świecie i czuli się niepewnie o zachowywaniu spójności oraz autentyczności.

Implementacja różnych ról które odgrywamy, jest mocno definiowana przez kulturę w której żyjemy. Goffman (1959) dostarcza wielu 
opisów o tym, jak podobne mechanizmy grania ról maja różne zastosowanie  w różnych kulturach. Jednakże, w życiu codziennym, 
większość z nas nie jest świadoma ról, jakie odgrywamy. Mimo, iż większość się zgodzi z faktem, iż zachowujemy się inaczej w sklepie 
samemu a inaczej w barze z przyjaciółmi, niewielu z nas żyje w pełnej tego świadomości.
Najmniej świadome z ról jakie odgrywamy a następnie przedstawiamy w kulturach, w których żyjemy, są, wg Baumana (2004), te rodzime. 
Rodzime automatycznie należą do dominujących grup w kraju, od momentu w którym się urodzili, a dlatego są rzadko konfrontowane z 
potrzebą wyjaśniania autoprezentacji. Inna sytuacja jest z imigrantami, lub innymi, którzy łatwo nie wpasowują się w dominującą kulturę: 
świadomie muszą mieć refleksje o swoich autoprezentacjach. Bauman pisze o nich: „Jest zawsze coś do wyjaśniania, do przepraszania, do 
negocjowania, do ofertowania oraz do targowania się”.
Paradygmaty autentyczności oraz spójności są częściowo do obwiniana za stosunki pomiędzy rodzimymi a innymi. Patterson twierdzi iż 
autentyczność dzieli: „Między wrażliwymi indywidualistami powoduje narastanie wątpliwości; pomiędzy ludźmi promuje brak zaufania; 
wewnątrz grup wzmacnia grupowe myślenie... a pomiędzy grupami jest wewnętrznym źródłem polityki tożsamości” (Orlando Patterson 
cytowany w Rosenzweig, 2014). Autentyczność jest używana jako argument przez rodzimych, by zachować ich dominującą kulturę 
bez robienia poprawek dla innych: autentyczność jest nienegocjowalna dla osób spoza, ponieważ odnosi się tylko do wewnętrznych 
czynników. Spójność jest wykorzystywana jako dodatkowy argument do zachowywania rzeczy tak, jak są, przez rodzimych. Przykładem 
używania obu argumentów do zachowania bieżącego stanu spraw, mimo iż inni się temu sprzeciwiają, jest znany cytat wypowiedziany 
przez holenderskiego premiera Marka Rutte, podczas dyskusji o tym, czy pomocnicy holenderskiego św. Mikołaja o czarnych twarzach 
(„czarni Piotrusiowie”) są akceptowalni: „Czarny Piotruś jest czarne. I ja tego nie mogę zmienić. Ponieważ nazywa się on Czarny Piotruś”.”65

 
Alternatywa dla bieżących paradygmatów spójności oraz autentyczności jest prezentowana przez Rosenzweiga (2014). Proponuje on 
koncept szczerości: „Autentyczność generalnie oznacza działanie w zgodzie z naszym wewnętrznym ja. Jesteśmy autentyczni wtedy, kiedy 
wyrażamy co naprawdę czujemy. Szczerość polega na zachowywaniu się w zgodzie wymaganiami roli. Jesteśmy szczerzy kiedy wypełniamy 
nasze obowiązki oraz dopinamy zobowiązania.” 
Ta interpretacja szczerości zgadza się w pełni z interpretacją Goffmana. Według Goffmanna, są dwa sposoby na odgrywanie ról: 
szczere lub cyniczne. Szczerze odgrywanie roli oznacza iż każdy robi wszystko, by przekonać obecną publiczność o prawdziwości 
tego przedstawienia. Cyniczne ogrywanie roli jest wynikiem aktora, który nawet nie stara się przekonać publiczności. 
Można by powiedzieć iż odrywanie szczerej roli jest cyniczne w inny sposób, ponieważ nie jest autentyczne. Ale mimo iż szczerość nie 
równa się autentyczności, nie oznacza to iż odgrywane role nie są prawdziwe. Goffman wyjaśnia: „... aktor może być w pełni zaangażowany 

65 http://nos.nl/video/627070-rutte-krijgt-vraag-over-zwarte-piet.html
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w swoje przedstawienie; może być święcie przekonany iż wersja rzeczywistości którą prezentuje, jest prawdziwą rzeczywistością. Kiedy 
jego publika jest również przekonana... tylko socjolog lub społecznie niezadowolony mógłby mieć jakiekolwiek wątpliwości na temat 
„prawdziwości” tego, co jest prezentowane.”
 
Podczas gdy dominujące paradygmaty spójności i autentyczności dzielą rodzimych od innych, koncepty płynności i szczerości kreują równe 
pole dla wszystkich. Te alternatywne paradygmaty nie pozwalają niektórym na bronienie swoich autoprezentacji bez refleksji, podczas gdy 
inni są zmuszani być mieć zbyt dużo refleksji.
Według Baumana (2005) obecność innych wszędzie jako wynik globalizacji ma konsekwencje: „mieszamy się na co 
dzień z innymi, którzy.. ‘nie koniecznie mówią tym samym językiem (dosłownie i metaforycznie) lub nie dzielą wspólnej 
pamięci lub historii’. W takich okolicznościach, umiejętności jakich potrzebujemy by zaoferować sferze publicznej realnej 
szansy na rezurekcję są umiejętności interakcji z innymi – przeprowadzania dialogu, negocjacji, zyskiwania wspólnego 
zrozumienia oraz zarządzania lub rozwiązywania nieuniknionych konfliktów w każdym momencie dzielonego życia.” 
Bauman podsumowuje: “To jest właśnie sposób, w jaki powinna wyglądać edukacja, by mężczyźni i kobiety współczesnego płynnego 
świata mogli podążać za swoimi celami życiowymi z przynajmniej odrobiną zaradności oraz auto-pewności oraz nadzieją na sukces.” 
Drugim efektem jest „tworzenie szybko zmieniającego się świata bardziej gościnnym dla ludzkości”. To droga naszego bieżącego „krajobrazu 
ignorancji”. „Ignorancja powoduje paraliż woli. Nie wiadomo co jest w zanadrzu oraz nie ma sposobu na obliczenie zagrożenia.” 
W naszych warsztatach nie akceptujemy tylko paradygmatów płynności i szczerości, promujemy również umiejętności, które umożliwiają 
nam interakcję z innymi. Bycie świadomym iż odgrywamy różne role i jesteśmy odpowiedzialny za to, jak gramy te role, jest naszym 
punktem wyjścia. Według nas, musimy być w stanie radzić sobie z innymi, z różnicami pomiędzy rolami jakie odgrywamy oraz potencjalną 
różnicą między dawanymi a wysyłanymi informacjami. Wierzymy iż jest to podstawa efektywnego rozwijania umiejętności wspomnianych 
przez Baumana – przeprowadzania dialogu, negocjacji, zyskiwania wspólnego zrozumienia oraz zarządzanie lub rozwiązywanie konfliktów. 
Czy nie byłoby pięknym, jeżeli wzmocnienie tych umiejętności stało się większą częścią regularnego szkolnego curriculum? 
 
Literatura:
1. Zygmunt Bauman: Tożsamość. 2004
2. Zygmunt Bauman: Płynne życie. 2005
3. Robert Cialdini: Influence. The psychology of persuasion.
4. EGE: Opinion 26: Ethics of Information and Communication Technologies, 2012: http://ec.europa.eu/archives/bepa/european-

group-ethics/docs/publications/ict_final_22_february-adopted.pdf
5. Erving Goffman: The presentation of Self in everyday life. 1959.
6. Phil Rosenzweig: Left brain, right stuff. How leaders make winning decisions. 2014
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ETAP DO ZROBIENIA WAŻNE
1. AKCEPTACJA ZARZĄDU 
SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELA 

SPRAW BY WARSZTATY ZOSTAŁY 
zaakceptowane zarówno przez dyrekcję szkoły 
jak i odpowiedzialnych nauczycieli; wybierz 
dwóch instruktorów. Ewentualnie uzyskaj 
zgodę rodziców.

Zainteresowani powinni zrozumieć ważność tych 
warsztatów.

2. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 
INSTRUKTORÓW

USTALCIE FORMALNOŚCI, USTALCIE 
ZASADY WSPÓLNEJ PRACY JAKO PARA 
INSTRUKTORÓW
Podzielcie obowiązki, kto jest odpowiedzialny 
za technologię, a kto odpowiedzialny za teorię

Wybierz grupę wiekową.

3. USTALANIE DAT ZAPLANUJ w planie lekcji pięć sesji 
warsztatowych, każda mająca 90 minut

Ustalcie, co należy przetestować i przygotować oraz 
kiedy to zrobić.

4. REKRUTACJA UCZNIÓW IW PEZYPADKU GDY NIE CHCESZ ANGAŻOWAĆ 
CAŁEJ KLASY, TYLKO GRUPĘ STUDENTÓW, 
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REKRUTACJĘ.
W obu przypadkach:
- Przygotuj listę obecnych uczniów; 
- Wypełnij dokument “LISTA NAGRAŃ”;
- Pobierz oraz przygotuj dokument “ZGODA 
NA UCZESTNICTWO”, wydrukuj oraz rozdaj 
kopie przyszłym uczestnikom warsztatów 
do podpisania (zarówno przez nich, jak i ich 
opiekunów, jeżeli mają mniej niż 18 lat) 

Upewnij się iż sesje nie są w zbyt dużych odstępach 
czasowych.
Nie planuj więcej niż dwie sesje pod rząd.
Nie planuj sesji w piątkowe popołudnie

5. PRZYGOTOWANIA PRZECZYTAJ ORAZ ZROZUM SEKCJĘ 
DYDAKTYCZNĄ ORAZ OPISY MODUŁÓW

Upewnij się, że będziesz miał na to czas.

LOGISTYKA INSTRUKTORÓW
jak
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6. POBRAĆ POBIERZ DOKUMENTY WARSZTATOWE Z: 
http://dynamicidentity.eu/ 
PRZECZYTAJ ORAZ ZROZUM WSZYSTKIE 
DOKUMENTY:
- PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA
- JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW (1.6)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI AR
- INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO 
KONWERSJI 
- JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW (3.3)
- INSTRUKCJA JAK GRAĆ W GRĘ AR (11-14)
- SCENARIUSZ GRY AR (11-14)
- INTERPRETACJA GRY AR (11-14) 
- INSTRUKCJA JAK GRAĆ W GRĘ AR (15-18)
- SCENARIUSZ GRY AR (15-18)
- INTERPRETACJA GRY AR  (15-18)

7. PRZYGOTOWANIE 
KOMPUTERA

PRZYGOTUJ KOMPUTER ZGODNIE Z 
DOKUMENTEM “PRZYGOTOWANIE 
KOMPUTERA”

Pamiętaj, musisz mieć dostęp do internetu aby 
pobrać grę AR, aplikację AR oraz oprogramowanie.
Kluczowym jest przetestowanie komputera kilka 
dni przed warsztatami w dowolnym miejscu oraz 
dzień przed warsztatami w miejscu, gdzie będą się 
odbywać.

8. TESTOWANIE: SPRZĘT DO 
NAGRYWANIA WIDEO

Sprzęt który będzie wykorzystywany podczas 
warsztatów, np. telefon komórkowy, kamera 
wideo; zalecamy użycie statywu, aczkolwiek 
można również trzymać urządzenie do 
nagrywania w dłoniach
PRZECZYTAJ  “JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW 
(1.6)” ORAZ
“JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW  (3.3)”

Koniecznym jest wykonanie kilku testowych nagrań.

9. TESTOWANIE: APLIKACJA AR Przetestuj pobraną aplikację AR zgodnie 
z dokumentem: “INSTRUKCJA OBSŁUGI 
APLIKACJI AR”; PRZETESTUJ aplikację AR 
zgodnie z powyższym dokumentem oraz 
dokumentem “INSTRUKCJA OBSŁUGI 
PROGRAMU DO KONWERSJI”

Wykorzystaj testowe nagrania by zaimportować je 
do aplikacji AR oraz ją przetestuj.
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10. TESTOWANIE: GRA AR Przetestuj pobraną grę AR, odpowiednią 
dla twojej grupy wiekowej, zgodnie z 
dokumentem “INSTRUKCJA JAK GRAĆ 
W GRĘ AR”. PRZECZYTAJ ORAZ ZROZUM 
DOKUMENTY: “SCENARIUSZ” oraz 
“”INTERPRETACJA”

11. PRZYGOTOWANIE 
PRZESTRZENI

WYBIERZ DWIE PRZESTRZENIE
- POKÓJ Z PROJEKTOREM, DUŻYM 
EKRANEM (LUB TABLICĄ MULTIMEDIALNĄ), 
KOMPUTEREM Z KAMERĄ INTERNETOWĄ, 
GŁOŚNIKAMI ORAZ POŁĄCZENIEM Z 
INTERNETEM
- DRUGI POKÓJ DO NAGRAŃ

Kluczowym jest, aby oba pomieszczenia były 
niedaleko siebie.

12. EDYCJA DOKUMENTÓW 
WARSZTATOWYCH

PRZYGOTOWANIE CERTYFIKATÓW DLA 
UCZESTNIKÓW
 

Sprawdź, czy przygotowałeś dokument “LISTA 
NAGRAŃ” - wypełnij dokument nazwiskami 
uczestników.

13. DRUK DOKUMENTÓW 
WARSZTATOWYCH DLA 
UCZESTNIKÓW

WYDRUKOWAĆ, przeczytać oraz zrozumieć:
- ZADANIE 1.4
- ULOTKA 2.2
- ARKUSZ ROBOOCZY 2.4
- ZADANIE 4.4
- ANKIETA 5.1
- ANKIETA 5.2
- CERTYFIKATY
 - EWALUACJA NAUCZYCIELI

Mieć wystarczającą ilość kopii dla wszystkich 
uczestników, dodatkowo kilka kopii zapasowych.

14. POBRAĆ POZOSTAŁE 
DOKUMENTY

POBRAĆ, przeczytać oraz zrozumieć:
- PREZENTACJA 1.3
- PREZENTACJA 2.1
- PREZENTACJA 2.2
- PREZENTACJA 2.4
- PREZENTACJA 4.1

Skopiować je do folderu Warsztaty na swoim 
komputerze.

15. WARSZTATY
A. PRZEBIEG WARSZTATÓW PRZEPROWADŹ SESJE – MIEJ WSZYSTKIE 

PRZYGOTOWANIA PRZEPROWADZONE PRZED 
ROZPOCZĘCIEM SESJI

Proszę mieć świadomość, iż w sesji 1 oraz sesji 3, 
moduły są wdrażane równocześnie.
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B. DOKUMENTACHA 
FOTOGRAFICZNA WARSZTATÓW

JEŻELI JEST TO PRAWNIE MOŻLIWE, proszę 
wykonać od trzech do pięciu zdjęć podczas 
każdej z sesji

Zdjęcia mogą być zrobione dowolnym urządzeniem 
umożliwiającym robienie zdjęć; mogą być 
wykorzystane na stronie szkolnej. Było by nam 
ogromnie miło, jeżeli wysłali by je Państwo również 
do nas. Proszę przesłać je do (Beata Staszyńska) 
staszynska.beata@gmail.com. 

C. EWALUACJA NAUCZYCIELI PO ZAKOŃCZENIU WARSZTATÓW PROSIMY 
O WYPEŁNIENIE FORMULARZA EWALUACJI 
NAUCZYCIELI dostępnego tutaj: http://
dynamicidentity.eu/ 

Obaj instruktorzy wypełniają ankiety.  Proszę 
przesłać je do (Beata Staszyńska) staszynska.
beata@gmail.com. 

D. REFLEKSJE (opcjonalnie) PROSIMY O PODZIELENIE SIĘ SWOIMI 
REFLEKSJAMI Z NAMI.

Zapraszamy Państwa do utrzymywania kontaktu. 
Proszę wysłać do nas swoje refleksje. Proszę 
przesłać je do (Beata Staszyńska) staszynska.
beata@gmail.com. 
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        Uwaga: Para Instruktorów może podzielić się odpowiedzialnością lub wspólnie przygotować komputer.

1. Do przeprowadzenia warsztatów potrzebujesz: : 

a. komputer z dostępem do internetu (najlepiej poprzez kabel sieciowy);

b. kamerę internetową (może być wbudowana);

c. rzutnik multimedialny (lub tablicę multimedialną);

d. głośniki

2. Podłącz komputer do rzutnika i sprawdź, czy obraz jest wyświetlany na ekranie (lub tablicy multimedialnej);

3. Podłącz głośniki do komputera i sprawdź, czy poprawnie działają;

4. Upewnij się, czy dana kamera internetowa działa z naszym komputerem, poprzez testowe uruchomienie , np. w programie 
online http://webcamtoy.com/pl/  ;

5. Upewnij się, czy na komputerze jest zainstalowany program umożliwiający wyświetlanie prezentacji w formacie ppt (MS 
Office, Open Office, Power Point Viewer);

6. Upewnij się, czy na komputerze jest zainstalowany program umożliwiający wyświetlanie filmów (np. darmowy VLC Media 
Player - http://www.videolan.org/vlc/ ) ;

7. Upewnij  się, czy na komputerze jest zainstalowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/pl/
firefox/new/ ). Będzie ona potrzebna podczas warsztatów. Zalecamy ustawienie jej jako domyślnej przeglądarki;

8. Zainstaluj dodatek Lightbeam na swoim komputerze (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightbeam/ ) oraz 
dodatek Ghostery (https://www.ghostery.com/en/ ). Będą one potrzebne w module 2.2;

9. Upewnij się, czy na komputerze jest zainstalowane środowisko Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/ )

10.  Utwórz folder na pulpicie, do którego będziemy zapisywać wszystkie potrzebne materiały. Sugerujemy aby go nazwać  
„Warsztaty”

11. Po przygotowaniu i sprawdzeniu sprzętu, pobierz wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do przygotowania i oraz 
przeprowadzenia warsztatów, ze strony: http://dynamicidentity.eu/. Tutaj znajdziesz wszystkie prezentacje oraz inne 
niezbędne pliki. Zapisz je do folderu “Warsztat”;

12. Pobierz aplikację AR (potrzebną w module  3.1). Plik zawiera przygotowane foldery do analizy filmów do wykorzystania 
w module 5.1. Plik do pobrania tutaj: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3617370/D-ID_Workshop.zip. Przygotowanie 
aplikacji AR jest opisane w sekcji “Instrukcja obsługi programu do konwersji  do AR”. Jak używać aplikacji AR, jest opisane w 
sekcji “Instrukcja obsługi aplikacji AR”. Przetestuj aplikację przed warsztatami;

PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA
jak



180

13. Pobierz grę AR dla grupy wiekowej 11-14, poprzez wejście na stronę: http://di.ezzev.eu/publish.htm  (kliknij “Install” i podążaj 
za instrukcjami). Przetestuj grę przed warsztatami;

14. LUB Pobierz grę AR dla grupy wiekowej 15-18, poprzez wejście na stronę:http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm (kliknij “Install” i 
podążaj za instrukcjami). Przetestuj grę przed warsztatami;

15. Wydrukuj markery, które znajdziesz w dokumencie “MARKERY – KONFRONTACJA W AR 3.1” lub w folderze aplikacji AR„\D-
ID_Workshop_AR\Markers”. Markery drukujemy każdy na osobnej kartce. Potrzebujemy po jednym markerze dla każdego 
uczestnika warsztatu. Ważnym jest by zacząć drukowanie od markera oznaczonego “1”; 

16. Do gry „D-ID” również będziemy potrzebowali markery. By je wydrukować należy otworzyć dokument „MARKERY – GRA 
AR 4.3” lub uruchomić zainstalowaną grę (klikamy na skrót na pulpicie „Dynamic Identity Game”) i czekamy aż załaduje się 
główny ekran gry z formularzem do wypełniania. Klikamy na  flagę, by załadować wybraną wersję językową. Klikamy „start”. 
Zostaniemy przekierowani do ekranu, w którym będzie widać podgląd z kamery. Obok będzie pokazany obraz z markerami. 
Po kliknięciu na niego zostanie otworzony plik PDF z markerami. Należy je wydrukować a następnie wyciąć po liniach, tak 
by mieć osobno 4 markery. Po przygotowaniu markerów możemy grać w grę. Gramy w grę poprzez pokazywanie markerów 
odpowiadających wybranym odpowiedziom do kamery.  Jak grać w grę zostało opisane w sekcji “Instrukcja obsługi gry AR”.
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To zadanie praktyczne [nagranie pierwszego pliku wideo] wykonywane równolegle do trwających zajęć [moduły: 1.3, 1.4, 1.5]. 
Nagranie trwa w drugim pomieszczeniu, które nie powinno być oddalone od sali, w której trwają warsztaty.

Pierwszy instruktor nie zdradza treści zadania. Wyjaśnia, że tego ćwiczenia się nie powtarza. Każdy uczestnik pojedynczo proszony jest 
do ćwiczenia. Każdy uczestnik ma zachować w tajemnicy przed grupą na czym polegało ćwiczenie.

Drugi instruktor tym razem WYBIERA SAM wielkość planu: półzbliżenie [w kadrze widać popiersie mówiącego] – spójrz moduł 2.4

   

Drugi instruktor na pytanie nagrywanego uczestnika: „co stanie się z tym nagraniem”, odpowiada, że: „nie będzie publikowane w 
Internecie, posłuży jako element warsztatów i będzie pokazywane tylko w czasie warsztatów”..
Harmonogram realizacji nagrania.

data SESJA 1 czas czas trwania
... 1.6 ... ... 75 minut [w zależności od  ilości uczestników warsztatów; nagrywając w 

dyscyplinie, zakładamy  na jednego uczestnika około 2 minuty; czas trwania 
nagrywanego pliku video ma trwać około 30 sekund]

    

NAGRANIE
Pamiętajmy, że mamy nagrać tylko raz jeden plik wideo dla każdego uczestnika, który potem będziemy wykorzystywać w konfrontacji 
AR [moduł 3.1] i w analizie [moduł 5.1]. 

Każdy plik wideo (ok. 30 sekund) każdego z uczestników składa się z tych samych elementów:

JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW (1.6)
jak
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obraz dźwięk 
Widać cały czas uczestnika podczas nagrania. Słychać pytanie: Kim jesteś do teraz?

Uczestnik odpowiada: …
Nauczyciel: Proszę przedstaw się imieniem i nazwiskiem.
Uczestnik odpowiada: ... 

PRZED WŁĄCZENIEM KAMERY:
Gdy uczestnik wchodzi do pomieszczenia, gdzie czeka na niego nauczyciel – instruktor jest  gotowy ze sprzętem [aparat lub kamera na 
statywie, która rejestruje obraz i dźwięk].
Drugi instruktor - nawet jeśli zna uczestnika: Podaję rękę. Wita się i przedstawia imieniem: ? – pyta: a TY jak masz na imię?
 Drugi instruktor - instruuje uczestnika: Stań tu proszę - można oznaczyć jedno miejsce – przyklejając kartkę taśmą na podłodze.
Drugi instruktor - instruuje uczestnika: Popatrz teraz w kamerę – w obiektyw; nie będziemy powtarzać tego nagrania [lub: nagrywamy 
tylko raz]. Za chwilę zadam Ci jedno pytanie, proszę odpowiedz w jednym zdaniu, prostym lub złożonym. CZY JESTEŚ GOTÓW? [po 
tym włączamy przycisk NAGRYWANIE] – ważne jest, aby pilnować tego momentu. 
MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”
PO WŁĄCZENIU KAMERY
Drugi instruktor ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?
UWAGA! 
Proszę pamiętać, aby instruktor patrzył w ekran swego urządzenia, nie na uczestnika w rzeczywistości [ponieważ to buduje inną relację 
między osobami];
Proszę kontrolować czas - w zależności od urządzenia nagrywającego albo patrzeć na upływ czasu na monitorze podglądu, albo mieć 
w zasięgu oka zegar z sekundnikiem; to ważne, ponieważ zdarzyć się może, że uczestnik  będzie milczeć – wtedy po upływie 10 – 15 
sekund należy przejść do etapu pytania o imię i nazwisko.
W czasie nagrania traktujemy uczestnika poważnie, ale bez hierarchii, jednak wspieramy go swoim spokojem.
Drugi instruktor : Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?
Drugi instruktor – po przedstawieniu się uczestnika WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy: Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę 
-  proszę. 
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1.  By używać aplikacji AR potrzebujesz komputer z dostępem do internetu (by pobrać aplikację na swój komputer) oraz z kamerą  
internetową (wbudowaną lub zewnętrzną);
2.  Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do internetu podczas jej używania, więc pobranie i przygotowanie jej można przeprowadzić 
w dowolnym miejscu, a następnie używać jej offline podczas warsztatów;
3.  Aplikacja wymaga, aby komputer posiadał zainstalowaną przeglądarkę – która również będzie działać w trybie offline. Polecamy 
Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) - z doświadczenia najlepiej współpracuje z aplikacją;
4.  Aplikację można pobrać tutaj https://dl.dropboxusercontent.com/u/3617370/D-ID_Workshop.zip. Aplikacja zajmuje 146 MB, 
więc jej pobranie może chwilę potrwać;
5.  Po pobraniu aplikacji otwieramy folder, w którym została zapisana (może to być np. folder “Pobrane”  lub “Downloads”, 
znajdujący się w folderze użytkownika);
6.  Do otwarcia aplikacji potrzebujemy programu, który umożliwia wypakowywanie Archiwum, np. WinRAR (http://www.winrar.pl/
winrar/pobierz ), 7zip (http://7-zip.org.pl/)
7. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję “Wypakuj pliki”. Następnie wybieramy miejsce gdzie pliki mają zostać wy 
pakowane. Domyślnie utworzy nam to folder o nazwie “D-ID_Workshop”, we wskazanym przez nas miejscu. Wypakowana aplikacja 
zajmuje 150 MB, więc może to chwilę potrwać; 
8.  W nowo wypakowanym folderze będą się znajdować dwa foldery:
 - “D-ID_Workshops_AR”, w którym znajduje się aplikacja AR
 - “movies (session 5)”, w którym znajdują się puste foldery ponumerowane od 1 do 40, które można wykorzystać do analizy  
 nagrań w sesji 5, poprzez umieszczanie filmów w odpowiednie foldery wg listy nagrań;
9.  Skopiuj oba foldery do swojego folderu „Warsztaty”;
10.  Otwórz folder “D-ID_Workshops_AR”;
11.  W nim znajdują się trzy istotne dla nas elementy: markery w formacie pdf do wydrukowania (markery 1-40, folder “Markers”), 
konwerter filmów (plik “FlvConverter”) oraz sama aplikacja (plik “showcase”); folder “FLARtoolkit” nie jest istotny;
12.  Przed przystąpieniem do używania aplikacji należy wydrukować markery w takiej ilości, by na każdego uczestnika przypadał 
jeden niepowtarzalny marker. Wydruki robimy na stronach A4, jeden marker na stronie.;
13.  Przed przystąpieniem do używania aplikacji musimy umieścić w niej nagrane przez nas filmy. By to zrobić, spójrz w sekcję 
“Instrukcja obsługi programu do konwersji do AR” – w nim są zawarte szczegółowe instrukcje obsługi programu;
14.  Gdy mamy już przygotowane markery oraz umieściliśmy filmy w aplikacji możemy otworzyć plik “showcase” (poprzez dwukrotne 
kliknięcie na niego lewym przyciskiem myszki);
15.  Po otwarciu pliku pojawi się okno z główkami ponumerowanymi od 1 do 40;
16.  Kliknij na główkę z numerem 1;
17.  Pojawi nam się okno. Jeżeli zostaniemy poproszeni o udzielenie zgody na dostęp do kamery internetowej i mikrofonu, zaznaczamy 
“Zezwól”. W oknie pojawi nam się widok z kamery. Warto kliknąć prawym przyciskiem myszy na ekran, wybrać “Ustawienia” i zaznaczyć 
opcję “Zapamiętaj” – tym sposobem program nie będzie się pytał o dostęp za każdym wywołaniem;
18.  Marker 1 odpowiada główce 1, 2 – 2, 3 – 3 itd. Z kolei film uczestnika 1 również odpowiada główce 1 oraz markerowi 1. Zatem 
pierwszy uczestnik wg listy, musi pokazać marker 1 w widoku główki 1, by wywołać nagranie w AR;
19.  Przetestuj teraz aplikację. Pokazujemy marker do kamery. Marker trzymamy tak, żeby nie zasłaniać krawędzi palcami, starając 
się go trzymać równolegle do kamery (nie przechylać względem kamery), staramy się trzymać pewnie tak, żeby kartka nie była wygięta. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI AR (AUGMENTED REALITY)
jak
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20.  Po poprawnym trzymaniu markera w jego obszarze pojawi się film. Musimy trzymać marker w bezruchu do końca projekcji, w 
innym przypadku film może zostać przerwany
21.  Po zakończeniu odtwarzania filmu, klikamy wstecz w przeglądarce i możemy wybrać ponownie główkę o innym numerze.
22.  Aplikacja jest bardzo wrażliwa na wszelki ruch kartki oraz zmiany światła, więc aplikację należy przetestować w klasie, gdzie 
będzie wyświetlana podczas warsztatów.
23.  Dobrze jest, gdy podczas wywoływania aplikacji uczniowie mają jednolite tło za sobą w widoku z kamery. Należy ustawić 
komputer w takim miejscu, by światło nie wpadało bezpośrednio w obiektyw kamery, ani nie oświetlało zbyt mocno kartki z markerem. 
Nie może być zbyt jasno.
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1. Stwórz nowy folder na komputerze, w folderze “Warsztat” na twoim pulpicie. Nazwij go jak chcesz – X;
2. Pobierz nagranie pliki z modułu 1.6 ze swojego urządzenia do nowego folderu X;
3. Zminimalizuj nowy folder z plikami, ale go nie zamykaj;
4. Wchodzisz w folder “D-ID_Workshop_AR”;
5. Dwukrotnie kliknij  na plik “FlvConverter”. Powinien zostać otworzony przy pomocy Javy a nie przy pomocy do wypakowywania (jak 

np. WinRAR) - co czasami może się wydarzyć. W takim wypadku klikasz prawym na “FlvConverter”, następnie “Otwórz za pomocą”, i 
wybierasz JAVA z listy dostępnych programów;

6. Po otworzeniu konwertera, kliknij na przycisk “Select files”;
7. Otworzy się nowe okno;
8. Otwórz folder X, z filmami nagranymi w module 1.6, który masz zminimalizowany;
9.  Zaznacz wszystkie filmy (np. poprzez kombinację klawiszy “ctrl+a”);
10. Przeciągnij zaznaczone filmy do okna konwertera;
11. Po dodaniu wszystkich plików do okna kliknij „ok” - okno się zamyka;
12. Następnie kliknij “Convert”;
13. Pliki będą konwertowane;
14. Gdy wszystkie paski postępu będą na 100% zamykasz okno poprzez kliknięcie “x” w górnym rogu;
15. Teraz przetestuj czy wszystko się udało. Otwórz plik “showcase” w folderze “D-ID_Workshop_AR”;
16. Otworzy ci się strona z główkami;
17. Po kliknięciu na główki otworzą się strony AR. Teraz pokaż marker odpowiadający numerowi główki do kamery – spójrz w sekcję 

“Instrukcja obsługi aplikacji AR”;
18. W oknie powinieneś teraz zobaczyć odpowiednie nagranie – czyli nagranie 1, po kliknięciu na główkę z numerem 1 oraz pokazanie 

markera numer 1;
19. Podsumowując – przeciągasz nagrania do programu do konwersji, klikasz “Convert”, a program robi resztę.

  

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KONWERSJI DO AR
jak
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To zadanie praktyczne [nagranie drugiego pliku wideo] wykonywane także równolegle do modułów 3.1 oraz 3.2.. Nagranie trwa w 
drugim pomieszczeniu, które nie powinno być oddalone od sali, w której trwają warsztaty. Ale teraz uczestnicy przeszli już wprowadzenie 
do „elementów gramatyki języka filmowego” – moduł 2.4 – oraz zobaczyli swoje pierwsze nagrania w module 3.1.

Instruktor tym razem zdradza treść zadania. Wyjaśnia, że ćwiczenie polega na udzieleniu odpowiedzi do kamery na to samo pytanie 
co na początku. Ale teraz to uczestnik ma wybór - wybiera wielkość planu i tło na jakim ma być nagrany. I tego nagrania też się nie 
powtarza.

Przykłady wielkości planów::

Drugi instruktor, czeka na każdego uczestnika i daje mu poczucie, że to uczestnik decyduje. Jednak są pewne ograniczenia i np. nie 
wszystkie wielkości planu można zastosować [bo pomieszczeni nie pozwala na to] –  plan totalny jest we wnętrzu niemożliwy – bo nie 
można się oddalić ze sprzętem od nagrywanej osoby.

Harmonogram realizacji nagrania.
data SESJA 3 czas czas trwania
... 3.3 ... ... 80 minut [w zależności od  ilości uczestników warsztatów; nagrywając w 

dyscyplinie, zakładamy  na jednego uczestnika około 2.5 minuty; czas trwania 
nagrywanego pliku video ma trwać około 30 sekund] 

JAK NAGRYWAĆ UCZESTNIKÓW (3.3)
jak
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NAGRANIE
Pamiętajmy, że mamy nagrać tylko raz jeden plik wideo dla każdego uczestnika, który potem będziemy wykorzystywać w analizie 
[moduł 5.1]. 

Każdy plik wideo (ok. 30 sekund) każdego z uczestników składa się z tych samych elementów:

obraz dźwięk
Widać wielkość planu oraz tło wybrane przez 
uczestnika przez całe nagranie

Słychać pytanie: Kim jesteś do teraz?
Uczestnik odpowiada: …
Nauczyciel: Proszę przedstaw się imieniem i nazwiskiem.
Uczestnik odpowiada: ...

PRZED WŁĄCZENIEM KAMERY:
Gdy uczestnik wchodzi do pomieszczenia, gdzie czeka na niego nauczyciel – instruktor jest  gotowy ze sprzętem [aparat lub kamera na 
statywie, która rejestruje obraz i dźwięk]
Drugi instruktor - nawet jeśli zna uczestnika: Podaję rękę. Wita się i przedstawia imieniem: ? – pyta: a TY jak masz na imię?
Drugi instruktor instruuje uczestnika: Teraz Ty decydujesz – wybiera wielkość planu i tło: można pokazać możliwe do wyboru tła i 
szybko przypomnieć wielkości planów możliwe do wyboru [pokazujemy rękoma] – cały czas pamiętając jak ogranicza nas przestrzeń 
w której pracujemy .
Dajemy chwilę do namysłu [30 sekund – jedną minutę]; obserwujemy uczestnika – pomagamy, ale nie narzucamy decyzji
.
Drugi instruktor   - Gotowy do nagrania? Stań proszę w wybranym przez siebie miejscu.

Pamiętajmy – chociaż mamy niedużo czasu na nagranie każde ucznia – nie pokazujemy zniecierpliwienia i pośpiechu – raczej pokazujemy 
dyscyplinę planu filmowego lub studia telewizyjnego

Drugi instruktor - instruuje uczestnika: Popatrz teraz w kamerę – w obiektyw; nie będziemy powtarzać tego nagrania [lub: nagrywamy 
tylko raz]. Za chwilę zadam Ci jedno pytanie, proszę odpowiedz w jednym zdaniu, prostym lub złożonym. CZY JESTEŚ GOTÓW? [po 
tym włączamy przycisk NAGRYWANIE] – ważne jest, aby pilnować tego momentu. 
MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

PO WŁĄCZENIU KAMERY
Drugi instruktor ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?
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UWAGA! 
Proszę pamiętać, aby instruktor patrzył w ekran swego urządzenia, nie na uczestnika w rzeczywistości [ponieważ to buduje inną relację 
między osobami];
Proszę kontrolować czas - w zależności od urządzenia nagrywającego albo patrzeć na upływ czasu na monitorze podglądu, albo mieć 
w zasięgu oka zegar z sekundnikiem; to ważne, ponieważ zdarzyć się może, że uczestnik  będzie milczeć – wtedy po upływie 10 – 15 
sekund należy przejść do etapu pytania o imię i nazwisko.
W czasie nagrania traktujemy uczestnika poważnie, ale bez hierarchii, jednak wspieramy go swoim spokojem.

Drugi instruktor : Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?
Drugi instruktor – po przedstawieniu się uczestnika WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy: Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę 
-  proszę. 
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1. Do grania w grę AR potrzebujesz komputer z dostępem do internetu (by pobrać i zainstalować grę na swoim komputerze) oraz z 
kamerą internetową (wbudowaną lub zewnętrzną);

2. Gra nie wymaga stałego dostępu do internetu podczas samego grania, więc pobranie i przygotowanie gry można przeprowadzić w 
dowolnym miejscu, a skorzystać z niej offline podczas warsztatów;

3. Dobrze jest grając w grę mieć jednolite tło za plecami. Kolor tła powinien znacznie różnić się od koloru skóry – np. niebieskie lub 
zielone;

4. Grę można pobrać ze strony http://di.ezzev.eu/publish.htm;
5. Po otwarciu strony kliknij “Install”;
6. Gdy wyskoczy okienko z pytaniem “Czy zapisać ten plik?” klikamy “Zapisz plik”;
7. Gdy nasz plik zostanie zapisany, wchodzimy do folderu gdzie został zapisany, najczęściej jest to folder “Pobrane” (lub “Downloads”) i 

dwukrotnie klikamy na pobrany plik (“Setup.exe”) by go otworzyć;
8. Jeżeli dostaniemy ostrzeżenie systemu Windows o zagrożeniu instalacji tego pliku, mimo wszystko zgadzamy się na jego instalację;
9. Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie naszego komputera pojawi się skrót do programu “Dynamic Identity Game”;
10. Proszę dwukrotnie kliknąć na ikonę “Dynamic Identity Game” na pulpicie by uruchomić grę;
11. Gdy pojawi się okno startowe gry, klikamy na flagę wersji językowej, znajdującą się w lewym rogu nad formularzem danych osobowych;
12. Teraz możemy zacząć grę;
13. Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć grę;
14. By zacząć grę klikamy “Start”;
15. Po otwarciu się okna, na którym będzie widać widok z naszej kamery (czasami możemy zostać poproszeni o udzielenie zgody na 

dostęp do kamery), w pasku narzędziowym u góry, nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i 
warianty odpowiedzi;

16. Należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po kliknięciu otworzy się plik PDF który należy wydrukować 
(jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, by mieć 4 osobne markery przygotowane do gry;

17. Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery;
18. U góry, w pasku narzędzi zostaną wyświetlone pytania. Po wybraniu odpowiedzi pokazujemy odpowiedni marker do kamery (A dla 

odpowiedzi A, B dla odpowiedzi B itd.);
19. W oknie obok widoku z kamery znajduje się przycisk “Zamknij”. Naciśnięcie jego powoduje powrót do głównej strony gry z 

formularzem;
20. Marker pokazujemy przed kamerą krótko, do pojawienia się następnego pytania w pasku narzędzi. Zbyt długie pokazywanie markera 

przed kamerą może spowodować seryjne udzielenie tej samej odpowiedzi na kolejne pytania;
21. Po wybraniu odpowiedzi na ekranie pojawi się wybrana odpowiedź na to pytanie w formie graficznej reprezentacji (augmentacja);
22. Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku “Zamknij” pojawi się przycisk “Zakończ”. Klikamy na niego by zakończyć grę;
23. Po zakończeniu gry pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz zdjęcie z widoku z kamery 

ze wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej. Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze 
klikając odpowiednio “Pobierz wyniki” oraz “Pobierz zdjęcie”.

24. By zakończyć grę klikamy “Zamknij”.

INSTRUKCJA JAK GRAĆ W GRĘ AR (GRUPA WIEKOWA 11 - 14)
jak
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1. Do grania w grę AR potrzebujesz komputer z dostępem do internetu (by pobrać i zainstalować grę na swoim komputerze) oraz z 

kamerą internetową (wbudowaną lub zewnętrzną);
2. Gra nie wymaga stałego dostępu do internetu podczas samego grania, więc pobranie i przygotowanie gry można przeprowadzić w 

dowolnym miejscu, a skorzystać z niej offline podczas warsztatów;
3. Dobrze jest grając w grę mieć jednolite tło za plecami. Kolor tła powinien znacznie różnić się od koloru skóry – np. niebieskie lub 

zielone;
4. Grę można pobrać ze strony http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm;
5. Po otwarciu strony kliknij “Install”;
6. Gdy wyskoczy okienko z pytaniem “Czy zapisać ten plik?” klikamy “Zapisz plik”;
7. Gdy nasz plik zostanie zapisany, wchodzimy do folderu gdzie został zapisany, najczęściej jest to folder “Pobrane” (lub “Downloads”) i 

dwukrotnie klikamy na pobrany plik (“Setup.exe”) by go otworzyć;
8. Jeżeli dostaniemy ostrzeżenie systemu Windows o zagrożeniu instalacji tego pliku, mimo wszystko zgadzamy się na jego instalację;
9. Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie naszego komputera pojawi się skrót do programu “Dynamic Identity Game”;
10. Proszę dwukrotnie kliknąć na ikonę “Dynamic Identity Game” na pulpicie by uruchomić grę;
11. Gdy pojawi się okno startowe gry, klikamy na flagę wersji językowej, znajdującą się w lewym rogu nad formularzem danych osobowych;
12. Teraz możemy zacząć grę;
13. Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć grę;
14. By zacząć grę klikamy “Start”;
15. Po otwarciu się okna, na którym będzie widać widok z naszej kamery (czasami możemy zostać poproszeni o udzielenie zgody na 

dostęp do kamery), w pasku narzędziowym u góry, nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i 
warianty odpowiedzi;

16. Należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po kliknięciu otworzy się plik PDF który należy wydrukować 
(jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, by mieć 4 osobne markery przygotowane do gry;

17. Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery;
18. U góry, w pasku narzędzi zostaną wyświetlone pytania. Po wybraniu odpowiedzi pokazujemy odpowiedni marker do kamery (A dla 

odpowiedzi A, B dla odpowiedzi B itd.);
19. W oknie obok widoku z kamery znajduje się przycisk “Zamknij”. Naciśnięcie jego powoduje powrót do głównej strony gry z 

formularzem;
20. Marker pokazujemy przed kamerą krótko, do pojawienia się następnego pytania w pasku narzędzi. Zbyt długie pokazywanie markera 

przed kamerą może spowodować seryjne udzielenie tej samej odpowiedzi na kolejne pytania;
21. Po wybraniu odpowiedzi na ekranie pojawi się wybrana odpowiedź na to pytanie w formie graficznej reprezentacji (augmentacja);
22. Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku “Zamknij” pojawi się przycisk “Zakończ”. Klikamy na niego by zakończyć grę;
23. Po zakończeniu gry pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz zdjęcie z widoku z kamery 

ze wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej. Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze 
klikając odpowiednio “Pobierz wyniki” oraz “Pobierz zdjęcie”.

24. By zakończyć grę klikamy “Zamknij”

INSTRUKCJA JAK GRAĆ W GRĘ AR (GRUPA WIEKOWA 15 - 18)
jak
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Pytanie Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja

1 Czy jesteś chłopcem czy 
dziewczyną? 

Chłopiec Pojawia się korona w 
kolorze khaki na głowie 
gracza. 

Dziewczyna Pojawia się 
korona w kolorze 
różowym

To cię nie 
obchodzi 

Pojawia się 
czerwona korona na 
głowie gracza. 

2 Czy chcesz sobie zrobić zdjęcie? Tak Robione jest zdjęcie 
graczowi oraz jest 
wykorzystane jako 
augmentacja w grze – po 
lewej i po prawej stronie 
twarzy gracza,  a tekst w 
pasku staje się większy

Nie Pojawia się kurz/ 
nic się nie dzieje 

3  Chcę cię lepiej poznać więc 
zadam ci kilka pytań. Nie ma 
złych odpowiedzi - nie martw 
się. Czy możesz mi powiedzieć 
co ty naprawdę lubisz?

Gadżety Pojawia się  tablet/iPad Zwierzęta Pojawia się 
szczeniaczek

Muzykę Pojawiają się nuty, 
wyglądające jakby 
wychodziły z ust 
gracza

Futbol Pojawia się piłka

4 Jak można cię opisać? Techniczny Pojawia się smartfon Zrelaksowany Pojawiają się 
tenisówki

Spoko Pojawiają 
się okulary 
przeciwsłoneczne – 
nie zakrywają oczu 

Wysporto
- wany

Pojawia się czapka z 
daszkiem

5 Kiedy rejestrujesz się na stronę, 
jak właśnie zrobiłeś, dlaczego 
dajesz informację o sobie?

Nie daję Pojawia się groźny pies. 
Na pasku pojawia się tekst 
„To jest moja tajemnica”

Bo chcę 
wejść

Pojawiają się 
zamknięte drzwi. 
Na pasku pojawia 
się tekst „Proszę 
wpuść mnie”

Każdy to zrobi Pojawia się małpka 
na ekranie

No i co? Na pasku pojawia się 
tekst „Nie mam nic do 
ukrycia”. Na ekranie 
pojawia się leniwiec

6 Czy normalnie wypełniasz 
wszystkie pola rejestracji, 
nawet te, które nie są 
obowiązkowe?

Tak Pojawia się notes z 
ołówkiem.

Nie Przelatuje kurz Czasem Pojawia się notes z 
ołówkiem.

7 Dowiemy się czy wiesz co jest 
grane. Co myślisz, co znaczy: 
“Zasady korzystania”?

Zawsze 
kliknę tak

Pojawia się struś 
chowający głowę w piasek

Tam znajdują 
się reguły 
strony

Pojawia się 
sowa z czapką 
absolwenta

Nie wiem Pojawia się znak 
zapytania

8 Wyobraź sobie, że kolega 
opublikował twoje zdjęcie 
sprzed pięciu lat na swoim 
profilu. Co o tym sądzisz?

Lubię to Pojawia się osoba 
wzruszająca ramionami ( z 
lewej strony ekranu)

Nie lubię 
tego

Pojawia się osoba 
wzruszająca 
ramionami (u 
dołu ekranu)

9 Teraz jest czas dla akcji. Teraz 
możesz zmienić tożsamość 
innego gracza. Co chcesz 
dodać?

Znaczek z 
mądralą

W pasku pojawia się 
informacja że ktoś 
próbował zmienić 
tożsamość dziecka. 
Na ekranie pojawia 
się znaczek z buźką w 
okularach.

Znaczek ze 
znakiem 
"pokój"

W pasku pojawia 
się informacja że 
ktoś próbował 
zmienić 
tożsamość 
dziecka. Pojawia 
się gołąb z 
gałązką w dziobie

Znaczek z 
kozakiem

W pasku pojawia 
się informacja że 
ktoś próbował 
zmienić tożsamość 
dziecka. NA ekranie 
pojawia się groźnie 
wyglądającą buźka 

Nic W pasku pojawia się 
informacja że ktoś 
próbował zmienić 
tożsamość dziecka. 
Na ekranie pojawia 
się buźka wyrażająca 
brak emocji

10 Ciekawe czy akceptujesz 
przyjaźń i czaty z ludźmi, 
których nie znasz w 
rzeczywistości?

Tak Pojawia się detektyw z 
lupą, chodzący po ekranie.

Nie Pojawia się 
detektyw z lupą, 
chodzący po 
ekranie.

Tylko gdy są mili Pojawia się 
detektyw z lupą, 
chodzący po 
ekranie.

Tylko 
gdy są 
przyjaciół
-mi 
przyjaciół

Pojawia się detektyw 
z lupą, chodzący po 
ekranie.

GRA AR (11-14)
scenariusz
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11 Jeżeli ktoś, którego nie znasz w 
rzeczywistości, chce być twoim 
przyjacielem, co robisz przed 
akceptacją?

Obejrzę ich 
profil 

Pojawia się cień postaci 
wynurzający się z ekranu

Pytam 
przyjaciół

Pojawia się 
cień postaci 
wynurzający się z 
ekranu

Po prostu 
akceptuję

A shadowy figure Nie 
akceptuję

Pojawia się kurz/ nic 
się nie dzieje 

12 Rozumiem. A czy podzielisz się 
swoimi danymi kontaktowymi 
jak swój numer komórkowy ze 
wszystkimi przyjaciółmi?

Tak Pojawia się postać 
chłopaka z telefonem

Nie Pojawia się kurz/ 
nic się nie dzieje 

13 Czy uważasz, że jest ważne, że 
twoi przyjaciele wyglądają na 
swoich zdjęciach profilowych 
tak jak w rzeczywistości?

Nie Pojawia się para drzwi z 
postacią między nimi.

Tak Pojawia się para 
drzwi z postacią 
między nimi.

14 Now some questions on 
friendship. Suppose there’s a 
new kid at school. You start 
calling them a friend when...

Lubimy to 
samo 

Do twarzy gracza zostają 
dodane usta

Znam ich Do twarzy gracza 
zostają dodane 
brwi (pod koroną)

Są mili Pojawiają się 
nachodzące na 
siebie kółka 
(diagram Venna)

M a m y 
podobnych 
przyjaciół 

Na ekranie pojawiają 
się złączone puzzle

15 When do you consider yourself 
friends with someone you met 
online? When...

Akceptuję 
go/ją 

Na ekranie pojawia się 
owca jedząca trawę

M a m y 
p o d o b nyc h 
przyjaciół 

P o j a w i a j ą 
się strzałki 
rozchodzące się z 
twarzy gracza

Lubimy to samo Pojawia się 
chmurka ze znakiem 
zapytania

Są mili Korona zostaje 
przechylona na bok

16 Do you think you could fall in 
love with someone you only 
know online?

Tak Przez ekran przelatuje 
amor.

Nie Pojawia się 
groźny pies.

Może Pojawiają się 
rumieńce – na 
wysokości 
policzków gracza

17 How do you tell someone at 
school that you like them?

Przez 
pośrednika

Pojawia się telefon z ikoną 
wiadomości

Spróbuję 
wyróżnić się  

Pojawia się 
mężczyzna 
krzyczący przez 
megafon

Wprost mówię Pojawia się przycisk 
z napisem „LIKE”

Nie mówię Pojawiają się większe 
rumieńce – na 
wysokości policzków 
gracza

18 How do you tell someone 
online that you like them?

Przez 
pośrednika

Pojawia się przycisk z 
napisem „SHARE”

Spróbuję 
wyróżnić się  

Pojawia się 
przycisk z 
napisem „POKE”

Wprost mówię A like button Nie mówię Pojawia się przycisk 
z buźką.

19 We’re almost at the end. Do 
you defriend a friend when 
it appears they seriously lied 
about something like their 
age? 

Tak Pojawia się ramka z 
ikoną postaci i strzałką 
wskazującą tą postać

Nie Pojawia się kurz/ 
nic się nie dzieje 

20 Final question. Would you like 
to clean up your identity by 
unsharing all your data?

Tak Pojawia się postać 
mężczyzny z dwoma 
arkuszami papieru

Nie Pojawia się kurz/ 
nic się nie dzieje 
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Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

0 Udostępnianie 
charakterystyk

Pasek informacyjny będzie wyświetlał umieszczane dane. Pasek 
informacyjny to pole w którym tekst przepływa z prawej do lewej. 
Wyobraź sobie CNN. Informacje nie są przechowywane w żaden 
inny sposób, są tam tylko dostępne podczas sesji. Jeżeli ponownie 
rozpoczniesz grę – znikną.

Identyfikatory to charakterystyki które pomagają cię zidentyfikować, jak imię i nazwisko, wiek, 
miasto zamieszkania oraz szkoła. Poprzez udostępnianie tych danych istnieje duże zagrożenie, 
że będą widoczne również dla innych. Pasek informacyjny prezentuje podczas gry informacje, 
które udostępniasz.

1 Udostępnianie 
charakterystyk

Chłopcy (A) otrzymują koronę w kolorze khaki. Dziewczyny (B) 
otrzymują różową koronę. Opcja C pozostawia gracza z czerwono-złotą 
koroną.

Interpretowanie informacji często równe jest stereotypowaniu: uprzedzenia są potwierdzane. 
Te augmentacje są tego przykładem. Chłopcy stereotypowo są twardzi, dlatego otrzymują 
koronę w kolorze khaki, mającą kojarzyć się z wojskiem. Dziewczyny stereotypowo są słodkie, 
dlatego otrzymują słodki, różowy kolor. Jeżeli nie wybierzesz nie możesz być dokładnie 
profilowanym. 

2 Udostępnianie 
charakterystyk

Robione jest zdjęcie graczowi, oraz dodane podwójnie jako augmentacja 
w odpowiedzi (A). Dla odpowiedzi (B) przez ekran opada kurz, nic się 
nie dzieje.

Zdjęcia są kluczowym elementem profilowania. Dla wielu są na równi z informacjami 
biometrycznymi. Dodawane są dwa zdjęcia, by zilustrować że jeżeli masz zdjęcie online, 
będzie ono kopiowane. Nie mamy kontroli nad kopiami – co zostanie pokazane w pytaniu 20, 
odpowiedź A.

3 Udostępnianie 
charakterystyk

Do naszych zdjęć, z pytania drugiego, dodawane są symbole – tablet (A), 
szczeniak (B), nuty (C) lub piłka (D).

Nasze „Lubię to: jest kluczowym narzędziem do profilowania naszych preferencji i rutyn. Są 
bezpośrednio połączone z naszą tożsamością, co jest symbolizowane przez nasze zdjęcia.

4 Udostępnianie 
charakterystyk

Na ekranie pojawia się smartfon (A), tenisówki (B), okulary (C) lub 
czapka z daszkiem (D)

Interpretowanie stylu życia jest – podobnie jak nasze „Lubię to” - kluczowym instrumentem 
profilowania naszych preferencji i rutyn.

5 Stosunek 
względem stron

Do paska informacyjnego dodawany jest następujący tekst: 
A. To jest moja tajemnica (+ groźny pies na ekranie) 
B. Proszę wpuść mnie (+ zamknięte drzwi na ekranie)
C. Cześć przyjaciele (+ małpka na ekranie)
D. Nie mam nic do ukrycia (+ leniwiec na ekranie)

Te dodane teksty są parafrazami stosunku danej osoby względem strony. Są ważne podczas 
interpretowania działań tej osoby, dlatego są dodane do paska jako podstawowe dane. Do 
objaśnienia paska – spójrz na punkt 0.
Pies to symbol czujności i strzeżenia osobistych informacji. Zamknięte drzwi to symbol bycia 
pominiętym. Małpka symbolizuje naśladowanie widzianego wcześniej zachowania. Leniwiec 
symbolizuje obojętne zachowanie lub kogoś zajmującego się swoimi sprawami.

6 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Notes z ołówkiem 
B. Opada kurz – nic się nie dzieje
C. Notes z ołówkiem

Informacje osobiste udzielane online zostają tam  (A), (C). Jeżeli nie udostępniamy – nic się 
nie dzieje z naszą tożsamością – reprezentowane przez kurz przelatujący przez grę. 

7 Stosunek 
względem stron

A. Struś chowający głowę w piasek
B. Sowa z czapką absolwenta
C. Znak zapytania

Struś symbolizuje unikanie czegoś. Sowa to symbol wiedzy. 

8 Stosunek 
względem innych, 
inni dodają 
informacje

A. Osoba wzruszająca ramionami

B. Osoba wzruszająca ramionami

Osoba wzrusza obojętnie ramionami ponieważ publikacja została dokonana, czy uczeń chce 
czy nie, będzie ona zawsze dostępna. Jeżeli ktoś publikuje twoje zdjęcie, dla osób trzecich 
wygląda to że się na nie zgadzasz i jesteś z niego zadowolony. Jedynym sposobem by zmienić 
to, to przekonać znajomych by usunęli zdjęcie lub zmusić ich prawnie.

9 Stosunek 
względem innych, 
inni dodają 
informacje

Wyświetla się tekst, że ktoś zmienił twój profil:
A) Dodana jest buźka w okularach
B) Dodany jest gołąb z gałązką
C) Dodana jest groźna buźka
D) Dodana jest buźka wyrażająca brak emocji

Masz to, co dajesz. Wiele osób będzie reagować na ciebie tak samo, jak ty reagujesz na nich. 
Jeżeli coś im zrobisz, oni też tobie coś zrobią. Czy będziesz agresywny (C), stereotypowy 
(A) lub miły (C), inni będą tacy sami dla ciebie. Gołąb z gałązką oliwną symbolizuje pokój. 
Ponieważ dzieci czatują online, znają znak (emotykon) buźki bez emocji (D).

10 Stosunek 
względem innych

A) Detektyw z lupą chodzący po ekranie
B) Detektyw z lupą chodzący po ekranie
C) Detektyw z lupą chodzący po ekranie
D) Detektyw z lupą chodzący po ekranie

Osoba w płaszczu przeciwdeszczowym z lupą przechodzi przez ekran. Wygląda jak szpieg.

11 Stosunek 
względem innych

A) Cień postaci wynurzający się z ekranu
B) Cień postaci wynurzający się z ekranu
C) Cień postaci wynurzający się z ekranu
D) Opada kurz – nic się nie zmienia

Cień wynurza się i tajemniczo znika. Symbolizuje to, że gdy poznajemy ludzi online, to nigdy 
nie wiemy kim tak naprawdę są. Jeżeli uczeń nie akceptuje nieznajomych, pojawia się kurz, 
symbolizujący brak zmiany.

12 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Chłopak z telefonem
B. Opada kurz – nic się nie zmienia

Osoba pisze na telefonie. Ludzie będą ci wysyłać informacje, nawet gdy przestaniecie być 
znajomymi.

GRA AR (11-14)
interpretacja
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13 Stosunek 
względem innych

A. Para drzwi z postacią między nimi
B. Para drzwi z postacią między nimi

Postać z kciukami w górze stoi pomiędzy parą drzwi. Jedne są zielone, a drugie niebieskie. 
Symbolizuje to iż oba wybory są akceptowalne. Czy tego chcesz, czy nie, inni będą się 
reprezentować się w sposób w jaki chcą – poprzez zdjęcia profilowe lub inne obrazy. Tak samo 
ty masz wybór jak chcesz się reprezentować.

14 Stosunek 
względem 
przyjaźni

A) Do twojej twarzy zostają dodane usta
B) Do twojej twarzy zostają dodane brwi
C) Do twojej twarzy zostają dodane usta
D) Na ekranie pojawiają się złączone puzzle 

A – uśmiech jest radosny, B – brwi wskazują jakby zobaczył kogoś znajomego, C – uśmiech jest 
uprzejmy, D – puzzle pasują razem

15 Stosunek 
względem 
przyjaźni

A. Pojawia się owca jedząca trawę
B. Pojawiają się strzałki rozchodzące się z twarzy gracza
C. Pojawia się diagram Venna
D. Korona zostaje przechylona na bok

Owca symbolizuje naiwne zachowanie. Rozchodzące się strzałki symbolizują sieć. Przechylona 
korona sugeruje iż niesłusznie okazane zaufanie może spowodować problemy.

16 Stosunek do 
miłości

A. Przez ekran przelatuje amor
B. Pojawia się groźny pies
C. Pojawia się chmurka ze znakiem zapytania

Amor to symbol miłości i zakochiwania się. Pies wskazuje podejrzenie. 

17 Stosunek do 
miłości

A) Telefon z ikoną wiadomości 
B) Mężczyzna krzyczący przez megafon
C) Rumieńce na wysokości policzków
D) Większe rumieńce na wysokości policzków

A. Pojawia się telefon symbolizujący przychodzącą wiadomość lub telefon
B. Odchodzące dźwięki z megafonu wskazują mówienie wprost
C. Rumieńce na policzkach użytkownika wskazują zawstydzenie
D. Rumieńce na policzkach użytkownika wskazują zawstydzenie

18 Stosunek do 
miłości

A. Przycisk z napisem „SHARE”
B. Przycisk z napisem „POKE”
C. Przycisk z napisem „LIKE”
D. Przycisk z buźką

A. Przycisk 3d z napisem “SHARE” pojawia się u dołu ekranu
B. Przycisk 3d z napisem “POKE” pojawia się u dołu ekranu
C. Przycisk 3d z napisem “LIKE” pojawia się u dołu ekranu
D. Przycisk 3d z neutralną buźką  pojawia się u dołu ekranu

19 Stosunek 
względem innych

A. Pojawia się ramka z ikoną postaci i strzałką wskazującą tą postać

B. Opada kurz – nic się nie zmienia

Obraz odchodzącej strzałki, zaczynającej się na użytkowniku (podobnie jak ta, użyta przy 
symbolice sieci) a kończącej na awatarze użytkownika, zanikającego wraz ze strzałką, 
symbolizuje zerwanie więzi.

20 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Pojawia się postać mężczyzny z dwoma, przerwanymi arkuszami 
papieru
B. Opada kurz – nic się nie zmienia 

Postać pomocnika daje użytkownikowi kartkę papieru przedartą na pół. Papier symbolizuje iż 
dane udostępnione przez użytkownika są utracone, ale nie wszystkie. Nawet jeżeli usuniesz 
wszystkie udostępnione informacje z Internetu, niezależnie od wysiłków część zostanie. 
Niezależnie od twoje woli pozostawiasz poważne ślady. Informacja zaczyna żyć swoim życiem, 
bez twojego udziału.
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Pytanie Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentation Marker D Augmentation

1 Czy ktoś, kogo nie znasz, jest 
w stanie znaleźć online Twoje 
informacje demograficzne, 
takie jak: płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania itp. 

Tak, z 
łatwością

Kwadrat nr 4 jest 
czerwony

Może Kwadrat nr 4 jest 
czerwony

Nie Kwadrat nr 4 
jest biały

2 Czy udostępniasz zdjęcia 
online, na których jesteś 
rozpoznawalny?

Tak Kwadrat nr 6 jest 
niebieski+zdjęcie 
gracza

Nie Kwadrat nr 6 jest 
biały

3 Czy często klikasz "Lubię to" i 
"Udostępnij" online?

Tak, często Kwadrat nr 3 jest 
czerwony

Tak, czasami Kwadrat nr 3 jest 
czerwony

Nigdy Kwadrat nr 3 
jest biały

4 Czy publikujesz aktualizacje 
statusu online?

Tak, często Kwadrat nr 1 jest 
niebieski

Tak, czasami Kwadrat nr 1 jest 
niebieski

Nigdy Kwadrat nr 1 
jest biały

5 Czy wypełniasz quizy online? Tak, czasami Kwadrat nr 7 jest 
czerwony

Tak, czasami Kwadrat nr 7 jest 
czerwony

Nigdy Kwadrat nr 7 
jest biały

6 Jaki styl komunikacji online 
najlepiej opisuje ciebie w 
sieci? 

Normalny Kwadrat nr 2 jest 
niebieski

Pozytywny Przelatuje kurz Żartowniś Kwadrat nr 2 
jest niebieski

Żyjący na 
krawędzi

Kwadrat nr 2 jest 
szary

7 W jaki sposób szukasz 
informacji?

Używając 
narzędzi 
takich jak 
Google

Kwadrat nr 9 jest 
czerwony

Używając 
narzędzi 
takich jak 
DuckDuckGo

Kwadrat nr 9 jest 
biały

Wikipedia Kwadrat nr 9 
jest biały

Znajomi Kwadrat nr 9 jest 
niebieski

8 W jaki sposób unikasz bycia 
śledzonym? 

Dostarczając 
sprzeczne 
informacje

Kwadrat nr 8  jest 
biały

Odrzucanie 
plików cookies, 
instalowanie 
wtyczek

Kwadrat nr 8  jest 
czerwony

Używając 
narzędzi 
takich jak 
TOR

Kwadrat nr 8  
jest szary

Nie 
obchodzi 
mnie to

Kwadrat nr 8  jest 
czerwony

9 Czy kupujesz rzeczy online i 
często surfujesz po sieci? 

Tak, często Kwadrat nr 6  jest 
czerwony

Tak, czasami Kwadrat nr 6  jest 
czerwony

Nigdy Kwadrat nr 6  
jest biały

GRA AR (15-18)
scenariusz
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Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienia
1 Udostępnianie 

danych/

Profilowanie

Kwadrat nr 4 jest:
A – czerwony
B – czerwony
C – biały  

Organizacje komercyjne, przedstawione kolorem czerwonym, są bardzo 
zainteresowane w gromadzeniu informacji demograficznych w celu 
profilowania. Jeżeli nie można znaleźć danych, wynik jest neutralny ( kolor 
biały).

2 Udostępnianie 
danych/

Profilowanie

Kwadrat nr 6 jest:
A – niebieski + zdjęcie 
gracza
B – biały  

Twoje zdjęcia najbardziej interesują twoich przyjaciół, przedstawionych 
kolorem niebieskim. Ale to nie oznacza iż firmy nie są zainteresowane 
zdjęciami. Ponieważ analiza wizualna jest skomplikowana, nie wiele firm 
profilujących używa zdjęć. Ci którzy umieją to robić, w niektórych przypadkach 
potrafią wyciągać poufne informacje ze zdjęć, takie jak narodowość i religia 
(zdefiniowane przez ubrania zainspirowane lub zalecane przez wiarę). Również 
dane takie jak wiek i płeć mogą być wyciągnięte ze zdjęć, podobnie jak miejsce 
zamieszkania i stopień zamożności. Jeżeli nie można znaleźć żadnych zdjęć, 
wynik jest neutralny (kolor biały).

3 Profilowanie Kwadrat nr 3 jest:
A – czerwony
B – czerwony
C – biały  

Klikane „like'i” są ekstremalnie interesujące dla komercyjnych organizacji 
ponieważ ukazują poufne informacje takie jak orientacja seksualna, płeć, 
narodowość, wiek oraz polityczne przynależności. Próbowano nawet wyciągać 
z nich informacje o cechach osobowości.  Jeżeli nie klika się przycisków „like”, 
wynik jest neutralny (kolor biały).

4 Profilowanie Kwadrat nr 1 jest:
A – niebieski
B – niebieski
C – biały  

Aktualizacje statusów najbardziej interesują twoich przyjaciół 
(przedstawionych kolorem niebieskim) lecz nie tylko. Aktualizacje statusów 
często zawierają linki do materiałów osób trzecich, takie jak zdjęcia lub filmy, 
a tym samym ukazują podobne informacje do tych, pokazywanych poprzez 
„like’i”. Podobnie jak z wiadomościami z Twittera, aktualizacje statusów 
mogą być wykorzystane do analizy nastroju oraz cech osobowości. Jeżeli nie 
udostępniamy informacji, wynik jest neutralny (kolor biały).

5 Profilowanie Kwadrat nr 7 jest:
A – czerwony
B – czerwony
C – biały  

Quizy są wspaniałą okazją dla komercyjnych organizacji by wyciągać cechy 
osobowości oraz poufne informacje od użytkowników Internetu. Jeżeli quizy 
nie są wypełniane, wynik jest neutralny (kolor biały).

6 Komunikacja 
online/

Profilowanie

Kwadrat nr 2 jest:
A – niebieski
B – niebieski
C – niebieski
D – szary  

Styl komunikacji jest szczególnie interesujący dla ludzi, z którymi 
komunikujemy się bezpośrednio, np. przyjaciółmi (kolor niebieski). Jednakże 
te style mogą być również analizowane przez komercyjne organizacje w celu 
uzyskania cech osobowości. Jeżeli prezentujemy ryzykowne zachowanie, „życie  
na krawędzi”, to władze mogą zacząć się nami interesować (prezentowane  
kolorem szarym).

GRA AR (15-18)
interpretacja
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7 Profilowanie Kwadrat nr 9 jest:
A – czerwony
B – biały
C – biały
D – niebieski  

Google profiluje nas w oparciu o nasze wyszukiwania – nawet słowa, które 
wpisujemy w okno, ale nigdy nie klikamy „szukaj”. Profilowanie Google jest 
podstawą dla behawioralnego targetowania przez osoby trzecie oraz Google.
Wyszukiwarki takie jak DuckDuckGo, nie profilują swoich użytkowników – 
dlatego wynikiem jest neutralny kolor biały.
Pytanie przyjaciół o informacje jest głównie interesujące dla nich (dlatego 
kolor niebieski). Jednakże dane meta, wynikające z kontaktu online z 
przyjaciółmi, mogą interesować władze.

8 Profilowanie Kwadrat nr 8 jest:
A – biały
B – czerwony
C – szary
D – czerwony  

Jeżeli udostępniamy sprzeczne informacje, profilowanie staje się trudniejsze. 
Według niektórych, jesteśmy wstanie unieważnić wiele naszych stworzonych 
profili poprzez zapewnianie sprzecznych informacji. Dlatego pojawia się kolor 
biały.
Nawet jeżeli odrzucamy cookies oraz nie instalujemy wtyczek, nadal możemy 
być profilowani przez komercyjne organizacje, np. poprzez „odciski palca” 
(ang. fingerprinting). Dlatego kolor jest czerwony. Jeżeli nie obchodzi nas, czy 
jesteśmy profilowani, komercyjne organizacje mają jeszcze większą szansę by 
nas profilować – dlatego kolor czerwony.
Jeżeli używamy narzędzi jak TOR, ściągamy na siebie uwagę władz. Wyglądamy, 
jakbyśmy mieli coś do ukrycia. Dlatego pojawia się kolor szary.

9 Profilowanie Kwadrat nr 6 jest:
A – czerwony
B – czerwony
C – biały

Informacje wynikające z zakupów online są najważniejszym wskaźnikiem 
podczas budowania naszych profili online przez komercyjne organizacje. 
Dlatego pojawia się kolor czerwony. Ale nasz profil kupca jest również 
ważniejszy niż my sami, dlatego – symbolicznie – ta sama przestrzeń, co w 
pytaniu 2, gdzie zostało zrobione nam (lub nie) zdjęcie, jest  wypełniona 
kolorem czerwonym – zdjęcie reprezentuje nas samych.
Nie kupowanie online oznacza wynik neutralny (kolor biały).
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Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na udział w edukacyjnym warsztacie DYNAMIC IDENTITY [D-ID], który został stworzony w 
ramach programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” oraz rejestrację w formie audio, video oraz foto mojej aktywności w czasie 
trwania warsztatów i wydarzeń realizowanych w ich ramach.
Podczas warsztatów D-ID uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności tworzenia i zarządzania tożsamościami online. Dodatkowo pogłębią 
swoją wiedzę na temat profilowania (targetowania). Uczestnictwo w projekcie podnosi poziom świadomości bezpieczeństwa online bez 
ograniczania wolności wyboru.
arsztaty D-ID zostały stworzone przy współpracy ośmiu partnerów z czterech krajów: CCS Education i Stowarzyszeniu Rodziców Maraslion 
Na Rzecz Eksperymentalnych Szkół - Grecja, Fundacji Ezzev, Uniwersytetu w Lejdzie, Centrum Matematyczno-Informatycznemu (CWI) – 
Holandia , FAVINOM - Cypr oraz Gdańskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacji Citizen Project - Polska..  
oncepcja warsztatu D-ID została oceniona przez Komisję Europejską jako “zupełnie nowatorska” oraz jako “bardzo ważne narzędzie w 
edukacji”, które “nie było dotychczas dostępne w takiej formie”. 
Komisja oceniła koncepcję warsztaty pod względem innowacji  najwyższą, możliwą oceną. Warsztat został dofinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej.  Więcej o warsztatach D-ID: http://dynamicidentity.eu/pl/
Rejestrowane materiały będą wykorzystane w celach niekomercyjnych - w ramach informacji o Projekcie  D-ID i edukacji medialnej  – 
online i offline.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tylko przez organizację przeprowadzającą warsztaty.

ZGODA NA UDZIAŁ I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUNA

KONTAKT Tel.: E-mail :

PODPIS Data/ Miejscowość :
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# IMIĘ I NAZWISKO AR [FILM 1] FILM 2 ZGODA

1
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LISTA NAGRAŃ
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# IMIĘ I NAZWISKO AR [FILM 1] FILM 2 ZGODA
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34

35

36
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MARKERY (3.1)
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MARKERY (4.3)
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IMIĘ

NAZWISKO

UCZESTNICZYŁ/A W WARSZTATACH DYNAMIC IDENTITY REALIZOWANYCH W:
...........................................................................data:..........................................................................

Warsztat Dynamic Identity jest skierowany do młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia oraz ich nauczycieli. Podczas warsztatów uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności tworzenia 

i zarządzania tożsamościami online. Dodatkowo pogłębili swoją wiedzę na temat profilowania. Uczestnictwo w warsztacie podniosło poziom świadomości bezpieczeństwa online 

bez ograniczania wolności wyboru.

Warsztat został stworzony przy współpracy ośmiu partnerów: CCS Education oraz Stowarzyszeniu Rodziców Maraslion Na Rzecz Eksperymentalnych Szkół – Grecja; Fundacji 

Ezzev, Uniwersytetu w Lejdzie, Centrum Matematyczno Informatycznemu (CWI) – Holandia; FAVINOM – Cypr oraz Fundacji Citizen Project i Gdańskiemu Centrum Profilaktyki 

Uzależnień - Polska. Warsztat został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Koncepcja warsztatu D-ID została oceniona przez Komisję Europejską jako “zupełnie nowatorska” oraz jako “bardzo ważne narzędzie w edukacji”, które “nie było dotychczas 

dostępne w takiej formie”. Komisja oceniła koncepcję warsztatu pod względem innowacji  najwyższą, możliwą oceną. Warsztat został dofinansowany ze środków Komisji 

Europejskiej.  Więcej o warsztatach  D-ID: http://dynamicidentity.eu/pl/

PODPISY INSTRUKTORÓW                                                                     ORGANIZOWANE PRZEZ....

  

CERTYFIKAT UDZIAŁU W WARSZTATACH DYNAMIC IDENTITY 
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Wstęp

Istnieją trzy grupy tematów, względem których jesteście poproszeni o ewaluację warsztatów D-ID:
• Nowe tematy
• Technologia
• Dydaktyka

Nowe tematy
Warsztaty czasami będą omawiać nowe, nieznane tematy dla uczestników. Podczas dotychczasowych warsztatów pilotażowych okazało 
się, iż temat profilowania (moduły 3.1, 3.2 i 4.1) był nowy dla praktycznie wszystkich uczestników, niezależnie od grupy wiekowej oraz 
kraju, w którym miały miejsce. Inny poważny temat, temat autoprezentacji, był również dość nowym tematem, jednak okazał się raczej 
być niezrozumianym przez wielu uczniów przed warsztatami pilotażowymi.
Uczniowie ewaluują efektywność transferu wiedzy o tych tematach poprzez auto-raportowanie – wypełnienie Ankiety 5.2.
Dodatkowo, do tej ewaluacji, będziecie używać własnych narzędzi oceny efektywności transferu wiedzy podczas warsztatów, opartych na 
narzędziach wziętych z dydaktyki oceniania kształtującego, opisanej przez Dylana Wiliama: pytania kontrolne.
Każdy element teorii będzie miał własne pytania kontrolne, które mają być użyte w tzw. momentach kluczowych. Po wstępie, interaktywnie 
sprawdzicie czy uczestnicy zrozumieli prezentowane informacje. Pytanie kontrolne ma pomóc określić, czy uczestnicy dalej trwają w 
wspólnych uprzedzeniach, czy też zrozumieli informacje.
Pytania kontrolne są pytaniami wielokrotnego wyboru z powodu bycia efektywnymi, w krótkim czasie. Służą jako szybki przegląd.

•	 Moduł 1.3 – Czy zawsze gramy rolę gdy auto-prezentujemy samych siebie?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

o Nie – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

•	 Moduł 2.1 – Czy możliwym jest bycie w pełni anonimowym online? 

o Tak  – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane  

EWALUACJA NAUCZYCIELI
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•	 Moduł 2.2 – Czy możliwym jest zablokowanie w pełni profilowania online?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

•	 Moduł 2.4 – Czy bycie spontanicznym jest najlepszym sposobem na pokazanie, kim się jest naprawdę?

o Tak  – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

•	 Moduł 4.1 – Czy jesteśmy w stanie zawsze utrzymać nasze sekrety online w tajemnicy?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

Sugerujemy, iż w momencie gdy zła odpowiedź jest wybrana przez więcej niż 20% uczestników, musisz się zdecydować na uzupełnienie 
tematu. Ma to wyglądać następująco: Spośród uczestników, którzy udzielili dobrej odpowiedzi, losowo wybieramy jednego ucznia i 
prosimy go o wyjaśnienie, czemu wybrał tą odpowiedź.
Teraz są dwie możliwości: (1) albo uczestnik wyjaśnia teorię jak trzeba, albo (2) uczestnik doszedł do dobrych wniosków ze złych powodów.
W przypadku (1), zostawiamy temat i przechodzimy do następnego. W przypadku (2), musisz  wrócić do tematu i spróbować ponownie.
Dlatego też, następujące pytania powinny znaleźć się w waszej ewaluacji :

Jakie wyniki odniosły twoje 
pytania kontrolne?

KROK 1 >80% prawidłowych odpowiedzi KROK 2: Losowo wybrany uczestnik z dobrą 
odpowiedzią zrozumiał 

Tak Nie Tak Nie
Moduł 1.3
Moduł 2.1
Moduł 2.2
Moduł 2.4
Moduł 4.1
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Technologia

W tych warsztatach ważne sa dwa aspekty technologii:
• Czy uczniowie uczestniczyli w zadaniach z technologią?
• Czy instruktorzy czuli się komfortowo używając technologii projektu?

Pierwszy aspekt głównie dotyczy bycia nagrywanym kamerą wideo. Podczas niektórych warsztatów pilotażowych ten aspekt okazał się 
być wyzwaniem. Głównym powodem było to, że proces rekrutacji nie był kompletny w szkołach. Z tego wynikało, iż część uczestników nie 
była poinformowana przed warsztatami o tym, że będą nagrywani, a tym samym byli zaskoczeni tym zadaniem. Nauczka na przyszłość.
Ten problem nie miał dotychczas miejsca podczas pierwszego nagrania (moduł 1.6), ponieważ uczestnicy nie są poinformowani wcześniej, 
co się wydarzy za drzwiami w czasie tego pierwszego nagrania.
Nawet jeżeli uczniowie są informowani podczas procesu rekrutacji, dalej mogą pojawić się problemy, jak np. w Polsce, gdzie jeden z 
uczestników odmówił pokazania swojego filmu w klasie z powodów religijnych. Udało się znaleźć rozwiązanie – uczeń doświadczył modułu 
3.1 tylko w obecności instruktorów – ale mimo wszystko stanowiło to wyzwanie.
Dlatego też, następujące pytania powinny znaleźć się w ewaluacji instruktora:

Ilu uczestników odmówiło udziału? (X/Y)
X = liczba uczestników, którzy odmówili
Y = liczba uczestników obecnych 

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Drugi aspekt technologiczny odnosi się do auto-raportowania nauczycieli: jak trudna była dla nich implementacja technologii projektowych. 
Dlatego też,  następujące pytania powinny znaleźć się w ewaluacji nauczyciela:

Jak poradziłeś/
poradziłaś sobie z 
technologią projektu?

1 – Bardzo źle 2 - Źle 3 – Ani źle ani 
dobrze

4 - Dobrze 5 – Bardzo dobrze

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Moduł 4.3
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Dydaktyka

Jak dobrze poszła nauczycielom dydaktyka jest również częścią auto-raportowania. Założeniem dydaktyki, co możemy zaobserwować w 
(nadchodzącym) dokumencie dydaktyki, jest to, że zapewni nam “przejętą klasę” (“caring classroom”). Dlatego też,  następujące pytania 
powinny znaleźć się w ewaluacji instruktorów:

Tak Nie

Czy doświadczyłeś/doświadczyłaś podczas 
sesji warsztatowych “przejętą klasę” 
(“caring classroom”)?

Proszę wysłać wypełnione ewaluacje do p. Beaty Staszyńskiej: staszynska.beata@gmail.com
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Imię i 
nazwisko

Szkoła

Data

1. TEORIA

Jakie wyniki odniosły twoje pytania kontrolne? KROK 1 >80% prawidłowych 
odpowiedzi

KROK 2: Losowo wybrany uczestnik z 
dobrą odpowiedzią zrozumiał 

Tak Nie Tak Nie
Moduł 1.3
Moduł 2.1
Moduł 2.2
Moduł 2.4
Moduł 4.1

2. TECHNOLOGIA

Ilu uczestników odmówiło udziału? (X/Y)
X = liczba uczestników, którzy odmówili
Y = liczba uczestników obecnych 

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

FORMULARZ EWALUACJI NAUCZYCIELI



209

3. TECHNOLOGIA

Jak poradziłeś/
poradziłaś sobie z 
technologią projektu?

1 – Bardzo źle 2 - Źle 3 – Ani źle ani 
dobrze

4 - Dobrze 5 – Bardzo dobrze

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Moduł 4.3

4. DYDAKTYKA

Tak Nie

Czy doświadczyłeś/doświadczyłaś podczas 
sesji warsztatowych “przejętą klasę” 
(“caring classroom”)?
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WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY

ZADANIE 1.4

NARYSUJ SWOJE NAJGORSZE “SELFIE”,  KTÓREGO NIGDY BYŚ SOBIE NIE ZROBIŁ/A. OKREŚL TŁO I EMOCJE.

IMIĘ I NAZWISKO WIEK

   

WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY
zadanie 1.4



211

PRZYDATNE LINKI

ŚLEDZĄCY
Spraw, że śledzący są widoczni: Lightbeam dla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightbeam/
Włączaj lub wyłączaj śledzenie: Ghostery: https://www.ghostery.com/en/
Blokuj śledzących: Privacy badger: https://www.eff.org/privacybadger
Zrezygnuj z behawioralnych reklam: http://www.aboutads.info/choices/
Zrezygnuj z behawioralnego targetowania Google: http://www.google.com/settings/ads 

WYNIKI ŚLEDZENIA
Panel Google: https://www.google.com/settings/dashboard 
Historia lokalizacji Google: https://maps.google.com/locationhistory/b/0 

SPRAWDŹ NIEPOWTARZALNOŚĆ SWOJEJ PRZEGLĄDARKI
Sprawdź odcisk palca (ang. fingerprinting): https://panopticlick.eff.org/ 
 
ZGODA
Dowiedz się, kto ma twoją zgodę na dostęp: Mypermissions: http://mypermissions.com/
Sprawdź, kto ma dostęp do twojego Dysku Google: https://whohasaccess.com/

BLOKOWANIE REKLAM
Blokowanie reklam: Adblock plus: https://adblockplus.org/

UKRYTE SPONSOROWANE TREŚCI
Znajdź sponsorowane treści: AdDetector: http://www.ianww.com/ad-detector/

KTO JEST WŁAŚCICIELEM STRONY
Kto jest właścicielem strony: http://www.whois.com/

BLOG ONNO HANSENA
https://identifeye.wordpress.com 

ULOTKA 2.2
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WIELKOŚCI PLANÓW - NASZKICUJ JE JAK NAJPROŚCIEJ. Używaj: osoby, przedmiotu, lub przedmiotów i relacji między nimi w 
przestrzeni. POWODZENIA!

I. Plan totalny II. Plan ogólny III. Plan pełny 

IV. Plan amerykański V. Plan średni VI. Półzbliżenie

VII. Portret/Zbliżenie VIII. Detal

WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY

ARKUSZ ROBOCZY 2.4 (gramatyka języka filmowego)

IMIĘ

NAZWISKO

WIEK

KLASA/SZKOŁA

MIEJSCE/DATA

ARKUSZ ROBOCZY 2.4
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 WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY

ZADANIE 4.4

NARYSUJ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ ONLINE.

IMIĘ I NAZWISKO WIEK

              
 

WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY
zadanie 4.4
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IMIĘ I NAZWISKO

WIEK

KLASA/SZKOŁA

MIEJSCE/DATA

PYTANIE 1 – Który z dwóch obejrzanych filmów uważasz za lepszy? Proszę wyjaśnij dlaczego. 

PYTANIE 2 – Jakich nowych rzeczy dowiedziałeś się o sobie podczas oglądania obu filmów? 

PYTANIE 3 – Co zrobiłeś  inaczej podczas nagrania drugiego filmu, w porównaniu do pierwszego? Proszę wyjaśnij dlaczego.

WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY 
ankieta 5.1 – analiza
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 IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

WIEK

DATA

1. Czego nauczyłeś się o swojej tożsamości i internecie?

Rozumiem... Całkowicie 
się 

zgadzam

Zgadzam się Ani zgadzam 
się, ani nie 

zgadzam się

Nie 
zgadzam 

się

Całkowicie 
nie 

zgadzam 
się

Wiedział/
em/am już 

to wcześniej

Nie 
wiem

... czym jest tożsamość

... jak rozwijamy swoją tożsamość

... jak tożsamość  jest pewnego 
rodzaju grą fabularną (RPG)

... jak tożsamość może być 
kształtowana przez internet 

... jakie są pozytywne strony 
posiadania tożsamości online

... jakie są negatywne strony 
posiadania tożsamości online

... jak bezpiecznie utrzymywać 
tożsamość online 

WARSZTAT DYNAMIC IDENTITY 
ankieta 5.2 – ewaluacja
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2. Czego nauczyłeś się  o profilowaniu?

Rozumiem... Całkowicie 
się 

zgadzam

Zgadzam 
się 

Ani zgadzam 
się, ani nie 

zgadzam się

Nie 
zgadzam 

się

Całkowicie 
nie 

zgadzam 
się

Wiedział/
em/am już 

to wcześniej

Nie 
wiem

... czym jest profilowanie

... kto używa profilowania online

... dlaczego używają profilowania 
online

... jak działa profilowanie online

... jakie są pozytywne strony 
profilowania online

... jakie są negatywne strony 
profilowania online

... jak profilowanie online może 
mieć wpływ na mnie 

... jak wykrywać gdy firmy profilują 
mnie online

... jak wywierać wpływ na 
profilowanie online przez firmy 

3.Czy praktyczne ćwiczenia były pomocne w zwiększaniu Twojej świadomości o tożsamości, internecie i profilowaniu online?

Bardzo 
pomocne

Pomocne Nawet 
pomocne

Niepomocne Bardzo 
niepomocne 

Nie wiem

Jak bardzo pomocne były te 
praktyczne ćwiczenia?
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4.  Czy teoretyczne zajęcia były pomocne w zwiększaniu Twojej świadomości o tożsamości, internecie i profilowaniu online?

Bardzo 
pomocne

Pomocne Nawet 
pomocne

Niepomocne Bardzo 
niepomocne 

Nie wiem

Jak bardzo pomocne były te 
teoretyczne zajęcia?

5. Czy masz jakieś inne uwagi, którymi chciałbyś się podzielić, żebyśmy mogli poprawić warsztaty D-ID ? 
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PREZENTACJA 1.3
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PREZENTACJA 2.1
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PREZENTACJA 2.2
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PREZENTACJA 2.4
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PREZENTACJA 4.1



234



235

 CrystalClearSoft (Grecja))
http://www.ccseducation.com/ 

CrystalClearSoft (CCS) został założony w 2005 roku, przez grupę 
nauczycieli oraz technologów, którzy zauważyli zyski jakie mogą 
przynieść nowe technologie zarówno osobom uczącym się w różnych 
wiekach, jak i nauczycielom. Misją CCS jest wprowadzenie procesu 
nauczania-uczenia w nową erę, zwiększając jego efektywność poprzez 
użycie specjalnie stworzonych technologii.

 Ezzev Foundation (Holandia)
http://www.ezzev.eu/ 

EZZEV Foundation (EF) jest małą fundacją non-profit, która stymuluje 
świadomość młodzieży o ich prawach online, o efektach ich obecności 
online, jak również technologii które umożliwiają komunikację na 
temat z młodzieżą. EF została założona w 2005 roku.

Leiden University (Holandia) 
http://www.leiden.edu/

Centrum Prawa w Stowarzyszeniu Informatyki Uniwersytetu w Leidzie 
(eLaw), przeprowadza akademickie badania na temat roli prawa i 
rozporządzeń w społeczeństwie informatycznym. Misją centrum 
jest rozwój oraz transfer wiedzy i ekspertyzy na temat modelów 
regulacyjnych oraz instrumentów, które mogą być wykorzystane w 
świadomym, utrzymującym się społeczeństwie informatycznym.

PARTNERZY PROJEKTU
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Centrum Wiskunde & Informatica (Holandia)
http://www.cwi.nl/

Centrum Wiskunde & Informatica  (CWI) jest narodowym holenderskim 
instytutem badawczym matematyki oraz informatyki. 
Jest prywatną organizacją non-profit, zlokalizowaną w Parku 
Naukowym Amsterdamu. Misja CWI jest dwojaka: przeprowadzić 
przełomowe badania w informatyce i matematyce oraz transfer nowej 
wiedzy z tych dziedzin do społeczeństwa.

FAVINOM Consultancies Ltd (Cypr)
http://favinom.eu

FAVINOM Consultancies (FC) jest małą firmą konsultacyjną, założoną 
na Cyprze w 2007 roku, która oferuje szeroki zakres usług, różniący się 
od innych firm konsultacyjnych, skupiając się na procesie zapewniania 
jakości, kreatywności oraz pionierskich ideach.

Fundacja Citizen Project (Polska)
http://www.foundationcitizenproject.eu/home/

Fundacja Citizen Project (FCP) jest małą fundacją non-profit. Jej celem 
jest wzmocnienie społeczeństwa obywateli poprzez promowanie 
nowych umiejętności medialnych, nowych dydaktyk oraz umiejętności 
obywatelskich wśród obywateli Polski i Europy. Fundacja działa jako 
sieć organizacji, współpracująca z wolontariuszami, ekspertami oraz 
instytucjami, takimi jak szkoły i lokalne organizacje rządowe.
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Parents Association of Experimentary Schools of Maraslion 
(Greecja)
http://www.marasliosil.gr/

Stowarzyszenie Rodziców Eksperymentalnych Szkół Maraslion 
[PAEPSM] zostało założone w 1952 r., w Atenach, Grecja, gdzie działa do 
dziś. Jest to członkowska organizacja non-profit, zrzeszająca wszystkich 
rodziców ponad 300 uczniów, którzy uczą się w Eksperymentalnej 
Szkole Podstawowej Maraslion. PAEPSM operuje współpracując 
blisko z Eksperymentalną Szkołą Podstawową Maraslion (wliczając 
szkołę specjalną dla osób ze specjalnymi potrzebami), wykładowcami 
edukacji podstawowej na Uniwersytecie w Atenach oraz z Urzędem 
Miasta Aten.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (Polska)
http://www.gcpu.pl/

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU) zostało utworzone 
w Gdańsku przez lokalne władze, by zainicjować, zrealizować oraz 
koordynować działania związane z profilaktyką uzależnień.
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Gdańsk
http://www.gdansk.pl/ 

UniC Utrecht
http://www.unic-utrecht.nl/ 

1-sza Eksperymentalna Szkoła Podstawowa
Uniwersytetu w Atenach – Maraslion
1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό
 Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – Μαράσλειον
http://1dim-uoa.att.sch.gr/autosch/joomla15/ 

2-gie Eksperymentalne Liceum w Atenach.
2o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/  

IX LO w Gdańsku
http://www.ixlo.webd.pl/web/ 

Gimnazjum nr 2 w Gdańsku
http://www.gim2.gda.pl/index.php 

I Społeczne Gimnazjum Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
http://www.gimnazjumoliwa.edu.pl/ 

ZSO nr 2 w Gdańsku
http://www.gim33.gdansk.pl/
http://www.24lo.gdansk.pl/

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
http://ateneum.edu.pl/ 

PGE ARENA, Arena Gdansk Operator Sp. z.o.o.
http://www.pgearena.gdansk.pl/

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
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Paweł Adamowicz, Shiela Adjodhia, Elżbieta Bazan, Bogumiła Bieniasz, Michał Boni, Iwona Borawska, Geoffrey Braaf, Anthimos 
Chalkidis, Jowita Cieślikiewicz, Beata Ćwiklińska, Nicolette van Doeveren, Jelmer Evers, Nikos Floratos, Michał Gos, Anna Herra-Chyła, 
Bram Houtappel, Ewa Hronowska, Krzysztof Iglikowski, Maciek Jeleniewski, Rafał Jeżowski, Agnieszka Jędrzejczyk, Hanna Jurkowska, 
Bogumiła Kamut, Petra Keller, Maja Kisielińska, Hanna Konczakowska-Makulec, Gijs van Koningsveld, Maria Kontaxi, Tracje Koviric, Piotr 
Kowalczuk, Tomasz Kowalski, prof. dr hab. Marcin Krawczyński, Ewa Kropisz, Paweł Kwaśniewski, Ioanna Kynigou, Marzena Majerowska, 
Igor Makowski, Cezary Małkowski, Hans van Manen, Sofie van Manen, Katarzyna Marczewska, Anna Miądowicz, Milena Misztal, 
Grażyna Niemyjska, Robert Okła, prof. dr hab. Henryk Olszewski, Wojciech Olszewski, Doga Oztuzun, Nikos Pappas, Małgorzata Perzyna, 
Bartłomiej Przybyciel, Grzegorz Ptaszek,  Maciej Raczyński, Ewa Rekowska, Piotr Romanowski, Teresa Rutkowska, Emilia Salach-Pezowicz, 
Ryszard Schoennagel, Hanna Sempka, Teresa Staszyńska, Paweł Sulik, Grzegorz Szczuka, Dorota Szukalska, Barbara Szymczak, prof. dr 
hab. Waldemar Tłokiński,  Martijn van Tol, Andrzej Trojanowski, Anna Turowska, Olav Twint, Catherine Ughen, Bokke Veltkamp, Daan 
Wijga, Katarzyna Wilczyńska, Hein Wils, Marek Wojciechowski, Anna Wotlińska, Lena Xanthakou, Tomasz Zbierski, Gijs Zijlstra

 
 

PODZIĘKOWANIA DLA:
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Proszę odwiedzić stronę http://ccs-samples.com/dynamicidentity/ar_av/ oraz postępować zgodnie z 
instrukcjami.

Uwaga. Do doświadczenia tego będzie potrzebna kamera internetowa. Jeżeli zostaniesz poproszony o 
zezwolenie na dostęp do kamery internetowej, proszę go dać. Trzymaj marker nieruchomo, równolegle 
do twojej kamery internetowej. Upewnić się, że cały marker jest widoczny w kamerze oraz, że nie 
zasłaniasz markera rękoma.

DODATKOWE INFORMACJE
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Proszę odwiedzić stronę http://ccs-samples.com/dynamicidentity/ar_pv/ oraz postępować zgodnie z 
instrukcjami.

Uwaga. Do doświadczenia tego będzie potrzebna kamera internetowa. Jeżeli zostaniesz poproszony o 
zezwolenie na dostęp do kamery internetowej, proszę go dać. Trzymaj marker nieruchomo, równolegle 
do twojej kamery internetowej. Upewnić się, że cały marker jest widoczny w kamerze oraz, że nie 
zasłaniasz markera rękoma.

WIDEO PROJEKTU
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