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CZYM SĄ WARSZTATY DYNAMIC IDENTITY?

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?

Moduły Dynamic Identity docelowo przeznaczone są dla uczniów w wieku 11 – 14 lat oraz 15
– 18 lat.

CO TE WARSZTATY WNIOSĄ UCZNIOM?

Uczniowie nauczą się: 

 Czym jest tożsamość online i jak jest tworzona;
 Mieć refleksje na temat swoich działań online;
 Jak mogą eksperymentować ze swoimi tożsamościami online;
 Czym jest profilowanie online przez firmy i jak jest połączone z ich tożsamościami 

online.

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



 JAK KONKRETNIE WYGLĄDAJĄ TE WARSZTATY?
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3.1.1 Instruktorzy witają – bardzo krótkie wprowadzenie 

3.1.2 Każdy prezentuje się w jednym zdaniu

3.1.3 Teoria – Ty i każdy

3.1.4 Selfies

3.1.5 Dyskusja: autoprezentacja

3.1.6 Nagranie (1) KIM JESTEŚ DO TERAZ?
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3.2.1 Teoria - Profilowanie 

3.2.2 Zadanie: Lightbeam

3.2.3 Dyskusja: profilowanie

3.2.4 Teoria i zadanie: Wprowadzenie do gramatyki języka filmowego
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3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) 

3.3.2 Tożsamość i nowe technologie

3.3.3 Nagranie (2) KIM JESTEŚ DO TERAZ?
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3.4.1 Efekt wpływu profilowania na autoprezentację

3.4.2 Wprowadzenie do gry „D-ID 15-18”

3.4.3 Gra w grę „D-ID 15-18”

3.4.4 Dyskusja: profilowanie i auto-prezentacja
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3.5.1 Analiza nagrań (KIM JESTEŚ DO TERAZ?)

3.5.2 Ewaluacja w grupie

3.5.3 Zakończenie

 

 



KRÓTKI OPIS MODUŁÓW 

 3.1.1 Dwóch instruktorów przedstawia warsztaty.

 3.1.2  Wszyscy  uczestnicy  przedstawiają  się  w  jednym  zdaniu.  Jest  to  rozgrzewka
przed modułem 3.1.6.

 3.1.3  Instruktorzy  prezentują  wstęp  o  tym,  jak  auto  prezentacje  są  tworzone  w
kontekstach  społecznych.  Dr.  Bibi  van  den  Berg  przetłumaczyła  myśli  socjologa
Ervinga Goffmana dla grupy docelowej.

 3.1.4 Trend robienia selfie ilustruje teorię 3.1.3.

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

 3.1.6 Równolegle do 3.1.3, 3.1.4 oraz 3.1.5, uczestnicy są proszeni jeden po drugim
do wzięcia udziału w nagraniu wideo w przestrzeni obok.  Zadane jest  tylko jedno
pytanie: Kim jesteś do teraz?

 3.2.1 Instruktorzy prezentują wstęp o tym, jak profilowanie online przez duże firmy
funkcjonuje w praktyce. Prof. Arjen de Vries oraz  Dr. Bibi van den Berg napisali ten
wstęp.

 3.2.2 Profilowanie pokazywane w praktyce. Prof. Simone van der Hof oraz prof. Arjen
de Vries wybrali narzędzia umożliwiające pokazanie profilowania.

 3.2.3 Dyskusja o modułach 3.2.1 i 3.2.2.

 3.2.4  Ponieważ  większy  segmentem  naszej  tożsamości  jest  widoczny,  uczestnicy
otrzymują wstęp do teorii gramatyki języka filmowego – podstawowych elementów
tworzących język filmowy. Beata Staszyńska, reżyser filmowy, napisała ten wstęp.

 3.3.1  Uczestnicy  są  konfrontowani  z  nagraniami  z  3.1.6.  Oglądają  siebie  z  nowo
zdobytą wiedzą  i umiejętnościami w głowie. Oglądają swoje nagrania będąc również
oglądanym  przez  innych  uczestników.  Oglądanie  następuje  w  technologii
Rozszerzonej  Rzeczywistości  (Augmented  Reality)  –  względnie  nowej  technologii
która  stymuluje  do  refleksji.  Aplikacja  AR,  która  tłumaczy  źródło  wideo  do
Rozszerzonej Rzeczywistości, została stworzona specjalnie na cel warsztatów.

 3.3.2 Blogger Onno Hansen prezentuje nowe trendy i przykłady nowych technologii
oraz zadaje trudne pytania.



 3.3.3 Równolegle do modułu 3.3.2, uczestnicy są ponownie nagrywani. Tym razem są
lepiej przygotowani ponieważ jest to drugi raz, gdy będą nagrywani oraz pozyskali
nową wiedzę i umiejętności.

 3.4.1 Instruktorzy pokazują jak profilowanie wpływa na auto prezentację. Ten moduł
został przygotowany przez Dr. Bibi van den Berg.

 3.4.2 Instruktorzy zapewniają krótki wstęp do poważnej gry IdentifEYE w technologii
Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality).

 3.4.3 Uczestnicy grają w poważną grę IDentifEYE.

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

 3.5.1 Ostatnia sesja zaczyna się od analizy nagrań uczestników, przez nich samych, z
modułów 3.1.6 oraz 3.3.3. 

 3.5.2  Uczestnicy  są  zaproszeni  do  wypełnienia  ankiety  mierzącej  efektywność
warsztatów.

 3.5.3 Warsztaty kończą się rozdaniem certyfikatów uczestnikom.
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D-ID – Grupa A - warsztaty dla uczniów  2014/ 2015 –  LOGISTYKA DLA PARY INSTRUKTORÓW
ETAPY DO ZROBIENIA  WAŻNE
SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE
INSTRUKTORÓW

USTALIĆ FORMALNOŚCI, ZASADY PRACY W PARZE INSTRUKTORÓW
Ustalić podział, kto zajmuje się przede wszystkich technologią, a kto teorią.

Ustalić  szczegóły i zdobyć aprobatę 
dyrekcji.

DRUK DOKUMENTÓW 
ORGANIZACYJNYCH

Wg L0 Lista dokumentów organizacyjnych do druku. Ustalić  szczegóły i zdobyć aprobatę 
dyrekcji.

WYBÓR TERMINÓW PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU: M.IN. WPISANIE WARSZTATÓW W PLAN LEKCJI 31.03.2015  każda z par nauczycieli 
powinna mieć zakończone warsztaty.

REKRUTACJA 
UCZNIÓW: 10-12 osób

- PRZYGOTOWAĆ LISTĘ UCZNIÓW 
- PRZEKAZAĆ UCZNIOM DO PODPISANIA PRZEZ NICH i ICH RODZICÓW: ”Wyrażenie  zgody”

Konieczne powiadomienie, że będzie 
praca przed kamerą – nagrania.

PRZYGOTOWANIE SIĘ - POBRANIE DOKUMENTÓW WARSZTATOWYCH ZE STRONY:  http://www.foundationcitizenproject.eu
- ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI – dokumenty dot. treści i organizacji warsztatów

Dokumenty od 27.10.2014
Publikacja dostarczona do szkół.

PRZYGOTOWANIE I 
TESTOWANIE:
SPRZĘTU DO 
NAGRANIA WIDEO

Dowolnego sprzętu, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego z funkcją wideo lub kamery 
wideo; wskazane jest użycie statywu, ale można nagrywać też bez.
Wg L2 JAK NAGRAC UCZESTNIKA (3.1.6)
Wg L3 JAK NAGRAC UCZESTNIKA (3.3.3)

Konieczne jest zrobienie kilku nagrań 
próbnych.

PRZYGOTOWANIE SAL - WYBÓR SALI Z RZUTNIKIEM, KOMPUTEREM I INTERNETEM DO WYKŁADÓW I DYSKUSJI 
- WYBÓR DRUGIEJ SALI – DO NAGRAŃ VIDEO (równolegle dla SESJI: 1 i SESJI 3)

Istotne jest to, aby oba pomieszczeni a
były blisko siebie. 

PRZYGOTOWANIE 
KOMPUTERA

WEDŁUG INSTRUKCJI: L1 Przygotowanie komputera do warsztatów v2
Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu, aby pobrać grę AR i aplikację AR. 

Istotne jest, aby sprawdzić komputer 
na kilka dni przed warsztatami.

EDYCJA DOKUMENTÓW L7 lista dokumentów do edycji. Należy uzupełnić CERTYFIKATY.
Wg listy uczniów (imię i nazwisko) i specyficzne dane: data, miejsce, szkoła i dane o instruktorach

Zachować wzór do ewidencji projektu.

DRUK DOKUMENTÓW 
DLA UCZESTNIKÓW/ 
elementy programu

wg L8 Lista dokumentów do druku Dobrze jest zrobić po 2 – 3 kopie 
więcej ARKUSZY, ANKIET, jednak 
sugerować, że nie powtarzamy 
zadania.

DOKUMENTY DO 
POBRANIA

wg L9 Lista dokumentów merytorycznych do pobrania. Prezentacje (.ppt) do modułów. Proszę pamiętać o ich sprawdzeniu.

TESTOWANIE
 - APLIKACJI AR
- GRY AR „D-ID 15-18”

W TYM SAMYM KOMPUTERZE, KTÓRY BĘDZIE UŻYWANY NA WARSZTATACH do tej aplikacji, w sali gdzie odbędą się warsztaty 
(prosimy - w warunkach oświetlenia, tło i miejsce, gdzie będzie stać komputer). Wg 
L4 Instrukcja obsługi programu do konwersji nagrania video do AR v1
L5 Instrukcja obsługi aplikacji AR
L6 Instrukcja obsługi gry AR 

Istotne jest zapoznać się ze wszystkimi
narzędziami i kilkukrotnie je testować.

http://www.foundationcitizenproject.eu/


D-ID – Grupa A - warsztaty dla uczniów  2014/ 2015 –  LOGISTYKA DLA PARY INSTRUKTORÓW

            
ETAPY DO ZROBIENIA  WAŻNE
START WARSZTATÓW SESJA 1 –ZDJĘCIE GRUPOWE - NA POCZĄTKU ZAJĘĆ Konieczne jest ustalenie ramy, 

polegającej m. in. na 
przypomnieniu, że wszyscy 
zarówno uczestnicy jak i para 
nauczycieli (obecnie w roli 
Instruktorów) biorą udział w 
projekcie edukacyjnym, który 
wytycza nowe formy zajęć 
edukacyjnych; wyniki Waszej pracy 
są ważne dla wielu uczniów i 
nauczycieli w Polsce, Grecji i 
Holandii.

PRZEBIEG WARSZTATÓW 5 sesji  x 90 minut 
SESJE (MODUŁY  WEDŁUG PRZEBIEGU WARSZTATÓW) – PROSIMY  ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA MODUŁY 
SYMULTANICZNIE REALIZOWANE.

Proszę mieć przy sobie zawsze 
pełen pakiet materiałów 
dydaktycznych np. w formie 
digitalnej.

DOKUMENTACJA 
WARSZTATÓW- 
FOTOGRAFICZNA

OD 3 DO 5 ZDJĘĆ Z KAŻDEJ SESJI Zdjęcia mogą być robione 
dowolnym, dostępnym sprzętem z 
funkcją fotografowania; te zdjęcia 
trafią do ewidencji projektu, a 
także na strony Państwa szkół , a 
wybrane do publikacji projektu. 

EWALUACJA 
INSTRUKTORÓW

PO ZAKOŃCZENIU WARSZTATÓW PROSIMY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ DLA  INSTRUKTORÓW:
online -   http://www.foundationcitizenproject.eu

Wypełnia każdy z pary 
instruktorów.

REFLEKSJE ONLINE 
(opcjonalnie)

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI ARTYKUŁU I WŁĄCZENIA SIĘ DO GRUPY AKTYWNYCH NAUCZYCIELI Serdecznie zapraszamy do 
utrzymania kontaktów.
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L0 Lista dokumentów organizacyjnych do druku:

L0-1 Przebieg warsztatów dla uczniów

L0-2 Wyrażenie zgody-uczniowie

L0-3 Opis projektu

L0-4 Formularz ewaluacji nauczycieli v2

L0-5 Lista nagrań (3.1.6; 3.3.3;3.5.1)



                  

Drodzy  Nauczyciele  -  Instruktorzy.  „Przebieg  ramowy”  wypracowany  przez  partnerów projektu  określa  konkretne
elementy  programu warsztatów.  Ta  wersja  jest  przygotowana specjalnie  dla  Was.  Zawiera  dodatkowe wskazówki
dotyczące ewaluacji. Warsztaty pilotażowe, które przeprowadzicie są istotnym etapem projektu, ponieważ ich wynik w
Polsce  oraz  kolejne  wyniki  w  Holandii  i  Grecji  będą  ostatecznie  podstawą  unikalnego  programu  warsztatowego.
Ponieważ kontekst zmienia się nieustanie – nasze tożsamości dynamicznie również, sądzimy, że możemy próbować
zrozumieć te procesy. Zapraszamy do wspólnego działania, a potem refleksji i wymiany myśli.
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moduł czas ewaluacja temat 
3.1.1 10` Instruktorzy witają – bardzo krótkie wprowadzenie 

3.1.2 10` Każdy prezentuje się w jednym zdaniu

3.1.3 20` Teoria – Ty i każdy / (.ppt) moduł czas ewaluacja

    Nagranie (1) 
    SALA OBOK

       KIM JESTEŚ DO TERAZ?3.1.4
internet

25` Selfies
ANKIETA-SZKICOWANIE

3.1.6 70`

3.1.5 25` Dyskusja: auto-prezentacja
/ (.ppt)
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3.2.1 20` Teoria - Profilowanie / (.ppt)

3.2.2
internet

10` Zadanie: Lightbeam / (.ppt)

3.2.3 20` Dyskusja: profilowanie

3.2.4 40` Teoria i zadanie: Wprowadzenie do gramatyki języka filmowego / (.ppt)
ARKUSZ ROBOCZY
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ut 3.3.1 45` Konfrontacja w technologii AR 

(Augmented Reality) 
/MARKERY WYDRUKOWANE

moduł czas ewaluacja

  
     Nagranie (2)
     SALA OBOK
     KIM JESTEŚ DO TERAZ?3.3.2

internet
45` Tożsamość i nowe technologie

/filmy online
3.3.3. 70`

  S
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3.4.1 15` Efekt wpływu profilowania na auto-prezentację

3.4.2 10` Wprowadzenie do gry „D-ID 15-18”

3.4.3 20` Gra w grę „D-ID 15-18” /MARKERY WYDRUKOWANE
ANKIETA-GRA

3.4.4 45` Dyskusja: profilowanie i auto-prezentacja
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3.5.1 70` Analiza nagrań (KIM JESTEŚ DO TERAZ?). ANKIETA-ANALIZA

3.5.2 10` Ewaluacja w grupie. ANKIETA -EWALAUCJA

3.5.3 10` Zakończenie – CERTYFIKATY DLA UCZNIÓW

L0 PRZEBIEG RAMOWY  WARSZTATÓW „DYNAMIC IDENTITY” DLA UCZNIÓW (15-18 LAT)



                                  Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na udział w edukacyjnym,
innowacyjnym  europejskim  Projekcie  DYNAMIC  IDENTITY  [D-ID]   (pl.:  DYNAMICZNA  TOŻSAMOŚĆ)
realizowanym w ramach programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” i rejestrację w formie
audio, video oraz foto mojej aktywności w czasie nieodpłatnych warsztatów pilotażowych i wydarzeń
realizowanych w ramach projektu D-ID 2014/2015. Wydarzenia w ramach projektu D-ID realizowane są
na podstawie istniejącego Porozumienia pomiędzy szkołą i Fundacją Citizen Project [polskim partnerem
projektu DYNAMIC IDENTITY].
            Podczas projektu 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.
            Projekt D-ID został  stworzony 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).  
          Koncepcja projektu D-ID została oceniona przez Komisję Europejską jako "zupełnie nowatorska"
oraz jako "ważne narzędzie w edukacji", które "nie było dotychczas dostępne w takiej formie". 
Komisja oceniła koncepcję projektu pod względem innowacji  najwyższą, możliwą oceną.
Projekt  został  dofinansowany  ze  środków  Komisji  Europejskiej.   Więcej  o  projekcie  D-ID:
http://dynamicidentity.eu/pl/
          Rejestrowane materiały będą wykorzystane w celach niekomercyjnych - w ramach informacji o
Projekcie  D-ID i edukacji medialnej - w Internecie, w mediach elektronicznych i drukowanych przez
polskiego partnera projektu: Fundację Citizen Project i pozostałych partnerów projektu w Polsce i za
granicą.  

          Zgadzam się na publikowanie zarejestrowanych moich aktywności, wypowiedzi i wizerunku na
stronach Internetowych autorów tego projektu [Fundacja Citizen Project-Beata Staszyńska i Fundacja
Ezzev – Onno Hansen – partner z Holandii] oraz ich Profilach w portalach społecznościowych i stronach
Internetowych.
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - bez podawania personaliów - tylko
przez partnera projektu i autorów tego projektu [Fundacja Citizen Project, Beatę Staszyńską i Onno
Hansena] dla celów naukowo – badawczych dotyczących projektu i edukacji medialnej w Polsce i poza
jej granicami.

IMIĘ, 
NAZWISKO
UCZNIA
IMIĘ, 
NAZWISKO
OPIEKUNA
KONTAKT Tel.: E-mail :

PODPIS Data/ Miejscowość :

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

KONTAKT W POLSCE: Fundacja CITIZEN PROJECT
Prezes Zarządu Fundacji: BEATA STASZYŃSKA              E: staszynska.beata@gmail.com     M: +48 502 589842

http://dynamicidentity.eu/pl/


DYNAMIC  IDENTITY  (DYNAMICZNA  TOŻSAMOŚĆ)   to  edukacyjny  projekt  europejski,  którego  celem  jest
stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli,  których zainteresowanie jest  ukierunkowane na
zrozumienie  istoty  tożsamości  online.  Głównym  tematem  projektu  jest  autoprezentacja  i  profilowanie  w
Internecie.  

Projekt Dynamiczna Tożsamość jest inicjatywą, która ma na celu pomóc dzieciom w wieku szkolnym (11 -18 lat)
lepiej zrozumieć szanse i ryzyko bycia online, jak również podpowiedzieć jak w skuteczny sposób stać się bardziej
odpornym  i  zdolnym  do  własnej  ochrony  online.  W  trakcie  licznych  warsztatów  uczniowie  będą  mogli
współpracować z technologią oraz dowiedzą się kim są i jak są postrzegani w trybie online.

Cel projektu realizowany jest także poprzez serie pilotażowych warsztatów i szkoleń w Grecji, Holandii i Polsce.
Warsztaty pilotażowe dla uczniów w dwóch grupach wiekowych: 11-14 i 15-18 lat i nauczycieli  to proces mający
na  celu  udoskonalenie  programu  warsztatów.  Szkolenia  dla  nauczycieli  natomiast  podnoszą  także  ich
umiejętności  metodyczne  i  dydaktyczne  w  obszarze  edukacji  medialnej  i  informacyjnej.  Przygotowują  kadrę
pedagogiczną  do  korzystania  z  innowacyjnych  narzędzi  edukacyjnych  i  podnoszą  kompetencje  medialne
stanowiące podstawę refleksyjnego korzystania z nowych mediów.

Wypracowywany  w  czasie  projektu  materiał  szkoleniowy  to  podręcznik,  który  pozwoli  nauczycielom  na
samodzielne  przeprowadzenie  warsztatów  w  szkołach.  Nauczyciele  wprowadzą  uczniów  w  nowe  pojęcia
używając zarówno nowoczesnych (Augmented Reality  [Rozszerzona Rzeczywistość])  jak i  tradycyjnych metod
technologii  (filmy,  zdjęcia).   Uczniowie  będą  mogli  doświadczyć  pełnej  gamy  modułów  poczynając  od  tych
praktycznych  i  indywidualnych  do  bardziej  teoretycznych  w  celu  osiągnięcia  natychmiastowej  internalizacji
tematów warsztatowych zamiast zwykłego przekazywania wiedzy. 

Rozszerzona Rzeczywistość  (AR)  dodaje warstwę cyfrową do rzeczywistości  w świecie  realnym.  Rozszerzona
Rzeczywistość używana podczas warsztatów zawsze dotyczy oblicza uczestników. W rezultacie wszystkie cyfrowo
dodane  treści  będą  miały  osobiste  znaczenie  jako  że  są  zdjęciami  uczestników  w  czasie  rzeczywistym.
Rozszerzona  Rzeczywistość  (AR)  jest  ujmująca  i  przywołuje  nas  do autorefleksji.  Pozwala  uczniom przyswoić
pojęcia z projektu w konfrontujący, lecz zabawny sposób.

Projekt realizuje cele profilaktyki uzależnień. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w trudnym okresie dorastania,
w którym młodzi ludzie eksperymentują z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi. Projekt
pomoże  nauczycielom  w  podejmowaniu  efektywnych  oddziaływań  wychowawczych  w  szkole  i  w  realizacji
skutecznego Szkolnego Programu Profilaktyki.

Projekt realizowany jest przy współpracy ośmiu partnerów, z czterech krajów: CCS Education (Grecja),  Fundacji
Ezzev (Holandia), Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia), Centrum Matematyczno-Informatycznemu (CWI) (Holandia),,
Fundacji  Citizen  Project  (Polska),  FAVINOM  (Cypr),  Stowarzyszeniu  Rodziców  Maraslion  Na  Rzecz
Eksperymentalnych  Szkół  (Grecja)  oraz  Gdańskiemu  Centrum  Profilaktyki  Uzależnień  (Polska).  Projekt  został
dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Comenius.

 Koncepcja warsztatu została oceniona przez Komisję Europejską jako "zupełnie nowatorska" oraz jako "ważne
narzędzie w edukacji", które "nie było dotychczas dostępne w takiej formie". Komisja oceniła koncepcję projektu
pod względem innowacji  najwyższą, możliwą oceną.

Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicidentity.eu/pl/ 
POLSCY PARTNERZY: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacja Citizen Project 
KONTAKT W POLSCE: Fundacja CITIZEN PROJECT
Prezes Zarządu Fundacji: BEATA STASZYŃSKA E: staszynska.beata@gmail.com  M: +48 502 589842

http://dynamicidentity.eu/pl/


EWALUACJA NAUCZYCIELI

Wstęp
Ponieważ nauczyciele sami organizują i prowadzą warsztaty Dynamic Identity, będzie to doskonałą
okazją  do ewaluacji  dotychczasowych wyników projektu.  Istnieją  trzy  grupy tematów, względem
których nauczyciele zostaną 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 A (15-18) i B (11-
14)  oraz niezależnie  od kraju,  w którym miały  miejsce  (Polska,  Holandia,  Grecja).  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 uczestnika projektu.

Dodatkowo,  do  tej  ewaluacji,  nauczyciele  będą  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, nauczyciel interaktywnie sprawdzi 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  
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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,
nauczyciel  musi  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), nauczyciel zostawia temat i przechodzi do następnego. W przypadku (2), nauczyciel
musi wrócić do tematu i spróbować ponownie.

Dlatego też, następujące pytania powinny znaleźć się w ewaluacji nauczyciela:

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 nauczyciele 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 – element zaskoczenia jest tu metodycznie i dydaktycznie istotny.

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 nauczyciela:

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/porad
ziłaś  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 nauczyciela:

Tak Nie

Czy  doświadczyłeś/doświadczyłaś
podczas  sesji  warsztatowych
“przejętą  klasę”  (“caring
classroom”)?
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Formularz ewaluacji nauczyciela

Imię i nazwisko

Szkoła

Kraj

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 3.1

Moduł 3.3

3. TECHNOLOGIA (2)

Jak
poradziłeś/poradził
aś  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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4. DYDAKTYKA

Tak Nie

Czy  doświadczyłeś/doświadczyłaś
podczas  sesji  warsztatowych
“przejętą klasę” (“caring clasroom”)?
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L0-4 Formularz ewaluacji nauczycieli

Imię  i
nazwisko
Szkoła

Kraj

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 3.1

Moduł 3.3
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3. TECHNOLOGIA (2)

Jak
poradziłeś/porad
ziłaś  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
clasroom”)?
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Lp. IMIĘ I NAZWISKO AR [FILM1] FILM 2 ZGODA
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LISTA UCZESTNIKÓW – moduły: 3.1.6, 3.3.3, 3.5.1_uczniowie
Miejsce: .............................................................................................data:.............................

KONTAKT W POLSCE: Fundacja CITIZEN PROJECT
Prezes Zarządu Fundacji: BEATA STASZYŃSKA              E: staszynska.beata@gmail.com     M: +48 502 589842



L1 Przygotowanie komputera do warsztatów v2
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. Należy podłączyć komputer do rzutnika i sprawdzić, czy obraz jest wyświetlany na ekranie
(lub tablicy multimedialnej)

3. Należy podłączyć głośniki do komputera i sprawdzić, czy poprawnie działają

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

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

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

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

9. Należy  upewnić  się,  czy  na  komputerze  jest  zainstalowane  środowisko  MS  Silverlight
(http://www.microsoft.com/silverlight/) 

10. Po  przygotowaniu  i  sprawdzeniu  sprzętu,  należy  pobrać  materiały  potrzebne  do
przeprowadzenia warsztatów, tzn.:

a. Prezentacje i materiały do poszczególnych sesji 

b. Aplikacja AR (Rozszerzonej Rzeczywistości) potrzebna do sesji 3 [moduł 3.3.1], do
pobrania  poniżej,  wraz  z  przygotowanymi  folderami  do  analizy  filmów  do
wykorzystania w sesji 5 [moduł 3.5.1]

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3617370/D-ID_Workshop.zip 

c. Grę „D-ID 15-18”, do pobrania tutaj  http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm (klikamy
„install” i podążamy za wskazówkami instalatora)

11. Tworzymy  folder  na  pulpicie,  do  którego  będziemy  zapisywać  wszystkie  potrzebne
materiały, możemy go nazwać np. „Warsztaty”

12. Zapisujemy do niego wszystkie pobrane materiały dydaktyczne
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13. Materiały  dydaktyczne  do  poszczególnych  sesji  warsztatów  zostały  podzielone  na
poszczególne foldery

14. W folderach znajdują się prezentacje i materiały używane podczas określonych modułów
danej sesji

15. Dodatkowo,  do  każdego  modułu  dołączony  został  opis  danego  modułu,  zawierający
informacje i zagadnienia potrzebne do zrozumienia i przeprowadzenia danego modułu.

16. Należy  zapoznać  się  z  pobranymi  materiałami  (szczególnie  prezentacjami)  przed
warsztatami

17. Przygotowanie  aplikacji  AR  (Augmented  Reality)  zostało  opisane  w  dokumencie  „L4
Instrukcja obsługi programu do konwersji  nagrania video do AR v1” oraz „L5 Instrukcja
obsługi aplikacji AR”

18. Aplikację AR należy przetestować przed warsztatami

19. Należy  wydrukować  markery  z  dokumentu  „L8-3  MARKERY  APLIKACJI  AR  3.3.1”  lub
znajdujące się w folderze „\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 pierwszego dostępnego markera. 

20. Do gry „D-ID 15-18” również będziemy potrzebowali markery. By je wydrukować należy
otworzyć dokument „L8-4 MARKERY GRY AR 3.4.3” lub należy uruchomić zainstalowaną
grę (klikamy na skrót na pulpicie „Digital Identity Game”) i czekamy aż załaduje się główny
ekran gry z formularzem do wypełniania. Klikamy na polską flagę, by załadować polską
wersję  językową.  Nie  musimy  wypełniać  formularza.  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. 

21. W grę „D-ID 15-18”  należy zagrać i przetestować ją przed warsztatami, a w dzień zajęć 
ponownie sprawdzić ją i jej ustawienie w przestrzeni warsztatowej.
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Drodzy Nauczyciele!

Po  przygotowaniu  się  pozostaje  tylko  z  pozytywnym  nastawieniem zacząć  warsztaty,
które z pewnością dadzą wam rozwijające doświadczenia już na etapie testów, a potem
w czasie pracy z uczniami.



moduł temat 
3.1.6 Nagranie – pierwszy raz: KIM JESTEŚ DO TERAZ? 

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ I UŻYWAĆ JAKO WSPARCIA PODCZAS NAGRANIA.
To  zadanie  praktyczne  [nagranie  pierwszego pliku  wideo] wykonywane  równolegle  do
trwających zajęć [moduły: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5]. Nagranie trwa w drugim pomieszczeniu, które
nie powinno być oddalone od sali, w której trwają warsztaty.

Nauczyciel  [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.

Nauczyciel [instruktor] tym razem WYBIERA SAM wielkość planu: półzbliżenie [w kadrze widać
popiersie mówiącego]. 
Wybór wielkości planu: na podstawie prezentacji moduł 3.2.4

   

Nauczyciel  [instruktor]  na  pytanie  nagrywanego  ucznia:  co  stanie  się  z  nagraniem  –
(nagrywający) nauczyciel odpowiada, że: „nie będzie publikowane w Internecie, posłuży jako
element warsztatów i będzie pokazywane tylko w czasie warsztatów”.

Harmonogram realizacji nagrania.

data SESJA 1 godziny czas trwania

? 3.1.6 ? ? Maksymalnie  ok.  80  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]
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PRZEBIEG NAGRANIA: 3.1.6
Pamiętajmy, że mamy nagrać tylko raz jeden plik wideo dla każdego ucznia, który potem 
będziemy wykorzystywać w konfrontacji AR [moduł 3.3.1] i w analizie [moduł 3.5.1]. 

Plik wideo dla każdego uczestnika może trwać około 30 sekund.
Każdy plik wideo każdego z uczestników składa się z tych samych elementów:
obraz dźwięk
Widać cały czas ucznia. Słychać pytanie: Kim jesteś do teraz?

Uczeń odpowiada: …
Nauczyciel: Proszę przedstaw się imieniem i 
nazwiskiem.
Uczeń odpowiada: …

PRZED WŁĄCZENIEM KAMERY:

Gdy uczeń wchodzi do pomieszczenia, gdzie czeka na niego nauczyciel – instruktor jest  gotowy
ze sprzętem [aparat lub kamera na statywie, która rejestruje obraz i dźwięk]
Nauczyciel [instruktor]  - nawet jeśli zna ucznia:  Podaję rękę. Wita się i przedstawia imieniem: ? –
pyta: a TY jak masz na imię?

Nauczyciel [instruktor]  - instruuje ucznia: Stań tu proszę - można oznaczyć jedno miejsce – przyklejając
kartkę taśmą na podłodze.

Nauczyciel  [instruktor]  -  instruuje  ucznia:  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
Nauczyciel [instruktor] ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

UWAGA! I teraz ważne:

-  proszę pamiętać, aby nauczyciel [instruktor] patrzył w ekran swego urządzenia, nie na ucznia 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 uczeń 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 swoim
spokojem.

Nauczyciel [instruktor] : Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?

Nauczyciel [instruktor] – po przedstawieniu się ucznia WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy: 

Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę. 
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moduł temat

3.3.3 Nagranie – drugi raz: 
KIM JESTEŚ DO TERAZ? UCZEŃ WYBIERA [wielkość planu i tło  
SAMODZIELNIE

To zadanie  praktyczne [nagranie  drugiego pliku  wideo] wykonywane także równolegle  do
trwających zajęć. Nagranie trwa w drugim pomieszczeniu, które nie powinno być oddalone od
sali, w której trwają warsztaty. Ale teraz uczniowie przeszli już wprowadzenie do „elementów
gramatyki języka filmowego” – moduł: 3.2.4

Nauczyciel [instruktor] – jedna z dwóch osób tym razem zdradza treść zadania. Wyjaśnia, że
ćwiczenie polega na udzieleniu odpowiedzi do kamery na to samo pytanie co na początku. Ale
teraz to uczeń ma wybór –  wybiera wielkość planu i tło na jakim ma być nagrany.  I  tego
nagrania też się nie powtarza. Np.:

Nauczyciel  [instruktor],  który  nagrywa,  czeka  na  każdego ucznia  i  daje  mu  poczucie,  że  to  uczeń
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 godziny czas trwania

? 3.3.3 ? ? ok.  90  minut  [w  zależności  od   ilości  uczestników
warsztatów;  nagrywając  w  dyscyplinie,  zakładamy   na
jednego  uczestnika  około  3  minuty;  czas  trwania
nagrywanego pliku video ma trwać około 30 sekund]
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PRZEBIEG NAGRANIA: 3.3.3
Pamiętajmy, że nagrywamy drugi plik wideo dla każdego ucznia, który potem będziemy wykorzystywać 
w konfrontacji  w analizie [moduł 3.5.1]. Na analizę przygotowujemy w jednym folderze dla każdego 
ucznia dwa pliki wideo – najpierw z nagrania 3.1.6 a potem z nagrania 3.3.3. 
Także ten plik wideo dla każdego uczestnika składa się z tych samych elementów:
Plik wideo dla każdego uczestnika może trwać około 30 sekund.
WAŻNE! 
Teraz powstanie plik wideo z wyboru uczestnika – uczeń wybiera tło i wielkość planu.
obraz dźwięk
Widać cały czas ucznia. Słychać pytanie: Kim jesteś do teraz?

Uczeń odpowiada: …
Nauczyciel: Przedstaw się proszę imieniem i nazwiskiem.
Uczeń odpowiada: …

PRZED WŁĄCZENIEM KAMERY:

Gdy uczeń wchodzi do pomieszczenia, gdzie czeka na niego nauczyciel – instruktor jest  gotowy
ze sprzętem [aparat lub kamera na statywie, która rejestruje obraz i dźwięk]
Nauczyciel [instruktor]  - nawet jeśli zna ucznia: Podaję rękę. Wita się i przedstawia imieniem: ? 
Nauczyciel [instruktor]   - pyta: a TY?
Nauczyciel [instruktor]  - instruuje ucznia: Teraz Ty decydujesz – wybiera wielkość planu i tło :  można
pokazać  możliwe  do  wyboru  tła  i  szybko  przypomnieć  wielkości  planów  możliwe  do  wyboru
[pokazujemy rękami] – cały czas pamiętając jak ogranicza nas przestrzeń w której pracujemy .
Dajemy chwilę  do namysłu  [30 sekund – jedną minutę]  obserwujemy ucznia  – pomagamy,  ale nie
narzucamy decyzji.
Nauczyciel [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
Nauczyciel [instruktor]  -  instruuje ucznia: Popatrz teraz w kamerę – w obiektyw; nie 
będziemy powtarzać tego nagrania [lub: nagrywamy tylko raz]. Za chwile zadam Ci jedno 
pytanie, a proszę odpowiedz w jednym zdaniu, prostym lub złożonym. CZY JESTEŚ GOTÓW? 
[po tym włączmy przycisk NAGRYWANIE] – ważne jest aby pilnować tego momentu. 
MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

PO WŁĄCZENIU KAMERY
Nauczyciel [instruktor] ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

UWAGA! I teraz ważne:
-  proszę pamiętać, aby nauczyciel [instruktor] patrzył w ekran swego urządzenia nie na ucznia 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 uczeń 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 swoim 
spokojem.
Nauczyciel [instruktor] :Dziękuję bardzo. Czy możesz przedstawić się imieniem i nazwiskiem?
Nauczyciel [instruktor] – po przedstawieni się ucznia WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy: 
Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę. 
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1. Zgrywasz filmy z kamery do dowolnego folderu utworzonego przez ciebie w dowolnym 
miejscu - może to być pulpit i folder się nazywać "filmy_warsztaty D-ID "
2. Minimalizujesz folder do paska narzędzi, tak żeby mieć go pod ręką
3. Wypakowujesz foldery z pliku D-ID_Workshop.zip
4. Po wypakowaniu masz dwa foldery: " D-ID_Workshop_AR" i "movies (session 5)".
5. Wchodzisz w folder "D-ID_Workshop_AR"
6. Klikasz na plik "FlvConverter". Powinien zostać otworzony przy pomocy Javy a nie WinRAR 
- co czasami może się wydarzyć. W takim wypadku klikasz prawym, otwórz za pomocą, i 
wybierasz JAVA z listy
7. Po otworzeniu konwertera, wybierasz "select files"
8. Otworzy się nowe okno
9. Otwierasz folder z filmami, który masz zminimalizowany ("filmy_warsztaty D-ID ")
10. Zaznaczasz wszystkie filmy (ctrl+a)
11. Przeciągasz zaznaczone filmy do okna konvertera
12. Po dodaniu wszystkich plików do okna klikasz „ok” - okno się zamyka
13. Następnie klikasz "convert"
14. Pliki będą konwertowane
15. Gdy wszystkie paski postępu będą na 100% zamykasz okno "x" w górnym rogu
16. Otwierasz plik "showcase"
17. Otworzy ci się strona z główkami
18. Po kliknięciu na główki otworzą się strony AR
19. Główka 1 odpowiada markerowi 1, itd. główka 2- marker 2, 3-3 
20. Podsumowując - nic nie trzeba ustawiać, zmieniać, wystarczy przeciągnąć filmy i kliknąć 
"convert" a reszta sama się robi

 

L4 Instrukcja obsługi programu do konwersji nagrania video do AR v1



L5 D-ID Instrukcja jak obsługiwać aplikację AR

 

1. Do  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 np. w domu

3. Aplikacja  wymaga, aby  komputer  posiadał  zainstalowaną  przeglądarkę,  najlepiej  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
5. Po  pobraniu  aplikacji  otwieramy  folder, w  którym  została  zapisana  (może  to  być  np.  folder

"Pobrane"  lub "Downloads")
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 do D-ID_Workshop"
8. Utworzy nam to folder o nazwie "D-ID_Workshop", w którym 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. Aplikacja jest wywoływana poprzez przeglądarkę internetową, aczkolwiek nie wymagany jest dostęp
do internetu

10. Otwórzmy 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")

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.  Markery  znajdują  się  również  w  dokumencie  "L8-3  MARKERY  APLIKACJI  AR
3.3.1". Zaczynamy drukować od markera oznaczonego 1.

13. Przed przystąpieniem do używania aplikacji  musimy umieścić w niej  nagrane przez nas filmy na
warsztatach. By to zrobić, spójrz w dokument "Instrukcja obsługi programu do konwersji nagrania
video do AR 2014 v1" – w nim są zawarte szczegółowe instrukcje obsługi programu.

14. Gdy mamy już  przygotwane  markery  oraz  umieściliśmy  filmy w aplikacji  możemy otworzyć  plik
"showcase" (poprzez dwukrotne kliknięcie na niego lewym przyciskiem myszki).

15. Po otwarciu pliku pojawi nam się okno z główkami ponumerowanymi od 1 do 40.  
16. Kliknijmy 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. Zatem pierwszy uczestnik wg listy, musi pokazać marker 1 w widoku główki 1

19. 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. 

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. 

http://7-zip.org.pl/
http://www.winrar.pl/winrar/pobierz
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3617370/D-ID_Workshop.zip
https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/


L6 D-ID Instrukcja grania w grę AR dla grupy wiekowej 15-18 lat

    

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 np. w domu

3. Dobrze jest grając w grę mieć jednolite tło za plecami. Kolor tła powinien znacznie różnić się od 
koloru skóry. 

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 "Digital 
Identity Game". Po zainstalowaniu gra powinna się sama uruchomić, jeżeli to nie miało miejsca, to 
proszę dwukrotnie kliknąć na ikonę "Digital Identity Game" na pulpicie.

10. Po otworzeniu się gry, nastąpi automatyczne pobieranie treści gry (pytań i odpowiedzi)
11. Gdy pojawi się okno startowe gry, klikamy na polską flagę 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, 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. Alternatywnie markery można wydrukować z pliku 
"L8-4 MARKERY GRY AR 3.4.3"

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".

http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm


L7  Lista dokumentów do edycji 

L7-1 CERTYFIKATY. Należy uzupełnić wg listy uczniów (imię i nazwisko) i specyficzne dane: data, 
miejsce, szkoła i dane o instruktorach



IMIĘ             
NAZWISKO 

UCZESTNICZYŁ/A W WARSZTATACH PILOTAŻOWYCH 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  będą  rozwijać  swoje  umiejętności  tworzenia  i  zarządzania
tożsamościami online. Dodatkowo pogłębią swoją wiedzę na temat profilowania (targetowania). Uczestnictwo w
warsztacie podnosi poziom świadomości bezpieczeństwa online bez ograniczania wolności wyboru.

         Warsztat został stworzony przy współpracy ośmiu partnerów: CCS Education, Fundacji Ezzev, Uniwersytetu
w Lejdzie, Centrum Matematyczno Informatycznemu (CWI), Fundacji Citizen Project, FAVINOM, Stowarzyszeniu
Rodziców  Maraslion  Na  Rzecz  Eksperymentalnych  Szkół  oraz  Gdańskiemu  Centrum  Profilaktyki  Uzależnień.
Warsztat został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

      Koncepcja  warsztatu  została  oceniona  przez  Komisję  Europejską  jako  "zupełnie  nowatorska"  oraz  jako
"ważne narzędzie w edukacji", które "nie było dotychczas dostępne w takiej formie". Komisja oceniła koncepcję
projektu pod względem innowacji  najwyższą, możliwą oceną.

                           Pilotażowe warsztaty są przeprowadzane w trzech krajach: Polsce, Grecji oraz Holandi
         

 

         

              CERTYFIKAT UDZIAŁU W PILOTAŻOWYCH WARSZTATACH 2014/2015 
                EUROPEJSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO: DYNAMIC IDENTITY 

PODPISY INSTRUKTORÓW                                                                                  ORGANIZATOR FUNDACJA CITIZEN PROJECT   



L8  Lista dokumentów do druku dla uczestników

L8-1 ANKIETA – SZKICOWANIE 3.1.4

L8-2 ARKUSZ ROBOCZY 3.2.4

L8-3 MARKERY APLIKACJI AR 3.3.1

L8-4 MARKERY GRY AR 3.4.3

L8-5 ANKIETA ANALIZA 3.5.1

L8-6 ANKIETA – EWALUACJA 3.5.2

L7-1 WYEDYTOWANE CERTYFIKATY



PROJEKT EDUKACYJNY DYNAMIC IDENTITY 2014/ 2015
ANKIETA – SZKICOWANIE (3.1.4)
NAJGORSZE “SELFIES”,  KTÓREGO NIGDY BYŚ SOBIE NIE ZROBIŁ/A. OKREŚL TŁO I EMOCJE.
IMIĘ I NAZWISKO                 WIEK

                               



 

WIELKOŚCI PLANÓW - NASZKICUJ JAK NAJPROŚCIEJ. Używaj: osoby, przedmiotu, lub przedmiotów i relacji między nimi w przestrzeni. POWODZENIA! 
 

I.Plan totalny  [Extra long shot]  II.Plan ogólny  [Long shot]  III.Plan pełny [Full shot]  

  
 

 
 
 
 
 

IV.Plan amerykański  [American shot]  V.Plan średni [Medium shot]  VI.Półzbliżenie [Medium close-up]  

   
 
 
 

 

VII.Portet/Zbliżenie [Portrait/ close-up] VIII. Detal [Big close-up] 

 
 

 

  

 

PROJEKT EDUKACYJNY DYNAMIC IDENTITY 
gramatyka języka filmowego – wielkości planów 
IMIĘ 
NAZWISKO 
WIEK 
KLASA/ SZKOŁA 
MIASTO/ DATA  







A B

CD



PROJEKT EDUKACYJNY DYNAMIC IDENTITY. ANKIETA-ANALIZA
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK 
KLASA/ SZKOŁA
MIASTO/ 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.

ZADANIE: Pamiętasz wielkości planów? Poznaliśmy osiem: TOTALNY, OGÓLNY, PEŁNY, 
AMERYKAŃSKI, ŚREDNI, PÓŁZBLIŻENIE, PORTRET, DETAL. A teraz NASZKICUJ JAK 
NAJPROŚCIEJ: jak chciałbyś być ponownie filmowany i pytany: „Kim jesteś do teraz?”:
- wybierz sam „wielkość planu” w jakim masz być widoczny
- wybierz sam tło [np: kolor, przedmioty, przestrzeń,...to co chcesz w tej chwili ]

Zaznacz   X 
wybraną 
wielkości planu:

TOTALNY

OGÓLNY

PEŁNY

AMERYKAŃSKI

ŚREDNI

PÓŁZBLIŻENIE

PORTRET

DETAL

SZKICUJ TU:



PROJEKT EDUKACYJNY DYNAMIC IDENTITY – ANKIETA – EWALUACJA 3.5.2
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 

1



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 

2



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?

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 ? 

              

3



L9 Lista dokumentów merytorycznych do pobrania

L9-1 PPT 3.1.3

L9-2 PPT 3.1.4

L9-3 PPT 3.1.5

L9-4 PPT 3.2.1

L9-5 PPT 3.2.2

L9-6 PPT 3.2.4

L9-7 FILMY online 3.3.2
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PRZEGLĄD VIDEO wspomnianych w module 3.3.2

 [1] https://www.youtube.com/watch?v=NJuy0F1kcXg

 [2] http://vimeo.com/86414414 

 [3] http://vimeo.com/20540976

 [4] http://youtu.be/kjflrXDDU-w 

 [5] http://youtu.be/Dz4hVQ8cEQ8

 [6] http://youtu.be/W67LvAYAkY4

 [7] http://youtu.be/qvHcBq7UaY0 

 [8] http://youtu.be/w06zvM2x_lw 

 [9] http://youtu.be/CweAeshjObA

 [10] http://youtu.be/pYheO9gFxKo

 [11] http://vimeo.com/51920182 

 [12] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY 

 [13] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY

 [14] http://youtu.be/9aKWUja9Fqc

 [15] http://youtu.be/59LPjqvzOEQ

 [16] http://youtu.be/BBQPA5fsLTA

 [17] http://youtu.be/b7I7JuQXttw

 [18] http://youtu.be/pVwBXr_nU9Q

 [19] http://youtu.be/LnwQonfAqk0

 [20] https://www.youtube.com/watch?v=FgTq-AgYlTE

 [21] http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1106966.html

 [22] http://vimeo.com/84150219

 [23] http://vimeo.com/46304267

https://www.youtube.com/watch?v=NJuy0F1kcXg
http://vimeo.com/46304267
http://vimeo.com/84150219
http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1106966.html
https://www.youtube.com/watch?v=FgTq-AgYlTE
http://youtu.be/LnwQonfAqk0
http://youtu.be/pVwBXr_nU9Q
http://youtu.be/b7I7JuQXttw
http://youtu.be/BBQPA5fsLTA
http://youtu.be/59LPjqvzOEQ
http://youtu.be/9aKWUja9Fqc
http://youtu.be/bTMS9y8OVuY
http://youtu.be/bTMS9y8OVuY
http://vimeo.com/51920182
http://youtu.be/pYheO9gFxKo
http://youtu.be/CweAeshjObA
http://youtu.be/w06zvM2x_lw
http://youtu.be/qvHcBq7UaY0
http://youtu.be/W67LvAYAkY4
http://youtu.be/Dz4hVQ8cEQ8
http://youtu.be/kjflrXDDU-w
http://vimeo.com/20540976
http://vimeo.com/86414414


D4.5 - D-ID DYDAKTYKA
Wersja: 1.0
Data: 16 Września, 2014
Autorzy: Beata Staszyńska, Onno Hansen

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 profesor Dylan Wiliam zapewnia
nas: “Kiedy nauczyciele otwierają kanały komunikacji z uczniami, uczniowie będą z nich korzystać”.
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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. 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”.

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”.

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”.  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  (Dylan  Wiliam  –
Osadzone Ocenianie Kształtujące [„Embedded 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
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zyskują wgląd w ich rozwój”. Różnica 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.

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.
„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
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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 twierdzi: „Obowiązkiem nauczyciela nie jest przekazywanie wiedzy lub zapewnianie
nauczania.  Jego obowiązkiem jest  organizowanie  efektywnych środowisk  dla  uczniów do nauki”.
Celem warsztatów IDentifEYE 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”.
Spróbuj użyć pytań opisanych poniżej by sprawdzić czy naprawdę zrozumiałeś: „kiedy cel wydaje się
być poza zasięgiem, uczniowie mogą się poddać w uzyskaniu wzrastających kompetencji”.

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 nauczyciela automatycznie” (Wiliam 2009). Ten automatyzm
nie  będzie  bardzo  pomocny  podczas  tych  warsztatów.  Będziesz  musiał  bardzo  szybko  się
dostosowywać do powstających sytuacji.

Jedno  z  naszych  najważniejszych  narzędzi  pochodzi  Oceniania  Kształtującego:  „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.
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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).  o  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 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.
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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). Z powodu tych modułów (1.6 oraz 3.3) będą
doświadczać tej teorii  bardzo osobiście.

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
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w klasie. Inni uczestnicy albo się zgadzali z tą dwójką uczniów albo używali argumentów przeciw. Był
to owocny dialog o chronieniu własnych osobistych granic.

Edukatorzy wykorzystali ten moment do uzasadnienia modułu (1.6) oraz powiązanych modułów (3.3
oraz 5.1). Poniżej przykład:

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.

Sesja druga
Zadziwiającym jest że istnieje drugi  transfer wiedzy (moduł 2.1) który 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.
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Zainspirowani tym faktem, stworzyliśmy moduł (moduł 3.2) który będzie miał miejsce w sesji trzeciej.
Został  dodany  do  warsztatów  po  pierwszych  pilotażowych  warstzatacch.  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 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 ma pojawić się jako reakcja na pytanie: „Kim jesteś do teraz?”.

Innym teoretycznym filarem tego modułu jest  społeczno-psychologiczna teoria OSS:  Obiektywnej
Samo Świadomości  (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
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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.

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.

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).

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.
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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. 

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  certyfikaty)  sesji  piątej,  a  tym samym
warsztatów, scena zdecydowanie ustępuje miejsca poprzedniej formie klasy.
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Podsumowanie
W skrócie, dydaktyka warsztatów płynnie przepływa z dydaktyk codziennego nauczania, do dydaktyk
edukatorskich i z powrotem do dydaktyk codziennego nauczania.

Dydaktyka “edukatora”
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
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.
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Często słyszane „Ale”
 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.

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.

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.
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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 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,
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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.

PRAKTYCZNE DYDAKTYKI
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 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
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.1.3 curriculum wdrożenia projektu Dynamic
Identity (D-ID). 
Ten moduł wprowadza młodzież w wieku od 11 do 18 lat w zagadnienie, w 
którym autoprezentacje są tworzone w kontekście społecznym. Oparty jest on 
na pracach socjologa Ervinga Goffmana (spójrz również w dokument D2.3 
tego projektu). 
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1. Wstęp

1.1. Cel modułu 3.1.3

Celem tego dokumentu, opisującego moduł 3.1.3 curriculum, jest 
przedstawieniem młodzieży, w wieku od 11 do 18 lat, idei otaczającej 
społeczne tworzenie się autoprezentacji. 

Uwaga: ten dokument opisuje jedynie wstęp do tego modułu. Podczas gdy 
cały moduł trwa 40 min, ten moduł ukazuje teoretyczne materiały, które mają
zostać przekazane uczniom podczas pierwszych 20-25 minut.

1.2. 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.
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. 

Moduł 3.1.3 Page: 5 of 12



                                 CONFIDENTIAL

Universiteit Leiden - eLaw Deliverable: Module 3.1.3
D-ID Version: 1.2A
Moduł 3.1.3: Teoria – Ty i każdy Issue Date: 07-10-2014

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 mamy bardzo małą  kontrolę nad naszą autoprezentacją 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 i 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 czy 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 
autoprezentacje są sumą wszystkich granych przez nas ról.

 5.Jak powstają nasze społeczne autoprezentacje? 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. 
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2. Tworzenie autoprezentacji

2.1. Auto prezentacja: 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 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 
autoprezentacjami?
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 (natury) czy też wychowania 
(nurture).
Odpowiedzią oczywiście jest fakt, że 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 
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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, w z którymi mamy kontakt.
Autoprezentacja zatem to suma naszych fizycznych i społecznych określeń 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.

2.2. Cykl tworzenia się 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, to nasze autoprezentacje szybko się 
rozwijają, eksperymentujemy z tym kim jesteśmy, kim chcemy być i 
odpowiednio dopasowujemy nasze autoprezentacje. Rozwijanie i 
eksperymentowanie z autoprezentacjami jest głównym elementem 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 sytuacji. 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 
Moduł 3.1.3
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tworzona (do pewnego stopnia) przez wszystkie społeczne role jakie grasz 
codziennie. Wszystko sprowadza się do trzech kroków tworzących ciągłe 
koło: przyjmuj, wyrażaj, doświadczaj. (zobacz rysunek 1)

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 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,  zmieniło  się  w  cechy  osobowości  Alicji,  jej  autoprezentacji,  poprzez
wyrażanie tej roli w dłuższym czasie.

Moduł 3.1.3
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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.

2.3. Pomiędzy wierszami

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 wrażeniem”: 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 
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. Dodatkowo 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, że staramy się 
aktywnie wpływać na to, jak nas ludzie postrzegają poprzez ukazywanie 
konkretnego obrazu nas samych. Przekazujemy go poprzez mówienie różnych 
rzeczy, używanie gestów i mimiki twarzy mimiki. Jednak w tym samym 
momencie również “wysyłamy” informacje, między wierszami dzielimy się 
różnymi informacjami poprzez ton głosu lub postawę ciała. 
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Te informacje są udzielane  podświadomie i wielokrotnie nie zdajemy sobie 
sprawy jaką wiadomość 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 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 udostępniamy 
informacje o nas samych (“wysyłamy”), które mogą być równie ważne jak te 
pierwsze.

2.4. Autoprezentacja i 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 
onlinie, 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 relacjonowanie (“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 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.
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Jak później się dowiemy w modułach 3.2.1 i 3.4.4, 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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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.1.4 curriculum wdrażania projektu Dynamic Identity (D-
ID).

Ten moduł wprowadzi młodzież w wieku od 11 do 18 roku życia do tematu selfie jako 
konkretnego przykładu autoprezentacji. 
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1. Wstęp
Celem bieżącego dokumentu, opisującego Moduł 3.1.4 curriculum, jest omówienie zagadnienia
autoprezentacji na konkretnych przykładach z młodzieżą w wieku 11-18 lat.

1.1 Cel Modułu 3.1.4

Drogi nauczycielu - instruktorze,

Selfie  nie polegają tylko na robieniu sobie zdjęcia.  Selfie  polegają na byciu w kontekście.
Pokazują nam, z kim lub z czym chcemy się kojarzyć.

Selfie są mieszanką nas i wybranego przez nas otoczenia. To otoczenie – czyli: wszystko co
jest widoczne na zdjęciu, pomijając nas samych – odzwierciedla nas. Ale jak?

W selfie zarówno “dajemy” informacje – wybraliśmy otoczenie – jak i “wysyłamy” informacje:
informacje, którymi dzielimy się nieświadomie. Jak wiele z tego, co udostępniamy dookoła nas
jest świadome?

Selfie zostały wybrane jako temat ponieważ młodzież może łatwo się odnieść do tej formy
autoprezentacji.
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2. Plan lekcji

Proszę rozpocząć pokaz slajdów prezentacji L9-2  3.1.4.

Pokaż slajdy nr 1 – 14. Przy każdym slajdzie zapytaj jakie informacje są “dawane” oraz jakie
informacje są “wysyłane” według młodzieży.

Slajd nr 3 spowoduje zdziwienie u kilku osób oraz chichoty. Proszę zapytać czy kontekst na
zdjęciu jest świadomie wybrany czy jest on przypadkowy.

Slajdy  od  4  do  7  reprezentują  bieżący  trend  pokazywania  niebezpiecznych  zachowań  –
również na filmach. Otoczenie ma wskazywać niebezpieczeństwo.

Slajdy 8 i 9 są przykładami trendu robienia sobie zdjęć z pijanymi i/lub bezdomnymi osobami
w tle.

Slajdy 10 i 11 są przykładami robienia sobie selfie w Auschwitz. Dziewczyna na drugim zdjęciu
została  mocno skrytykowana i stała  się niesławna poprzez uznanie tego jako oznaki bycia
sławną. Powodem jej uśmiechu, według niej samej, było to, że wreszcie odwiedziła Auschwitz.
Powiedziała, że nie chciała nikogo urazić oraz okazać brak szacunku.

Zdjęcie z slajdu nr 13 zostało zrobione przy pomniku Holokaustu w Berlinie. Po fali krytyki
osoba  odpowiedzialna  za  to  zdjęcie  poprosiła  administratora  strony,  na  której  zostało
opublikowane  zdjęcie,  o  jego  usunięcie.  Administrator  umieścił  tylko  czarny  prostokąt  na
oczach tej osoby.

Slajdy 14 i 15 są przykładami robienia selfie podczas poważnych okazji. Nie jest znanym czy
chłopak na drugim zdjęciu  celowo ustawił  zdjęcie  by  złapać  w tle  otwartą trumnę z jego
babcią.

Teraz opowiedz klasie że czasami kontekst jest  niewidoczny.  Czasami w selfie  jest więcej
informacji niż widać gołym okiem. Ukryta wartswa informacji jest połączona z selfie. Bez niej
interpretujemy selfie w standardowy sposób. Mając te informacje, nasze ramy interpretacji się
zmieniają.

Pokaż slajdy: 16, 17, 18

Zdjęcie ze slajdu 16 zostało zrobione wewnątrz samolotu Malaysian zanim został zestrzelony
nad Ukrainą. Pasażerowie ze zdjęcia nie żyją.

Zdjęcie ze slajdu 17 zostało zrobione samodzielnie przez małpę. Ponieważ małpa zrobiła sobie
selfie, zdjęcie stało się sławne ponieważ nie posiada praw autorskich.

Następnie przejdź to kolejnej części:

[Grupa wiekowa: 11-14] Mają teraz zadanie.

Pokaż slajdy 18 i 19.

ZADANIE:  Narysuj  swoje  najgorsze  możliwe  selfie.  Narysuj  siebie  w  otoczeniu,  które  źle
odzwierciedlałoby twoją osobę.

Pytanie uzupełniające: Jak myślisz, dlaczego pokazujemy teraz to selfie?

Po zakończeniu rysowania powinieneś zapytać: Dlaczego to byłoby twoje najgorsze selfie?
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[Grupa wiekowa: 15-18] Mają teraz zadanie. 

Pokaż slajdy 18 i 19

ZADANIE:  Utwórzcie  trzyosobowe grupy.  Razem poszukajcie  online  najgorszego  przykładu
selfie.

Pytanie uzupełniające: Jak myślisz, dlaczego pokazujemy teraz to selfie?

Kiedy pokazane są wyniki wyszukiwania, powinieneś zapytać: Twoim zdaniem, dlaczego to
jest najgorsze selfie?
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.1.5 curriculum wdrażania projektu Dynamic Identity (D-
ID).

Ten moduł wprowadzi młodzież w wieku od 11 do 18 roku życia do refleksji na temat tego, z 
kim się komunikują jeżeli coś idzie nie tak online: z dorosłymi (rodzice, opiekunowie lub 
nauczyciele) czy z rówieśnikami.
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1. Wstęp
Celem  tego  dokumentu,  opisującego  Moduł  3.1.5  curriculum,  jest  przedyskutowanie  z
młodzieżą w wieku od 11 do 18 lat z kim się komunikują kiedy coś złego dzieje się online.

1.1 Cel Modułu 3.1.5

Drogi nauczycielu – instruktorze,

Niedawne badania [Europejskie Dzieci Online II – Euro Kids Online II] pokazują, iż najlepszą
ochroną młodzieży online jest ich rozmowa o tym, co robią z bliskim dorosłym, takim jak
rodzic lub nauczyciel. Jednakże, podczas rozmów z młodzieżą okazuje się, iż niewielu z nich
rozmawia ze swoimi rodzicami – lub z wami – o tym, co robią online, a wielu z nich woli
rozmawiać z rówieśnikami, ponieważ: (1) dorośli nigdy nie używali portali społecznościowych
jak  byli  młodzi;  (2)  dorośli  raczej  bardziej  reagują  na złe  aspekty  problemów online,  np.
używania wulgaryzmów, niż na sam problem; (3) dorośli chcą rozwiązać problem bez znania
konktekstu i z używaniaem kary, jako ich głównego instrumentu wpływu.

W tym module prosisz uczestników o refleksje na temat pytania: z kim komunikują się, kiedy
coś  złego  się  dzieje  online:  dorosłumi  (rodzice,  opiekunowie  lub  nauczyciele)  czy  z
rówieśnikami.
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2. Plan lekcji

Proszę pokazać prezentację L9-3  3.1.5.
 Zapytaj uczestników o to, co się dzieje na pierwszym slajdzie.

o [Odpowiedź] Rodzice chcieli ukarać swoją córkę i odcięli ją od Facebooka , 
również umieszczając to zdjęcie na jej profilu. Ideą miało być to, żeby ich córka 
poczuła się zażenowana.

 Drugi slajd jest zdecydowanie karą. Mama chciała ukarać swoją córkę i odciąć ją od 
Facebooka, również umieszczając to zdjęcie na jej profilu.

o Zapytaj uczestników czy to efektywny sposób karania .

 Slajdy 3 – 5 prezentują inną metodę kary. Dorośli chcą ukarać psa – lub samych siebie 
– poprzez umieszczanie tego typu zdjęć.

o Zapytaj uczestników czy to efektywny sposób karania .

Teraz kliknij na link z YouTube. Opowiedzo o tym filmie poprzez wyjaśnienie historii. Córka
napisała coś niemiłego o swoich rodzicach na swoim profilu na Facebooku. Jej rodzice nie byli
wśród jej znajomych na Facebooku oraz miała ustawiony swój profil jako widoczny tylko dla
znajomych. Jej ojciec, będąc informatykiem, twierdzi, że niezależnie od tego przeczytał jej
wypowiedź.  W nim stwierdziła,  że  musi  wykonywać  zbyt  dużo  obowiązków w domu i  że
powinno jej się płacić za to. Jej ojciec bardzo się obraził, szczególne, że to drugi raz kiedy
opublikowała  coś  negatywnego  o  swoich  rodzicach.  Po  pierwszym razie  obiecała  tego  nie
powtarzać.  Jej  ojciec  zagroził  jej,  że coś złego się  stanie  jeżeli  ta  sytuacja  się  powtórzy.
Ponieważ córka mimo wszystko znowu napisała coś negatywnego o rodzicach, teraz jej ojciec
zrobi “coś złego”. Nakręcił  film, w którym wyjaśnia znajomym i przyjaciołom swojej córki,
dlaczego robi to co robi. Widać, że jest wściekły.

 Rozpocznij film od 06:33 minuty

 Zapytaj uczestników czy, aby nie przesadza. Dorośli w Stanach Zjednoczonych myśleli 
inaczej, co odzwierciedlali w ankietach. Większość wyraziła wsparcie dla ojca.

Teraz przejdź do zadania.

 [Grupa wiekowa: 11-14] Rozdaj Ankietę1 zawierającą pytanie: Co potrzebujesz by 
otworzyć się przed dorosłym i opowiedzieć o tym, co robisz online?

o Kiedy młodzież zakończy wypełnianie ankiety, poproś uczniów o przeczytanie 
swoich odpowiedzi na głos.

 [Grupa wiekowa: 15-18] Rozpocznij dyskusję na ten temat: Jakie byłyby dobre reakcje
dorosłych na trudne sytuacje, których możecie doznać online?
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.1.6 curriculum wdrażania projektu Dynamic Identity (D-
ID).
Ten moduł przedstawi młodzieży w wieku 11-18 lat sposoby, w jakie tożsamości są 
konstruowane w kontekstach społecznych.
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1. Wstęp

1.1. Cel opisu sesji Moduł 3.1.6 - Nagranie (1) KIM JESTEŚ DO TERAZ?

Szanowny nauczycielu, instruktorze!

Celem opisu sesji 3.1.6 jest przygotowanie jednego z instruktorów do samodzielnej rejestracji
wideo przed kamerą (lub  aparatem) każdego z uczestników. Nagranie odbywać będzie się
równolegle do trzech  modułów:  3.1.3,  3.1.4 i  3.1.5.  Uczestnicy będą proszeni,  jeden po
drugim do wcześniej sprawdzonej i przygotowanej sali, gdzie będą indywidualnie rejestrowani
według  instrukcji  ”Jak  nagrywać”.  Każdy  uczestnik  proszony  będzie,  aby  odpowiedział  na
jedno pytanie: “KIM JESTEŚ DO TERAZ?” a następnie – również do kamery – przedstawił się
imieniem i nazwiskiem.

2. Opis

2.1. Sesja 3.1.6: Nagrywanie każdego z uczestników 

Wszyscy  uczestnicy  są  nagrywani  pojedynczo  odpowiadając  na  pytanie  “KIM  JESTEŚ  DO
TERAZ?” i przedstawiają się z imienia i nazwiska. Nagranie nie powinno sprawiać problemów,
ponieważ Instruktor zabezpieczony jest podręcznymi „zasadami nagrywania” jak postępować
w czasie  nagrania.  „Zasady  nagrania”  opisują  szczegółowo  każdy  krok  nagrania:  „L2  Jak
nagrać uczestnika (3.1.6).pdf ”.  

Instruktor odpowiedzialny za nagranie powinien uzupełnić swoją dodatkową listę uczestników:
„L0-5 Lista nagrań 3.1.6; 3.3.3; 3.1.5.pdf”, która pomoże mu zarówno utrzymać dyscyplinę w
czasie nagrania jak i pomoże już po nagraniu w uporządkowaniu plików wideo do modułu
3.3.1, a następnie do modułu 3.5.1.

Po zakończeniu nagrania Instruktor, który nagrywał jest odpowiedzialny za uporządkowanie
plików,  które  nagrał.  A  następnie  przygotowanie  ich  do  modułu  3.3.1  –„Konfrontacji  w
technologii  Augmented  Reality”.  Przygotowanie  należy  przeprowadzić  na  podstawie  „L4
Instrukcja  obsługi  programu  do  konwersji  nagrania  video  do  AR  v1.pdf” wykorzystując
program  do  konwersji.  Program  do  konwersji  i  wszystkie  elementy  technicznego
przygotowania  znajdują  się  w  instrukcji:  ”L1  Przygotowanie  komputera  do  warsztatów
v2.pdf”. 
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UWAGA. Należy pamiętać, że to nagranie wideo:

- będzie wykorzystywane w modułach: 3.3.1, 3.5.1;

- nie ma być montowane – dlatego trzeba stosować się do „zasad nagrywania”;

- nie będzie publikowane;

- będzie pokazywane w czasie warsztatów, w grupie uczestników;

-  ważne  jest,  aby  w  czasie  rekrutacji  uczestników  do  warsztatów  zaznaczyć,  że
elementami ćwiczeń będzie praca przed kamerą.

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.  



                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.1
D-ID Version: 3.0
Moduł 3.1.6 - Nagranie (1) KIM JESTEŚ DO TERAZ? Issue Date: 10/09/2014

Przygotowania: 

Co  potrzebujemy  do  tego  zadania?  Tak  jak  to  wynika  z  logistyki,  instrukcji:  „L_L  D-ID
logistyka dla pary instruktorów v1.pdf”, potrzebujemy urządzenie do rejestracji dźwięku i
obrazu: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją wideo lub kamerę wideo; dobrze
jest  również  mieć  pod  ręką  statyw,  jednak  w  przypadku  jego  braku  można  kręcić  filmy
trzymając urządzenie w dłoniach.

Do obu nagrań (sesja 1, moduł 3.1.6 i sesja 3, moduł 3.3.3) potrzebujemy pomieszczenia, tak
jak to wynika z logistyki, instrukcja: „L_L D-ID logistyka dla pary instruktorów v1.pdf”,
niedaleko klasy (pomieszczenia) gdzie równocześnie prowadzone są inne sesje.  

Pomieszczenie dla nagrania w sesji 1, moduł 3.1.6, 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.

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. Następnie przetestować program do konwersji tych nagrań. A następnie użyć
narzędzia do „Konfrontacji  w technologii  Augmented Reality” (moduł 3.3.1). W ten sposób
sprawdzimy kilka narzędzi od razu, a także wprawimy się w naszych przyszłych zadaniach:

A  więc  sprawdziliśmy  i  testowaliśmy: przygotowanie  komputera,  sprzętu  nagrywającego,
dobór pomieszczenia lub pomieszczeń, jakość nagrania (jasność obrazu – widoczność osoby i
jakość  dźwięku  –  słyszalność  wypowiedzi  ucznia;  chodzi  o  to,  czy  nagrane  wideo  jest
wystarczającej  jakości  by  pokazać  całej  grupie),  pracę  programu do  konwersji  i  działanie
aplikacji z modułu moduł 3.3.1.

Zapraszając  instruktora-partnera  do  testowego nagrania  i  przeprowadzenia  z  nim pełnych
testów, sprawdzających wszystkie aspekty techniczne i organizacyjne według logistyki:  „L_L
D-ID logistyka dla pary instruktorów v1.pdf” podniesiecie swoje umiejętności praktyczne.
A nagrania okazać się łatwiejsze niż wygląda to w opisie. 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. 
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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]. Wybór wielkości planu: na podstawie prezentacji moduł 3.2.4.

Drugie nagranie (opisane w odrębnym dokumencie - sesja 3 moduł 3.3.3) opiera się na
zasadzie,  że:  UCZEŃ  DECYDUJE:  wybiera  miejsce  nagrania  i  wielkość  planu;  wybór
wielkości planu: na podstawie prezentacji moduł 3.2.4.
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Instrukcje: 

W  czasie  trwania  całych  warsztatów  mamy  dwie  sesje,  w  których  będziemy  nagrywać
uczestników. Każde nagranie jest zawsze indywidualne – uczestnik i instruktor są zawsze w
innym miejscu  niż  reszta  grupy.  Drugi  instruktor  prowadzi  dalsze  moduły  niezależnie  od
nagrań.

Przygotowaliśmy  pomocne  zasady  i  instrukcje  jak  przygotować  się oraz  potrzebne  w
warsztatach narzędzia, aby efektywnie przeprowadzić warsztaty jako całość i  poszczególne
moduły. Podczas przygotowania i przeprowadzenia warsztatów następujące  dokumenty będą
pomocne :

L2 Jak nagrać uczestnika (3.1.6).pdf  

L0-5 Lista nagrań 3.1.6; 3.3.3; 3.1.5.pdf

L4 Instrukcja obsługi programu do konwersji nagrania video do AR v1.pdf

L1 Przygotowanie komputera do warsztatów v2.pdf

L_L D-ID logistyka dla pary instruktorów v1.pdf

2.2 Przykładowy przebieg. Sesja 1. moduł 3.1.6
Pierwszy instruktor wychodzi z sali, w której jest cała grupa i trwają warsztaty - po module
3.1.2. Instruktor wychodząc prosi pierwszego ucznia 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 – uczeń i instruktor.

Gdy  trwa  pierwsze  nagranie,  drugi  instruktor   uprzedza  uczestników,  że  każdy  będzie
pojedynczo wychodzić z sali i iść do pierwszego z instruktorów, do innego pomieszczenia w
celu realizacji zadania. /uwaga: Nie zdradzamy co się wydarzy. Ważne jest także, aby
każdy powracający uczeń z nagrania było od razu przez instruktora zaangażowany
w trwającą rozmowę.

Kiedy  pierwszy  uczestnik  wejdzie  do  sali  nagrań,  instruktor  powinien  być  gotowy  –  nie
powinien  już  poprawiać  ustawień  kamery  lub  przestrzeni.  W  tym  z  pewnością  pomogą
wydrukowane zasady nagrania „L2 Jak nagrać uczestnika (3.1.6).pdf ”/ uwaga: Nauczyciel
[instruktor]  na  pytanie  nagrywanego  ucznia:  co  stanie  się  z  nagraniem  –
nagrywający nauczyciel odpowiada, że : „nie będzie publikowane w Internecie, że
posłuży jako element warsztatów i będzie pokazywane tylko w czasie warsztatów”.

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 kilka refleksji dla Państwa. 

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.
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UWAGA. Wszystkie dokumenty te będą do pobrania za darmo online na stronie projektu:

             http://foundationcitizenproject.eu/ 

http://foundationcitizenproject.eu/
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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), gdzie uczestnicy są widoczni od czubka
głowy aż po pierś.

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:

To ustawienie będzie się różnić podczas drugiego nagrania, gdzie uczestnik sam decyduje w
jakim planie chce być filmowanym – ile z nich samych ma być widać w ujęciu – po zapoznaniu
się z podstawami gramatyki języka filmowego w module 3.2.4.

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.

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.

Nauczyciel  [instruktor]   -  nawet jeśli  zna ucznia:  Podaję rękę. Wita się i  przedstawia
imieniem: (imie Instruktora) – pyta: a TY jak masz na imię?

Nauczyciel [instruktor]  - instruuje ucznia: Stań tu proszę : można oznaczyć jedno miejsce –
przyklejając kartkę taśmą na podłodze.

Nauczyciel [instruktor]  -  instruuje ucznia:  Popatrz teraz w kamerę –  w obiektyw;  nie
będziemy powtarzać tego nagrania [lub: nagrywamy tylko raz]. 
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                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.1
D-ID Version: 3.0
Moduł 3.1.6 - Nagranie (1) KIM JESTEŚ DO TERAZ? Issue Date: 10/09/2014

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]
– ważne jest aby pilnować tego momentu. 

MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

Nauczyciel [instruktor] ZADAJE PYTANIE: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

Nauczyciel  [instruktor]:  Dziękuję  bardzo.  Czy  możesz  przedstawić  się  imieniem  i
nazwiskiem?

Nauczyciel [instruktor] – po przedstawieniu się ucznia  WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy:
Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę.

Moduł 3.1.6 Page: 8 of 8

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.

UWAGA! 

- proszę pamiętać, aby nauczyciel [instruktor] patrzył w ekran swego urządzenia, nie na
ucznia 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; 

- ponieważ zdarzyć się może, że uczeń 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 wpieramy go
spokojem.
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.2.1 curriculum wdrożenia projektu Dynamic Identity (D-
ID).
Ten moduł przedstawia młodzieży w wieku 11-18 lat idee i realia profilowania online. Opiera
się na dokumencie D2.3. 
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1 Wstęp

1.1 Cel modułu 3.2.1

Celem tego dokumentu, opisującego moduł 3.2.1 jest wprowadzenie młodzieży w wieku od 11
do 18 lat do zagadnień otaczających profilowanie online i praktyczne realia tego zjawiska. 

1.2 Jak...

Drogi Nauczycielu, 

W tej sekcji wyjaśnimy jak używać materiałów zawartych w tym dokumencie. 
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
zbierania  informacji.  Jedną  z  głównych  wad  jest  to,  iż  większość  użytkowników  internet,
zarówno wśród młodzieży jak i wśród dorosłych, jest całkowicie nieświadoma iż jest to często
spotykana 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:

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

By uczniowie mogli debatować o wadach i zaletach profilowania online, muszą najpierw poznać
iż ta technika jest szeroko używane przez firmy i rządy, jak jest wykorzystywana i dlaczego
stanowi potencjalne zagrożenie dla nich.
W poniższych sekcjach udostępniliśmy materiały które mogą być pomocne przy wprowadzaniu
uczniów w ten temat. Teksty zostały zbudowane na naukowych teoriach i danych zbieranych
doświadczalnie na temat profilowania online. 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.
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.

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.  Częstym
zastosowaniem profilowania jest reklama, gdzie decydowane jest czy dana reklama ma
być pokazana danemu użytkownikowi. Inne decyzje również mogą częściowo zależeć
od profilowania, z większym wpływem na życie danego człowieka: czy dostanie pracę
lub pożyczkę lub czy dana osoba zostanie zatrzymana na lotnisku jako potencjalne
zagrożenie.

4) Profilowanie jest wykorzystywane przez firmy i rządy, do różnych celów:
 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).

 Rządy wykorzystują profilowanie do:
 Zwiększenia  bezpieczeństwa w  społeczeństwie  (poprzez  śledzenie

przestępców I terrorystów)
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 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.

Profilowanie jest wykorzystywane do przewidywania – które mogą być prawdziwe lub 
fałszywe. Jest to problem, szczególnie w świetle decyzji jakie podejmujemy na podstawie 
profilowania.
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2. Profilowanie online

2.1. Wstęp

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 socjalne, grać w
gry  online  lub udostępnić  filmy lub zdjęcia.  Niektórzy  kupują  zabawki,  gry,  ubrania  przez
internet. Młodzież nie jest w stanie sobie wyobrazić świata bez internet – istniał od momentu
ich narodzenia. Niektóre kraje  w Europie, na przykład Niemcy, kłócą się o istotę internet jako
podstawowej potrzeby, co jest porównywalne z potrzebą dostępu do transport (samochodu)
lub  dostęp  do  materiałów  umożliwiających  ugotowanie  jedzenia1.  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 I by tworzyć i prezentować własne tożsamości. Jednakże internet pełen jest ryzyk 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 używania internet.

2.2. Profilowanie dzieci i młodzieży przez internet

Jedno z zagrożeń nazywamy ‘profilowaniem’.
Kiedy  używamy  internet  zostawiamy  wiele  śladów  po  sobie  naszej  bytności,  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  i  inne  informacje.  Lub  gdy
udostępniasz  zdjęcie  przez  Facebook lub Instagram, również  sam wybierasz  udostępnienie
tych informacji.
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 (więcej szczegółów na stronie 11).
W wielu  przypadkach  zebrane  ślady są  udostępniane  innym firmom na  rynkach danych
(data markets), by następnie trafić 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.
Znajdowanie takich zbiorów polega na szukaniu  powiązań. Co oznacza że ktoś z grupy 1
(“niebieskoocy  i  leworęczni”,  “lubią  takie  książki”,  “odwiedzają  te  grupy  dyskusyjne”)  jest
również prawdopodobne 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 opisuje  co  jest  (bardzo)
skłonne się  wydarzyć.  W  skrócie,  powiązanie  to  nie  to  samo  co  skutek,  i  nie  możemy
stwierdzić że dwa powiązane ze sobą wydarzanie, wywołują się na wzajem!. Ta różnica jest
jednak bardzo subtelna,  i  łatwa do niezrozumienia.  Dlatego  trzeba być  bardzo  ostrożnym

1 See http://www.reuters.com/article/2013/01/24/us-germany-internet-
idUSBRE90N15H20130124 (last accessed on 2014-01-09)
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podczas interpretacji wyników takich odkrytych danych (zwanych również maszyną uczącą się
(machine learning) rozpoznawaniem zbiorów (pattern recognition).
Zbiory są budowane na podstawie śladów jakie zostawiamy podczas używania internetu, i
nazywamy je profilami. Profile mogą być tworzone na podstawie pojedynczego użytkownika
jak  i  całej  grupy  użytkowników.  Biorąc  pod uwagę główną role  profili  w tych procesach,
używanie danych do szukania powiązań, nazywamy  profilowaniem 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).

2.3 Dane 'clickstream'

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!).  

Dlaczego wyniki Google są lepsze? Obie wyszukiwarki mają dokładnie te same informacje:
moje hasło do wyszukiwanie “złoty medal 10km łyżwiarstwo szybkie”. 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
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(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.

2.4 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:

a) Osobistego profilowania: Amazon.com posiada 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 ale lecz ich
nie  kupiłeś.  
Na  podstawie  tych  informacji,  Amazon.com  rekomenduje ci  inne  produkty  które
mogłyby ci się spodobać. Zdjęcie 1 pokazuje jak wyglądają rekomendacje na stronie:

Jak obraz pokazuje, Amazon.com stara się być jak najbardziej przejrzysty przy stosowaniu
praktyki  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  książkę  From  Gutenberg  to  Zuckerberg.
Ostatecznie Amazon.com stara się  polepszać  osobiste profile,  nie tylko poprzez śledzenie
użytkownika  przez  długi  okres  czasu,  lecz  również  poprzez  aktywne  włączanie
użytkowników do  oceniania  rekomendacji. Na zdjęciu 1 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.

b) 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  serii
Diary of a wimpy kid.

Moduł 3.2.1

Page: 9 of 17



Ponieważ Karol jest zainteresowany  Minecraft, może również polubić część, lub wszystkie z
pozostałych rzeczy. Dlatego Amazon.com rekomenduje mu produkty w formie przedstawionej
na zdjęciu 2 .
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. 

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 wśród 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 grup profili. By ująć to inaczej:
w profilowaniu, firmy łączą osobiste śledzenie (czyli śledzenie pojedynczego użytkownika) z
masowym śledzeniem  (czyli śledzenie całych grup użytkowników). Profilowanie można by
zobrazować tak:  
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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  tworzone  są  bazy  danych,  a  technologie  wyszukiwania
sprawdzają  czy  pewne  zainteresowania  się  pokrywają,  jeżeli  tak,  to  są  umieszczane  do
jednego zbioru (np. 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 o kolejnych,
bardziej precyzyjnych kategorii (“lubiący Minecraft” I “czytający Diary of a wimpy kid, part I” I
“lubiący niebieskie t-shirty” I “mieszkający w Unii Europejskiej” I “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). 

2.5 Oprogramowanie do specjalnych celów

Czasami  nie  zdajemy  sobie  sprawy  że  mamy  zainstalowany  program  umożliwiający
profilowanie online w bardzo bezpośredni sposób.

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.

2.6 Cookies - ciasteczka

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.  Mogliśmy tego doświadczyć w module  3.2.3,
gdzie używając przeglądarki Firefox z dodatkiem Lightbeam, mieliśmy jasne wizualizacje ile
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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 zbierania informacji o naszej działalności online, jest przez
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,  poczynają  od  numerów  kart
kredytowych aż po adres domowy. Tuż po wprowadzeniu ciasteczek, firmy zaczęły używać ich
by tworzyć indywidualne historie odwiedzin użytkownika

Techniczne  szczegóły  są  dobrze  zobrazowane  na  rysunku  1  (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 i wysłane wraz ze stroną. Poprzez zachowane
informacje w tym pliku, użytkownik może być rozpoznany przez tą stronę.

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 reklamodawcą,  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 – I dowiaduje się że czytamy bloga przed sprawdzaniem pogody.
Przy długim użytkowaniu reklamodawca może zbierać informacje i ślady stron które oglądasz.

Podsumowując, w podanym przykładzie zarówno blog jak i strona z pogodą nie są w stanie
prowadzić profilowania 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).

2.7 “Odciski palców”

Ciasteczka  to  nie  jedyny  sposób  w  jaki  sposób  zdalny  komputer  może  zauważyć  kiedy
odwiedzasz  ich  stronę.  Dodatkowo  wcześniej  wspominaliśmy  o  wykorzystywaniu  różnego
rodzaju  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  programach.  Można  przekonwertować  tą
niepowtarzalność na długą listę numerów, znaną jako odcisk palców – 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  w
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przeglądarkach podczas  przeglądania  stron – dlatego  wiedzą iż  ta  sama przeglądarka  (co
sugeruje często tego samego użytkownika) przyprowadza 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 reszty “osób” (przeglądarek) które wzięły udział w tym eksperymencie.
Autor tego dokumenty zostawił niepowtarzalny ślad wśród 4 milionów użytkowników! 

Ostatecznie  uważaj  na  wiele  aplikacji  używanych  w  smartfonach  które  również  wysyłają
informacje  służące  do  profilowania  online.  Wiele  popularnych  aplikacji,  szczególnie  tych
darmowych udostępniają 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 lokazlizacji
do reklamodawców lub firm analitycznych, bez opisania tych praktyk w licencji użytkowania
aplikacji.

Nie  tylko  oprogramowanie  jest  wyjatkowe,  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.

2.8 Sieci reklamodawców

Organizacje non-profit takie jak Mozilla, gazety takie jak Wallstreet Journal (np. świetny cykl
artykułów  Co  wiedzą [ What  They  Know]),  rządy  i  Unia  Europejska  starają  się  podnosić
świadomość o istniejącym systemie dzielenia się i wykorzystywania ciasteczek przez firmy, jak
wspominaliśmy  wcześnie.  (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 [advertisement  identifiers]).  Podobne  ogłoszenia
pojawiały się u konkurencji,   zarówno Microsoft,  Apple i  Facebook ogłaszali  nowe sposoby
reklamowania. Ponieważ nie udostępniały 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).

Pod koniec tego modułu opiszemy pozytywne strony tych rozwojów – ponieważ będziesz miał
wybór by nie być profilowanym (albo przynajmniej profilowanym mniej). Teraz skupmy się
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jednak  na  głównym  przekazie:  jest  praktycznie  niemożliwym korzystanie  z  internetu
anonimowo  (niezależnie  czy  na  komputerze,  smartfonie  lub  tablecie);  po  innych  firmach
spodziewamy się monitorowania naszych zachowań i próby 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  nigdy  nie  jesteś  niewidoczny  oraz  bądź  świadomy zagrożeń  powiązanych  z
używaniem internetu. Lepiej być bezpiecznym niż później żałować!

2.9 Paradox Simpsona 

Dotychczas wszystko było prostoliniowe: organizacje używają profilowanie online by budować
bazy danych ludzkich zachowań online, które mogą być wykorzystywane do polepszania usług
online;  mogą  również  powodować  negatywne  efekty.  To  jest  prawie  prawdziwe,  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 zaśmieconych. 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.)

Rysunek 2 pokazuje przykład tego fenomenu, który jest znany jako “paradoks Simpsona”.
(Tutaj paradoks odnosi się do absurdalnego wyniku, który mimo wszystko jest prawdą.) Dane
które przekazujemy są powiązane z ofiarami wypadków w marynarce, gdzie marynarze byli
“profilowani” poprzez fakt czy posiadali kamizelkę ratunkową, czy też nie. 

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 by sprawdzać wszystkie ważne czynniki po dwa razy możemy skończyć na
złych  wnioskach:  że  zaobserwowane  powiązanie może  powodować  ofiary –  ubieranie
kamizelek ratunkowych na morzy 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 że przy obu pogodach 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  przyczajonej  zmiennej  w  naszym  modelu
sytuacji, innym niż wiedza na temat tego jak dane były zmieniane.

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 przyczajonej zmiennej (jak pogoda w przykładzie powyżej),
uzyskane  powiązania  mogą prowadzić  do  zupełnie  przeciwnego wniosku,  niż  dobry  model
danych.
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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.

2.10 Do czego wykorzystują 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.
Wróćmy do Karola. Jeżeli księgarnia chce mu sprzedać kopię Diary of a wimpy kid kilka at
temu, musieli  by 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 upić tą książkę. Teraz księgarnia może inaczej
podejść do problem. Wiedzą że młode osoby lubiące Diary of a wimpy kid czasami grają też w
Minecraft. Może mają listę kont młodych ludzi na Facebook lub Gmail lub Hotmail, 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. Zdjęcie 4 prezentuję tą sytuację. 

Jak  widać  te  reklamy  są  oparte  na  tym co  lubią  twoi  przyjaciele z  Facebook  (ten  typ
profilowania nazywamy społeczną rekomendacją).

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.  Na  przykład  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 czego większość ludzi szuka na pierwszych stronach 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). Zdjęcie poniżej prezentuje iż wyniki  tego
samego zagadnienia przez wyszukiwanie przez inne osoby może dawać bardzo różne wyniki
wyszukiwania! Jak widać Scott wcześniej musiał dużo czytać na temat powstania w 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. Jednakże nie powinniśmy zapominać o
złej stronie tej sytuacji, którą poruszymy niżej w dokumencie.
 
Dynamiczne ustalanie ceny jest kolejnym przykładem profilowania przez firmy. Firmy, np. linie
lotnicze  i  sklepy  spożywcze  chcą  śledzić  swoich  klientów  i  przygotowywać  dla  nich
sprecyzowane oferty. We wrześniu 2000 roku, Amazon eksperymentował z podejściem gdzie
różni  klienci  płacili  różne  ceny  za  te  same  filmy,  bazując  na  ich  poprzednich  zakupach.
Dynamiczne ustalanie  ceny jednak wiąże się  z  dużym ryzykiem: Amazon był  wielokrotnie
krytykowany przez grupy walczące o prywatność konsumentów gdy fakt ten wyszedł na jaw.
Moduł 3.2.1
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Firma  wielokrotnie  publicznie  przepraszała  swoich  klientów  i  zwróciła  pieniądze  ponad  6
tysiącom klientów.

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  profilowania   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
rządy  również  używają  profilowania  przez  internet.  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  z  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 jakieś niepokojące powiązania się tworzą. 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 istniały ludzie mające 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. 

2.11 ‘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? 

Wszyscy korzystający z internet powinni się martwić z 3 powodów:
1. Profilowanie jest niewidoczne.

Profilowanie bierze miejsce ‘za plecami’, gdzie używasz internetu jako ostateczny użytkownik.
Wiele  osób  nie  zdaje  sobie  sprawy  z  profilowania.  Nie  wiedzą  jaki  rodzaj  danych  jest
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przechowywany i przez kogo. Firmy używają profilowania do tworzenia profile użytkowników,
konsumentów,  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, nie
wiedząc 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 procesem  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. LA Times ostatnio opublikował artykuł w którym
opisuje  przypadek  obywatela  Amerykańskiego,  który  otrzymał  kupon  zniżkowy  z
dopiskiem “Córka Zginęła W Wypadku Samochodowym” tuż obok swojego imienia; co
jest ewidentnym dowodem na to że firmy śledzą informacje osobiste a użytek własny.
Bardzie poważne jest gdy dana osoba jest profilowana jako potencjalny terrorysta, ma
bardzo utrudnione życie przy podróżowaniu liniami lotniczymi. Zaznaczmy że ta osoba
nie jest koniecznie terrorystą; jest tylko postrzegana jako potencjalne zagrożenie na
skutek  profilowania!  Podobnie,  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 profilowane jako wyższe zagrożenie, i przez to nie może robić pewnych
rzezy 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 profile. 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 profile (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 problem.

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 3.4.1. 

Moduł 3.2.1

Page: 17 of 17



 Zadanie: Lightbeam
Moduł 3.2.2

Version 0.5A –  07/10/2014

 

Project Dynamic Identity

Author(s) Prof Simone van der Hof Leiden University

Reviewer(s) Prof Arjan de vries CWI

Mr. Onno Hansen EF



Circulation List

Person Name Organization Name

Mr. Mattheos Kakaris CCS

Mr. Onno Hansen EF

Prof. Dr. Simone Van der Hof eLaw

Prof. Dr. Ir. Arjen de Vries CWI

Mrs Beata Staszynska FCP

Mr. Dimitris Diamantis FAVINOM

Mr. Nikolaos Floratos PAEPSM

Mrs. Anna Baranowska GCPU

Revision History

Version Date Author Description Action Pages

0.1 28.01.14 Simone van der Hof
Creation of the 
document/insert pages

C/I 1-7

0.2 29.01.14 Simone van der Hof Insert pages I 7-10

0.3 30.01.14 Simone van der Hof Insert pages/finalise I 1-10

0.4 10-02-14 Simone van der Hof Update U 1-10

0.5 24-02-14 Simone van der Hof Update U 1-10

0.5A 07-10-14 Onno Hansen Update U 1-12

0.5 A Onno Hanses Update U 13

      (*) Action: C = Creation, I = Insert, U = Update, R = Replace, D = Delete

Referenced Documents

ID Reference Title

1 527543-LLP-2012-GR-COMENIUS-CMP D-ID Proposal

2 527543-LLP-2012-GR-COMENIUS-CMP Evaluation Comments

Applicable Documents

ID Reference Title

1 FAVINOM Consultancies QMS Quality Management Procedures



Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.2.2 wdrażania curriculum projektu Dynamic Identity 
(D-ID).

Ten moduł zapewnia instrukcję istalowania dodatku do przeglądarki Lightbeam 
(poprzednio: Collusion) wyprodukowanego przez Mozilla, któy wizualizuje profilowanie 
online przez firmy, podczas gdy osoba, w tym wypadku nauczyciele i uczniowie, 
odwiedza strony w internecie. Oparty jest na pracy wykonanej w Deliverable 3.1 I 
pozostałych modułach curriculum w modułach Deliverable 3.6, szczególnie w modułach 
teoretycznych o tożsamości online i profilowaniu.
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1. Wstęp

1.1 Cel modułu

Celem tego modułu nauczania jest umożliwienie doświadczenia profilowania poprzez pokazanie
rzeczywistego procesu jak są śledzeni podczas odwiedzania stron w internecie. Wynikiem tego,
profilowanie  poznane  w  teorii  stanie  się  bardziej  namacalne,  a  uczniowie  będą  lepiej
poinformowani na temat profilowania online i zaczną uważniej zwiedzać strony internetowe.
Dodatkowo  może  to  zmienić  ich  umiejętności  i  możliwości  decydowania  czy  nie  chcą  być
śledzeni online oraz pogłębiać wiedzę na temat narzędzi umożliwiających blokowanie śledzenia
przez przeglądarkę internetową.

 

1.2 Dlaczego Lightbeam?

Lightbeam (poprzednio znany jako Collusion) jest dodatkiem Firefox, który może być
pobrany  i  zainstalowany  przez  użytkownika  w  przeglądarce  Firefox.  Podczas
odwiedzania stron internetowych, Ligthbeam tworzy interaktywną wizualizację, która
pokazuje instytucje które w pierwszej kolejności (jak i dalszych) 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 3.2.1 i 3.4.1 
poprzedza ten moduł, i tworzy teoretyczne podłoże dla tego modułu. Moduł 3.2.1 
wyjaśnia czym jest profilowanie, jak działa i dlaczego jest ważne; moduł 3.4.1 stawia 
wyzwanie młodzieży w wieku pomiędzy 11 a 18 lat by krytycznie spojrzeli na 
potencjalny wpływ profilowania online na ich autoprezentacje online.

1.3 Jak...

Drogi Nauczycielu,

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

Moduły 3.2.1 i 3.4.1 ukierunkowały dyskusję ze studentami na potencjalny wpływ 
profilowania na ich tożsamości online.

By studenci naprawdę doświadczyli profilowania online pomocne będzie wizualizowanie 
tego co naprawdę się dzieje gdy używają i przeglądają strony w internecie. Możemy 
tego dokonać poprzez zmuszenie ich do użycia dodatku do przeglądarki o nazwie 
Lightbeam.

W sekcji poniżej udostępniamy instrukcje pomocne przy instalowaniu przeglądarki 
Firefox oraz dodatku Lightbeam do niej. 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 
doświadczyć profilowania online podczas odwiedzania konkretnych stron internetowych 
i oglądania wyników w Lightbeam.



Uwaga: studenci mogą sami indywidualnie używać Lightbeam jeżeli mają własne 
komputery pod ręką (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.

2. Lightbeam 

2.1  Zainstaluj 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  (podwójnie)  na  zapisany  plik  i  podążaj  za  instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie by zainstalować przeglądarkę.

2.2.  Instalacja Lightbeam

Otwórz przeglądarkę Firefox poprzez kliknięcie (podwójne) 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 strony
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
umiesz go obsługiwać.

2.3.  Używanie Lightbeam

Otwórz nową zakładkę w Firefox poprzez kliknięcie CTRL-T (Windows)  lub CMD-T (MacOSX),
lub poprzez wybranie w meny 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 (zdjęcie 1);

2. Zegar (zdjęcie 2);

3. Lista (zdjęcie 3).

http://www.mozilla.org/en-US/lightbeam/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/
http://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_the_trackers.html


Diagram odwiedzonych stron i śledzących:

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.

Zegar pokazuje odwiedzone stron i śledzących w określonym czasie:



Lista odwiedzonych stron i śledzących:

Poprzez kliknięcie (podwójnie) na stronę pojawia się po prawej stronie 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.

2.4 Zachowaj lub zresetuj dane używając 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.  

2.5 Ghostery

Poznałeś jak serwery internetowe próbują 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.

3. Obserwowanie swoich śladów online

Firmy zaczęły uświadamiać sobie że ich klienci (my!) nie są zadowoleni ze sposobu w jaki
zarabiaja  pieniądze  poprzez  zbieranie  (a  czasami  udostępnianie  innym)  “prywatnych”
informacji by poprawić ich możliwości profilowania.

Szczególnie  duże  firmy  internetowe  są  świadome  że  ich  użytkownicy  moga  z  łatwością
przestać używać ich usług i serwisów. Jeżeli tak zostaniemy zirytowani że aż zdecydujemy się
rzadziej odwiedzać ich strony – lub nawet zaprzestać – firmy będą mniej zarabiać i będą tracić
reputację  marki.  Dlatego,  powoli,  duże  firmy  internetowe  stają  się  po  troszku  bardziej
przejrzyste w tym jak wykorzystują nasze dane. Na przykład Google pozwala na kontrolę
danych  trzymanych  w  przeglądarce  oraz  historii  przeglądanych  stron  –  jednak  musicie

https://www.ghostery.com/


wiedzieć jak dotrzeć do tej opcji. Spójrzmy na to teraz!

Jeżeli posiadasz urządzenie pod Androidem, takie jak smartfon lub tablet, musiałeś stworzyć
konto  Google  przy  pierwszym  użyciu.  W  zależności  od  tego  ile  czasu  używasz  swoje
urządzenie  oraz  jak  często  korzystasz  z  innych  usług  Google  (Gmail,  Chrome;  nawet  na
komputerze  stacjonarnym)  firma  będzie  zbierała  więcej  dokładnych  danych  o  twoich
działalnościach online niż sobie wyobrażasz. 

Odwiedź  swoją  osobistą  tablicę  (dashboard)  poprzez  wejście  na  stronę:
https://www.google.com/settings/dashboard

Poprzez przewijanie w dół do ustawień “historii stron”, możesz zbadać swoją własną historię
wyszukiwania oraz otworzyć panel gdzie możesz usuwać wyszukiwania których nie chciałbyś
trzymać w swojej historii.

Osoby z urządzeniem z Androidem mogą być zdziwieni jak otworzą historę lokazlizacji poprzez
kliknięcie na tablicy lub otworzenie strony: https://maps.google.com/locationhistory/b/0

Jeżeli  umożliwiasz urządzeniu dzielenie się informacjami o położeniu, możesz śledzić swoje
poczynania  poprzez  ostatnie  tygodnie.  W dniu  pisania  tego  dokumentu,  autor  podróżował
pociągiem z Utrechtu do Delft, trasą którą mógł łatwo odtworzyć na podstawie informacji o
lokalizacji  udostępnianych  Google  (co  widać  na  zdjęciu  3).  Zauważ  jak  to  samo  okno
umożliwia  Ci  usunięcie  historii  lokalizacji  z  wybranego dnia  lub też  całość  –  co  polecamy
dzieciom udającym się na wagary lub dorosłym udających chorych by nie iść do pracy tylko na
basen (lub zachowując się źle w bardziej poważny sposób). 

Google stara się być bardziej przejrzystym i udostępnia również kontrolę ich wewnętrzych
reklam  opartych  na  zainteresowaniach.  By  obejrzeć  jak  to  działa  otwórz  stronę:
http://www.google.com/settings/ads

Możesz  decydować  czy  chcesz  by  pojawiały  się  reklamy  w  stronach  i  usługach  Google
(wyszukiwarka, Gmail) lub nawet wyłączyć profilowanie przez reklamy Google (Google Ads) na
wszystkich stronach sieci, a tym samym zmniejszyć liczbę firm którym udzielamy informacje.

Google  zdecydowanie  nie  jest  jedyną  firmą  która  umożliwia  użytkownikom  kontrolę  nad
monitorowaniem ich aktywności online.

4. Więcej narzędzi oraz polecamy przeczytać:

Privacy badger – EFF: https://www.eff.org/privacybadger
Privacy Badger blokuje szpiegujące reklamy oraz niewidzialne trackery.

Rozszerzenie do przeglądarki – Avast. Chrome: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/avast-online-
security/gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki?hl=en

 zbiera dane o stronach phishingowych i ostrzega cię, jeżeli je odwiedzasz
 daje ci dostęp do systemu reputacji stron, zasilanego przez 170 milionów 

użytkowników 
 ostrzega podczas odwiedzania stron o złej reputacji
 wskazuje ocenę strony obok linku w wyniku wyszukiwania 

AdDetector: http://www.ianww.com/ad-detector/
Ta wtyczka zasłania czerwonym banerem artykuły, które mogą się wydawać bezstronne, ale w 
rzeczywistości są reklamami lub informacjami prasowymi. Jego celem jest poprawienie 
przejrzystości w mediach i na stronach.

Odstępowanie od zachowawczego targetowania : http://www.aboutads.info/choices/ 
Cytat ze strony: “Witajcie na konsumerskiej stronie Samo Regulującego się Programu o 
Behavioralnym Reklamowaniu Online. Firmy uczestniczące zobowiązują się do przejrzystości 
oraz wyboru.”

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.ianww.com/ad-detector/
https://chrome.google.com/webstore/detail/avast-online-security/gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/avast-online-security/gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki?hl=en
https://www.eff.org/privacybadger
http://www.google.com/settings/ads
https://maps.google.com/locationhistory/b/0
https://www.google.com/settings/dashboard


WhoHasAccess: https://whohasaccess.com/
Sprawdź, kto ma dostęp do twojego Dysku Google. Będziesz zdziwiony.

Anonimowe media społecznościowe : http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_social_media
Lista mediów społecznościowych takich jak Whisper lub Cloaq

Leak: https://justleak.it/ 
Prawie anonimowy email

Zaszyfrowane wiadmości
Rozmowy: Signal: https://whispersystems.org/blog/signal/
Udostępnianie dokumentów: Onionshare: https://github.com/micahflee/onionshare
Zaszyfruj wszystko: miniLock: https://minilock.io/
Zaszyfrowane strony: The Darknet: http://www.wired.com/2013/10/thompson/ (opinia)

System operacyjny, powiększający prywatność: Tails: https://tails.boum.org/

Antyszpiegowska aplikacja: projekt Guardian: https://guardianproject.info/

Antyszpiegowska moda: UnPocket: https://www.kickstarter.com/projects/zoltancsaki/1984-
stealth-fashion-for-the-under-surveillance-so

Efemerycze media: http://motherboard.vice.com/blog/self-destructing-data-is-the-spy-proof-
future-of-the-internet (opinia)

Śledzienie przez przeglądarki: http://www.pcworld.com/article/2458280/canvas-
fingerprinting-tracking-is-sneaky-but-easy-to-halt.html#tk.fb_pc (opinia)

Tryb prywatny w przeglądarkach: http://mashable.com/2014/07/21/how-private-browsing-
works/ (opinia)

http://mashable.com/2014/07/21/how-private-browsing-works/
http://mashable.com/2014/07/21/how-private-browsing-works/
http://www.pcworld.com/article/2458280/canvas-fingerprinting-tracking-is-sneaky-but-easy-to-halt.html#tk.fb_pc
http://www.pcworld.com/article/2458280/canvas-fingerprinting-tracking-is-sneaky-but-easy-to-halt.html#tk.fb_pc
http://motherboard.vice.com/blog/self-destructing-data-is-the-spy-proof-future-of-the-internet
http://motherboard.vice.com/blog/self-destructing-data-is-the-spy-proof-future-of-the-internet
https://www.kickstarter.com/projects/zoltancsaki/1984-stealth-fashion-for-the-under-surveillance-so
https://www.kickstarter.com/projects/zoltancsaki/1984-stealth-fashion-for-the-under-surveillance-so
https://guardianproject.info/
https://tails.boum.org/
http://www.wired.com/2013/10/thompson/
https://minilock.io/
https://github.com/micahflee/onionshare
https://whispersystems.org/blog/signal/
https://justleak.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_social_media
https://whohasaccess.com/
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.2.4 z curriculum wdrożenia projektu Dynamic Identity (D-
ID). 
Ten moduł wprowadza młodzież w wieku od 11 do 18 lat w zagadnienie gramatyki języka 
filmowego. 
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Wstęp

Cel  modułu  Moduł  3.2.4  Teoria  i  zadanie:  Wprowadzenie  do  gramatyki  języka
filmowego

Celem  modułu  nauczania  3.2.4  jest  wyjaśnienie  uczniom  elementarnych  podstaw  języka
filmowego - narracji obrazem poprzez poznanie podstawowych wielkości planów.  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 tych warsztatach 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 może mieć znaczenie np. dla zdjęcia
ucznia, które kiedyś zrobi, np. jako zdjęcie do swojego profilu na portalach społecznościowych.

TEORIA. Elementarne wprowadzenie do sztuki filmowej czyli opowiadania obrazami.

Aby lepiej wejść w treść i sens tego modułu prosimy o przeczytanie tego wstępu.

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 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  - tylko opisy konkretnych punktów widzenia. 

Czy  można  myśleć  o  filmie  –  opowiadaniu  obrazami  -  w  taki  sam  sposób  jak  o
autoprezentacji? Na potrzeby tych warsztatów zakładamy, że można tak sadzić. 

Przecież nawet najmniejszy element statyczny filmu - jedna klatki jest jak zdjęcie i to co na
niej  widać ma znaczenie  i  może być interpretowane. Czy to  samo odnosi się do każdego
obrazu,  który  rejestrujemy  naszymi  zmysłami,  a  który  nie  jest  filmem,  częścią  filmu  lub
zdjęciem?  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. A gdy stoimy przed lustrem – czy wtedy też powstaje
„obraz” gotowy do interpretacji? To pytanie zostawmy do Państwa refleksji.

Zarysowała się sytuacja, w której pewne obrazy są w ruchu względem nas [np. film 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  dla innych. I tu mamy do czynienia z wcześniej wspomnianymi: bohaterami i
autorami.  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. 

A  z  innego punktu  widzenia  to  ciekawość i  wygoda są  siłami  napędzającymi  nowe formy
ekspresji,  występujące  również  w  filmach.  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 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 mnóstwo
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danych na nasz temat – także filmowych (czyli wideo) – kto i kiedy będzie to oglądać dla
rozrywki, kiedy dla interpretacji?  

Pozostając  z tymi  pytaniami  nie  obawiajmy się  braku jednoznacznych odpowiedzi.   Mamy
szansę  więcej  rozumieć  i  świadomie  postępować  z  odpowiedzialnością,  a  fakt,  że  istnieją
jednak konkretne reguły, 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.  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.

A  teraz  chcemy  naszkicować  ramy,  jak  poszukiwać  własnego  punktu  widzenia.  Będziemy
zajmować się jednym z elementów gramatyki języka filmowego. Tym elementem są wielkości
planów filmowych – to co widzimy w kadrze.

Krótko o historii. W polskiej teorii filmu ciekawym działaniem był projekt Bolesława Lewickiego
: projekt  gramatyki  języka filmowego [Bolesław W. Lewicki , Gramatyka jezyka 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?

Zmieniły  się  czasy.  Łatwy  dostęp  zarówno  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  zadnie  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? To jest rama naszych poszukiwań.

Poszukiwanie narzędzi edukacyjnych - metod warsztatowych - wpierających się na stabilnych
teoriach i praktykach tej sztuki,  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. 

 

Poznajmy podstawowe jednostki filmu. 

Podstawowymi jednostkami filmów są:

■ Klatka: najmniejsza statyczna jednostka filmu;
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■ 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;

■ 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

■ 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 [1].  Miarą  kadru  jest
umieszczona  w  nim ludzka  sylwetka  i  jej  proporcje  względem otoczenia.Wielkości  planów
filmowych.

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 -  nieujęta w prezentacji dla uczniów/Makrodetal -
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
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2. 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. I nawet
jeśli wydaje Ci się, że to sporo teorii są to nowe zagadnienia, z którymi nie miałeś wcześniej
do czynienia, to proszę przypomnij sobie czy kiedykolwiek w życiu ktoś zrobił Ci zdjęcie albo ty
je komuś robiłeś? Czy filmowałeś kogoś? Czy odpowiedź jest taka, jakiej się domyślamy? 
A  teraz  zajmiemy  się  przebiegiem  tego  modułu,  który  łączy  elementy  teorii  wspartej
prezentacją w .ppt – wielkości planów i kadrowanie i zadań praktycznych wspartych arkuszem
roboczym. 

Przebieg tego modułu:

Do  efektywnego  przeprowadzenia  tego  modułu  poza  teorią  zawartą  w  tym  dokumencie
udostępniamy prezentację w .ppt, która prosto i linearnie opisuje słownie i wizualnie 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
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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.

Zaczynamy.

Jeden z instruktorów podejmuje się prowadzenia i interakcji z uczniami, a drugi zajmuje się
obsługa komputera i prezentacji. Potrzebujemy w tym module:

- wydrukowane dla każdego ucznia:  L8-2 ARKUSZ ROBOCZY 3.2.4

- prezentację .ppt gotową do pokazania. Wyświetlamy prezentację: L9-6 3.2.4

Zaczynamy interakcję z klasą/ grupą uczniów:

Wstęp instruktora: 

„Teraz porozmawiamy o zdjęciach i filmach. O tym jak można je interpretować i co nam w tym
pomoże.”

/ekran/: jest na razie czarna plansza – nic się nie powinno wyświetlać;

/dyskusja  instruktora do uczniów/: Ale  zanim pójdziemy dalej  –  kto  może mi prosto
wyjaśnić czym różni się zdjęcie od filmu?

Pomocniczo  zapytajmy:  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. 

Czy patrząc na zdjęcie lub film mamy różne możliwości do interpretacji, zgadzacie się czy też
nie?

A co jest podobne, co pozwala nam zrównać ze sobą klatkę filmową i zdjęcie fotograficzne?

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”. 

(zdj. kadrowanie 0):
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Musi powstać własny prostokąt (narzędzie do kadrowania)  z dwóch dłoni, można
opisać  to  ułożenie  jako  proces  metaforyczny:   zaczynamy  od  tego,  że  jako  przyszli
autorzy swoich autoportretów patrzymy w słońce (obraz to światło, światło odbite i słońce jest
największym  naturalnym  źródłem  światła)  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  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 kolegę lub koleżankę obok – zobaczyli
ich oko lub ucho. Aby zaczęli od ułożenia dłoni w pozycji pierwszej (zdj. kadrowanie1):

, potem je do siebie zbliżali (zdj. kadrowanie 2):

, a następnie skadrowali kogoś lub coś (zdj. kadrowanie 3):
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 teraz już zaczęli używać narzędzia do kadrowania (zdj. kadrowanie 4)

(MOŻNA  DODAĆ,  ŻE  KADROWANIE  TO  SUBIEKTYWNE  WYCINANIE
RZECZYWSITOŚCI)

ZADANIE 2: i teraz prosimy ochotnika  - JEDEN UCZEN STAJE OBOK INSTRUKTORA

/ekran/ prezentacja .ppt: L9-6 3.2.4

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 zgłasza się/, a
więc jakie wielkości planów zna? /może zapaść cisza.../
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Slajd 2 

/Instruktor/Sądzimy, że czasy w których żyjemy dają nam szanse i pokusy – a też 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 –
poznając elementy gramatyki języka filmowego. To poszerzy wasze możliwości i umiejętności
oryginalnego  opowiadania  i  decydowania  o  tym co,  i  w  jaki  sposób  chcecie  opowiedzieć.
Możecie też w ten sposób przewidzieć reakcję na wasza wypowiedź.

Slajd 3

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

Slajd 4

/Instruktor/  A  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.
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A teraz poznamy konkretne „wielkości planów”:

/zadanie  2  trwa  –  uczeń  ochotnik  stoi,  a  instruktor  prosi  o  kolejne  slajdy
prezentacji/  z  jednocześnie  wyświetlanymi  slajdami  z  prezentacji  -  z  różnymi
wielkościami planów – instruktor pokazuje fizycznie te wielkości na uczniu / teraz
instruktor używa rąk i porusza się w obszarze klasy – „jak na planie filmowym”. 

Slajdy od 4-12

Prosi uczniów, aby np. kadrowali razem z nim, ale też słuchali i zapamiętywali nazwy wielkości
planów. Poznamy dziś 8 nazw wielkości planów. 

Uczniowie mogą czytać opisy rodzajów wielkości planów /wybrany uczeń – każdy slajd inny
uczeń/

   

   

Slajd 13

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

Nie zaczynamy teraz dyskusji.  Pozostawiamy to otwartym pytaniem. Wrócimy do
tego w podsumowaniu.  Pytanie otwarte: „W jakim kadrze czułbyś się sobą? Poszerzymy
o „Dlaczego”?

ZADANIE  3: Rozdajemy  L8-2  ARKUSZ  ROBOCZY  3.2.4 i  dajemy  osiem  minut  na
naszkicowanie jak najprościej wszystkich ośmiu wielkości planów.
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L8-2 ARKUSZ ROBOCZY 3.2.4:

- potem zbieramy arkusze robocze i zachowujemy – aby mieć je do kolejnych sesji –
szczególnie do podsumowani moduł 3.5.1.

Moduł uważamy za zakończony, ale jego wyniki będą potrzebne w kolejnych modułach.

Moduł 3.2.4 Teoria i zadanie: Wprowadzenie do gramatyki języka filmowego Page: 13 of 13



D-ID
Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality)

WP 3
Version 2.0–  15/09/2014

 

Project Dynamic Identity

Author(s) FCP, EF

Reviewer(s)

This project has been funded with support from the European Commission.

This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.



                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.1
D-ID Version: 2.0
Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Issue Date: 15/09/2014

Circulation List

Person Name Organization Name

Mr. Mattheos Kakaris CCS

Mr. Onno Hansen EF

Prof. Dr. Simone Van der Hof eLaw

Prof. Dr. Ir. Arjen de Vries CWI

Mrs Beata Staszynska FCP

Mr. Dimitris Diamantis FAVINOM 

Mr. Nikolaos Floratos PAEPSM

Mrs. Anna Baranowska GCPU

Revision History

Version Date Author Description Action Pages

1.0  14/11/2013  FCP, EF Creation of the document C  4

2.0 15.09.2014 FCP, EF Update U 8

      (*) Action: C = Creation, I = Insert, U = Update, R = Replace, D = Delete

Referenced Documents

ID Reference Title

1 527543-LLP-2012-GR-COMENIUS-CMP D-ID Proposal

2 527543-LLP-2012-GR-COMENIUS-CMP Evaluation Comments

Applicable Documents

ID Reference Title

1 FAVINOM Consultancies QMS Quality Management Procedures

Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Page: 2 of 8



                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.1
D-ID Version: 2.0
Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Issue Date: 15/09/2014

Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.3.1 curriculm wdrożenia projektu Dynamic Identity (D-ID).
Ten moduł zapozna młodzież w wieku od 11 do 18 lat z technologią AR (Augmented Reality) I 
sposobem jej użytkowania podczas konfrontacji z samym sobą. 

Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Page: 3 of 8



                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.1
D-ID Version: 2.0
Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Issue Date: 15/09/2014

1. Wstęp

1.1. Cel sesji 3.3.1, konfrontacji ze sobą w AR 

Drogi Nauczycielu!

Celem sesji 3.3.1 jest wspólne doświadczenie i konfrontacja z własną autoprezentacją w innej
formie. 

W tym module uczestnicy są konfrontowani, jeden po drugim, przed wszystkimi pozostałymi
uczestnikami,  ze  swoimi  odpowiedziami  na  pytanie:  „Kim jesteś  do  teraz?”  nagranymi  w
module 3.1.6.

Ta  forma  konfrontacji  to  wywołanie  video  przez  aplikację  Augmented  Reality.  Ten  krótki
proces  wywołuje  autorefleksję  i  wyższy  poziom  krótkiej  koncentracji.  Aby  dobrze  go
przeprowadzić,  musimy  pokazać  uczniom  sposób  używania  technologii  AR  (Augmented
Reality) podczas ich konfrontacji z samym sobą. Technologia staje się narzędziem refleksji.

Ta konfrontacja jest oparta o koncept tożsamości Anthony'ego Giddensa (Nowoczesność oraz
własna tożsamość, 1991): „Tożsamości 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 ma pojawić  się jako reakcja na pytanie:  „Kim jesteś do
teraz?”.
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2. Opis 

2.1 Sesja 3.3.1 - konfrontacja uczestnika w technologii AR

Sesja trzecia zaczyna się od konfrontacji indywidualnych uczestników z ich nagraniami z sesji
1 (moduł 3.1.6)  - odpowiedziami na pytanie “KIM JESTEŚ DO TERAZ?”. 

Ilość markerów do druku zależy od ilości uczniów(...) widok folderu z markerami:

To, że sesja zaczyna się właśnie tym modułem, to także praktyczne wsparcie dla instruktorów.
Ponieważ instruktorzy (lub jeden z nich) mogą spokojnie przetestować działanie aplikacji w
miejscy gdzie przygotowany jest komputer do „konfrontacji ze sobą w AR”. 

Ustawienie w sali komputera, względem grupy i ekranu jest istotne.

Chodzi o to, aby grupa widziała duży ekran – projekcję  z rzutnika:

Moduł 3.3.1 Konfrontacja w technologii AR (Augmented Reality) Page: 5 of 8

UWAGA: 

Aby  moduł  przebieg  bez  technicznych  komplikacji,  należy  pamiętać  o  wcześniejszym
pobraniu aplikacji do ”konfrontacji ze sobą w AR”. 

Przygotowanie należy przeprowadzić na podstawie „L4 Instrukcja obsługi programu do
konwersji nagrania video do AR v1” w programie do konwersji. Program do konwersji i
wszystkie  elementy  technicznego  przygotowania  znajdują  się  w  instrukcji:  ”L1
Przygotowanie komputera do warsztatów v2”. 

L5 Instrukcja obsługi aplikacji AR. Wg niej mamy przed warsztatami przygotować ten
moduł od strony technicznej. Wg kroków w instrukcji w  folderze "D-ID_Workshops_AR",
który pobraliśmy - znajdują się trzy istotne dla nas elementy, m.in. markery w formacie pdf
do wydrukowania (markery 1-40). 
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a uczeń był do ekranu odwrócony plecami, a twarzą zwrócony do grupy /Instruktor opiekuje
się cały czas uczestnikiem – patrzy na jego reakcję i reszty grupy/:

 

A uczeń widzi siebie tylko na ekranie komputera:

PREZBIEG

Każdy  uczestnik,  pojedynczo  proszony  jest  o  zajęcie  miejsca  przed  centralnym
komputerem. Tak wygląda pierwsze okno „Aplikacji AR” na ekranie komputera:
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Dla każdego z uczestników Instruktor otwierana (poprzez kliknięcie główki) indywidualną 
stroną AR (numer X markera) – zgodnie z kolejnością na liście uczniów. Ta lista uczniów jest 
ważna, ponieważ zawiera on przypisane numery do imion i nazwisk uczestników, które są 
takie same dla nr wideo i markera.  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, a w nim uczeń.  To jest widok offline. /Instruktor nie 
powinien być widoczny w widoku kamery, a raczej powinien z boku asystować uczniowi 
podając mu właściwy marker i tłumacząc, jak ma go pokazać do kamery.

Na stronie aplikacji AR znajduje się ramka, w której pojawia się obraz z kamery podłączonej
do laptopa komputera. 

Wewnątrz ramki powinna być widoczna twarz uczestnika (z dodatkową przestrzenią poniżej).
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Obraz z komputera jest wyświetlany również na dużym ekranie przy pomocy projektora, tak
aby reszta grupy widziała ucznia, który właśnie wywołuje swoje wideo. 

Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowany marker (numer X) i zostaje mu wytłumaczone
co ma robić: pokazać marker do kamery w taki sposób, by było widać cały marker na ekranie.

Muszą się upewnić że ich twarz jest dalej widoczna na ekranie i mają kontakt wzrokowy z
ekranem. Powinni trzymać marker nieruchomo. 

Uczestnik musi podążać za instrukcjami. 

Poprzez pokazanie całego markera do kamery, wywołują swoją filmową odpowiedź na ekranie.
Film będzie wyświetlany na ekranie w miejscu gdzie był widoczny marker. 

Kiedy  uczestnicy  będą  się  odsuwać  do  tyłu,  film  stanie  się  mniejszy,  natomiast  wraz  z
przybliżaniem do ekranu film będzie się powiększać. 

Film  będzie  również  podążać  za  markerem w  prawo  i  w  lewo,  o  ile  cały  marker  będzie
widoczny. 

Marker nie powinien opuszczać ramki na ekranie oraz nie powinien być zasłaniany przez dłonie
użytkownika. 

Jeżeli marker nie będzie trzymany nieruchomo, film przestanie być odtwarzany. Film ponownie
zostanie wywołany jeżeli marker będzie trzymany nieruchomo. 

Cechy aplikacji AR zmuszą uczestników do stania (lub siedzenia) całkowicie nieruchomo przez
czas trwania video – to jest ok 30 sekund). Nie mają możliwości odwrócenia uwagi grupy od
ekranu  lub  pokazania  swoich  emocji  zbyt  energicznie,  ponieważ  film  przestanie  być
odtwarzany. 

Uczestnicy  są  zmuszeni  do  skupiania  się  na  sobie  i  na  wykonaniu  zadania.  To  proces
rozpoczynający impuls do autorefleksji. 

Kiedy użytkownik zakończy przygodę z aplikacją AR, jest od razu zapraszany do drugiego
pomieszczenia by ponownie być nagrywanym. Tym razem może  wybierać rodzaj wielkości
planu i tło. 

Po  zakończeniu  nagrania  uczestnicy  wracają  do  głównego  pomieszczenia,  gdzie  inni
konfrontują się w technologii AR. Teraz stają się częścią publiczności.

/źródło zdjęć: 

archiwum FCP - warsztaty pilotażowe D-ID w Polsce 2014 IX Liceum ogólnokształcące w Gdańsku/
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.3.2 curriculum wdrażającego projekt Dynamic Identity (D-
ID).

Ten moduł przedstawi młodzieży w wieku od 11 do 18 lat zakres nowych technologii, 
niektórych już dostępnych komercyjnie, niektórych będących w fazie projektowej, a niektórych
w fazie koncepcyjnej, który pomoże pytać ich o refleksje na temat trudnych pytań, które będą
im towarzyszyć.
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1. Wstęp
Celem bieżącego dokumentu jest opisanie Modułu 3.3.2 curriculum, który wprowadzi młodzież
w wieku od 11 do 18 lat w nowe technologie oraz trudne pytania które im towarzyszą.

1.1 Cel Modułu 3.3.2

Drogi nauczycielu - instruktorze,

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 z sesji drugiej.

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  rownocześnie  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 dziewczyn 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 codzień.
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2. Elementy lekcji
Jest kilka sposobów w jaki mogę się prezentować. Selfie oraz profile społecznościowe to jedne
ze sposobów reprezentowania samego siebie. Są jednak inne sposoby.

- Na przykład drukowanie siebie w 3D/bycie drukowanym w 3D – [opcjonalnie] [1] 
https://www.youtube.com/watch?v=NJuy0F1kcXg

- Można również skanować siebie i stworzyć swojego awatara w 3D, dzięki któremu można 
reprezentować samego siebie w grach. [2] http://vimeo.com/86414414

- 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. Jak ty byś się czuł, jakby to się tobie przytrafiło? Czy, z racji tego że mamy teraz 
awatar w formie twojego skanu 3D, czułbyś się inaczej?

- Następnym krokiem jest reprezentowanie siebie poprzez hologramy.[3] 
http://vimeo.com/20540976

- 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. Ale produkujemy więcej
danych. Znacznie więcej niż możemy zmierzyć.

- http://youtu.be/kjflrXDDU-w Kwantyfikowanie Siebie (Quantified Self) [4]

- Możemy zmierzyć wiele rzeczy. Jak nasze DNA. Czy chcemy się tym dzielić? 

- Możemy mierzyć nasze seksualne aktywności . http://youtu.be/Dz4hVQ8cEQ8 [5] Czy warto się 
tym dzielić?

Również  możemy  mierzyć  nasze  fale  mózgowe.  To  co  jest  mierzone,  zawsze  można
przetłumaczyć.

- Neurokamera http://youtu.be/W67LvAYAkY4 [6]

- Ogony [7] http://youtu.be/qvHcBq7UaY0

- [Opcjonalnie] Uszy [8] http://youtu.be/w06zvM2x_lw 

Nie ogranicza się to tylko do ludzi 

- Czytanie myśli psów [9]  http://youtu.be/CweAeshjObA
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Lub do świadomych fal mózgowych. To film snu, interpretowany przez uczącą się maszynę.
[10] http://youtu.be/pYheO9gFxKo

[OPCJONALNIE]

Możemy  zhakować  samego  siebie.  [http://vimeo.com/51920182 –  Cyborg  [11]]  Najpierw
hakujemy  samego  siebie,  żeby  uzupełnić  braki  odbiegające  od  normy.  Teraz  możemy
wzmacniać nasze ciała i umysły, wymieniać zdrowe części na te sztuczne.

Według  niektórych,  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  poznawcze  nie  przekroczą  tych  każdego  człowieka.”  Pomimo  że  jest  ciężko
przewidzieć co się stanie w tym momencie, niektórzy twiedzą, że sztuczna inteligencja musi
być wroga człowiekowi, inni, że jest to okazja połączenia sztucznej inteligencji oraz ludzi.

Film o  transhumanizmie [12] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY

[OPCJONALNIE]

Nie tylko my się zmieniamy, nasze otoczenie również. Wszystko wydaje się być połączone.

Video Internet of Things [13] http://youtu.be/bTMS9y8OVuY

Wszystko staje się interfejsem:

- Wanna[14] http://youtu.be/9aKWUja9Fqc

- Powietrze[15] http://youtu.be/59LPjqvzOEQ

- Cokolwiek[16] 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.

Meta inteligentne okulary (Meta smartglasses) [17] http://youtu.be/b7I7JuQXttw

Kiedy zmuszamy nasze otoczenie  do otrzymania  warstwy informacji  i  funkcjonalności,  my
również możemy zostać zmuszeni do ich otrzymania.

NameTag [18] http://youtu.be/pVwBXr_nU9Q

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

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

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.
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Wszystko może być manipulowane:

- Udowadnianie nieprawdy – św. Mikołaj istnieje [19] http://youtu.be/LnwQonfAqk0

- Zmniejszona Rzeczywistość (DiminIshed Reality) [20] 
https://www.youtube.com/watch?v=FgTq-AgYlTE

- Aplikacje upiększające nas [21] 
http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1106966.html 

Manipulujemy przekazami  obrazu na  żywo,  nie  poprawiamy tego w postprodukcji  tylko  w
samej kamerze, czyli w naszym oryginale.

[Opcjonalne] Powoduje to powstawanie interesujących eksperymentów:
- Płeć [22] http://vimeo.com/84150219

Może również spowodować powstanie dystopijnej przyszłości:
- Wzrok [ 23] http://vimeo.com/46304267

DYSKUSJA

Można użyć szerokiego zakresu powyższych przykładów jako punkt  wyjściowy dyskusji  na
tameta następującego problemu: Czy są sposoby uniknięcia tego? Czy tego chcemy?

- Czy możemy zatrzymać rozwój technologii?

- Czy mamy wpływ na rozwój technologii?

- Czym możemy jeszcze uciec technologii – uciec z sieci?

- Czy jesteśmy w stanie sprawdzić manipulacje? Algorytmami poprzez domaganie się 
przejrzystości algorytmów?
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.3.3 wdrażania curriculu projektu Dynamic Identity(D-ID).
Ten moduł przedstawi młodzieży w wieku od 11 do 18 lat sposoby w jaki tożsamości są 
konstruowane w społecznym kontekście.
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1. Wstęp

1.1. Cel opisu sesji 3.3.3

Szanowny nauczycielu, instruktorze!

Celem opisu sesji 3.3.3 jest przygotowanie jednego z instruktorów do drugiej, samodzielnej
rejestracji  wideo przed kamerą  (lub aparatem) każdego z uczestników. Nagranie  odbywać
będzie się  równolegle z dwoma modułami sesji 3: 3.3.1 i 3.3.2. Tym razem instruktor ma 90
minut na nagranie. Uczestnicy będą proszeni, jeden po drugim,  do wcześniej sprawdzonej i
przygotowanej sali, gdzie będą indywidualnie rejestrowani według instrukcji ”Jak nagrywać”.
Każdy uczestnik  proszony będzie, aby odpowiedział  na to samo  pytanie: “KIM JESTEŚ DO
TERAZ?” a następnie – również do kamery – przedstawił się imieniem i nazwiskiem.

2. Opis

2.1. Sesja 3.3.3: Nagrywanie każdego z uczestników 

Wszyscy  uczestnicy  są  nagrywani  pojedynczo  odpowiadając  na  pytanie  “KIM  JESTEŚ  DO
TERAZ?” i przedstawiają się z imienia i nazwiska. Nagranie nie powinno sprawiać problemów,
ponieważ Instruktor zabezpieczony jest podręcznymi „zasadami nagrywania” jak postępować
w czasie  nagrania.  „Zasady nagrania”  opisują  szczegółowo każdy krok nagrania:  „L3 Jak
nagrać uczestnika (3.3.3)”.  

Instruktor  odpowiedzialny  za  nagranie  powinien  mieć  uzupełnioną  w  czasie  pierwszego
nagrania - swoją dodatkową listę uczestników:  „L0-5 Lista nagrań 3.1.6; 3.3.3; 3.1.5.pdf”,
która ponownie pomoże mu zarówno utrzymać dyscyplinę w czasie nagrania jak i pomoże już
po obu nagraniach uporządkować pliki wideo do analizy (modułu 3.5.1).

Po zakończeniu nagrania Instruktor, który nagrywał, jest odpowiedzialny za uporządkowanie
plików,  które  nagrał.  A  następnie  umieszczenie  ich  w  odpowiednich  folderach  na  swoim
komputerze,  zgodnie  ze  wskazówkami  z  instrukcji:  ”L1  Przygotowanie  komputera  do
warsztatów v2.pdf”. 

Postępując według instrukcji dot. przygotowania komputera instruktor zgromadzi ważne pliki
wideo,  które  będą późnej,  w sesji  5  (moduł  3.5.1,)  podstawą  dla  analizy  –  każdy  uczeń
powinien mieć wtedy dwa pliki wideo.
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UWAGA. Należy pamiętać, że to nagranie wideo:

- będzie wykorzystywane w module: 3.5.1 razem z nagraniem z modułu 3.1.6;

- nie ma być montowane – dlatego trzeba stosować się do „zasad nagrywania”;

- nie będzie publikowane;

- będzie pokazywane w czasie warsztatów, w grupie uczestników;

-  ważne  jest,  aby  w  czasie  rekrutacji  uczestników  do  warsztatów  zaznaczyć,  że
elementami ćwiczeń będzie praca przed kamerą.

UWAGA. 

To drugie nagranie (opisane w odrębnym dokumencie - sesja 3 moduł 3.3.3) opiera się na
zasadzie, że: UCZEŃ DECYDUJE SAM: wybiera miejsce nagrania i wielkość planu; wybór
wielkości planu: na podstawie prezentacji moduł 3.2.4.
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Przygotowania: 

Co  potrzebujemy  do  tego  zadania?  Tak  jak  to  wynika  z  logistyki,  instrukcji:  „L_L  D-ID
logistyka  dla  pary  instruktorów v1.pdf”  potrzebujemy urządzenie  do  rejestracji  dźwięku i
obrazu: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją wideo lub kamerę wideo; dobrze
jest  również  mieć  pod  ręką  statyw,  jednak  w  przypadku  jego  braku  można  kręcić  filmy
trzymając urządzenie w dłoniach (identycznie jak w module 3.1.6)

Ponownie potrzebujemy pomieszczenia, tak jak to wynika z logistyki, instrukcja:  „L_L D-ID
logistyka dla pary instruktorów v1.pdf”, niedaleko klasy (pomieszczenia) gdzie równocześnie
prowadzone są inne sesje.  

Pomieszczenie dla 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.
W  każdej  szkole  jesteśmy  w  stanie  znaleźć  miejsce  na  warsztaty,  które  jest  zarówno
funkcjonalne jak i magiczne do filmowania.

Światło w pomieszczeniu. Jak w poprzednim nagraniu ważne jest by było tam okno – to
daje zawsze światło,  a także może być elementem, który wykorzysta uczeń. Jednak należy
pamiętać o jednej z zasad - „fotografowanie pod światło” - to znaczy: jeśli osoba stanie na tle
np.  otwartego  okna,  a  za  oknem  będzie  jasno  to  w  nagranym  obrazie  nie  zobaczymy
szczegółów na twarzy,  a raczej obrys sylwetki ucznia. I np. jeśli uczeń wybierze takie miejsce
– należy go o tym uprzedzić, jaki będzie prawdopodobny efekt nagrania.

Wykorzystać  w czasie  nagrania  możemy każde dostępne światło  w tej  przestrzeni,  nawet
sztuczne od lampy. Kiedy tworzymy przestrzeń do obu nagrań, powinniśmy przemyśleć jaki
mamy możliwości i jakie wielkości planów można zastosować. 

UWAGA/ trzeba przemyśleć na jakie wielkości planów pozwala nam maksymalnie
nasze pomieszczenie; z reguły rezygnujemy z planu totalnego i ogólnego.

Należy przygotować kilka wielkości planów z różnymi tłami. 

Dodatkowo  pamiętajmy  –  w  zależności  od  posiadanego  sprzętu  rejestrującego  –  zawsze
używajmy więcej światła – obraz będzie jaśniejszy i osoba bardziej widoczna.

Testy. Jeśli  przetestowaliśmy sprzęt  nagrywający  do modułu  3.1.6 pamiętajmy,  że każde
kolejne testy dodadzą nam pewności. Zalecamy ponowne sprawdzeniesprzętu.

Zapraszając  instruktora-partnera  do  testowego nagrania  i  przeprowadzenia  z  nim pełnych
testów, sprawdzających wszystkie aspekty techniczne i organizacyjne według logistyki:  „L_L
D-ID logistyka dla pary instruktorów v1.pdf”  podniesiecie swoje umiejętności praktyczne. A
nagrania mogą okazać się łatwiejsze niż wygląda to w opisie. 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. 

Instrukcje: 

W  czasie  trwania  całych  warsztatów  mamy  dwie  sesje,  w  których  będziemy  nagrywać
uczestników. Każde nagranie jest zawsze indywidualne – uczestnik i instruktor są zawsze w
innym miejscu  niż  reszta  grupy.  Drugi  instruktor  prowadzi  dalsze  moduły  niezależnie  od
nagrań.

Przygotowaliśmy  pomocne  zasady  i  instrukcje  jak  przygotować  się oraz  potrzebne  w
warsztatach narzędzia, aby efektywnie przeprowadzić warsztaty jako całość i  poszczególne
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moduły.  Podczas przygotowania i przeprowadzenia warsztatów następujące dokumenty będą
pomocne:

L3 Jak nagrać uczestnika (3.3.3).pdf 

L0-5 Lista nagrań 3.1.6; 3.3.3; 3.1.5.pdf

L4 Instrukcja obsługi programu do konwersji nagrania video do AR v1.pdf

L1 Przygotowanie komputera do warsztatów v2.pdf

L_L D-ID logistyka dla pary instruktorów v1.pdf

2.2 Przykładowy przebieg. Sesja 1. moduł 3.3.3
Gdy rozpoczyna się sesja 3, instruktor odpowiedzialny za nagrania informuje uczestników o
tym, że dziś będą odbywać się 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). Instruktor informuje – tym
razem bardzo  dokładnie  –  jak  będzie  przebiegać  to  zadania.  Każdy  odpowie  na  to  samo
pytanie:”KIM JESTES DO TERAZ?” - jednak tym razem jest ogromna różnica:  każdy uczeń
będzie sam decydować o wielkości planu i miejscu w którym chce być filmowany/ uwaga:
należy  też  ustalić  rytm  wychodzenia  do  nagrania;  powinno  być  to  połączone  i
pilnowane przez instruktora, który prowadzi w sali swoje zadania. 

Instruktor wychodzi dopiero po pierwszej konfrontacji AR, wraz z uczniem, który właśnie ją
przeszedł.  Instruktor  z  uczniem udają  się  do 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 – uczeń i instruktor.

Instruktor, który nagrywa, czeka na każdego ucznia i daje mu poczucie, że to uczeń 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.

Kiedy Instruktor wchodzi do sali z pierwszym uczestnikiem, powinien być gotowy i otwarty na
propozycje ucznia. Powinien pokazać zainteresowanie, jednak pilnować dyscypliny i czasu. W
tym  z  pewnością  pomogą  wydrukowane  zasady  nagrania  „L3  Jak  nagrać  uczestnika
(3.3.3)”/  uwaga: Instruktor na pytanie nagrywanego ucznia: co stanie się z tym
drugim nagraniem – nagrywający nauczyciel odpowiada, że : „nie będzie, podobnie
jak to pierwsze publikowane w Internecie, że posłuży jako element warsztatów i
będzie pokazywane tylko w czasie warsztatów”.

Rejestrowanie  uczestników za  pierwszym razem może nie  było  łatwe (albo było
bardzo  łatwe),  jednak  teraz  mamy  nową  sytuację.  Zmieniła  się  relacja  między
nagrywanym i nagrywającym. Nadal mamy cel nagrania do kamery odpowiedzi na
pytanie ”KIM JESTEŚ DO TERAZ?” patrzącego w nią ucznia, jednak teraz to UCZEŃ
WYBIERA wielkość planu i tło. Dlatego kilka refleksji dla Państwa. 
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UWAGA. Wszystkie dokumenty te będą do pobrania za darmo online na stronie projektu:

             http://foundationcitizenproject.eu/    
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Wciąż  ważne  jest  nawiązanie  przyjacielskich  relacji  z  uczestnikami,  bez  narzucania  się,
żartowania lub bycia ironicznym. Samo zaproszenie do nagrania, jako krótkie polecenie już nie
wystarczy, teraz należy sformułować zachętę do myślenia i kreatywności, które powinno być
tak sformułowane, by nadać rytm pracy i trzymać tempo ze wszystkimi uczestnikami.

To teraz uczeń ma zdecydować się na jedno ujęcie – fragment otoczenia, które obejmujemy
kamerą,  w zależności  od odległości  między kamerą a obiektem –  takie  ustawienia  trzeba
zaplanować  w  dzień  warsztatów  i  przetestować  nawet  bez  nagrywania.  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 ucznia, by w czasie odpowiedzi na pytanie patrzył w kamerę (tzn. w obiektyw).  To
ustawienie będzie się różnić od pierwszego nagrania, teraz uczestnik sam decyduje w jakim
planie chce być filmowanym – ile z niego samego ma być widać w ujęciu – po zapoznaniu się z
podstawami gramatyki języka filmowego w module 3.2.4.

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.

Instruktor  - instruuje ucznia:  Teraz Ty decydujesz –  wybierasz wielkość planu i tło:
można pokazać możliwe do wyboru tła i  szybko przypomnieć wielkości planów możliwe do
wyboru [pokazujemy rękami] – cały czas pamiętając jak ogranicza nas przestrzeń w której
pracujemy.

Dajemy chwilę do namysłu [30 sekund – jedną minutę] obserwujemy ucznia – pomagamy,
ale  nie  narzucamy  decyzji.  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  ucznia:  Popatrz  teraz  w kamerę –  w obiektyw;  nie  będziemy
powtarzać tego nagrania [lub: nagrywamy tylko raz]. Za chwile zadam Ci jedno pytanie, a
proszę odpowiedz w jednym zdaniu, prostym lub złożonym. CZY JESTEŚ GOTÓW? [po tym
włączmy przycisk NAGRYWANIE –  KAMERA WŁĄCZONA] – ważne jest aby pilnować tego
momentu. 

MOŻEMY W MOMENCIE WŁĄCZANIA SPRZĘTU NAGRYWAJĄCEGO POWIEDZIEĆ „AKCJA!”

PO WŁĄCZENIU KAMERY: Instruktor zadaje pytanie: KIM JESTEŚ DO TERAZ?

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

- proszę pamiętać, aby nauczyciel [instruktor] patrzył w ekran swego urządzenia, nie na
ucznia 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; 

- ponieważ zdarzyć się może, że uczeń 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 wpieramy go
spokojem.



                                 CONFIDENTIAL

EF, FCP Deliverable: D.3.3
D-ID Version: 3.0
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Nauczyciel [instruktor] – po przedstawieniu się ucznia  WYŁĄCZAMY KAMERĘ – mówimy:
Dziękuję bardzo – to wszystko. Następną osobę -  proszę.
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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.
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.4.1 curriculum do wdrożenia projektu Dynamic Identity
(D-ID).
Ten moduł zmusza młodzież w wieku od 11 do 18 lat do krytycznego spojrzenia na wpływ
profilowania na autoprezentacje w internecie. Oparty jest na dokumencie D2.3 i odnosi się do
materiałów dla nauczycieli zaprezentowanych w modułach 3.1.4 i 3.2.1 tego projektu.
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Wstęp

Cel modułu 3.4.1

Celem tego dokumentu opisującego moduł 3.4.1 curriculum jest zmuszenie młodzieży w wieku
od  11  do  18  lat  do  krytycznego  spojrzenia  na  potencjalny  wpływ  profilowania  na  ich
autoprezentację online.

Uwaga: dokumenty dla nauczycieli udostępnione w modułach 3.1.4 i 3.2.1 poprzedzają ten
moduł i  tworzą teoretyczne  podstawy  dla tego modułu.  Moduł 3.1.4  dostarcza uczniom
teorii  i  założeń  mogącym  im  pomóc  rozmawiać  o  ich  tożsamości  (autoprezentacja),
natomiast moduł 3.2.1 wyjaśnia czym jest profilowanie, jak działa i dlaczego ważnym jest
by o tym wiedzieć. 

Jak...

Drogi nauczycielu,

W  tej  sekcji  wyjaśnimy  jak  możesz  wykorzystywać  materiały  do  uczenia  zawarte  w  tym
dokumencie.
Moduły  3.1.4  i  3.2.1  umożliwiły  dyskusję  z  uczniami  na  temat  potencjalnego  wpływu
profilowania na ich tożsamości 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.
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. Informacje  jakie  inni udostępniają  na  nasz  temat  lub  te,  które  są  wynikiem
profilowania, oznaczyliśmy jako narzuconą osobę.

 6. 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.
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Autoprezentacja i profilowanie

Wstęp

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.

‘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  (2.1.4).  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:

a) Kiedy publikujemy informacje na Facebooku, mamy dużo więcej czasu, by zastanowić
się co chcemy powiedzieć i w jaki sposób. Nie musimy odpowiadać natychmiast.

b) 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.

c) 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.]

d) 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  3.1.4  na  temat  budowania  tożsamości:  rozróżnienie  pomiędzy
“dawaniem” a “wysyłaniem”.



Podsumowanie: ‘dawanie’ kontra ‘wysyłanie’

W module 3.1.4 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.
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, 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!).

Moduł 3.4.1
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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? Zadziwiające 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  mam 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...
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  3.2.1  na  temat  profilowania
dyskutowaliśmy o przykładzie firmy  Amazon.com, i jak ta księgarnia online poleca swoim
klientom  różne  rekomendowane  produkty.  W  skrócie  działa  to  następująco.  Kiedy  klient
odwiedza sklep Amazon.com, wszystkie produkty które kupuje oraz wszystkie produkty które
ogląda (ale nie kupuje) są przechowywane w osobistym profilu. W oparciu o te informacje,
użytkownik dostaje spersonalizowane reklamy mailowo oraz rekomendacje, jeżeli  ponownie
odwiedzi  sklep.  Celem jest  pomóc klientom w znalezieniu  większej  ilości  produktów które
mogłyby  ich  zainteresować,  a  tym samym zwiększyć  sprzedaż.  Dodatkowo  widzieliśmy  iż
Amazon.com nie  tylko używa osobistych historii  zakupów klientów,  ale  łączy to  z  historią
zakupów innych użytkowników. Wszystkie te informacje służą budowaniu profili grupowych,
które  mają  pomóc  znaleźć  klientom  jeszcze  więcej  produktów  dopasowanych  do  ich
potencjalnych  potrzeb.  Kiedy  klient  ogląda  produkt,  pokaże  się  lista  innych  produktów
oglądanych przez innych klientów, co nazywają “planowanym przypadkiem” - “założenie
jeżeli  grupa  osób  kupiła  książkę  A  i książkę  B,  to  osoba  kupująca  książkę  A  może  być
zainteresowana  książką  B”1 Dlatego  zachowania  grup  klientów są  połączone  z  osobistymi
profilami, by stworzyć wyrafinowane i skomplikowane profile  używane do rekomendowania
spersonalizowanych produktów.
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.  Dlatego  zapisywanie  tych  informacji  i  analizowanie  w
poszukiwanie pewnych zbiorów może prowadzić do odkrycia tego, czego szukamy w sieci, i
potencjalnie  sprzedawania  większej  ilości  produktów  lub  dostarczania  spersonalizowanych
usług.
Widzieliśmy kilka razy, jak 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.

1 Source: Weinberger, David. 2007. Everything Is Miscellaneous: the Power of the New Digital
Disorder. 1st ed. New York: Times Books, page 59.
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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, 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  2.1.4  zawarliśmy  zdjęcie  przedstawiające  spersonalizowane  reklamowanie  na
Facebooku. Wyglądało następująco:

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
zdjęcie 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. 

W nadchodzących lekcjach będziecie  krytycznie  omawiać zagrożenia  i  szanse jakie  tworzą
profilowania online dla waszych autoprezentacji.
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.4.2 curriculum wdrażania projectu Dynamic Identity(D-ID).

Ten moduł przedstawi młodzieży w wieku 11 do 18 lat poważną grę w technologii 
Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality), grę IdentifEYE.
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1. Wstęp
Celem  bieżącego  dokumentu,  opisującego  Moduł  3.4.2  w  curriculum,  jest  wprowadzenie
młodzieży w wielu od 11 do 18 lat w poważną grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości
(Augmented Reality), w którą będą grać po tym wstępie.

1.1 Cel Modułu 3.4.2

Drogi nauczycielu - instruktorze,

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by wyglądało granie w grę, podczas której czytałbyś
wydrukowane zasady tej gry? Czy jesteś w stanie sobie wyobraźić 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 sie” jest sytuacja w której czytamy zasady gry, podążamy za
nimi podczas gry oraz doświadczamy tej gry.

Nasze tożsamości online są również skutkiem wyłaniania sie. 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 3.3.1: 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 odpowidzi 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 sonie opiera
się na wyłanianiu się: pojawiające się augmentacje mogą być opisane na papierze lecz nikt nie
jest w stanie sobie wyobraźić jak byłoby tego doświadczać.

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  sie  z  obiektami  które  nas otaczają  oraz  pokazują,  normalnie
ukrytą, warstwę informacji.

Celem  gry  jest  wzbudzenie  większego  zainteresowaniaw  nach  samych  poprzez  zmianę,
rozszerzanie  naszych  twarzy.  Również  pokazuja  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 odpowiedzić. Pod tym względem ta gra nie jest tylko zwykłą grą.
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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.

[Dla grup wiekowych: 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.

[Dla grup wiekowych: 15-18] Odpowiedzi udzielane w grze, krok po kroku budują dzieło sztuki
w stylu  Mondriaana.  Spójrz  w załącznik  by  dowiedzieć  się  o  znaczeniach  jakie  Mondriaan
przypisywał używanym przez niego kolorom.

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

 Niebieski, wg Mondriaana kolor który jest powiązany z własnym , wewnętrznym światem, 
reprezentuje rodzinę i znajomych. 

 Szary, wg Mondriaana dodany “kolor”, representuje władzę 

 Czerwony, wg Mondriaana kolor powiązany z zewnętrznym światem, representuje firmy.
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2. Plan lekcji
Nie musisz przekazywać powyższych informacji do uczniów w twojej klasie. Możesz zacząć wstęp poprzez 
zapytanie kto pamięta moduł (3.3.2) w którym uczniowie oglądali swojefilmu na ekranie wyświtlane na 
trzymanych markerach. Następnie można by ich spytać o nazwę tej wykorzystanej technologii oraz o 
zasadę działania.

[Opcjonalnie] Pokazać film przedstawiający technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality): 
http://youtu.be/09vxKN1zLNI 

Teraz objaśnij że będą grać w poważną grę zbudowaną przy pomocy technologii Augmented Reality. Celem
gry jest:

[Grupa wiekowa :11-14] odkrycie naszej tożsamości online poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania.

[Grupa wiekowa: 15-18] odkrycie jak jesteśmy profilowani poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania.

Proszę przejść do modułu 3.4.3.
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Executive Summary

Ten dokument prezentuje moduł 3.4.3 curriculum wdrożenia projektu Dynamic Identity (D-
ID).
Ten moduł zapozna młodzież w wieku od 11 do 18 lat z technologią AR (Augmented Reality) i 
sposobem jej użytkowania podczas gry w grę: D-ID 15-18. 
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1. Wstęp

1.1. Cel sesji 3.4.3 – gra AR „D-ID 15-18”

Drogi Nauczycielu!

Celem  sesji  3.4.3  jest  wspólne  doświadczenie.  Gra  związana  jest  z  bardzo  prywatnym
tematem autoprezentacji, który gra i grający omawiają przy pomocy technologii Rozszerzonej
Rzeczywistości (Augmented Reality) w czasie trwania modułu.

2. Opis 

2.1 Sesja 3.4.3 - gra AR „D-ID 15-18”

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 obraz z kamery na żywo (stream) osoby
siedzącej przed komputerem. Wysyłany obraz tej osoby zostanie rozszerzony. 

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
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.

Moduł 3.4.3 Page: 4 of 13

UWAGA.

Proszę pamiętać o przetestowaniu gry przed zajęciami. Można to zrobić najpierw w domu,
aby poznać zasady jej przebiegu i w czasie zajęć stanowić wsparcie dla uczestników.

Gra do pobrania znajduje się pod adresem: http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm

http://d-id15.ezzev.eu/publish.htm
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Przebieg

Przygotowane  stanowisko  z  komputerem,  włączoną  kamerą  internetową  –  cały  sprzęt
sprawdzony przed zajęciami. Przed komputerem stoją dwa krzesła.

Kroki w grze

Wybraliśmy osobę, która gra oraz czyta pytania i warianty odpowiedzi z ekranu komputera.

Klasa patrzy na ekran, a potem głosuje.

Głosowanie prowadzi jeden instruktor, drugi instruktor asystuje uczniowi grającemu (lub sam
gra).

Gra otwiera się:

Teraz możemy zacząć grę.

Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by
zacząć grę.

By zacząć grę klikamy "Start"
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Po otwarciu się okna, w którym będzie widać widok z naszej kamery, w pasku narzędziowym u
góry, nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i warianty
odpowiedzi.

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.

Moduł 3.4.3 Page: 6 of 13
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Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery.

W oknie, obok widoku z kamery znajduje się przycisk "Zamknij". Naciśnięcie jego powoduje
powrót do głównej strony gry z formularzem.

A teraz zaczynają się konkretne pytania gry:

Przykładowe odpowiedzi:

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.).

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.

Po wybraniu odpowiedzi na ekranie pojawi się wybrana odpowiedź na to pytanie w formie
graficznej reprezentacji (augmentacji).

Widzimy pytania gry, a gracz otrzymuje nowe kolory, którymi rozszerza swój wizerunek:
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Po  odpowiedzeniu  na  wszystkie  pytania,  obok   przycisku  "Zamknij"  pojawi  się  przycisk
"Zakończ". Klikamy na niego by zakończyć grę.

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".

  

By zakończyć grę klikamy "Zamknij".

Moduł 3.4.3 Page: 8 of 13
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WSPARCIE DO OMÓWIENIA WYNIKÓW

Gra generuje wyniki – warianty odpowiedzi oraz nasze zdjęcie poszerzone o kolory.

Gra stosuje cztery kolory:

 Biały

 Szary

 Czerwony

 Niebieski

Oraz dodatkowo czarne linie w postaci siatki.

Wyniki  graficzne, wywołane przez grę w reakcji  na grupowe wybory odpowiedzi, stworzyły
„graficzne rozszerzenie naszego wizerunku”:

Przykładowa interpretacja: 

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.

Czy nasze ślady tworzą brand z naszym imieniem i nazwiskiem – czy to ma znaczenie – jakie
na teraz a jakie na potem? 

/dyskusja/

Kolor w marketingu.

źródło:http://www.denigma.pl/index.php/psychologia-  koloru  -podstawowe-znaczenie-  kolorow

KOLOR MA ZNACZENIE W PROJEKTOWANIU WIZERUNKU

Kolor to potężne narzędzie psychologiczne, które subtelnie zachęca do kupna produktu/usługi,
odstrasza, denerwuje lub uspakaja potencjalnego klienta. Jako narzędzie marketingowe 
wykorzystywane jest na stronach WWW, na ścianach komercyjnych wnętrz, w logotypach, w 
materiałach reklamowych. Jego znaczenie determinuje kultura i język. Nie zawsze czarny 
będzie kolorem żałoby a biały niewinności. 

Poniżej  przedstawiamy krótkie omówienie znaczenia podstawowych kolorów na półkuli 
zachodniej. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Państwu zdecydować, które kolory 
warto  wykorzystać w swoich projektach marketingowych. 

Moduł 3.4.3 Page: 9 of 13
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UNIWERSALNE KOLORY czyli "Trójca Święta" 

 

SZARY/SREBRNY uznawany  za  praktyczny  i  ponadczasowy  kolor,  symbolizuje  solidność,
idealnie komponuje się z każdym żywym kolorem;

CZARNY to symbol władzy, mocy, trwałości i wytrzymałości, inteligencji, elegancji, ale także
zła, na zachodzie symbol żalu, dodaje powagi, wywołując przy tym silne emocje, nie należy
używać  go  zbyt  dużo,  bo  łatwo  jest  przytłoczyć  nim  potencjalnego  klienta;

BIAŁY to symbol czystości, niewinności, bezpieczeństwa, jest najbardziej neutralny w całym
spektrum kolorów. W niektórych wschodnich częściach świata, biały wiąże się z żałobą.

PODSTAWOWE ŻYWE KOLORY- czyli "zestaw Google"

NIEBIESKI symbolizuje wytrwałość, niezawodność, mądrość, lojalność,  w niebieskim biurze
pracownicy  są  bardziej  wydajni,  to  ulubiony  kolor zdecydowanej  większości  ludzi,  kolor
niebieski pobudza nasz organizm do produkcji noradrenaliny - hormonu, który uspokaja, ale
uwaga nie wszystkie odcienie niebieskiego mają taką funkcję;

ZIELONY symbol wzrostu, płodności, natury; zieleń podobnie jak niebieski uspokaja, ciemna
kojarzy  się  z  konserwatywnym  stylem  zarządzania,  męskością,  bogactwem  i  pieniędzmi;

CZERWONY w naturalny sposób przyciąga oko potencjalnego klienta i wprowadza go w stan
ekscytacji,  kojarzony  z  energią  (nie  należy  z  tym  kolorem  przesadzać,  gdyż  zbyt  dużo
czerwieni  wzbudza  agresję,  jeden  akcent  wystarczy  -  czerwony  krawat,  krzesło,  lampka,
obraz,  menu  na  stronie  www),  wywołuje  silne  asocjacje  związane  ze  świętami,  które
aktywizują  w mózgu  uczucie  miłości  i  chęć  dawania  (czerwone  róże,  Walentynki,  Boże
Narodzenie);

ŻÓŁTY to  kolor słońca,  symbol  radości,  aktywizuje  wspomnienie  dobrych  czasów m.in.
wspomnienia z wakacji, klient otoczony żółtym czuje optymistyczne wibracje w mózgu, który
uwalnia  więcej  serotoniny,  odpowiedzialnej  za  chemiczne  poczucie  szczęścia,  wydobywa
twórcze  myśli,przyspiesza  metabolizm,  więc  w gastronomii  idealnie  obudzi  głód  u
potencjalnego  klienta  (pomarańczowy także),  a  co  za  tym idzie  zwiększy  sprzedaż  (logo
McDonald's).

POZOSTAŁE KOLORY 

RÓŻOWY szczególnie pastelowy podobnie jak niebieski i zielony uspokaja, kanalizuje agresję i
łagodzi konflikty pracownicze;

POMARAŃCZOWY to najbardziej ekstrawagancki kolor, symbolizuje zabawę, ciepło, energię;

BRĄZOWY to  symbol  niezawodności,  stabilność,  w końcu  to  kolor samej  ziemi,  idealnie
wyraża to co naturalne lub organiczne.

ZŁOTY to symbol bogactwa i obietnica lepszych czasów, idealny  w połączeniu z czernią lub
bielą.

 ŁĄCZENIE KOLORÓW - "zestaw Tęcza" czy "złoty środek Horacego"
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Polecamy zestawienie kolorów ciepłych z zimnymi -  kontrastowe połączenie wniesie konkretny
komunikat. Zbyt dużo kolorów czyli tzw. kiczowaty "zestaw Tęcza" (na ścianach, w logo, na
stronie,  w materiałach reklamowych) może wprowadzić szum komunikacyjny i spowodować,
że klient  pogubi się  w gąszczu barw, a decyzję zakupową odłoży na tzw. "później" - czego
nikt  z  nas  nie  lubi  (złota  zasada  to  umiar,  dlatego  maksymalna  ilość  żywych  kolorów to
cztery). Podstawowe  kolory to: czerwony, niebieski,  zielony, żółty czyli  "zestaw Google".
Nazwałam go tak, odnosząc się do logotypu giganta wśród internetowych wyszukiwarek czyli
GOOGLE - max 4 kolory.

Zachęcamy także do korzystania z monochromatycznej tonacji czyli  jeden  kolor w różnych
odcieniach. Wzbudzi to na odbiorcy wrażenie minimalistycznego, czystego wizerunku. Miły dla
oka  okaże  się  cieniowany  niebieski  lub  zielony  w sąsiedztwie  bieli.  Wyrazista  magenta  w
połączeniu z szarością i bielą będzie wodzić wzrok potencjalnych klientów na pokuszenie.   

Proszę uwierzyć - to nie przypadek, że zupy Campbell, Coca Cola, pralinki Rafaello, papierosy
Marlboro wykorzystują te same kolory na swoich opakowaniach/ etykietach od lat. Czerwony,
biały  i  czarny/opcjonalnie  szary  to  genialne  połączenie,  które  podświadomie  buduje
profesjonalny  wizerunek,  dlatego  GRUPA  DENIGMA  idąc  tropem  gigantów ubrała  się  w
podobne barwy. Należy pamiętać, że  kolor jest pierwszą rzeczą, jaką rejestruje nasz mózg
trafiając na witrynę internetową, do biura, do sklepu, patrząc na nas, dlatego jego analiza i
odpowiedni dobór jest niezbędny w procesie kreowania wizerunku.

Psychologia  koloru to  skomplikowana  dziedzina  badań,  dlatego  warto  zaufać  ekspertom.
Analizujemy znaczenia kolorystyki  w oparciu o wiedzę z psychologii, socjologii, marketingu,
filozofii, etnologii. Badania jakościowe i wiedza ekspercka pozwalają nam osiągnąć pożądany
efekt.  Dzięki  nam  dokonają  Państwo  właściwego  wyboru  koloru wnętrza  biurowego,
identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych.  Pomożemy Państwu zrozumieć sens i
harmonię kolorów w danej branży.

autor artykułu: Dagmara Klekowska, psycholog biznesu

Kolory w sztuce.

Znaczenie kolorów Mondriana (Monika Piotrzkowska-Dziamska-GCPU 2014)

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
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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).

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
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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”
(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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Executive Summary

Ten dokument prezentuje Moduł 3.5.1 curriculum wdrażania projektu Dynamic Identity (DID).
Ten moduł przedstawi młodzieży w wieku 11 -18 lat nowe sposoby na spoglądanie na
samego siebie poprzez analizę ich cyfrowego autoportretu. 
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1. Wstęp
1.1. Cel opisu sesji: 3.5.1 Analiza wyników zadań filmowych
Szanowny nauczycielu, instruktorze!
Celem bieżącego opisu sesji: „.5.1 Analiza wyników zadań filmowych” jest 
przygotowanie instruktorów do przeprowadzenia analizy porównawczej i dyskusji, 
które umożliwią uczestnikom warsztatów proces konfrontacji z samym sobą poprzez 
refleksję o swoich wypowiedziach do kamery.

1.2. Opis sesji: 3.5.1 Analiza wyników zadań filmowych

Metody:
A/ analiza porównawcza
B/ dyskusja - zastosowanie pytań otwartych z użyciem słowa
“dlaczego?”
C/ prezentacja

Ad. A/ “Analiza porównawcza” - to technika, która rozpoznaje rodzaj elementów
tworzących całość z punktu widzenia cech oraz ocenia sprawności funkcjonowania tej
całości z punktu widzenia przyjętego i określonego wzorca (1). Analiza porównawcza
analizuje konkretne obiekty (2), które są złożone i różnią się od innych.
W naszej analizie porównawczej przyjmujemy, że:

wzorzec (1) to:
wielkości planów i/ lub tło i/ lub treść i sposób wypowiedzi do kamery

obiekt (2) to: uczestnik – osoba nagrywana

Ad. B/ „Dyskusja” instruktorów z uczestnikami ma zastosowanie w czasie analizy
porównawczej pod warunkiem, że instruktor skoncentrowany jest jednocześnie na
reakcji uczestnika w czasie oglądania siebie na obu filmach, jak i na samych filmach
(na wzorcach).

/ Uwaga praktyczna – pomocne jest przejrzenie w skupieniu minimum jednokrotnie
każdego zestawu filmów – to nie trwa długo, a wspiera umiejętności oglądania ze
zrozumieniem elementów gramatyki języka filmowego.

Pytania otwarte z użyciem słowa „dlaczego?”
W tego rodzaju pytań nie ma żadnych wskazówek sugerujących odpowiedź. Na 
pytanie otwarte nie da się odpowiedzieć: „tak” lub „nie” - odpowiedź będzie zawsze 
rozbudowana. Pytania otwarte wspierają utrzymanie lub/ i przywrócenie równowagi w
rozmowie. Przede wszystkim motywują rozmówcę do myślenia. Pytania otwarte są 
szczególnie odpowiednie w sytuacji, kiedy chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o 
przyczynach decyzji rozmówcy.

Połączenie tych dwóch technik powoduje, że analiza zastosowana w warsztatach staje
się procesem poznawczymi i buduje relację i więź między instruktorem a 
uczestnikiem. To może być tylko tymczasowy stan, ale dla instruktora 
zainteresowanego procesem tworzenia się tożsamości swoich uczniów to źródło 
wiedzy o tym procesie.

Ad. C/ „prezentacja” przed dyskusją każdy uczestnik odczytuje na głos, na forum
klasy dokładnie swoje odpowiedzi, które zapisał w ankiecie/analizie (ankiet_analiza
3.5.1) i pokazuje swój szkic.
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Opis
W tym module pokazujemy uczestnikom ich nagrania, w których brali udział w sesji
pierwszej (moduł 3.1.6) i trzeciej (moduł 3.3.3). Oba filmy są pokazywane, jeden po
drugim – najpierw nagranie z pierwszej sesji, następnie nagranie z sesji trzeciej.

/Uwaga praktyczna – przypominamy, że praktycznym jest stworzenie na swoim
komputerze, z którego będziemy pokazywać filmy, oddzielne foldery dla każdego z
uczestników.

Tym razem oba filmy są pokazywane bezpośrednio poprzez odtwarzacz filmów, a nie 
z wykorzystaniem technologii Augmented Reality (AR). Czyli mamy tradycyjną 
projekcję.

Fakt, że oba filmy są pokazywane na forum całej klasy wymaga od instruktorów 
utrzymania atmosfery spokoju i ciszy jak w kinie. To ma pokazać szacunek grupy do 
indywidualnej osoby, która właśnie jest wyświetlana w obu filmach.

Instruktorzy nie komentują pokazywanych nagrań, ponieważ zastosowana technika 
analizy porównawczej zmuszana do wyciągnięcia własnych refleksji na swój temat. 
Pomaga w tym ankieta, którą każdy uczestnik ma przed sobą w momencie oglądania.

Natomiast instruktorzy zadają pytania otwarte. Pytania mają dotyczyć tylko tego co 
widać w danym filmie i tego o co pyta „ankieta”. Korzystne dla analizy i wynikającej z
niej autorefleksji uczestnika jest użycie pytań otwartych, opisanych wyżej.
Instruktorzy także mogą wspierać uczestnika jeśli jest zawstydzony lub neutralizują 
np. zbyt krytyczną reakcję reszty grupy.

Praktyczna uwaga/ Liczba zadanych pytań przez instruktorów jest ograniczona 
poprzez ilość obecnych uczestników.

Przebieg.

Zaczynamy!
Rozdaj każdemu z uczestników wcześniej wydrukowaną ankietę_analiza. Uprzedź
każdego, aby po zobaczeniu siebie w filmach od razu wypełniał ankietę i szkicuje. (Na
ostatniego uczestnika poczekamy dając mu - w ciszy - od 3 do 5 minut na 
wypełnienie ankiety i zrobienie szkicu).

Teraz rozpocznij pokaz wszystkich filmów – po dwa na każdego uczestnika.
Po tym jak ostatni uczestnik obejrzał swoje oba filmy oraz wypełnił ankietę, 
zaczynamy kolejny etap analizy – prezentacja:

Pierwszy z uczestników mający w pełni wypełnioną ankietę, czyta na głos odpowiedzi,
których udzielił podczas wypełniania ankiety i pokazuje szkic. Tu następuje miejsce 
na dyskusję, która moderowana jest przez instruktorów. Padają pytania otwarte; 
zaleca się, aby każdy z uczestników odpowiedział na minimum jedno pytanie.
Następnie pozostali, w kolejności, również czytają na głos swoje odpowiedzi oraz 
pokazują szkice. Kolejność czytania powinna być zgodna z kolejnością pokazywania 
filmów, a więc instruktor odpowiedzialny za techniczną stronę pokazu może 
wskazywać kolejne osoby.
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Instruktorzy często będą doświadczać sytuacji, gdy uczestnicy odwracają głowę od 
ekranu podczas wyświetlania filmów lub próbują odwrócić uwagę innych od ekranu.
Nie przeszkadzajmy im w tym. Jeżeli prezentowali ekstremalne reakcje, można ich 
zapytać o to co się stało. Jeżeli odpowiedź jest powiązana z trudnymi, negatywnymi 
motywacjami, jak wstyd lub strach, instruktorzy mogą dać pozytywny odzew na 
pokazywane nagrania.

Ta pozytywna reakcja będzie miała bardziej długotrwały efekt i dłużej zapadnie w 
pamięć.
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