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FILM 1 – „Amputacja”

Temat: Fonoholizm – nowe uzależnienie
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom ryzyka uzależnienia od smartfona.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � wie, czym się objawia fonoholizm,
 � potrafi scharakteryzować zjawisko fonoholizmu,
 � zdaje sobie sprawę, że nadmierne korzystanie z telefonu 

komórkowego może prowadzić do uzależnienia,
 � zna konsekwencje nieracjonalnego używania telefonu 

komórkowego,
 � rozumie konieczność wykształcenia nawyku racjonalnego 

korzystania ze smartfonów.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, miniwykład, inscenizacja 
„Sąd nad smartfonem”.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Amputacja” (7 min),
 � „Sąd nad smartfonem” – materiał dla uczniów i nauczyciela 

(załącznik 1),
 � ewentualnie – rekwizyty do inscenizacji.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (3 min)
Wasi rodzice, gdy byli uczniami, nie posiadali takiego urządzenia jak smart-
fon. Miało to miejsce nie tak dawno, bo ok. 30 lat temu. Dziś trudno sobie 
wyobrazić młodego człowieka bez telefonu. Telefony nowej generacji, a więc 
takie, które większość z was posiada, pozwalają na korzystanie z internetu, 
odtwarzanie muzyki, wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów i sprawną 
komunikację ze znajomymi. Telefon niewątpliwie ułatwia nam życie, daje 
poczucie bezpieczeństwa, ale również…
Dziś będzie lekcja o tym „ale”.

2. Emisja filmu „Amputacja” (7 min)

3. Rozmowa kierowana po filmie (5 min):
 – Co charakteryzuje zachowanie Oli?
 – Jak to zachowanie postrzega mama? Jakie uczucia sygnalizuje mowa ciała 
mamy?

 – Co zauważa brat Filip?
 – Jak poskutkował fortel Filipa z telefonem? 
 – Co oznacza zwrot „przejrzeć na oczy”?
 – Kto próbował wytłumaczyć Oli, aby „przejrzała na oczy”?
 – Co oznaczają słowa mamy skierowane do Oli: „Długa droga przed nami, 
ale damy radę”?

 – Uzasadnijcie, tytuł filmu „Amputacja”.

4. „Sąd nad smartfonem” – inscenizacja (25 min)
 � Przygotowanie tekstów dla aktorów odgrywających role (załącznik 1)
 � Wyznaczanie ról: reżyser inscenizacji, sędzia, prokurator, adwokat, woźny, 

10 ławników, psycholog, lekarz, socjolog, matka, ojciec (3 min)
 � Rozdanie materiałów pomocniczych i przygotowanie się uczniów do wy-

stąpienia w sądzie (5 min)
 � Przygotowanie sali rozpraw (2 min)
 � Inscenizacja pod kierunkiem reżysera (15 min)

5. Refleksje po inscenizacji. Omówienie (3 min)

6. Podsumowanie nauczyciela. Miniwykład (2 min)
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 ZAŁĄCZNIK 1 

„Sąd nad smartfonem”

WOŹNY
Proszę wstać, sąd idzie.

SĘDZIA
W dniu dzisiejszym odbędzie się rozprawa przeciwko powszechnie używanemu 
gadżetowi, który posiada prawie każdy młody człowiek, czyli przeciwko smartfo-
nowi. Posiadanie tego urządzenia stało się dziś podstawowym czynnikiem, który 
decyduje o akceptacji wśród kolegów i koleżanek. A jednak wpłynęło do naszego 
sądu podejrzenie o wykroczenie zwane FONOHOLIZMEM.  
FONOHOLIZM – to uzależnienie od telefonu komórkowego. 
Obrońcą oskarżonego jest Pan …….. 
Oskarżycielem zaś Pani………….. 
Proszę Panią prokurator o zabranie głosu.

PROKURATOR
W toku przeprowadzonego śledztwa prokuratura ustaliła, że oskarżony uzależnia 
od siebie nawet małe dzieci. One często nie znają innego świata poza siecią. Świat 
wirtualny staje się wówczas narzędziem destruktywnym i zagrażającym jego 
zdrowiu. Zresztą, nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych można zauważyć kom-
pulsywny sposób korzystania z sieci. Wyraża się on przymusem bycia na bieżąco 
i ciągłego sprawdzania nowych powiadomień czy udostępnień. Bycie „poinfor-
mowanym” i „bycie informatorem” stało się dla młodych ludzi tak ważne, że ak-
tywność w sieci równa się nieistnieniu w życiu realnym, prawdziwym. Nieważne 
staje się istnienie tu i teraz. Liczą się polubienia w sieci, a nie rzeczywiste kontakty 
z przyjaciółmi, kolegami czy najbliższą rodziną. Taki człowiek jest całkowicie 
oderwany od rzeczywistości.  
Proszę na świadka jednego z rodziców.

MATKA
Z moją córką coraz trudniej spokojnie porozmawiać, spędzić wspólny czas bez 
irytującego przerywania przez dźwięki wydobywające się z telefonu. Kiedy proszę 
ją o pozostawienie telefonu podczas wspólnego obiadu, spotyka mnie ze strony 
córki złość i agresja. Awantury są coraz częstsze. Ona i ja stajemy się wobec siebie 
obce i wrogo nastawione. Ten gadżet zatruwa nam życie. Ja staję się strzępkiem 
nerwów. Muszę brać środki uspokajające, które i tak niewiele pomagają. Widzę, 
jak tracę moją ukochaną córeczkę. Dlaczego ona nie może mieć pogodnego, 
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spokojnego dzieciństwa, jakiego ja doznałam? Takich urządzeń wtedy jeszcze nie 
było… a żyło się pogodniej i spokojniej.

ADWOKAT
Wzywam na świadka socjologa, który przedstawi nam krótką historię uzależnie-
nia od telefonu i internetu.

SOCJOLOG
Możliwość takiego uzależnienia jako pierwszy zasygnalizował już w 1995 roku 
psychiatra Ivan Godberg, zaś Kimber Young rok później zaproponował, aby uza-
leżnienie od internetu traktować jako chorobę.

Proces popularyzacji kontaktu z internetem można obserwować już od ok. 
2000 roku, kiedy to na polski rynek komunikacyjny wchodziły szybkie łącza. 
Kolejnym punktem przełomowym był rok 2009, kiedy w Polsce zanotowano 
sprzedaż smartfonów na poziomie 1 miliona egzemplarzy. W roku 2015 około 
60% Polaków posiadało smartfon. Do pewnego momentu smartfon do łączenia 
z internetem był używany jedynie w miejscu, gdzie znajdował się dostęp do sieci 
Wi-Fi, czyli najczęściej w domu. Obniżenie cen transmisji danych przez opera-
torów komórkowych oraz zwiększenie wachlarza usług spowodowało większe 
zainteresowanie korzystaniem z internetu. Obecnie każdej dziedzinie życia dedy-
kowana jest jakiegoś typu usługa internetowa.

Wydaje się, że korzystanie ze smartfona, dzielenie się własnymi opiniami 
i doświadczeniami ze świata realnego nie niesie żadnego zagrożenia. Jest w tym 
wiele prawdy. Jednak istnieje  zagrożenie w postaci uzależnienia, które traktuje się 
jako chorobę. 

PROKURATOR
Dziękuję za ten rys historyczny. Sami Państwo widzą, że sprawa jest poważna. 
Dlatego wzywam na świadka psychologa, który powie jak nadmierne korzystanie 
ze smartfona zmienia psychikę człowieka. 

PSYCHOLOG
Nałogowe korzystanie ze smartfona można zaliczyć do zaburzeń zachowania 
i określić jako uzależnienie behawioralne, czyli uzależnienie od czynności. 
W Polsce to nałogowe zachowanie nazywa się najczęściej fonoholizmem. 
Oto lista objawów wskazujących na uzależnienie:

 � Funkcjonowanie ze smartfonem niemal „przyklejonym” do ręki.
 � Nierozstawanie się z nim nawet w nocy.
 � Sprawdzanie komórki przed snem i zaraz po przebudzeniu.
 � Odczuwanie niepokoju, lęku, złości lub gniewu, gdy nie ma jej pod ręką.
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 � Spędzanie dnia bez komórki jest czymś niewyobrażalnym.
 � Poczucie przymusu surfowania w internecie i czatowania za pomocą telefonu.
 � Występowanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia przy pró-

bach przerwania lub ograniczonego korzystania ze smartfona.
 � Korzystanie z telefonu komórkowego pomimo szkodliwych następstw związa-

nych ze spędzonym czasem z tym gadżetem:
a) fizycznych (brak ruchu), 
b) psychicznych (drażliwość, nerwowość), 
c) społecznych (słabe relacje z rówieśnikami w realu).

 � Młody człowiek zagrożony fonoholizmem na prośbę o odłożenie telefonu 
reaguje agresją, niepokojem, trudno mu się skoncentrować.

PROKURATOR
Dlatego teraz proszę o zabranie głosu następnego świadka, to jest lekarza.

LEKARZ
U dzieci uzależnionych od telefonu komórkowego można zaobserwować dole-
gliwości somatyczne: bóle głowy, kłopoty ze snem, kłopoty ze skupieniem uwagi. 
Jednym z najbardziej wymownych symptomów są wspomniane już agresywne 
reakcje, gdy rodzice próbują dziecku telefon odebrać. Zdarza się, że nastolatki nie 
poprzestają na agresji słownej, trzaskają drzwiami, niszczą przedmioty.

PROKURATOR
Dziękuję za te informacje. I na koniec poproszę jeszcze o wypowiedź drugiego 
rodzica. Ojca nastolatka.

OJCIEC
Mojemu synowi zdarza się korzystanie ze smartfona nawet w nocy. Mimo wyraź-
nego zakazu dyrekcji szkoły zabrał go (zresztą nie on jeden) na szkolną wycieczkę. 
Wszelkich informacji do rodziców miał udzielać w tym czasie wychowawca. Nie 
posłuchał i otrzymał obniżoną ocenę z zachowania. Nie posłuchał po raz drugi 
i nie wyłączył telefonu w teatrze, pomimo wyraźnej prośby spikera przed roz-
poczęciem spektaklu. Moja kieszeń jest coraz bardziej nadwrężona. Po pierwsze 
rachunki za telefon są coraz wyższe. Po drugie wzoruje się na kolegach, którzy 
świetnie orientują się w najnowocześniejszych modelach telefonów i ich funk-
cjach, wymuszając zakup coraz nowszych egzemplarzy. Zatem pytam wysokiego 
sądu i zwracam się do ławników z pytaniem: Czy to nie jest już uzależnienie?
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PROKURATOR
Wysoki sądzie, mamy tu przed sobą wyrafinowanego przestępcę. Jest przebie-
gły i podstępny. Wydaje się, że ułatwia i uatrakcyjnia życie młodego człowieka. 
Przy okazji jednak je rujnuje i niszczy kontakty międzyludzkie. Opierając się na 
zeznaniach świadków, żądam surowej kary. Aby jednak wyrok stał się obiektywny 
oddajmy jeszcze głos obrońcy.

ADWOKAT
Wysoki sądzie, podczas wydania ostatecznego wyroku proszę uwzględnić fakt, że 
samo posiadanie smartfona nie może być przestępstwem. To nie urządzenie jest 
winne, ale ten kto je posiada i nim się posługuje. To oczywiste, że dostęp do tego 
urządzenia zdecydowanie usprawnia nasze życie, ponieważ: 

 � ułatwia dostęp do internetu i zdybywania potrzebnych informacji,
 � umożliwia szybkie komunikowanie się ze znajomymi,
 � daje dostęp do rozrywki, muzyki, filmów itd.,
 � jest dużym wsparciem w podróżowaniu i dotarciu do celu,
 � umożliwia robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie sytuacji, w których się 

znajdujemy.
To bardzo bogaty świat wirtualny, umożliwiający stały dostęp do aktualności, 

nowych wpisów i komunikowania własnych przeżyć i doświadczeń. Czy to źle? 
Czy z takiej szansy nie warto skorzystać?

Wiadomo, że dla użytkowników telefonów komórkowych niezbędny jest 
telefoniczny savoir-vivre. Są miejsca i sytuacje, w których wyłączamy komórki, np. 
w teatrze, kinie, kościele czy na wspólnym przyjęciu. Ten savoir-vivre powinien 
również obowiązywać w szkole, podczas różnych konferencji czy wykładów. A w 
środkach komunikacji? Czy nie powinniśmy zachować umiar i dyskrecję, by nie 
przeszkadzać innym?

O nadmiernym korzystaniu z tego dobrodziejstwa wielu moich przedmówców 
już wspominało. Ja tylko dodam, że przyczyną uzależnienia od smartfona może 
też być lęk młodego człowieka przed samotnością i brakiem akceptacji kolegów, 
koleżanek. Dlatego trzeba pokonać swoją nieśmiałość i nawiązywać kontakty 
w realu, aby narzędzia elektroniczne nie stały się ucieczką w świat wirtualny. 
Dobre samopoczucie w rodzinie, szkole, wśród rówieśników ma tu duże znacze-
nie, aby nie stać się fonoholikiem. Wobec powyższego na koniec mojej przemowy 
zwracam się do ławy przysięgłych o uniewinnienie oskarżonego.   

ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH UDAJE SIĘ NA NARADĘ I REDAGUJE WYROK.

SĘDZIA
Odczytuje wyrok i zamyka rozprawę.

Oprac. na podstawie: Uzależnieni od internetu, Grzegorz Jurczyński, 
„Wychowawca”, 11/2017, s. 18-22
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FILM 2 – „Słówko masowego 
rażenia”

Temat: Agresja elektroniczna
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom, czym jest agresja elektroniczna, jej 
formy i następstwa.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zna rodzaje przemocy w cyberprzestrzeni,
 � wie, jakie formy przybiera znęcanie się w sieci nad swoimi 

ofiarami,
 � orientuje się, kto może zostać ofiarą cyberprzemocy,
 � zdaje sobie sprawę, że zachowania w internecie są bardziej 

agresywne niż w świecie rzeczywistym,
 � ma świadomość, że tak jak w realu również 

w komunikatorach sieciowych trzeba „płacić” za swoją 
lekkomyślność.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, metaplan, praca 
w grupach, miniwykład, „burza mózgów”.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Słówko masowego rażenia” (6 min),
 � materiał dla nauczyciela (załączniki 1-4),
 � schemat metaplanu dla każdej grupy (załącznik 5),
 � koperty z figurami geometrycznymi i pytaniami 

(załącznik 6),
 � ½ arkusza szarego papieru, szpileczki i pisaki dla każdej 

grupy.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (2 min)
Tak jak w świecie rzeczywistym, tak również w internecie dochodzi do słow-
nej przemocy. Obrażanie, wyśmiewanie innych stało się niestety codzienno-
ścią. Cyberprzemoc stała się o tyle łatwiejsza, że nie trzeba rozmówcy patrzeć 
w oczy, a zatem łatwiej pozbyć się wstydu.

Według badań 21% polskich nauczycieli zgłaszało konieczność swojej interwencji 
w cyberprzemocy pomiędzy swoimi uczniami1. To swoiste zadawanie bólu psy-
chicznego dotyka wielu młodych ludzi. Jak się zachować, gdy stajemy się obiektem 
hejtu w mediach społecznościowych? Jak też uwrażliwiać swoje sumienie, aby nie 
wejść na łatwą przemocową ścieżkę i nikogo nigdy nie zranić? 

O tym będzie dzisiejsza lekcja.

2. Emisja filmu „Słówko masowego rażenia” (6 min).

3. Rozmowa kierowana (5 min).
 – Kogo obraziła Julka?
 – Jaką postawę przyjęła wobec wyraźnej sugestii Taty, aby za swoje zachowa-
nie przeprosiła koleżankę?

 – Jak zareagował Filip na wulgarny wpis Maćka o nim i jego dziewczynie 
Magdzie?

 – Kto wsparł Filipa w jego planie zemsty?
 – Kto jedynie miał wątpliwości w realizacji tego planu?
 – Jak Filip zemścił się na Maćku?
 – O czym byli przekonani Adam i Filip?
 – A rzeczywistość pokazała, że w sieci…
 – Co grozi Filipowi w związku z nieudanym planem zemsty?
 – O czym świadczy ostatnie zdanie Filipa, sugerujące, aby Julka przeprosiła 
swoją koleżankę?

4. Cyberprzemoc, czyli drastyczne formy słownego ataku za pomocą 
narzędzi elektronicznych. Wykład nauczyciela (za: https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Cyberprzemoc) (10 min)
a) Stalking – stosowanie przemocy przez: prześladowanie, zastraszanie, 

nękanie i wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i innych 
narzędzi elektronicznych.

b) Anonimowość i bezkarność sprawców.
c) Pozostawanie kompromitujących materiałów w sieci na zawsze.
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d) Formy cyberprzemocy (załącznik 1). 
e) Typy agresji elektronicznej – ze względu na typ ofiary (załącznik 2).
f) Odpowiedzialność karna w Polsce (załącznik 3).
g) Hejt, czyli pogarda dla innych w internecie (załącznik 4).

5. Hejt w internecie. Metaplan. Praca w grupach (12 min)
a) Podział uczniów na kilkuosobowe grupy.
b) Przydział materiałów: po ½ arkusza szarego papieru, flamastry, szpilki, 

schemat pracy (załącznik 5), koperty z wyciętymi karteczkami w różnych 
kształtach (załącznik 6).

c) Objaśnienie sposobu pracy i kolejności działań.
d) Po wykonaniu prac – prezentacja jej wyników przez liderów poszczegól-

nych grup.
Kolejność działań
Uczniowie najpierw przypinają wycięte kartki (figury geometryczne) według 
instrukcji załącznika 5 na plakacie. Na górze arkusza piszą temat: „Hejt 
w internecie”. Następnie w toku rozmowy w grupach (ewentualnie dyskusji) 
zapisują pisakami swoje stwierdzenia i rozwiązania na arkuszu pod po-
szczególnymi dyspozycjami zawartymi na przypiętych karteczkach (według 
załącznika 6). Szczególnie istotne będą końcowe „wnioski niezależne od nas”, 
a jeszcze bardziej – „wnioski zależne od nas.”

6. Burza mózgów (8 min)
„ Każde negatywne doświadczenie odbieramy 5 razy mocniej niż pozytywne” 
(psycholog Roy F. Baumeister). Na przykład utratę 100 zł przeżyjemy silniej 
niż wygranie takiej sumy. 
a) I kolumna.  

Dlaczego zwykli użytkownicy internetu zamieniają się w tych, którzy 
chętnie hejtują? 
(Spontaniczne odpowiedzi uczniów zapisywane na tablicy).

b) II kolumna.  
Co zrobić, aby jak głosi przysłowie, „nie czynić drugiemu, co tobie 
niemiłe”? 
(Spontaniczne odpowiedzi uczniów zapisywane na tablicy).

c) Analiza odpowiedzi, krótki komentarz, wnioski.

7. Posumowanie lekcji (2 min)
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 ZAŁĄCZNIK 1 

Formy cyberprzemocy 2

 � Rozsyłanie kompromitujących materiałów.
 � Włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania kom-

promitujących wiadomości.
 � Dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości jako zapisu rozmowy, 

czy kopii e-maila.
 � Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych.

 ZAŁĄCZNIK 2 

Typologia agresji elektronicznej ze względu na typ ofiary zaproponowana 
przez J. Pyżalskiego2 rozróżnia: 
1. Agresję elektroniczną wobec pokrzywdzonych, w której charakterystyczną 

cechą jest nierówność „sił” sprawcy i ofiary, to znaczy ofiarą jest osoba słabsza.
2. Agresję elektroniczną wobec celebrytów, gdzie za celebrytę uznaje się osobę 

często występującą w środkach masowego przekazu i wzbudzającej zaintereso-
wanie opinii publicznej, bez względu na pełniony przez nią zawód.

3. Elektroniczną agresję uprzedzeniową (ang. bias bullying), gdzie ofiarami agre-
sji elektronicznej stają się grupy ludzi skupione według wspólnych wartości, na 
przykład określonej narodowości, fani zespołu, grupa wyznaniowa, zwolennicy 
określonej opcji lub partii politycznej i in.

4. Agresję elektroniczną wobec nieznajomych (przypadkową), której ofiara jest 
osoba nieznana sprawcy, będąca przypadkową ofiarą podczas surfowania 
w sieci.

5. Mobbing elektroniczny, w którym sprawca i ofiara są najczęściej członkami tej 
samej grupy, zarówno online, jak i offline.

 ZAŁĄCZNIK 3 

Cyberprzemoc - odpowiedzialność karna w Polsce4

W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks karny, 
opublikowana w Dz.U. z 2011 r. nr 72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc, jak i stal-
king w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie 
art. 190a K.k.[5][6]: 

 � paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie 
narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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 � paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej 
szkody majątkowej lub osobistej.

 � paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie 
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

 � paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wnio-
sek pokrzywdzonego.

Wprowadzenie art. 190a do Kodeksu karnego zakończyło w Polsce okres 
bezkarności osób posługujących się internetem w celach nękania innych osób. 
Niezależnie od tego uregulowania prawnego nadal pozostają karalne również 
m.in. pomówienie, zniewaga, groźba karalna, niszczenie danych informatycznych 
i utrudnianie dostępu do danych informatycznych, które mogą być przejawami 
cyberprzemocy. Niezależnie od ochrony prawnokarnej pokrzywdzonego, osoba 
taka może pozwać dodatkowo prześladowcę jako poszkodowany w procesie 
cywilnym o np. naruszenie dóbr osobistych. 

 ZAŁĄCZNIK 4 

Hejt5

Hejt („hate”) z języka angielskiego oznacza „nienawiść”, a słowem tym określamy 
jej szerzenie w internecie. Hejt może się przejawiać nie tylko za pomocą słów, ale 
także grafik (memów, gifów) czy filmów. W tych dwóch ostatnich przypadkach 
łatwiej niestety zapada w pamięć. Warto dodać, że treści dodawane przez hejterów 
nie mają żadnej wartości merytorycznej, są wyłącznie treścią ukierunkowaną 
przeciwko danej osobie lub grupie osób. Choć, jak zaznaczają twórcy raportu 
„Mowa nienawiści, mowa pogardy”1 właściwsze zamiast «nienawiści» byłoby 
mówienie o «pogardzie», ponieważ to na tej emocji budowane są działania hejte-
rów. Pogarda wyklucza reakcje empatyczne i dąży do uprzedmiotowienia drugiej 
osoby. 

Konsekwencje hejtu
Choć samo dodanie pełnego nienawiści posta na Facebooku czy forum interne-
towym bądź udostępnienie takiej samemu sprawcy może wydawać się niegroźne, 
niesie za sobą ogromne konsekwencje w przypadku ofiar hejtu. Obniża się jej 
poczucie własnej wartości, staje się mniej odporna na czytane w internecie treści 
i zaczyna wierzyć, że stawianie oporu nie ma sensu. Poddawana hejtowi osoba 
często cierpi na bezsenność, żyje w ciągłym stresie, zaczyna bać się wyrażać 
własne zdanie w internecie. Może nawet dojść do izolowania się osobie poddanej 
internetowej agresji od reszty społeczeństwa, wystąpienia u niej nerwicy, depresji, 
a nawet prób samobójczych.
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Jak walczyć z hejtem?
Najprostszą i zarazem najtrudniejszą odpowiedzią jest: unikać czytania negatyw-
nych opinii, a zwłaszcza odpowiadania na nie. Nie bez powodu karierę robi hasło: 
„nie karmić trolla” - odpowiedź na agresję jeszcze bardziej agresora podburza. To 
jednak dla hejtowanej i żyjącej w ciągłym napięciu osoby trudne zadanie - nie jest 
łatwo zignorować negatywne komentarze na swój temat.

Kolejnym wyjściem jest zgłoszenie pełnego hejtu wpisu administratorowi 
danej strony, który nie tylko może usunąć konkretny komentarz, ale zablokować 
konto danej osoby. Możliwość zgłaszania hejtu mają też często postronni użyt-
kownicy.

Odpowiedzialność karna za hejt
Choć żaden z przepisów nie mówi konkretnie o hejcie, za zachowania, które 
mieszczą się w jego definicji, grożą konsekwencje prawne. Za zniesławienie i znie-
wagę w internecie można otrzymać karę grzywny lub usłyszeć wyrok ograniczenia 
lub pozbawienia wolności do roku. Za nawoływanie do nienawiści i dyskrymina-
cji również grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia, ale do 
lat 2. Ofiara hejtu może również z własnej inicjatywy wnieść pozew o naruszenie 
jej dóbr osobistych przez hejtera.

 ZAŁĄCZNIK 5 

Metaplan – schemat pracy
Jak jest?(opis stanu sytuacji)

Jak powinno być? (opis stanu, jak powinno być) 

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? 
(przyczyny danego problemu, stanu, negatywnego zjawiska) 

Wnioski zależne od nas i niezależne od nas 
(dyskusja w grupach i zapis wniosków)
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 ZAŁĄCZNIK 6 – MATERIAŁY DO WYCIĘCIA 

Metaplan – figury geometryczne z napisami do wycięcia i umieszczenia na plaka-
cie wg schematu z załącznika 5.

 PRZYPISY 

1. J. Pyżalski (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne 
zachowania młodzieży. Kraków: Impuls. 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberprzemoc [dostęp 2019-05-08]
3. J. Pyżalski (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot: Gdań-

skie Wydawnictwo Pedagogiczne. 
4. Kodeks karny, art. 190a. [dostęp 2019-05-08]
5. https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/hejt-czyli-o-mowie-nie-

nawisci-w-internecie-przyczyny-i-konsekwencje-hejtu-aa-TubH-9VZu-bTsz.
html [dostęp 2019-05-08]
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FILM 3 – „Prawie prawda”

Temat: Fake newsy, czyli fałszywe 
informacje
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny:
Uwrażliwienie uczniów na zakłamania, fałsz i półprawdy 
w przekazach medialnych.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zna pojęcie dezinformacji społecznej,
 � wie, czym są fałszywe wiadomości,
 � zdaje sobie sprawę z destruktywnego oddziaływania 

fałszywych newsów,
 � rozumie, że ważne jest poznanie mechanizmów 

działania sieci i sprawdzanie wiadomości,
 � potrafi uzasadnić, dlaczego weryfikacja kreowanych 

sieciowych doniesień ustrzeże go od możliwości 
zmanipulowania, naiwności i przeżywania stresów.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, praca w grupach, 
miniwykład, sonda uliczna.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Prawie prawda” (6 min),
 � 2 mikrofony lub jego atrapy,
 � 2 smartfony do nagrywania,
 � małe karteczki do pracy w grupach,
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 1).

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (4 min)
Kiedy włączamy TV lub wchodzimy na witryny internetowe, zwykle ufamy, że 
zostaną nam przedstawione rzetelne i prawdziwe informacje. Prawdziwe – to 
znaczy zgodne z faktami, z tym co się rzeczywiście wydarzyło. Rzetelne, czyli 
przekazane w sposób obiektywny i w całości, bez zafałszowań, bez ukrywania 
niewygodnych faktów. Coraz częściej jednak zdarza się, że medialne przekazy 
są dalekie od prawdy, wycinkowe lub przemilczane. O niektórych faktach się 
nie wspomina, albo zamiast przekazania informacji podaje się komentarze, 
czyjeś sądy czy poglądy na daną sprawę. Nierzadko kreuje się wątpliwych bo-
haterów, celebrytów i ich postawy, aby manipulować świadomością odbiorców 
i sterować ich zachowaniem. 
Dezinformacja społeczna nabiera szczególnego tempa w mediach społeczno-
ściowych. Newsowa rzeczywistość coraz częściej odbiega od prawdy, mija się 
z rzeczywistością. Potrzeba wielkiej czujności, aby nie ulec manipulacji i nie 
dać się oszukać.

2. Emisja filmu „Prawie prawda” (6 min)

3. Rozmowa po filmie: (8 min)
 – Dlaczego Ola uznała newsową rzeczywistość za wiarygodną?
 – Co przeżywała bohaterka filmu, gdy została zmanipulowana?
 – Dlaczego odczuwamy dyskomfort, gdy ktoś nas okłamie, oszuka? Jaka sfera 
człowieka jest w tej sytuacji naruszona?

 – Co zrobić, aby nie okazać się naiwnym fanem celebrytów?
 – Dlaczego sieć daje wielkie możliwości wpływania na gusta, zainteresowa-
nia i poglądy młodych ludzi?

 – Fałszywe wiadomości, zakłamania i półprawdy w internecie – Czy potrafi-
cie je odróżnić od prawdy?

 – Jak nie dać się oszukać?

4. Jak sprawdzić prawdziwość informacji. Wykład nauczyciela (załącz-
nik 1) (5 min)

5. Sonda uliczna nt. fałszywych informacji w sieci (20 min)
a) Uczniowie, pracując w grupach, przygotowują zestaw pytań dla dwóch 

dziennikarzy, którzy mają przeprowadzić sondę uliczną nt. wiarygodności 
informacji w środkach przekazu. Każde pytanie uczniowie zapisują na 
osobnej kartce.
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b) Wyznaczeni uczniowie – dziennikarze zbierają pytania, segregują je i przy-
gotowują się do sondy.

c) Dziennikarze otrzymują mikrofony (asystują im kamerzyści ze smartfona-
mi) i zadają pytania uczniom, którzy swobodnie chodzą po klasie.

d) Prezentacja efektów sondy, np. przez wyświetlanie nagrań przez projektor.

6. Podsumowanie zajęć. Miniwykład nauczyciela (2 min)
Należy wybierać takie strony, na których dyspozytor jest rzetelny, podaje fakty 
w sposób obiektywny. W sytuacji, kiedy dyspozytor podaje informacje, które 
nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości – są kłamliwe, wymyślone. 
Dezinformacja często jest oparta na szumie informacyjnym, tj. na wielości 
(nadmiarze) informacji bez różnicowania ich ważności. Odbiorca jest w tej 
sytuacji zdezorientowany, nie potrafi dokonać selekcji informacji. Wniosek: 
nie pozwólmy manipulować naszą świadomością, używajmy rozumu.

 ZAŁĄCZNIK 1 

10 przykazań wykrywania fałszywych informacji
1. Sprawdź źródło. Zapoznaj się ze stroną, jej misją i informacjami kontaktowymi.
2. Przeczytaj wszystko. Nagłówki bywają skandaliczne, celem zdobycia kliknięć. 

Sprawdź o czym jest reszta artykułu.
3. Sprawdź autora. Z kim masz do czynienia? Czy autor jest wiarygodny? Czy 

jest w ogóle prawdziwy?
4. Zapoznaj się ze źródłami tekstu. Kliknij na odnośniki. Ustal, czy informacje 

ze źródeł pokrywają się z tekstem.
5. Sprawdź datę. Stare wiadomości niekoniecznie odpowiadają obecnej rzeczy-

wistości.
6. A może to żart? Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z satyrą. Sprawdź 

stronę i autora, by mieć pewność, że ktoś nie robi sobie żartów.
7. Pamiętaj o swoich uprzedzeniach. Zastanów się, czy Twoje przekonania 

mogą wpłynąć na Twój osąd.
8. Zapytaj ekspertów. Poproś specjalistę o opinię lub udaj się z tematem do miej-

sca, gdzie sprawdzają prawdziwość informacji.
9. Przeczytaj komentarze. Być może ktoś wytknie błędy lub nieprawdy zawarte 

w tekście.
10. Uważaj na miejsca, których nie znasz. Masz zaufane witryny? Trzymaj się ich.

Autor: Dariusz Filipek
https://dailyweb.pl/wszyscy-klamia-czyli-o-co-wlasciwie-chodzi-z-fake-news/ 

[dostęp: 10.04.2019]
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FILM 4 – „Zgubione mieszkanie”

Temat: Internet. Pozwala nam na wiele, 
ale nie zapomina.
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny:
Uwrażliwienie uczniów na przemyślane decyzje związane 
z aktywnością na portalu społecznościowym.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zdaje sobie sprawę, czym jest prywatność,
 � wie, jak tę prywatność zabezpieczyć w realu i przestrzeni 

wirtualnej,
 � rozumie, że musi wyrobić nawyk kontrolowania siebie 

podczas aktywności na portalach społecznościowych,
 � wie, czym jest ekshibicjonizm, i że trzeba znać jego 

granice,
 � potrafi podać argumenty, dlaczego nie wolno ujawniać 

online swoich danych osobowych,
 � wzbudzi refleksję dotyczącą zasady, że cokolwiek zrobimy, 

wraca do nas.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, miniwykład, mapa 
mentalna, praca z tekstem, praca w grupach.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Zgubione mieszkanie”, 
 � O hinduskim magu (załącznik 1),
 � Tematy do mapy myśli (załącznik 2A, 2B),
 � po ½ arkusza papieru oraz pisaki do pracy w grupach,
 � magnesy lub masa mocująca, szpilki lub klej.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Głośne odczytanie tekstu „O hinduskim magu” (załącznik 1) (4 min)

2. Pogadanka nt. odczytanego tekstu i ustalenie tematu lekcji (5 min)
 – Dlaczego magowi tak łatwo było zainteresowanej osobie przepowiadać jej 
przyszłość?

 – Jakie refleksje wzbudzają w was „zdolności” maga w przepowiadaniu 
przyszłości wielu osób?

 – Tematem dzisiejszej lekcji będzie…(nauczyciel zapisuje na tablicy propozy-
cje uczniów. Wybór tematu najbardziej trafnego)

3. Zapis na tablicy tematu lekcji (1 min)

4. Emisja filmu „Zgubione mieszkanie” (5 min)

5. Rozmowa po filmie (7 min):
 – W jaki sposób Ola chciała ochronić swoją prywatność?
 – Co ujawnił Filip w sprawie Oli?
 – W jaki sposób odnalazła się legitymacja szkolna Filipa?
 – Legitymacja z danymi osobowymi Filipa, selfie Oli, czasopisma, które ona 
czyta itd. – co sądzicie o granicach prywatności? Kiedy zostają przekroczo-
ne?

 – Ekshibicjonizm to także zbytnie wywnętrznianie się i ujawnianie przed 
ogółem swoich spraw intymnych. Dlaczego nie powinno się tego robić?

 –  Jakich informacji nie wolno nigdy ujawniać online?

6. Nie ma prywatności w internecie. Mapa myśli – praca w grupach (20 
min)
a) Podział uczniów na parzystą liczbę grup.
b) Przekazanie grupom materiałów: po ½ arkusza papieru, kolorowe pisaki.
c) Grupy parzyste otrzymują temat (załącznik 2A) i przyklejają na środku 

arkusza:
„Co pojawi się w internecie, w nim pozostaje”. Czego nie powinniśmy 
ujawniać?

d) Grupy nieparzyste otrzymują temat (załącznik 2B) i przyklejają na środku 
arkusza: 
„Kompromitujące materiały idą w świat”. Szanuj swoją prywatność, ponie-
waż…
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Uczniowie, pracując metodą mapy myśli, zapisują (ewentualnie rysują, 
zaznaczają symbolami itp.) swoje skojarzenia z wyznaczonymi w tematach 
zadaniami. 

e) Prezentacja prac – najpierw grup parzystych, następnie grup nieparzy-
stych. Liderzy grup je omawiają i podsumowują. 

7. Czym możemy się dzielić, a czym nie powinniśmy? Pogadanka pod-
sumowująca lekcję lub miniwykład nauczyciela (3 min)

 ZAŁĄCZNIK 1 

O hinduskim magu
Jest taka reklama społeczna: hinduski mag zaprasza osoby z ulicy do egzotycznego 
namiotu i zapowiada, że za darmo przepowie im przyszłość. Chwilę „czaruje” 
i odpowiada. Na przykład: „Wiem, że lubisz kosmetyki firmy X i z pewnością 
planujesz kupić ich nowy produkt Y. Wybierasz się na Kretę z chłopakiem, który 
ci się tam oświadczy”. Zdumienie na twarzach. Wszystko się zgadza, prawdziwy 
czarownik! W tym momencie opada zasłona przedzielająca namiot i ukazuje się 
szereg komputerów. Na jednym ekranie profil danej osoby z Facebooka, na dru-
gim z Tweetera, dalej dane jej narzeczonego… W momencie, gdy wchodziła do 
namiotu, zostało jej zrobione zdjęcie, a wyszukanie ogólnie dostępnych informacji 
zajęło kilka sekund. Słuchawka w uchu „maga” i wróżba gotowa.

(Bogna Białecka, Ty i twój nastolatek. Poradnik dla rodziców, Łódzkie Zakłady 
Graficzne sp. zo.o., Poznań 2017, s. 245 – 246).

 ZAŁĄCZNIK 2A 

„Co pojawi się w internecie, w nim pozostaje”.  
Czego nie powinniśmy ujawniać?

 ZAŁĄCZNIK 2B 

„Kompromitujące materiały idą w świat”.  
Szanuj swoją prywatność, ponieważ…
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FILM 5 – „Drogowskaz  
tuż za rogiem”

Temat: Szukam idola czy autorytetu?
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
(lekcja WDŻ –kl. VII) ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom potrzeby wyboru życiowego 
przewodnika.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � zna pojęcia: autorytet, idol,
 � potrafi opisać cechy człowieka, które budują autorytet,
 � odróżnia autorytet moralny od autorytetu medialnego,
 � wie, czym charakteryzuje się idol, 
 � zdaje sobie sprawę, że autorytety wywierają wpływ na 

naszą osobowość.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, wykład, kryształ 
wartości, debata.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Drogowskaz tuż za rogiem” (8 min),
 � koperty z kryształem wartości autorytetu (dla grup 

parzystych) (załącznik 1),
 � koperty z kryształem wartości idola (dla grup 

nieparzystych) (załącznik 2),
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 3).

Czas: 45 min  



Film 5 – „drogoWSkaZ Tuż Za rogiem” 24 

P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (2 min)
Coraz częściej spotykamy się z pytaniami: Czy we współczesnych czasach po-
trzebne są autorytety? Czy młodzi ludzie potrzebują w swoim życiu przewod-
ników? Czy idol i autorytet znaczą to samo?
Dzisiejsza lekcja będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

2. Emisja filmu „Drogowskaz tuż za rogiem” (8 min)

3. Rozmowa po filmie (10 min)
 – Dlaczego Ola i Zosia miały kłopot ze znalezieniem swojego autorytetu?
 – Kto był autorytetem dla Filipa? Co zdecydowało, że wybrał tę osobę?
 – Jakie cechy posiadała babcia Jadwiga, że stała się niekwestionowanym 
autorytetem dla całej rodziny?

 – W literaturze naukowej spotykamy się z różnymi kategoriami autorytetu, 
m.in. autorytetem tradycyjnym, formalnym, naukowym, pedagogicznym, 
pozornym i prawdziwym.
Do której kategorii możemy zaliczyć filmową postać babci Jadwigi?
Dokonajcie krótkiego uzasadnienia.

 – Dziś często kreuje się autorytety medialne, które zdobywają wielką popu-
larność. Takie autorytety przyjmują sylwetki idoli, znajdując swoich fanów. 
Czy widzicie jakieś różnice między idolem a autorytetem tradycyjnym? 
Jeśli tak, to jakie?

4. Wykład nauczyciela (8 min)
a) Definicja autorytetu.
b) Co składa się na autorytet?
c) Rodzaje autorytetu 

 � autorytet tradycyjny: rodzice, rodzina,
 � autorytet pedagogiczny: nauczyciel, wychowawca, profesor,
 � autorytet społeczny: prawdziwy, formalny, merytoryczny,
 � autorytet medialny: pozorny, idol.

5. Autorytet a idol. Kryształ wartości – praca w grupach (12 min)
a) Podział uczniów na grupy (parzystą liczbę).
b) Rozdanie kopert z kryształem wartości

 � grupy parzyste otrzymują kryształ wartości autorytetów (załącznik 1),
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 � grupy nieparzyste otrzymują kryształ wartości idoli (załącznik 2).
c) Polecenie:

Zadaniem uczniów jest ułożenie z 9 otrzymanych rombów kryształu war-
tości. Jeden romb czysty – do wypełnienia przez uczniów.
Po wspólnej naradzie uczniowie umieszczają na odpowiednich pozio-
mach cechy człowieka, które są źródłem uznania go za autorytet. Najwyżej 
umieszczają romb z cechą najważniejszą, w środku mniej istotną, a w dole 
kryształu – zdaniem uczestników – najmniej ważną. W ten sam sposób 
pracują grupy nieparzyste, układając kryształ wartości cechujący idola.

d) Po ułożeniu kryształu liderzy grup relacjonują sposób ułożenia rombów, 
dodając uzasadnienie takiego wyboru.

6. Bohaterowie a idole. Pogadanka podsumowująca (5 min)
a) Nauczyciel cytuje (lub wyświetla na ekranie) gorzki osąd o idolach. 

„Kiedyś był bohater, teraz jest idol. Taka skarlała wersja bohatera na nasze 
czasy. Idol bez swoich wyznawców skończy w szpitalu psychiatrycznym, 
a fan zawsze będzie mógł sobie znaleźć inny obiekt uwielbienia”. 

Paulina Nowosielska
b) W czym tkwi gorycz tego stwierdzenia?
c) Czy można się zgodzić z taką prezentacją idola?
d) Dokończcie zdanie: „Bohater to…”

 ZAŁĄCZNIK 1 

Autorytet
1. Mądrość życiowa
2. Wzorowa postawa moralna
3. Siła charakteru
4. Poczucie humoru
5. Niezawodność 
6. ------
7. Wiedza
8. Szacunek wobec innych
9. Dotrzymywanie słowa

 ZAŁĄCZNIK 2 

Idol
1. Mający wiele fanów
2. Cieszący się popularnością
3. Supergwiazda
4. Bohater programów rozrywkowych
5. Celebryta
6. ------
7. Dba o modę
8. Ma talent
9. Cechuje go pewność siebie
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 ZAŁĄCZNIK 3 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

DEFINICJA AUTORYTETU
Istnieje wiele różnych definicji słowa „autorytet”. Są one formułowane z odmien-
nych punktów widzenia. Wywodzi się ono bezpośrednio od łacińskich słów 
auctoritas, auctoritatis, oznaczających m.in.: ważność, wpływ, wzór, przykład, 
wiarygodność (Jarmoszko 2010, s. 16). Autorytet to poważanie, jakim cieszy się 
osoba lub instytucja ze względu na swoją wiedzę lub postawę moralną, osoba 
stawiana za wzór do naśladowania, mająca wpływ na postawy i myślenie innych 
ludzi, a także ciesząca się ich dużym szacunkiem. Źródłem autorytetu mogą być 
umiejętności i wiedza, cechy osobowe, sposoby działania i postępowania zgod-
nego z ogólnie cenionymi wartościami” (Stach 1998, s. 28–30). Maria Żebrowska 
i Barbara Łuczyńska (1969, s. 382) uznały „autorytet” za „wynik jedno – lub dwu-
stronnej interakcji między dwiema osobami, dwiema grupami lub osobą a grupą, 
w przebiegu której jedna ze stron nabywa tendencję do modelowania swojego 
sposobu myślenia lub ustosunkowania, lub zachowania zgodnie z wzorami myśle-
nia, ustosunkowania, zachowania reprezentowania przez drugą stronę”.

Aktualnie toczy się dyskusja na temat „współczesnego autorytetu”, której 
wyniki wskazują między innymi na istnienie zapotrzebowania na autorytet oraz 
pokazują dużą zmianę rozumienia tego pojęcia w życiu społecznym. We współ-
czesnym społeczeństwie można zaobserwować zmiany znaczenia oraz funkcji 
autorytetu, związane ze zmianą w pojmowaniu wartości i norm. Autorytet coraz 
częściej przyjmuje sylwetkę idola. Nadal jednak autorytet jest jednym z głównych 
filarów życia społecznego, warunkiem powodzenia we wszelkich działalnościach, 
zwłaszcza w wychowaniu i edukacji (Więckowska 2009, s. 14).

AUTORYTET TRADYCYJNY
Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem Hannah Arendt, iż konieczność istnienia 
autorytetu jest w dziedzinie wychowania bardziej wiarygodna i widoczna niż 
gdziekolwiek indziej (Arendt 1994). Autorytet rozumiany jako „wpływ osoby lub 
organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego” 
(Okoń 2001, s. 32) w pedagogice można odnieść do rodziny, jako pierwszej i fun-
damentalnej grupy w życiu dziecka.

Autorytet rodzicielski może występować jako ogólne tło procesu wychowaw-
czego lub jako określone narzędzie wpływu pedagogicznego, jest jednym z naj-
ważniejszych naturalnych środków nakłaniania dzieci, by przejmowały pożądane 
przez rodziców właściwe normy, wartości oraz wzory postępowania. Gdy go 
zabraknie, występują poważne zakłócenia w procesie wychowania oraz rozwoju, 
osobowość pozostaje chwiejna, dziecku brakuje poczucia bezpieczeństwa, żyje 
w lęku (Jarmoszko 2010).
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W wychowaniu szczególną rolę i znaczenie odgrywa autorytet matki. Ona 
jako pierwsza wskazuje wzorce, zaznajamia z nowym, wprowadza pierwsze zakazy 
oraz kreuje pozytywne więzy uczuciowe. Z kolei autorytet ojca jest podstawą 
harmonii rodzinnej, stanowi on uzupełnienie miłości matczynej i podstawę zrów-
noważonego wychowania. Autorytet ojcowski jest niezbędny do tego, by chronić 
dziecko przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami, z którymi dziecko nie jest 
w stanie poradzić sobie samodzielnie (Jarmoszko 2010).

Jadwiga Raczkowska zwróciła uwagę na fakt, iż „nie ulega wątpliwości, że 
tradycyjnie pojmowany autorytet rodziców ulega erozji. Dzieje się tak od dawna, 
ale w ostatnich latach proces ten przybrał na sile. Kiedyś zachowywały znaczą 
trwałość przekazywane dzieciom przez rodziców tradycje, wiedza pokoleń, 
obyczaje, przyzwyczajenia, rozmaite stereotypowe zachowania. Obecnie zmiany 
cywilizacyjne i technologiczne burzą tę trwałość w stopniu zagrażającym ciągłości 
doświadczeń” (Raczkowska 1999, s. 7). Nie licząc specyficznego okresu w życiu 
młodego człowieka, do zasadniczych przyczyn erozji autorytetu rodzicielskiego 
możemy zaliczyć: brak właściwego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem; brak 
spędzania wspólnie czasu; brak konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem; 
niejednolite oddziaływanie wychowawcze obojga rodziców na dziecko; rozbież-
ność między głoszonymi normami etyczno-moralnymi a postępowaniem w życiu 
codziennym. (…)

AUTORYTET SPOŁECZNY
(…) We współczesnym świecie coraz częściej poruszana jest kwestia upadku spo-
łecznych autorytetów, braku wzorów osobowych, których postępowanie byłoby 
cenione przez innych i uważane za godne naśladowania. Według badań przepro-
wadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w roku 2009 niemal trzy 
czwarte respondentów uznała, iż posiadanie w życiu osób stanowiących wzór do 
naśladowania pełni dla nich bardzo ważną rolę. Analiza wyników badań wyka-
zała, że 52% Polaków za wzór uznaje własnych rodziców. Co szósty ankietowany 
wymienił Jana Pawła II jako osobę, która wywarła znaczący wpływ na jego życie. 
Dalsze odpowiedzi oscylowały wokół postaci: dziadków (6%), nauczycieli, wycho-
wawców, profesorów (6%) oraz współmałżonków (6%). Jedynie nieliczni wskazali 
osoby publiczne lub postaci historyczne, przyjaciół, rodzeństwo czy też przełożo-
nych (Komunikat z badań. Wzory i autorytety Polaków 2009). (…)

Bezsporny jest fakt, że w roku 2009 dla Polaków największym autorytetem 
był Papież. Osoba Jana Pawła II była postrzegana w odpowiedziach respondentów 
jako wzór osobisty, mający wpływ na ich codzienne życie, a także autorytet spo-
łeczny, pełniący rolę swoistej ikony. Opinię tę podzielali Polacy również w latach 
2010–2012, według badań OBOS z marca 2012 r. dla 94% ankietowanych Ojciec 
Święty Jan Paweł II wciąż był autorytetem, z czego 73% korzystało z jego nauki 
w codziennym życiu1. (…)
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AUTORYTET MEDIALNY
(…) Autorytet medialny jest pojęciem niedokładnie sprecyzowanym. „Dzisiaj lu-
dzie ulegają bezkrytycznie autorytetowi bezosobowych mass mediów – zwłaszcza 
telewizji, magii gwiazd muzyki pop, narzucających im określony sposób myślenia, 
wartościowania moralnego i styl bycia. Bezosobowe »autorytety« oddziałują na 
odbiorów kultury masowej przez ukrytą indoktrynację motywowaną głównie 
względami komercyjnymi, obniżają krytycyzm, propagują konsumpcyjną filozofię 
życia” (Chlewiński 1997, s. 166). Maciej Iłowiecki zwrócił uwagę na fakt, iż współ-
cześnie „autorytetem staje się osoba wylansowana i możliwie często pokazywana 
(cytowana)” (Iłowiecki 2012, s. 142). Autor pisał dalej, że „media masowe mają 
pozycję miarodajnego gremium, decydującego o tym, kto powinien być autoryte-
tem, a kto nie powinien nim być. Podobnie jest z autorytetem wartości, instytucji, 
tradycji. Wszystko można dziś ośmieszyć, podważyć, zniszczyć – bądź właśnie 
wylansować” (Iłowiecki 2012, s. 143).

Media stwarzają inne niż przed powstaniem kultury masowej kryteria au-
torytetu. Kreują one przede wszystkim idoli publiczności i siłą rzeczy autorytet 
medialny podąża w tym kierunku. Współcześnie uważa się wręcz, że autorytet 
zdobył popularność idola.

Termin „idol” ma trzy podstawowe znaczenia:
1) według Francisa Bacona, jest to złudzenie optyczne;
2) bóstwo będące przedmiotem kultu;
3) osoba naśladowana i uwielbiana niemal bezkrytycznie, ciesząca się szczególną 

popularnością, np. aktor, piosenkarz, sportowiec (Jaroszyński 2010, s. 54).

„Okres idoli” w naszym kraju jest obecnie w pełnym rozkwicie. Słowo „idol” 
kojarzy się przede wszystkim z osobą popularną, otoczoną zainteresowaniem, 
mającą swoich fanów. Miano idola najczęściej przypisuje się sławnym sportow-
com, aktorom, piosenkarzom. Ponadto bohaterowie filmów, seriali i programów 
rozrywkowych zyskują miano idoli, osób, z którymi utożsamiają się dzisiejsze 
dzieci i młodzież, które z kolei przejmują ich styl życia, poglądy, stosunek do 
świata, zachowanie, a nawet ubiór i słownictwo. To telewizyjni celebryci stanowią 
źródło wiedzy o życiu, wskazują drogę rozwiązywania problemów, które napotyka 
na swej drodze młody człowiek. „Kiedyś był bohater, teraz jest idol. Taka skarlała 
wersja bohatera na nasze czasy. Idol bez swoich wyznawców skończy w szpitalu 
psychiatrycznym, a fan zawsze będzie mógł sobie znaleźć inny obiekt uwielbie-
nia”(Nowosielska 2002).

Magdalena Wasylewicz 
Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol 35, No 1 (2016)
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Autorytet nauczyciela

POJĘCIE I ROZUMIENIE AUTORYTETU
Transformacja ustrojowa w Polsce przyczyniła się do upadku wielu autoryte-
tów, a przecież pełniły one ważną rolę w kształtowaniu pokoleń – były punktem 
odniesienia, stanowiły wzór, pomoc w sytuacjach trudnych wyborów, konfliktów 
i zawirowań życiowych, odnoszono się do nich w kwestiach zarówno ważnych, jak 
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i spornych. Dokonujące się dynamicznie przemiany, bunty i protesty przyczyniły 
się do zastępowania autorytetów głosem mas (tłumu), które bardziej cenią siłę 
niż autorytet. Łącząc zjawisko autorytetu raczej z panowaniem i manipulacyjną 
władzą niż z dobrowolnie przyjmowanym wpływem, współczesna kultura dyskre-
dytuje już samo poszukiwanie autorytetów, bądź zakładanie pozytywnej ich roli 
w rozwoju człowieka.

 Zygmunt Bauman zauważa, że „świat pozbawiony klarowności” jest niebez-
pieczny. Niekiedy pod postacią atrakcyjnych haseł głosi się poglądy nacechowane 
nietolerancją wobec innych, propaguje kult siły czy ideały życia „wolnego” od 
wartości kultury i cywilizacji. (…)

We współczesnej pedagogice autorytet rozumiany jest jako szacunek, zaufanie 
i poważanie dla nauczyciela będącego ekspertem naukowym, doradcą, wzorem 
osobowym, a także osobą, z którą identyfikują się uczniowie. Autorytet nauczycie-
la zależy od umiejętności przekształcania relacji z uczniem w kierunku autonomii 
w atmosferze dialogu i wspólnego poszukiwania. (…)

Autorytet bywa mylony z postawą autorytatywną, czyli pewnym sposobem 
zachowania się. Postawa autorytatywna działa na dzieci na zupełnie innej zasadzie 
niż autorytet. Autorytet jest w gruncie rzeczy wynikiem przyjęcia przez dzieci 
świadectwa życia – świadectwa, które ma wysoką rangę argumentu. Postawą 
autorytatywną można zmusić do aktualnego posłuchu, można utrzymać karność. 
Jednak taka postawa daje złudzenie skuteczności oddziaływania. 

 Dziecko poznaje autorytet w procesie wychowania rodzinnego. Rodzicielski 
autorytet jest pierwotny, wywodzi się on z faktu, że rodzice dali życie dzieciom, 
że razem z nimi tworzą wspólnotę rodzinną. Drugim po rodzicach autorytetem 
dla dziecka jest nauczyciel, który przyczynia się do wzrostu swego dziecka, potrafi 
odpowiadać na jego najgłębsze, ludzkie potrzeby. Posiadany przez nauczyciela 
autorytet powinien ujawniać się w atmosferze i szacunku dla dziecka.

Na autorytet składa się prawość charakteru, odwaga cywilna, wysoka kultura 
osobista, tzw. klasa, kapitał intelektualny, zaufanie innych i fachowość. Źródłem 
autorytetu mogą być umiejętności, wiedza, cechy osobowe, sposoby działania, po-
stępowanie zgodnie z cenionymi wartościami etycznymi, bądź moralnymi, takimi 
jak: uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość, szacunek do człowieka. Pojęcia 
moralne są bezwzględne, nie podlegają zmianie. Także mądrość życiowa (wiedza, 
doświadczenie, refleksja) przejawiająca się w konkretnym sposobie działania 
może stać się źródłem autorytetu. Postawa wobec życia, trudów, obowiązków, rze-
telność ich wykonywania są czynnikami składowymi, warunkującymi autorytet.

Autorytet nie jest równoznaczny ze statusem społecznym, choć dla wielu ma 
znaczenie, bardziej związany jest z normami i wartościami nie tyle werbalizo-
wanymi, co realizowanymi. Powierzenie komuś ważnej funkcji staje się z zasady 
nadaniem autorytetu formalnego. (…)
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RODZAJE AUTORYTETU
W literaturze spotykamy się z pewną kategoryzacją autorytetu:
Autorytet formalny – wynikający z powierzonego stanowiska lub pozycji spo-
łecznej; ranga i prestiż są źródłem uznania. (…) Autorytet formalny wynika z po-
wierzenia komuś ważnej funkcji, np. wychowawcy klasy, dyrektora, wizytatora.
Autorytet realny – zależny od człowieka, który żyje zgodnie z zasadami wyzna-
wanymi, wykazuje zgodność głoszonych wartości z realizowanymi w swoim życiu.
Autorytet naukowy – uznawany w danej dziedzinie, specjalności, jako wyraz wie-
dzy, umiejętności, kunsztu naukowego, ale też uczciwości, godnego postępowania 
na niwie nauki.
Autorytet pedagogiczny – wynikający z umiejętności wychowawczych, ma 
ścisły związek z autorytetem moralnym. Charakteryzuje się etycznym działaniem 
w relacjach interpersonalnych. Aby wychowywać nie wystarczy mieć rację, trzeba 
umieć kochać. Istotna jest dbałość o godność i powagę zawodu nauczyciela. 
Autorytet prawdziwy – wynikający z cech osobowości, postaw, zachowań, wie-
dzy, mądrości.
Autorytet pozorny – fałszywy, oparty na strachu lub fałszywych przesłankach. 
Prezentowana w mediach przebojowość, powoduje, że uznaniem cieszą się 
pozorne „autorytety”, które niosą ze sobą doraźną korzyść. Ma to związek 
z komercjalizacją życia, przemianami transformacyjnymi, w wyniku których 
dokonała się inwersja wartości. 
Autorytet merytoryczny – jest wynikiem wysokiej społecznej oceny wiedzy 
lub umiejętności, dotyczących konkretnej dziedziny. Wiedza nie jest kryterium 
najważniejszym, dezaktualizuje się szybko, ale też nie jest warunkiem postępowa-
nia etycznego, moralnego, o czym świadczą dzisiejsze afery wstrząsające światem 
i Polską. (…)

BUDOWANIE AUTORYTETU
Autorytet związany jest z siłą woli, prawością, wewnętrzną dyscypliną, powścią-
gliwością, zasadami etyczno-moralnymi, zasadami zachowania i skromnością, ale 
równocześnie z odwagą cywilną, godnością. Autorytetu nie dostaje się w prezen-
cie, pracuje się na niego całym swoim życiem, choć można go osiągnąć znacznie 
wcześniej. „Tam gdzie nie ma autorytetów – wchodzą idole; tam gdzie nie ma 
wiary – magia; gdzie brak kierowania – rosną presje rówieśników”.

W budowaniu zasad, wartości, piękna w młodym człowieku uczestniczy 
nauczyciel, który wiele czasu (niekiedy więcej niż rodzice) spędza z uczniem. Nie 
jest więc obojętne, kim jest, jaką jest osobowością, czego wymaga, jaki system 
wartości prezentuje, jakie ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Budo-
wanie autorytetu to nieustająca praca nad sobą i ze swoimi uczniami, niezależnie 
od tego, czy są uczniami czy studentami.

Prof. Teresa Olearczyk, Wychowawca, 10/2012



Pytam.edu.pl to portal dla nastolatków, 
gdzie otrzymają odpowiedzi na ważne dla nich pytania.

książka dla nauczycieli i rodziców 
– porady związane z kluczowymi 
obszarami życia nastolatka XXi wieku.

  jak postępować z nastolatkiem 
(w wieku 11-17 lat)?

  jak pomóc mu przejść etap 
buntu i nastoletnich kryzysów?

  czym jest cyberświat 
dla naszych dzieci?

Bogna Białecka, psycholog, żona, 
mama czwórki dzieci, autorka szeregu 
poradników psychologicznych doty-
czących wychowania dzieci i relacji 
małżeńskich. Stały współpracownik 
„Przewodnika Katolickiego” oraz 
„Polonia Christiana”. Pracuje zarówno 
z dorosłymi jak młodzieżą, jako wy-
kładowca oraz prowadząc warsztaty. 
Redaktorka portalu dla nastolatków 
www.pytam.edu.pl

Pytam.edu.pl to portal dla nastolatków odpowiadający na ważne 
dla nich pytania, pomagający w podejmowaniu dobrych decyzji. 
Obejmuje tematykę zdrowia (zarówno fizycznego, jak psychicznego) 
pielęgnowania przyjaźni, rozwijania pasji, efektywnej nauki, umie-
jętności obrony przed manipulacjami, zapobiegania zachowaniom 
ryzykownym. Przystępne artykuły, 
krótkie filmy i infografiki dosto-
sowane są do potrzeb nastolatków. 
Stanowią doskonały punkt wyjścia 
dla rodziców do rozmowy z nastolat-
kiem o ważnych dla niego sprawach.

Bogna Białecka     TY I TWÓJ NASTOLATEK

B o g n a  B i a ł e c k a

PORADNIK   DLA RODZICÓW

Bogna Białecka

Ty i Twój 
nastolatek. 
Poradnik 
dla rodziców
Poznań 2017


