Odmienne perspektywy
Uczestnicy zastanowią się, jaką rolę odgrywa perspektywa w ocenianiu informacji
powiązanych z widocznością w Internecie – ich samych lub innych osób.
Uświadomią sobie właściwe czynniki kontekstowe (np. czas, elementy kulturowe,
społeczne, uwarunkowania lokalne, regionalne lub globalne), które mają wpływ na
wizerunek w Internecie. Ponadto uczestnicy zastanowią się nad wpływem informacji,
które zamieszczają w Internecie, na relacje z rodziną, znajomymi i osobami, z
którymi łączą ich bardziej formalne kontakty (np. nauczycielami, pracodawcami).

Zasoby
Iluzja twarz-wazon
Arkusz z profilem Kamila w serwisie społecznościowym

Czym jest perspektywa?
Część pierwsza
Image Class Interaction
Wyświetl przy pomocy rzutnika obraz z iluzją twarz-wazon. Zadając pytania, poproś
uczestników, aby podchodzili i wskazywali obrazy, które widzą.
Zwróć się do uczniów
Co widzicie, patrząc na ten obraz?
Ile z Was widzi wazon?
Ile z Was widzi dwie twarze?
Czy widzicie jedno i drugie na raz?
To, co widzicie, zależy od obranej perspektywy. Czym według Was jest
perspektywa?
Interakcja z klasą
Zapisz na tablicy definicje podane przez uczestników.
Poinformuj uczniów
Perspektywa to szczególne podejście do czegoś; punkt widzenia.

Część druga
Poinformuj uczniów
Rozpatrzmy kolejny przykład. Załóżmy, że nasz kolega Piotrek zakwalifikował się do
szkolnej drużyny piłkarskiej. Kiedy informuje o tym mamę, mówi: „Dostałem się do
drużyny piłkarskiej!”, a matka jest bardzo dumna z syna.
Kiedy Piotrek mówi o tym przyjacielowi, Danielowi, ten odpowiada, że bardzo cię
cieszy.
Piotrek przekazuje tę informację również swojemu koledze Wojtkowi. Jednak Wojtek
również chciał się zakwalifikować do drużyny i Piotrek zajął jego miejsce. Dlatego
Wojtek wcale się nie cieszy.
Piotrek należy ponadto do kółka naukowego i z powodu treningów nie może

uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Kiedy powiadamia o tym Martę, która jest
przewodniczącą kółka, nie podoba jej się to.
Wszyscy ci ludzie z otoczenia Piotrka poznali tę samą informację: Chłopak dostał się
do drużyny piłkarskiej.
Zwróć się do uczniów
Dlaczego więc każda z tych osób inaczej reaguje?
Dlaczego ich perspektywy i zróżnicowane relacje z Piotrkiem mają znaczenie?
Czy przychodzą Wam na myśl inne przykłady na to, że różni ludzie mogą inaczej
postrzegać te same sytuacje?
Dlaczego perspektywa ma znaczenie?

Autorefleksja
Część pierwsza
Interakcja z klasą
Podziel uczestników na grupy 3- lub 4-osobowe. Rozdaj wszystkim grupom arkusze
papieru i długopisy lub ołówki.
Poinformuj uczniów
Każda grupa otrzyma ode mnie arkusz z fikcyjnym profilem Kamila w serwisie
społecznościowym oraz karteczkę. Na karteczce zapisane jest imię osoby z
otoczenia Kamila. W grupie wyobraźcie sobie, że oglądacie ten profil oczami osoby z
karteczki. Jak myślicie, kim jest Kamil? Jakie możecie wysnuć domysły? Co lubi?
Czego nie lubi? Co komentował? Jak postrzegacie Kamila ze swojej perspektywy?
Macie 10 minut. Na koniec przygotujcie się na prezentację.
Poproś każdą grupę o przedstawienie wniosków.
Potencjalne role lub osoby w otoczeniu Kamila:
1. Matka Kamila, która martwi się o bezpieczeństwo syna.
2. Przyjaciel Kamila, który go podziwia.
3. Dziewczyna z sąsiedniej szkoły, która nie zna Kamila.
4. Nauczycielka Kamila.
5. Potencjalny pracodawca, który zastanawia się nad zatrudnieniem Kamila
Zwróć się do uczniów
Na czym polegały różnice w Waszych sposobach postrzegania i oceniania Kamila?
Z czego wynikają takie różnice?
Czy uważacie, że wszystkie oceny były adekwatne? Dlaczego?
Czy przypominacie sobie podobne sytuacje w Waszym życiu, kiedy różni ludzie
inaczej zrozumieli tę samą informację?
Zwróć się do uczniów

Ilu z Was zdarzyło się pokłócić z rodzicami lub opiekunami? A ze znajomymi?
Ile z Was korzysta z serwisów społecznościowych? Czy zastanawiacie się nad tym,
jak inni odbierają Wasze profile w serwisach społecznościowych?
Czy zdarzyło się Wam usunąć jakieś treści lub odznaczyć siebie w materiale
udostępnionym w serwisie społecznościowym (np. na zdjęciach, w filmach, postach
tekstowych)? Dlaczego?

Refleksje nad perspektywą
Część pierwsza
Poinformuj uczniów
Zastanówcie się nad różnymi poziomami znajomości z ludźmi z Waszego otoczenia.
Zwróć się do uczniów
Czy zachowujecie się inaczej w zależności od tego, w czyim towarzystwie
przebywacie? Czy ze znajomymi rozmawiacie w ten sam sposób co z rodzicami
(opiekunami) lub nauczycielami? Dlaczego? Dlaczego nie?
Poinformuj uczniów
Każdy z nas staje się nieco innym człowiekiem, w zależności od tego, gdzie i z kim
przebywamy.
W ramach tego ćwiczenia zajmiemy się tym, w jaki sposób prezentujemy się w
Internecie – a w szczególności w serwisach społecznościowych – oraz tym, jak
postrzegają nas inni w zależności od ich perspektywy.
Zwróć się do uczniów
Czy prezentujecie się inaczej różnym osobom w Internecie? Na przykład w takim
serwisie, jak Facebook możecie posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, ale
czy podpisujecie się nim pod wszystkim, co robicie w Internecie?
Na jakich platformach nie zawsze podajecie prawdziwe imię i nazwisko albo których
z nich używacie anonimowo? Dlaczego?
Czy wydaje się Wam, że informacje, które udostępniacie na swój temat w Internecie,
odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteście? Czy Wasze profile w serwisach
społecznościowych mówią o Was wszystko? Czy tego właśnie oczekujecie?
Zwróć się do uczniów
Jak mogliby postrzegać Was inni, gdyby mieli dostęp tylko do części informacji na
Wasz temat? Czy rodzice lub opiekunowie postrzegaliby Was z innej perspektywy,
gdyby widzieli wszystko, co robicie na jednej platformie, ale nie na innej?
Czy ustawiacie jakieś posty jako prywatne? Dlaczego?
Zwróć się do uczniów

Dużo mówiliśmy dzisiaj o kwestii perspektywy. Czego się nauczyliście na jej temat?
Jak jeszcze perspektywa wpływa na ocenę informacji? Czy przychodzi Wam na myśl
jakieś wydarzenie, w przypadku którego perspektywa miała ostatnio znaczenie? Jaki
wpływ ma perspektywa zarówno na nasze życie prywatne, jak i na aktualności w
mediach?

Zadanie
Część pierwsza
Zadanie
Zwróć się do uczestników z następującymi prośbami:
1. Zróbcie zdjęcie lub zrzut ekranu dowolnego posta w serwisie społecznościowym
(np. zdjęcia, filmu lub posta tekstowego), który wcale nie musi być Waszego
autorstwa.
2. Wybierzcie trzy typy odbiorców danego posta (np. znajomy, członek rodziny,
nauczyciel) i napiszcie w jednym akapicie, w jaki sposób każda z tych osób
może zareagować na ten post.
Na ostatnie 10 minut podziel uczestników na pary i poproś, aby przedstawili
partnerowi lub partnerce co najmniej dwa argumenty, dlaczego perspektywa ma
znaczenie w przypadku wybranego przez nich posta.
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