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WPROWADZENIE 

Ten podręcznik stanowi końcowy produkt projektu APPs (adresowanie nauczania w celu zapobiegania 
zjawisku cyberprzemocy w szkołach), strategicznego partnerstwa na rzecz innowacji w ramach programu 
Erasmus KA201, prowadzonego od 2017 do 2020 r., Którego głównym celem jest opracowanie narzędzi 
dydaktycznych do zapobiegania cyberprzemocy w formie pionowych modułów nauczania skierowanych 
do szkół od podstawowych do ponadgimnazjalnych. 

W szczególności podręcznik zawiera trzy pionowe moduły edukacyjne stworzone i pilotowane przez 
szkoły zaangażowane w projekt przy wsparciu całego partnerstwa, w tym agencji szkoleniowych i 
ekspertów w tej dziedzinie edukacji  

Szkoły partnerskie 

 SZKOŁY PODSTAWOWE:  

        ◦ Liceul Tehnologic Retezat, Uricani (RO) 

        ◦ Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano, Pesaro (IT) 

 NIŻSZE KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ:  

        ◦ Liceul Tehnologic Retezat, Uricani (RO) 

        ◦ Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano, Pesaro (IT) 

        ◦ Istituto Comprensivo Statale Mercantini, Fossombrone (IT) 

    WYŻSZE KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ: 

        ◦ Istituto di Istruzione Superiore F. Mengaroni, Pesaro (IT) 

        ◦ Istituto Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale, Fano (IT) 

        ◦ Zespół Szkół Centrum Edukacji, Plock (PL) 

        ◦ Escuela de Arte P. Almodóvar, Ciudad Real  (ES) 

  FINALNI UŻYTKOWNICY NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA 

 Oczekuje się, że użytkownikami tego podręcznika będą nauczyciele gotowi przyjąć innowacyjne 
podejście do zapobiegania cyberprzemocy w szkole, oparte na perspektywie pionowej i 
międzyprzedmiotowej, łącząc różne etapy programu nauczania za pomocą wspólnych ścieżek i strategii 
edukacyjnych oraz koncentrując się na dynamika, która wywołuje zachowania polegające na znęcaniu 
się, szczególnie w świetle odkryć neuronauki. 
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JAK UŻYWAĆ PODRĘCZNIKA 

Podręcznik składa się z trzech modułów, podzielonych na jednostki edukacyjne i plany lekcji, z których 
każdy dotyczy aspektu zapobiegania cyberprzemocy, zaczynając od refleksji nad rolą empatii, 
przechodząc przez świadomość wagi mediów, aby ostatecznie dojść do założenia aktywne zachowania 
prospołeczne, takie jak osoby postronne przyjmujące rolę obserwatorów. Aspekty te zostały 
zidentyfikowane pod koniec początkowej fazy badań i analizy potrzeb, przeprowadzonych poprzez 
ankiety dotyczące populacji szkolnej i ich rodzin, i stanowią etapy ścieżki rozwoju od szkoły podstawowej 
do szkoły średniej II stopnia, ponieważ uważa się ją za niezbędną do zapewnić ciągłość i pionową, 
modułową perspektywę uczenia się, aby przeprowadzać działania w możliwie najbardziej 
ustrukturyzowany sposób i uzyskiwać trwałe i stabilne efekty w dziedzinie szkolenia młodych ludzi.Każdy 
moduł składa się z wielu jednostek edukacyjnych zaprojektowanych i wdrożonych przez różne 
szkoły.Nauczyciele mogą korzystać z proponowanych materiałów, stosując zalecane metodologie, jak 
opisano, lub dostosowując je do różnych grup wiekowych. Ważne jest to, że moduły są traktowane jako 
część jednej ścieżki, ponieważ każdy z nich jest ściśle połączony z innymi. Użytkownik końcowy nadal ma 
możliwość tworzenia różnych tras, wybierając niektóre z proponowanych planów lekcji zgodnie ze 
specyficznymi potrzebami uczniów.Podręcznik jest napisany w języku angielskim. Dostępne będą wersje 
cyfrowe w językach partnerów projektu (włoskim, hiszpańskim i polskim).  

SPECIALNE WSKAZÓWKI 

Temat cyberprzemocy może budzić trudne problemy dla osób zaangażowanych w pracę. Zaleca się, aby 
zawsze mieć to na uwadze i aby nauczyciele byli świadomi systemów wsparcia w ich szkołach i 
miejscowościach.  

OPIS PROJEKTU 

GŁÓWNE CELE 

Głównym celem naszego projektu jest zajęcie się rosnącym zjawiskiem cyberprzemocy i 
osiągniemy to poprzez zapewnienie międzyprzedmiotowego i wertykalnego podejścia do 
zapobiegania zjawisku cyberprzemocy w szkołach.Proponowane ścieżki uczenia się zostały 
zaplanowane z uwzględnieniem następujących kryteriów:Pionowość: obejmująca wspólne cele 
edukacyjne, strategie, metodologie i kluczowe kompetencje obywatelskie, ale z różnymi 
treściami, technikami i narzędziami, zgodnie z określony poziom szkoły i kontekst geograficzny / 
społeczno-kulturowy, przy użyciu„pionowych modułów uczenia się”(VLM) Modułowość: tematy 
zostały podzielone na moduły i jednostki w ramach modułów, które można proponować w 
kolejności lub niezależnie.Uczenie się zorientowane na ucznia: uczniowie byli uważani za 
aktywnych graczy, zwłaszcza w twórczej fazie każdej jednostki.Możliwość uogólniania: moduły 
mają być dostosowane do każdej sytuacji nauczania / uczenia się, niezależnie od przedmiotu 
szkolnego lub umiejętności technicznych.Interaktywność: moduły są angażujące i interaktywne 
oraz wykorzystują takie strategie, jak praca grupowa, dyskusja i multimedia. 
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NAUKOWE I KULTUROWE ASPEKTY: 

Nie można poradzić sobie z zapobieganiem cyberprzemocy bez uwzględnienia emocjonalnej i relacyjnej 
dynamiki związanej z tym zjawiskiem, takiej jak brak empatii, cyfrowy narcyzm, nienawiść i przemoc w 
Internecie. Wszystkie te aspekty były zatem wcześniej badane w ramach badań nad najnowszymi 
badaniami z zakresu psychologii i neuronauki.Dużo uwagi poświęcono również analizie języka i jego 
możliwych zastosowań z perspektywy humanizmu, promowaniu zachowań prospołecznych i 
świadomości oraz wyrażaniu uczuć: 
•szacunek 
•empatia 
• znajomość siebie i innych  

ODNIESIENIA TEORETYCZNE: 

Emocjonalne samorozpoznanie i odbicie lustrzane (Lacaniteorilustra). 
Algorytmy Facebooka i Google: usuń różne, podejdź podobnie 
Zaburzenia w mediach społecznościowych: strach przed przegapieniem (FOMO); Alone 
together, „uzależnienie” od smartfona.Koniec empatii: cyfrowy narcyzm. 
Zjawisko cyberprzemocy: definicja, rodzaje, profile.Zapobieganie cyberprzemocy: rola 
szkoły(odniesienia bibliograficzne znajdują się w każdym rozdziale)  

CELE NAUCZANIA: 

WIEDZA 

● dynamika komunikacji i jej agenci: nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, szum, informacja 
zwrotna, przekaz (model Schramma) 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu różnych mediów 
● wzorce i zachowania komunikacji online, określenie terminologi,skutecznie 
 komunikować się i dzielić pomysłami zapośrednictwem różnych mediów 

 
• używać szeregu narzędzi cyfrowych do przetwarzania, prezentowania i rozwijania pomysłów i 
narracji 
•rozpoznawać cyberprzemoc w różnych formach 

        •zapoznaj się z wytycznymi i najlepszymi praktykami dotyczącymi poszukiwania / udzielania 
wsparcia, gdy jesteś zaangażowany w epizody cyberprzemocy (z punktu widzenia ofiary, dręczyciela 
lub osoby postronnej) odwołać się do obowiązujących przepisów w zakresie cyberprzemocy 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
Pod koniec zajęć studenci powinni umieć: 
•  używać określonej terminologii w odpowiednim kontekście 
• skutecznie komunikować się i dzielić pomysłami za pośrednictwem różnych mediów 
• używać szeregu narzędzi cyfrowych do przetwarzania, prezentowania i rozwijania 
pomysłów i narracji 
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•rozpoznawać cyberprzemoc w różnych formach 
• zapoznaj się z wytycznymi i najlepszymi praktykami dotyczącymi poszukiwania / udzielania 
wsparcia, gdy jesteś zaangażowany w epizody cyberprzemocy (z punktu widzenia ofiary, 
dręczyciela lub osoby postronnej 
 
TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ WSPÓŁPRACY  
 
Wspólna,nauka,wykłady     
Cyfrowe opowiadanie historii    -  
Praca zespołowa.Role-play     
Debata w Sali lekcyjnej 
 
ZASOBY I MATERIAŁY 
 
Istniejące materiały(filmy,zdjęcia,tekstyitp.) 
nowe materiały opracowane przez uczniów (prezentacje PPT, skrypty, rysunki, eseje, 
wiersze, teksty piosenek, zdjęcia, filmy wideo, piosenki, przedstawienia, produkty 
multimedialne (hiperteksty) poprzez cyfrowe opowiadanie historii przy użyciu specjalnego 
oprogramowania i aplikacji(Thinglink),Timetoast,Pinterest). 
Następujące narzędzia i sprzęt zostały wybrane w zależności od różnych 
działań:Komputery/programy do projektowania graficznego (Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop 
 
OCENA  
 
Ocena celów nauczania poprzez testy online/papierowe i rubryki ewaluacyjne 
 Plany lekcji są podzielone na trzy fazy, które mogą być wspierane przez narzędzia 
audiowizualne 

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

Lekcja jest dzielona na 3 fazy zależnie od narzędzi 

 FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
 FAZA 2 TWÓRCZA 
 FAZA 3 DZIELENIE SIĘ PRODUKTAMI I OCENA 
 
Główne kroki w każdej fazie: 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 

• Wprowadzenie jednostki do uczniów 

• Burza mózgów 
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• Analiza treści i dyskusja (każda szkoła przedstawia treści według swojej grupy 
wiekowej) 

•Wykorzystanie istniejących filmów, aby zachęcić do refleksji i dyskusji 
• Pisanie tekstów na ten temat 

FAZA 2 - FAZA TWÓRCZA 

Tworzenie prac multimedialnych poprzez: 

• Burza mózgów w poszukiwaniu pomysłów 

• Szkice 

• Faza operacyjna warsztatów 

• Projekt storyboardu 

• Tworzenie produktów za pomocą cyfrowych narzędzi do opowiadania historii zgodnie z różnymi 
poziomami szkoły 

• Rubryki oceny pracy zespołowej (w toku) 

● FAZA 3 - UDOSTĘPNIANIE I OCENA 

● Powstałe prace można udostępniać innym szkołom za pośrednictwem platform edukacyjnych 
lub mediów społecznościowych. 

● Narzędzia oceny zostały opracowane i są dostępne w załączniku do niniejszego podręcznika. 

       OCENA WYNIKÓW 

● Wykonane prace zostały ocenione poprzez: 

● Rubryki oceny pracy zespołowej (w toku) Testy wiedzy, umiejętności i zachowania (testy pre i 
post) 

PIERWSZY MODUŁ „ROLA EMPATII” skupia swoją uwagę na EMPATII, aby podkreślić 
znaczenie empatycznego zachowania jako sposobu zapobiegania i zwalczania 
cyberprzemocy. 

Proponowane lekcje są poparte materiałami audiowizualnymi i mają na celu umożliwienie 
uczniom połączenia abstrakcyjnych pojęć z ich osobistym doświadczeniem. Po wprowadzeniu 
pojęcia empatii poprzez różne działania mające na celu wyjaśnienie głównych aspektów 
teoretycznych, uczniowie mają skupić się na tym, jak język kształtuje naszą wizję świata i 
nasze relacje. Język jest charakterystyczną cechą ludzi i pozwala nam wyrażać idee, emocje i 
uczucia. Uczniowie pracują nad określonymi słowami, badając ich użycie denotacyjne i 
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konotacyjne. Ale język z konieczności prowadzi również do dialogu i dlatego jest środkiem, za 
pomocą którego nawiązujemy kontakt z innymi jednostkami. Dlatego szczególną uwagę 
zwraca się na społeczną funkcję języka oraz na to, jak można wykorzystać empatię do 
poprawy komunikacji, ponieważ pozwala ona myśleć, czuć i działać z perspektywy 
innych.Kiedy jesteś empatyczny, musisz odnieść się do własnych bolesnych doświadczeń, aby 
połączyć się z innymi. W ten sposób ludzie empatyczni są silniejsi, a nie słabi ani 
sentymentalni, jak czasami myślą uczniowie. Siła bierze się ze świadomości, że jesteśmy w 
stanie pokonać bolesne wydarzenia życiowe. Uczniowie proszeni są o zastanowienie się, jak 
empatia może przekształcić negatywne emocje wyrażane przez „słowa, które ranią”, takie jak 
beznadziejność, strach, złość, nienawiść itp. Za pomocą przeciwnych „słów, które leczą”: 
nadziei, czułości, miłości, współczucie, podziw itd. To jest siła empatii! 

Prześlij opinię 

Historia 

Zapisane 
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Liceul Tehnologic Retezat 

 

Moduł Rola Empatii 

Poziom Podstawowy 

Tytuł PRZYJAŻŃ TAK-NĘKANIE-NIE 

Cele nauczania. 
Wiedza,Umiejętności,          
Kompetencje  
 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● trochę terminologii dotyczącej 

zastraszania i empatii 
● ● różne aspekty bullyingu i 

cyberprzemocy 
● ● jak zmienia się komunikacja przy 

użyciu różnych mediów 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej terminologii w 

odpowiednim kontekście 
● ● skutecznie komunikować się i 

dzielić pomysłami za pomocą różnych 
środków: rysunków, zdjęć i muzyki 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
●  okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

Czas Wprowadzenie do tematu: 2 godziny 

Faza twórcza: 6 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła i materiały 
 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Aplikacje lub oprogramowanie cyfrowe (takie jak Scratch, eTwinning, 
Teachersconnect, Edmodo, Pinterest itp.) 
● Arkusze 
● Zdjęcia 
● Filmy 

Treść ● Rola empatii: 
●  pojęcie empatii 
●  trochę terminologii dotyczącej zastraszania i empatii 
●  różne aspekty bullyingu i cyberprzemocy 
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Opis rozdziału   Empatia to podstawowa umiejętność radzenia sobie z różnorodnością i konfliktami w 
naszej globalnej społeczności dlatego stanowi niezbędny warunek w zapobieganiu 
znęcaniu się. Co więcej, odgrywa kluczową rolę w każdym procesie uczenia się, 
ponieważ empatia zmusza nas do intelektualnej współzależności, która wzmacnia 
wszelkie inne narzędzia uczenia się. 
Dlatego fundamentalne znaczenie ma nauczenie dzieci empatii, poprzez informacje i 
kreatywność, zachęcając je do patrzenia na świat z perspektywy innych ludzi i 
chodzenia, choćby tylko na kilka kroków, w butach. 
W ramach tej jednostki studenci będą zaangażowani w działania twórcze, takie jak 
rysunki i odgrywanie ról, stymulujące ich zrozumienie pojęcia empatii i jej roli w 
relacjach międzyludzkich. 

 
FAZA1 WPROWADZENIE 

 
Lekcja 1: „Rozgrzewka” Czas: 2 godziny 
Nauczyciel wprowadza temat, zadając uczniom serię pytań związanych z pojęciem 
empatii. 
Pytania: 
Jak się czujesz, kiedy stawiasz się na miejscu kogoś innego? Jeśli kiedykolwiek zraniłeś 
uczucia innej osoby, czy zastanawiałeś się, jak byś się czuł lub co zrobiłbyś na jej 
miejscu? 
Nauczyciel zbiera odpowiedzi uczniów (ustne lub pisemne) i zapisuje na tablicy kilka 
słów kluczowych lub zdań, ewentualnie używając innego koloru dla tych odnoszących 
się do pojęcia empatii, takich jak życzliwość, poczucie tego samego itp. 
Nauczyciel pisze definicję empatii, np. „Postaw się na miejscu kogoś innego” lub „patrz 
na świat oczami innych” i zachęca dzieci do powiedzenia, które ze słów / wyrażeń na 
tablicy są związane z empatią. 
Aby wyjaśnić pojęcie empatii, nauczyciel opowiada historię małej ważki i pokazuje 
dzieciom film z piosenką: „Jedna mała ważka” 
Niech uczniowie zastanowią się, jak by to było, gdyby w szkole wszyscy okazywali 
sobie wzajemną empatię. 
Dzieci wymieniają się opiniami w małych grupach, a następnie jeden uczeń z każdej 
grupy opowiada pozostałym klasie. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy. 
Na koniec lekcji dzieci słuchają piosenki „Jedna mała ważka” i śpiewają razem. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
FAZA 2 TWORZENIE 

 
Lekcja 2: „Empatia w działaniu” Czas: 6 godzin 
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 1. Uczniowie w grupach są proszeni o rzutowanie swoich uczuć i emocji wynikających 
z fazy burzy mózgów na rysunki. 
2. Każda grupa zostanie później poprowadzona do wymyślenia historii, w której 
najpierw brakowało empatii, a następnie została przywrócona. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczyciela napiszą storyboard ze zdjęciami i dymkami. Każdy uczeń w 
grupie wykona inny rysunek sceny. Uczniowie wcielają się w role i wykonują szkic ze 
swojego storyboardu przed kolegami z klasy. 
3. Cyfrowe aplikacje lub oprogramowanie (takie jak Scratch lub inne) można 
wykorzystać do tworzenia cyfrowych opowieści lub animacji w formie hipertekstów z 
wykorzystaniem rysunków i głosów uczniów, ewentualnie dodając linki do tekstów z 
definicjami empatii lub do zewnętrznych zasobów internetowych. Cyfrowe 
opowiadanie historii pozwala pracować w sposób multidyscyplinarny, twórczo łącząc 
rysunek, język angielski, sztukę, opowiadanie historii i technologię 
 
Zasoby dotyczące fazy twórczej są dostępne pod adresem 
https://bullyingnoway.gov.au/NationalDay/ForSchools/ClassActivities 
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/bullystoppers/teache
rguideprimarybully.pdf 
https://www.pacer.org/bullying/ 
 

FAZA 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 

Dzielenie się: 

Szkice uczniów mogą być filmowane i udostępniane wideo na szkolnych stronach 
mediów społecznościowych lub wykonywane dla rodziców, innych uczniów i 
nauczycieli. 

Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie internetowej 
szkoły / mediach społecznościowych. 

Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (na przykład Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystywane 
do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 

Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, którzy dostarczą im doświadczenia, pomocy i 
wsparcia. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku 
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Prześlij opinię 

Historia 

Zapisane 

Oszacowanie: 
Uczniowie proszeni są o udzielenie informacji zwrotnej poprzez napisanie krótkiej 
notatki z samooceny, aby zastanowić się, czego się nauczyli o empatii. 

Wskazówki ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym czują się 
swobodniej. 
● Zaproś rodziców, aby wspierali uczniów: empatia jest niezwykle ważną 
umiejętnością w nauczaniu uczniów i komunikowaniu się z rodzicami. Możesz 
rozdać rodzicom ulgę w ciągu miesiąca, kiedy skupiasz się na empatii, wraz ze 
wskazówkami dotyczącymi rozwijania empatii w rodzinie. Oto przydatne źródło 
informacji online:https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-
cultivating-empathy 

Bezpieczeństwo  Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-
kids/https://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
5 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla dzieci 
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Historie o empatii 
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Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 

Moduł   Rola  Empatii 

Poziom Szkoła Podstawowa 

Tytuł SŁUCHAJ I ZROZUMIEĆ GŁOWĄ I SERCEM 

Cele nauczania ● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● trochę terminologii dotyczącej 

empatii 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używaj terminologii w 

odpowiednim kontekście 
● ● komunikować się i dzielić 

pomysłami poprzez pełne 
zaangażowanie ciała 

● ● używać narzędzi cyfrowych 
● ● komunikować uczucia i emocje 

za pomocą różnych technik: ikon, 
muzyki, rymów 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

Czas 
 

Wprowadzenie do tematu: 5 godzin 

Faza twórcza: 13,5 godziny 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 
 

● ● Komputer z połączeniem internetowym 
● ● Tablica i tablica 
● ● Kolory 
● ● Papier i nożyczki 
● ● Pomoce wizualne 
● ● Zdjęcia, filmy, muzyka i książki 
● ● Aplikacje i oprogramowanie: (eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, 

Pinterest, Thinglink, Genial.ly, imageSpike lub podobne) 
● ● Programy graficzne (takie jak InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop) 
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Treść  Rola Empatii 
● ● pojęcie empatii 
● ● sposoby na lepsze zrozumienie 
● ● efekty empatycznego słuchania 

Opis rozdziału  
ETAP 1WPROWADZENIE  

 
● Lekcja 1: „Prezentacja tematu” Czas: 1 godzina  
 
Wprowadzenie pojęcia empatii 
● Pozytywne i negatywne emocje 
● Znaczenie dialogu i aktywnego słuchania w relacjach międzyludzkich 
● Jak empaZa może poprawić naszą komunikację i nasze relacje 
Empatia ma znaczenie, gdy uczniowie rozumieją siebie i ufają sobie, a także gdy 
wiedzą, kim są, co ich łączy z innymi i co ich wyróżnia. To pierwszy krok w kierunku 
nauczenia ich opieki nad potrzebującymi. 
To ćwiczenie ma na celu wprowadzenie pojęcia empatii i pokazanie uczniom, że jeśli 
wszyscy będziemy bardziej świadomi uczuć innych ludzi, możemy stworzyć bardziej 
zrelaksowane i przyjazne środowisko szkolne, które ma fundamentalne znaczenie dla 
głębszej nauki. 
Rozgrzewka. Nauczyciel mówi i wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów z 
uczniami na temat empatii. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo empatia i 
przeprowadza krótkie wprowadzenie. Następnie uczniowie siadają w kręgu na 
podłodze w klasie i każdy z nich po kolei musi podzielić się pozytywnymi 
przymiotnikami, czasownikami, rzeczownikami opisującymi empatię. Nauczyciel 
zapisuje na tablicy wszystkie znalezione przez uczniów słowa. Później uczniowie 
zapisują je w swoich zeszytach, a na koniec lekcji każdy uczeń wybiera słowo, które 
najlepiej oddaje empatię dla niego / niego i dzieli się nim z kolegami z klasy. 
 
Lekcja 2: „Co przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o empatii?” Czas: 1 godzina 
 
 Nauczyciel pisze na tablicy: „Empatia to przejść milę w cudzych butach” i wyjaśnia to, 
podając kilka praktycznych przykładów. 
Dyskusja: Nauczyciel zachęca uczniów do komentowania i omawiania jego znaczenia 
oraz stymuluje uczniów kilkoma pytaniami: Czym jest według Ciebie empatia? Co 
przychodzi Ci na myśl, kiedy o tym myślisz? Co oznacza „przejść milę w czyimś 
butach”? Chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Czy możesz sobie wyobrazić, 
jak to jest być na miejscu kogoś innego? „Jak bym się czuł w takiej sytuacji?” 
Praca w grupie. Uczniowie omawiają temat w małych grupach. Następnie uczeń z 

każdej grupy przedstawia klasie swoje pomysły na dany temat. 
Klasa może zrozumieć, że empatia to: 
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● okazywanie szacunku innym i umiejętność akceptowania różnic 
● że wymaga uwagi, szacunku i słuchania 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
● że oznacza akceptację bez osądzania 
● że jest to umiejętność rozumienia pomysłów i emocji innych ludzi 
● że to wybór, połączenie 
Wniosek: Nauczyciel wyjaśnia, że kiedy słuchasz innych, nawiązujesz kontakt 
wzrokowy, nie przerywając mówcy i nie zadajesz pytań uzupełniających, możesz 
pokazać, że naprawdę starasz się zrozumieć, przez co przechodzą. To jest empatia. 
Praca domowa z kaligramu: Na koniec lekcji nauczyciel prosi uczniów o utworzenie 
kaligramu, wybierając kształt i niektóre słowa, których nauczyli się podczas pierwszej 
lekcji. Wyjaśnij, czym jest kaligram i podaj przykład. 
Przydatne źródło: 
 https://mycolorclub.wordpress.com/2017/04/19/calligram-for-kids/ 
 
Lekcja 3: „Słowa mogą ranić” Czas: 1,5 godziny 
 
Na początku lekcji uczniowie proszeni są o pokazanie kaligramu i skomentowanie go, 
wyjaśniając, dlaczego wybrali ten obraz i dlaczego te słowa są dla nich ważne. 
Nauczyciel może pomóc, pytając: dlaczego wybrałeś ten obraz? Co czujesz przed tym 
obrazem? Jakie emocje przekazuje? Co to symbolizuje? O jakie uczucia chodzi? 
Klasa ogląda eksperymenty wodne dr Masaru Emoto. Na filmie lekarz chce pokazać 
wpływ słów na wodę. Niektóre butelki zawierają wodę, która została poddana 
pozytywnym myślom, modlitwom, pochwałom itp., Podczas gdy w innych butelkach 
woda ma negatywne uczucia, złe słowa, obelgi itp. Zamraża wodę z każdej butelki i 
fotografuje ją w temperaturach poniżej zera. Powstały kształt, kolor i struktura 
kryształów wody wykazują znaczne różnice. Woda w butelkach z pozytywnym 
przesłaniem ma złożone i piękne struktury. Woda z negatywnymi myślami pokazuje 
zniekształcone kształty i pokruszone struktury z czarnymi dziurami. 
Dzielenie się pomysłami. Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęca uczniów do 
komentowania i omawiania jego znaczenia: Dlaczego słowa są ważne? Czy mogą 
zranić? Jakie były Twoje odczucia podczas oglądania filmu? 
Ten film pozwala uczniom „poczuć” i „zobaczyć” pozytywne i negatywne skutki, jakie 
słowa mogą wywoływać na ludziach. Potrafią również zrozumieć znaczenie drugiego, 
czyli refleksja emocjonalna i potrzeba empatii. 
 
Lekcja 4: „Trudno jest naprawić pomarszczone serce” Czas: 1,5 godziny 
Uczniowie rysują, kolorują i odbijają. Są emocje strachu, poczucia winy, wściekłości, 
zazdrości itp., A inne - szczęścia, nadziei, czułości, empatii, współczucia, podziwu. W 
tym ćwiczeniu uczniowie są proszeni o narysowanie 5/6 serc oraz o przemyślenie i 
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napisanienegatywne zdanie w każdym z nich. Możliwe zdania: nie lubię cię. Nie jesteś 
już moim przyjacielem. Jesteś gorszy. Twoje włosy są okropne. Nie jesteś dobry w 
piłce nożnej. 
 Praca w parach. Następnie uczniowie zostają podzieleni na pary i muszą powiedzieć 
sobie nawzajem, używając odpowiedniej intonacji, napisane przez siebie zdania 
negatywne. Słuchają się nawzajem, a potem zamieniają się rolami. Następnie 
uczniowie krótko opisują swoje uczucia i emocje. 
W drugiej części lekcji uczniowie rysują duże serce, kolorują je i wycinają. Następnie 
nauczyciel prosi o zgniecenie go bez rozrywania. Następnie muszą wyprostować serce 
i spróbować przywrócić je do pierwotnego stanu. Uczniowie przekonają się, że nie da 
się usunąć wszystkich fałd i zmarszczek. 
Zastanawiamy się. W ten sam sposób, kiedy zdecydujemy się robić lub mówić coś 
nieprzyzwoitego innym, nigdy nie możemy w pełni wiedzieć, jak wpłynie to na drugą 
osobę - może to spowodować niewielką zmarszczkę, która stosunkowo dobrze się 
wygładza lub może spowodować duże zagięcie, które jest niełatwo naprawić. Z tego 
powodu na każdym z nas spoczywa duża odpowiedzialność za mądry dobór słów i 
przemyślenie, zanim zaczniemy działać. 
Praca w parach (lub czas w kręgu) i dyskusja końcowa: Uczniowie odpowiadają na 
pytania w parach (lub w kręgu), a następnie porównują i dzielą się swoimi opiniami z 
klasą z pomocą nauczyciela. 
Jak się czułeś podczas zajęć? Czego się z tego nauczyłeś? Czego się o sobie 
dowiedziałeś? Chcesz podzielić się swoimi uczuciami? Chcesz coś powiedzieć o tym 
doświadczeniu? 
Dzięki tej możliwości wizualnego uczenia się będą w stanie zdać sobie sprawę, że 
kiedy jesteśmy niegrzeczni lub nieuprzejmi dla innych, może to mieć trwały wpływ, 
podobnie jak rozdarte serce. Dzięki temu zrozumieją znaczenie bycia życzliwym i 
delikatnym w każdych okolicznościach, rzeczywistych lub wirtualnych. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

 
ETAP2 TWORZENIE 

 
Uczniowie proszeni są o użycie ilustracji, kolażu, fotografii, wideo lub jakiejkolwiek 
innej techniki artystycznej, aby przedstawić ich rozumienie empatii. 
Korzystając z interaktywnej platformy medialnej, która umożliwia opowiadanie historii 
poprzez oznaczanie obrazów, filmów i tekstu za pośrednictwem hotspotów, takich jak 
Thinglink, Genial.ly, imageSpike lub podobne aplikacje, uczniowie proszeni są o 
przekształcenie swojej pracy w interaktywną grafikę. Zdigitalizowana wersja ich pracy 
staje się tłem interaktywnej strony, na której tworzonych jest wiele „gorących 
punktów”, które zamieniają ten obraz w multimedialny program uruchamiający. W 
ten sposób uczniowie wykorzystują swój obraz jako podstawę do linków do sieci 
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strony, filmy, audio i wszelkie inne media, które mogą wyjaśnić, czego się nauczyli na 
dany temat. 
 
Lekcja 5: „Bezpieczeństwo w sieci i znaczenie przyjaźni” Czas: 1 godzina 
 
Ważne jest, aby omówić bezpieczeństwo w Internecie z uczniami, którzy mogą nie być 
poinformowani o ukrytych zagrożeniach, zwłaszcza w świecie, w którym nastolatki 
spędzają większość czasu w Internecie. Ta lekcja w motywujący sposób przedstawia 
temat bezpieczeństwa online, umożliwiając uczniom dyskusję i dzielenie się swoimi 
pomysłami, a następnie wykonanie niektórych czynności. 
Nauczyciel zapisuje na tablicy następujące słowa, które uczniowie mogą skopiować: 
online, udostępnianie danych osobowych, prywatność, silne hasło. Następnie 
nauczyciel zadaje kilka pytań: „Czy uważasz, że udostępnianie zdjęć online to dobry 
pomysł? Jak ważne jest, aby Twoje hasło było bezpieczne? Jakie dane osobowe można 
udostępniać? Dlaczego powinniśmy być ostrożni w Internecie? ”. Uczniowie 
wymieniają się opiniami i na koniec otrzymują kilka prostych zasad, których należy 
przestrzegać, aby chronić swoje dane i ograniczyć dostęp do swoich danych 
osobowych. Na koniec lekcji oglądają film o bezpieczeństwie w Internecie: Cybersmart 
na zawsze. 
Uczniowie mają zrozumieć, że ochrona ich prywatności jest równie ważna, jak bycie 
inteligentnym i życzliwym dla innych podczas wysyłania wiadomości lub odpowiadania 
na nie. 
 
Lekcja 6: „Bolesne emocje” „Przyjemne emocje” Czas plakatu: 1 godzina 
 
Z pomocą nauczyciela uczniowie zastanawiają się nad emocjami, które mają 
negatywne konotacje (np. Nienawiść, wściekłość, wykluczenie, poczucie winy, 
mistyfikacja, zazdrość, izolacja) i zapisują je na plakacie. Następnie robią to samo ze 
słowami, które mają pozytywne znaczenie (jak miłość, czułość, nadzieja, współczucie, 
podziw, pokój, solidarność) 
 
Lekcja 7: „Kolaż” Czas: 2 godziny  
Uczniowie wybierają słowo z poprzedniej lekcji i dla podkreślenia przesłania tworzą 
kolaż (wykorzystując np. Wycinki z gazet, zdjęcia z gazet). Następnie uczniowie 
udostępnią i omówią swój kolaż. Dyskusja. Jakie słowo to przedstawia? Co czujesz 
przed tym obrazem? Co to symbolizuje? O jakie emocje chodzi? 
 
 Lekcja 8: „Empatia w pracy” Czas: 1,5 godziny 
Pisanie historii. Praca grupowa. Teraz uczniowie, w małych grupach, proszeni są o 
napisanie krótkiego opowiadania z prostym dialogiem, który reprezentuje sytuację, w 
której używane są słowa o boli lub taki, w którym słowa są używane, aby zadowolić. 
Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jak by się czuli i co zrobiliby w takiej sytuacji. 
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Działania związane z opowiadaniem historii, które zostaną opracowane podczas 
następnych lekcji, będą oparte na pracach powstałych w tej fazie. Jeśli czas na 
zajęciach nie jest wystarczający, poproś uczniów o wykonanie zadania domowego. 
 
Lekcja 9-10-11-12: „Komiks” Czas: 4 sesje po 2 godziny 

 
Uczniowie wybierają fragmenty historii i ilustrują je w celu stworzenia komiksu. 
Następnie stworzą cyfrową opowieść za pomocą programów graficznych (Scratch, 
InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop). 
Oto link do tworzenia komiksu w 7. roku Scratch 
Z pomocą nauczycieli uczniowie mogą wybrać serię linków do odpowiednich zasobów 
internetowych, zdjęć, tekstów, filmów itp. Do wykorzystania w cyfrowej narracji. 
Przydatne oprogramowanie do tworzenia cyfrowych historii: Thinglink, Genial.ly, 
imageSpike itp. 
 

ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
● Dzielenie się: 
● ● Prace uczniów, takie jak rysunki, zdjęcia, filmy, można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (wystawy, szkolne tablice ogłoszeń, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku itp.) 

● ● Cyfrowe prace uczniów, takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, 
pokazy slajdów, można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać 
na stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

● ● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub 
społeczności platform interaktywnych (na przykład Edmodo, Pinterest) mogą 
być wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

● ● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy 
lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

● ● Mentoring rówieśniczy: uczniowie z wyższych klas, którzy wykonali taką 
samą lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym 
wieku. 

● Oszacowanie: 
● ● Użyj rubryki oceny ciągłej (użyj wzoru w załączniku), aby ocenić poziom 

zainteresowania uczniów, umiejętności relacji, pracę w zespołach, skutecznie 
z konfliktem, samoświadomością, empatycznymi postawami. 

● ● Po teście: 
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● Czas w kole: czy po wykonaniu tej pracy czujesz się bliżej swoich rówieśników, 
jeśli tak, to dlaczego? 

● Test oceniający uczniów i nauczycieli (pytania tak-nie). 
● Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika 

. 

Wskazówki  W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym czują się 
swobodniej. 
● Zaproś rodziców, aby wspierali uczniów: empatia jest niezwykle ważną 
umiejętnością w nauczaniu uczniów i komunikowaniu się z rodzicami. Możesz rozdać 
rodzicom ulgę w ciągu miesiąca, kiedy skupiasz się na empatii, wraz ze wskazówkami 
dotyczącymi rozwijania empatii w rodzinie. Oto przydatne źródło informacji 
online:/mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-empathy 

bezpieczeństwo  Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-
kids/https://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
5 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla dzieci 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
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rysowanie empatii 
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Liceul Tehnologic Retezat  
 

Moduł   Rola Empatii 

Poziom Nizsze klasy średnie 

Tytuł STOP CYBERBULLYING 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● terminologia dotycząca 

cyberprzemocy i wirtualnej 
komunikacji 

● ● różne aspekty bullyingu i 
cyberprzemocy 

● ● dynamika komunikacji 
● ● jak zmienia się komunikacja przy 

użyciu różnych mediów 
● ● wzorce i zachowania komunikacji 

online 

●  UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć student 

powinien umieć: 
● ● skutecznie komunikować się i 

dzielić pomysłami za pośrednictwem 
różnych mediów 

● ● używać narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, prezentowania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

● ● zapoznaj się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami dotyczącymi 
poszukiwania / udzielania wsparcia w 
przypadku udziału w epizodach 
cyberprzemocy 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 

(nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 
● ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób podczas 

zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3 godziny 

Faza twórcza: 6 godzin 

Dzielenie się i ocena: 3 godziny 

Żródła i materiały 
 

● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Arkusze 
● ● Obrazy 
● ● Filmy 
● ● Karty 
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Treść  Rola empatii 
● ● empaZa i jak to działa 
● ● sposoby na lepsze zrozumienie 
● ● skutki okazywania empaZi 
● ● negatywne emocje: nienawiść, wściekłość, wykluczenie, poczucie winy, 

mistyfikacja, zazdrość, izolacja 
● ● pozytywne emocje: miłość, czułość, nadzieja, współczucie, podziw, pokój, 

solidarność 

Opis rozdziału  FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
 
W artykule „Empatia: dlaczego to ma znaczenie i jak to osiągnąć” (2015) Roman 
Krznaric wysuwa teorię, że w nadmiernie połączonym społeczeństwie XXI wieku 
musimy przejść od introspekcji do oburzenia, umożliwiając ludziom zrozumienie 
świata poprzez inne punkty widzenia. 
Ten rozdział ma na celu zachęcenie uczniów do zrozumienia, jak ważne jest przyjęcie 
perspektywy innej niż ich własna. 
 
Lekcja 1: „Introspekcja / outrospekcja” Czas: 1,5 godziny  
 
temat filmu i wykazali się zrozumieniem tematu.Pytania przewodnika: czym jest 
empatia? Co to jest perspektywa zewnętrzna i dlaczego powinniśmy przejść od 
introspekcji do uprzedzenia? Filmy przedstawiają różne historie empatii. Który zrobił 
na tobie największe wrażenie? Czemu? 

Lekcja 2: „Czy jesteś empatyczny?” Czas: 1,5 godz. 

Rozpocznij lekcję, mówiąc uczniom, że zamierzają obejrzeć interaktywny film 
zatytułowany Czy jesteś empatyczny? ale zanim obejrzysz, możesz zadać im kilka 
pytań:Myślisz, że jesteś osobą empatyczną? Czemu? Dlaczego nie? Co powinieneś 
zrobić, aby okazać empatię?Daj uczniom trochę czasu na przemyślenie i podzielenie 
się swoimi przemyśleniami, a następnie powiedz im, że będą musieli odpowiedzieć na 
każde stwierdzenie w temacie Czy jesteś empatyczny? z „tak”, jeśli opisuje coś, co 
robisz, lub „nie”, jeśli nie robisz tego, co opisano. Powiedz uczniom, że odpowiedzi 
„tak” odnoszą się do ich bycia dobrymi „empatiami”, a odpowiedzi „nie” to rzeczy, 
które mogą poprawić, aby byli bardziej empatyczni. Omów, jak możesz śledzić 
zachowania sugerowane w filmie, aby okazywać empatię innym . Możliwe pomysły: 

○ zadawaj sobie pytania typu „Jak bym się czuł, gdybym był na jego miejscu?” 

○ Zachowaj ostrożność słuchaczy, okazując zainteresowanie, nawiązując kontakt 
wzrokowy, nie przerywając prelegentowi, zadając pytania, aby zrozumieć, co czują. 



 

 

MODUŁ 1: Rola  Empatii 

KLASY NIŻSZE SZKOŁY ŚREDNIEJ 
  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 25  

 

○ Podczas rozmowy zadaj sobie pytanie, ile czasu spędziłeś na rozmowie 
z kimś innym. 
Teraz uczniowie będą ćwiczyć to, czego nauczyli się na temat empatii. Rozdaj każdemu 
uczniowi przygotowaną przez siebie kartę postaci z opisem osoby mającej problem lub 
kłopotliwą sytuację. Możesz użyć kart z „Butów kogoś innego” lub wymyślić własne 
dostosowane do wieku, zainteresowań i kontekstu uczniów. 
W parach uczniowie wcielają się w rolę postaci i korzystając z pierwszej osoby, 
zgłaszają partnerowi sytuację opisaną na karcie, podczas gdy partner musi ćwiczyć 
empatię poprzez okazywanie zainteresowania, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, 
zadawanie pytań itp. role w nowej sytuacji. 
Na koniec ćwiczenia dyskutują, czy skutecznie okazywali empatię, zadając sobie 
nawzajem pytanie: czy powinienem zrobić to inaczej? Skąd wiedziałeś, że słucham? 
Jak się czułeś?

 
FAZA TWÓRCZA 

 
 

● Zaprojektuj kreatywny sposób, aby nauczyć uczniów, jak być bardziej 
empatycznym. Zdecydowaliśmy się wykonać skecz. 
 

● Lekcja 3: „Zajęcia teatralne” Czas: 1 godzina na napisanie scenariusza - 1/2 
godziny na przedstawienie 
________________________________________ 

● Uczniowie w grupach piszą swoje skecze z prostymi krótkimi dialogami (2-3 
minuty) i różnymi rolami, które pokazują ich zrozumienie empatii. Skecz może 
być wykonany przed klasą lub nagrany i pokazany jako film. Upewnij się, że 
wszyscy w grupie są zaangażowani. Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, 
możesz wcześniej przygotować karty do odgrywania ról, a uczniowie po prostu 
je przeczytają i odegrają. 

● Przydatne zasoby: 
● https://www.redlandsusd.net/cms/lib/CA01900901/Centricity/Domain/4821/

3_communicating_with_empathy_caring_role_plays.pdf 
https://www.equalityhumanrights.com/en/file/6886/download?token=KRlLN_hE 
● Zanim zaczniesz, daj uczniom następujące zasady i wskazówki: 
● ● Pomyśl o sytuacji, w której ktoś rozumie i wczuwa się w inną osobę. Sytuacja 

może obejmować każdą kłopotliwą sytuację, nękanie lub cyberprzemoc, w 
której ludzie mogą czuć się smutni, zranieni, sfrustrowani, źli, rozczarowani 
itp. Możesz skupić się na sytuacji cyberprzemocy, w takim przypadku musisz 
krótko przedstawić tę koncepcję w opozycji do zastraszania. 

● ● Wypisz swoje postacie i opisz ustawienie 
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● ● Napisz krótkie dialogi (2-3 minuty) 
● ● Podczas odgrywania ról upewnij się, że jakikolwiek fizyczny kontakt jest 

udany, tj. Bez bicia lub dotykania. 
● ● Szanujcie swoje wyniki! 
● Prześlij opinię 
● Historia 
● Zapisane 
● . ● Pamiętaj, że wszyscy w tym pokoju są częścią przedstawienia! Jesteście 

albo aktorami, albo publicznością. 
● ● Kiedy grasz, staraj się działać przekonująco. 
● ● Kiedy jesteś publicznością, słuchaj, oglądaj i klaszcz na koniec. 
● ● Wszyscy udzielimy informacji zwrotnych po każdym występie 

Przykład skryptu: 
SYTUACJA: Ktoś nowy przyjeżdża do naszej szkoły z innego kraju i nie mówi zbyt 
dobrze w naszym języku. Niektóre dzieci naśmiewają się z jego / jej akcentu, ale jest 
dziewczyna / chłopak, który zastanawia się, jak by to było być w jego butach (każdy z 
nas był przynajmniej raz „nowy” w jakimś miejscu, więc wiemy, co to znaczy czuje się 
jak). Używa miłych słów, aby pomóc nowemu uczniowi poczuć się komfortowo. 
Role: nowa uczennica z innego kraju, dziecko, które chce porozmawiać z nową 
uczennicą, uczniowie, którzy z nią nie rozmawiają i nabijają się z jej akcentu. 
 
Na koniec przedstawienia poświęć trochę czasu na krótkie podsumowanie, zadając 
uczniom kilka pytań ewaluacyjnych: 
• Jak ludzie w skeczu okazywali empatię? • W jaki sposób możemy okazywać innym 
empatię? • Czy istnieje sposób, aby sprawić, że ktoś inny będzie bardziej empatyczny? 
Napisz na tablicy najbardziej odpowiednie odpowiedzi lub poproś uczniów, aby 
napisali tekst, aby odpowiedzieć na pytania. 
 
________________________________________ 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 3 godziny 
________________________________________ 
 
Szybki czat 
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/neil-t-millington/speed-chat-a-minimal-
resource-activity-get-your-learners-talking 
● Opcja 1: 
● ● Pomyśl o dobrym doświadczeniu. Opisz, jak poczuła się naprzeciwko. 
● ● Przejdź do nowego partnera. 
● ● Opisz uczucie, które było mniej przyjemne. 
● Opcja 2: 
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● Opisz, jak byś się czuł, gdy: 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

● ● Dowiedz się, że wybierasz się do Disneylandu. 
● ● Zgub zegarek, który dała ci babcia. 
● ● Otrzymujesz najnowszy telefon komórkowy na urodziny. 
● ● Zgub swojego ulubionego zwierzaka. 
● ● Otrzymują dodatkowe pochwały za tak ciężką pracę. 
● ● Jesteś wykluczony z zajęć, mimo że to nie ty źle się zachowywałeś. 
● ● Powiedziano ci, że jesteś uziemiony na tydzień. 
● Pytania: 
● ● Jak to było opisywać swoje uczucia? 
● ● Czy były jakieś doświadczenia, o których lubisz rozmawiać? Czemu? 
● ● Jak się czułeś, słysząc o swoich uczuciach? 
● ● Czy chciałbyś podzielić się doświadczeniami swojego partnera? Czy możesz 

sobie wyobrazić, jak by to było? 
● Prześlij opinię 
● Historia 
● Zapisane 

Wskazówki ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 
● Zaproś rodziców, aby wspierali uczniów: empatia jest niezwykle ważną 
umiejętnością w nauczaniu uczniów i komunikowaniu się z rodzicami. Możesz 
rozdać rodzicom ulgę w ciągu miesiąca, kiedy skupiasz się na empatii, wraz ze 
wskazówkami dotyczącymi rozwijania empatii w rodzinie. Oto przydatne 
źródło informacji online: 
 https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-
empathy 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 
Moduł Rola  Empatii 
Poziom Niższe klasy średnie  

Tytuł SŁUCHAJ I ZROZUM GŁOWĄ I SERCEM 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI, 
Umiejętności i 
kompetencje 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● Pewna terminologia dotycząca 

empatii i komunikacji wirtualnej 
● ● dynamika komunikacji 
● ● jak zmienia się komunikacja 

przy użyciu różnych mediów; 
● ● wzorce i zachowania 

komunikacji online 

Na zakończenie zajęć student powinien 
umieć: 
● używaj terminologii w odpowiednim 
kontekście 
● komunikować się i dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych mediów 
● używać narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, prezentowania i 
rozwijania pomysłów i narracji 
● zapoznać się z wytycznymi i najlepszymi 
praktykami dotyczącymi poszukiwania / 
udzielania wsparcia w związku 

 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z rówieśnikami 

(nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 
● ● angażować się w odpowiedzialne, proaktywne i prospołeczne postawy 

czas 

 

Wprowadzenie do tematu: 10 godz 

Faza twórcza: 10,5 godziny 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 

 

● Apps i Software: eTwinning, Teachersconnect, Pinterest, Scratch, Genial.ly, 
imageSpik ● Tablica, tablica, papiery i kolory, pomoce wizualne, zdjęcia, filmy, 
muzyka, książki 

● ● Plaborma Edmodo 
● ● Komputery z połączeniem internetowym, oprogramowanie do edycji wideo 
● ● Programy graficzne: Adobe Spark, Storyboard That i PowerPoint. 
● ● Zasoby ludzkie: ekspert jogi 

Treść 
● Rola empatii 
● ● empaZa i jak to działa 
● ● sposoby na lepsze zrozumienie 
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● ● skutki okazywania empaZi 
● ● negatywne emocje: nienawiść, wściekłość, wykluczenie, poczucie winy, 

mistyfikacja, zazdrość, izolacja 
● ● pozytywne emocje: miłość, czułość, nadzieja, współczucie, podziw, pokój, 

solidarność 

Opis rozdziału  
 

ETAP1 WPROWADZENIE 

 
 
Empatia ma znaczenie, gdy uczniowie rozumieją siebie i ufają sobie, a także gdy 
wiedzą, kim są, co ich łączy z innymi i co ich wyróżnia. To pierwszy krok w kierunku 
nauczenia ich opieki nad potrzebującymi. 
To ćwiczenie ma na celu wprowadzenie pojęcia empatii i pokazanie uczniom, że jeśli 
wszyscy będziemy bardziej świadomi uczuć innych ludzi, możemy stworzyć bardziej 
zrelaksowane i przyjazne środowisko szkolne, które ma fundamentalne znaczenie dla 
głębszej nauki. 
 
Lekcja 1: „Prezentacja tematu” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Rozgrzewka. Nauczyciel mówi i wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów z 
uczniami na temat empatii. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo empatia i 
przeprowadza krótkie wprowadzenie. Następnie uczniowie siadają w kółku na 
podłodze w klasie i każdy z nich po kolei musi podzielić się pozytywnym 
przymiotnikiem, czasownikiem, rzeczownikiem, który opisuje empatię. Nauczyciel 
zapisuje na tablicy wszystkie słowa znalezione przez uczniów. Później uczniowie 
zapisują je w swoich zeszytach, a na koniec lekcji każdy uczeń wybiera słowo, które 
najlepiej oddaje empatię dla niego / niego i dzieli się nim z kolegami z klasy. 
 
Lekcja 2: „Co przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o empatii?” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Nauczyciel pisze na tablicy: „Empatia to przejść milę w cudzych butach” i wyjaśnia to, 
podając kilka praktycznych przykładów. 
 
Dyskusja: Nauczyciel zachęca uczniów do komentowania i omawiania jego znaczenia 
oraz stymuluje uczniów kilkoma otwartymi pytaniami: Czym jest według Ciebie 
empatia? Co przychodzi Ci na myśl, kiedy o tym myślisz? Co oznacza „przejść milę w 
butach kogoś innego”? Chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Czy możesz sobie 
wyobrazić, jak to jest być na miejscu kogoś innego? „Jak byś się w tym czuł 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane   
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Praca w grupie. Uczniowie omawiają temat w małych grupach. Następnie uczeń z 
każdej grupy przedstawia klasie swoje pomysły na dany temat. 
 
Klasa może zrozumieć tę empatię: 
● okazuje szacunek innym i potrafi akceptować różnice 
● wymaga uwagi, szacunku i słuchania 
● oznacza akceptację bez osądzania 
● to umiejętność rozumienia pomysłów i emocji innych ludzi 
● to wybór, połączenie 
Wniosek: Nauczyciel wyjaśnia, że kiedy słuchasz innych, nawiązujesz kontakt 
wzrokowy, nie przerywając mówcy i nie zadajesz pytań uzupełniających, możesz 
pokazać, że naprawdę starasz się zrozumieć, przez co przechodzą. To jest empatia. 
Praca domowa z kaligramem: Na koniec lekcji nauczyciel prosi uczniów o stworzenie 
kaligramu mózgowego, wybierając kilka słów, których nauczyli się podczas pierwszej 
lekcji. 
 
Lekcja 3: „Osobista prezentacja kaligramu” Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie pokazują i wyjaśniają swoją pracę. W tej lekcji uczniowie proszeni są o 
pokazanie kaligramu i skomentowanie, dlaczego wybrali ten obraz i dlaczego te słowa 
są dla nich ważne. Nauczyciel może pomóc, pytając: dlaczego wybrałeś ten obraz? Co 
czujesz przed tym obrazem? Jakie emocje przekazuje? Co to symbolizuje? O jakie 
uczucia chodzi? 
 
Wideo. Następnie klasa ogląda film przedstawiający eksperymenty z wodą dr Masaru 
Emoto. Dzięki niej lekarz chce pokazać wpływ słów na wodę. Niektóre butelki 
zawierają pozytywne myśli, a inne negatywne. Następnie zamraża zawartość każdej 
butelki i fotografuje ją w temperaturach poniżej zera. Wynikowy kształt, kolor i 
struktura kryształów wody wykazują znaczną zmienność. Woda z butelek oznaczonych 
pozytywnym przesłaniem ma skomplikowane i piękne struktury. Woda w butelkach 
oznaczonych negatywnymi myślami ma zdeformowane, zapadnięte struktury z 
czarnymi dziurami. 
 
Dzielenie się pomysłami. Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęca uczniów do 
komentowania i omawiania jego znaczenia: Dlaczego słowa są ważne? Czy mogą 
zranić? Jakie były Twoje odczucia podczas oglądania filmu? 
Ten film pozwala uczniom „poczuć” i „zobaczyć” pozytywne i negatywne skutki, jakie 
słowa mogą wywoływać na ludziach. Potrafią również zrozumieć znaczenie drugiego, 
czyli refleksja emocjonalna i potrzeba empatii. 
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Lekcja 4: „Trudno jest naprawić pomarszczone serce” Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie rysują, kolorują i odbijają. Są emocje, takie jak strach, poczucie winy, 
wściekłość, zazdrość i inne związane ze szczęściem, nadzieją, czułością, empatią, 
współczuciem, podziwem. W tym ćwiczeniu uczniowie proszeni są o narysowanie 5/6 
serc i przemyślenie i napisanie negatywnego zdania w każdym z nich. Możliwe zdania: 
nie lubię cię. Nie jesteście już moimi przyjaciółmi. Jesteś gorszy. Twoje włosy są 
okropne. Nie jesteś dobry w piłce nożnej. 
Praca w parach. Następnie uczniowie zostają podzieleni na pary i każdy z nich musi 
powiedzieć drugiemu zdania negatywne, które zostały zapisane, z odpowiednią 
intonacją. Drugi uczeń słucha, a potem zmienia role. Następnie uczniowie krótko 
opisują swoje uczucia i emocje. 
 
W drugiej części lekcji uczniowie rysują duże serce, kolorują je i wycinają. Następnie 
nauczyciel prosi o zgniecenie go bez rozrywania. Następnie muszą wyprostować serce 
i spróbować przywrócić je do pierwotnego stanu. Uczniowie dowiedzą się, że nie da 
się usunąć wszystkich fałd i zmarszczek. 
 
Zastanawiamy się. W ten sam sposób, kiedy decydujemy się robić i mówić innym 
nieprzyzwoite rzeczy, nigdy nie możemy w pełni wiedzieć, jak wpłynie to na drugą 
osobę - może to spowodować niewielką zmarszczkę, która stosunkowo dobrze się 
wygładza lub może spowodować duże zmarszczki, które są niełatwo naprawić. Z tego 
powodu na każdym z nas spoczywa duża odpowiedzialność za mądry dobór słów i 
przemyślenie, zanim zaczniemy działać. 
 
Praca w parach i dyskusja końcowa: uczniowie odpowiadają na pytania w parach, a 
następnie porównują i dzielą się swoimi opiniami z klasą z pomocą nauczyciela. 
Jakie uczucie miałeś podczas zajęć? Czego się o tym dowiedziałeś? Czego się o sobie 
dowiedziałeś? Chcesz podzielić się swoimi uczuciami? Chcesz porozmawiać o tym 
doświadczeniu? 
Dzięki tej możliwości wizualnego uczenia się będą w stanie zdać sobie sprawę, że 
kiedy jesteśmy niegrzeczni lub nieuprzejmi dla innych, może to mieć trwały wpływ, 
podobnie jak rozdarte serce. Więc zrozumieją, jak ważne jest bycie miłym i delikatnym 
w każdych okolicznościach, rzeczywistych lub wirtualnych. 
 
Lekcja 5: „Razem jest lepiej” Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
 
Wideo. Uczniowie oglądają film Razem jest lepiej - Aloe Blacc.Bycie empatycznym 
zmienia twoje podejście do świata. Możesz poczuć się lepiej.Pod koniec filmu 
uczniowie są proszeni o napisanie małego tekstu lub narysowanie rysunku 
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Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
o ich zrozumieniu tematu. Tytuł będzie brzmiał „Razem jest lepiej”. Niektórzy 
uczniowie zgłaszają swój tekst klasie. Mogłaby nastąpić debata, tak aby dzięki 
wkładowi wszystkich można było dokonać pierwszego podsumowania. 
 
Lekcja 6: „Joga empatyczna - oddychanie, relaksacja i medytacja” Czas: 3,5 godziny 
(każda szkoła może zaplanować czas trwania tej lekcji w zależności od potrzeb) 
________________________________________ 
Ten krótki program jogi ma na celu umożliwienie uczniom świeżego spojrzenia na 
siebie, pielęgnowanie ducha zespołowego i empatii oraz nauczenie się szacunku, 
akceptowania i obejmowania siebie i innych. 
Joga to przedstawienie, które wykorzystuje ciało. Trening jogi może dać uczniom 
możliwość dowiedzieć się więcej o sobie, obserwować otaczające ich rzeczy, otworzyć 
umysł i rozwinąć empatię. Oprócz doskonalenia technik i wiedzy uczniów w zakresie 
jogi, program wzmacnia również ich pewność siebie i empatię dla ludzi wokół nich 
poprzez dzielenie się uczuciami i pomysłami. Wszystko to pomaga osiągnąć cele 
polegające na doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu zrozumienia siebie i innych, 
nauce komunikowania się, akceptowania i akceptowania różnic. 
Pod koniec sesji jogi uczniowie wykonają trening fizyczny i medytację, co również 
pomoże im zrelaksować umysł i zmniejszyć stres i niepokój. Nauczyciel użyje różnych 
technik - w tym obrazowania z przewodnikiem i skanowania ciała - aby pomóc się 
zrelaksować. Podczas sesji posłuchają relaksującej muzyki. 
Dzielenie się pomysłami. Na ostatniej lekcji uczniowie siedząc w kręgu wybór na kilka 
pytań: 
Jakie masz uczucia podczas tych lekcji? Co było dla ciebie najtrudniejsze? Czego się o 
sobie dowiedziałeś? Chcesz opowiedzieć innym o tym doświadczeniu? Czy joga 
pomogła ci poczuć się lepiej? Czy joga pomogła Ci potraktować związany z ocenami i 
szkołą? 
________________________________________ 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA 
________________________________________ 
W tej fazie uczniowie będą ćwiczyć to, czego nauczyli się na temat empatii. 
Są proszeni o użycie ilustracji, kolażu, fotografii, wideo lub jakiejkolwiek innej techniki 
artystycznej, aby przedstawić swoje rozumieni. Korzystając z interaktywnej platformy 
medialnej, która umożliwia im opowiadanie historii poprzez oznaczanie obrazów, 
filmów i tekstu za pośrednictwem hotspotów, takich jak Thinglink, Genial.ly, image 
Spike lub / podobne aplikacje, uczniowie proszeni są o przekształcenie swojej pracy w 
interaktywną grafikę. Zdigitalizowana wersja ich pracy staje się obrazem tła 
interaktywnej strony, na której tworzonych jest wiele „aktywnych punktów”, które 
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zmieniają ten obraz w multimedialny program uruchamiający. W ten sposób 
uczniowie wykorzystują swój obraz jako podstawę do tworzenia linków do stron 
internetowych, filmów, plików audio i innych mediów, które mogą wyjaśnić, czego się 
nauczyli na dany temat. 
 
Lekcja 6: „Bezpieczeństwo w sieci i znaczenie przyjaźni” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Na tym etapie projektu ważne jest, aby omówić bezpieczeństwo w sieci z uczniami, 
którzy nie zawsze są świadomi zagrożeń, zwłaszcza w świecie, w którym coraz więcej 
młodych ludzi spędza dużo czasu w Internecie. Ta lekcja w motywujący sposób 
przedstawia temat bezpieczeństwa online, umożliwiając uczniom dyskusję i dzielenie 
się swoimi opiniami i pomysłami, a następnie wykonanie pewnych czynności. 
Nauczyciel zapisuje na tablicy następujące słowa, które uczniowie mogą skopiować: 
online, udostępnianie danych osobowych, prywatność, silne hasło. Następnie 
nauczyciel zadaje kilka pytań: „Czy uważasz, że udostępnianie zdjęć online to dobry 
pomysł? Jak ważne jest, aby Twoje hasło było bezpieczne? Jakie dane osobowe można 
udostępniać? Dlaczego powinniśmy być ostrożni w Internecie? ”Uczniowie omawiają 
swoje pomysły w swoich grupach i przedstawiają sugestie dotyczące tematu lekcji. 
Po ustaleniu tematu uczniowie oglądają film o bezpieczeństwie w Internecie: 
BrainPOP UK - Bezpieczeństwo w Internecie 
 Słowa mogą zranić. Bądź mądry. Uczniowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że 
ochrona ich danych i ograniczenie dostępu do ich danych osobowych jest niezwykle 
ważne, a przy wysyłaniu wiadomości lub odpowiadaniu na nie trzeba być mądrym i 
życzliwym. 
 
Lekcja 7: „Bolesne emocje / Przyjemne emocje Plakat” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Z pomocą nauczyciela uczniowie zastanawiają się nad emocjami, które mają 
negatywne konotacje (np. Nienawiść, wściekłość, wykluczenie, poczucie winy, 
mistyfikacja, zazdrość, izolacja) i zapisują je na plakacie. Następnie robią to samo ze 
słowami, które mają pozytywne znaczenie (takie jak miłość, czułość, nadzieja, 
współczucie, podziw, pokój, solidarność) 
 
Lekcja 8: „Kolaż” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie wybierają słowo z poprzedniej lekcji i dla podkreślenia przesłania tworzą 
kolaż (być może z wykorzystaniem zdjęć z gazet, czasopism, starych zdjęć). Następnie 
uczniowie będą udostępniać i omawiać swoje kolaże. Dyskusja. Jakie słowo to 
przedstawia? Co czujesz przed tym obrazem? Co to symbolizuje? O jakie emocje 
chodzi? 
Prześlij opinię 
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Historia 
Zapisane 
 
Lekcja 9: „Małe zmiany mogą mieć duże znaczenie” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Podczas tej lekcji uczniowie wykorzystują odgrywanie ról w grupie, aby pracować nad 
problemami społecznymi, z którymi mogą się zmierzyć lub z którymi mogą się spotkać 
w szkole. Sociodrama to technika, w której grupy odgrywają role i odgrywają role w 
odkrywaniu różnych sytuacji społecznych. Uczniowie rozwiną umiejętności 
rozwiązywania problemów społecznych, identyfikując różne rozwiązania i ustawiając 
się na różnych pozycjach, aby zobaczyć, jak mogą się czuć inni. Nauczyciel może 
postępować zgodnie z poniższą procedurą. 
 
Procedura socjodramy: 
1. Grupa wybiera konflikt lub problem, który chciałaby zbadać. Zależy to od wieku 
grupy i rzeczy, z którymi się borykają. 
2. Grupa omawia problem, planuje, jak umieścić go w dramatycznej scenie i wyznacza 
role. 
3. Uczniowie improwizują i odgrywają role w konflikcie. 
4. Uczniowie omawiają swoje spostrzeżenia i jak się czuli podczas gry. 
 
Lekcja 10: „Empatia w pracy” - pisanie historii Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Praca grupowa. Teraz uczniowie, w małych grupach, są proszeni o napisanie historii, z 
krótkim dialogiem, przedstawiającej sytuację, w której słowa są używane do zranienia, 
i taką, w której słowa są używane do zadowolenia. Zachęć uczniów, aby zastanowili 
się, jak by się czuli i co zrobiliby w takiej sytuacji. Działania związane z opowiadaniem 
historii, które zostaną opracowane podczas następnych lekcji, będą oparte na pracach 
powstałych w tej fazie. Jeśli czas na zajęciach nie jest wystarczający, poproś uczniów o 
wykonanie zadania domowego. 
 
Lekcja 11: „Komiks” Czas: 3 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie wybierają fragmenty historii i ilustrują je, tworząc komiks. Następnie 
utworzą cyfrową historię za pomocą jednego lub więcej z tych programów 
graficznych: Adobe Spark, Storyboard That, Scratch i PowerPoint. 
 
Z pomocą nauczycieli uczniowie mogą wybrać serię linków do odpowiednich zasobów 
internetowych, takich jak zdjęcia, teksty, filmy, i popracować nad cyfrowym 
opowiadaniem historii. Przydatne oprogramowanie do tworzenia cyfrowych historii: 
Thinglink, Genial.ly, imageSpike itp. 
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Oto link do tworzenia komiksu w Scratchu 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 

ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać innym uczniom 
i nauczycielom (wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, wiadomości na stronie 
internetowej szkoły i na FB itp.) 
● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie internetowej 
szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystywane do 
wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane rodzicom z 
okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy lub po prostu 
podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o 
mentoring rówieśników z niższych klas, którzy dostarczą im doświadczenia, pomocy i 
wsparcia. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
Oszacowanie: 
● Użyj rubryki ewaluacji w toku (użyj jako wzoru poniższej tabeli), aby ocenić poziom 
zainteresowania uczniów, umiejętności w zakresie relacji, pracę w zespołach, 
skuteczne radzenie sobie z konfliktem, samoświadomość, postawy empatyczne. 
● Po teście: 
○ Czas w kręgach: czy po zakończeniu tej pracy czujesz się bliżej swoich rówieśników, 
jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, dlaczego nie? 
○ Test oceniający uczniów i nauczycieli (pytania tak-nie). 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

Wskazówki 
● ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 

nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 

● ● Zaproś rodziców, aby wspierali uczniów: empatia jest niezwykle ważną 
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umiejętnością w nauczaniu uczniów i komunikowaniu się z rodzicami. Możesz 
rozdać rodzicom ulgę w ciągu miesiąca, kiedy skupiasz się na empatii, ze 
wskazówkami dotyczącymi rozwijania empatii w rodzinie. Oto przydatne 
źródło informacji online 
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-
empathy 

 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. 
Przyjmuje się za pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych 
przez szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie 
nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod 
adresem:learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Rozgrzewka: burza mózgów empatii  
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 Istituto Comprensivo Statale Mercantini 
 

Moduł  Rola Empatii 

Poziom Niższe klasy średnie  

Tytuł JA w TWOIM lustrze 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● odpowiednią terminologię 

dotyczącą cyberprzemocy i 
komunikacji wirtualnej 

● ● różne aspekty bullyingu i 
cyberprzemocy 

● ● gramatyka tekstów wizualnych, 
audiowizualnych i 
multimedialnych 

● ● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej terminologii 

w odpowiednim kontekście 
● ● skutecznie komunikować się i 

dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
przedstawiania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

● ● rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 
● ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 

podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. W szczególności wykazać się 
liderem w zwalczaniu cyberprzemocy 

Czas Zaliczenie: 2 godziny Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 6 godzin 

Dzielenie się 
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Żródła I materiały 
● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Aparat i kamera wideo 
● ● Filmy, filmy, zdjęcia, teksty, muzykaApps and Software: Thinglink, 

eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, Pinterest, Scratch, oprogramowanie do 
edycji filmów, KRITA, pixton.com, synfig studio, powtoon.com 

● ● Programy do projektowania graficznego: Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop itp. 

● ● Sieć społecznościowa (np. Facebook) 
● ● Narzędzia badawcze (książki) 
● ● Zasoby ludzkie: 
● ○ Nauczyciel języka ojczystego (nauczyciel obywatelstwa) 
● ○ Nauczyciel sztuki 
● ○ Nauczyciel ICT 
● ○ Nauczyciel języka angielskiego 
● ○ Eksperci, np. Policja pocztowa, psycholodzy. 

Treść 
● Rola empatii 
● ● empaZa i jak to działa 
● ● sposoby na lepsze zrozumienie 
● ● skutki okazywania empaZi 
● ● negatywne emocje: nienawiść, wściekłość, wykluczenie, poczucie winy, 

mistyfikacja, zazdrość, izolacja 
● ● pozytywne emocje: miłość, czułość, nadzieja, współczucie, podziw, pokój, 

solidarność 

Opis rozdziału 
 

Wykorzystanie i produkcja różnych materiałów, aby pomóc uczniom zrozumieć temat, 
wykorzystanie istniejących materiałów (takich jak filmy, filmy, zdjęcia, teksty, muzyka 
itp.) Oraz produkcja nowych materiałów opracowanych przez uczniów w celu 
pobudzenia refleksji. 
Tworzenie produktów multimedialnych przy użyciu nowych technologii oraz 
specjalnego oprogramowania i aplikacji: komiksy i filmy animowane stworzone przez 
uczniów z dramatyzacją ich emocji / uczuć po obejrzeniu dwóch filmów („Nie stwórz 
nienawiści” i „Wirus cyberprzemocy”), a następnie dyskusje / debaty na zajęciach iw 
grupach. 
________________________________________ 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
 
Lekcja 1: „Nie twórz nienawiści” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Można pokazać dwa filmy w języku angielskim, aby przeprowadzić burzę mózgów i 
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zachęcić do refleksji i dyskusji na dany temat: 
cyberprzemoc: nie twórz nienawiści 
WIRUS cyberprzemocy 
Te dwa filmy są pokazywane klasie jeden po drugim. Wcześniej nauczyciel wyjaśnia 
kilka słów kluczowych, aby zwiększyć zrozumienie, ale nie komentuje żadnego z nich 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane z dwóch filmów. 
Ważne słowa mogą brzmieć „jak byś się czuł?”; "raport"; "rozpowszechnianie się"; 
„Nienawiść” kontra „miłość”; "denerwujący"; "śmiertelna choroba"; „Zasługujesz na 
śmierć”. 
Zachęcamy uczniów do pisania uwag osobistych (kilka linijek dla każdego filmu). 
Niektóre reakcje mogą brzmieć: „Nie zdawałem sobie sprawy, że słowa są jak pięści i 
mogą cię uderzyć” (pierwszy film) lub „dziewczyna docelowa nie zasługuje na takie 
traktowanie, naprawdę było mi jej żal” (drugi film ). 
 
Lekcja 2: „Refleksje” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Aktywność burzy mózgów. Po wybraniu najbardziej istotnych kwestii, nauczyciel 
prowadzi dyskusję / debatę w klasie. 
Klasa jest następnie podzielona na małe grupy. Każda grupa przygotuje artykuł z 
kilkoma refleksjami. 
Głównym celem tej lekcji jest zwrócenie uwagi na tematy i wyrażenia, które zostaną 
rozwinięte w następnej fazie twórczej. 
 
Lekcja 3: „Każdy może być prześladowany” - odgrywanie ról Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Nauczyciel wyboru serię różnych zdjęć anonimowych twarzy. Wśród nich znajdują się 
zdjęcia są niektóre uczniowie (uczniowie nie tego świadomi). 
Uczeń widzi zdjęcie zdjęcia i może nadawać im imiona. Po kilku zdjęciach uczeń widzi 
swój własny wizerunek (widzi siebie w lustrze) i zdaje sobie sprawę, że wymienia do 
siebie imiona. 
Powinno to wywołać silną reakcję ucznia biorącego udział w odgrywaniu ról, a także 
całej klasy. Nauczyciel filmuje scenę i pokazuje ją klasie. Następuje dyskusja: nastolatki 
zastanawiają się, że każdy może stać się i zniewag i wykroczeń. 
 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA: TWORZENIE PRODUKTÓW MULTIMEDIALNYCH 
________________________________________ 
Lekcja 4: „Znak drogowy Przystanek dokuczania” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
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Klasa średnia droga drogowa „STOP”, używając słów dotyczących cyberprzemocy. 
Używać różnych kolorów, aby dodać pozytywne i negatywne konotacje tych słów: 
Zielony: przyjaźń, empatia, zaufanie… 
Żółte: słowa kluczowe (smartfon, media społecznościowe…) 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
Niebieski: CYBERBULLY 
Czerwony: ból, strach, przemoc, wstyd… 
Czarny: samobójstwo… 
Słowa mają różne rozmiary. 
 

Lekcja 5: „Cyfrowe komiksy i kreskówki” Czas: 3 godziny 
Zadania (praca indywidualna). Zaczynając od tematów, które pojawiły się podczas 
lekcji 2, uczniowie są zachęcani do tworzenia szkiców, wybierając własne postacie, 
emotikony, lokalizacje. 
Nauczyciel zapewnia cyfrowe instrumenty niezbędne do stworzenia: 
1. komiksy cyfrowe: 
○ KRITA (darmowe oprogramowanie) 
○ www.pixton.com (portal) 
2. cyfrowe kreskówki: 
○ www.scratch.mit.edu 
○ synfig studio (darmowe oprogramowanie) 
○ www.powtoon.com (portal) 
Praca domowa. Szkice są gotowe. Uczniowie oglądają samouczki, aby dowiedzieć się, 
jak używać wspomnianego oprogramowania i portali do tworzenia komiksów i 
kreskówek. 
 
Lekcja 6: „Cyfrowe komiksy i kreskówki” Czas: 1 godzina 
 
Nauczyciel prowadzi wybór najbardziej odpowiednich komiksów i / lub kreskówek, a 
klasa decyduje, co zamieścić / opublikować. 

1. FAZA 3: UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
2.  Dzielenie się: 
3. ● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać innym 

uczniom i nauczycielom (na przykład wystawy, szkolna tablica ogłoszeń, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na FB) 

4. ● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów 
itp.) Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
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5. ● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub 
społeczności platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą 
być wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

6. ● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy 
lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

7. ● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą 
lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym 
wieku. 

8. Oszacowanie: 
9. Ocena doświadczenia zostanie dokonana na dwa sposoby. 
10.  Ocena filmu nagranego podczas lekcji 3 („Nauczyciel nagrywa scenę i 

pokazuje to klasie ”). Jak wspomniano wcześniej, odgrywanie ról nieuchronnie 
wywoła silne reakcje uczniów. Po obejrzeniu filmu nauczyciel prowadzi 
dyskusję. Zapewni pisemne nagranie najważniejszych komentarzy, które 
zawierają postanowienia modyfikujące zachowanie uczniów. 

11.  Gotowe produkty zostaną opublikowane na stronie szkoły na Facebooku, aby 
użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię. 

Wskazówki 
Przed obejrzeniem filmów nauczyciel wyjaśnia tylko niektóre słowa kluczowe, aby 
zwiększyć zrozumienie uczniów. Nie wyjaśni niczego więcej i pozwoli uczniom napisać 
własne wrażenia i reakcje natychmiast po obejrzeniu filmów 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Kreskówka zrobiona prez ucznia w  Scratch 
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Istituto di Istruzione Superiore Ferruccio Mengaroni 
 

Moduł Rola Empatii 

Poziom Wyższe klasy średnie 

Tytuł SŁOWA, KTÓRE BOLĄ, SŁOWA, KTÓRE LECZĄ - droga do umiejętności 
emocjonalnych 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 

UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Na zakończenie zajęć 

studenci powinni zrozumieć: 
● ● dynamika empaZi i 

komunikacji 
● ● gramatyka tekstów 

wizualnych, 
audiowizualnych i 
multimedialnych 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w odpowiednim 
kontekście 

● ● skutecznie komunikować 
się i dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
przedstawiania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3 godziny 

Faza twórcza: 9 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały ● ● Aparaty cyfrowe (można też używać smartfonów) 
● ● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 
● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Dokumenty audiowizualne 
● ● Papiery i długopisy 
● ● Prezentacja PPT o empaZi 
● ● Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, Pinterest, eTwinning, 

Teachersconnect, 
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● ● Edmodo, Scratch, oprogramowanie do edycji filmów 

Treść ● ● EmpaZa: czym jest i jak działa, społeczna funkcja empatii 
● ● Język i jego funkcje: jako środek komunikacji i samoświadomości, język 

promujący szacunek, znajomość siebie i innych; terapeutyczna wartość 
słów; moc słów: 

● za. Słowa, które ranią (leksyka agresji: słowa, które obrażają, grożą, 
wyśmiewają ...) 

●  Słowa, które leczą (leksyka prospołeczności: słowa, które pocieszają, 
wyjaśniają, pośredniczą…). Proponowane ćwiczenia: praca z etymologią 
słowa, figur retorycznych (denotacja / konotacja), wyrażenia idiomatyczne, 
przysłowia i powiedzenia itp. 

● ● Emocje: leksykon strachu: poczucie winy, strach, mistyfikacja, wściekłość, 
zazdrość i inne. Lexis szczęścia: nadzieja, czułość, empatia, współczucie, 
podziw itp., Wyrażanie emocji w celu uzyskania samoświadomości i 
rozwinięcia empatii 

Opis rozdziału Po wprowadzeniu pojęcia empatii poprzez serię działań mających na celu 
wyjaśnienie głównych aspektów teoretycznych, uczniowie zostaną poprowadzeni 
do skupienia się na tym, jak język kształtuje naszą wizję świata i nasze relacje. 
Jednostka koncentruje się na pojęciu empatii w ogólnym zarysie w psychologii. 
Uczniowie badają również język emocji i empatii i przekształcają go w graficzne 
doświadczenie. 
________________________________________ 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
 
Celem pierwszej części rozdziału jest wprowadzenie pojęcia empatii z 
perspektywy psychologii. Lekcje będą wspierane dokumentami audiowizualnymi 
i mają na celu umożliwienie studentom połączenia teorii z osobistym 
doświadczeniem. 
 
Lekcja 1: „Gra w empatię” Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Empatię można wprowadzić w następującej grze (odczekaj 10/15 minut). 
Uczniowie pracują w parach. Każda para ma kartkę papieru i długopis. Obaj 
uczniowie trzymają pióro i proszeni są o narysowanie osoby bez mówienia: czy 
będzie to mężczyzna czy kobieta? Wysoki czy niski? Jaki on / ona będzie? 
Dyskusja: uczniowie są proszeni o zastanowienie się nad swoim doświadczeniem: 
jakie były ich uczucia? Jak sobie radzili? Uczniowie proszeni są o pokazanie 
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swoich rysunków i skomentowanie tego, jak wykonali zadanie (zastanowić się 
nad zdolnością uczniów do współpracy, czy woleli kierować, czy być 
prowadzonymi, czy było trudno lub łatwo dostrzec, co inny uczeń zamierzał 
zrobić, itp. .). 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
Nauczyciel pokazuje wideo  
Inside Out Sadness comforts Bing Bong 
Po obejrzeniu klipu nauczyciel prowadzi dyskusję w klasie, która powinna 
obejmować następujące aspekty: 
1. etymologia słowa empatia (z greckiego „czuć w sobie”) 
2. doświadczenia uczniów związane z doświadczeniami empatycznymi: kiedy 
udzielili lub otrzymali empatyczną odpowiedź (uczniowie zwykle mówią o 
przyjaźni), ich pierwsze doświadczenie empatyczne (zwykle uczniowie odnoszą się 
do członków rodziny) 
3. główne teorie psychologiczne związane z empatią (patrz bibliografia) 
Prowadząc dyskusję, nauczyciel będzie stale odnosił teorię do bezpośredniego 
doświadczenia uczniów, zadając pytania, zachęcając do informacji zwrotnej i 
zachęcając uczniów do udziału w dyskusji. 
Nauczyciel pokazuje następujący film: „Siła empatii Brenè Brown” 
„Siła empatii Brenè Brown” (SUB ITA) 
Po obejrzeniu klipu nauczyciel wyjaśnia różnicę między empatycznym słuchaniem, 
współczuciem i współczuciem. Nauczyciel może skorzystać z prezentacji 
PowerPoint z różnymi definicjami. 
Uczniowie powinni zastanowić się, jak czasami możemy próbować komuś pomóc, 
nie będąc w stanie odczuwać emocji drugiej osoby. Nauczyciel powinien 
podkreślić, że nie jest to złe zachowanie, ponieważ przyjaciele często okazują w ten 
sposób swoje wsparcie, ale nie jest to to samo, co słuchanie z empatią. Kiedy jesteś 
empatyczny, musisz odnieść się do własnych bolesnych doświadczeń, aby połączyć 
się z innymi. W ten sposób ludzie empatyczni są silniejsi, a nie słabi ani 
sentymentalni, jak czasami myślą uczniowie. Siła pochodzi ze świadomości, że jest 
w stanie przezwyciężyć bolesne wydarzenia we własnym życiu. 
 
Lekcja 2: „Terapeutyczne wykorzystanie empatii” Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Nauczyciel podsumowuje główne cechy empatycznego słuchania, przedstawione w 
psychoterapii przez Rogersa i wsp. (patrz PPT), jednocześnie zachęcając uczniów 
do udziału w lekcji. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 
1. empatia wymaga uwagi i wrażliwości; 
2. empatia to zdolność odczuwania świata innej osoby i akceptowania go jako 
wyjątkowego i niepowtarzalnego; 
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3. empatia jest związana z zawieszeniem oceny i wszelką formą krytycznej 
interpretacji; 
4. empatia powoduje zmiany i prowadzi do lepszej akceptacji siebie, ponieważ 
stajesz się bardziej świadomy swoich uczuć, a uczucia posiadają wiele cech 
adaptacyjnych, które prowadzą ludzi do rozpoznania własnych potrzeb i pragnień; 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane  
5. empatia wymaga autentyczności: pojęcie autentyczności dotyczy zdolności do 
bycia spontanicznym i transparentnym w relacjach, czyli wyrażania tylko tego, co 
naprawdę odpowiada własnym odczuciom, unikania stereotypowych zdań i 
pozostawania w empatycznej relacji z rozmówcą; 
6. empatia oznacza bezwarunkową akceptację: akceptację ludzi takimi, jakimi są, 
bez interpretacji i / lub osądzania pomysłów, opinii lub emocji, które różnią się od 
naszych; uznaje w innych swobodę ich doświadczania; jest to głęboka forma 
szacunku dla „innego niż ja”, a także dla siebie. 
Nauczyciel pokazuje następujący film: Pan Empathy - Fondazione Empatia Milano 
Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęca uczniów do komentowania i omawiania 
jego znaczenia: bycie empatycznym zmienia twoją wizję świata, gdy stajesz się 
bogatszy dzięki doświadczeniom innych ludzi. 
Na koniec tego kroku uczniowie są proszeni o napisanie tekstu na temat ich 
zrozumienia tematu. Można to również wykorzystać jako ocenę celów uczenia się 
związanych ze znajomością tematu (np. Empatia). Jeśli czas nie jest wystarczający, 
to zadanie można przydzielić jako projekt pracy domowej 

 
FAZA TWÓRCZA 

 
Lekcja 3: „Gorące punkty empatii” Czas: 1,5 godziny 
Uczniowie proszeni są o użycie ilustracji, kolażu, fotografii, wideo lub jakiejkolwiek 
innej techniki artystycznej, aby przedstawić ich rozumienie empatii. 
Korzystając z interaktywnej platformy medialnej, która umożliwia opowiadanie 
historii poprzez oznaczanie obrazów, filmów i tekstu za pośrednictwem 
hotspotów, takich jak Thinglink, Genial.ly, imageSpike lub podobne aplikacje, 
uczniowie proszeni są o przekształcenie swojej pracy w interaktywną grafikę. 
Zdigitalizowana wersja ich pracy staje się tłem interaktywnej strony, na której 
tworzonych jest wiele „gorących punktów”, które zamieniają ten obraz w 
multimedialny program uruchamiający. W ten sposób uczniowie wykorzystują swój 
obraz jako podstawę do tworzenia linków do stron internetowych, filmów, plików 
audio i innych mediów, które mogą wyjaśnić, czego się nauczyli na dany temat. Ich 
pisemną produkcję można również zamieścić tutaj jako łącze dostępne po 
kliknięciu w hotspot.  
Prześlij opinię 
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Historia 
Zapisane 
 
Lekcja 4: „Słowa, które ranią” Czas: 1,5 godziny 
 
Lekcja rozpoczyna się od doboru słów, które niosą ze sobą negatywną 
konotację.odwołując się do semantycznego obszaru agresji: słów, które obrażają, 
grożą, wyśmiewają.. Można to zrobić, prosząc uczniów o zapisanie wszystkich słów, 
które przyjdą im do głowy, na dużym plakacie. 
Upewnij się, że lista zawiera słowa: stronniczość, izolacja, nienawiść i wykluczenie, 
ponieważ mogą one być potrzebne w module 2. Jeśli uczniowie nie wymyślą 
spontanicznie tych terminów, nauczyciel może zasugerować ich użycie. 
Następnie uczniowie proszeni są o wybranie jednego lub dwóch słów. Powinni 
zbadać znaczenie i etymologię wybranych terminów, znaleźć synonimy i antonimy, 
wyrażenia idiomatyczne, figury retoryczne itp. 
słowo etymologia antonimy 
definicja synonimy idiomy 
Każde słowo stanie się hasłem we wspólnym glosariuszu. Glosariusz można złożyć 
przy użyciu różnych technik: może to być tekst drukowany; może zawierać 
elementy wizualne lub może stać się narzędziem interaktywnym stworzonym na 
tych samych platformach medialnych, co sugerowane w lekcji 1. 
Zadanie domowe: „Poszukiwanie skarbów”: daj uczniom co najmniej tydzień - 
uczniowie zostaną poproszeni o zbadanie otoczenia (szkoły, miasta, domu) i 
udokumentowanie negatywnych słów ze słownika poprzez robienie zdjęć lub 
nagrywanie krótkich filmów z sytuacji , ludzie, przedmioty lub inne rzeczy, które 
przypominają im wybrane słowo  
 
Lekcja 5: „Rozmowa o emocjach” Czas: 1,5 godziny 
 
Podczas tej lekcji uczniowie będą udostępniać i omawiać swoje zdjęcia i krótkie 
klipy wideo. Jakie słowo to przedstawia? Co czujesz przed tym obrazem? Jak 
myślisz, co czuje temat? Jakie emocje przekazuje? Co to symbolizuje? Które 
spostrzeżenia dotyczą? 
Dyskusja powinna umożliwić uczniom przekształcenie emocji w słowa, konwersję 
kodów wizualnych na język. 
Praca domowa: uczniowie piszą tekst o słowie przedstawionym na ich zdjęciu / 
obrazie / filmie. 
 
Lekcja 6 i 7: „Podkreślanie” Czas: 1,5 godziny na każdą lekcję + zadanie domowe 
 
Uczniowie są zachęcani do podkreślania przesłania, które przekazuje ich fotografia 
/ wideo przy użyciu różnych technik artystycznych: (np. Rysunek, malowanie, kolaż, 
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sitodruk, grafika komputerowa). Przekształcą oryginalny wizerunek, aby wzmocnić 
jego siłę komunikacyjną. Nauczyciele powinni pomagać uczniom, pomagając im 
zrozumieć, jak podkreślić przekaz poprzez wybraną wizualizację 
technika. 
Działania związane z opowiadaniem historii, które zostaną opracowane podczas 
następnych lekcji, będą oparte na pracach powstałych w tej fazie. Dlatego muszą 
być gotowi do następnej sesji. Jeśli czas na zajęciach nie jest wystarczający, poproś 
uczniów o wykonanie zadania domowego. 
 
Lekcja 8: „Siła empatii” Czas: 1,5 godziny 
 
Każdy obraz utworzony w poprzednich lekcjach zostanie użyty jako obraz tła na tej 
samej interaktywnej platformie medialnej, co sugerowana lekcja 1. 
Uczniowie wybiorą serię linków, aby wyjaśnić swoją wizję wybranego słowa, w tym 
znacznik do ich pisemnej kompozycji (lekcja 3). 
Następnie uczniowie zostaną poproszeni o zastanowienie się, jak empatia może w 
jakiś sposób zmienić negatywną sytuację przedstawioną na zdjęciu / zdjęciu / 
wideo / dziele sztuki i wywołać przeciwne emocje. Skupiamy się zatem na słowach, 
które leczą, takich jak nadzieja, czułość, miłość, współczucie, podziw. 
Dodane zostaną tagi do obiektów multimedialnych (filmów, zdjęć, stron 
internetowych, tekstów), które będą stanowić rozwiązanie przedstawionej 
sytuacji. Jeśli uczniowie potrzebują pomysłów, nauczyciel może przedstawić 
sugestie dotyczące wykorzystania teledysków, dzieł sztuki, zdjęć pozytywnych 
sytuacji (osoby z pozytywną mową ciała, aktem życzliwości itp.). 
 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (wystawy, szkolna tablica ogłoszeń, wiadomości na 
szkolnej stronie internetowej i na Facebooku itp.) 
● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystywane 
do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o 
opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, 
pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu 
nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
Oszacowanie: 
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● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (wcześniejsza wiedza 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
● kwesZonariusz) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji 
na lekcjach i sprawdzian końcowy). 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki 
1. Sugerujemy wybranie słów kluczowych, które są proste, ale niezbyt 

oczywiste. Z naszego doświadczenia wynika, że daje to uczniom dużo miejsca 
na zgłębienie konotacji i implikacji tej koncepcji. 

2. 2. Mając do czynienia z emocjami, nauczyciele powinni być świadomi wejścia 
w wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
określonym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym czują 
się swobodniej. 

3. 3. Bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kruchość. Niektórzy 
uczniowie mogli doświadczyć nękania i mogą mieć trudności z rozmawianiem 
o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąś niezręczność, zaproponuj, że 
porozmawiasz o tym na osobności 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Można wyjaśnić uczniom krajowe / europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 
Aby uwrażliwić studentów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne 

mogą być następujące źródła: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Powyższe zdjęcie to kolaż zdjęć i rysunków wykonanych przez uczniów na 
temat niektórych słów kluczowych Empatii (iluzja / lustro)  
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Istituto Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale 
 

Moduł  Rola Empatii 

Poziom Wyższe klasy średnie 

Tytuł “EMPATHY LAB” 

Cele 
kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCIK
OMPETENCJE 

 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● odpowiednią terminologię 

dotyczącą empatii 
● ● różne aspekty empatii 
● ● dynamika empaZi i komunikacji 
● ● gramatyka tekstów wizualnych, 

audiowizualnych i multimedialnych 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w odpowiednim 
kontekście 

● ● skutecznie komunikować się 
i dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
prezentowania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie będą odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 
rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3,5 godziny 
Faza twórcza: 13 godzin 
Dzielenie się i ocena: 2 godzin 

Żródła I 
materiały 
 

● ● Laboratorium graficzne, laboratorium fotograficzne, laboratorium wideo, 
laboratorium językowe 

● ● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 
● ● Aparaty cyfrowe (można też używać smartfonów) 
● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Istniejące cyfrowe materiały dotyczące Empathy (filmy, filmy, obrazy, 

zdjęcia itp.) 
● ● Schematy, prezentacja PPT o empatii 
● ● Arkusze stworzone przez nauczycieli 
● ● Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, Pinterest, eTwinning, 

Teachersconnect, Edmodo, Scratch, Padlet, ed-puzzle, oprogramowanie do 
edycji filmów 
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Treść 
 
 

●  Empatia: czym jest i jak działa, społeczna funkcja empatii. 
● ● Język i jego funkcje: jako środek komunikacji i samoświadomości  
● ● promuje szacunek, wiedzę o sobie i innych; terapeutyczna wartość słów; 

siła słów: 1. Słowa, które ranią (leksyka agresji: 
● słowa, które obrażają, grożą, wyśmiewają ...) 2. Słowa, które leczą (leksyka 

prospołeczności: słowa, które pocieszają, wyjaśniają, pośredniczą…). 
Przemyśleć theetymologia słowa, figury retoryczne (denotacja / konotacja), 
wyrażenia idiomatyczne, przysłowia i powiedzenia itp. 
● Emocje: leksykon strachu: poczucie winy, strach, mistyfikacja, wściekłość, 
zazdrość itp. Lexis szczęścia: nadzieja, czułość, empatia, współczucie, 
podziw, wyrażanie emocji w celu zdobycia samoświadomości i rozwinięcia 
empatii 
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Opis rozdziału  Po wprowadzeniu pojęcia empatii poprzez serię działań mających na celu 
wyjaśnienie głównych aspektów teoretycznych, uczniowie zostaną poprowadzeni 
do skupienia się na tym, jak język kształtuje naszą wizję świata i nasze relacje. Język 
jest charakterystyczną cechą ludzi i pozwala nam wyrażać idee, emocje i uczucia. 
Uczniowie będą pracować nad określonymi słowami, badając ich użycie 
denotacyjne i konotacyjne. Ale język z konieczności prowadzi również do dialogu i 
dlatego jest środkiem, za pomocą którego nawiązujemy kontakt z innymi 
jednostkami. Dlatego też szczególna uwaga zostanie zwrócona na społeczną funkcję 
języka i na to, jak można wykorzystać empatię do poprawy komunikacji, ponieważ 
pozwala ona myśleć, czuć i działać z perspektywy innych. 
 
 FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
Pierwsza część rozdziału ma na celu wprowadzenie pojęcia empatii z perspektywy 
psychologii. Lekcje będą wspierane dokumentami audiowizualnymi i mają na celu 
umożliwienie studentom połączenia teorii z ich osobistym doświadczeniem. 
 
Lekcja 1: „Słowa kluczowe empatii” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Nauczyciel wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów uczniów na temat 
empatii za pomocą pytań otwartych lub różnych narzędzi cyfrowych, takich jak 
Padlet (10 minut ustnie i 15-20 minut za pomocą padletu). 
Możliwe pytania do burzy mózgów: czym jest według ciebie empatia? Co wiesz o 
empatii? Pomyśl o słowach kluczowych związanych z terminem empatia. 
Musisz korzystać z IT LAB lub innego laboratorium z komputerem dla każdego 
ucznia. Aby przeprowadzić burzę mózgów z uczniami, możesz wybrać opcję „pusta 
ściana” lub „płótno” i napiszesz jedno z poprzednich pytań u góry pustej tablicy na 
ekranie, do którego uczniowie mają dostęp za pomocą danego kodu padletu strona. 
W tym momencie mogą wpisać słowa kluczowe, klikając dwukrotnie ekran. 
Wszystkie ich odpowiedzi pojawią się na ekranie wszystkich ich komputerów. 
Możesz zapisać stronę z burzą mózgów i wykorzystać ją później, a następnie możesz 
natychmiast poprosić uczniów o zastanowienie się nad ich odpowiedziami, 
wyjaśnienie ich słów i połączenie ich. Przydatne źródło 
 https://it.padlet.com/dashboard 
Nauczyciel pokazuje następujący film o empatii: znaczenie empatii 
Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęci uczniów do refleksji na temat filmu, zadając 
im następujące pytania: 
Co oznacza „postawić się na miejscu kogoś innego”? Dlaczego ważne jest, aby 
postawić się na miejscu kogoś innego? Co to jest empatia? Co to są neurony 
lustrzane i gdzie się znajdują? Jaki jest pierwszy krok do bycia empatyczną osobą? 
Dlaczego ważne jest, aby obserwować innych? Co to jest aktywne słuchanie? Jakie 
jest znaczenie 
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Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
 “FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
Pierwsza część rozdziału ma na celu wprowadzenie pojęcia empatii z perspektywy 
psychologii. Lekcje będą wspierane dokumentami audiowizualnymi i mają na celu 
umożliwienie studentom połączenia teorii z ich osobistym doświadczeniem. 
 
Lekcja 1: „Słowa kluczowe empatii” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Nauczyciel wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów uczniów na temat 
empatii za pomocą pytań otwartych lub różnych narzędzi cyfrowych, takich jak 
Padlet (10 minut ustnie i 15-20 minut za pomocą padletu). 
Możliwe pytania do burzy mózgów: czym jest według ciebie empatia? Co wiesz o 
empatii? Pomyśl o słowach kluczowych związanych z terminem empatia. 
Musisz korzystać z IT LAB lub innego laboratorium z komputerem dla każdego 
ucznia. Aby przeprowadzić burzę mózgów z uczniami, możesz wybrać opcję „pusta 
ściana” lub „płótno” i napiszesz jedno z poprzednich pytań u góry pustej tablicy na 
ekranie, do którego uczniowie mają dostęp za pomocą danego kodu padletu strona. 
W tym momencie mogą wpisać słowa kluczowe, klikając dwukrotnie ekran. 
Wszystkie ich odpowiedzi pojawią się na ekranie wszystkich ich komputerów. 
Możesz zapisać stronę z burzą mózgów i wykorzystać ją później, a następnie możesz 
natychmiast poprosić uczniów o zastanowienie się nad ich odpowiedziami, 
wyjaśnienie ich słów i połączenie ich. Przydatne źródło: 
https://it.padlet.com/dashboard 
Nauczyciel pokazuje następujący film o empatii: znaczenie empatii 
Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęci uczniów do refleksji na temat filmu, zadając 
im następujące pytania: 
Co oznacza „postawić się na miejscu kogoś innego”? Dlaczego ważne jest, aby 
postawić się na miejscu kogoś innego? Co to jest empatia? Co to są neurony 
lustrzane i gdzie się znajdują? Jaki jest pierwszy krok do bycia empatyczną osobą? 
Dlaczego ważne jest, aby obserwować innych? Co to jest aktywne słuchanie? Jakie 
jest znaczenie 
otworzyć się ”na innych? Jakie są główne trzy aspekty empatii? Te same pytania 
można zawrzeć w filmie za pomocą narzędzia ed-puzzle, więc nauczyciel musi 
przygotować film z pytaniami, wykonując różne kroki. Aby skorzystać z tego wideo, 
stworzonego wcześniej przez nauczyciela za pomocą edpuzzle, uczniowie muszą 
znajdować się w pracowni informatycznej lub językowej z jednym komputerem dla 
każdego ucznia. Nauczyciel może wybrać pytania otwarte lub użyć pytania 
wielokrotnego wyboru, aby pomóc uczniom zrozumieć treść filmu. W laboratorium 
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uczniowie oglądają wideo, które zatrzymuje się za każdym razem, gdy na ekranie 
pojawia się pytanie, i muszą natychmiast wpisać swoje odpowiedzi lub wybrać 
właściwą odpowiedź, korzystając z opcji wielokrotnego wyboru. Film jest 
odtwarzany zaraz po tym, jak uczniowie napiszą odpowiedź. 
Aby zachęcić do dalszej refleksji i dyskusji, nauczyciel może również wykorzystać 
inne materiały cyfrowe, filmy i inne filmy o empatii, na przykład Zabić 
przedrzeźniacza, W głowie się nie mieści, Cud, W GÓRĘ. Sugerujemy również 
wykorzystanie innych filmów o Empathy zebranych za pośrednictwem platformy 
Blendspace. Zobacz poniższy link: 
https://www.tes.com/lessons/ry9X6QydibVtzA/empathy 
Pod koniec lekcji nauczyciel prosi uczniów o napisanie tekstu o empatii, 
wykorzystując wszystkie informacje otrzymane w szkole i ponownie oglądając film. 
Ta praca pisemna może być przydzielona jako praca domowa. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
Lekcja 2: „Empatia w literaturze” Czas: 1,5 godziny

 
Aby kontynuować drogę do odkrywania empatii, uczniowie przeczytali wspólnie ze 
swoim nauczycielem słynne opowiadanie zaczerpnięte z literatury angielskiej o 
Empathy. Proponujemy opowiadanie „Szczęśliwy książę” Oscara Wilde'a, aby 
uczniowie zastanowili się i przygotowali do napisania opowieści o empatii. 
Uczniowie zostaną poproszeni o podkreślenie zdań i słów z opowieści związanej z 
Empatią, poprzez zapisanie ich na kolorowych kartkach do przyczepienia na ścianie 
zatytułowanej „ściana empatii”. 
Uczniowie będą zachęcani do refleksji nad zachowaniem bohaterów i 
konsekwencjami ich zachowania, odpowiadając na następujące pytania: 
Dlaczego bohater płacze? O co prosi jaskółkę? Jak czuje się jaskółka, gdy daje 
biednym kawałek złota lub rubinu? Czemu? Jak zachowuje się jaskółka? Jakie są 
konsekwencje jego zachowania? Jakie są konsekwencje dla Szczęśliwego Księcia? 
Dlaczego to opowieść o empatii? 
Uczniowie wybiorą najbardziej uderzające fragmenty historii, aby zilustrować je 
produktami graficznymi w fazie twórczej. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA - Doświadcz empatii i stwórz historię o empatii 
Pomysł Empathy LAB wywodzi się z doświadczenia duńskiej szkoły o nazwie Klassen 
Tid  
https://static1.squarespace.com/static/57a09868cd0f686151d7dc54/t/5878a0f7e6
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f2e1f7b583e330/1484300537888/Klassens+2017_df_df. 
Nauczyciel korzysta z Empathy LAB, aby umożliwić uczniom doświadczenie różnych 
aspektów empatii. 
Ćwiczenia te są ważne, aby uczniowie mogli zrozumieć innych i poczuć, co się 
dziejeinni czują, zdają sobie sprawę z wagi skutecznej komunikacji, rozwijają 
świadomość i wyrażają swoje emocje i uczucia podczas zajęć. 
 
Lekcja 3: „Aktywne słuchanie” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Uczniowie są podzieleni na pary i każdy z nich musi powiedzieć sobie co najmniej 
trzy kwestie, które uważa za ważne dla swojego życia, trzy aspekty jego charakteru, 
które doceniają inni, trzy obszary, których potrzebuje mieć wsparcie od innych. 
Drugi uczeń musi robić notatki i raporty dla klasy na temat swojego kolegi z klasy. 
Po przedstawieniu historii drugiego uczniowie zostaną poproszeni o następujące 
pytania: Co było bardzo ważne, aby zrozumieć drugiego? Jak się czułeś słuchając? 
Jak się czułeś podczas raportowania? 
 
Lekcja 4: „Przyjrzyj się innym z ciekawością” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Nauczyciel wybiera z sieci uderzającą historię, drukuje ją i dzieli na małe części. 
Zobacz załączone przykłady historii do wykorzystania w tym laboratorium. 
Uczniowie siedzą w kręgu na podłodze w klasie i każdy z nich po kolei musi wstać i 
przeczytać fragment historii ze środka koła, aby stworzyć wyjątkową atmosferę. 
Uczniowie zostaną poproszeni o wyrażenie swoich uczuć podczas czytania, 
opowiadania historii i słuchania innych. Otrzymają następujące pytania: Co 
zaobserwowałeś? Kogo obserwowałeś? Jakie elementy zaobserwowałeś? Jakie 
zmysły są zaangażowane w twoją obserwację? Jak się czułeś, obserwując, jak twój 
kolega z klasy czyta ten fragment? 
 
Lekcja 5: „Otwórz się na innych” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Uczniowie siedzą na podłodze w kręgu, a każdy z nich jest po kolei proszony, aby 
przejść do środka koła i wybrać jedno ze słów empatii umieszczonych na ścianie 
klasy. Uczeń znajdujący się w centrum jest proszony o opowiedzenie historii 
związanej z wybranym słowem Empatia (patrz ściana Empatii utworzona w ramach 
poprzedniego ćwiczenia). Historia może być przez nich wymyślona lub może to być 
historia, która przydarzyła się bezpośrednio im lub innym. Pozostałych uczniów 
prosimy o wyrażenie swoich uczuć, emocji podczas słuchania, pytając ich: Jak się 
czułeś słuchając? Jak się czułeś podczas raportowania? 
 
Lekcja: 6-7-8-9-10: „Pisanie historii i tworzenie cyfrowej opowieści o empatii” - 
Czas: 5 sesji po 2 godziny 
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Uczniowie proszeni są o użycie ilustracji, kolażu, fotografii, wideo lub jakiejkolwiek 
innej techniki artystycznej, aby przedstawić swoje rozumienie empatii. 
Korzystając z interaktywnej platformy medialnej, która umożliwia opowiadanie 
historii poprzez oznaczanie obrazów 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
filmy i tekst za pośrednictwem hotspotów, takich jak Thinglink, Genial.ly, 
imageSpike lub podobne aplikacje, studenci są proszeni o przekształcenie swojej 
pracy w interaktywną grafikę. Zdigitalizowana wersja ich pracy staje się tłem 
interaktywnej strony, na której tworzonych jest wiele „gorących punktów”, które 
zamieniają ten obraz w multimedialny program uruchamiający. W ten sposób 
uczniowie wykorzystują swój obraz jako podstawę do tworzenia linków do stron 
internetowych, filmów wideo, audio i innych mediów, które mogą wyjaśnić, czego 
się nauczyli na dany temat. Ich pisemną produkcję można również zamieścić za 
pomocą linku dostępnego po kliknięciu w hotspot. 
Uczniowie stworzą i zilustrują historię, wykonując następujące kroki: 
Pisanie opowiadania o empatii (2 godziny): uczniowie zostaną poproszeni o 
napisanie krótkiego opowiadania o empatii w języku angielskim, czerpiąc inspirację 
z wcześniej przeczytanej literatury, na przykład „Szczęśliwy Książę”. Historia 
zostanie napisana w grupach przy użyciu udostępnionego dokumentu Google dla 
każdej grupy. 
Każda grupa musi jednocześnie napisać inną historię według schematu (początek, 
rozwój, zakończenie) https://docs.google.com/document/u/0/?tgif=d. 
Ilustracja historii (2 sesje po 2 godziny = 4 godziny): uczniowie proszeni są o 
wybranie fragmentów historii i zilustrowanie ich różnymi technikami rysunkowymi. 
Najpierw rozpoczną pracę od szkiców, a po wybraniu najbardziej efektywnych 
zeskanują je na swoim komputerze, aby stworzyć cyfrowy obraz do zmodyfikowania 
za pomocą programów graficznych (InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop). 
Stworzenie produktu końcowego poprzez cyfrową modalność opowiadania historii 
(2 sesje po 2 godziny = 4 godziny) w celu zebrania wszystkich dokumentów 
zebranych na temat doświadczeń opracowanych przez uczniów (obrazy, zdjęcia, 
filmy itp.) Oraz wszystkich produktów przez nich stworzonych . 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 

● Dzielenie się: 
● ● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (wystawy, szkolna tablica ogłoszeń, 
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wiadomości w szkolna strona internetowa, strona na Facebooku itp.) 
● ● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 

slajdów, 
● etc.) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 

internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● ● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub 

społeczności platform interaktywnych (np. Edmodo, Pinterest itp.) Mogą 
być wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń 
i punktów widzenia. 

● ● Mentoring rówieśniczy: uczniowie klas wyższych, którzy wykonali taką 
samą lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o „nauczanie” swoich rówieśników z niższych klas, którzy 
dostarczą im doświadczenia, pomocy i wsparcia. To dobry sposób na 
połączenie różnych części programu nauczania i poprawę współpracy 
między uczniami w różnym wieku. 

● Oszacowanie: 
● ● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący 

wcześniejszej wiedzy); 
● ● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli na koniec 

jednostki); 
● ● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na koniec zajęć); 
● ● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w ramach danego modułu (siatki 

obserwacji na lekcjach i sprawdzian końcowy). 
● Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego 

podręcznika 
● Prześlij opinię 
● Historia 
● Zapisane 

. 
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Wskazówki ● można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

●  Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub 
społeczności platform interaktywnych (np. Edmodo, Pinterest itp.) Mogą 
być wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń 
i punktów widzenia. 

Bezpieczeństwo  Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się 
za pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie 
nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe / europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić studentów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą 
być następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
Społeczność  
 http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Kalendarz zatytułowany „SŁOWA EMPATII” przedstawia 12 słów związanych z empatią. 
Uczniowie wybrali 12 emocji, po jednej na każdy miesiąc i przedstawili je wizualnie za 

pomocą zdjęć   
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Zespół Szkół Centrum Edukacji 
 

Moduł Rola Empatii 

Poziom Wyższe klasy średnie 

Tytuł Buduj empatię, przestań nękać 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● odpowiednią terminologię 

dotyczącą cyberprzemocy i 
komunikacji wirtualnej 

● ● różne aspekty bullyingu i 
cyberprzemocy 

● ● gramatyka tekstów 
wizualnych, audiowizualnych i 
multimedialnych 

● ● istniejące przepisy dotyczące 
cyberprzemocy 

● ● dynamika komunikacji i jej 
agenci: nadawca, odbiorca, 
kanał, kod, kontekst, szum, 
informacja zwrotna, przekaz 

● ● jak zmienia się komunikacja 
przy użyciu różnych mediów; 

● ● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w odpowiednim 
kontekście 

● ● skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
przedstawiania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

● ● rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 

● ● zapoznaj się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami 
dotyczącymi szukania / 
udzielania wsparcia, gdy jesteś 
zaangażowany w epizody 
cyberprzemocy (z punktu 
widzenia ofiary, dręczyciela lub 
osoby postronnej) 

● ● odwołać się do 
obowiązujących przepisów w 
zakresie cyberprzemocy 

○ CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
○ Uczniowie: 
○ ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
○ ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w 

interakcjach online; 
○ ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny 

sposób podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 
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○ W szczególności: 
○ ○ wykazać się liderem w zwalczaniu cyberprzemocysokaz 

przywództwa w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
○ ○ stosować pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do 

cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 12 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 
 ● Kamera wideo 

● Komputery z połączeniem internetowym 

● Kostiumy 

● Pokój do makijażu 

● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 

● Aplikacje cyfrowe (takie jak eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, Pinterest 

itp.) 

● Oprogramowanie do edycji (ilmów (Plotagon lub podobne 

Treść ● Rola empatii 
● ● czym jest empaZa, rodzaje empaZi, wyniki dla jednostek i ich atrakcyjność 
● ● język i słownictwo w wyrażaniu współczucia, rozweselaniu, uspokajaniu, 

język agresji, obraźliwe słowa. 

Opis rozdziału W tym rozdziale nauczyciele kierują uczniów, aby rozpoznali słowo „empatia” 
poprzez znalezienie wspólnej definicji, podanie przykładów w grupach, 
raportowanie wyników, omówienie negatywnego wpływu, jaki bullying ma na ludzi. 
________________________________________ 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
Na tym etapie nauczyciele wprowadzają uczniów w termin „empatia”. 
 
Lekcja 1: „Co to jest empatia?” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie oglądają film zawierający wizualne przykłady rodzajów empatii: 
Różne rodzaje empatii 
Dr Dan Siegel - Pięć typów empatii. 
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Prowadzący przedstawia informacje o psychologicznych i społecznych 
konsekwencjach zjawiska. 
Nauczyciel zadaje pytanie „Co to jest empatia?”. Uczniowie udzielają odpowiedzi. 
Następu kolejne pytanie „Czy wiesz o znęcaniu się w swoim otoczeniu? Porozmawiaj 
o tym ”Uczniowie opisują różne przykłady zastraszania i okoliczności, w których się 
ono wydarzyło. Następne pytanie brzmi:„ Jak się czujesz, gdy ktoś jest 
prześladowany? ” Uczniowie wymieniają swoje uczucia i podają przykłady reakcji 
ludzi na zastraszanie. Nauczyciel powinien tak pokierować dyskusją, aby uzyskać 
informację zwrotną na temat rodzajów empatii: empatii pełnej, częściowej, empatii 
stronniczej i empatii zerowej. S / On zapisuje terminy w schowku, prowadząc 
wykład. 
 
Lekcja 2: „Reakcje na zastraszanie” Czas: 2 godzin 

 
Uczniowie oglądają film o reakcjach znajomych na zastraszanie: 
Animowany film krótkometrażowy Anti Bullying. Po obejrzeniu omawiają treść. 
Zadaje się im pytanie: „Czy podane reakcje na to, co się stało, były właściwe? Jak 
oceniasz ich podejście? Co czuli ludzie? Czy można było tego uniknąć? Co teraz 
rodzina i przyjaciele powinni zrobić? ”. Celem jest sprawienie, aby uczniowie 
współczuli i współczuli cierpiącym oraz aby znaleźć sposoby pomocy, a także ocenić 
reakcje innych ludzi. 
________________________________________ 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA Doświadcz empatii i stwórz historię o empatii 
________________________________________ 
Lekcja 3: „Planowanie scenariusza odtwarzania wideo” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Studenci decydują o fabule spektaklu: o czym ma być spektakl, kim są 
zaangażowane postacie, jakie ustawienia będą potrzebne, ile części będą 
potrzebować itp. Spektakl musi opowiadać o reakcjach ludzi na zastraszanie, więc 
muszą wiedzieć która postać ostatecznie najlepiej pokaże dręczonej osobie. 
 
Lekcja 4: „Pisanie scenariusza odtwarzania wideo zgodnie z wcześniej 
zaplanowanym konspektem” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Nauczyciel wyznacza jednego lub więcej uczniów do napisania scenariusza sztuki. 
Muszą wybrać odpowiednie słownictwo i sprawić, by brzmiało naturalnie. Ważne 
jest, aby dodać wskazówki sceniczne dla aktorów, aby zrozumieć sytuacje do 
odegrania. Nauczyciele pomagają uczniom, poprawiają tekst i sugerują pomysły. 
Nauczyciel dzieli zadania tak, aby każdy uczeń był odpowiedzialny za stworzenie 
jednego elementu produktu końcowego. 
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Lekcja 5: „Przydział postaci, ich role, scenografia, reżyseria, rekwizyty” Czas: 1 
godzina 
 
Nauczyciel wyznacza jednego lub więcej uczniów do stworzenia powyższych 
elementów odgrywania ról zgodnie z ich preferencjami, skopiowania linii do 
zapamiętania, podjęcia decyzji, kiedy, gdzie i jak wykonać próbę, narzucenia sobie 
wzajemnej odpowiedzialności. Także ostateczne poprawki 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane do scenariusza są sporządzane i ustalane szczegółowe opisy miejsc akcji. 
 
Lekcja 6: „Tworzenie strojów postaci i miejsc osadzenia” Czas: 2 godziny 

 
Wybrani uczniowie mają być wizażystami i przygotowywać kompletne stroje do 

swoich ról oraz dekorować miejsca przeznaczone do zdjęć. 
 
Lekcja 7-8: „Próby” Czas: 4 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie ćwiczą swoje linie pod okiem nauczyciela, aby poprawić wymowę, 

artykulację, ton głosu, ruchy, światło, tempo mowy i synchronizację. 
 
Lekcja 9-10: „Tworzenie produktu końcowego - filmowanie” Czas: 3 godziny 
________________________________________ 
Uczniowie filmują szkic i edytują go. Zdjęcia odbywają się w przygotowanych 

wcześniej oryginalnych kostiumach. Jest prawdopodobne, że kilka scen 
będzie wymagało kilkukrotnych poprawek i powtórzeń. 

 
________________________________________ 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać innym 

uczniom i nauczycielom (na przykład poprzez wystawy, szkolną tablicę 
ogłoszeń, wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na FB) 

● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na 
stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 
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● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni 
o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w 
różnym wieku. 

● Prezentowanie zdjęć z etapów tworzenia na tablicy informacyjnej w szkole 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane  
 
Ocena: 
● Ocena kwesZonariusza wiedzy studentów na początku i informacja zwrotna 
Przykłady narzędzi oceny przedstawiono w załączniku do niniejszego podręcznika 

Wskazówki ● ● Nauczyciele powinni zapewniać stałą superwizję na spotkaniach uczniów, 
próbach, zarządzaniu prowadzeniem produktu, pomagać w porządkowaniu 
nagrań 

● ● Mając do czynienia z emocjami, nauczyciele powinni być świadomi, że 
wkraczają w wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad określonym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 

● ● Bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kruchość. Niektórzy 
uczniowie mogli doświadczyć nękania i mogą mieć trudności z 
rozmawianiem o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąś niezręczność, 
zaproponuj, że porozmawiasz o tym na osobności 
 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się 
za pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie 
nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe / europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić studentów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą 
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być następujące źródła: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
 

     



 

MODUŁ 2: Rola mediów 

Szkoła podstawowa  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 69  

 

 

Stworzenie produktu końcowego    
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Escuela de Arte Pedro Almodóvar 

 

Moduł 
  Rola Empatii 

Poziom Wyższe klasy średnie  

Tytuł WIZUALIZACJA EMOCJI 

Cele kształcenia: 

WIEDZA,UMIEJĘTNOŚCI 

KOMPETENCJE 

● WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI 

● Po zakończeniu zajęć 
studenci powinni 
zrozumieć: 

● ● dynamika empaZi i 
komunikacji 

● ● gramatyka tekstów 
wizualnych, 
audiowizualnych i 
multimedialnych 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student powinien 

umieć: 
● ● używać określonej terminologii w 

odpowiednim kontekście 
● ● skutecznie komunikować się i dzielić 

pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● używać szeregu narzędzi cyfrowych 
do przetwarzania, przedstawiania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
●    Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej 

z rówieśnikami, nawet z różnych grup wiekowych 

Czas 
 
 
 
Żródła I materiały 
 
 

Wprowadzenie do tematu: 4,5 godziny 

Faza twórcza: 36 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godz. 

 

● Kamera wideo 

● Komputery z połączeniem internetowym 

● KosZumy 

● Pokój do makijażu 

● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 

● Aplikacje cyfrowe (takie jak eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, Pinterest 
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itp.) 

● Oprogramowanie do edycji filmów (Plotagon lub podobne 

●Rola empatii 

●czym jest empatia, rodzaje empatii, wyniki dla jednostek i ich atrakcyjność 

●język i słownictwo w wyrażaniu współczucia, rozweselaniu, uspokajaniu, język 
agresji, obraźliwe słowa. 
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Opis rozdziału Celem pierwszej części jednostki jest zapoznanie studentów z związkami 
cyberprzemocy i empatii oraz refleksja nad koncepcjami empatii, bullyingu i 
cyberbullyingu po przeanalizowaniu rzeczywistości i zebraniu informacji na 
ten temat. Uczniowie muszą umieć omawiać sytuacje i uczucia. 
 
Lekcja 1: „Prezentacja tematu przez prowadzącego” 
 Czas: 1,5 godziny 
________________________________________ 
Nauczyciel pokazuje uczniom nagłówki na temat bullyingu i pyta ich, co 
wiedzą na ten temat. Następnie uczniowie otrzymują prezentację slajdów z 
prawdziwymi faktami na temat bullyingu (definicja, charakterystyka, skutki, 
różne rodzaje bullyingu, agenci i przyczyny). Następuje dyskusja, w której 
uczniowie wyrażają własne opinie i osobiste doświadczenia na dany temat. 
Zasoby: 
www.ciberbullying.com (język hiszpański) 
www.elmundo.es (gazeta cyfrowa w języku hiszpańskim) 
https://www.stopbullying.gov/ 
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Wskazówki ● Zamiast drukować emotikony, uczniowie mogą zostać poproszeni o 
wykonanie plakatów lub naklejek. 

● Mając do czynienia z emocjami, nauczyciele powinni być świadomi, że 
wkraczają w wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad określonym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 

● Bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kruchość. Niektórzy 
uczniowie mogli doświadczyć nękania i mogą mieć trudności z 
rozmawianiem o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąś niezręczność, 
zaproponuj, że porozmawiasz o tym na osobności 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się 
za pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie 
nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe / europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić studentów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą 
być następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Lekcja 3 i 4. „Maski greckie” 

Lekcja 1 i 2. „Empatyczne emotikony” 

 

 

 

 



 

MODUŁ 2: Rola mediów 

Szkoła podstawowa  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 75  

 

 

DRUGI MODUŁ „ROLA MEDIÓW”  

jest kolejnym krokiem w rozwoju VLM. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć pozytywne i negatywne 
skutki mediów społecznościowych, aby używać ich ze świadomością i nie nadużywać ich. 

Po przeanalizowaniu najnowszych teorii dotyczących wzorców komunikacyjnych (w szczególności 
funkcji neuronów lustrzanych w komunikacji), dynamiki komunikacji i jej czynników, uczniowie 
dowiadują się, jak medium wpływa na treść komunikacji. Koncepcja wirtualnej rzeczywistości daje 
możliwość zbadania funkcji algorytmów w mediach społecznościowych, zrozumienia zaburzeń 
związanych z Internetem i zbadania nauki stojącej za uzależnieniem od smartfonów. Ważne jest, aby 
skupić się na relacji między naszą własną tożsamością a jej odzwierciedleniem w innych. Według 
ostatnich badań neurony lustrzane leżą u podstaw tego zachowania i innych zjawisk imitacyjnych. 
Uważa się, że neurony lustrzane to wyspecjalizowane komórki mózgowe, które pozwalają uczyć się i 
wczuwać w siebie, obserwując działania innej osoby. 

Główną cechą tych neuronów jest to, że rozładowują się zarówno wtedy, gdy wykonujemy jakąś 
czynność (np. Zjedzenie jabłka), jak i wtedy, gdy obserwujemy ten sam lub podobny akt wykonywany 
przez inną osobę. Z psychoanalitycznego punktu widzenia badania nad rolą neuronów lustrzanych są 
szczególnie ważne dla zrozumienia relacji między Ja a Innym. Uczniowie powinni zrozumieć, w jaki 
sposób tworzymy idealną wersję siebie: jesteśmy tym, co widzą o nas inni, i badać, jak działa 
komunikacja w sieciach społecznościowych.Uczniowie są proszeni o rozważenie negatywnych 
konsekwencji i możliwych zaburzeń związanych z niewłaściwym używaniem lub nadużywaniem 
mediów społecznościowych w ich doświadczeniach sieciowych: strach przed omijaniem (FOMO), 
samotnie, uzależnienie od smartfonów, cyfrowy narcyzm, hejterzy online. Ale prawdą jest również, 
że media społecznościowe przynoszą pozytywne skutki, ponieważ smartfony sprawiają, że czujemy 
się bardziej połączeni i ułatwiają kontakty towarzyskie. Wykorzystanie debatowania (za i przeciw) w 
ramach wszystkich jednostek ma podwójną rolę: stymuluje refleksję uczniów na dany temat i 
praktykuje empatyczną zasadę stawiania się w cudzej sytuacji. Uczniowie mogą również zostać 
poproszeni o skorzystanie z interaktywnej platformy medialnej, która umożliwia opowiadanie historii 
poprzez oznaczanie obrazów, filmów i tekstu za pośrednictwem hotspotów, takich jak Thinglink, 
Genial.ly, imageSpike lub podobne aplikacje, w celu przekształcenia ich pracy w interaktywną grafikę, 
która ma być połączone ze stronami internetowymi, filmami, dźwiękiem i innymi. 

Prześlij opinię 

Historia 

Zapisane 

Społeczność 
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Liceul Tehnologic Retezat 
 

Moduł Rola mediów 

Poziom Podstawowy 

Tytuł SKUTECZNE KOMUNIKATORY 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI 
i KOMPETENCJE  

 

 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● różne aspekty bullyingu i 

cyberprzemocy 
● ● dynamika komunikacji i jej 

agenci: nadawca, odbiorca, kanał, 
kod, kontekst, szum, informacja 
zwrotna, przekaz 

● ● jak zmienia się komunikacja 
przy użyciu różnych mediów 

● ● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć 

student powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w 
odpowiednim kontekście 

● ● skutecznie komunikować 
się i dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3-4 godziny 

Faza twórcza: 5-6 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 

 

● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Arkusze 
● ● Obrazy 
● ● Filmy 
● ● Nożyczki, klej, długopisy, ołówki 
● ● Tablice plakatowe lub duży papier 
● ● Telewizor - programy telewizyjne, filmy na kasetach VHS, DVD, dyskach 

laserowych, Blu-ray 
● ● Radio - talk show, muzyka 
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● ● Stereo - płyty CD, taśmy, płyty, podcasty, muzyka● E-mail 
● ● Aplikacje cyfrowe (takie jak eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, 

Pinterest) 
● ● Czasopisma - Książki - Gazety - Gry wideo - 
● ● Aparat (cyfrowy, polaroidowy, filmowy, filmowy) 
● ● Telefony komórkowe - wiadomości tekstowe 

Treść 
● Zrozumieć media 
● ● dynamika komunikacji i jej agenci: nadawca, odbiorca, kanał, kod, 

kontekst, szum, informacja zwrotna, przekaz 
● ● jak zmienia się komunikacja przy użyciu różnych mediów 
● ● wzorce i zachowania komunikacji online 

Opis rozdziału  FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
Uczniowie podają definicję mediów i mediów społecznościowych oraz 
omawiają używanie / niewłaściwe używanie smartfonów wśród 
zieci.Podsumowanie: Środki masowego przekazu służą do przekazywania 
informacji dużej liczbie osób. Obejmują one telewizję, radio, komputery, 
billboardy, czasopisma, książki i gazety. Nauczanie młodych ludzi o cechach i 
zastosowaniach mediów umożliwia im korzystanie z nich z poczuciem 
świadomości, która jest podstawą zapobiegania niewłaściwemu podejściu do 
mediów. 

       Procedura: 
1. Pokaż przykłady najpopularniejszych typów mediów na stole z przodu 
sali. Pokaż zdjęcia tych, których nie masz prawdziwego przykładu. 

       2. Poproś uczniów o nazwanie każdego medium. Zapytaj ich, do czego są            
używane i czy można ich używać w więcej niż typowy sposób, aby zachęcić 
ich do myślenia nieszablonowego. 
        Na przykład: 

„Do czego służy gazeta?” „Aby przekazać wiadomości! Aby pokazać 
komiksy! Aby reklamować nowe produkty! ” 
 „Do czego służy laptop?” "Grać w gry! Pisać pracę domową! Pisać e-
maile! Wyszukiwanie w internecie! Słuchać muzyki! Aby przekazać 
wiadomości! 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
3. Zapytaj uczniów: Co oznaczają media? Możesz pomóc, podpowiadając 
im dalsze pytania: Jak otrzymujesz wiadomości? Czego można użyć do 
przekazania wiadomości? Napisz listę odpowiedzi uczniów. 

       4. Wyjaśnij, że media służą do przekazywania wiadomości, podczas gdy 
środki masowego przekazu, takie jak gazety i telewizja, służą do docierania 
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do większej liczby ludzi. Kiedy więcej mediów jest używanych razem, 
nazywamy to multimediami. 
5. Zapytaj uczniów, czy smartfon to tylko telefon, czy też można go używać 
do innych celów. Zbierz ich odpowiedzi i poproś o przykłady. Dzieci mogą 
jeszcze nie używać smartfona, ale na pewno widzą, że używają go inne osoby 
i mogą odgadnąć, do czego są używane, i mogą przekazać komentarz 
________________________________________ 

FAZA 2 FAZA TWÓRCZA 
 

1. Lekcja 1: „Media a moje ciało i umysł” Czas: 5-6 godzin 
W jaki sposób media wpływają na nasz umysł i ciało? Uczniowie 
omawiają rolę mediów w swoim życiu; analizują i dekonstruują obrazy 
pokazywane w mediach; tworzą plakaty pokazujące stereotypowe obrazy 
przedstawiane w mediach. 

2. Podsumowanie: pomimo niezaprzeczalnych korzyści płynących z 
technologii medialnej w naszym życiu, zwłaszcza w zakresie komunikacji i 
wzajemnych powiązań ludzi na całym świecie, media mogą mieć złe 
strony. Większość reklam przedstawia kobiety i mężczyzn w 
stereotypowych rolach: kobiety są postrzegane jako obiekty seksualne i / 
lub wykonują tradycyjne prace kobiece, mężczyźni często są 
przedstawiani w typowych męskich rolach. 

3. Czarne kobiety są często pokazywane w negatywnych i / lub 
stereotypowych rolach. W mediach rzadko pojawiają się różnice w typie 
ciała, rozmiarze i płci. Ta komunikacja wpływa na umysły i ciała 
nastolatków, tworząc odmienne pojęcia piękna, miłości, sukcesu i 
kariery. Ekspozycja medialna w niepokojąco wysokim stopniu absorbuje 
umysły nastolatków. Omówienie roli mediów i dekonstruowanie 
obrazów pokazywanych w mediach pomaga dzieciom zrozumieć wpływ 
mediów i uniknąć ryzyka, które za nimi stoi. 

4. Procedura: wyjaśnij uczniom, że stworzą plakat przedstawiający obrazy z 
mediów. Obrazy powinny przedstawiać kobiety lub mężczyzn w 
stereotypowych rolach. Przypomnij im, że stereotypowy wizerunek 
kobiety / mężczyzny może wskazywać na wykonywanie tradycyjnych 
„kobiecych / męskich” czynności, takich jak prasowanie lub gotowanie 
dla kobiet lub praca z mięśniami dla mężczyzn. Obrazy mogą również 
przedstawiać standardowe ideały piękna i zachowań. 

5. 1. Podziel uczniów na grupy. Rozdaj gazety, czasopisma, nożyczki, 
6. Prześlij opinię 
7. Historia 
8. Zapisaneklej, papier plakatowy, długopisy i ołówki do każdej grupy. 

Poproś grupy o wskazanie zdjęć przedstawiających stereotypowe role. 
Pozwól im wyjaśnić powód swojego wyboru, koncentrując się na tym, jak 
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kolory, pozycje, oświetlenie i wszelkie inne elementy są używane w celu 
przekazania stereotypu. 

2. Niech każda grupa złoży sprawozdanie ze swoich ustaleń. 
3. Poproś uczniów, aby wycięli wybrane obrazy i przykleili je do plakatu ze 
swoją grupą. 
4. Następnie uczniowie zapisują komentarze obok obrazów. 
Jaki ideał promuje obraz? Jak się czujesz, kiedy na to patrzysz? Czy to rani 
twoją wrażliwość? Czy to sprawia, że czujesz, że coś jest nie tak w twoim 
aspekcie fizycznym lub zachowaniu? Kto mógłby skorzystać na pokazaniu 
tego rodzaju zdjęć? (firmy, reklamodawcy itp.) 
6. Poproś grupy o zaprezentowanie ukończonych plakatów, opisujących 
obrazy i komentarze. Poproś każdą grupę o pomysły na przedstawienie 
alternatywnego obrazu do tego, który wybrała, z większym szacunkiem dla 
indywidualności i tożsamości. 
________________________________________ 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
________________________________________ 

Prześlij opinię 
Historia 

       Zapisane 
 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (np. Wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, wiadomości 
na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 
● Cyfrowe prace uczniów (na przykład hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, 
pokazy slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na 
stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub 
społeczności platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 
● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy lub 
po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą 
lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o 
opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, 
pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu 
nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
 
Oszacowanie: 
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Pytania oceniające 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

● ● Czy uczniowie zdefiniowali media? 
● ● Czy uczniowie poznali różne formy mediów? 

Wskazówki 
● ● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że 

smartfony lub inne media to „diabelskie” urządzenia. Rzeczywiście, 
zwróć uwagę na fakt, że mogą one być doskonałymi narzędziami do 
nauki, gdy uczniowie uczą się, jak z nich korzystać w sposób 
odpowiedzialny, a nie tylko ich zakazać. 

● ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do 
pracy nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać 
to, w czym czują się swobodniej. 

Bezpieczeństwo  5 Internet Safety Tips for Kids.   
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Uczniowie wykonują tekturowe koszulki ze swoimi hasłami, aby być świadomym zagrożeń 
internetowych  
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Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 

Moduł Rola Mediów 

Poziom  Podstawowy  

Czas  POŁĄCZ SWOJE SERCE ZE SWOIM SMARTEM 

 Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI 
i KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● trochę terminologii dotyczącej 

cyberprzemocy i komunikacji 
wirtualnej oraz komunikacji 
wirtualnej 

● ● dynamika komunikacji i 
niektórych jej agentów 

● ● jak zmienia się komunikacja 
przy użyciu różnych mediów 

● ● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używaj terminologii w 

odpowiednim kontekście 
● ● komunikować się i dzielić 

pomysłami za pośrednictwem 
różnych mediów 

● ● rozpoznać różne formy 
nadużyć w sieci 

● ● używać narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, prezentowania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

● ● zapoznać się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami 
dotyczącymi poszukiwania / 
udzielania wsparcia w 
przypadku udziału w epizodach 
cyberprzemocy 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
●   Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 
● ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 

podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 
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Czas 
Wprowadzenie do tematu: 9 godz 

Faza twórcza: 8 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I 
materiały 

● ● Narzędzia badawcze (książki) 
● ● Komputer z połączeniem internetowym 
● ● Filmy, filmy, zdjęcia, teksty, muzyka 
● ● Aplikacje lub oprogramowanie cyfrowe (takie jak Scratch, eTwinning, 

Teachersconnect, Edmodo, Pinterest) 
● ● Papiery, długopisy i ołówki, zakreślacze, klej, nożyczki, kolory 
● ● Zasoby ludzkie: prawnik / psycholog 

Treść ● Zrozumieć media 
● ● uzależnienie od smartfonów 
● ● strach przed przegapieniem (FOMO) 
● ● typy użytkowników internetu 
● ● cyfrowy narcyzm 

Opis rozdziału 
 FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
________________________________________ 
  
Lekcja 1: „Jak wyglądało życie przed smartfonami i Internetem?” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Aktywność burzy mózgów. Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się, jak 
wyglądało życie przed Internetem i telefonami komórkowymi. Jak nastolatki 
spędzały wolny czas? Babcia jest zaproszona do rozmowy o swoim dzieciństwie, 
uczniowie słuchają i zadają pytania. Następnie w parach niech zapisują wszystkie 
różnice, które pamiętają. 
W drugiej części lekcji nauczyciel pyta: 
● Poza tym, że śpisz, kto spędził ponad dwie godziny bez dotykania swoich 
komputerów i gier wideo w ostatnim dniu? 
● W ostatnim tygodniu? 
● W ostatnim miesiącu? 
● Czy wiesz, ile godzin spędzasz przed ekranem każdego dnia? 
„Podsumowując, czy uważasz, że jako społeczeństwo jesteśmy uzależnieni od 
naszego smartfona i Internetu? „ 
Uczniowie mają trochę czasu na rozmowę z partnerami lub w małych grupach, a 
następnie dzielą się swoimi pomysłami z klasą. 
 
Lekcja 2: „Jakim jesteś użytkownikiem internetu?” Czas: 2 godziny 
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Nauczyciel zadaje kilka pytań: Czy w ciągu ostatniego tygodnia rozmawiałeś przez 

internet? 
 do znajomych, pobieraj muzykę, publikuj zdjęcia, utrzymuj kontakt ze znajomymi, 
graj w gry, wysyłaj wiadomości, komentuj posty znajomych, przeprowadzaj badania 
w szkole? Nauczyciel zbiera odpowiedzi uczniów i mówi im, że dowiedzą się, jakim 
są typem internautów. 
Najpierw uczniowie w grupach czytają krótki artykuł „Jakim jesteś użytkownikiem 
internetu?” lub obejrzyj poniższą prezentację: 
https://istitutocomprensivoguspini.edu.it/attachments/article/1112/Il%20Fuoricl@
sse%20-%20Il%20giornalino%20scolastico%20on%20line.pdf 
https://prezi.com/p/gf27mjcr3eq7/types-of-internet-users 
Po przeczytaniu / obejrzeniu uczniowie odpowiadają na pytanie: Jakim jesteś 
użytkownikiem Internetu? 
Ich odpowiedzi mogą powiedzieć im, jakiego typu są użytkownikami. Zgodnie z 
artykułem istnieją cztery kategorie internautów: motyle, delfiny, foki i wiewiórki. 
Ewentualnie uczniowie mogą rozwiązać quiz online, w którym poinformują ich, 
jakiego typu są użytkownikami internetu. Poniższy jest przeznaczony dla 
nastolatków, ale można go łatwo dostosować do młodszych dzieci. 
https://www.nsteens.org/Quizzes/WhichInternetUserAreYou 
 
Praca domowa. Zapytaj rodzinę: Co robili Twoi rodzice i dziadkowie w wolnym 
czasie, gdy byli dziećmi? Narysuj coś. 
 
Lekcja 3: „Bezpieczeństwo w sieci” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Podczas tej lekcji prawnik i psycholog są zaproszeni do poruszenia tematu 
bezpieczeństwa online w motywujący sposób, umożliwiając uczniom omówienie 
problemów, podzielenie się opiniami i pomysłami. 
Ważne jest, aby omówić bezpieczeństwo w Internecie z uczniami, którzy mogą nie 
być poinformowani o ukrytych zagrożeniach, zwłaszcza w świecie, w którym 
nastolatki spędzają większość czasu w Internecie. Lekcja kończy się odgrywaniem 
ról. Uczniowie otrzymują karty ról z kluczowymi informacjami i wsparciem 
językowym. Nauczyciel daje każdej parze uczniów parę kart z rolami. Uczniowie 
odgrywają role, aby przećwiczyć to, czego nauczyli się podczas lekcji. 
Daj uczniom następujące instrukcje: 
Student A zauważył, że jeden z jego znajomych czasami podejmuje ryzyko w sieci i 
martwi się tym. Student A decyduje się porozmawiać o tym ze Studentem B i 
zadaje mu kilka pytań dotyczących następujących aspektów: 
● Udostępnianie zdjęć 
● Bezpieczeństwo haseł 
● Interakcja z innymi ludźmi 
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Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane  
Zachowanie prywatności 
● Dane osobowe 
Użyj niektórych z poniższych wyrażeń: Czy uważasz, że dobrym pomysłem jest… 
(udostępnianie zdjęć online)? Jak ważne jest… (dbanie o bezpieczeństwo hasła)? 
Jakie dane osobowe mogę udostępnić? Dlaczego powinniśmy… (uważać)? 
Powinieneś zawsze / nigdy (sprawdzić ustawienia prywatności) To jest / Nie jest 
dobrym pomysłem (zapisywać swoje hasło) Upewnij się, że zawsze / nigdy (używaj 
daty urodzenia jako hasła) Bardzo ważne jest, aby (wyczyścić przeglądarkę historia). 
 
Lekcja 4: „Zdefiniuj narcyzm” Czas: 1,5 godziny 
 ________________________________________ 
Nauczyciel udziela informacji o micie narcyza za pomocą filmu Narcyz i echo. Wraca 
do mitologii greckiej. Narcyz był przystojny, zajęty sobą i arogancki; po prostu 
kochał swój własny wizerunek. Prawie cały swój czas spędzał wpatrując się w swoje 
odbicie w kałuży wody. W końcu bogowie rozgniewali się i zamienili go w posąg. 
Jednak zdając sobie sprawę, że mogli posunąć się zbyt daleko, zlitowali się nad nim 
i zmienili go w kwiat - a mianowicie Narcyz. 
 
Lekcja 5: „Cyfrowy narcyzm: czym dokładnie jest cyfrowy narcyzm?” Czas: 1,5 
godziny 
________________________________________ 
Nauczyciel pyta uczniów, czy uważają, że media społecznościowe czynią nas 
narcystycznymi. 
Pamiętasz czasy, kiedy „selfie” nie istniały? Czy zwracasz uwagę na to, co 
publikujesz w Internecie? Nauczyciel wyjaśnia, że cyfrowy narcyzm stał się 
popularną obsesją nastolatków, która może prowadzić do niepewności, zaburzeń 
ciała, uzależnienia od mediów społecznościowych. 
Z pomocą nauczyciela uczniowie odkryją, że: Dobrze jest mieć poczucie własnej 
wartości, dbać o siebie, być ekstrawertycznym i pewnym siebie. Ale narcyzm jest 
patologicznym i destrukcyjnym zaburzeniem, ponieważ jest brakiem empatii i może 
prowadzić do ubóstwa intymnych relacji. 
Osobowość narcyza może mieć następujące cechy: 
● Ma wspaniałe poczucie własnej wartości. 
● Jest zajęty fantazjami o nieograniczonym sukcesie, sile, pięknie lub idealnej 
miłości. 
● Wykorzystuje innych, aby osiągnąć własne cele. 
● Brakuje mu empaZi (niechęć do rozpoznawania uczuć i potrzeb innych lub 
identyfikowania się z nimi). 
● Często jest zazdrosny o innych lub uważa, że inni są o niego zazdrośni. 
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● Wykazuje arogancję. 
Narcyzi mają tendencję do korzystania z mediów społecznościowych, aby pić z 
miłości. Są też bardzo dobrzy w manipulowaniu innymi. Większość z nas stara się 
ich unikać, a ci z nas, którzy są uważni, również starają się ich nie naśladować. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane  
 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA 
 
Lekcja 6: „Zrób mimikę i wymyśl historię o korzystaniu z telefonu komórkowego w 
codziennych czynnościach nastolatka” - 
Czas: 4 godziny 
Uczniowie naśladują codzienną rutynę nastolatka (mogą pomyśleć o starszym 
przyjacielu lub rodzeństwie). Na początku uczniowie ćwiczą mimikę twarzy oraz 
proste ruchy i pozy. Karuzela wykonana jest z papierowych okularów i sznurka 
Następnie wymyślają historię i wybierają głównego bohatera. 
 
Lekcja 7: „Stwórz komiks i odtwórz go, aby promować pracę w grupie i współpracę” 
Czas: 4 godziny 
Nauczyciel proponuje, aby uczniowie stworzyli komiks z historią nastolatków 
korzystających ze smartfona w narcystyczny sposób. Uczniowie w małych grupach 
decydują o fabule komiksu: o czym jest komiks, kim są postacie, akcje, ile postaci 
itp. 
Każda grupa pisze scenariusz i dialogi do komiksu. Nauczyciele pomagają, udzielają 
sugestii i pomocy oraz poprawiają tekst. 
Mogą zostać poproszeni o stworzenie cyfrowego komiksu za pomocą programów 
takich jak Scratch. Oto link do tworzenia komiksu w Scratchu 
 
________________________________________ 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (na przykład na wystawach, szkolnej tablicy ogłoszeń, 
aktualnościach na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 
● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
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Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

 
● używany do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów 
widzenia. 
● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane rodzicom 
z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy lub po prostu 
podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o 
opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc 
i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
  
Oszacowanie: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli na koniec jednostki); 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnym module (siatki obserwacji 
podczas lekcji i test końcowy) 
● Prezentacja produktu końcowego uczniom w Twojej szkole i / lub uczniom innej 
szkoły 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

Wskazówki ● ● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony 
lub inne media to „diabelskie” urządzenia. Rzeczywiście, zwróć uwagę na 
fakt, że mogą być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie 
używają ich w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazują ich używania. 

● ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do 
pracy nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, 
w czym czują się swobodniej. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się 
za pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi być zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie 
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nauczania. 

Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów 

 internetowych:https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety- 
tips-for-kids / https: //www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film o bezpieczeństwie w Internecie pod adresem: 5 
porad dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla dzieci 
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Użyj telefonu do opowiedzenia historii 
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Liceul Tehnologic Retezat 
 

Moduł Rola Mediów 

Poziom Niższe klasy średnie 

Tytuł MŁODZI CYFROWY LIDERZE 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci powinni 

zrozumieć: 
● ● odpowiednią terminologię dotyczącą 

cyberprzemocy i komunikacji wirtualnej 
● ● różne aspekty bullyingu i 

cyberprzemocy 
● ● gramatyka tekstów wizualnych, 

audiowizualnych i multimedialnych 
● ● dynamika komunikacji i jej agenci: 

nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 
szum, informacja zwrotna, przekaz 

● ● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 

● ● wzorce i zachowania komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć 

student powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w 
odpowiednim kontekście 

● ● skutecznie 
komunikować się i dzielić 
pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● rozpoznawać 
cyberprzemoc w różnych 
formach 

● ● odwołać się do 
obowiązujących 
przepisów w zakresie 
cyberprzemocy 

○ CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
○ Uczniowie: 
○ ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
○ ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w 

interakcjach online 
○ ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 

podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. 
○ W szczególności: 
○ ○ wykazać się liderem w zwalczaniu cyberprzemocy 
○ ○ wykazać się liderem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
○ ○ wywierać pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do 

cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 10 godz 
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Faza twórcza: 7 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 

 

● ● Komputery z połączeniem internetowym 
● ● Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, Pinterest, Scratch, PowToons, 

oprogramowanie do edycji filmów● Arkusze 
● ● Flipchart / flipchart / długopisy 
● ● Zdjęcia 
● ● Filmy 
● ● Papiery, długopisy i ołówki, zakreślacze, klej, nożyczki 
● ● Slajdy 
● ● Gazety 

Treść 
● Zrozumieć media 
● ● dynamika komunikacji i jej agenci: nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 

szum, informacja zwrotna, przekaz 
● ● jak zmienia się komunikacja przy użyciu różnych mediów 
● ● wzorce i zachowania komunikacji online 

Opis rozdziału  FAZA1 WPROWADZENIE 

 
. Lekcja 1: „Krytyczni konsumenci” Czas: 2 godz. 
 ________________________________________ 
Celem lekcji 1 jest nauczenie uczniów współczesnych wyzwań związanych z 
konsumpcją treści medialnych i dyskusjami w mediach społecznościowych. Wymaga to 
zrozumienia koncepcji fałszywych wiadomości, komór echa i bąbelków filtrujących. 
Uczniowie nauczą się rozumieć, dlaczego istnieją fałszywe wiadomości, jak je 
rozpoznać i jak podjąć pozytywne kroki, aby na nie odpowiedzieć. Sesja zbuduje ich 
świadomość dotyczącą istniejących komór echa i bąbelków filtrów, które mają wpływ 
na ich doświadczenia online. 
Krok 1 - Uczniowie widzą następujący lub podobny film: 
Media społecznościowe - fałszywe wiadomości, bąbelki filtrujące i mądre 
udostępnianie! 
Krok 2 Po obejrzeniu uczniowie podzieleni na 3 grupy przygotowują plakat i wklejają 
zdjęcia fałszywych wiadomości na 3 tematy, które mogą wybrać (sport, plotki, zdrowie, 
szkoła itp.) 
Krok 3 Daj uczniom listę kluczowych pytań, które powinni sobie zadać zawsze, gdy 
będą mieli do czynienia z przekazem medialnym. Oto kilka możliwych pytań: 
1. Kto stworzył tę wiadomość? 
Pomóż swoim uczniom rozpoznać, że wszystkie wiadomości, a także platformy mediów 
społecznościowych zostały skonstruowane przez osobę o określonej wizji i 
pochodzeniu, więc powinni kwestionować zarówno wiadomości, które widzą, jak i 
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platformy, na których są udostępniane. 
2. Jakie techniki są używane, aby przyciągnąć moją uwagę? 
Pomóż uczniom rozpoznać, jak nowe i innowacyjne techniki są wykorzystywane do 
przyciągania naszej uwagi - czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
3. Jakie style życia, wartości i punkty widzenia są reprezentowane - lub ich 
brakuje?Możesz nawet porozmawiać o tym, jak popularne media mogą czasami 
wzmacniać pewne stereotypy, wartości i punkty widzenia. 
4. Dlaczego ta wiadomość jest wysyłana? 
Zadając to pytanie, poproś uczniów o zbadanie celu przesłania. Czy ma to na celu 
informowanie, rozrywkę czy przekonywanie, czy też ich połączenie? 
Możesz użyć tych pytań, aby zastanowić się i skomentować podręczniki i filmy, z 
których już korzystasz. 
Uczniowie będą również zachęcani do zróżnicowania źródeł mediów w celu 
wypracowania lepiej poinformowanych i wszechstronnych poglądów na tematy. 
Przydatne źródło: 
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/education/sites/default/files/tlr-asset/5-
questions-to-ask-about-media-student-teacher.pdf 
Lekcja 2: „Odporni obywatele” Czas: 2 godziny 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
Lekcja 2 uczy uczniów, jakie są stereotypy, jak powstają i jaki wpływ mają na jednostki i 
całe społeczeństwo. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób stereotypy prowadzą do 
formowania przez ludzi uprzedzonych postaw wobec różnych społeczności, często 
przejawiających się w mentalności „my kontra oni”. 
Krok 1 Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym jest stereotyp, zrób to samo z 
uprzedzeniami. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy. 
Krok 2 Wprowadź następujące pojęcia w prezentacji slajdów i porównaj definicje z 
odpowiedziami uczniów: 
● stereotyp oznacza założenie, że grupa osób, które mają pewne cechy, ma również 
wspólne cechy. Innymi słowy, gdy ktoś przyjmie coś o tobie z powodu jednej części 
twojej tożsamości. 
● uprzedzenie ma miejsce wtedy, gdy ktoś ma przekonanie (zazwyczaj negatywne) o 
osobie lub grupie oparte na stereotypie. Przekonanie jest zwykle oparte na 
przynależności osoby (rzeczywistej lub przypuszczalnej) do określonej grupy. 
Uprzedzenia również dzielą ludzi na podstawie stereotypów. Przykłady obejmują: 
o Ableizm: negatywne postawy oparte na zdolnościach fizycznych i / lub umysłowych. 
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o Homofobia: negatywne nastawienie do członków społeczności LGBTQ2S +. 
o Rasizm: negatywne postawy oparte na rasie, pochodzeniu etnicznym i / lub kulturze. 
o Seksizm: negatywne postawy oparte na tożsamości płciowej, ekspresji płciowej i / 
lub płci przypisanej przy urodzeniu. 
o Ksenofobia: negatywne nastawienie ze względu na narodowość / kraj. 
Krok 3 Rozdaj uczniom fragmenty gazet / wiadomości internetowych, które 
przedstawiają uprzedzenia wobec określonej grupy. Uczniowie powinni czytać i używać 
długopisów, aby podkreślić uprzedzające poglądy i przedstawić klasie swoje pomysły 
dotyczące negatywnych konsekwencji takiej postawy. 
Krok 4 Poproś uczniów, aby omówili następujące pytania: 
1. Jak powstają uprzedzenia? 
2. Czy media społecznościowe mogą wzmacniać uprzedzenia? 
3. Co możemy zrobić, aby powstrzymać uprzedzenia w internecie? 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
Przeczytaj ze swoimi uczniami następujący artykuł: 
https://www.annefrank.org/en/topics/prejudice-and-stereotypes/what-can-you-do-
against-prejudice/ 
Poproś uczniów, aby omówili sposoby, w jakie mogą odeprzeć narracje internetowe, 
które prowadzą do podziałów. Napiszą listę technik, które pozytywnie i empatycznie 
przyczynią się do rozwoju społeczności internetowej. 
 
Lekcja 3: „Skuteczni komunikatorzy” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Podczas tej lekcji uczniowie rozpoznają różnicę między odbiorcami online i offline, 
rozważą znaczenie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, takich jak użycie tonu i 
języka oraz tego, jak być dobrym słuchaczem. 
Następnie zaplanują pomysły, jak skutecznie i z szacunkiem komunikować swoje 
uczucia. W tym celu uczniowie oprą się na inspirujących przykładach osób, które 
skutecznie przekazały ważne informacje odbiorcom internetowym. 
Przydatne zasoby: 
https://stanfield.com/8-tips-teach-effective-communication-skills/ 
https://www.edutopia.org/blog/teaching-your-students-conversation-allen-mendler 
Krok 1 Poproś uczniów, aby podali definicję komunikacji. Zapisz ich odpowiedzi na 
tablicy. 
Krok 2 Wprowadź następujące pojęcia w prezentacji slajdów i porównaj definicje z 
odpowiedziami uczniów: 
Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości w celu wzajemnego 
zrozumienia. Udana komunikacja ma miejsce, gdy jest zrozumienie. Komunikacja może 
być werbalna, używając słów mówionych do przekazania wiadomości lub niewerbalna, 
w tym mimika twarzy, mowa ciała, tekst lub język pisany. 
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Krok 3 Rozpocznij od gry „Telefon bezprzewodowy”. 
Uczniowie siedzą w kręgu. Gracz szepcze zdanie do ucha innego gracza. 
Po usłyszeniu wyroku, drugi gracz musi powtórzyć je do ucha trzeciego gracza i tak 
dalej, aż zdanie dotrze do ostatniego gracza w grupie. 
Ostatni będzie musiał głośno wypowiedzieć zdanie. 
Zwykle zdarza się, że wiadomość, która dobiega końca, nie jest tym samym, co 
początek. Jest to gra dla dzieci, ale kryje się za nią coś ciekawszego: telefon 
bezprzewodowy powtarza się każdego dnia w życiu każdego. Im więcej razy 
powtarzasz wiadomość, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie 
zniekształcona. 
To przykład niedoskonałej komunikacji werbalnej z powodu braku informacji zwrotnej. 
Teraz zagraj w grę „Charades”. Poproś kilkoro uczniów po kolei, aby na zmianę 
powiedzieli zdanie bez mówienia lub wydawania dźwięków, podczas gdy inni próbują 
zgadnąć. 
Następnie poproś „mimów” o wyjaśnienie, w jaki sposób próbowali przekazać swój 
przekaz bez słów (na przykład: mimika, gesty). Zapytaj „publiczność”, czy wiadomość 
była 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane Przeczytaj ze swoimi uczniami następujący artykuł: 
https://www.annefrank.org/en/topics/prejudice-and-stereotypes/what-can-you-do-
against-prejudice/ 
Poproś uczniów, aby omówili sposoby, w jakie mogą odeprzeć narracje internetowe, 
które prowadzą do podziałów. Napiszą listę technik, które pozytywnie i empatycznie 
przyczynią się do rozwoju społeczności internetowej. 
 
Lekcja 3: „Skuteczni komunikatorzy” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Podczas tej lekcji uczniowie rozpoznają różnicę między odbiorcami online i offline, 
rozważą znaczenie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, takich jak użycie tonu i 
języka oraz tego, jak być dobrym słuchaczem. 
Następnie zaplanują pomysły, jak skutecznie i z szacunkiem komunikować swoje 
uczucia. W tym celu uczniowie oprą się na inspirujących przykładach osób, które 
skutecznie przekazały ważne informacje odbiorcom internetowym. 
Przydatne zasoby: 
https://stanfield.com/8-tips-teach-effective-communication-skills/ 
https://www.edutopia.org/blog/teaching-your-students-conversation-allen-mendler 
Krok 1 Poproś uczniów, aby podali definicję komunikacji. Zapisz ich odpowiedzi na 
tablicy. 
Krok 2 Wprowadź następujące pojęcia w prezentacji slajdów i porównaj definicje z 
odpowiedziami uczniów: 
Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości w celu wzajemnego 
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zrozumienia. Udana komunikacja ma miejsce, gdy jest zrozumienie. Komunikacja może 
być werbalna, używając słów mówionych do przekazania wiadomości lub niewerbalna, 
w tym mimika twarzy, mowa ciała, tekst lub język pisany. 
Krok 3 Rozpocznij od gry „Telefon bezprzewodowy”. 
Uczniowie siedzą w kręgu. Gracz szepcze zdanie do ucha innego gracza. 
Po usłyszeniu wyroku, drugi gracz musi powtórzyć je do ucha trzeciego gracza i tak 
dalej, aż zdanie dotrze do ostatniego gracza w grupie. 
Ostatni będzie musiał głośno wypowiedzieć zdanie. 
Zwykle zdarza się, że wiadomość, która dobiega końca, nie jest tym samym, co 
początek. Jest to gra dla dzieci, ale kryje się za nią coś ciekawszego: telefon 
bezprzewodowy powtarza się każdego dnia w życiu każdego. Im więcej razy 
powtarzasz wiadomość, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie 
zniekształcona. 
To przykład niedoskonałej komunikacji werbalnej z powodu braku informacji zwrotnej. 
Teraz zagraj w grę „Charades”. Poproś kilkoro uczniów po kolei, aby na zmianę 
powiedzieli zdanie bez mówienia lub wydawania dźwięków, podczas gdy inni próbują 
zgadnąć. 
Następnie poproś „mimów” o wyjaśnienie, w jaki sposób próbowali przekazać swój 
przekaz bez słów (na przykład: mimika, gesty). Zapytaj „publiczność”, czy wiadomość 
była 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane Przeczytaj ze swoimi uczniami następujący artykuł: 
https://www.annefrank.org/en/topics/prejudice-and-stereotypes/what-can-you-do-
against-prejudice/ 
Poproś uczniów, aby omówili sposoby, w jakie mogą odeprzeć narracje internetowe, 
które prowadzą do podziałów. Napiszą listę technik, które pozytywnie i empatycznie 
przyczynią się do rozwoju społeczności internetowej. 
 
Lekcja 3: „Skuteczni komunikatorzy” Czas: 2 godziny 
________________________________________ 
Podczas tej lekcji uczniowie rozpoznają różnicę między odbiorcami online i offline, 
rozważą znaczenie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, takich jak użycie tonu i 
języka oraz tego, jak być dobrym słuchaczem. 
Następnie zaplanują pomysły, jak skutecznie i z szacunkiem komunikować swoje 
uczucia. W tym celu uczniowie oprą się na inspirujących przykładach osób, które 
skutecznie przekazały ważne informacje odbiorcom internetowym. 
Przydatne zasoby: 
https://stanfield.com/8-tips-teach-effective-communication-skills/ 
https://www.edutopia.org/blog/teaching-your-students-conversation-allen-mendler 
Krok 1 Poproś uczniów, aby podali definicję komunikacji. Zapisz ich odpowiedzi na 
tablicy. 
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Krok 2 Wprowadź następujące pojęcia w prezentacji slajdów i porównaj definicje z 
odpowiedziami uczniów: 
Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości w celu wzajemnego 
zrozumienia. Udana komunikacja ma miejsce, gdy jest zrozumienie. Komunikacja może 
być werbalna, używając słów mówionych do przekazania wiadomości lub niewerbalna, 
w tym mimika twarzy, mowa ciała, tekst lub język pisany. 
Krok 3 Rozpocznij od gry „Telefon bezprzewodowy”. 
Uczniowie siedzą w kręgu. Gracz szepcze zdanie do ucha innego gracza. 
Po usłyszeniu wyroku, drugi gracz musi powtórzyć je do ucha trzeciego gracza i tak 
dalej, aż zdanie dotrze do ostatniego gracza w grupie. 
Ostatni będzie musiał głośno wypowiedzieć zdanie. 
Zwykle zdarza się, że wiadomość, która dobiega końca, nie jest tym samym, co 
początek. Jest to gra dla dzieci, ale kryje się za nią coś ciekawszego: telefon 
bezprzewodowy powtarza się każdego dnia w życiu każdego. Im więcej razy 
powtarzasz wiadomość, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie 
zniekształcona. 
To przykład niedoskonałej komunikacji werbalnej z powodu braku informacji zwrotnej. 
Teraz zagraj w grę „Charades”. Poproś kilkoro uczniów po kolei, aby na zmianę 
powiedzieli zdanie bez mówienia lub wydawania dźwięków, podczas gdy inni próbują 
zgadnąć. 
Następnie poproś „mimów” o wyjaśnienie, w jaki sposób próbowali przekazać swój 
przekaz bez słów (na przykład: mimika, gesty). Zapytaj „publiczność”, czy wiadomość 
była 
Prześlij opinię 
Historia 
To jest przykład komunikacji niewerbalnej. Wyjaśnij, że wszyscy komunikujemy się nie 
tylko słowami, ale także mową ciała, gestami itp. 
Podaj przykłady z „telefonu” i „szarad”, aby pokazać, że czasami to, co chcemy 
przekazać, nie jest tym, co rozumieją inni ludzie. Wyjaśnij uczniom, że w ten sposób 
powstają mistyfikacje, miejskie legendy, plotki i plotki oraz że wyraźna komunikacja 
jest ważną umiejętnością, którą należy ćwiczyć. 
 
Lekcja 4: „Eksperci ds. Praw” Czas: 2 godziny

 
W lekcji 4 uczniowie poznają ważne prawa i obowiązki, jakie mają w cyfrowym świecie. 
Po pierwsze, sesja analizuje prawa, które mają do prywatności w Internecie i 
kontrolowanie sposobu, w jaki ich informacje są wykorzystywane przez innych, a także 
odpowiedzialność, jaką mają, aby upewnić się, że wykorzystują informacje innych osób 
w sposób odpowiedzialny iz szacunkiem. 
Krok 1 Rozważ kilka słów kluczowych dotyczących prywatności w Internecie 
(prywatność, dane osobowe, dane wrażliwe itp.) Oraz definicje i przykłady burzy 
mózgów. Zapisz pomysły uczniów na tablicy. Możliwe odpowiedzi: 
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1. dane osobowe = informacje identyfikacyjne, których nie chcesz, aby wszyscy znali, tj. 
Adres domowy lub e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, data urodzenia, 
zdjęcie profilowe itp .; 
2. wrażliwe dane osobowe: zawstydzające informacje o naszym życiu i naszych 
poglądach, np. Poglądy polityczne, religia, zdrowie itp .; 
3. prywatność: czyjeś prawo do zachowania tajemnicy swoich spraw osobistych. 
Praca domowa: zachęć uczniów, aby poszukali więcej informacji na stronie 
internetowej krajowego organu ochrony danych i na innych odpowiednich stronach 
internetowych. 
Możesz dać uczniom pająk do wykonania dla każdego słowa kluczowego. Przydatne 
narzędzie online: https://creately.com/lp/spider-diagram-maker-online/ 
Możesz użyć pająka do tworzenia plakatów. 
Krok 2 Poproś uczniów, aby zastanowili się, co by się stało, gdyby ktoś nie chronił ich 
prywatności w Internecie. Użyj filmu, takiego jak Historie z życia wzięte - dwa rodzaje 
głupoty lub Świadomość prywatności danych w mediach społecznościowych, aby 
zachęcić do dyskusji na ten temat. Studenci 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane zgłaszać swoje odpowiedzi klasie i wymieniać się opiniami. 
Krok 3 Poproś uczniów, aby pracowali w małych grupach i znaleźli online informacje o 
polityce prywatności w głównych serwisach społecznościowych, a następnie 
odpowiedz na następujące pytania: 
• Jakich porad udziela usługa, aby pomóc ludziom chronić swoją prywatność? 
• Jak możesz zaktualizować swoje ustawienia prywatności? 
• W jaki sposób możesz usunąć opublikowane treści bez Twojej zgody? 
• Jak możesz wybrać, kto może oglądać zdjęcia i inne publikowane przez Ciebie rzeczy? 

 
FAZA 2 TWORZENIE 

 
Lekcja 6: „JAKA JEST RÓŻNICA?” Czas: 2 godziny 

 
Ćwiczenie prowadzi uczniów do rozpoznania, czy sposób, w jaki się komunikują, różni 
się w zależności od używanego przez nich medium, i zachęca ich do zastanowienia się, 
dlaczego tak się dzieje.Podziel klasę na trzy grupy i daj każdej po kartce papieru 
flipchart i długopisach. 
Każda grupa otrzyma środek komunikacji: pierwsza grupa to „Media społecznościowe”, 
druga to „Rozmowa telefoniczna”, a trzecia „Twarzą w twarz”. Na arkuszu flipchart 
każda grupa powinna narysować tabelę z trzema rzędami, na przykład: 
'Media społecznościowe' 
o Plusy 
o Wady 
o Preferujesz komunikację? 
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Przez 15 do 20 minut każda grupa powinna wypełnić swoją tabelę. Najpierw powinni 
spisać wszystkie plusy, jakie niesie za sobą korzystanie z danej formy komunikacji, 
biorąc pod uwagę takie pytania, jak: 
● Czy ktoś może użyć tego do komunikacji? 
● Czy jest tani w użyciu? 
● Czy możesz powiedzieć coś, co lubisz go używać? 
● Czy można go używać do różnych celów? 
Następnie powinni skupić się na wadach. Jeśli uczniowie mają trudności z 
wymyśleniem przykładów, zadaj im szybkie pytania, takie jak: 
● Czy ludzie często są niegrzeczni, kiedy go używają? 
● Czy trudno jest wyrazić swój punkt widzenia, używając go? 
● Czy używanie jest uzależniające? 
Na koniec powinni uzgodnić preferencje swojej grupy w zakresie komunikacji, 
wybierając spośród mediów społecznościowych, rozmów telefonicznych i rozmów 
twarzą w twarz. Każda grupa powinna przedstawić dwa lub trzy powody uzasadniające 
swój wybór. 
Po skompletowaniu tabel każda grupa powinna wyznaczyć rzecznika, który przejdzie 
przez stół wraz z resztą klasy. Gdy to zrobią, wszystkich uczniów należy poprosić o 
przedstawienie dodatkowych pomysłów, które ich zdaniem zostały pominięte przez 
inne grupy. Każda grupa powinna dodać te nowe pomysły pisakami do tablicy, gdy je 
usłyszy. Po zakończeniu ćwiczenia powinny być trzy tabele wypełnione pomysłami 
dotyczącymi każdego środka komunikacji. 
Nauczyciel powinien następnie zadać następujące pytania: 
● Jakie są główne różnice między tymi trzema środkami komunikacji? 
● Dlaczego jeden jest dla Ciebie lepszy od pozostałych? 
● Czy sądzisz, że przez jeden z nich nabieramy więcej złych nawyków niż przez inne? 
● Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? 
Następuje dyskusja grupowa. 
 
Lekcja 7: „MEDIUM JEST PRZESŁANIEM” Czas: 2 godziny 
 
Każde medium, niezależnie od treści, które przekazuje, ma określoną strukturę 
komunikacyjną, która sprawia, że nie jest neutralne, gdyż w specyficzny sposób 
wpływa na zachowania i sposób myślenia widzów / użytkowników. 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
https://www.marshallmcluhan.com/common-questions/ 
https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2019/02/23/the-medium-really-is-the-
message-how-mediums-shape-messages/ 
Nauczyciel prosi uczniów, aby podzielili się na te same grupy, co na poprzedniej lekcji i 
dostarcza każdej grupie zestaw stwierdzeń ponumerowanych od 1 do 4. Dwa z tych 
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stwierdzeń są pozytywne, a dwa negatywne. 
Następnie nauczyciel prosi grupy o rozważenie pierwszego stwierdzenia: jak łatwe lub 
trudne byłoby ich zdaniem przekazanie komuś informacji za pośrednictwem „mediów 
społecznościowych”, „rozmowy telefonicznej” i „twarzą w twarz”? 
Należy zachęcić uczniów, aby zastanowili się, jak samo stwierdzenie wywoła u kogoś 
uczucie i jak poszczególne medium wpływa na to, jak bardzo zależy nam na uczuciach 
drugiej osoby. 
Nauczyciel powinien zebrać informacje zwrotne na temat pierwszego stwierdzenia z 
każdej grupy, a następnie powtórzyć ten proces dla następnych trzech wypowiedzi. 
Podczas dyskusji nad każdym stwierdzeniem uczniowie powinni zdać sobie sprawę, lub 
też zostać poproszeni o uświadomienie sobie, że medium, którego używamy do 
przekazywania naszych myśli, często ma wpływ na sposób, w jaki mówimy do innych. 
Na przykład media społecznościowe, pozwalając nam komunikować się na odległość i 
przez ekran, a czasem nawet anonimowo, mogą sprawić, że poświęcamy mniej uwagi 
uczuciom naszych odbiorców. 
Poniższe pytania mogą pomóc uczniom w prawidłowym zrozumieniu sprawy: 
● W jaki sposób wybrane przez Ciebie medium komunikacji wpływa na sposób 
komunikacji? Jakie ma to konsekwencje dla Twojego tonu, języka, gramatyki i sposobu 
słuchania? 
● Czy łatwiej jest powiedzieć pewne rzeczy online niż twarzą w twarz? Czemu? 
● Czy łatwiej jest słuchać opinii innych ludzi w internecie? 
● Jakie możesz podać przykłady sytuacji, gdy mówisz w internecie coś, czego nie 
powiedziałbyś komuś w twarz? 
● Jeśli nie chciałbyś powiedzieć tego komuś w twarz, czy powinieneś powiedzieć mu to 
online? 
 
Lekcja 8 Cyfrowe historie „ONLINE vs FACE-TO-FACE” Czas: 3 godziny 
 
Uczniowie w grupach są zaproszeni do stworzenia dwóch prezentacji lub cyfrowych 
opowieści według modelu przedstawionego poniżej: 
- Komunikacja online kontra komunikacja twarzą w twarz 
- Komunikacja werbalna i niewerbalna 
 
Możesz użyć PowToons, Scratch, Thinglink lub dowolnego oprogramowania do 
prezentacji slajdów lub cyfrowej platformy do tworzenia opowieści cyfrowych lub 
animacji również w formie hipertekstów, korzystając z rysunków i głosów uczniów, 
ewentualnie dodając linki do tekstów z definicjami lub do zewnętrznej sieci zasoby. 
Cyfrowe opowiadanie historii pozwala pracować w sposób multidyscyplinarny, twórczo 
łącząc rysunek, język angielski, sztukę, opowiadanie historii i technologię. 

ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
Dzielenie się: 
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● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) Można łatwo udostępniać innym uczniom i 
nauczycielom (wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, wiadomości na szkolnej stronie 
internetowej i na FB itp.) 
● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie internetowej 
szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest itp.) Mogą być wykorzystywane 
do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane rodzicom z 
okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy lub po prostu 
podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie klas wyższych, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, dostarczając im doświadczenia, pomocy i wsparcia. 
To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i poprawę 
współpracy między uczniami w różnym wieku. 
 
Oszacowanie: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwesZonariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji na 
lekcjach i sprawdzian końcowy). 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki 
● ● Ta gra może być używana między szkołami, jest dostępna w następujących 

językach: EN, IT, RO i ES) 
● https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/webgame_en.html 
● ● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub 

inne nośniki są „diabelskimi” urządzeniami. Rzeczywiście, zwróć uwagę na fakt, 
że mogą one być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie uczą się, 
jak z nich korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazując ich 
używania. 

● ● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
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lub rząd w odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Pułapka mediów.fake newsy 
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Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 

Moduł  Rola mediów 

Poziom Niższe klasy szkoły średniej  

Tytuł POŁĄCZ SWOJE SERCE ZE SWOIM ROZUMEM 

Cele kształcenia: 

WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● Pewna terminologia dotycząca 

cyberprzemocy i komunikacji 
wirtualnej oraz komunikacji 
wirtualnej 

● ● dynamika komunikacji i 
niektórych jej agentów 

● ● jak zmienia się komunikacja 
przy użyciu różnych mediów 

● ● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używaj terminologii w 

odpowiednim kontekście 
● ● komunikować się i dzielić 

pomysłami za pośrednictwem 
różnych mediów 

● ● rozpoznać różne formy nadużyć 
w sieci 

● ● używać narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, prezentowania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

● ● zapoznaj się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami 
dotyczącymi poszukiwania / 
udzielania wsparcia w związku z 
przypadkami cyberprzemocy 

●  CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych); 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcji online; 
● ● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 

podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. 

Czas 
Wprowadzenie do tematu: 10 godz 

Faza twórcza: 8 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 
● ● Komputery z połączeniem internetowym 
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● ● Programy graficzne: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Camera, Video 

Camera 
● ● Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, eTwinning, Teachersconnect, 

Edmodo, Pinterest, Scratch, oprogramowanie do edycji filmów 
● ● Narzędzia badawcze (książki) 
● ● prezentacja PPT 
● ● Zasoby ludzkie: prawnik i psycholog 

Treść 
● Zrozumieć media 
● ● uzależnienie od smartfonów 
● ● strach przed przegapieniem (FOMO) 
● ● typy użytkowników internetu 
● ● cyfrowy narcyzm 

Opis rozdziału FAZA 1 WPROWADZENIE 

 
wyglądało życie przed Internetem i telefonami komórkowymi. Jak nastolatki spędzały 
wolny czas? Babcia jest zaproszona do rozmowy o swoim dzieciństwie, uczniowie 
słuchają i zadają pytania. Następnie w parach poproś ich o zapisanie wszystkich 
zapamiętanych różnic. 
 
W drugiej części lekcji nauczyciel pyta: 
● Oprócz snu, kto spędził ponad dwie godziny bez dotykania telefonu komórkowego 
w ciągu ostatniego dnia? 
● W zeszłym tygodniu? 
● Ostatni miesiąc? 
● Czy wiesz, ile godzin dziennie spędzasz przed ekranem? 
● Czy wiesz, co to jest FOMO? 
● Czy cierpisz na FOMO? 
Nauczyciel wyjaśnia znaczenie FOMO, akronimu Fear of Missing Out. „Zmartwione 
uczucie, że możesz przegapić ekscytujące wydarzenia, na które idą inni ludzie, 
szczególnie spowodowane tym, co widzisz w mediach społecznościowych” (Cambridge 
Dictionary). Phubber: ktoś, kto ignoruje osobę, z którą jest, i zamiast tego zwraca 
uwagę na swój telefon komórkowy (Cambridge Dictionary). Uzależniony: fizyczna lub 
psychiczna potrzeba dalszego robienia czegoś. Wampirzyca: czuwanie przez całą noc 
w celu wysyłania wiadomości SMS, czatu, publikowania zdjęć lub komentarzy. 
Nauczyciel pyta: „Podsumowując, czy myślisz, że jako społeczeństwo jesteśmy 
uzależnieni od naszych smartfonów i Internetu? „ 
Uczniowie mają trochę czasu, aby porozmawiać w parach lub małych grupach, a 
następnie podzielić się swoimi pomysłami z klasą. 
 
Lekcja 2: „Jakim jesteś użytkownikiem internetu?” Czas: 1,5 godziny 
Nauczyciel zadaje kilka pytań: czy w ostatnim tygodniu korzystałeś z internetu, aby 
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rozmawiać ze znajomymi, pobierać muzykę, publikować zdjęcia, utrzymywać kontakt 
ze znajomymi, grać w gry, 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
Nauczyciel zbiera odpowiedzi uczniów i mówi im, że dowiedzą się, jakim są typem 
internautów. 
Najpierw uczniowie w grupach czytają krótki artykuł „Jakim jesteś użytkownikiem 
internetu?” lub obejrzyj poniższą prezentację: 
https://istitutocomprensivoguspini.edu.it/attachments/article/1112/Il%20Fuoricl@ss
e%20-%20Il%20giornalino%20scolastico%20on%20line.pdf 
https://prezi.com/p/gf27mjcr3eq7/types-of-internet-users 
Po przeczytaniu / obejrzeniu uczniowie odpowiadają na pytanie: Jakim jesteś 
użytkownikiem Internetu? 
Ich odpowiedzi mogą powiedzieć im, jakiego typu są użytkownikami. Zgodnie z 
artykułem istnieją cztery kategorie internautów: motyle, delfiny, foki i wiewiórki. 
Ewentualnie uczniowie mogą rozwiązać quiz online, w którym poinformują ich, jakiego 
typu są użytkownikami Internetu. 
https://www.nsteens.org/Quizzes/WhichInternetUserAreYou 
 
Praca domowa. Napisz tekst: Co robisz w swoim czasie online? Co twoi dziadkowie 
robili w wolnym czasie? 
 
Lekcja 3: „Bezpieczeństwo w sieci” Czas: 2 godziny 
 
 W ramach tej lekcji prawnik i psycholog są zaproszeni do poruszenia tematu 
bezpieczeństwa w Internecie w motywujący sposób, umożliwiając uczniom 
omówienie problemów, podzielenie się swoimi opiniami i pomysłami. 
Ważne jest, aby omówić bezpieczeństwo w Internecie z uczniami, którzy mogą nie być 
poinformowani o ukrytych zagrożeniach, zwłaszcza w świecie, w którym nastolatki 
spędzają większość czasu w Internecie. Lekcja kończy się odgrywaniem ról. Uczniowie 
otrzymują karty ról z kluczowymi informacjami i wsparciem językowym. Nauczyciel 
daje każdej parze uczniów parę kart z rolami. Uczniowie odgrywają role, aby 
przećwiczyć to, czego nauczyli się podczas lekcji. 
Daj uczniom następujące instrukcje: 
Student A zauważył, że jeden z jego znajomych czasami podejmuje ryzyko w sieci i 
martwi się tym. Student A decyduje się porozmawiać na ten temat z Studentem B i 
zadaje mu kilka pytań dotyczących następujących aspektów: 
● Udostępnianie zdjęć 
● Bezpieczeństwo haseł 
● Interakcja z innymi ludźmi 



 

MODUŁ 2: Rola mediów 

Szkoła podstawowa  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 106  

 

● Ochrona prywatności 
● Dane osobowe 
Użyj niektórych z poniższych wyrażeń: Czy uważasz, że dobrym pomysłem jest… 
(udostępnianie zdjęć online)? Jak ważne jest… (dbanie o bezpieczeństwo hasła)? Jakie 
dane osobowe mogę udostępnić? Dlaczego powinniśmy… (uważać)? 
Zawsze / nigdy (sprawdź ustawienia prywatności) Nie jest dobrym pomysłem (pisz 
zapisz swoje hasło) Upewnij się, że zawsze / nigdy (użyj daty urodzenia jako hasła) 
Bardzo ważne jest, aby (wyczyścić historię przeglądarki). 

 
Lekcja 4: „Pozytywne i negatywne aspekty komunikowania się przez smartfony i 
media społecznościowe” Czas: 1,5 godziny 
Poproś uczniów, aby zidentyfikowali pozytywne i negatywne skutki korzystania z 
telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. 
Możliwe pytania: Jakie są zalety i wady mediów społecznościowych? Co lubisz / nie 
lubisz w mediach społecznościowych? Jaki wpływ mają media społecznościowe na 
twoje życie offline? 
Uczniowie pracują w małych grupach, aby odpowiedzieć na powyższe pytania. Mogą 
zgłaszać, że media społecznościowe mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny 
wpływ na ich życie. 
Pozytywne aspekty: komunikowanie się z wieloma osobami jednocześnie, lepsze 
relacje i większa pewność siebie. 
Negatywne skutki obejmują możliwe niezrozumienie wiadomości, cyberprzemoc, 
nieznani lub niepożądani odbiorcy, brak prywatności, ukryte tożsamości, zakończenie 
przyjaźni, izolacja, nadużywanie telefonu komórkowego, kłótnie twarzą w twarz, bójki, 
przemoc. 
Po dyskusji uczniowie uświadamiają sobie, że media społecznościowe mogą być 
pomocnym źródłem informacji dla ludzi, zwłaszcza nastolatków, umożliwiających 
wygodne nawiązywanie kontaktów bez onieśmielającego kontaktu twarzą w twarz. 
Jednocześnie patrząc sobie w oczy, śmiechu lub dotyku nie można zastąpić emoji ani 
wirtualną dyskusją, ponieważ ta pierwsza daje nam ciepłe wrażenie prawdziwego 
zrozumienia, którego często brakuje w wirtualnej komunikacji. 
 
Lekcja 5: „Mit Narcyza” Czas: 1,5 godziny

 
Nauczyciel (w razie potrzeby wspierany przez nauczyciela plastyki) wyjaśnia i analizuje 
niektóre prace dotyczące mitu Narcyza: „Narcyz” Caravaggia i „Metamorfoza Narcyza” 
Salvadora Dalì. 
https://youtu.be/35jVsyWFss4 
Następnie nauczyciel przekazuje więcej informacji o micie narcyza za pomocą filmu: 
Narcyz i echo. Wraca do mitologii greckiej. Narcyz był przystojny, zajęty sobą i 
arogancki; po prostu kochał swój własny wizerunek. Prawie cały swój czas spędzał 
wpatrując się w swoje odbicie w kałuży wody. W końcu bogowie rozgniewali się i 
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zamienili go w posąg. Jednak zdając sobie sprawę, że mogli posunąć się zbyt daleko, 
zlitowali się nad nim i zmienili go w kwiat - a mianowicie Narcyz. 
Po obejrzeniu poproś uczniów: 
Czy współczujesz Narcyzowi, czy myślisz, że zasłużył na swój los? 
 Jakich przymiotników użyłbyś do opisania Narcyza? (tragiczne, zarozumiałe, 

aroganckie, próżne ...) 

Jak byś się czuł, gdybyś wiedział, że ludzie są zainteresowani Tobą tylko ze względu na 

Twój wygląd? Jak byś zareagował? 

Przedstaw pojęcie narcyzmu. Podziel się z klasą definicją narcyzmu zaczerpniętą ze 

słownika: „zbyt duże zainteresowanie i podziw dla własnego wyglądu fizycznego i / lub 

własnych możliwości”. Następnie zapytaj uczniów: jeśli ktoś jest nazywany 

„narcyzem”, co to oznacza? Czy uczniowie mogą nazwać fikcyjną postać z dowolnego 

medium, którą można nazwać narcyzem? Czy to cecha, którą podziwiamy w ludziach? 

Praca domowa: robią rysunek o micie Narcyza. 

 

Lekcja 6: „Cyfrowy narcyzm: czym dokładnie jest cyfrowy narcyzm?” Czas: 1,5 

godziny 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy uważają, że media społecznościowe czynią nas 

narcystycznymi. 

Pamiętasz czasy, kiedy „selfie” nie istniały? Czy wiesz, że to, co publikujesz, może 

wpłynąć na Twoją przyszłość? Czy zwracasz uwagę na to, co publikujesz w Internecie? 

Wyjaśnia, że cyfrowy narcyzm stał się powszechną obsesją nastolatków, która może 

prowadzić do braku poczucia bezpieczeństwa, zaburzeń ciała, uzależnienia od mediów 

społecznościowych, depresji, izolacji. 

Z pomocą nauczyciela uczniowie odkryją, że warto mieć poczucie własnej wartości, 

dbać o siebie, być ekstrawertycznym i pewnym siebie. Ale narcyzm jest patologicznym 

i destrukcyjnym zaburzeniem, przejawia brak empatii i może prowadzić do ubóstwa 

intymnych relacji. 

Zgodnie z Diagnostycznym i statystycznym podręcznikiem zaburzeń psychicznych 

osobowość narcyza może mieć następujące cechy: 

● wspaniałe poczucie własnej wartości. 

● fantazje o nieograniczonym sukcesie, sile, pięknie lub idealnej miłości. 

● wykorzystuje innych, aby osiągnąć własne cele. 

● brakuje mu empatii (niechęć do rozpoznawania uczuć i potrzeb innych osób lub 

identyfikowania się z nimi). 

● często jest zazdrosny o innych lub uważa, że inni mu zazdroszczą. 

● pokazuje arogancję. 
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Narcyzi mają tendencję do korzystania z mediów społecznościowych, aby pić z miłości. 

Są też bardzo dobrzy w manipulowaniu innymi. Większość z nas stara się ich unikać, a 

ci z nas, którzy są uważni, również starają się ich nie naśladować. 

Praca domowa: Uczniowie w małych grupach przygotowują prezentację PowerPoint 
wybierając spośród: cyberprzemocy; cyfrowy narcyzm; wiek dojrzewania; izolacja. 

 
FAZA TWÓRCZA 

 
 
Lekcja 7: „Jak cyfrowy narcyz zachowuje się w mediach społecznościowych?” Czas: 2 
godziny 
Uczniowie czytają artykuł o narcyzmie cyfrowym i izolacji nastolatków. 
Poniższe przykłady można dostosować do wieku uczniów: 
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/17/i-narcissist-vanity-social-media-
and-the-human-condition 
https://www.abc.net.au/radionational/programs/allinthemind/young-people-today-
are-more-narcissistic-than-ever/5457236. 
Uczniowie w parach piszą o tym tekst. Następnie nauczyciel podaje takie 
podsumowanie: 
Cyfrowy narcyz: 
● Publikuje regularnie, ale rzadko komentuje komentarze lub posty innych osób 
● Polubienia lub komentarze przeważnie lub wyłącznie w odpowiedzi na komentarze, 
które dotyczą ich bezpośrednio 
● Publikuje bardzo wiele pozowanych autoportretów, zwykle po to, by pokazać ich 
najlepsze cechy 
● Ich posty lub komentarze są w większości imponujące i autopromocyjne, pokazując 
zainteresowanie innymi tylko wtedy, gdy odpowiada to ich własnym potrzebom 
● Zazwyczaj szukają komplementów, aby uspokoić swoje kruche ego 
 
Lekcja 8-9: „To życie narcyza” Szkic pantomimy i film o używaniu telefonu 
komórkowego w codziennej rutynie nastolatków. Czas: 6 godzin 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane

 
● Najpierw uczniowie w małych grupach omawiają typowe gesty i pozy cyfrowego 
narcyza i mimiki, mimikę oraz proste ruchy i pozy cyfrowych narcyzów, a także reakcje 
innych ludzi na te pozy. 
● Następnie piszą szkic, który ma być naśladowany, czerpiąc inspirację z doświadczeń 
związanych z używaniem telefonu komórkowego w codziennym życiu nastolatków. 
● Na koniec uczniowie w grupach wykonują szkic i nagrywają mimów. Mogą dodawać 
pisemne lub ustne komentarze w celu wyjaśnienia. 
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Zasoby dotyczące wykorzystania mimu w edukacji: 
Mime on Education 
https://busyteacher.org/3780-how-to-teach-using-gestures-mime.html 
https://news.collinselt.com/tips-for-teachers-working-with-gestures-and-mime-5-
classroom-activities/ 
Zamiast mimiki można poprosić uczniów o napisanie scenariusza z dialogami do 
ustnego szkicu, który ma zostać wykonany i przekształcony w wideo. Nauczyciele 
pomagają, udzielają sugestii i pomocy oraz poprawiają scenariusz 
Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 

 
● ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 
● Dzielenie się: 
● ● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (poprzez wystawy, szkolną tablicę ogłoszeń, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 

● ● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, 
pokazy slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać 
na stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

● ● Społeczności nauczycieli (np. ETwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

● ● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy 
lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

● ● Mentoring rówieśniczy: uczniowie z wyższych klas, którzy wykonali taką 
samą lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To jest dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i usprawnić współpracę między uczniami w różnym 
wieku. 

Oszacowanie: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwesZonariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w danym module (siatki obserwacji podczas 
lekcji i test końcowy) 
● Prezentacja końcowego produktu uczniom naszej szkoły i / lub uczniom innej szkoły 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 
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Wskazówki 
● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub 
inne nośniki są „diabelskimi” urządzeniami. Rzeczywiście, zwróć uwagę na 
fakt, że mogą być doskonałą nauką, gdy uczniowie uczą się, jak z nich 
korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazując ich używania. 
● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad określonym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
być zapewnione niezbędne miejsce w programie nauczania. 

Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod  Adresem 

:http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips  
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Istituto Comprensivo Statale Mercantini 
 

Moduł Rola Mediów 

Poziom Niższe klasy średnie 

Tytuł BYĆ INTELIGENTNY, NIE NIEBEZPIECZNY! 

Cele kształcenia: 

WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI  
KOMPETENCJE 

 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć studenci 

powinni zrozumieć: 
● ● dynamika komunikacji i jej 

agenci 
● ● wzorce i zachowania 

komunikacji online 
● ● jak zmienia się komunikacja 

przy użyciu różnych mediów 
● ● jakie są konsekwencje 

korzystania z mediów 
społecznościowych 

● ● ryzyko związane z 
uzależnieniem od sieci 
społecznościowych i smartfonów 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć 

student powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w 
odpowiednim kontekście 

● ● skutecznie komunikować 
się i dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do 
przetwarzania, 
przedstawiania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

● ● odpowiedzialnie 
korzystaj z mediów 
społecznościowych 

                         CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Uczniowie: 
● ● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 
● Wprowadzenie do tematu: 5 godzin 
● Faza twórcza: 4 godziny 
● Dzielenie się i ocena: 2 godzinyy pełny i aktywny udział w dyskusji i pracy 

zespołowej z rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● ● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 

online 
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Czas ● Wprowadzenie do tematu: 5 godzin 
● Faza twórcza: 4 godziny 
● Dzielenie się i ocena: 2 godziny pełny i aktywny udział w dyskusji i pracy 

zespołowej z rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● pokaż współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

 

Żródła I materiały 
○  Komputery z połączeniem internetowym 
○  Programy graficzne: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Camera, 

Video Camera 
○  Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, Pinterest, eTwinning, 

Teachersconnect, Edmodo, Scratch, oprogramowanie do edycji 
filmów. 

○ Narzędzia badawcze (książki) 
○ Zasoby ludzkie: 
○  Nauczyciel języka ojczystego (nauczyciel obywatelstwa) 
○  Nauczyciel sztuki Nauczyciel ICT 
○  Nauczyciel języka angielskiego 
○ ○Nauczyciel przedmiotów ścisłych 

Treść ● Zrozumieć media 
● ● dynamika komunikacji i jej agenci: nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 

szum, informacja zwrotna, przekaz 
● ● jak zmienia się komunikacja przy użyciu różnych mediów 
● ● wzorce i zachowania komunikacji online 

Opis rozdziału FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU 
 
Lekcja 1: „Elementy procesu komunikacji” Czas: 1 godzina 
________________________________________ 
Przedstawiono elementy procesu komunikacji (wystawca, odbiorca, kodowanie, 
dekodowanie, kanał / media, kontekst, głos i informacja zwrotna). 
Kiedy nauczyciel mówi o kanale, skupia się na obsłudze smartfonów. 
 
Lekcja 2: „Aspekty pozytywne i negatywne” Czas: 1 godzina 
do każdego i wszędzie”, „możesz wysyłać zdjęcia / obrazy do osób znajdujących się 
daleko” lub „możesz komunikować się z kilkoma osobami jednocześnie”. 
Pracując w parach, uczniowie wypełniają siatkę POZYTYWNYMI i NEGATYWNYMI 
aspektami komunikowania się przez smartfony. 
Pozytywnymi aspektami mogą być: „za pomocą smartfona możesz natychmiast 
dotrzeć 
Wtedy pojawi się również długa lista negatywnych aspektów (nauczyciel może dodać 



 

MODUŁ 2: Rola mediów 

Szkoła podstawowa  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 114  

 

więcej do listy uczniów): 
niezrozumienie wiadomości, cyberprzemoc, nieznani lub niepożądani odbiorcy, brak 
prywatności, ukryte tożsamości (nie zawsze wiesz, kto udostępnia Twój kanał, ta 
niepewność może generować utratę zaufania do innych ludzi), „lubię” uzależnienie, 
niepokój, aprobata poszukiwanie, segregacja, izolacja, „Hikikomori” (strach przed 
kontaktem społecznym). Niektóre uzależnienia wynikają z nadużywania telefonu 
komórkowego, na przykład „wampirzyca” (czuwanie przez całą noc w celu wysyłania 
SMS-ów lub tweetów, aby rozmawiać na WhatsApp lub Snapchacie, publikować 
komentarze na Facebooku lub zdjęcia na Instagramie) i „nomofobia ”(Fobia braku 
kontaktu z telefonem komórkowym przez utratę telefonu komórkowego, wyczerpanie 
się baterii lub kredytu albo brak zasięgu sieci). 
 Prześlij opinię 
Historia 
Zapisane 
 
Lekcja 3: „Skupianie się na negatywnych aspektach” Czas: 1 godzina 

 
Nauczyciel (w razie potrzeby wspierany przez kolegę z nauk ścisłych) przedstawia 
aktualne artykuły prasowe w związku z wyżej wymienionymi negatywnymi aspektami. 
Dla na przykład mówi o ryzyku problemów ze zdrowiem psychicznym z powodu 
„nomofobii” i zagrożeniach dla zdrowia fizycznego (zakłócenie „zegara biologicznego”, 
zaburzenie cyklu snu / czuwania, które występuje w „wampirzach”). 
Studenci są również skłonni do refleksji nad faktem, że zamiast tworzyć POŁĄCZENIA i 
PRZYJAŹŃ, smartfony mogą powodować utratę zaufania do innych ludzi, stąd 
IZOLACJA i SEGREGACJA. 
 
Lekcja 4: „Miłość jest ptakiem buntowniczym” Czas: 2 godziny 

 
Nauczyciel rozpoczyna lekcję, zadając kilka pytań dotyczących nawyków uczniów 
związanych z sieciami społecznościowymi (na przykład „Jak często używasz TWITTERA 
/ FACEBOOKA / INSTAGRAMU?” - „Do czego ich używasz?”). 
Następnie wyjaśnia, że zamierzają obejrzeć „Carmen”, animowany klip belgijskiej 
piosenkarki Stromae. Piosenka jest w języku francuskim z angielskimi napisami. Jest to 
adaptacja powietrza „L'amour est un oiseau rebelle (Miłość to buntowniczy ptak)” z 
opery „Carmen” Bizeta. Piosenka porusza temat alienacji za pośrednictwem sieci 
społecznościowych, w rzeczywistości niebieski ptak w klipie reprezentuje portal 
społecznościowy Twitter. 
Uczniowie są teraz podzieleni na grupy po 3/4, aby opisać swoje wrażenia na temat 
filmu: co zwróciło ich uwagę, ryzyko obsesji na punkcie sieci społecznościowych, co 
można zrobić, aby temu zapobiec. 
Następnie uczniowie nauczą się ważnych słów kluczowych w języku angielskim 
(„czuwanie całą noc”, „brak kontaktu z telefonem komórkowym”, „wyczerpywanie się 
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baterii lub kredytu”, „brak zasięgu sieci”, „zegar biologiczny”, „Zaburzenie cyklu snu / 
czuwania”, „izolacja”, „segregacja”) poprzez odpowiednie ćwiczenia. Będą musieli 
dopasować wyrażenie do jego definicji lub obrazu. 
Praca domowa: Uczniowie tworzą pracę „wordart” (w kształcie telefonu 
komórkowego), używając słów i wyrażeń przedstawionych na lekcji 4. WordArt.com 
jest internetowym twórcą chmury słów. Link: https://wordart.com 

 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA - TWORZENIE PRODUKTÓW MULTIMEDIALNYCH

 
Lekcja 5: „Wydawca kontra odbiorca” Czas: 1 godzina 
 
 Odgrywanie ról dotyczące możliwych trudności w komunikacji jest filmowane i 
omawiane: klasa jest podzielona na pary, uczeń A (działając jako WYSTAWCA) musi 
opisać uczniowi B (ODBIORCOWI) obrazek zawierający proste kształty geometryczne, 
który musi narysować obrazek. Nie wolno im się widzieć i nie ma interakcji poza 
opisem. Porównując wyniki, oczekuje się, że oba obrazy będą zupełnie inne. 
W tym momencie klasa zastanowi się, jak trudne może być otrzymanie poprawnej 
wiadomość bez wymiany informacji zwrotnych (środki przekazu). 
Łatwiej jest wtedy, gdy uczniowie A i B mogą stanąć naprzeciw siebie i poprawić 
ewentualne nieporozumienia. 
 
Lekcja 6: „Nieporozumienie” Czas: 1 godz. 
To ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról jest również filmowane i omawiane 
później. Składa się z trzech kroków: 
● Krok 1: Student A (ODBIORCA) jest oddzielony od ucznia B (ISSUER) za pomocą 
czarnego panelu. Niektórzy uczniowie („grupa C”) działają jako obserwatorzy. Student 
A jest świadomy ich obecności, natomiast uczeń B nie wie o „grupie C”. 
Student B może powiedzieć coś miłego i / lub nieprzyjemnego uczniowi A, którego 
tożsamość jest ukryta: jest to tylko numer telefonu do ucznia B. 
● Krok 2: panel zostaje usunięty, a NADAWCA widzi ODBIORNIK, ale „grupa C” jest 
nadal zakryta. 
● Krok 3: Pokazane są również osoby postronne. Celem tego ćwiczenia, podobnie jak 
odgrywania ról z lekcji 5, jest wykazanie, że komunikacja za pośrednictwem smartfona 
może być bardzo trudna i może powodować nieporozumienia, a nawet cyberprzemoc, 
ponieważ nie ma sprzężenia zwrotnego między nadawcą a odbiorcą. 
 
Lekcja 7: „IZOLACJA I SEGREGACJA” Czas: 2 godziny 
 

 Uczniowie są proszeni o wykonanie rysunków, obrazów skupiających się na 
IZOLACJI I SEGREGACJI, stworzonych przez smartfony. 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny
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● Dzielenie się: 
● ● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (np. Na wystawach, szkolnej tablicy ogłoszeń, 
wiadomościach na szkolnej stronie internetowej i na FB) 

● ● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów 
itp.) Można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

● ● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) Lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest itp.) Mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

● ● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy 
lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

● ● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy ukończyli kurs 
samelub podobną pracę szkolną dotyczącą kwestii cyberprzemocy można 
poprosić o mentoring rówieśników z niższych klas, zapewniający ich 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym 
wieku. 

● Oszacowanie: 
● ● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwesZonariusz dotyczący 

wcześniejszej wiedzy) 
● ● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● ● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● ● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki 

obserwacji na lekcjach i sprawdzian końcowy). 
● Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki 
●  Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub 

inne nośniki są „diabelskimi” urządzeniami. Rzeczywiście, zwróć uwagę na 
fakt, że mogą one być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie uczą 
się, jak z nich korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazując ich 
używania. 

●  W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad określonym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
najpowszechniejsze zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Przyjmuje się za 
pewnik, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / 
lub rząd w odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
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być zapewnione niezbędne miejsce w programie nauczania.Przed rozpoczęciem tego 
rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, można skorzystać z 
niektórych zasobów internetowych: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-
kids/Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Izolacja w trójwymiarowym obrazie
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Istituto di Istruzione Superiore Ferruccio Mengaroni 
 

Moduł Rola mediów 

Poziom Wyższe klasy średnie 

Tytuł MEDIUM JEST PRZEKAZANIEM 

wprowadzenie do komunikacji w mediach społecznościowych 

Cele kształcenia: 

WIEDZA, 

UMIEJĘTNOŚCI, 

UMIEJĘTNOŚCI 

i KOMPETENCJE 

● WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć 

studenci powinni 
zrozumieć: 
● dynamika komunikacji i 
jej agenci: nadawca, 
odbiorca, kanał, kod, 
kontekst, szum, informacja 
zwrotna, przekaz 
● jak zmienia się 
komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 
● wzorce i zachowania 
komunikacji online 

● UMIEJĘTNOŚCI 
● Po zakończeniu zajęć student 

powinien umieć: 
● ● używać określonej 

terminologii w odpowiednim 
kontekście 

● ● skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

● ● używać szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
przedstawiania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
   Uczniowie: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

Czas Wprowadzenie do tematu: 8 godzin 

Faza twórcza: 6 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały  Aparaty cyfrowe (można też używać smartfonów) 

                Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 

                Komputery z połączeniem internetowym 

               Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, eTwinning, Teachersconnect, Edmodo,      
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Pinterest, Scratch, oprogramowanie do edycji filmów 

PowerPoint / Prezi 

Dzieła sztuki (wizyta w muzeum lub galerii sztuki) 

Papiery, długopisy i ołówki, zakreślacze, klej, nożyczki 

Treść ● Neurony lustrzane: czym są i jak działają, Lacan i scena lustrzana; 
● Dynamika komunikacji w kontekstach wirtualnych: 
○ Algorytmy mediów społecznościowych 
○ zaburzenia w mediach społecznościowych: strach przed 
przegapieniem, sam na sam, uzależnienie od smartfonów, cyfrowy 
narcyzm, hejterzy online 

Opis rozdziału Po przeanalizowaniu najnowszych teorii dotyczących wzorców komunikacji (w 
szczególności funkcji neuronów lustrzanych w komunikacji), studenci zostaną 
poproszeni o zbadanie tematu lustra w sztuce. Poprzez analizę dynamiki 
komunikacji i jej czynników, studenci dowiedzą się, jak medium wpływa na treść 
przekazu. Koncepcja wirtualnej rzeczywistości będzie okazją do zbadania funkcji 
algorytmów w mediach społecznościowych, zrozumienia zaburzeń związanych z 
Internetem i zbadania nauki stojącej za uzależnieniem od smartfonów.

FAZA1 WPROWADZENIE 

 
 Celem pierwszej części tego rozdziału jest wprowadzenie teorii komunikacji online. 

Lekcje będą wspierane dokumentami audiowizualnymi i zaangażują uczniów w aktywną 
analizę różnych produktów komunikacyjnych. W szczególności poniższy PowerPoint 
może być wykorzystany na każdym etapie pracy wraz z dodatkowymi materiałami, jak 
określono poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1-584J2svY-Njg3UFKI1JgA3dIfxOs0Jp/view?usp=sharing 
(brak praw autorskich) 

W zależności od czasu dostępnego na fazę wprowadzającą, po lekcji 1 możesz pominąć 
lekcję 2 i przejść bezpośrednio do lekcji 3. 

Możliwy jest również wybór pomiędzy Aktywnością 1 i Aktywnością 2. 
 
Lekcja 1: „Moja tożsamość i jej odbicie w innych” Czas: 2 godziny 

 
Ta lekcja koncentruje się na relacji między naszą własną tożsamością a jej odbiciem w 
innych. Uczniowie widzą następujący film: mądra małpa 
Następnie nauczyciel pyta klasę: „W jaki sposób makak może zapamiętać sekwencje?” 
Nauczyciel wyjaśnia, że ostatnie badania sugerują, że neurony lustrzane leżą u 
podstaw tego zachowania i innych zjawisk imitacyjnych. Uważa się, że neurony 
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lustrzane to wyspecjalizowane komórki mózgowe, które umożliwiają uczenie się i 
empatię poprzez obserwację działań innej osoby. 
Główną cechą tych neuronów jest to, że rozładowują się podczas wykonywania 
czynność (np. zjedzenie jabłka) i obserwowanie tej samej lub podobnej czynności innej 
osoby. 
Te filmy mogą posłużyć do przedstawienia związku między neuronami lustrzanymi a 
koncepcją empatii: I neuroni specchio e l'empatia: Giacomo Rizzolatti 
(Język włoski z automatycznie generowanymi angielskimi napisami) lub Mirror 
Neurons.m4v 
Neurony lustrzane wydają się być biologicznymi odpowiednikami fazy lustrzanej 
Lacana. Z psychoanalitycznego punktu widzenia badania nad rolą neuronów 
lustrzanych są szczególnie ważne dla zrozumienia relacji między Ja a Innym. Nauczyciel 
przedstawia teorię Lacana o tym, jak tworzymy naszą tożsamość. Przydałby się 
również następujący film: Jacques Lacan - The Mirror Stage 
Uczniowie powinni zrozumieć, w jaki sposób tworzymy idealną wersję siebie: jesteśmy 
tym, co inni o nas widzą. 
Nauczyciel dodatkowo ilustruje scenę lustrzaną, pokazując dzieła sztuki, w których 
obecność widza jest przywoływana przez artystę. W obrazach takich jak Las Meninas 
Velázqueza obserwator zostaje wciągnięty w obraz za pomocą lustra. Lustro w obrazie 
Velázqueza jest wizualną reprezentacją relacji między obserwatorem a 
obserwowanym, wciąga widza w obraz, ilustrując, jak każda reprezentacja zawiera 
wizję widza. 
Ten film może posłużyć do analizy obrazu Las Meninas (autorstwa Velasqueza). 
 Uczniowie proszeni są o znalezienie innych przykładów motywu lustra w dziełach 
sztuki. Może to obejmować wyszukiwanie informacji w Internecie lub w książkach. W 
trzyosobowych grupach uczniowie proszeni są o wybranie obrazu, a następnie 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Jaka jest relacja między obrazem a widzem? 
2. Czy widz jest w jakiś sposób odbiciem / odbiciem / zaangażowaniem w obraz? W 
jaki sposób? 
3. Czy efekt lustra jest związany z ideą siebie, czy z wypaczeniem rzeczywistości? 
4. Czy obraz ujawnia coś nieoczekiwanego? Co? 
Ćwiczenie dodatkowe 1: uczniowie są proszeni o narysowanie / zrobienie zdjęcia, aby 
przedstawić własne wyobrażenie o lustrze 
Ćwiczenie dodatkowe 2: podczas wizyty w muzeum lub galerii sztuki uczniowie 
proszeni są o rozejrzenie się za przykładami dzieł sztuki, które ilustrują rolę 
obserwatora w przedstawieniu wizualnym. 
 
Lekcja 2: „Dynamika komunikacji” Czas: 2 godziny  

 
WPROWADZENIE 
Ta lekcja koncentruje się na dynamice komunikacji. 
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Nauczyciel wprowadza temat, pokazując trzy przykłady zawarte w poniższej prezentacji 
PPT: 
https://drive.google.com/file/d/1-584J2svY-Njg3UFKI1JgA3dIfxOs0Jp/view?usp=sharing 
przykład 1 reklamy koksu przykład 2 9/11 przykład 3 Pearl Harbor 
Pokazuje się uczniom, jak zmienia się przekaz na różnych mediach i jak nawet 
fotografia, która jest ogólnie uważana za neutralną reprezentację rzeczywistości, może 
być zwodniczym medium w zależności od intencji nadawcy, ale także od nastawienia, 
doświadczenia, otoczenia itp. 
Następnie wyjaśniono teorię komunikacji cyrkularnej Schramma. Nauczyciel może 
skorzystać z prezentacji PowerPoint na modelu Schramm lub w następujących filmach: 
https://www.youtube.com/watch?v=sVdt0-9_PKs 
https://www.youtube.com/watch?v=Btj94IHVc6I 
DZIAŁANIE 1 
Uczniowie w grupach proszeni są o przeszukanie Internetu lub innych mediów, aby 
znaleźć więcej przykładów tego, jak wiadomość może się różnić w zależności od 
kontekstu i wybranego środka przekazu, oraz zgłosić się do klasy za pośrednictwem 
prezentacji PPT. 
DZIAŁANIE 2 
Uczniowie w grupach omawiają różnicę między komunikacją twarzą w twarz a 
komunikacją za pomocą wiadomości błyskawicznych. Wymieniają się swoimi 
spostrzeżeniami z innymi grupami i omawiają je. 
Ćwiczenie 1 i Ćwiczenie 2 można wykonywać w tym samym czasie: po prezentacjach 
nauczyciela uczniowie zostają podzieleni na grupy z różnymi zadaniami. 
Alternatywnie można wybrać tylko jedno z dwóch działań. 
 
Lekcja 3: „Jak działa komunikacja w sieciach społecznościowych” Czas: 2 godziny 
 

Ta lekcja koncentruje się na badaniu, jak działa komunikacja w sieciach 
społecznościowych. 
Burza mózgów: uczniowie otrzymują następujące pytania: 
● Czy kiedykolwiek słyszałeś lub widziałeś słowo „algorytm”? W jakim kontekście? 
● Czy ktoś może wyjaśnić, jak działa algorytm? 
Nauczyciel przedstawia funkcję algorytmów w mediach społecznościowych, takich jak 
Google i Facebook (prezentacja ppt), wyjaśniając, w jaki sposób algorytmy te pozwalają 
nam widzieć tylko to, co chcą nam pokazać, tworząc „bąbelki filtrujące”, izolując nas od 
przeciwstawnych punktów widzenia. 
Następnie uczniowie są proszeni o rozważenie konsekwencji stosowania algorytmów 
mediów społecznościowych w ich doświadczeniach sieciowych. Dwa plakaty są 
umieszczone na dwóch przeciwległych ścianach klasy: jeden z pozytywnymi, a drugi z 
negatywnymi konsekwencjami; uczniowie proszeni są o zapisanie swoich pomysłów na 
plakatach. Po zakończeniu zajęć oba plakaty są umieszczane obok siebie. Czy jest więcej 
negatywnych czy pozytywnych aspektów? Dyskusja klasowa. 
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Lekcja 4: „Zaburzenia w mediach społecznościowych” Czas: 2 godziny 

 
Ta lekcja przedstawia zaburzenia w mediach społecznościowych: strach przed 
przegapieniem, sami razem,uzależnienie od smartfonów, cyfrowy narcyzm, hejterzy 
online. 
Nauczyciel pokazuje zdjęcia zawarte w prezentacji PPT .W przypadku każdego 
zaburzenia społecznego uczniowie proszeni są o wyjaśnienie, na czym ono polega, jakie 
pociąga za sobą konsekwencje i czy kiedykolwiek go doświadczyli. Nauczyciel ułatwia 
dyskusję, dodając odpowiednie informacje. 
DZIAŁANIE - Debata w klasie: klasa jest podzielona na dwa zespoły niezależnie od opinii 
członków w tej sprawie; nauczyciel proponuje temat: Smartfony sprawiają, że czujemy 
się bardziej połączeni i ułatwiają kontakty towarzyskie; każda drużyna zajmuje jedną 
pozycję: za / przeciw. Z kolei po trzech uczniów z każdego zespołu w ciągu jednej 
minuty przemówi do klasy, przedstawiając swoje punkty widzenia; po przedstawieniu 
przez każdego ucznia powodów, uczeń z innego zespołu ma minutę na wniesienie 
sprzeciwu; na koniec nauczyciel lub grupa uczniów będzie musiała ocenić, który zespół 
był bardziej przekonujący. 
Do oceny zespołów należy użyć rubryki oceny. Oto przykład: 
https://drive.google.com/file/d/0B_4DYV86QALiLW1GV0w5TThXWGc3WmdIaTdXdk9L
Rk1 HbUFj / view? usp = sharing 
Po przekazaniu roszczenia przydatne może być przeprowadzenie wstępnych badań na 
temat istniejących statystyk ankiet lub studiów przypadków w celu poparcia opinii 
uczniów. Uczniowie mogą spisać listę zalet / wad, aby przygotować swoje 
przemówienia. 
Wykorzystanie debaty w tym miejscu - i być może na innych etapach zajęć - ma 
podwójną rolę: stymulowanie refleksji uczniów na dany temat i ćwiczenie empatycznej 
zasady stawiania się na czyjeś buty. 
https://drive.google.com/file/d/1-584J2svY-Njg3UFKI1JgA3dIfxOs0Jp/view?usp=sharing  
http://news.mit.edu/2001/debate-0411 
https://busyteacher.org/7245-conducting-class-debate-essential-tips.html 
 

 
FAZA TWÓRCZA 

 
Lekcja 5: „Burza mózgów” Czas: 2 godziny 
 
Nauczyciel umieszcza w klasie puste plakaty. Na każdym plakacie pisze jedno z 
następujących pytań: 
1. Jaka jest różnica między komunikacją f2f a używaniem smartfona lub komputera? 
2. Jakie są problemy związane z komunikacją w mediach społecznościowych? 
3. Czy można wczuć się w drugiego człowieka, gdy ekran oddziela Cię od rozmówcy? 
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4. Czy media społecznościowe sprzyjają narcyzmowi?5. Jakie są konsekwencje 
uzależnienia od mediów społecznościowych? 
Uczniowie przechodzą od plakatu do plakatu, pisząc swoje pomysły. Kiedy wszyscy 
skończą, nauczyciel czyta każdy plakat i prowadzi dyskusję w klasie, porównując różne 
punkty widzenia i pomysły. Studenci wybierają najważniejsze słowa kluczowe 
związane z komunikacją w mediach społecznościowych. 
 
Lekcja 6 i 7: „Komunikacja w praktyce” Czas: 2 lekcje po 2 godziny 

 
Każdy uczeń (lub grupa uczniów) wybiera słowo kluczowe do zilustrowania (można 
wybrać różne techniki, w tym zdjęcia). Korzystając z interaktywnej platformy 
medialnej, która umożliwia opowiadanie historii poprzez oznaczanie obrazów, filmów i 
tekstu za pośrednictwem hotspotów (takich jak Thinglink, Genial.ly, imageSpike lub 
podobne aplikacje), uczniowie proszeni są o przekształcenie swojej pracy w 
interaktywną grafikę. Zdigitalizowana wersja ich pracy staje się tłem interaktywnej 
strony, na której tworzonych jest wiele „gorących punktów”, które zamieniają ten 
obraz w multimedialny program uruchamiający. W ten sposób uczniowie wykorzystują 
swój obraz jako podstawę do linków do stron internetowych, filmów, audio i innych 
mediów, które mogą wyjaśnić ich słowo kluczowe. 
Oto linki do prac szkół Mengaroni jako przykład cyfrowych historii: 
https://drive.google.com/file/d/1hIWiRNmFckJ3wyCFGTzmXUrP1tZJWrWp/view?usp=
sharing 

 ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 

 
Dzielenie się: 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (na przykład wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 
● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystywane 
do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc i 
wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
Oszacowanie: 

●Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 



 

MODUŁ  2:  Rola  mediów 

wyższe  klasy  szkoły średniej  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 125  

 

wiedzy); 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli na koniec jednostki); 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na koniec zajęć); 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji na 
lekcjach i sprawdzian końcowy). 
● W debacie należy zastosować rubrykę oceny, aby ocenić zespoły. Oto przykład: 
https://drive.google.com/file/d/0B_4DYV86QALiLW1GV0w5TThXWGc3WmdIaTdXdk9L
Rk1 HbUFj / view? usp = sharing 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki ●  Sugerowane słowa kluczowe dla tej jednostki to uprzedzenia, nienawidzący, 
lustro, narcyzm, izolacja, wykluczenie, smartfon, media społecznościowe 

●  Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub 
inne nośniki są „diabelskimi” urządzeniami. Rzeczywiście, zwróć uwagę na fakt, 
że mogą one być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie uczą się, jak 
z nich korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazując ich używania. 

● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym 
czują się swobodniej. 

Bezpieczeństwo Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Przykład Hypertext utworzony przez Thinglink application 
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Istituto Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale 
 

Moduł Rola Mediów 

Poziom Wyższe klasy średnie 

Tytuł MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE CZY FOBIA 

 
Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć studenci powinni 

zrozumieć: 
● gramatyka tekstów wizualnych, 

audiowizualnych i multimedialnych 
● dynamika komunikacji i jej agenci: 

nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 
szum, informacja zwrotna, przekaz 

● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 

● wzorce i zachowania komunikacji online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć student powinien 
umieć: 
● używać określonej terminologii w 
odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i dzielić 
pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 
● używać szeregu narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, przedstawiania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

● CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
● Po zakończeniu zajęć uczniowie potrafią: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z 

rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● wykazać się współpracą, asertywnością i odpowiedzialnością w korzystaniu z 

mediów online; 
● angażować się w odpowiedzialny, pro-aktywny i prospołeczny sposób przy 

przetwarzaniu informacji w mediach w różnych sytuacjach 

Czas Wprowadzenie do tematu: 7 godzin 

Faza twórcza: 15 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Żródła I materiały 
 

● Laboratorium graficzne, laboratorium fotograficzne, laboratorium wideo, 
laboratorium językowe, laboratorium informatyczne 

● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 
●  Aparaty cyfrowe (można też używać smartfonów) 
●  Komputery z połączeniem internetowym 
●  Istniejące cyfrowe materiały o mediach (takie jak filmy, filmy, obrazy, zdjęcia) 
●  Aplikacje i oprogramowanie: Edmodo, Thinglink, eTwinning, 

Teachersconnect, Pinterest, Scratch, oprogramowanie do edycji filmów 
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●  Schematy, prezentacja PPT o mediach 
●  Arkusze stworzone przez nauczycieli 
● Teatr (sztuka, musicale) 

Treść Rola mediów społecznościowych 
Czym są, jak działają i różne rodzaje mediów społecznościowych, funkcje 
społecznościowe mediów, pozytywne funkcje i efekty mediów społecznościowych jako 
nowych środków komunikacji i marketingu, Marketing w mediach społecznościowych, 
negatywne funkcje i efekty mediów społecznościowych, język uzależnienia od 
smartfonów, smartfonów, gier wideo, efektów i przyczyn „wampiryzmu” i „FOMO”. 

Opis rozdziału Uczniowie będą oglądać filmy i nagrania wideo, aby skłonić ich do refleksji i 
dyskusji. Będą zachęcani do wyrażania swoich wrażeń i pomysłów poprzez 
tworzenie tekstów pisanych, hipertekstów, cyfrowych opowieści i komiksów 
przy użyciu Thinglink, Edmodo, Pinterest i innych platform. Studenci będą 
również pracować nad stworzeniem storyboardu do filmu o mediach 
społecznościowych

 
WPROWADZENIE 

 
Nauczyciel wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów uczniów na temat 
mediów poprzez otwarte pytania i dyskusje lub za pomocą różnych narzędzi 
cyfrowych, takich jak Padlet, jak pokazano w tym planie lekcji (10 minut ustnie i 15-20 
minut za pomocą padletu). Padlet to aplikacja do tworzenia tablicy ogłoszeń online, 
której można używać do wyświetlania informacji na dowolny temat. 
Dyskusję można wprowadzić za pomocą 4 SŁOWA KLUCZOWE: KTO / KIEDY / GDZIE / 
DLACZEGO.Możliwe pytania do dyskusji to: 
Czym są według Ciebie media społecznościowe? Co wiesz o mediach 
społecznościowych? Jak korzystasz z mediów społecznościowych? Jakie są pozytywne 
aspekty i efekty mediów społecznościowych? Jakie są negatywne aspekty i skutki 
mediów społecznościowych? Jak często korzystasz z mediów społecznościowych? W 
jakim celu? Które media społecznościowe są najpopularniejsze? Jak często używasz 
smartfona? Czy jesteś uzależniony od telefonu komórkowego? Jakie jest znaczenie 
akronimu FOMO? 
Musisz korzystać z IT LAB lub innego laboratorium z komputerem dla każdego ucznia. 
Aby pobudzić wymianę opinii i informacji ze studentami, możesz wybrać opcję „pusta 
ściana” lub „płótno”, a jedno z poprzednich pytań napiszesz na pustej tablicy ekranu, 
do której uczniowie mają dostęp przez określony  kod strony Padlet lub korzystając z 
linku. Mogą pisać zdania, klikając dwukrotnie ekran. Wszystkie zwroty pojawią się na 
ekranie wszystkich komputerów. Możemy stworzyć różne tablice padletów, aby 
podzielić pytania; można stworzyć tablicę z POZYTYWNYMI EFEKTAMI MEDIÓW po 
jednej stronie i UJEMNYMI EFEKTAMI mediów po drugiej stronie tablicy. 
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Możesz zapisać tablice Padleta i użyć ich później, aby poprosić uczniów o porównanie 
ich opinii. 
Po tej burzy mózgów nauczyciel pokaże dane statystyczne za pomocą wykresów 
graficznych (na przykład w formacie platormy) lub artykułów o badaniach naukowych 
w celu porównania opinii uczniów z faktami naukowymi.   
Informacje te są bardzo ważne, nie tylko w celu porównania prawdziwych faktów i 
rzeczywistych danych z ich przewidywaniami i opiniami, ale także w celu 
uświadomienia uczniom że muszą znać wszystkie aspekty związane z różnymi mediami 
społecznościowymi, aby być świadomi tego, czego używają, jak używają i jak można 
nimi manipulować, oszukiwać i nękać za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
 
Lekcja 2: „MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE NA VIDEO” Czas: 1,5 godziny

 
Nauczyciel pokazuje następujący film ze wskazówkami, jak zapewnić nastolatkom 
bezpieczeństwo w mediach społecznościowych:  
Po obejrzeniu filmu nauczyciel zachęci uczniów do refleksji na temat treści 
pozytywnych i negatywnych skutków mediów, zadając im następujące pytania: 
● Z kim możesz porozmawiać w mediach społecznościowych? 
● Kiedy możesz rozmawiać i jak długo? 
● Gdzie możesz korzystać z mediów społecznościowych? 
● Dlaczego możesz korzystać z mediów społecznościowych 
Inne pytania do przemyślenia na temat tych filmów to: 
Jakie znasz media społecznościowe? Dlaczego wprowadzenie mediów 
społecznościowych uważane jest za rewolucję? Jakie potrzeby zaspokaja sieć 
społecznościowa? Co to jest RODO? Wyjaśnij, dlaczego media społecznościowe 
stanowią dużą zmianę w naszym sposobie komunikacji. Wyjaśnij, dlaczego nie 
będziemy musieli szukać produktów, dlaczego kreatywność i inteligencja zyskają na 
wartości? 
Te same pytania można zawrzeć w filmie za pomocą narzędzia ed-puzzle (puzle 
edukacyjne), więc nauczyciel musi przygotować film z pytaniami, wykonując różne 
kroki. Zobacz: 
https://edpuzzle.com/ 
Aby skorzystać z tego wideo utworzonego wcześniej przez nauczyciela za pomocą ed-
puzzle, uczniowie muszą znajdować się w pracowni informatycznej z komputerem dla 
każdego ucznia. 
Nauczyciel może wybrać pytania otwarte lub użyć pytań wielokrotnego wyboru, aby 
pomóc uczniom wyrazić swoje opinie i zrozumieć treść wideo. W laboratorium 
uczniowie oglądają film, który zatrzymuje się za każdym razem, gdy na ekranie pojawia 
się pytanie. Muszą natychmiast napisać swoje odpowiedzi lub wybrać właściwą 
odpowiedź, korzystając z opcji wielokrotnego wyboru. Film jest kontynuowany zaraz 
po tym, jak uczniowie napiszą odpowiedź. 
Inne filmy zachęcające do rozmowy i poszerzające wiedzę uczniów na dany temat: 
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Heads Up: Stop. Think. Click. | Federal Trade Commission  
Think Before You Click (Safety First)  
12-year-old commits suicide  
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 
 
Lekcja 3: „MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w FILMACH” Czas: 1,5 godziny

 
Aby zachęcić do dalszej refleksji i dyskusji, nauczyciel może również wykorzystać inne 
materiały cyfrowe, filmy i inne produkty o mediach społecznościowych, na przykład 
filmy Davida Finchera i James’a Ponsoldta.  
Pod koniec filmu nauczyciel prosi uczniów o napisanie tekstu o mediach 
społecznościowych, wykorzystując wszystkie otrzymane informacje. Ta praca pisemna 
może być przydzielona jako praca domowa lub może być opracowana jako praca 
grupowa lub praca indywidualna na zakończenie sesji. Jest to również sposób na 
ocenę wiedzy uczniów na dany temat. 
Another movie to enlarge the students’ knowledge of the topic can be the following: 
Kolejnym filmem poszerzającym wiedzę uczniów na ten temat może być: Cyberbully  
(pełna wersja) 
 
Lekcja 4: „TEATR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH” Czas: 2 godziny 

 
Uczniowie wezmą udział w przedstawieniu teatralnym poświęconym mediom 
społecznościowym. Pod koniec spektaklu nauczyciel zada uczniom pytania otwarte i 
może użyć kwestionariusza, aby pomóc im w wyrażeniu opinii i zrozumieniu treści 
spektaklu. 
Pytania mogą brzmieć: Jaką historię opowiada sztuka? Jaki jest najważniejszy temat? 
Kto jest głównym bohaterem? Jak postacie traktują media społecznościowe? Co 
myślisz o ich zachowaniach? Jaki jest przekaz? Jak jest wyrażana wiadomość? Czy 
zgadzasz się z przesłaniem? Jak zmieniłbyś historię, aby nadać inną wiadomość? 
 
FAZA 2 - FAZA TWÓRCZA - Twórz komiksy w mediach społecznościowych

 
 
Lekcja 5: „Napisz opowiadanie o mediach społecznościowych” Czas: 3 godziny 

 
Uczniowie zostaną poproszeni o napisanie opowiadania, czerpiąc inspirację z nagrań 
wideo, filmów i przedstawienia teatralnego. Historia zostanie napisana w grupach. 
Każda grupa musi napisać inną historię w tym samym czasie według schematu 
(początek, rozwój, zakończenie) 
 
Lekcje 6-7-8-9-10-11: „Zilustruj cyfrową historię opowiadającą o mediach 
społecznościowych” Czas: 2 godziny na każdą lekcję
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Uczniowie zostaną poproszeni o wybranie niektórych fragmentów historii i 
zilustrowanie ich różnymi technikami rysowania. Najpierw rozpoczną pracę od 
szkiców, wybiorą te najbardziej efektywne, przeskanują je na swoich komputerach, 
aby stworzyć cyfrowy obraz do modyfikacji różnymi programami graficznymi 
(InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop itp.).

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
Udostępnianie: 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (na wystawach, szkolnej tablicy ogłoszeń, aktualnościach na 
szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 
● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (takie jak eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystywane do 
wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc i 
wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
OCENA: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwesZonariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy); 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli na koniec jednostki); 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz ucznia na koniec zajęć); 
 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji na 
lekcjach i sprawdzian końcowy). 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i wskazówki ● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub inne 
media to „diabelskie” urządzenia. W rzeczywistości, należy zwrócić uwagę na fakt, że 
mogą one być doskonałymi narzędziami do nauki i uświadomić uczniom, jak z nich 
korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazywać ich używania. 
● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
określonym obszarem, ale pozwolić im wybrać to, w czym czują się swobodniej. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest rzeczą oczywistą, że 
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przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i/ lub rząd w 
odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi być na to 
zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe/europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 
Aby uwrażliwić uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą być 
następujące źródła: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Uczniowie mogą też obejrzeć poniższy film video na temat bezpieczeństwa w sieci: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
 

 

 

 

 

Kod pola został  zmieniony
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Ten film ilustruje konsekwencje znęcania się za pomocą wiadomości wysyłanych ze smartfona, czasem słowa 
mogą być gorsze niż przemoc fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERY BLOW LEAVES A MARK  
(KAŻDY    CIOS  ZOSTAWIA    ŚLAD)  
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Zespół Szkół Centrum Edukacji 
 

Moduł The ro   Rola Mediów 

Etap nauczania Upper  wyższe klasy szkoły średniej 

Tytuł Wysłane Mailem 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 
 
● odpowiednią terminologię dotyczącą 
mediów w komunikacji cyberprzemocy 
● różne aspekty dokuczania i 
cyberprzemocy 
● gramatykę tekstów wizualnych, 
audiowizualnych i multimedialnych 
● istniejące przepisy dotyczące 
cyberprzemocy 
● dynamike komunikacji i jej uczestnicy: 
nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 
informacja zwrotna, przekaz 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 
● wzorce i zachowania komunikacji online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 
 
● używać określonej terminologii w 
odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i dzielić 
pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 
● używać szeregu narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, przedstawiania i 
rozwijania pomysłów i narracji 
● rozpoznawać cyberprzemoc w różnych 
formach 
● zapoznać się z wytycznymi i najlepszymi 
praktykami dotyczącymi szukania/ 
udzielania wsparcia, gdy uczeń jest 
zaangażowany w epizody cyberprzemocy 
(z punktu widzenia ofiary i dręczyciela) 
● odwołać się do obowiązujących 
przepisów w zakresie cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Po zakończeniu zajęć uczniowie potrafią: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● wykazać się współpracą, asertywnością i odpowiedzialnością w korzystaniu z 
mediów online; 
● angażować się w odpowiedzialny, pro-aktywny i prospołeczny sposób przy 
przetwarzaniu informacji w mediach w różnych sytuacjach 
W szczególności: 
● rozpoznać cyberprzemoc w mediach 
● wykazać się przywództwem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
● stosować pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do cyberprzemocy 
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Czas Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 21 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 
 

● Papier, długopisy i ołówki, markery, klej i/ lub inny sprzęt techniczny 
(scenariusz) 
● Aplikacje i oprogramowanie: Thinglink, Pinterest, Scratch, oprogramowanie 
do edycji (Plotagon lub Play) 
● Smarbon 
● Komputery z połączeniem internetowym 

Cele 
Rola mediów w cyberprzemocy: 
 

● czym jest cyberprzemoc w Internecie, rodzaje mediów, skutki nadmiernego 
lub niewłaściwego korzystania z mediów i ich atrakcyjność, zwłaszcza dla 
młodzieży 
● techniki korzystania z mediów, język i słownictwo cyberprzemocy, użycie 
różnych mediów w rozpowszechnianiu obraźliwych informacji, język agresji, 
obraźliwe słowa. 

Opis 
jednostek 
dydaktycznych 

ETAP 1        WPROWADZENIE W TEMATYKĘ 

Na tym etapie nauczyciel wprowadza uczniów w termin „media”. Uczniowie określają 
znaczenie słowa ‘media’, znajdują definicję, podają przykłady w grupach, informują o 
wynikach, omawiają negatywne wykorzystanie mediów. 
Następnie oglądają film zawierający wizualne przykłady rodzajów mediów, ich 

wykorzystania i przeznaczenia.                                                                                        

Different Types of Mass Media We are All Accustomed To  (Rózne rodzaje mediów, 

które są już nam znane) 

Nauczyciel przedstawia informacje o psychologicznych i społecznych implikacjach 

mediów we współczesnym świecie. 

 

Lekcja 1: „Efekty korzystania z mediów” Czas: 2 godziny 

________________________________________________________________ 

Nauczyciel zadaje pytanie „W jaki sposób ludzie wykorzystują media do znęcania się 
nad innymi?”. Uczniowie udzielają odpowiedzi. Następnie pojawia się kolejne pytanie: 
„Czy znasz jakieś przykłady niewłaściwego wykorzystania mediów w swoim otoczeniu? 
Porozmawiaj o tym". Uczniowie opisują różne przykłady zastraszania i okoliczności, 
które miały miejsce w różnych mediach. Kolejne pytanie brzmi: „Jak można 
wykorzystać smartfon lub Internet, aby kogoś skrzywdzić?”. Uczniowie wymieniają 

Kod pola został  zmieniony
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przykłady znęcania się. Nauczyciele powinni tak ukierunkować dyskusję, aby otrzymać 
opinie uczniów na temat sztuczek zastosowanych w mediach: modyfikowania zdjęć,  
dodawania zdjęć i dialogów, udostępniania informacji itp. Prowadzący zapisuje 
wybrane terminy na tablicy. 
 

Lekcja 2: „Potęga Internetu” Czas: 2 godziny 

 
Uczniowie oglądają film dotyczący potęgi Internetu i różnych rodzajów cyberprzemocy 
 
Cyber-bullying Facts – Top 10 Forms of Cyberbullying 
Do What's Right Online – Better Internet Campaign 2017 
 
Po obejrzeniu omawiają treść. Zadaje się im takie pytania, jak: „Co zrobili bohaterowie 
filmu, aby znęcać się nad innymi? Jak oni to zrobili? Dlaczego uważali, że mogą to 
zrobić? W jaki sposób wykorzystali Facebooka lub inne aplikacje, aby nękać swoich 
znajomych? ” 

 
ETAP 2   FAZA TWÓRCZA - Film animowany

 
Lekcja 3: „Wybór najlepszego sposobu wykonania” Czas: 1 godzina

 
Nauczyciel proponuje stworzenie filmu animowanego. Uczniowie dyskutują na temat 
swoich umiejętności, decydują o rodzaju filmu, który chcą zaprezentować. Powinni 
wziąć pod uwagę dostępność sprzętu w szkole i domu, a także czas potrzebny na 
realizację projektu. Mogą posłużyć się  przykładem  filmu animowanego.  
 

Lekcja 4: „Planowanie scenariusza filmowego” Czas: 1 godzina

 
Uczniowie decydują o fabule: o czym ma być historia, jakie postacie będą 
zaangażowane, jakie ustawienia będą potrzebne, ile części będzie potrzebnych itp. 
Produkt powinien dotyczyć wykorzystania mediów i nadużyć, więc uczniowie powinni 
wybrać media, które najlepiej pokazują osobę prześladowaną, kontekst 
prześladowania itp. 
 

Lekcja 5: „Pisanie scenariusza filmu animowanego” Czas: 5 godzin

 
Uczniowie w grupach piszą scenariusz filmu. Muszą pomyśleć o odpowiednich 
środkach przekazu i słownictwie, aby brzmiały naturalnie. Ważne jest, aby dodać 
wskazówki dla twórców, aby zrozumieli sposób korzystania z mediów. Nauczyciele 
pomagają uczniom, poprawiają pisanie i sugerują pomysły. Uczniowie mogą podzielić 
fabułę na kilka sekcji, każda grupa odpowiada za jedną sekcję. 
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    Należy uwzględnić przydział zadań i osób odpowiedzialnych za tworzenie itp. - 1 godzina 
Nauczyciele wybierają uczniów, rozdzielają role zgodnie z preferencjami, uczniowie 
decydują o najlepszych mediach, do których mają dostęp, decydują, kiedy, gdzie i jak 
się spotykać, wyznaczają sobie wzajemnie obowiązki. Dokonywane są również 
ostateczne poprawki do scenariusza i ustalane są szczegółowe opisy miejsc akcji. 
 
Lekcja 6: „Korekty” Czas: 2 godziny 

 
Uczniowie ćwiczą swoje pomysły pod okiem nauczycieli, którzy poprawiają błędy 
ortograficzne (jeśli scenariusz jest w języku angielskim), zachowania postaci, 
synchronizują głos i wizję, tempo poruszania się, synchronizację itp. 
 
Lekcja 7: „Tworzenie produktu końcowego” Czas: 12 godzin

 
Uczniowie tworzą ostateczną wersję filmu animowanego. Prawdopodobnie niektóre 
sceny będą wymagały kilkukrotnych poprawek lub zmian. Uczniowie filmują szkice i 
edytują. Nauczyciele muszą monitorować postępy, znajdować rozwiązania itd.

 
ETAP 3   UDOSTĘPNIANIE I OCENA  Czas: 2 godziny

 
Udostępnianie: 
● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) można łatwo udostępniać innym uczniom 
i nauczycielom (wystawy, szkolna tablica ogłoszeń, wiadomości na szkolnej stronie 
internetowej i na Facebooku itp.) 
● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie internetowej 
szkoły/ mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest itp.) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów 
widzenia. 
● Mentoring  rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc i 
wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
Ocena: 
1. Ocena wiedzy ucznia - kwestionariusz na początku i informacja zwrotna 
2. Ocena wiedzy ucznia - kwestionariusz na zakończenie i informacja zwrotna 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 
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Uwagi i wskazówki 
● Nauczyciele pomagają na spotkaniach uczniów, nadzorują fazę tworzenia, 
oceniają produkt, pomagają w układaniu części itp. 
● Należy unikać łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony 
lub inne media to „diabelskie” urządzenia. Trzeba zwróć uwagę na fakt, że mogą 
one być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie uczą się, jak z nich 
korzystać w sposób odpowiedzialny, a nie tylko ich zakazać. 
● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad konkretnym obszarem, ale pozwolić im dowolnie wybierać to, w czym czują 
się swobodniej. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest oczywiste, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / lub rząd w 
odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć 
zapewnione miejsce w szkolnym programie nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe / europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 
 
Aby uwrażliwić uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą być 
następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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                            Uczniowie tworzą animowany film „Wysłane Mailem” . ROLA  MEDIÓW  
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Escuela de Arte Pedro Almodóvar 

Moduł  Rola Mediów 

Poziom szkoły Starsze klasy szkoły średniej 

Tytuł Nie sądź innych po wyglądzie 

Cele:  
Wiedza,  
Umiejętności, 
Kompetencje 
  

 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 
● dynamikę komunikacji i jej elementy: 
nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 
szum, informacja zwrotna, przekaz 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 
● wzorce i zachowania komunikacji 
online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 
● używać określonej terminologii w 
odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i dzielić 
pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 
● używać szeregu narzędzi cyfrowych do 
przetwarzania, przedstawiania i 
rozwijania pomysłów i narracji 

CYFROWE KOMPETENCJE 
Uczniowie powinni: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

Czas 

 

Wprowadzenie do tematu: 11 godz 

Faza twórcza: 14 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 

 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Aparat i kamera wideo 
● Programy do projektowania graficznego 
● Narzędzia cyfrowe, takie jak Adobe Premiere, Pinterest, Thinglink, 
eTwinning, Teachersconnect, Edmodo itp. 
● Zasoby ludzkie: 
○ Nauczyciel filozofii 
○ Nauczyciel języka angielskiego 
○ Nauczyciel rysunku artystycznego 
○ Nauczyciel ICT 
○ Nauczyciel fotografii 

               ○ Policjant odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Internecie 

Tematyka Rola Mediów 
● dynamika komunikacji i jej elementy: nadawca, odbiorca, kanał, kod, kontekst, 
szum, informacja zwrotna, przekaz 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu różnych mediów 
● wzorce i zachowania komunikacji online 
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• bezpieczeństwo w sieci 

Opis jednostek 
dydaktycznych  

 
Etap 1    Wprowadzenie do tematu 

               
Lekcja 1: „Do czego używamy internetu?” Czas: 1 godzina 

 
Nauczyciel wprowadza temat za pomocą poniższego kwestionariusza: 
Kwestionariusz dotyczący korzystania z Internetu 
https://docs.google.com/forms/d/1bF26h0kwjRT42IGLt8aWaTXE8WKzGQ8mWpcx4g
brl7w/edit 
Nauczyciel przedstawia wyniki ankiety w klasie, a uczniowie w małych grupach 
omawiają wyniki i wspólnie zastanawiają się nad wynikami.  
               
Lekcja 2: „Elementy komunikacji” Czas: 2 godziny 

 
Nauczyciel omawia z uczniami elementy procesu komunikacji: (1) nadawca (2) 
pomysł/przekaz (3) kodowanie (4) kanał komunikacyjny (5) odbiorca (6) dekodowanie 
i (7) informacja zwrotna. Komunikację definiuje się jako „proces, w wyniku którego 
wiadomości lub informacje są wysyłane z jednego miejsca lub osoby do drugiej, lub 
też samą wiadomość”, „zwłaszcza gdy zwiększa to zrozumienie między ludźmi lub 
grupami” (Cambridge Dictionary). Proces komunikacji ma charakter raczej dynamiczny 
niż statyczny. 
Lekcja 3: „Bezpieczeństwo w Internecie” Czas: 3 godziny

 
Funkcjonariusz policji odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Internecie wygłasza 
wykład dla uczniów na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z 
Internetu oraz konsekwencji prawnych, podając prawdziwe przykłady tego, co może 
się zdarzyć. 
Po wykładzie prowadzący opowiada o konsekwencjach niektórych działań, które 
czasami wykonujemy bez zastanowienia oraz o znaczeniu cyfrowych śladów. 
Podejmowana jest refleksja nad fałszywymi wiadomościami i ich wpływem na nasze 
decyzje. 
Lekcja 4: „Telefon komórkowy” Czas: 3 godziny 

 
Po wprowadzeniu tematu i podaniu kilku faktów na temat telefonów komórkowych 
(np. odsetek osób, które posiadają co najmniej jeden smartfon w twoim kraju), 
podziel klasę na grupy i zapytaj uczniów, do czego używają telefonów komórkowych. 
Po sporządzeniu listy muszą uszeregować działania. 
W parach muszą odpowiedzieć na te pytania i wyjaśnić je klasie: 
• Czy uważasz, że telefony komórkowe to dobry wynalazek? Czemu? 
• Z jakich funkcji najczęściej korzystasz w telefonie komórkowym? 
• Czy są jakieś miejsca, w których Twoim zdaniem telefony komórkowe powinny być 
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zakazane? 
 
Zadanie związane z debatami: stwórz dwa zespoły, muszą wspierać swój punkt 
widzenia przed innymi. Jeden z uczniów jest moderatorem debaty. 
W przypadku metodologii debaty przydatne jest tutaj źródło: 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf 
 
Lekcja 5: „To nie jest cyberprzemoc, ale…” Czas: 2 godziny

 
Czasami możemy działać w sposób, który może skrzywdzić innych i nie jesteśmy tego 
świadomi. W tej lekcji spróbujemy zastanowić się nad sytuacjami, których nie można 
uznać za cyberprzemoc, ale które są szkodliwe dla innych, i nauczymy się, jak sobie z 
nimi radzić. Uczniowie dowiadują się o pewnych terminach, których prawdopodobnie 
nie znają: duplikowanie, podtweety, fałszywe konta, udostępnianie krępujących 
postów i zdjęć, plotki, wykluczenie, izolacja i mowa nienawiści. Po zrozumieniu 
znaczenia podają ich przykłady i omawiają, jak mogliby spróbować poradzić sobie z 
sytuacją, gdyby byli zaangażowani w którykolwiek z nich. 

 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA

 
 
Lekcja 6: „Autoportret” Czas: 8 godzin 

 Uczniowie wykonują dwa autoportrety. Pierwsza w realistycznym stylu, 
przedstawiająca siebie tak, jak wyglądają. Drugi to autoportret, który chcieliby 
pokazać w sieciach społecznościowych. 
 
Lekcja 7: „Postać prawdziwa czy wirtualna? Czy jesteś pozerem? ” Czas: 4 godziny

 Uczniowie robią zdjęcia, zarówno realistyczne, jak i z fotoshopem, które pokazują, że 
zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych nie są prawdziwe i pokazują inną 
rzeczywistość. 
 
Sesja 8: „Wideo” Czas: 2 godziny

 Film jest tworzony przy użyciu autoportretów rysunkowych. Portrety zostaną 
zeskanowane, dodając kilka zdań i wideo edytuje się za pomocą Adobe Premiere lub 
podobnego programu. 
 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
Udostępnianie: 
● Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) można łatwo udostępniać innym uczniom 
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i nauczycielom (wystawy, szkolna tablica ogłoszeń, wiadomości na szkolnej stronie 
internetowej i na Facebooku itp.) 
● Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów itp.) 
można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie internetowej 
szkoły / mediach społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest itp.) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i punktów 
widzenia. 

● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o opiekę 
nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc i 
wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 

Ocena: 

● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz ucznia na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji na 
lekcjach i sprawdzian końcowy). 
Przykłady narzędzi oceny przedstawiono w załączniku poniżej. 

Rady i wskazówki  
● Poproś ekspertów o udzielenie informacji na ten temat 
● Przeczytaj jak najwięcej na dany temat 
● Unikaj łatwej pułapki, jaką jest zakomunikowanie uczniom, że smartfony lub inne 
media to „diabelskie” urządzenia. Rzeczywiście, zwróć uwagę na fakt, że mogą one 
być doskonałymi narzędziami do nauki, gdy uczniowie uczą się, jak z nich korzystać w 
sposób odpowiedzialny, a nie tylko zakazując ich używania. 
● W radzeniu sobie z emocjami ważne jest, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
konkretnym obszarem, ale pozwolić im swobodnie wybierać to, w czym czują się 
swobodniej. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest oczywiste, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / lub rząd w 
odniesieniu do sieci jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieścić się w 
szkolnym programie nauczania. 
Można wyjaśnić uczniom krajowe/europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 
Aby uwrażliwić uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą być 
następujące źródła:  
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Sesja 1. Autoportrety- Awatary 
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Sesja  2. Postacie prawdziwe  czy wirtualne? 

 

Wśród przyjaciół  
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                                                                       Sesja 3. Wideo

W mediach 
społecznościowych 
czuję się jak ryba w 
wodzie  
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Trzeci moduł  „ZAANGAŻOWANIE ŚWIADKÓW/ OBSERWATORÓW” jest krokiem końcowym. Skupia się na 
różnych rolach pełnionych przez ludzi obserwujących i będących świadkami epizodów cyberprzemocy: 
mogą milczeć i stać obok dręczyciela - działając zatem w pewien sposób jako wspólnicy. Mogą też 
potępić i stać przy prześladowanych (osobach upierających się), wykazując proaktywne zachowania. To 
robi wielką różnicę! Dlatego też w ostatniej części modułu edukacyjnego istotne jest, aby uczniowie 
zrozumieli znaczenie reagowania na cyberprzemoc poprzez podejmowanie pozytywnych działań w celu 
przyczynienia się do dobrego samopoczucia ofiary i rozwiązywania konfliktów w Internecie. 

Różne formy zastraszania, takie jak nękanie, prześladowanie w Internecie, oczernianie, podszywanie się 
pod inne osoby, oszustwa, „wycieczki osobiste”, sexting, wykluczenie, cyber krytyka, można wprowadzić 
uczniom w zależności od wieku i korzystania z mediów społecznościowych. Wszystkie zajęcia 
proponowane w kolejnych jednostkach dydaktycznych należy podejmować w grupach, ponieważ 
poprawia to uzdolności empatyczne. Uczniowie w grupach są zaangażowani w symulowanie sytuacji 
cyberprzemocy w różnych kontekstach i zgodnie z różnymi grupami wiekowymi, z jednej strony w celu 
zrozumienia cech związanych z profilem znęcającego się, ofiary lub osoby postronnej, a następnie 
skupienia się na tym, jak osoby postronne wpływają na dynamikę zastraszania zgodnie z ich reakcją i 
postawą. Ostatecznym celem jest stymulowanie zmiany zachowań uczniów z biernego obserwatora na 
aktywnego uczestnika, z pozycji „obok” do „przeciwko”. 
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Liceul Tehnologic Retezat 
 

Moduł  Zaangażowanie świadków 

Poziom szkoły Podstawowe 

Tytuł „Obok” czy „Przeciw”? 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI 
i 
KOMPETENCJE 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 
● różne aspekty bullyingu i cyberprzemocy; 
● dynamika komunikacji i jej agenci: nadawca, 
odbiorca, kanał, kod, kontekst, szum, 
informacja zwrotna, przekaz 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 
● wzorce i zachowania komunikacji online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 
● używać określonej terminologii w 
odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i dzielić 
pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie powinni: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami (nawet z 
różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 

Czas 
Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 6 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła I 
materiały 

 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Arkusze, pusty arkusz A3 
● Papiery, długopisy i ołówki, zakreślacze, klej, nożyczki 
● Zdjęcia 
● Filmy 

Tematyka 
Rola świadków 
● różne rodzaje cyberprzemocy 
● role w działaniach związanych z dokuczaniem w sieci (znęcanie się, ofiara, obserwator) 
● znaczenie osób wspierających w powstrzymaniu cyberprzemocy 
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Opis jednostek 
dydaktycznych  

Faza 1  Wprowadzenie w zagadnienie 

 
Lekcja 1: „Przedstawienie tematu” Czas: 4 godziny 

 
• Przedstawienie tematu. Krótko wprowadź definicję cyberprzemocy i osób 

postronnych, a następnie przeczytaj dzieciom historię lub pokaż im kilka filmów z 
przykładami różnych osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z  
cyberprzemocą w ogóle, a w szczególności pomogą w  zrozumieniu. 
Wskazane źródła: 
https://nutastaura.bitdefender.ro/stiatica/infografic  (Romanian site) 
Bystander Revolution https://www.youtube.com/watch?v=eeqQCyQOCPg 
cyberbullying, Bystanders, and the Role of Upstanders 
https://www.togetheragainstbullying.org/tab/changing-behavior/becoming-an-
upstander/upstander-story-elementary-school/ 

 

• Po przeczytaniu lub obejrzeniu zapytaj uczniów: 
 „Jakie słowa opisują osobę, która staje w czyjejś obronie, widząc prześladowanie?” 
Uczniowie mogą używać takich słów, jak: miły, odważny, ostrożny, mądry, opiekuje 
się innymi, jest spostrzegawczy, nie podąża za liderem. 

• „Czy ktoś, kto się przeciwstawia, gdy widzi dokuczanie, jest silny wewnątrz czy na 
zewnątrz? Jak on / ona wygląda? 
Uczniowie mogą odpowiedzieć, że nie muszą być silni na zewnątrz, to „normalni” 
ludzie. Przeprowadź burzę mózgów z opisami klas, aby zrozumieć, że osoba może 
wyglądać jak każdy, na przykład czerwona, czarna, blondynka, duża, mała, wysoka, 
niska i inne. Wyjaśnij dzieciom, że każdy może być bohaterem. 

• Rozdaj plik Active Bystander, który wcześniej przygotowałeś ze słowami pobranymi 
ze słownika i innych źródeł. Zastanów się, czy możesz dodać do profilu dodatkowe 
słowa  zasugerowane przez klasę. 

• Poproś uczniów, aby narysowali osobę siedzącą obok, tak jak ją widzą (oczekuje się, 
że przedstawią kogoś silnego wewnątrz, ale niekoniecznie na zewnątrz, 
superbohatera z podwójnym życiem lub „transformera”). Niech uczniowie skopiują 
definicję lub napiszą wokół obrazka pojedyncze słowa odnoszące się do Upstander. 

 
Faza 2      FAZA TWÓRCZA 

 
 

Lekcja 2: „Tworzenie: rysunki, plakaty i kolaże” Czas: 6 godzin

 
• Ćwiczenie  1 Uczniowie są proszeni o stworzenie plakatów, które będą wisiały 

wokół szkoły z nagłówkiem KAŻDY MOŻE BYĆ OBROŃCĄ! oraz listę „właściwych 
rzeczy do zrobienia / właściwych rzeczy do powiedzenia” w interwencji 
obserwatora. 
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• Ćwiczenie 2    Uczniowie napiszą i zilustrują PRZYSIĘGĘ OBROŃCY, którą mogą 
podpisać i zobowiązać się do 
przeciwstawienia się cyberprzemocy. 
Poniższe obrazy mogą służyć jako przykład. 
Mogą też korzystać z obrazów, które 
stworzyli w poprzednim etapie. 

 

 
 
 

• Źródła online: 
https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/sala-de-clasa (Romanian site) 
Źródła na temat świadków i planowania lekcji: 
http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-
update/apr17/vol59/num04/Upstander-Resources-and-Lesson-Plans.aspx 

 

 
ETAP 3  UDOSTĘPNIANIE I OCENA  Czas: 2 godziny

 
Udostępnianie: 

• Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (np. wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, aktualności na 
szkolnej stronie internetowej i na FB) 
• Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły/ mediach społecznościowych. 
• Społeczności nauczycieli (jak w eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być wykorzystane do 
wspierania debaty i porównania różnych informacji i punktów widzenia. 
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• Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pezentowane rodzicom z 
okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy lub po prostu 
podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

• Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub 
podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni o 
opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc 
i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu nauczania i 
poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 

Ocena: 
• Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
• Ocena doświadczenia (kwestionariusz nauczyciela na koniec jednostki) 
• Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu jednostki) 
• Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji 
podczas lekcji i sprawdzian końcowy). 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i 
wskazówki 

● Na pierwszej lekcji unikaj długich dyskusji na temat samego znęcania się. Jeśli 
uczniowie rozpoczną osobiste wypowiedzi lub ujawnienia, zasugeruj, że zapytasz 
ich o to później, ale teraz skupiamy się na zadaniach. 
● Przypomnij uczniom, że gdy zgłębiamy te kwestie, możemy się nie zgadzać i że 
czasami ważne jest, aby się nie zgadzać, dlatego myślimy o pomysłach różniących 
się od naszych. 
● Możesz dodać w podsumowaniu pod koniec lekcji, że w naszej szkole chcemy 
mieć aktywnych obserwatorów, którzy czują się silni i mogą pomóc w sytuacjach, 
gdy ktoś zastrasza inną osobę. 
● Przypomnij uczniom, że zawsze muszą czuć się bezpiecznie, zanim pomogą w 
sytuacji zastraszania. 

               ● Zwróć uwagę, aby nie kłaść nacisku na ofiary bullyingu, ponieważ możesz mieć 
ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby zachować ostrożność. Celem nie jest 
wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego omówienie i zakwestionowanie 
naszych przekonań na temat tego, czym jest nękanie i jak można sobie z nim radzić. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić powszechne 
zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest oczywiste, że przestrzeganie wszelkich 
zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / lub rząd w odniesieniu do internetu jest 
częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć zapewnione miejsce w szkolnym 
programie nauczania. 

Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
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https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-
kids/https://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem:   
https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik    

 
Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 

Moduł  Zaangażowanie Świadków 

Poziom szkoły Podstawowy  

Tytuł „Broń zamiast być biernym’’ 

Cele:  

Wiedza, Umiejętności i 
Kompetencje 
  

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie  powinni 
rozumieć: 
● wybraną terminologię dotyczącą 
cyberprzemocy 
● jak zmienia się komunikacja przy użyciu 
różnych mediów 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
potrafić: 
● używać  terminologii w pewnych 
kontekstach 
● rozpoznać różne formy nadużyć w sieci 
● zapoznać się z wytycznymi i najlepszymi 
praktykami dotyczącymi poszukiwania/ 
udzielania wsparcia w przypadku udziału 
w epizodach cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie potrafią: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób podczas 
zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 

Czas 

 

Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 6 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 

 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Tablica i tablica 
● Gruby karton, klej, nożyczki, brokat lub naklejki, markery lub długopisy 
● Filmy 
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● Aplikacje cyfrowe lub oprogramowanie (tj. eTwinning, Teachersconnect, 
Edmodo,  Pinterest, etc.) 

● Video kamera 
●    Narzędzia badawcze (książki) 

        ●   Zaangażowanie uczniów gimnazjów 

Treść 
Osoby postronne 

● Rola osób postronnych 
● Różne typy zachowań cyberprzemocy 
● Role w działaniach cyberprzemocy (znęcanie się, ofiara, obserwator, 

obserwator) 
● Znaczenie osób obserwujących w powstrzymywaniu cyberprzemocy 

Opis jednostek 
dydaktycznych  

 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU

 
 
Lekcja 1: „Kim jest świadek?” Czas: 1 godzina 

 
Burza mózgów. Nauczyciel zaczyna od pytania, co uczniowie rozumieją pod pojęciem 
„świadek” (nie musi to być związane z zastraszaniem). 
Następnie uczniowie mają trochę czasu na rozmowę w parach lub w małych grupach. 
Następnie dzielą się swoimi pomysłami z klasą. Zbierz odpowiedzi uczniów i podaj 
ogólną definicję: świadek/ osoba postronna to ktoś, kto znajduje się w pobliżu 
miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, ale nie jest w nie bezpośrednio 
zaangażowany. Uczniowie prawdopodobnie będą kojarzyć poprzez postrzeganie z 
różnymi kontekstami, w tym niekiedy ze znęcaniem się. Jeśli to zrobią, wyjaśnij im, że 
w każdej sytuacji zastraszania jest obecna nie tylko osoba prześladowana i tyran, ale 
także osoby postronne. Osoby postronne to ludzie, „widzowie/ świadkowie”, którzy 
obserwują lub są w pobliżu w czasie, gdy ma miejsce prześladowanie.  
Uczniowie oglądają wideo: “Kto jest świadkiem cyberprzemocy?”:  
Uczniowie zobaczą, jak dręczyciele czują się bezpiecznie, gdy osoby postronne nic nie 
robią. Liczą na to, że osoby postronne będą milczeć, aby mogli kontynuować swoje 
zachowania. 
 
Lekcja 2: „Co jest złego w byciu świadkiem?” Czas: 1 godzina

 
Dyskusja klasowa. 
Nauczyciel pyta: Jak myślisz, dlaczego osoby postronne nie interweniują, gdy widzą, że 
ma miejsce zastraszanie? Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy i dzieci 
prawdopodobnie wyrażą je w swoich odpowiedziach. 
Niektórzy mogą pomyśleć, że nawet jeśli troszczą się o ofiarę, jeśli staną po jej stronie, 
mogą być postrzegani jako wścibscy lub jeśli powiedzieli dorosłym, mogą być 
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nazywani „skarżypytami”, inni mogą pomyśleć, że to nie ich sprawa, jeszcze inni 
uważają, że to może być niebezpieczne, ponieważ sami mogą stać się ofiarami łobuza, 
w końcu niektórzy mogą być przekonani, że interwencja może pogorszyć sytuację i 
uczynić ją jeszcze okrutniejszą. 
 
  Lekcja 3: „Zostań aktywnym obserwatorem” Czas: 2 godziny

 
Osoby postronne mogą być częścią problemu lub częścią rozwiązania. Po której 

stronie jesteś? 

 

Wideo. Uczniowie oglądają film: Aktywny świadek 

Praca grupowa. Po obejrzeniu filmu zachęć uczniów do dyskusji o tym, jakie czynności 

może podjąć aktywna osoba postronna. Nauczyciel zapisuje na tablicy najbardziej 

odpowiednie odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: -Osoby postronne mogą zamieścić 

słowa wsparcia dla ofiary. Inne możliwe działania to: -Odmowa przyłączenia się.     -

Zgłoś się do dorosłych.  -Głośno powiedz „Nie podoba mi się to, co robisz”.  -

Zaproponuj grę, która odwróci uwagę łobuza itp. 

Nauczyciele powinni podkreślić, w jaki sposób możesz pomóc komuś, kto jest 

prześladowany, prosząc zaufaną osobę dorosłą do pomocy. 

Praca domowa. 

Opisz, jak możesz komuś pomóc, interweniując. 

Większość zajęć zostanie przeprowadzona w języku ojczystym uczniów, a nauczyciel w 
razie potrzeby tłumaczy filmy. 

 
Faza 2     Faza twórcza 

 
 
Lekcja 4: „Zakładki zapobiegające dokuczaniu w sieci” Czas: 3 godziny

 
Zaproponuj uczniom, aby utworzyli zakładki przeciwdziałające dokuczaniu dla siebie i 
jako gadżet dla swoich przyjaciół. Powiedz im, że za każdym razem, gdy przeczytają 
wskazówki dotyczące zakładek, będą pamiętać, aby zawsze postępować właściwie, na 
wypadek gdyby byli świadkami aktu cyberprzemocy. Uczniowie wybierają karton, 
wybierają odpowiedni obraz lub wzór do przyklejenia na wierzchu, mogą coś 
narysować, zrobić kolaż papierów lub wybrać wiele obrazów według własnego 
uznania. Następnie wycinają. Wielkość zakładki zależy od nich. Mogą również dodać 
brokat lub naklejki. Następnie rysują swoje zakładki za pomocą markerów lub 
długopisów, aby dodać słowa, wyrażenia lub cytaty dotyczące ogólnie akceptacji i 
przeciwdziałania zastraszaniu. 
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Lekcja 5: „Jak możemy pomóc?” Czas: 3 godziny

 
Odgrywanie ról. 
Uczniowie będą pracować nad pomysłem odgrywania ról na temat pozytywnej 
interwencji, która przerywa sytuację zastraszania. Wyjaśnij, że podczas odgrywania ról 
będą zachowywać się tak, jakby naprawdę brali udział w scenie. Nauczyciel 
przygotowuje listę możliwych realistycznych scenariuszy,  inspirowanych historiami i 
doświadczeniami uczniów. Lista przykładowych scenariuszy znajduje się poniżej. 
Uczniowie w małych grupach wybierają scenariusz do gry. Przypisz każdej grupie do 
omówienia jeden scenariusz przygotowany przez nauczyciela. Ten sam scenariusz 
można przypisać do większej liczby grup. Uczniowie będą musieli zidentyfikować 
problem i kto jest zaangażowany (ofiara, dręczyciel, osoba postronna/ obserwator). 
Decydują o rolach zgodnie ze swoimi preferencjami, zapisują role i starają się je 
zapamiętać. Nauczyciele pomagają, sugerują i poprawiają pisanie, wymowę, ton głosu 
i intonację. Poproś każdą grupę, aby przedstawiła swój scenariusz. Upewnij się, że 
każda grupa otrzymuje brawa za swoje wysiłki po każdej prezentacji. 
Zakończ ćwiczenie kilkoma pytaniami: 
  
a.  Jakie formy interwencji były twoim zdaniem szczególnie skuteczne? 
b. Czy masz jakieś pomysły na inne działania, które mogłyby pomóc powstrzymać 
dręczyciela? 
c. Czy myślisz, że po tej grze fabularnej będziesz mógł lepiej stawić czoła podobnej 
sytuacji? Dlaczego lub dlaczego nie? 
 
Przydatne zasoby dotyczące odgrywania ról: 
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning/learning-activities/role-
playing 
na scenariusz: 
http://mhpwq.org/wp-content/uploads/2014/06/Cyberbulling_handout-1.pdf 
 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
 

Udostepnianie: 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (na przykład w formie wystawy, tablic, 
ogłoszeń szkolnych, wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na 
Facebooku) 

● Cyfrowe prace uczniów (np. hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na 
stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 
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● Społeczności nauczycieli (np. eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być 
pokazywane rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez 
Cyberprzemocy lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą 
lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy zapewnią im 
doświadczenie, pomoc i wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym 
wieku. 
Ocena: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący 
wcześniejszej wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w danym module (siatki obserwacji 
podczas lekcji i test końcowy) 
● Prezentacja końcowego produktu uczniom naszej szkoły i/ lub innej szkoły 
 

Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i wskazówki 
● Przypomnij uczniom, że kiedy badamy te kwestie, możemy się nie zgadzać i 

że czasami ważne jest, aby się nie zgadzać, dlatego myślimy o pomysłach, 
które różnią się od naszych. 

● Przypomnij uczniom, że zawsze muszą czuć się bezpiecznie, zanim pomogą 
w sytuacji zastraszania. 

● Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, ponieważ 
możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na ten 
temat. Celem nie jest wskazywanie nikomu palcem, ale zamiast tego 
omówienie i zakwestionowanie przekonań na temat tego, czym jest nękanie 
i jak można sobie z nim radzić. 

● W tym ćwiczeniu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogą zostać 
poproszeni o współpracę w małych, mieszanych grupach wiekowych. 
Uczniowie mogą filmować odgrywanie ról z pomocą starszych uczniów. 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest oczywiste, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i / lub rząd w 
odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć 
zapewnione miejsce w szkolnym programie nauczania. 
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Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-
kids/https://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik 
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Odgrywanie ról:  Świadkowie
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Liceul Tehnologic Retezat 
 

Moduł  Zaangażowanie Świadków 

Poziom szkoły Klasy niższe szkoły średniej 

Tytuł Wstaw sie za mną 

Cele: 
Wiedza, Umiejetności, 
Kompetencje 
  

 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 

● odpowiednią terminologię 
dotyczącą cyberprzemocy i 
komunikacji wirtualnej 

● różne aspekty bullyingu i 
cyberprzemocy 

● gramatykę tekstów wizualnych, 
audiowizualnych i 
multimedialnych 

● dynamikę komunikacji  i jej 
uczestników: nadawca, odbiorca, 
kanał, kod, kontekst, szum, 
informacja zwrotna, przekaz  

● jak zmienia się komunikacja przy 
użyciu różnych mediów 

● wzorce i zachowania komunikacji 
online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć student powinien 
umieć: 

● używać określonej terminologii 
w odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych mediów 
● rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 
● odwołać się do obowiązujących 
przepisów w zakresie 
cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie potrafią: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób podczas 
zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. 
W szczególności: 
○ wykazać się byciem liderem w zwalczaniu cyberprzemocy 
○ wykazać się byciem liderem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
○ wywierać pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do cyberprzemocy 

Czas 
Wprowadzenie do tematu: 5 godzin 

Faza twórcza: 5 godzin 
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Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła I materiały 

 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Arkusze papieru 
● Obrazy 
● Filmy 
● Aplikacje i oprogramowanie: Freeze Frame, eTwinning, Teachersconnect, 
Edmodo, Pinterest itp. 
● Kamera wideo lub smartphony 

Tematyka 
Rola osób postronnych 
●  różne rodzaje cyberprzemocy 
● role w działaniach związanych z dokuczaniem w sieci (znęcanie się, ofiara, 
obserwator/ widz) 
● odgrywanie ról jako narzędzie edukacyjne poprawiające zachowania prospołeczne 

Opis jednostek 
dydaktycznych  

 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU

 
 
Lekcja 1: „Wprowadzenie do tematu” Czas: 5 godzin

 
Nauczyciel zapoznaje z tematem, używając jednego z następujacych filmów wideo: 
Cyberprzemoc - posty, które paraliżują 
Znęcanie się - byliśmy przyjaciółmi 
Film z kampanii Be The Change w Nowej Zelandii „Zostań bohaterem - pomóż STOP 
zastraszaniu ”#upstand 
Dodatkowe zasoby dostępne pod adresem: 
https://onlinesense.org/cyber-bullying-bystanders-teens 
https://cyberpsychology.eu/article/view/4324/3374 
 
Po przedstawieniu tematu uczniom można zadać następujące pytania: 
Jaki wpływ na osobę prześladowaną miała reakcja aktywnego świadka? 
Jaki wpływ miała reakcja aktywnego świadka na osobę dokonującą bullyingu? 
Czy aktywny świadek działał bezpiecznie? 
Czy osoby postronne były bezpieczne? 
 
Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami i próbują nakreślić definicje różnych ról w 
epizodzie cyberprzemocy: ofiara, tyran, świadek 1 (aktywny), świadek 2 (pasywny), 
obserwator itp. 
Po wyznaczonym czasie nauczyciel zapisuje definicje osoby postronnej biernej i osoby 
postronnej w działaniu i pokazuje je klasie. Nauczyciel zaprasza uczniów do 
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sprawdzenia, czy definicje zawierają słowa lub wyrażenia, których użyli podczas 
dyskusji. 

 
Faza 2    FAZA  TWÓRCZA 

 
 
Lekcja 2: „Przedstawienie pt. STOPKLATKA ” Czas: 5 godzin

 
 

Uczniowie mają tworzyć grupy i wymyślać własne historie dotyczące cyberprzemocy, 
które będą odgrywane w tzw. „zamrożonej klatce”. Stopklatki to szybki i skuteczny 
sposób na odgrywanie ról. Mogą być z łatwością używane w każdym wieku, od dzieci 
po dorosłych. Uczestnicy tworzą obraz za pomocą swoich ciał - bez ruchu. Stopklatki 
mogą być tworzone przez pojedyncze osoby, małe grupy lub nawet całą grupę. Mogą 
być używane do przedstawiania ludzi lub przedmiotów, a nawet abstrakcyjnych pojęć, 
takich jak emocje lub atmosfera. To tak, jakby nacisnąć przycisk pauzy na pilocie, 
zrobić zdjęcie lub zrobić posąg. Ponieważ nie ma kwestii do nauczenia się, stopklatki 
mogą pomóc nieśmiałym wykonawcom zyskać pewność siebie ”.                                                   
https://dramaresource.com/freeze-frames/ 
 
Krok 1 - Każda grupa tworzy scenariusz typowej sytuacji cyberprzemocy wraz z rolami, 
które określiła na poprzedniej lekcji. Piszą swoją historię podzieloną na 5 do 8 scen, z 
początkiem, środkiem i końcem, każda scena będzie poprzedzona tytułem i będzie 
zawierać krótki opis. Uczniowie mogą również dodawać zdjęcia/ rysunki, aby utworzyć 
scenorys. 
Na przykład:  Scena 4 -  Osoby postronne milczą przed ofiarą , grupa osób postronnych 
omawia to, co zostało opublikowane, następnie ofiara wchodzi na miejsce zdarzenia i 
przestają mówić. Niektórzy patrzą na nią/ niego, inni odwracają wzrok. 

Nauczyciele mogą przedstawić taki model scenariusza: 
http://bullyingnoway.gov.au/resources/national-day/stand-together-lesson-plans-
co                           

Ponownie odbywa się to w 8 do 10 scenach, z nadanym tytułem i krótkim 
streszczeniem każdego zestawu (PDF).  

 
Krok 2 - Każda scena w fabule zostanie następnie przekształcona w stop-klatkę lub 
obrazy, aby fizycznie odtworzyć każdy etap historii. Uczniowie w swoich grupach 
ćwiczą pozycje i mimikę twarzy, ponieważ nie będą mogli mówić. To oni decydują o 
rolach, a także mogą wybrać werset do wypowiedzenia na głos, aby wzmocnić 
dramatyczny efekt. Na przykład jedyną wymawianą kwestią prezentacji może być 
wypowiedź świadka. 
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Krok 3 - Uczniowie przedstawiają klasie swoje historie w stop-klatce i nagrywają film z 
zajęć teatralnych. Nauczyciel ogłasza numer każdej zatrzymanej klatki, aby dać 
wykonawcom wskazówkę do przejścia do następnej klatki. Po każdym przedstawieniu 
nauczyciele mogą zapytać publiczność, czy zidentyfikowali, co się dzieje. 
Podsumowanie - Pod koniec ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o wybranie 
najbardziej efektywnych prezentacji. Ponadto mogą zostać poproszeni o wskazanie 
punktu zwrotnego w każdym przedstawieniu (który powinien zbiec się z decyzją 
obserwatora o podjęciu działania).

 
ETAP 3  UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
 
Dzielenie się: 

● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 
innym uczniom i nauczycielom (np. wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 

● Cyfrowe prace uczniów (np.hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na 
stronie internetowej szkoły/ mediach społecznościowych. 

● Społeczności nauczycieli (np. eTwinning, Teachersconnect) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez Cyberprzemocy 
lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku szkolnego. 

● Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką samą 
lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o mentoring rówieśników z niższych klas, którzy dostarczą im 
doświadczenia, pomocy i wsparcia. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym 
wieku. 

● Wyniki zostaną omówione z całą klasą w grupach fokusowych lub innych 
spotkaniach z uczniami i rodzicami. 

Ocena: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 

wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz nauczyciela na koniec lekcji) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na koniec zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w ramach danego modułu (siatki 

obserwacji na lekcjach i sprawdzian końcowy) 
● Prezentacja końcowego produktu uczniom naszej szkoły i / lub innej szkoły 
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Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki i uwagi  
● Zaproś różnych ekspertów do wspierania uczniów (nauczycieli teatru, 

nauczyciela sztuki, nauczyciela informatyki itd). 
● W fazie wstępnej unikaj długich dyskusji na temat samego znęcania się. Jeśli 

uczniowie rozpoczną osobiste przykłady lub ujawnienia, zasugeruj, że zapytasz 
ich o to później. Obecnie skupiamy się na ogólnym działaniu. 

● Przypomnij uczniom, że kiedy badamy te kwestie, możemy się nie zgadzać i że 
czasami ważne jest, aby się nie zgadzać, dlatego myślimy o pomysłach, które 
różnią się od naszych. 

● Przypomnij uczniom, że zawsze muszą czuć się bezpiecznie, zanim pomogą w 
sytuacji zastraszania. 

● Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, ponieważ 
możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na ten 
temat. Celem nie jest wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego 
omówienie i zakwestionowanie pewnych przekonań na temat tego, czym jest 
nękanie i jak można sobie z nim radzić. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest oczywiste, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i/ lub rząd w 
odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć 
zapewnione miejsce w szkolnym programie nauczania. 
Przed rozpoczęciem tego rozdziału, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 
https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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Zapoznanie z rolą świadków 
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Istituto Comprensivo Statale Gianfranco Gaudiano 
 

Moduł  Zaangażowanie Świadków 

Poziom szkoły klasy niższe szkoły średniej 

tytuł Określ się, nie bądź bierny 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 
 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 

● wybraną terminologię dotyczącą 
cyberprzemocy i komunikacji 
wirtualnej  

● dynamikę komunikacji i 
niektórych jej składników 

● jak zmienia się komunikacja przy 
użyciu różnych mediów 

● wzorce i zachowania komunikacji 
online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń 
powinien umieć: 

● używać wybranej 
terminologii w 
odpowiednim 
kontekście 

● komunikować się i 
dzielić pomysłami 
za pośrednictwem 
różnych mediów 

● rozpoznawać różne 
formy cyber-
nadużyć 

● używać narzędzi 
cyfrowych do 
przetwarzania, 
prezentowania i 
rozwijania 
pomysłów i narracji 

● znać wytyczne i 
najlepsze praktyki 
dotyczące 
poszukiwania / 
udzielania wsparcia 
w przypadku 
udziału w 
epizodach 
cyberprzemocy 

 
CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie powinni: 

● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 
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rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● wykazać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w 

interakcjach online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny 

sposób podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 

Czas 

 

Wprowadzenie do tematu: 7 godzin 

Faza twórcza: 12 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 

 

● Komputery z połączeniem internetowym 
● Aparat fotograficzny, kamera wideo 
● Filmy 
● Tablica i / lub biała tablica 
● Gruby karton, klej, nożyczki, brokat lub naklejki, markery lub 

długopisy 
● Aplikacje cyfrowe (takie jak eTwinning, Teachersconnect, 

Edmodo, Pinterest itp.) 
● Narzędzia badawcze (książki) 
● Zaangażowanie uczniów szkół podstawowych 

Treść  
Osoby postronne/ Świadkowie 

● Rola osób postronnych 
● Różne typy zachowań cyberprzemocy 
● Role w działaniach cyberprzemocy (znęcanie się, ofiara, 

obserwator, rodzina) 
● Znaczenie osób obserwujących w powstrzymywaniu 

cyberprzemocy 

Opis jednostek 
dydaktycznych   

 
FAZA 1 WPROWADZENIE DO TEMATU

 
  
Lekcja 1: „Kim jest świadek?” Czas: 1 godzina

 
Aktywność:  burza mózgów. Nauczyciel zaczyna od pytania uczniów, co 
rozumieją pod pojęciem „obserwator/ świadek” (nie musi to być 
związane z zastraszaniem). 
Następnie uczniowie mają trochę czasu na rozmowę w parach lub w 
małych grupach. Potem dzielą się swoimi pomysłami z klasą. Zbierz 
odpowiedzi uczniów i podaj ogólną definicję: osoba postronna to ktoś, 
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kto znajduje się w pobliżu miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, 
ale nie jest w nie bezpośrednio zaangażowany. Uczniowie 
prawdopodobnie będą kojarzyć poprzez porównanie z różnymi 
kontekstami, w tym w niektórych ze znęcaniem się. Jeśli tak, wyjaśnij 
im, że w każdej sytuacji zastraszania jest nie tylko osoba prześladowana 
i winowajca, ale także osoby postronne. Osoby postronne to ludzie, 
„widzowie/ świadkowie”, którzy obserwują lub są w pobliżu w czasie, 
gdy dochodzi do zastraszania. 
 
Lekcja 2: „Co jest złego w byciu świadkiem?” Czas: 2 godziny 

 
Poproś uczniów, aby w grupach omówili i odpowiedzieli na następujące 
pytanie: 
Jak myślisz, dlaczego osoby postronne nie interweniują, gdy widzą, że 
ma miejsce zastraszanie? Niektórzy mogą pomyśleć, że nawet jeśli 
naprawdę troszczą się o ofiarę, boją się, że jeśli staną po stronie, mogą 
zostać odebrani jako wścibscy lub jeśli powiedzieli dorosłym, że mogą 
być nazywani „skarżypytą”, inni mogą pomyśleć, że to nie ich sprawa, 
jeszcze inni uważają, że może to być niebezpieczne, ponieważ sami 
mogą stać się ofiarami łobuza, w końcu niektórzy mogą uwierzyć, że 
interwencja może pogorszyć sytuację i uczynić prześladowcę jeszcze 
okrutniejszym. 
 
Lider każdej grupy zgłasza się i dyskutuje przez kilka minut. Uczniowie 
powinni zrozumieć, że prawdziwym problemem jest ZACHOWANIE, 
które trzeba zmienić: znęcający się prześladują, ponieważ ich 
zachowanie jest akceptowane. Koniecznie trzeba przerwać cykl 
prześladowań przez osoby postronne i POWIEDZIEĆ NIE 
prześladowaniu. Podaj definicję „Obrońcy”. 
 
Gra. Uczniowie są podzieleni na 4 grupy; każdemu zostanie przydzielony 
kącik w klasie. Zostaną podzieleni na prześladowanych i przypadkowych 
świadków. Każda grupa ma swoją opinię lub rolę, aby wspierać i bronić 
się jako najlepsza i z kolei musi przekonać członków innych grup, aby 
opuścili swoje grupy i dołączyli do nich. Podczas gry nauczyciel wspiera i 
wprowadza podstawowe słownictwo (na przykład: tyran, dręczony, 
zastraszanie, dokuczanie, plotki, obserwator, kibicowanie, smutek, 
wykluczenie, szacunek, ignorowanie, przeciwstawianie się, wsparcie, 
pewność siebie, strach). 
 
Końcowa refleksja: na koniec gry nauczyciel weryfikuje „ruchy” 
uczniów, aby zobaczyć, czy ich opinie na temat roli osób postronnych 
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uległy zmianie. Dyskusja powinna uczniom uświadomić, że jeśli osoba 
zachowuje się jak obserwator i nie podejmuje żadnych działań 
przeciwko zastraszaniu, nie okazuje szacunku, jest 
współodpowiedzialna i akceptuje sytuację. 
 
Lekcja 3: „Nie bądź tylko świadkiem cyberprzemocy” Czas: 2 godziny

 
Nauczyciel czyta część artykułu o znęcaniu się: 
Il fenomeno del bullismo  
http://www.e-abc.eu/en/about-bullying/ 
Następnie nauczyciel pyta uczniów, czy kiedykolwiek słyszeli słowo 
„cyberprzemoc” i jaka jest różnica między przemocą a cyberprzemocą. 
Uczniowie udzielają odpowiedzi, a nauczyciel zbiera je na tablicy, 
używając tabeli Przemoc contra Cyberprzemoc, na przykład: 
https://www.tes.com/lessons/zt-dRsOqq-F2OQ/cyberbullying 
 
Podkreśl fakt, że podobnie jak prześladowanie twarzą w twarz, 
cyberprzemoc często ma miejsce w obecności osób postronnych, czyli 
osób, które czytają lub oglądają komentarze lub zdjęcia zamieszczone w 
Internecie przez prześladowcę. Uczniowie oglądają następujący film: 
„Nie bądź tylko świadkiem cyberprzemocy” 
Dyskusja w całej grupie. Po obejrzeniu filmu nauczyciel pyta: Czy 
kiedykolwiek byłeś świadkiem cyberprzemocy? Jak się czułeś? Jak 
zareagowałeś? Czy zrobiłbyś to samo teraz? Uczniowie dzielą się swoimi 
odpowiedziami, a nauczyciel zapisuje je na tablicy korzystając z 
cyfrowego wykresu lub pająka. 
Użyteczne narzędzie: https://app.creately.com/diagram/create 
 
Lekcja 4: „Zostań obrońcą ofiar cyberprzemocy” Czas: 2 godziny

 
Wideo. Uczniowie oglądają film „Aktywny obserwator”. 
Praca w grupach: po obejrzeniu filmu, zaangażuj uczniów w dyskusję na 
temat tego, jakie działania może podjąć aktywny obserwator. Uczeń z 
każdej grupy zgłasza się. Nauczyciel zbiera najciekawsze pomysły, 
zapisuje je na tablicy lub korzysta z cyfrowego wykresu lub pająka.  
Użyteczne narzędzie: https://app.creately.com/diagram/create 
Możliwe odpowiedzi: Osoby postronne mogą zamieścić słowa wsparcia 
dla ofiary. Inne możliwe działania to: Odmowa przyłączenia się. - Zgłoś 
się do dorosłych.  - Mów głośno i powiedz „Nie podoba mi się to, co 
robisz”. - Zaproponuj grę, która odwróci uwagę łobuza itp. 
Nauczyciele powinni podkreślić, w jaki sposób możesz pomóc komuś, 
kto jest prześladowany, prosząc zaufaną osobę dorosłą o pomoc. 
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Praca domowa. 
Odpowiedz na niektóre z tych pytań: 
a. Jakie jest znaczenie aktywnego obserwatora? 
b. Opisz, jak możesz komuś pomóc, interweniując. 
c. Opisz, w jaki sposób możesz pomóc komuś, kto jest prześladowany w 
Internecie, prosząc zaufaną osobę dorosłą o pomoc. 
d. Dlaczego ważne jest, aby być życzliwym dla kogoś, kto jest 
prześladowany lub dokuczają mu? 
 
Większość zajęć zostanie przeprowadzona w języku ojczystym uczniów, 
a nauczyciel w razie potrzeby tłumaczy filmy.

 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA

 
Lekcja 5: „Taniec: Stańcie razem” Czas: 4 godziny

 
Uczniowie wybierają słowo związane ze znaczeniem słowa 
„interwencja/aktywny sprzeciw” i wykonują pewne czynności, 
pojedynczo lub w małych grupach. Chcą pokazać pozytywne aspekty 
wspólnego stania „obok” i „interwencji”. 
 
Lekcja 6: „Jak możemy pomóc” Czas: 8 godzin 

 
Odgrywanie ról. 
Uczniowie będą pracować nad przygotowaniem odgrywania ról na 
temat pozytywnej interwencji, która przerywa sytuację zastraszania. 
Wyjaśnij, że podczas odgrywania ról będą zachowywać się tak, jakby 
naprawdę brali udział w scenie. Nauczyciel przygotowuje listę 
możliwych realistycznych scenariuszy, również inspirowanych historiami 
i doświadczeniami uczniów. Lista przykładowych scenariuszy znajduje 
się poniżej. Uczniowie w małych grupach wybierają scenariusz do gry. 
Przypisz każdej grupie do omówienia jeden scenariusz przygotowany 
przez nauczyciela. Ten sam scenariusz można przypisać większej liczbie 
grup. Uczniowie będą musieli zidentyfikować problem, kto jest 
zaangażowany (ofiara, prześladowca, osoba postronna/ obserwator). 
Uczniowie wspólnie decydują o rolach zgodnie ze swoimi preferencjami, 
zapisują role i próbują je zapamiętać. Nauczyciele pomagają, sugerują i 
poprawiają pisanie, wymowę, ton głosu i intonację. Poproś każdą grupę, 
aby przedstawiła swój scenariusz. Upewnij się, że po każdej prezentacji 
każda grupa otrzymuje podsumowanie i brawa za swoje wysiłki. 
 
Zakończ ćwiczenie kilkoma pytaniami: 
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a. Jakie formy interwencji były twoim zdaniem szczególnie skuteczne? 
b. Czy masz jakieś pomysły na inne działania, które mogłyby pomóc 
powstrzymać dręczyciela? 
c. Czy myślisz, że po tej grze fabularnej będziesz mógł lepiej stawić czoła 
podobnej sytuacji? Dlaczego lub dlaczego nie? 
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning/learning-
activities/role-playing 
na scenariusz: 
http://mhpwq.org/wp-
content/uploads/2014/06/Cyberbulling_handout-1.pdf 
 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

  
Udostępnianie : 
● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo 
udostępniać innym uczniom i nauczycielom (na przykład na wystawach, 
szkolnej tablicy ogłoszeń, wiadomościach na szkolnej stronie 
internetowej i na Facebooku) 
● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, 
pokazy slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i 
udostępniać na stronie internetowej szkoły / mediach 
społecznościowych. 
● Społeczności nauczycieli (np. eTwinning, Teachersconnect) lub 
społeczności platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) 
mogą być wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania 
różnych ustaleń i punktów widzenia. 
● Występy uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być 
pokazywane rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia 
Bez Cyberprzemocy lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku 
szkolnego. 
● Mentoring rówieśniczy: uczniowie klas wyższych, którzy wykonali taką 
samą lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą 
zostać poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, 
dostarczając im doświadczenia, pomocy i wsparcia. To dobry sposób na 
połączenie różnych części programu nauczania i poprawę współpracy 
między uczniami w różnym wieku. 
 
Ocena:  
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący 
wcześniejszej wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

NIŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 172  

 

zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz ucznia na końcu zajęć) 
● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w danym module (siatki 
obserwacji podczas lekcji i test końcowy) 
● Prezentacja produktu końcowego uczniom własnej szkoły i/ lub 
uczniom innej szkoły 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego 
podręcznika. 

Wskazówki i uwagi 
• Przypomnij uczniom, że kiedy badamy te kwestie, możemy się 

nie zgadzać i że czasami ważne jest, aby się nie zgadzać, 
dlatego bierzmy pod uwagę pomysły, które różnią się od 
naszych. 

• Przypomnij uczniom, że zawsze muszą czuć się bezpiecznie, 
zanim pomogą w sytuacji zastraszania. 

• Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, 
ponieważ możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby 
być wrażliwym na ten temat. Celem nie jest wskazywanie 
nikogo palcem, ale zamiast tego omówienie i 
zakwestionowanie pewnych przekonań na temat tego, czym 
jest nękanie i jak można sobie z nim radzić. 

• W tym ćwiczeniu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
mogą zostać poproszeni o współpracę w małych, mieszanych 
grupach wiekowych. Uczniowie mogą filmować odgrywanie ról 
z pomocą starszych uczniów. 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy 
wyjaśnić powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. 
Jest oczywiste, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa 
ustalonych przez szkołę i/ lub rząd w odniesieniu do internetu jest 
częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć zapewnione miejsce 
w szkolnym programie nauczania. 

Przed rozpoczęciem zajęć, aby uwrażliwić uczniów na zasady 
bezpieczeństwa, można skorzystać z podanych zasobów internetowych: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-
for-kids/ 

Studenci mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod 
adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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                                                           Odgrywanie roli: Świadkowie 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

NIŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 174  

 

        Istituto Comprensivo Statale Mercantini 

MODUł  Zaangażowanie  Świadków 

Poziom szkoły Niższe klasy szkoły średniej 

Tytuł Działaj! 

Cele kształcenia: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI i 
KOMPETENCJE 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 

• istniejące przepisy dotyczące 
cyberprzemocy 

• wzorce i zachowania komunikacji 
online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 

• używać określonej 
terminologii w odpowiednim 
kontekście 

• skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

• korzystać z szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
prezentowania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

• rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 

• stosować  wytyczne i 
najlepsze sposoby  udzielania 
wsparcia, gdy jest sie 
zaangażowanym  w epizody 
cyberprzemocy (biorąc pod 
uwagę różne punkty 
widzenia: ofiarę, dręczyciela i 
osoby postronne) 

• odwołać się do 
obowiązujących 
przepisów dotyczących 
cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie będą: 

• odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 
rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 

• wykazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 
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online 

• angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 
podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. W szczególności wykażą 
się przywództwem w pozytywnym wykorzystaniu technologii i będą 
wykorzystywać pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do 
cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3 godziny 

Faza twórcza: 10 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła I materiały • Komputer z połączeniem internetowym 

• Papiery, długopisy i ołówki, zakreślacze, klej, nożyczki 

• Aparat fotograficzny i kamera wideo 

• Instrumenty muzyczne 

• Aplikacje i oprogramowanie: eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, 
Pinterest, oprogramowanie do edycji filmów 

• Narzędzia badawcze (książki) 

• Zasoby ludzkie: 
o Nauczyciel języka ojczystego (rodzimego obywatelstwa) 
o Nauczyciel sztuki 
o Nauczyciel ICT 
o Nauczyciel angielskiego 
o Nauczyciel muzyki 
o Policja Poczty i Łączności lub jakikolwiek inny organ lokalny specjalizujący 

się ogólnie w zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości. 
o Grupa uczniów z (bardzo) dobrą znajomością języka angielskiego 

Treść 
Świadkowie 

• Rola świadków 

• Różne typy zachowań cyberprzemocy 

• Role w działaniach cyberprzemocy (znęcanie się, ofiara, bierny obserwator, 
aktywny obserwator) 

• Znaczenie osób obserwujących w powstrzymywaniu cyberprzemocy 

Opis jednostek 
dydaktycznych 

 

 

 
Faza 1  Wprowadzenie do zagadnienia 

 
 
Lekcja 1: “POLICJA MAILOWA” Czas: 2 godz 
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Przedstawiciele policji (cyberbezpieczeństwo) są proszeni o przedstawienie kwestii 
prawnych i najczęstszych zagrożeń związanych z siecią społecznościową (ukryte 
tożsamości, seksting…) 
Po lekcji policji uczniowie wykonują plakat pt. „Słownik zagrożeń w sieci” i „Co 
możemy zrobić, aby pomóc ‘celowi’ ”. 
 
Lekcja 2: “Nauczyciel muzyki” Czas: 1 godz 

 
Film zatytułowany „Co to jest atonalność?” zostaje pokazany uczniom. Pomaga im 
zrozumieć i docenić różnice między muzyką współczesną (dysonansową) a 
klasyczną (harmonijną). 
Rozwój muzyki atonalnej ma na celu reprezentowanie epoki, w której wielorakie 
rzeczywistości świata spotykają się bez przerwy, jest to era złożoności i zamętu, 
najlepiej reprezentowana przez muzykę dysonansową, która nie jest już 
konsonansowa. 
Jednak refleksja nad koncepcją wyrażoną w filmie pomaga nam zrozumieć, w jaki 
sposób możemy zorientować się w atonalności i nowych zasadach „harmonii”. 
Dzieje się tak również w sieci, podczas lekcji uczniowie zastanawiają się, jak ważna 
jest orientacja w nawigacji, jak ważna jest umiejętność filtrowania wiadomości, 
recenzji, komentarzy czy korzystania z mediów społecznościowych. Zwalczanie 
cyberprzemocy oznacza znajomość systemu, w którym działa. 
 
Link do wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dy_daj0Lg5k 
Następuje dłuższa refleksja. 

 
FAZA 2  FAZA TWÓRCZA - TWORZENIE PRODUKTÓW MULTIMEDIALNYCH 

 

Druga i trzecia jednostka dydaktyczna są ze sobą ściśle powiązane, co oznacza, że 
niektóre zajęcia należy wykonywać jedna po drugiej (dwie kolejne lekcje). 

 
Lekcja 3: „Interakcja - część 1”  Czas: 1 godzina

Klasa zastanawia się, jak trudne może być dla ucznia otrzymanie właściwej 
wiadomości bez wymiany informacji zwrotnych. 
To odgrywanie ról (patrz: moduł 2) jest kontynuowane przez grupę uczniów 
pełniących rolę osób postronnych, dodaną do ucznia A i ucznia B. Grupa zna każdy 
szczegół rysunku, który musi ukończyć uczeń B, i może zobaczyć prace w toku. 
Mając pozwolenie na interwencję, „osoby postronne” mogą dać właściwą 
informację zwrotną, korygując w ten sposób potencjalne błędy popełnione przez 
ucznia B. 
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To ćwiczenie zostanie sfilmowane. 
 
Lekcja 4: „Interakcja - część 2” Czas: 1 godzina

 
Uczeń B ma powiedzieć coś miłego i/ lub nieprzyjemnego uczniowi A, którego 
tożsamość została ukryta. Grupa uczniów (osoby postronne) była obecna, ale nie 
mogli interweniować w interakcji. Tym razem jednak mogą zachęcić ucznia B w 
sposób pozytywny lub negatywny. 
Ta aktywność również zostanie sfilmowana. 
 
Lekcja 5: „Opowieść  muzyczna” Czas: 6 godzin

 
Uczniowie tworzą muzyczną historię w czterech aktach. Polega na użyciu różnych 
instrumentów powiązanych z każdą postacią: skrzypiec (celu), gitary 
(pomysłodawcy celu), różnych instrumentów perkusyjnych, saksofonu, fletu 
prostego, gitary (tyran i osoby postronne, które w końcu stają się pionierami w 
walce). 
Dramatyzację tworzą uczniowie/ aktorzy, którzy będą ze sobą wchodzić w 
interakcje i wyrażać swoje uczucia i emocje poprzez swoje instrumenty muzyczne. 
Z tej muzycznej historii zostanie nakręcony film. 
 
Lekcja 6 „Szkolne przepisy” Czas: 2 godziny

 
Uczniowie, którzy są teraz bardziej świadomi zjawiska cyberprzemocy, mogą być 
zaangażowani w aktualizację przepisów szkolnych przeciwko cyberprzemocy, 
również zgodnie z najnowszymi krajowymi lub lokalnymi przepisami, i 
popularyzację ich wśród swoich kolegów. 
Najpierw pokaż uczniom film lub artykuł z głównymi przepisami obowiązującymi w 
twoim kraju w zakresie zwalczania i zapobiegania cyberprzemocy. 
Oto przykład od włoskiego organu ochrony danych: 
Social network: quando ti connetti, connetti anche la testa! 
http://www.rapsodiaonline.it/2017/10/04/notizie/cyberbullismo-e-privacy-a-
scuola-ecco-le-regole-del-garante/ 
Poproś uczniów, aby przygotowali kilka plastyfikowanych plakatów z głównymi 
zasadami, które chcą spopularyzować wśród swoich kolegów w szkole, aby walczyć 
z cyberprzemocą. Te plakaty będą rozklejone po całej szkole, zwłaszcza w 
pracowniach komputerowych.

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA   Czas: 2 godziny 

 
 
Udostępnianie: 
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• Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 
innym uczniom i nauczycielom (np. wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, 
wiadomości na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 

• Cyfrowe prace uczniów  (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy 
slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na 
stronie internetowej szkoły / mediach społecznościowych. 

• Społeczności nauczycieli (np. eTwinning, Teachersconnect) lub 
społeczności platform interaktywnych (np. Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 

• Wyniki uczniów mogą obejmować wkład rodziców i być pokazywane 
rodzicom z okazji Dnia Bezpieczeństwa w Internecie, Dnia Bez 
Cyberprzemocy lub po prostu podczas pokazu na zakończenie roku 
szkolnego. 

• Mentoring rówieśniczy: uczniowie wyższych klas, którzy wykonali taką 
samą lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać 
poproszeni o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy dostarczą im 
doświadczenia, pomocy i wsparcia. To dobry sposób na połączenie różnych 
części programu nauczania i poprawę współpracy między uczniami w 
różnym wieku. 

 
Ocena: 

• Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący 
wcześniejszej wiedzy) 

• Ocena doświadczenia (kwestionariusz nauczyciela na koniec jednostki) 

Samoocena doświadczenia (kwestionariusz ucznia na koniec zajęć) 

• Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w ramach danego modułu (siatki 
obserwacji na lekcjach i sprawdzian końcowy) 

• Prezentacja produktu końcowego uczniom danej szkoły i/ lub uczniom 
innej szkoły 

 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i wskazówki 
• Przypomnij uczniom, że kiedy badamy te kwestie, możemy się nie 

zgadzać i że czasami ważne jest, aby się nie zgadzać, dlatego myślmy 
też o pomysłach, które różnią się od naszych. 

• Przypomnij uczniom, że zawsze muszą czuć się bezpiecznie, zanim 
pomogą w sytuacji zastraszania. 

• Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, 
ponieważ możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być 
wrażliwym na ten temat. Celem nie jest wskazywanie nikogo palcem, 
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ale zamiast tego omówienie i zakwestionowanie pewnych przekonań 
na temat tego, czym jest nękanie i jak można sobie z nim radzić. 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest rzeczą oczywistą, 
że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i/ lub 
rząd w odniesieniu do internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi 
mieć zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. 

Przed rozpoczęciem zajęć, aby uwrażliwić uczniów na zasady bezpieczeństwa, 
można skorzystać z niektórych zasobów internetowych: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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    Podczas odgrywania ról w „Możliwych trudnościach w komunikacji”
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Istituto di Istruzione Superiore Ferruccio Mengaroni 

Moduł Zaangażowanie Świadków  

Poziom szkoły  Wyższe klasy szkoły średniej 

Tytuł WYBIERZ  WALKĘ  Z CYBERPRZEMOCĄ! - zachęcanie do empatycznych reakcji na 
przemoc w sieci 

Cele: 
WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI I 
KOMPETENCJE 
 
 

 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 

• różne rodzaje znęcania się i 
dokuczania w sieci 

• istniejące przepisy dotyczące 
cyberprzemocy 

• wzorce i zachowania komunikacji 
online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
umieć: 

• używać określonej terminologii 
w odpowiednim kontekście 

• skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

• korzystać z szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
prezentowania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

• rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 

• zapoznać się z wytycznymi i 
najlepszymi sposobami 
dotyczącymi poszukiwania / 
udzielania wsparcia, gdy sa 
zaangażowani  w epizody 
cyberprzemocy (z punktu 
widzenia ofiary, dręczyciela lub 
obserwatora) 

• odwołać się do obowiązujących 
przepisów dotyczących 
cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie powinni: 
● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusjach i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób podczas 
zarządzania sytuacjami cyberprzemocy. 
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W szczególności: 
● wykazać się cechami lidera w zwalczaniu cyberprzemocy 
● wykazać się przywództwem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
● stosować pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do cyberprzemocy 
● zmienić zachowanie przypadkowego obserwatora, tj. biernego obserwatora, na 
aktywnego lub empatycznego uczestnika i odpowiedzialnego działacza 

Czas Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 8 godzin 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 
 

• Komputery z połączeniem internetowym 

• Arkusz roboczy 1: formy cyberprzemocy 

• Arkusz roboczy 2: lista kontrolna odgrywania ról dla obserwatorów. 

• Przewodnik po odgrywaniu ról 

• Linki wideo 

• Kamera wideo 

• Aplikacje lub oprogramowanie cyfrowe: eTwinning, Teachersconnect, 

Edmodo, Pinterest, oprogramowanie do edycji wideo 

• Papier, ołówki, farby 

• PowerPoint 

Treść • Różne formy cyberprzemocy 

• Istniejące regulacje dotyczące cyberprzemocy 

• Od osób postronnych do obserwatorów: badanie odpowiedzialnych, 
proaktywnych i prospołecznych zachowań podczas zarządzania sytuacjami 
cyberprzemocy 

Opis jednostek 
dydaktycznych  

Po przeanalizowaniu różnych form cyberprzemocy, uczniowie zapoznają się z 
obowiązującymi w ich kraju przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu 
nękania. Następnie zostaną poproszeni o postawienie się w pozycji osób postronnych 
i doświadczenie roli obserwatorów epizodów cyberprzemocy. Korzystając z 
odgrywania ról, uczniowie będą eksperymentować z pozytywnymi relacjami 
wzajemnej pomocy. Pod koniec zajęć uczniowie sporządzą listę wskazówek, co zrobić, 
jeśli są świadkami prześladowania w Internecie. 

 
FAZA 1 WPROWADZENIE  W  ZAGADNIENIE 
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Lekcja 1: „Wprowadzenie do tematu” Czas: 2 godziny

 
Celem pierwszej lekcji jest zapoznanie uczniów z różnymi formami bullyingu oraz 
znajomość aktualnych przepisów dotyczących cyberprzemocy. 
 
Ćwiczenie 1 - Uczniowie oglądają krótkie klipy przedstawiające różne rodzaje 
cyberprzemocy. 
 
Sexting: sexting 
Cyberstalking: CyberStalker - Krótki Film 2016 
Oczernianie: Cyberprzemoc - po prostu mała zabawa 
Podszywanie się: formy cyberprzemocy, # 4: podszywanie się 
Preferencje seksualne: Formy cyberprzemocy # 5: Wycieczka 
Podstęp: Forms of Cyberbullying # 6: Trickery 
Wykluczenie: formy cyberprzemocy # 7: wykluczenie 
Nękanie: Nękanie w sieci, Carla Franklin – Masz to 
 
Po obejrzeniu filmów powinni zidentyfikować odpowiedni rodzaj cyberprzemocy, 
wybierając go z listy dostarczonej przez nauczyciela. 
Nauczyciele mogą korzystać z Arkusza pracy 1 z definicjami nękania, prześladowania 
w sieci, poniżania, podszywania się pod inne osoby, oszustwa, wyjawienia, sekstingu, 
wykluczenia, cyberbashingu. 
Pod koniec ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie różnych form 
cyberprzemocy, podanie przykładów i omówienie, czy kiedykolwiek byli świadkami 
takich incydentów. 
 
Ćwiczenie 2 - Uczniowie otrzymują wskazówki, jak zbadać, które prawa, zasady i 
przepisy dotyczą cyberprzemocy w ich własnym kraju. Uczniowie mogą znaleźć 
informacje w sieci lub przeprowadzając wywiady z różnymi stronami (dyrektorzy 
szkół, policjanci itp.). Główne środki przeciwdziałania prześladowaniu mogą zostać 
wymienione na plakacie lub na stronie internetowej i wykorzystane jako informacja 
dla innych nastolatków. Wszystkie działania należy podejmować w grupach, ponieważ 
sprzyja to umiejętności empatii, na której opiera się ta jednostka dydaktyczna. 
 
Lekcja 2: „Obserwowanie osób postronnych i ich reakcje” Czas: 2 godziny 

 Proponujemy dwa możliwe działania 
 
Ćwiczenie 1 
Krok 1. Cała klasa ogląda kilka filmów poświęconych cyberprzemocy. Są zaproszeni do 
obserwowania osób postronnych i ich działań lub reakcji. 
 
Cyberprzemoc - po prostu mała zabawa? 
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Znęcanie się - byliśmy przyjaciółmi 
Efekt widza | Nauka o empatii 
Cyberprzemoc - posty, które paraliżują 
BYSTANDER - Bullying film krótkometrażowy 
Bystander Rewolucja: Demi Lovato | Cyberprzemoc 
 
Krok 2. Zajęcia w kółku: uczniowie wyrażają swoje uwagi dotyczące kroku 1 i 
klasyfikują zachowania obserwowanych osób postronnych jako  pasywne i aktywne. 
Następnie dodają osobiste doświadczenia (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, w 
tym epizody dotyczące profili publicznych w mediach społecznościowych). Ponownie 
są zachęcani do refleksji nad biernymi lub aktywnymi zachowaniami osób 
postronnych. Nauczyciel ułatwi interwencje i wymianę, zadając pytania takie jak: 
Które osoby wykazywały zachowania aktywne/ pasywne? Czemu? Jaki był związek 
między osobą postronną a ofiarą i tyranem, zanim nastąpił epizod znęcania się? Jak 
zareagowałeś na tę sytuację? Czy myślisz, że miałeś postawę pasywną czy aktywną? 
Czy uważasz, że Twoja reakcja była odpowiednia, czy też zareagowałbyś teraz w inny 
sposób? 
 
Krok 3. Uczniowie w grupach zakładają hipotezy dotyczące cyberprzemocy w różnych 
kontekstach, czerpiąc inspirację z powyższych filmów i/ lub piszą sprawozdanie. 
Nakreślają cechy związane z profilem znęcającego się, ofiary i obserwatora/widza 
(różne postawy osoby postronnej). Charakterystyka zostanie zapisana na plakacie lub 
prezentacji PPT. 
 
Ćwiczenie 2  
Cyberprzemoc i czat 
Zadaj uczniom następujące pytania: 
1. Dlaczego korzystasz z czatu? (związek, wymiana informacji, samotność, nuda, inne) 
Do jakich typów postów? (Unikanie i/ lub wspieranie pewnych form komunikacji np. 
bardzo intymnej, unikanie i/ lub wspieranie, przekazywanie informacji z przekazaniem 
których uczniowie mają problemy, unikanie stresu związanego z interakcją, trudności 
w relacjach wzajemności) 
2. Czy czaty wspierają czy podważają relacje oparte na zaufaniu? 
3. Czy język (i „ton” czatu) jest taki sam, czy inny niż język używany podczas interakcji 
twarzą w twarz? 
 
Zastanów się i omów, zaczynając od przykładu: 
Anna dowiaduje się, że jej chłopak wyszedł z inną dziewczyną, którą zna od dawna. 
Anna odpowiada, zamieszczając obelgi i groźby pod adresem dziewczyny. Pisze do 
innych przyjaciół o tym, co się stało, prosząc ich, aby unikali tej dziewczyny i używa 
obraźliwych określeń na jej temat. Pomyśl o możliwych reakcjach tych, którzy 
rozmawiają, wyobraź sobie, jaka byłaby twoja reakcja. Anna wysyła wiadomości do 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

WYŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 185  

 

chłopca, że go kocha i nie wie, kim jest ta druga dziewczyna. Chłopiec, który czyta 
wiadomości, które Anna przesłała drugiej dziewczynie, nie odpowiada. 
Zadaj uczniom następujące pytania: 
a. Czy ofiara „zasługuje” na to, co się stało? Kiedy? Dlaczego? 
b. Widzowie, jaka jest ich rola? Jaką mogliby odgrywać rolę? 
c. Jakie były intencje Anny, robiącej to? 
 
Rozwiń o kolejne punkty: 
Poproś uczniów, aby pomyśleli o swoich rówieśnikach i odpowiedz na następujące 
pytania: 
Czy idea cyberprzemocy jest wśród was jasna? Czy uważasz, że ważne jest, aby nie 
obrażać innych i nie obrażać się na innych oraz nie być widzem takich aktów? 
Uczniowie piszą krótki esej na temat „Cyberprzemoc na czatach: wyjaśnij znaczenie 
roli obserwatora”.

 
FAZA 2      FAZA  TWÓRCZA

 
 
Lekcja 3: „Wprowadzenie do psychodramy” - Czas: 2 godziny 

 
Ćwiczenie 1. Krótkie wprowadzenie do pojęć, ról i funkcji odgrywania ról i 
psychodramy (wykład). 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Role_playing_formativo 
 
Przykład odgrywania ról. 
 
Poniżej znajduje się przewodnik dotyczący odgrywania ról z różnymi fazami i rolami. 
 
Ćwiczenie 2. Uczniowie zastanawiają się nad wagą odgrywania ról w rozwiązywaniu 
konfliktów. 
Mogą zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania (nauczyciel 
może przygotować kwestionariusz pisemny lub online). 
Jako przykład podano następujące pytania: 
Pomyśl o sytuacji konfliktowej, której doświadczyłeś w grupie. 
● Gdzie to było? Jaki był powód konfliktu? Jak to rozwiązano? 
● Czy konflikt był rozwiązany we właściwy sposób? Dlaczego? Dlaczego nie? 
● Czy uważasz, że do rozwiązania tego konfliktu można było wykorzystać odgrywanie 
ról? Dlaczego? Dlaczego nie? 
● Czy uważasz, że odgrywanie ról jest dobrą metodą rozwiązania konfliktu? Dlaczego? 
Dlaczego nie? 
● Jakie znasz metody rozwiązywania konfliktów? 
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Ćwiczenie 3. Prowadzone przez nauczyciela - uczniowie na własnej skórze przekonują 
się, czym jest odgrywanie ról: 
Krok 1. Każdy uczestnik otrzymuje notatkę z rolą, np. lekarz, uczeń, rodzic. Pozostali 
uczniowie muszą odgadnąć każdą rolę, zadając pytania. 
Krok 2. Czas w kółku: każdy uczestnik wykorzystuje odgrywanie ról, aby podzielić się 
przeżywanymi lub obserwowanymi epizodami bezpośrednio lub jako obserwator. Jest 
to sposób na nawiązanie kontaktu z własnymi emocjami i emocjami innych. 
Arkusz 2 zawiera listę kontrolną do odgrywania ról dla obserwatorów. 
 
Lekcja 4: „Wideo w akcji” Czas: 3 godziny

 
Krok 1. Uczniowie wybierają sytuację, o której chcą opowiedzieć, spośród osób 
zidentyfikowanych w fazie 1, lekcja 2, krok 3. 
Krok 2. Uczniowie odtwarzają wybraną sytuację w filmie, w którym wykorzystuje się 
autentyczną grę RPG opartą na fikcyjnej historii. 
 
Film składa się z dwóch faz: 

- w pierwszej uczniowie wykonują wymyślony przez siebie epizod 
cyberprzemocy (przed nagraniem przydatne mogą być scenorys i scenariusz); 

- w drugiej części ci sami uczniowie odgrywają role, w których przyjmują 
przypisane im role, ale z autentycznymi i spontanicznymi reakcjami. 
Zakładana hipoteza wymaga, aby wszyscy uczniowie zaangażowani w 
odgrywanie ról byli obserwatorami, ale z różnymi i specyficznymi postawami 
wobec sytuacji (np. aktywni, pasywni, agresywni, czyhający). 

Odgrywanie ról powinno być prowadzone w języku ojczystym uczniów, umożliwiając 
im swobodne wypowiadanie się bez barier językowych. 
 
Lekcja 5: „Wskazówki” Czas: 3 godziny

 
Pod koniec zajęć uczniowie sporządzą listę wskazówek, co zrobić, jeśli jesteś 
świadkiem molestowania w Internecie. Mogą wykorzystać następujące wytyczne jako 
wzór 
http://girlsguidetoendbullying.org/Cyber_SeeBullying.html  

 

 ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA  Czas: 2 godziny 

 
Ocena procesu: 
● Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący wcześniejszej 
wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz ucznia na końcu zajęć) 
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● Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki obserwacji na 
lekcjach i test końcowy) 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki i uwagi ● Mając do czynienia z dokuczaniem w sieci, nauczyciele powinni być świadomi 
wejścia w delikatną dziedzinę. Zalecamy, aby nie zmuszać uczniów do pracy nad 
określonym obszarem, ale pozwolić im wybrać to, w czym czują się swobodniej. 
● Bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kruchość zgadnienia. 
Niektórzy uczniowie mogli doświadczyć molestowania i mogą mieć trudności z 
mówieniem o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąkolwiek niezręczność, zaproponuj, 
że porozmawiasz o tym na osobności. 
● Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary bullyingu, ponieważ możesz mieć 

ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na ten temat. Celem nie 

jest wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego omówienie i zakwestionowanie 

naszych przekonań na temat tego, czym jest nękanie i jak można sobie z nim 

radzić. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest rzecza oczywistą, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i/ lub rząd w 
odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi ono mieć 
zapewnione niezbędne miejsce w szkolnym programie nauczania. Można wyjaśnić 
uczniom krajowe/ europejskie przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa w 
Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić uczniówów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą 
być następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips   
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 Uczniowie szkoły Mengaroni odgrywający role przypadkowych świadków (kadr z filmu) 
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Arkusz pracy 1 

Formy cyberbullyingu 
Dopasuj słowa w prawej kolumnie do odpowiednich definicji 

 

1 
Nękanie 
Harassment 

A 
odrzucenie osoby z grupy internetowej, powodując jej marginalizację 
społeczną 

2 
Śledzenie 
Cyberstalking 

B 
wysyłanie uwłaczających informacji o kimś w Internecie, aby zniszczyć lub 
zrujnować jego reputację lub przyjaźnie z innymi. Może również obejmować 
publikowanie materiałów online, takich jak zdjęcia, zrzuty ekranu lub filmy 

3 
Podstęp/ 
Oszustwo 
Trickery 

C 

stała i celowa forma zastraszania, w tym obraźliwe lub groźne wiadomości 
wysyłane do osoby lub grupy. 
To bardzo niebezpieczna forma cyberprzemocy. Wiadomości są zazwyczaj 
nieprzyjemne lub wrogie i mogą mieć negatywny wpływ na samoocenę i 
pewność siebie 

4 
Podszywanie się 
Impersonation 

D 
rejestrowanie sie na czyjeś  konto i wysyłanie nieodpowiednich wiadomości 
w celu czynienia z niej głupca i zrujnowania jej reputacji. Kradzież 
tożsamości. 

5 
Oczernianie 
Denigration 

E 
ciągłe groźby i wysyłanie niegrzecznych wiadomości. Ta forma 
cyberprzemocy może obejmować cyberprzemoc, stanowiącą realne 
zagrożenie dla fizycznego samopoczucia i / lub bezpieczeństwa innych osób 

6 
Publiczne 
ujawnienie 
Outing 

F 
nakłanianie „znajomego” do dzielenia się w sieci tajemnicami lub 
krępującymi informacjami o nim lub innej osobie, a następnie 
przekazywanie ich innym użytkownikom sieci  

7 
Wykluczenie 
Exclusion 
 

G rozpowszechnianie zdjęć lub filmów o charakterze seksualnym bez zgody 
osoby zainteresowanej 

8 
   Seksting 
   Sexting 

H 
rodzaj cyberprzemocy, do którego dochodzi, gdy ofiara jest fizycznie 
atakowana lub zawstydzana osobiście, a następnie wspólnik robi zdjęcia lub 
nagrywa wideo z miejsca zdarzenia. 

9 
Cyberbashing 
Cyberbashing 

I 
celowe działanie mające na celu upokorzenie osoby poprzez zamieszczanie 
w Internecie wrażliwych, prywatnych lub wstydliwych informacji bez jej 
zgody 
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Gra z podziałem na role - przewodnik 

(źródło:   http://www.homeofbob.com/cman/intrvntns/rolePlay.html) 

Dlaczego odgrywać role? 
 

Podczas odgrywania ról uczniowie badają problemy relacji międzyludzkich, odgrywając sytuacje 
problemowe, a następnie omawiając występy. 

W odgrywaniu ról występują zazwyczaj trzy typy uczestników: gracze, obserwatorzy i moderatorzy. 

Zaleca się  aby gra fabularna składała się z dziewięciu etapów. 

Po odgrywaniu ról zaleca się zawsze krótkie podsumowanie. 

Kroki 

 

● Krok 1: Rozgrzewka - ten krok polega na przedstawieniu grupie problemu, dostarczeniu przykładów i 
nakłonieniu członków grupy do przewidzenia, co może się wydarzyć. 

● Krok 2: Wybierz role (graczy) - Na tym etapie postacie i ich cechy są identyfikowane, a role są 
przypisywane przez moderatora. 

● Krok 3: Ustaw scenę - Linia działania i otoczenie są ustalone, a role są określone. 

● Krok 4: Przygotuj obserwatorów - upewnij się, że cała grupa jest zaangażowana; zachęca się 
moderatora do przydzielania im zadań. Na przykład obserwatorzy mogliby ocenić realizm odgrywania ról, 
zareagować na skuteczność i sekwencje zachowań odgrywających role oraz określić odczucia i sposoby 
myślenia portretowanych osób. 

● Krok 5: Realizacja - gracze przyjmują role i spontanicznie „przeżywają” sytuację od początku do końca 
jej przebiegu. 

● Krok 6: Omów i oceń - na tym etapie dokonuje się przeglądu odgrywania ról, omawia się temat i 
opracowuje następne rozporządzenie. 

● Krok 7: Odegranie ponownie - nowe interpretacje ról są udostępniane, a nowe możliwości przyczyn i 
skutków są badane na tym etapie. 

● Krok 8: Omów i oceń tak, jak to zrobiono w kroku 6. 

● Krok 9: Podziel się doświadczeniami i uogólnij - Sytuacja problemowa jest związana z bieżącymi 
problemami grupy i jej rzeczywistymi doświadczeniami w sposób niezagrażający. 
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Arkusz pracy 2 

 

 

 

 

 Znakomicie, najlepiej jak można 5 

Bardzo dobrze, powyżej przeciętnej 4 

Zadawalająco, przeciętnie 3 

Może być, ale niezupełnie  2 

Słabo 1 

  

 

 

Lista kontrolna do odgrywania ról Punkty 

1)  Możesz zidentyfikować główny problem  

2)  Osoby są przekonujące w swoich rolach  

3) Przedstawiają różnorodne istotne kwestie  

4) Pracują nad rozwiązaniem  

5) Wymowa była jasna, z odpowiednią głośnością i tonem  

6) Odgrywanie ról przyciągnęło i podtrzymało zainteresowanie publiczności  

7) Wiele się nauczyłeś podczas odgrywania ról  

  

                  Arkusz pracy świadka w odgrywaniu roli 

Jako obserwator dokonasz oceny odgrywających role, 
korzystając z listy kontrolnej  wpólnej oceny: 
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Istituto Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale 

Moduł Zaangażowanie Świadka  

Poziom szkoły Wyższe klasy szkoły średniej 

Tytuł OD BIERNYCH ŚWIADKÓW DO ŚWIADKÓW W AKCJI 

Cele:  

Wiedza, 
Umiejetności, 
Kompetencje 

 

WIEDZA 
Po zakończeniu zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 
● różne rodzaje znęcania się i dokuczania 
w sieci 
● istniejące przepisy dotyczące 
cyberprzemocy 
● wzorce i zachowania komunikacji online 

UMIEJĘTNOŚCI 
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 
 
● używać określonej terminologii w 
odpowiednim kontekście 
● skutecznie komunikować się i dzielić 
pomysłami za pośrednictwem różnych 
mediów 
● używać szeregu narzędzi cyfrowych 
do przetwarzania, przedstawiania i 
rozwijania pomysłów i narracji 
● rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 
● zapoznajć się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami dotyczącymi 
szukania / udzielania wsparcia, gdy 
jest zaangażowany w epizody 
cyberprzemocy (z punktu widzenia 
ofiary, dręczyciela lub osoby 
postronnej) 
● odwołać się do obowiązujących 
przepisów w zakresie cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie będą: 

● odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z rówieśnikami 
(nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 
online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 
podczas zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 
W szczególności: 
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● wykazać się funkcją lidera w zwalczaniu cyberprzemocy 
● wykazać się przywództwem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
● stosować pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 5 godzin 

Faza twórcza: 24 godziny na każdą czynność 

Udostępnianie i ocena: 2 godziny 

Resources and 
materials 
 

● Laboratorium graficzne, laboratorium fotograficzne, laboratorium wideo, 
laboratorium językowe 
● Każdy rodzaj sprzętu artystycznego 
● Aparaty cyfrowe (można też używać smartfonów) 
● Aplikacje i oprogramowanie: Padlet, ed-puzzle, Thinglink, Pinterest, Scratch, 
oprogramowanie do edycji filmów, Edmodo, You Tube, eTwinning, 
Teachersconnect itp. 
● Komputery z połączeniem internetowym 
● Istniejące materiały cyfrowe (filmy, filmy, obrazy, zdjęcia itp.) 
● Schematy, prezentacja PPT 
● Arkusze stworzone przez nauczycieli 
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Treść  
Rola osób postronnych - jak ich zaangażować 
Zakres: 
Wirtualny świat jako nowy symboliczny porządek rzeczywistości i jego 
reprezentacja, rzeczywistość rozszerzona, wirtualność a rzeczywistość, od 
wirtualności do rzeczywistości,   różne aspekty cyberprzemocy (wojna na obelgi, 
nękanie, prześladowanie w sieci, oczernianie, podszywanie się, oszustwo, outing, 
seksting, wykluczenie, cyberbashing). 
Kim są osoby dokonujace cyberprzemocy, jak działają i różne rodzaje ról, ich różne 
funkcje, pozytywne funkcje i role oraz negatywne funkcje, role i skutki: znęcający 
się, sprawcy, zastraszani, świadkowie i obserwatorzy. 
 
Wszystkie te elementy są opracowywane w celu: 

● Zrozumienia różnych wykonawców i różnych ról w cyberprzemocy oraz 
sposobu, w jaki cyberprzemoc jest prowadzona przez młodych ludzi: 
prześladowców/ sprawców, zastraszanych, osób postronnych i obserwujących 
● Zrozumienia związku między bezpośrednim nękaniem a dokuczaniem w 
sieci 
● Zrozumienia  wagi drugiego człowieka, emocjonalnej refleksji i potrzeby 
empatii, aby reagować na cyberprzemoc: od empatii do świadomości w 
korzystaniu z mediów społecznościowych po aktywne zachowanie przeciwko 
zjawisku cyberprzemocy 
● Poznania profili i roli znęcających się i sprawców, celu sprawców w 
przeprowadzaniu cyberprzemocy 
● Poznania, jak i czy sprawcy działają w grupach 
● Poznania, jak sprawcy zdobywają publiczność 
● Znajomości charakteru typowych celów: różne ofiary 
● Zrozumienia czynników, które tworzą klimat cyberprzemocy 
● Zrozumienia skutków cyberprzemocy 
● Tworzenia „przeciwciał”, aby uczniowie mogli bronić się przed biernym i 
długotrwałym używaniem smartfona i tabletu 
●Jak przekształcić bierne zachowanie osób postronnych w aktywne 
zachowanie obserwatorów: od niemego świadectwa do potępienia 

Opis jednostek 
lekcyjnych  

Ten moduł  ma na celu zaangażowanie świadków cyberprzemocy i przekształcenie 
ich zachowania w obserwatorów. To jest ostateczny cel procesu zwalczania 
cyberprzemocy w szkole. 
Uczniowie będą oglądać filmy wideo, aby skłonić ich do refleksji i dyskusji, a także 
będą zachęcani do wyrażania swoich wrażeń i pomysłów poprzez tworzenie 
tekstów pisemnych, hipertekstów, historii cyfrowych, scenariuszy do filmów i 
komiksów za pomocą Thinglink, Pinterest i innych platform. 
Uczniowie będą pracować nad stworzeniem scenariusza do filmu, który pokaże 
różne postawy i zachowania osób postronnych i obserwatorów. 
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 FAZA 1  WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA    

 
 
Celem pierwszej części zajęć jest zdefiniowanie i omówienie z uczniami różnych 
zachowań w sytuacji cyberprzemocy. Sesje te będą wspierane dokumentami 
audiowizualnymi i mają na celu umożliwienie uczniom refleksji nad różnymi 
zachowaniami i przeanalizowania ich osobistych doświadczeń. 
 
Lekcja 1: „BURZA MÓZGÓW” Czas: 1 godzina 

  
Nauczyciel wprowadza temat, przeprowadzając burzę mózgów z uczniami na 
temat różnych ról w sytuacji cyberprzemocy: dręczyciela, ofiary, sprawcy,  
obserwatora i obserwatora. Uczniowie analizują różne postawy poprzez otwarte 
pytania i dyskusje lub za pomocą różnych narzędzi cyfrowych, takich jak Padlet (10 
minut ustnie i 15-20 minut za pomocą padletu). 
Refleksję i dyskusję można wprowadzić pytaniami rozpoczynającymi się od 
następujących SŁÓW KLUCZOWYCH: KTO / CO / KIEDY / GDZIE / DLACZEGO / JAK 
Te same pytania można zadać w odniesieniu do dwóch różnych ról, aby podkreślić 
różne zachowania i ich konsekwencje. 
 
Pytania dotyczące nieaktywnych osób postronnych: 
Kim są nieaktywne osoby postronne/ bierni świadkowie? Co o nich wiesz? Jakie są 
główne cechy ich profilu / osobowości? Jak się zachowują / reagują? Kiedy i gdzie 
zachowują się biernie? Czemu? Jaki jest efekt ich zachowania? 
Pytania dotyczące aktywnych osób postronnych: 
Kim są aktywne osoby postronne? Co o nich wiesz? Jakie są główne cechy ich 
profilu / osobowości? Jak się zachowują / reagują? Kiedy i gdzie zachowują się 
aktywnie? Czemu? Jaki jest efekt ich zachowania? 
Padlet można podzielić na dwie kolumny, jedną dla głównych cechobserwatorów 
biernych i  jedną dla głównych cech obserwatorów aktywnych. 
https://it.padlet.com/dashboard 
Musisz korzystać z pracowni informatyki lub innego laboratorium z komputerem 
dla każdego ucznia. Aby stymulować wymianę opinii i informacji z uczniami, 
możesz wybrać opcję „pusta tablica” lub „płótno” i jedno z poprzednich pytań 
napiszesz na pustej tablicy ekranu, do której uczniowie mają dostęp za pomocą 
podanego kodu strony padletu lub korzystając z linku. Mogą pisać zdania, 
klikając dwukrotnie ekran. Wszystkie ich frazy pojawią się na  komputerach. 
Możemy stworzyć różne tablice padletów, aby podzielić pytania; można 
stworzyć tablicę z dwoma blokami: ŚWIADKOWIE BIERNI  I EFEKTY UJEMNE po 
jednej stronie oraz ŚWIADKOWIE AKTYWNI  I EFEKTY POZYTYWNE po drugiej 
stronie tablicy. Możesz zapisać tablice padletów i użyć ich później, aby poprosić 
uczniów o porównanie  opinii. 
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Lekcja 2: „ZAJĘCIA  BADAWCZE:  RÓŻNE RODZAJE CYBERBPRZEMOCY - 
WIRTUALNE I RZECZYWISTE” Czas: 2 godziny 

Uczniowie zostaną poproszeni o znalezienie informacji tzn. surfowanie po sieci w 
celu zdefiniowania różnych aspektów cyberprzemocy i pogłębienia wiedzy na 
temat zjawisk:  Flaming (wojna na obelgi), Harassment (molestowanie), 
Cyberstalking (prześladowanie w sieci), Denigration (oczernianie), Impersonation,  
Trickery, Outing, Sexting, Exclusion, Cyber Bashing . Każdy uczeń będzie musiał 
wybrać jeden z tych aspektów, aby zdefiniować i wyjaśnić go innym kolegom z 
klasy za pomocą przykładów i materiałów audiowizualnych. 
Każdy uczeń będzie również musiał znaleźć różnicę między życiem wirtualnym a 
prawdziwym życiem, podając pisemną definicję i podając przykłady. 
 
Pod koniec tej sesji uczniowie zbiorą wyniki swoich badań w końcowym 
dokumencie. Ten dokument może być prezentacją PowerPoint lub hipertekstem. 
Jeśli zdecydujesz się na hipertekst, aplikacje cyfrowe lub oprogramowanie (takie 
jak Thinglink lub inne) mogą być używane do tworzenia cyfrowych opowieści lub 
animacji w formie hipertekstów, korzystając z rysunków uczniów i dodając linki do 
tekstów lub zewnętrznych zasobów internetowych. Cyfrowe opowiadanie historii 
pozwala pracować w sposób multidyscyplinarny, twórczo łącząc rysunek, język 
angielski, sztukę, opowiadanie historii i technologię. 
 
 
Lekcja 3:  „RÓŻNE  POSTAWY  OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  W  CYBERPRZEMOC  -
FILMY” 
Czas: 2 godziny

Po zakończeniu burzy mózgów nauczyciel pokaże uczniom jeden lub dwa filmy, aby 
pobudzić ich pytaniami, aby zastanowili się i uświadomili sobie różne postawy 
osób postronnych i innych. 
Możliwe filmy do wyboru na tym polu to: 
Don’t be such a nerd  Nie bądź ofermą  
Cyberbullying - Just A Little Fun  Cyberprzemoc – trochę zabawy 
Inne filmy do refleksji: 
Let's Fight It Together  Zwalczmy to razem 
Sexting - The Price Of A Text  Seksting – cena jednej wiadomości 
Cyberbullying Kills  Cyberprzemoc  zabija 
Bullying - You Can Stop It Walcz z dokuczaniem 
 
Po obejrzeniu tych filmów uczniowie zostaną poproszeni o zastanowienie się nad 
nimi, używając pytań takich jak w  fazie burzy mózgów. 
Zastanowią się również nad określonymi rolami bohaterów, zadając im 
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następujące pytania: 
● Kim są bohaterowie filmu? 
● Jak zachowywali się bohaterowie filmu? 
● Jaka jest ich rola? Kim oni są: dręczyciel, ofiara, sprawca/ świadek i obserwator? 
● Jaki rodzaj cyberprzemocy rozpoznajesz w filmie? (obelgi, nękanie, cyberstalking, 
oczernianie, podszywanie się pod inne osoby, oszustwa, outing, sexting, 
wykluczenie, cyberbashing itp.) 
● Jaki jest skutek ich zachowań? 
● Jak byś się zachował w takiej sytuacji? 
● Jaka jest różnica między biernymi osobami postronnymi a aktywnymi osobami 
postronnymi? 
Inne możliwe pytania do dalszej dyskusji są następujące: 
● Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem cyberprzemocy? 
● Jaki to był rodzaj cyberprzemocy? (obelgi, nakłanianie, cyberstalking, 
oczernianie, podszywanie się, oszustwo, ujawnianie, seksting, wykluczenie, 
cyberbashing) 
● Jak zareagowałeś? 
● Czy mogłeś zareagować w inny sposób? 
● Jakie były skutki twojego zachowania? 
 
Te same pytania można zawrzeć w filmie za pomocą narzędzia ed-puzzle, więc 
nauczyciel musi przygotować film z pytaniami, wykonując różne kroki. Zobacz 
https://edpuzzle.com. 
Aby skorzystać z wideo utworzonego wcześniej przez nauczyciela za pomocą 
edpuzzle, uczniowie muszą znajdować się w pracowni informatycznej z jednym 
komputerem dla każdego ucznia. 
Nauczyciel może wybrać pytania otwarte lub pytania wielokrotnego wyboru, aby 
pomóc uczniom wyrazić swoje opinie i zrozumieć treść filmu. W laboratorium 
uczniowie oglądają film, który zatrzymuje się za każdym razem, gdy na ekranie 
pojawia się pytanie, i muszą natychmiast wpisać swoje odpowiedzi lub wybrać 
właściwą odpowiedź, korzystając z opcji wielokrotnego wyboru. Film jest 
odtwarzany zaraz po tym, jak uczniowie napiszą odpowiedź. 

 
FAZA 2  FAZA TWÓRCZA – TWORZENIE  WIDEO I PIOSENEK  O ZAANGAŻOWANIU  
ŚWIADKÓW 

 
Uczniowie będą musieli wybrać jedno z dwóch proponowanych zadań, tj. 
opracować scenariusz do filmu lub tekst piosenki. 
 
ZADANIE 1  UŁÓŻ HISTORIĘ DO FILMU WIDEO 
Lekcja 4: „Napisz historię o ZAANGAŻOWANIU  ŚWIADKA” Czas: 3 godziny
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Uczniowie zostaną poproszeni o napisanie krótkiej historii do scenariusza filmu o 
angażowaniu osób postronnych. 
Każda grupa musi jednocześnie napisać inną historię według schematu (początek, 
rozwinięcie, zakończenie). Muszą potem z nich wybrać najciekawszą, która 
zostanie przekształcona w scenorys, aby stworzyć wideo. Historia musi podkreślać 
różne postawy świadków biernych I świadków aktywnych, aby skłonić opinię 
publiczną do refleksji nad tym, jak można zaangażować osoby postronne w walkę z 
przemocą. 
 
Lekcje 5-6: „Senorys- rysunki  kadrów” Czas: 2 lekcje po 3 godziny

 
Uczniowie zostaną poproszeni o wybranie niektórych fragmentów historii i 
zilustrowanie ich w celu stworzenia scenorysu. Swoją pracę rozpoczną od szkiców, 
następnie wybiorą te najbardziej efektywne, w razie potrzeby korzystając z 
różnych programów graficznych. Wykorzystają scenorys do sfilmowania różnych 
scen filmu. 
 
Lekcje 7-8-9-10-11: „Faza produkcji wideo” Czas: 5 lekcji po 3 godziny

 
Uczniowie będą musieli zaplanować sprzęt filmowy i sceny zdjęciowe, aby 
stworzyć film zgodnie ze scenorysem; będą musieli wybrać scenerię, swoich 
kolegów z klasy jako bohaterów/ aktorów, efekty dźwiękowe, kąty ujęć kamery i 
rozmieszczenie kamer oraz wszystkie inne szczegóły techniczne. Po sfilmowaniu 
będą musieli edytować różne sceny, aby uzyskać ostateczną wersję wideo. 
Za kulisami będzie można również pokazać, jak wideo zostało wyprodukowane i 
nakręcone na różnych etapach produkcji. 
 
ZADANIE 2: NAPISZ TEKSTY PIOSENKI 
 
Lekcja 12: „Napisz tekst piosenki o angażowaniu świadków” Czas: 3 godziny

 
Uczniowie zostaną poproszeni o napisanie w grupach tekstu piosenki o 
angażowaniu osób postronnych. 
Każda grupa musi napisać słowa/ tekst piosenki. Muszą wybrać znaną piosenkę i  
zmienić tekst na utworzony przez siebie. Historia tekstów musi podkreślać różne 
postawy osób postronnych biernych i aktywnych, aby publiczność zastanowiła się, 
w jaki sposób osoby postronne mogą przyczynić się do zwalczania i powstrzymania 
zjawiska cyberprzemocy. Będą musieli głosować na najbardziej efektywne teksty, 
aby kontynuować inne działania, czyli scenorys do klipu wideo. 
 
 
Lekcje 13-14: „Scenorys do klipu wideo z piosenką” Czas: 2 lekcje po 3 godziny
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Uczniowie zostaną poproszeni o wybranie fragmentów historii zawartych w tekście 
piosenki i zilustrowanie ich w celu stworzenia scenorysu dla klipu wideo. Najpierw 
zaczną pracę od szkiców, a następnie wybiorą te najbardziej efektywne, w razie 
potrzeby korzystając z różnych programów graficznych. Jeśli to możliwe, 
wykorzystają scenorys do sfilmowania różnych scen klipu wideo do piosenki. 
 
Lekcje 15-16-17-18-19: „Klip do utworu - produkcja”  Czas: 5 lekcji po 3 godziny

 
Uczniowie będą musieli wybrać sprzęt fotograficzny i zaplanowac kręcenie scen, 
aby stworzyć klip wideo zgodnie ze scenorysem; będą musieli wybrać scenerię, 
swoich kolegów z klasy jako bohaterów/ aktorów, kąty ujęć kamery i 
rozmieszczenia kamer oraz wszystkie inne szczegóły techniczne. Po sfilmowaniu 
będą musieli edytować różne sceny, aby uzyskać ostateczną wersję klipu wideo z 
dźwiękiem (piosenką), tekstem/ tekstami i napisami końcowymi. 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny

 
 
Udostępnianie: 
           ● Prace uczniów (takie jak rysunki, zdjęcia, filmy) można łatwo udostępniać 

innym uczniom i nauczycielom (np. na wystawach, szkolnej tablicy ogłoszeń, 
nowościach na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku) 

            ● Cyfrowe prace uczniów (takie jak hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, 
pokazy slajdów) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać 
na stronie internetowej szkoły/ w mediach społecznościowych. 

            ●Społeczności nauczycieli np. eTwinning, Teachersconnect lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych opinii i 
punktów widzenia. 

           ● Uczniowie z wyższych klas, którzy wykonali taką samą lub podobną pracę 
w szkole na temat cyberprzemocy, mogą być poproszeni o mentoring 
rówieśników z niższych klas, którzy zapewnią im doświadczenie, pomoc i 
wsparcie. To dobry sposób na połączenie różnych części programu 
nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 

 
Ocena: 
           ●Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący                           

wcześniejszej wiedzy) 
● Ocena doświadczenia (kwestionariusz dla nauczycieli pod koniec zajęć) 
● Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na końcu zajęć) 
●Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki               
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obserwacji na lekcjach i test końcowy) 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i wskazówki 
• Bardzo ważne jest, aby udokumentować ćwiczenia zdjęciami i filmami, aby 

nagrać różne doświadczenia zdobyte przez uczniów podczas zajęć. Cały ten 
materiał jest potrzebny jako załącznik do ostatecznej cyfrowej narracji. 

• Mając do czynienia z dokuczaniem w sieci, nauczyciele powinni być 
świadomi, że wkraczają we wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać 
uczniów do pracy nad określonym obszarem, ale pozwolić im wybrać to, w 
czym czują się swobodniej. 

• Naprawdę ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na emocjonalny 
character tematu. Niektórzy uczniowie mogli doświadczyć molestowania 
lub innej formy przemocy i mogą mieć trudności z mówieniem o tym w 
klasie. Jeśli zauważysz jakąkolwiek niezręczność, zaproponuj, że 
porozmawiasz o tym na osobności. 

• Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, ponieważ 

możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na ten 

temat. Celem nie jest wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego 

omówienie i zakwestionowanie przekonań na temat tego, czym jest 

nękanie i jak można sobie z nim radzić. 

Bezpieczeństwo 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest sprawą 
oczywistą, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i/ lub rząd w odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi mieścić się  w szkolnym programie nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe/ europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą 
być następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 
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Uczniowie  mogą też obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips    

 

 

 

 

 

Ten film opowiada historię dziewczyny, Sofii, z dwoma możliwymi wnioskami. Bada rolę obserwatorów,                                    
ponieważ istnieją dwa rodzaje obserwatorów: bierni obserwatorzy i aktywni obserwatorzy   

To zależy od ciebie 

Z komentarzem [a1]:  

Z komentarzem [a2]:  

Z komentarzem [a3]:  
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          Zespół Szkół Centrum Edukacji 

Moduł Zaangażowanie Świadków 

Poziom szkoły Wyższe klasy szkoły średniej 

Tytuł PRAWDZIWI CZY FAŁSZYWI PRZYJACIELE? 

Cele:  
Wiedza,  
Umiejętności, 
Kompetencje 

 

 

 

WIEDZA 
Pod koniec zajęć uczniowie powinni 
rozumieć: 
 

● odpowiednią terminologię 
dotyczącą cyberprzemocy i reakcji 
na nią 
● różne aspekty reakcji na 
cyberprzemoc 
● gramatykę tekstów mówionych, 
wizualnych, audiowizualnych i 
multimedialnych na temat osób 
postronnych i cyberprzemocy 
● dynamikę komunikacji i jej 
składniki: nadawca, odbiorca, 
kanał, kod, kontekst, szum, 
informacja zwrotna, przekaz  
● jak zmieniają się reakcje na 
nękanie wraz z przyjęciem 
określonych postaw, wzorców 
komunikacji online i zachowań w 
sytuacjach powodujących nękanie 

UMIEJĘTNOŚCI 

Po zakończeniu zajęć uczeń 
powinien umieć: 

• używać określonej 
terminologii w odpowiednim 
kontekście 

• skutecznie komunikować się 
i opiniować osoby 
postronne, 

• przedstawiać i rozwijać 
pomysły i narracje na temat 
reakcji na zastraszanie 

• rozpoznać sposoby 
okazywania obojętności na 
problem 

• korzystać z wytycznych i 
najlepszych sposobów 
dotyczących poszukiwania / 
udzielania wsparcia, w 
sytuacji obserwatora 

• odwołać się do 
obowiązujących przepisów 
dotyczących cyberprzemocy 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 
Uczniowie powinni: 

● brać pełny i aktywny udział w dyskusjach i pracy zespołowej z 
rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 
● okazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 
online 
● angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób 
podczas radzenia sobie w sytuacjach przypadkowych. 
W szczególności: 
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● wykazać się byciem liderem w wyrażaniu opinii na temat cyberprzemocy 
●wykazać się przywództwem w pozytywnych reakcjach na cyberprzemoc i     
wykorzystać pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcić do 
cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 4 godziny 

Faza twórcza: 19 godzin 

Dzielenie się i ocena: 2 godziny 

Źródła i materiały 
 

• Materiały piśmiennicze, tablica 

• Kamera wideo 

• Komputery z połączeniem internetowym 

• Aplikacje i oprogramowanie, takie jak Plotagon, PowToon, My 
Simple Show, Animator, RawShorts 

Tematyka Rola osób postronnych 
               ● znaczenie bycia w gotowości, postawa świadka biernego i świadka                       

aktywnego 
● język i słownictwo w wyrażaniu obojętności, ignorancji, izolacji. 

Opis jednostek 
lekcyjnych 

Uczniowie poznają słowo „świadkowie” w dwóch aspektach: aktywnym i 
pasywnym. 
Uczniowie powinni wiedzieć, jakie są między nimi różnice i jakie jest ich własne 
zachowanie w sytuacjach cyberprzemocy. 
Uczniowie będą analizować wirtualne sytuacje dotyczące dwóch typów osób 
postronnych.

FAZA 1   WPROWADZENIE W TEMATYKĘ  

 
 
Na tym etapie uczniowie są wprowadzeni do pojęcia „świadek/ obserwator”. 
Podczas lekcji oglądają film edukacyjny zawierający wizualne przykłady bycia 
świadkami znęcania się w sieci, nauczyciel przedstawia informacje o 
psychologicznych i społecznych implikacjach zjawiska. 
Oto lista kilku filmów, których możesz użyć dla tego urządzenia: 
The Upstander  Świadek aktywny 
Be a STAR: Bullying Example #1  Bądź WSPANIAŁOMYŚLNY: Znęcanie się- 
przykład #1 
Bullying - You Can Stop It  Znęcanie się – możesz z tym walczyć 
Don't Be A Bystander (Anti-Bullying Video) Nie bądź biernym świadkiem (wideo 
o przeciwstawianiu się przemocy) 
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Lekcja 1: „Burza mózgów” Czas: 2 godziny

 
Nauczyciel zadaje pytanie „Co oznacza bycie świadkiem cyberprzemocy?”. 
Uczniowie udzielają odpowiedzi. Następnie pojawia się kolejne pytanie: „Czy 
znacie takich świadków w swoim otoczeniu? Porozmawiajcie o tym". Uczniowie 
opisują różne przykłady innych osób, które pozostają obojętne i ignorują 
okoliczności, w których miał miejsce akt przemocy. Kolejne pytanie brzmi: „Jak 
się czujesz, gdy ludzie pozostają niezaangażowani?”. Uczniowie wymieniają 
swoje uczucia i podają przykłady reakcji ludzi na zastraszanie. Nauczyciel 
powinien tak pokierować dyskusją, aby uzyskać informację zwrotną na temat 
typów postawy: podżeganie, zachęta, włączenie się, bierna akceptacja. 
Nauczyciel zapisuje też niezbędne terminy na tablicy, prowadząc lekcję. 
 
Lekcja 2: „Reakcje” Czas: 2 godziny

 
Uczniowie oglądają jeden z poniższych filmów: 
 “Are you a Bystander or Upstander” - Utah Caring Stories Bystander Revolution 
2019 03 11      Czy jesteś biernym czy aktywnym świadkiem? 

 
Teens React to Bullying (Amanda Todd)            Nastolatki reagują na znęcanie się 

 

Nauczyciel prowadzący dyskusję obserwuje reakcje uczniów na filmy. Pytania: 
„Czy obejrzane reakcje na to, co się stało, były właściwe? Jak oceniasz ich 
podejście? Co czuli ludzie? Czy można było tego uniknąć? Co teraz rodzina i 
przyjaciele powinni zrobić? ”. Celem jest uświadomienie uczniom problemu, 
wywołanie reakcji, aby pomóc. 

 FAZA 2  FAZA TWÓRCZA: Doświadcz empatii i stwórz historię o empatii do 
„kreskówki” 

 
 
Lekcja 3: „Wybór najlepszego sposobu wykonania” Czas: 1 godzina

 
Uczniowie decydują o charakterze filmu, który chcą zaprezentować i 
elementach jego konstrukcji (np. osoby, które posiadają umiejętność tworzenia 
filmów animowanych i będą odpowiedzialne za produkcję, warunki wykonania, 
sprzęt, programy momputerowe itp). Powinni też wziąć pod uwagę dostępność 
sprzętu w szkole i czas potrzebny na wykonanie zadania. Będzie to animowana 
kreskówka. 
 
Lekcja 4: „Planowanie scenariusza filmu animowanego” Czas: 1 godzina

 
Uczniowie decydują o fabule opowieści, co przedstawi animacja dopasowana do 
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tematu, jakie postacie są zaangażowane, jak będą wyglądać, jakie ustawienia 
będą potrzebne, ile części będzie potrzebnych itp. Film w pierwszej części 
powinien głównie dotyczyć negatywnych reakcji na osobę prześladowaną, więc 
muszą wybrać postaci, które najlepiej pokażą prześladowaną osobę i wzór 
reakcji obserwatora. Druga część powinna przedstawiąć zmieniające się reakcje 
ludzi na osobę prześladowaną, ponieważ powinny zmieniać się też okoliczności. 
 
Lekcja 5: „Pisanie scenariusza zgodnie z wcześniej zaplanowanym 
konspektem” Czas: 5 godzin

 
Uczniowie piszą scenariusz filmu w grupach. Muszą używać odpowiedniego 
słownictwa, aby brzmiało naturalnie. Ważne jest, aby śledzić postępy uczniów, 
aby rozumieli cel zadania i zmierzali we właściwym kierunku. Nauczyciele 
pomagają uczniom i poprawiają tekst, sugerując pomysły. Każda grupa jest 
odpowiedzialna za stworzenie jednej części/ odcinka filmu. 
 
Lekcja 6: „Przydział  postaci, ich role, ustawienia filmowe, tło, rekwizyty itp.” 
Czas: 1 godzina

 
Uczniowie rozdzielają pracę nad produkcją zgodnie ze swoimi preferencjami, 
dopasowują swoje scenariusze aby zaadoptować je w filmie, decydują, kiedy, 
gdzie i jak się spotykać i współpracować. Dokonywane są także ostateczne 
poprawki do scenariusza i ustalane są szczegółowe opisy miejsc akcji. 
 
Lekcja 7: „Tworzenie filmu” Czas: 4 godziny

 
Uczniowie wybierają program animacyjny, który jest łatwy w użyciu i który 
zawiera wszystkie wymagane aspekty takie jak grafika, muzyka, rysunki i inne. 
Animacja powinna być jak najbardziej naturalna i wyrażać kreatywność uczniów. 
Programy, które są łatwe w użyciu: PowToon, My Simply Show, Animatron, 
RawShorts. Następnie spotykają się i pracują nad produkcją. 
 
Lekcja 8: „Pierwszy seans” Czas: 4 godziny

 
Uczniowie prezentują swoje dzieła pod okiem nauczyciela. Nauczyciel poprawia 
błędy językowe np. w pisowni, zwraca uwagę na właściwą głośność, ruchy, 
jasność akcji, tempo mowy i synchronizację. Film na pewno wymagał będzie 
poprawek. 
 
Lekcja 9: „Ostatnie poprawki” Czas: 3 godziny 

 
Uczniowie muszą po sugerowanych zmianach precyzyjnie łączyć wszystkie 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

WYŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 206  

 

sceny, układać je w odpowiedniej kolejności i właściwie używać modulacji 
głosów, pobierać muzykę, dostosowac głośność, ruchy postaci aby otrzymać 
film najlepszej jakości. 
Końcowy produkt to film animowany. To ostatnia część trylogii z poprzednich 
modułów składająca się z 3 jednostek: Empatii, Roli Mediów, Zaangażowania 
Świadków. Uczniowie konsekwentnie utrzymują tę samą formę animacji i 
techniki jak w poprzednich.  

 ETAP 3  UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 2 godziny 

 
 
Udostępnianie: 
Prace uczniów (rysunki, zdjęcia, filmy itp.) można łatwo udostępniać innym 
uczniom i nauczycielom (wystawy, tablice ogłoszeń szkolnych, aktualności na 
szkolnej stronie internetowej, na Facebooku itp.) 
Cyfrowe prace uczniów (hiperteksty, cyfrowe historie, filmy, pokazy slajdów 
itp.) można przesyłać na platformy multimedialne i udostępniać na stronie 
internetowej szkoły/ w mediach społecznościowych. 
Społeczności nauczycieli (eTwinning, Teachersconnect itp.) lub społeczności 
platform interaktywnych (takich jak Edmodo, Pinterest itp.) mogą być 
wykorzystywane do wspierania debaty i porównywania różnych ustaleń i 
punktów widzenia. 
Mentoring rówieśniczy: uczniowie z wyższych klas, którzy wykonali taką samą 
lub podobną pracę w szkole na temat cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni 
o opiekę nad rówieśnikami z niższych klas, którzy dostarczą im doświadczenia, 
pomocy i wsparcia. To dobry sposób na połączenie różnych części programu 
nauczania i poprawę współpracy między uczniami w różnym wieku. 
Ocena: 
Ocena wg kwestionariusza wiedzy studentów na początku i na końcu oraz 
informacja zwrotna. 
 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Wskazówki i uwagi Nauczyciele pomagają na spotkaniach uczniów, nadzorują jakość produktów, 
zarządzają działaniem produktu, pomagają w ułożeniu odpowiednich dźwięków 
itp. 
Mając do czynienia z dokuczaniem w sieci, nauczyciele powinni być świadomi, 
że wkraczają we wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać uczniów do pracy 
nad określonym obszarem, ale pozwolić im wybrać to, w czym czują się 
swobodniej. 
Naprawdę ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na emocje. Niektórzy 
uczniowie mogli doświadczyć molestowania i mogą mieć trudności z 
mówieniem o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąkolwiek niezręczność, 
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zaproponuj, że porozmawiasz o tym na osobności. 
Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, ponieważ możesz 
mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na ten temat. Celem 
nie jest wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego omówienie i 
zakwestionowanie pewnych przekonań na temat tego, czym jest nękanie i jak 
można sobie z nim radzić. 

Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić  
powszechne zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Jest rzeczą 
oczywistą, że przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
szkołę i/ lub rząd w odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności 
nauczyciela i musi mieć zapewnione miejsce w szkolnym programie nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe/ europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić studentów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne 
mogą być następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Uczniowie mogą obejrzeć film pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips 
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   Escuela de Arte Pedro Almodóvar 

Moduł   Zaangażowanie świadków 

Poziom szkoły Wyższe klasy szkoły średniej 

Tytuł Świadkowie w akcji 

Cele: 

Wiedza 

Umiejętności 

Kompetencje 

 
 

WIEDZA 

Po zakończeniu zajęć 
uczniowie  powinni znać: 

• różne rodzaje 
znęcania się i 

dokuczania w sieci 

• istniejące przepisy 
dotyczące 
cyberprzemocy 

•      wzorce i zachowania 
komunikacji  online 

                     UMIEJĘTNOŚCI 

Po zakończeniu zajęć uczeń powinien 
umieć: 

• używać określonej terminologii 
w odpowiednim kontekście 

• skutecznie komunikować się i 
dzielić pomysłami za 
pośrednictwem różnych 
mediów 

• korzystać z szeregu narzędzi 
cyfrowych do przetwarzania, 
prezentowania i rozwijania 
pomysłów i narracji 

• rozpoznawać cyberprzemoc w 
różnych formach 

• zapoznać się z wytycznymi i 
najlepszymi praktykami 
dotyczącymi poszukiwania / 
udzielania wsparcia, gdy jest 
zaangażowany w epizody 
cyberprzemocy (z punktu 
widzenia ofiary, dręczyciela lub 
obserwatora) 

• odwołać się do obowiązujących 
przepisów dotyczących 
cyberprzemocy 
 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

WYŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 209  

 

CYFROWE KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 

Uczniowie powinni: 

• odgrywać pełną i aktywną rolę w dyskusji i pracy zespołowej z 
rówieśnikami (nawet z różnych grup wiekowych) 

• wykazywać współpracę, asertywność i odpowiedzialność w interakcjach 
online 

• angażować się w odpowiedzialny, proaktywny i prospołeczny sposób podczas 
zarządzania sytuacjami cyberprzemocy 

W szczególności: 
o wykazać się przywództwem w zwalczaniu cyberprzemocy 

o wykazać się przywództwem w pozytywnym wykorzystaniu technologii 
o wykorzystywać pozytywną presję rówieśniczą, aby zniechęcać do 

cyberprzemocy 

Czas Wprowadzenie do tematu: 3 godziny 

Faza twórcza: 18 godzin 

Udostępnianie i ocena: 4 godziny 

Źródła i materiały • Komputery z połączeniem internetowym 

• Rzutnik 

• Narzędzia cyfrowe, takie jak Adobe Acrobat, Pinterest, 
Thinglink, eTwinning, Teachersconnect, Edmodo, 
Pinterest 

• Programy do projektowania graficznego: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator lub inne media do 
rysowania 

• Gra: odzież bawełniana, sala lekcyjna z sitodrukiem 
(ekrany, tusze, fotolit, emulsje światłoczułe i skrobaki), 
warsztat stemplowy (tusze), drukarka cyfrowa i 
drukarka 3D 

• Ołówki grafitowe i kolorowe, farby - najlepiej akwarele, 
węgiel prasowany, czerwony flamaster, ołówki conté, 
tempera, pędzle, flamastry 

• Papiery odpowiednie do stosowanych technik 

Tematyka Angażowanie osób postronnych 

• Zachowanie osoby postronnej 

• Różne typy osób postronnych – świadkowie bierni i świadkowie czynni 

• Definicja cyberprzemocy, jak zapobiegać cyberprzemocy 
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Opis jednostek 

dydaktycznych  
 

FAZA 1  WPROWADZENIE W TEMATYKĘ 

 
  Lekcja 1: „Poznawanie zachowań osób postronnych” Czas: 3 godziny 

 
Na zajęciach możesz pokazać wybrane filmy: „Nie bądź taką ofermą”, „Efekt 
widza” i „Model interwencji świadka”. 

Zalecane jest też czytanie artykułów w Internecie na temat osób postronnych w 
następujących witrynach: 

https: //tacklebullying.ie/bystanders-advice/ 

https://www.stopbullying.gov/resources/research-resources/bystanders-are-

essential 
Następnie uczniowie pracują w grupach, sporządzają listę różnych typów osób 
postronnych i zastanawiają się, jaką rolę odgrywają w całym procesie.

 
FAZA 2 FAZA TWÓRCZA 

 
   Lekcja 2: „Gra w Świadków” Czas: 3 godziny

 
Nauczyciele proponują uczniom zaprojektowanie i opracowanie gry planszowej o 
roli osób postronnych/świadków, która poprowadzi graczy do najlepszych 
zachowań. Różne rodzaje osób postronnych będą związane z różnymi zwierzętami. 
 
„Gra w Świadków” to gra, w której gracz musi przesuwać się po polach, aby dotrzeć 
do mety. W każdym polu przedstawiona jest inna akcja z życia codziennego, na 
przykład nauka w klasie, bycie na imprezie, zabawa w parku, pójście do łóżka i tak 
dalej. Podsumowując, gracze zdają sobie sprawę, że cyberprzemoc wpływa na 
ofiarę w dowolnym czasie i we wszystkich okolicznościach. Kiedy żeton spadnie na 
kwadrat, gracz bierze kartę. Na każdej karcie znajduje się inny typ obserwatora 
(reprezentowanego przez zwierzę), który musi zareagować na akcję przedstawioną 
w kwadracie i postępować zgodnie z instrukcjami. Poszczególne elementy instrukcji, 
jak grać w tę grę, są dodawane na końcu jednostki lekcyjnej. 
Odmianą może być użycie różnych technik rysowania zamiast drukowania. 
Uczniowie analizują różne typy osób, które spotkali na filmie i w artykułach. Po 
zdefiniowaniu 6 typów widzów, każdemu z nich nadawane jest imię i wybiera się 
zwierzę, które ma go symbolizować. Wykonuje się ilustrację każdego zwierzęcia i 
umieszcza ją na karcie wskazującej: wizerunek, imię, definicję oraz konsekwencje 
jego zachowania w cyberprzemocy. 

1. PASYWNY: nie ingeruje, ucieka od sytuacji. Struś. 
2. OBSERWATOR: świadomy sytuacji, ale nie podejmuje działań. Sowa. 
3. WZMACNIACZ: Pomaga łobuzowi, udostępniając zdjęcia i komentarze. 

Może stać się na pewien czas prześladowcą. Sęp. 
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4. UCZESTNIK: śmieje się z sytuacji, ale nie udostępnia zdjęć ani komentarzy.  

Małpa. 
       5. OBROŃCA: broni ofiary, chociaż nie walczy z cyberprzemocą. Pies 
       6. DORADCA: wspiera ofiarę, udzielając porad. Ptak. 

          7.INFORMATOR: współpracuje w powstrzymywaniu cyberprzemocy, informując 
o sytuacji dorosłego. Kot. 

 8.ŚWIADEK AKTYWNY: działa przeciwko cyberprzemocy i powstrzymuje ją.                                                        
Niedźwiedź.  

 
Lekcja 3-4-5-6: „Rysowanie zwierząt” Czas: 4 sesje po 3 godziny 

Uczniowie są podzieleni na grupy i otrzymują zadanie zgodnie z ich 
umiejętnościami: 
       ● Grupa tworzy rysunek zwierząt, które będą używane w grze. 

 

● Grupa musi zaprojektować karty i je wydrukować. 

 

● Grupa projektuje karty i drukuje je. 
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● Grupa projektuje czynności, które są następnie umieszczane na tablicy. 

Celem zajęć jest stworzenie produktu, który pokaże wpływ świadków i ich 
zachowanie przy użyciu różnych technik drukowania: 3D (pionki i kostki), tusz 
(działania przedstawione w kwadratch), druk sitowy (tor i tabliczka), druk 
wypukły i druk wklęsły (kwadraty). Końcowy produkt to plansza, na której 
reprezentowane są wszystkie typy obserwatorów i można na niej grać. 
 

Lekcja 7: „Ulotka” Czas: 3 godziny  

 
Uczniowie projektują ulotkę na temat cyberprzemocy:  czym jest cyberprzemoc, 
prawa ofiary, porady, jak zapobiegać cyberprzemocy, rodzaje świadków. Będzie 

zawierała informacje oparte na poniższych stronach internetowych: 
www.onlineschools.org/student-bullying-guide/ 
https://tacklebullying.ie/bystanders-advice 
https://www.stopbullying.gov/resources/research-resources/bystanders-are-

essential 
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Uczniowie ćwiczą projektowanie cyfrowe za pomocą określonych programów do 
retuszowania i układania zdjęć. 

 
ETAP 3 UDOSTĘPNIANIE I OCENA Czas: 4 godziny

 
 
Udostępnianie:  

• Pokaz gry w klasie i rozegranie kilku rund. Gra będzie podróżować po 
szkole, aby udostępnić ją wszystkim uczniom. Uczniowie wyjaśnią jej cel i 
instrukcję gry swoim partnerom oraz pokażą, jak grać. 

• Drukowanie ulotek i udostępnianie ich w holu szkoły. Uczniowie drukują 
swoje broszury w formacie do druku cyfrowego, a następnie wycinają i 
składają we właściwy sposób. Ulotkę można wysłać do szkół w okolicy, a 
uczniowie, którzy ją stworzyli, mogą ją zaprezentować innym uczniom. 

• Przesyłanie zdjęć rysunków uczniów na szkolną stronę na Facebooku i 
szkolną stronę internetową. 

Ocena: 

• Ocena podstawowej wiedzy uczniów (kwestionariusz dotyczący 
wcześniejszej wiedzy) 

• Ocena doświadczenia (kwestionariusz nauczyciela na koniec jednostki) 

• Samoocena doświadczenia (kwestionariusz studenta na koniec zajęć) 

• Ocena wiedzy i umiejętności nabytych w konkretnej jednostce (siatki 
obserwacji na lekcjach i sprawdzian końcowy) 

 
Przykłady narzędzi oceny znajdują się w załączniku do niniejszego podręcznika. 

Uwagi i wskazówki • Nauczyciele pomagają na spotkaniach uczniów, nadzorują jakość 
produktów, zarządzają rozwojem produktu itp. 

• Mając do czynienia z dokuczaniem w sieci, nauczyciele powinni być 
świadomi, że wkraczają we wrażliwy obszar. Zalecamy, aby nie zmuszać 
uczniów do pracy nad określonym obszarem, ale pozwolić im wybrać to, 
w czym czują się swobodniej. 

• Naprawdę ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na emocje. 
Niektórzy uczniowie mogli doświadczyć molestowania i mogą mieć 
trudności z mówieniem o tym w klasie. Jeśli zauważysz jakąkolwiek 
niezręczność, zaproponuj, że porozmawiasz o tym na osobności. 

• Pamiętaj, że nie kładzie się nacisku na ofiary prześladowania, ponieważ 
możesz mieć ofiary w swojej klasie i ważne jest, aby być wrażliwym na 
ten temat. Celem nie jest wskazywanie nikogo palcem, ale zamiast tego 
omówienie i zakwestionowanie przekonań na temat tego, czym jest 
nękanie i jak można sobie z nim radzić. 
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Bezpieczeństwo Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z siecią należy wyjaśnić 
podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Jest rzeczą oczywistą, że 
przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez szkołę i/ lub rząd w 
odniesieniu do Internetu jest częścią odpowiedzialności nauczyciela i musi mieć 
zapewnione miejsce w szkolnym programie nauczania. 

Można wyjaśnić uczniom krajowe/ europejskie przepisy i regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa w Internecie. Przykłady można znaleźć tutaj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32008D1351&qid=1590220496072&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0881&qid=1590220351153&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1590220351153&rid=9 

Aby uwrażliwić uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie, przydatne mogą być 
następujące źródła: 

https://www.mcgruff-safe-kids.com/2014/08/10-internet-safety-tips-for-kids/ 

Uczniowie mogą też obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa online pod adresem: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips    
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Strona  1 

                                                                   ZASADY GRY 

Gra „Świadkowie” to gra planszowa. Celem jest jak najszybsze dotarcie do mety, ale ze względu na 
wpływ świadków (obserwatorów) nie będzie to łatwe. Ta gra symuluje przypadki cyberprzemocy, w 
których każda osoba cierpi z powodu przemocy emocjonalnej. 

                      GRACZE                                            
1-2 graczy (drużyna) graczy. Istnieją dwa pionki w różnych 
kolorach: żółtym i czerwonym. Każdy z nich reprezentuje 
jednego gracza, który jest nękany w sieci. 

                                              PLANSZA 

Kształt tablicy przedstawia literę X, 
symbolizującą ideę przeciwstawiania się 
cyberprzemocy. Jest na niej 40 kwadratów, w 
tym startowe i końcowe. Każde pole zawiera 
jedną częstą akcję/ czynność. 

Na koniec gry, gracze zdają sobie sprawę, że cyberprzemoc 
wpływa na ofiary przez cały czas, nawet gdy są w domu lub w 
najbardziej osobistym kręgu. Na środku planszy znajduje się 
kilka kart z informacjami o różnych rodzajach osób 
postronnych. 

                                          RUCHY                                                                                                        
-  Gra zaczyna się od linii startu (pole 1). Każdy gracz musi 
rzucać kostką po kolei, aby przesunąć się o kilka pól. 

- Kiedy gracz stanie, bierze kartę, która zawiera instrukcję; 
może tu zostać, wrócić lub przejść dalej. Osoby postronne 
poza obrońcą utrudniają graczowi dotarcie do mety. 

- Gracze zatrzymują swoje karty w każdej rundzie. Kiedy 
zgromadzą 5 kart niezwiązanych z obroną, wejdą w 
„Depresję”. W tym stanie gracz nie może grać w jednej 
turze. 

- Jeśli jeden gracz weźmie kartę AKTYWNY ŚWIADEK, udaje 
się bezpośrednio do mety (pole 40). 

- Zwcięzcą jest ten, kto pierwszy           
dojdzie do linii mety – pole 40. 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

WYŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  

 

 
 

 
                                                                                                          PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI ----- 216  

 

Strona 2 

 

 
 

CZĘSTE 
Karty 

Jest 13 różnych czynności w polach. 
Karty zawierają informacje o obserwatorach i tym, co mają zrobić 
gracze. Jest 8 rodzajów kart. Na każdej z nich pokazano jednego 
rodzaju obserwatora, reprezentowanego przez symbolikę 
zwierzęcia. 

1. Nauka w szkole 

2. Na przerwie 

   3. Koniec  lekcji 

4. Na imprezie 

5. Szkolna wycieczka 

6. Zabawy w parku 

     7. Sen/ pobudka 

8. Kąpiel 
9. Spacer z psem 

10. Czas dla przyjaciela 

11. W kinie 

12. Zakupy w supermarkecie 

13.Wyjazd na wakacje                          

PASYWNY- omijasz kolejkę                             
Nie przeszkadzasz, uciekasz od sytuacji 

OBSERWATOR – omijasz kolejkę                    
Jesteś świadomy sytuacji, ale nie działasz. 

UCZESTNIK - cofnij  o 1 pole                 
Śmiejesz się z sytuacji, ale nie udostępniasz 
zdjęć ani komentarzy. 

WZMACNIACZ- cofnij o 2 pola                       
Pomagasz łobuzowi, udostępniając zdjęcia i 
komentarze. 

OBROŃCA - 1 pole do przodu                      
Bronisz ofiary, chociaż sytuacja nie kończy się 
na cyberbullyingu. 

DORADCA - 2 pola do przodu                       
Wspierasz ofiarę, udzielając porad. 

INFORMATOR - 3 pola do przodu 
Współpracujesz w powstrzymaniu 
cyberprzemocy, opowiadając o sytuacji 
osobie siedzącej obok. 

AKTYWNY  OBSERWATOR - przejdź na koniec 
planszy  -   Walczysz z przemocą i rozprawiasz 
się z nią.                                                      

 Produkt opracowany przez uczniów kształcenia zawodowego „Asystent Produktu Graficznego 
Druku” (APGI) 2018/20. Do produkcji użyto 4 rodzajów druku: wypukły, sublimacyjny, 
laserowy oraz w technologii 3D. 



 

MODUŁ 3:  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIADKÓW 

WYŻSZE  KLASY  SZKOŁY  ŚREDNIEJ  
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Gra w Świadka. Proces tworzenia. Gra planszowa i gracze 
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ANEKS: 

APPS -VLM  TESTY 
 

Narzędzia i wskazówki dotyczące testowania międzyprzedmiotowych i werykalnych modułów 

edukacyjnych dotyczących ZAPOBIEGANIA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE 

 

Projekt Erasmus + Apps 

Nauczanie w celu zapobiegania 

zjawisku cyberprzemocy w szkole 

2017-1-IT02-KA201-03665 

 

 

 

 



 

             ANEKS: APPS -VLM TESTY 
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                              WPROWADZENIE 
Poniższe testy mają na celu sprawdzenie, czy pod koniec modułu uczniowie osiągnęli lepszą 
wiedzę / zrozumienie zjawiska i być może zmienili postawy, uprzedzenia lub błędne opinie na 

jego temat. 

W tym celu stworzono test wstępny, który zostanie porównany z końcowym testem. W 

międzyczasie uczniowie będą eksperymentować na głównych zajęciach, składających się z 3 

jednostek w ramach modułu pionowego opracowanego specjalnie dla ich poziomu szkolnego. 

Test wstępny i test końcowy mają wspólną część, którą można łatwo porównać, ale w teście 

końcowym dodano dodatkowe pytania mające na celu ocenę bardziej szczegółowych celów. 

W trakcie tego procesu uczniowie będą oceniani poprzez ciągłą ewaluację ich umiejętności pracy 

zespołowej i końcowych produktów. Zestaw siatek obserwacyjnych służy jako przewodnik. 

W drugiej części dokumentu przedstawiono zestaw kwestionariuszy oceny doświadczeń, 
służących do oceny przez uczniów i nauczycieli całości projektu, ale w szczególności w 

odniesieniu do wdrażania modułów wertykalnych. 

Wszystkie poniższe testy są anonimowe. Testy dla uczniów mogą być przetłumaczone na język 

ojczysty. Można je dostarczyć w formie papierowej lub online, korzystając z formularzy online. 
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Apps VLM 
Wzory:Test wstępny/Test 

końcowy   
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APPs Moduły Nauczania Wertykalnego (VLM) 

Klasa:___________________ 

PRZEMOC W REALU I CYBERPRZEMOC  

TYTUŁ 

(wpisz nazwę modułu) 

 

NAZWA SZKOŁY  

WIEK UCZNIÓW  

TEST WSTĘPNY/ TEST KOŃCOWY 

Jak dużo wiesz?  

Kwestionariusz wiedzy i umiejętności 

Testowaniu podlega: 

WIEDZA: (wstaw cele VLM wzięte ze wstępu do każdego modułu) 

UMIEJĘTNOŚCI: (wstaw cele VLM dla poziomu szkoły wzięte z wprowadzenia do każdego 
modułu) 

Część 1: ROLA EMPATII 

(wstaw pytania / prawda-fałsz / wielokrotny wybór / dopasowanie itp., odpowiadające celom 
pierwszego modułu na temat empatii) 

Część 2: ROLA MEDIÓW 

(wstaw pytania / prawda-fałsz / wielokrotny wybór / dopasowanie itp., odpowiadające celom 
drugiego modułu - Rola Mediów) 

Sekcja 3: CYBERPRZEMOC – ANGAŻOWANIE ŚWIADKÓW 

(wstaw pytania / prawda-fałsz / wielokrotny wybór / dopasowanie itp., odpowiadające celom 
trzeciemu modułowi nauczania dotyczącemu cyberprzemocy i roli osób postronnych) 

INSTRUKCJE: 

Użyj czcionki i rozmiaru szablonu. 

Wykorzystaj  test jako model do opracowania treści, ale dostosuj go do poziomu szkolnego i 
wieku uczniów. 
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Treść pytań powinna być w miarę możliwości powielona, ale dostosowana też do 
charakterystyki grupy docelowej. 

Testy mogą być dostarczane w wersji papierowej lub online za pomocą Formularzy Google lub 
innych podobnych aplikacji. 

Wyniki będą musiały zostać zestawione w tabeli z grafiką, aby porównać je z danymi po teście. 

https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/empathy 

https://www.focusonemotions.nl/images/EmQue-CA_UK.pdf 

https://psychology-tools.com/test/toronto-empathy-questionnaire 

https://www.surveymonkey.com/r/NZP7J8G 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=cyber-bullying-quiz_4 

https://www.esafety.gov.au/kids-quiz/ 

https://classroom.kidshealth.org/classroom/9to12/problems/emotions/cyberbullying.pdf 

https://www.cybersmile.org/wp-content/uploads/11-14-The-Cybersmile-Foundation-
Cyberbullying-Vocabulary1.pdf 

http://girlsguidetoendbullying.org/Cyber_BringTogether.html 
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Apps VLM  

Test wstępny 

Szkoły podstawowe i niższe 

klasy szkoły średniej 
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APPs Moduły Nauczania Wertykalnego (VLM) 

SZKOŁA PODSTAWOWA I NIŻSZE KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ 
PRZEMOC W REALU I PRZEMOC W SIECI 

 

TYTUŁ  
Promowanie empatii i uświadamianie w celu zapobiegania cyberprzemocy 

NAZWA SZKOŁY  
 

WIEK UCZNIÓW  

 

 

TEST WSTĘPNY 

JAK DUŻO WIESZ?  

KWESTIONARIUSZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

ELEMENTY OCENY: 

WIEDZA: dynamika empatii i komunikacji; aspekty i efekty mediów społecznościowych; role 
komunikacyjne; język cyberprzemocy; różne rodzaje cyberprzemocy; charakterystyka ról i 
profili osób zaangażowanych w cyberprzemoc 

UMIEJĘTNOŚCI: używanie określonej terminologii w odpowiednim kontekście; identyfikacja 
ról i zachowań 
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Część 1: ROLA EMPATII 
 
Zaznacz właściwy wybór 
 
1. Co to jest empatia?  
a) Umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby i zrozumienia tego, co czuje. 
b) Kiedy współczujesz cierpieniom kogoś innego. 
c) Zdolność poznania, co myśli ktoś inny. 
 
2. Które z poniższych są kluczowymi cechami empatii? 
a) Zainteresowanie ludźmi, przyjaź i pomaganie innym. 
b) Umiejętność słuchania, otwartość i zrozumienie przez co przechodzą inni. 
c) Chęć słuchania, doświadczania i rozpoznawania czyichś uczuć. 
 
3. Przyjaciółka Julii właśnie straciła członka rodziny i przeżywa trudne chwile. Julia mówi do 
swojej przyjaciółki: „Przykro mi”. W tej sytuacji Julia wyraża _____. 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
 
4. Twój pies wył przez pięć dni bez przerwy. Twój przyjaciel mówi: „Dlatego nigdy nie będę 
mieć psa”. Twój przyjaciel wyraża… 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 
 
 
 
Część 2: ZROZUMIENIE MEDIÓW 

 
Zaznacz właściwą odpowiedź 
 

1. Jakie są możliwe zastosowania mediów społecznościowych? 
a) Edukacja 
b) Rozrywka 
c) Biznes 
d) Wiadomości 
e) Działalność polityczna 
f) Współpraca 
g) Wszystkie powyższe 
h) Żadne z powyższych 
 

2. Jakie są pozytywne aspekty i efekty mediów społecznościowych? (1 odpowiedź) 
a) Możesz znaleźć / połączyć się z kimkolwiek na całym świecie 
b) Jest szybszy niż pisanie i wygodniejszy niż dzwonienie 
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c) Łatwiej jest robić interesy za pośrednictwem mediów społecznościowych 
d) Możesz dzielić się wydarzeniami z życia z innymi 
e) Wszystkie powyższe 
f) Żadne z powyższych 
 

3. Jak zdefiniowałbyś osobę, która mówi lub pisze o kimś złe rzeczy, zwłaszcza w sieciach 
społecznościowych? 

a) Haker 
b) Hater 
c) Follower (Osoba śledząca profil w mediach) 
d) Stalker (Natręt) 
 

4. Kiedy dana osoba ma obsesję na punkcie własnego profilu społecznościowego i pokazuje 
siebie w zbyt korzystnym świetle, zwłaszcza w selfie, nazywa się to 

a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smartfonów 

 
5. Gdy osoba wydaje zbyt dużo pieniędzy i spędza zbyt wiele czasu na telefonach 
komórkowych i/ lub korzysta z telefonów komórkowych przez cały czas, na przykład  kiedy 
prowadzi samochód lub w porze posiłków, jest to… 

a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smartfonów 

 
6. Które z poniższych konsekwencji dla zdrowia psychicznego mogą mieć media 
społecznościowe, jeśli są nadużywane? 

a) Depresja 
b) Lęk 
c) Problemy z uwagą 
d) Przejadanie się 
e) Mniejsza samokontrola 
f) Wszystkie powyższe 
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Sekcja 3: CYBERPRZEMOC - Angażowanie osób postronnych 
 
                   Zaznacz właściwą odpowiedź 
 
1.   Cyberprzemoc można zdefiniować jako wykorzystywanie komunikacji elektronicznej do 
_____  zazwyczaj poprzez nieprzyjemne lub zastraszające wiadomości. 

a) wyśmiania osoby 
b) nękania osoby 
c) skrzywdzenia osoby 
d) wszystkie powyższe 
 

2.   Które z poniższych nie jest typowe dla cyberprzemocy? 
a) powtarzające się zachowanie 
b) zamiar wyrządzenia krzywdy 
c) zamiar zawstydzenia 
d) brak intencjonalności 
 

3.   Osoba znęcająca się nad innymi w Internecie…. 
a) może nie wiedzieć, jak wyrazić złość we właściwy sposób 
b) często ma niską samoocenę 
c) sama mogła być ofiarą cyberprzemocy 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 
 

4.   Dzieci, które padają ofiarą cyberprzemocy, częściej… 
a) dostają złe oceny 
b) mają problemy zdrowotne 
c) popełniają samobójstwo lub dokonują samookaleczenia 
d) wszystkie powyższe 

      e) żadne z powyższych 
 

5.    Osoby, które są ofiarami cyberprzemocy… 
a) są również często sami prześladowani  
b) lubią zwracać na siebie uwagę 
c) zawsze są nastolatkami 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 
 

6.     Osoba postronna/ świadek… 
a) to ktoś, kto po cichu obserwując zachowania związane z przemocą, zwykle 
pogarsza  sytuację 
b) nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie problemu 
c) wszystkie powyższe 
d) żadne z powyższych 
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7.   Które z poniższych działań nie jest dobre w przypadku cyberprzemocy? 
a) Powstrzymaj osobę 
b) Powiedz rodzicom lub nauczycielowi 
c) Zachowaj to dla siebie 
d) Zapisz wiadomości jako dowód 
 

8.   Znajomy umieścił zabawne, ale żenujące zdjęcie, na którym jesteś na Instagramie/ 
Facebooku itp. Co byś zrobił? 

a) Nic. Będę się z tego śmiać. 
b) Nic. Ona/ on jest moim przyjacielem, może to zrobić. 
c) Poproszę go/ ją o usunięcie zdjęcia. Obawiam się, że może stać się wirusowe 
(krążyć w sieci). 
d) Zamieszczę jego żenujące zdjęcie. 
 

9. Wiesz, że jeden z twoich znajomych był przez jakiś czas prześladowany. Które z poniższych 
stwierdzeń jest dla Ciebie prawdziwe? 

a) To nie moja sprawa i nie jestem „skarżypytą” 
b) Interwencja tylko pogorszy sytuację 
c) Mówienie nauczycielom/ dorosłym niewiele da 
d) Dam lekcję łobuzowi lub zasugeruję mojemu koledze zemstę 
e) Spróbuję porozmawiać z łobuzem, może zrozumie 
f) Zachęcam przyjaciela: „Nie zadręczaj się. Poszukaj pomocy u osoby, której ufasz ” 
g) Pójdę i powiem nauczycielowi/ osobie dorosłej, której ufam 
h) Publicznie stanę po stronie przyjaciela, ale nie powiem nikomu dorosłemu 
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Wyraź opinię w kilku zdaniach. 

1. Co mogliby zrobić nauczyciele żeby zapobiegać cyberprzemocy? 

 

 

2. Co mogliby zrobić rodzice żeby zapobiegać cyberprzemocy? 

 

 

3. Co robią twoi rówieśnicy żeby zapobiegać cyberprzemocy? 
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Apps VLM  

Test końcowy 

Szkoły podstawowe i 

niższe klasy szkoły średniej 
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TEST KOŃCOWY 

JAK DUŻO SIĘ NAUCZYŁEŚ?  

ANKIETA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

Ocenie podlega: 

WIEDZA: dynamika empatii i komunikacji; aspekty i efekty mediów społecznościowych; role 
komunikacyjne; język cyberprzemocy; różne rodzaje cyberprzemocy; charakterystyka ról i 
profili cyberprzemocy 

UMIEJĘTNOŚCI: używanie określonej terminologii w odpowiednim kontekście; identyfikacja 
ról i zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

APPs Moduły Wertykalnego Nauczania (VLM) 

SZKOŁY PODSTAWOWE I NIŻSZE KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ 

NĘKANIE I CYBERPRZEMOC  

TYTUŁ  

Promocja Empatii i Świadomości Zapobiegania Cyberprzemocy 

NAZWA SZKOŁY  

WIEK UCZNIÓW  
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Część 1: ROLA EMPATII 

Zaznacz właściwy wybór 
 
1.  Co to jest empatia? 

a) Umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby i zrozumienia tego, co czuje. 
b) Kiedy współczujesz cierpieniom kogoś innego. 
c) Umiejętność poznania czyichś myśli. 
 

2.  Które z poniższych są kluczowymi cechami empatii? 
a) Zainteresowanie ludźmi, przyjaźnią i pomaganiem innym. 
b) Umiejętność słuchania, otwartość i rozumienie przez co przechodzą inni. 
c) Chęć słuchania, doświadczania i rozpoznawania czyichś uczuć. 

  d) Umiejętność wykorzystywania innych. 
 

3. Kolega Julii właśnie stracił członka rodziny i przeżywa trudne chwile. Julia mówi do swojego   kolegi: 
„Przykro mi”. W tej sytuacji Julia wyraża _____. 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 
 

 4. Twój pies wył przez pięć dni bez przerwy. Twój przyjaciel mówi: „Dlatego nigdy nie będę mieć psa”. 
Twój przyjaciel wyraża… 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 
 

Sekcja 2: ROLA MEDIÓW 
 
Zaznacz właściwy wybór 
 
1. Jakie są możliwe zastosowania mediów społecznościowych? 

a) Edukacja 
b) Rozrywka 
c) Biznes 
d) Wiadomości 
e) Działalność polityczna 
f) Współpraca 
g) Wszystkie powyższe 
h) Żadne z powyższych 
 

2. Jakie są pozytywne aspekty i efekty mediów społecznościowych? (możliwych jest kilka odpowiedzi) 
a) Możesz znaleźć / połączyć się z kimkolwiek na całym świecie 
b) Są szybsze niż pisanie i wygodniejsze niż dzwonienie 
c) Łatwiej jest robić interesy za pośrednictwem mediów społecznościowych 
d) Możesz dzielić się wydarzeniami z życia z innymi 
e) Wszystkie powyższe 
f) Żadne z powyższych 
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3. Jak nazwałbyś osobę, która mówi lub pisze o kimś nieprzyjemne rzeczy lub krytykuje jej osiągnięcia, 
zwłaszcza w sieciach społecznościowych? 

a) Haker 
b) Hater 
c) Follower 
d) Stalker 
 

4. Który akronim jest powszechnie używany w odniesieniu do „niepokoju, że ekscytujące lub 
interesujące wydarzenie może mieć miejsce w innym miejscu, uczucie często wywołane postami 
wyświetlanymi w mediach społecznościowych” (Oxford Dictionary)? 

a) LOL 
b) NBD 
c) FOMO 
d) MYOB 
 

5. Jakie jest znaczenie akronimu FOMO? 
a) Strach przed spotkaniem z innymi 
b) Strach przed przegapieniem 
c) Strach przed napotkaniem przeszkód 
d) Strach przed wyprowadzką 
 

6. Kiedy ty i twój przyjaciel spędzacie czas w tej samej przestrzeni, ale obok siebie, np. oboje surfujecie 
po necie, ale każdy ogląda lub słucha swojego programu, nie wchodząc w interakcje nazywa się 
to_____. 
a) Strach przed przegapieniem 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Izolacja 
 

7. Kiedy osoba ma obsesję na punkcie własnego profilu społecznego i pokazuje siebie w zbyt 
pozytywnym świetle, zwłaszcza poprzez selfie, nazywa się to_____. 
a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smart fonów 
 

8. Kiedy osoba wydaje zbyt dużo pieniędzy i spędza za dużo czasu na telefonach komórkowych i/ lub 
używa telefonów komórkowych w nieodpowiednich sytuacjach, takich jak prowadzenie samochodu 
lub w porze posiłków, nazywa się to_____. 
a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smart fonów 
 

9. Które z poniższych konsekwencji dla zdrowia psychicznego mogą mieć media społecznościowe w 
przypadku nadużyć? 
a) Depresja 
b) Lęk 
c) Problemy z uwagą 
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d) Przejadanie się 
e) FOMO 
f) Mniej samokontroli 
g) Wszystkie powyższe 
 

10. Dopasuj każde słowo do odpowiedniej definicji, wybierając z pola poniżej 

 

 
osoba, która wysyła wiadomość 

 osoba, która przekształca wiadomość  do wysłania szyfrem 

 osoba, która otrzymuje zaszyfrowaną wiadomość wysłaną przez osobę 
kodującą i konwertuje ją na język zrozumiały dla tej osoby 

 osoba, która próbuje zrozumieć i przeanalizować przekaz 

 osoba, która otrzymuje wiadomość, dekoduje/ rozszyfrowuje i 
interpretuje rzeczywistą wiadomość 

 dane przesłane przez nadawcę oraz informacje, które otrzymuje 
odbiorca 

 kanał użyty do wysłania wiadomości 

 gdy zamierzone znaczenie wiadomości wysłanej przez nadawcę jest inne 
niż znaczenie zinterpretowane przez odbiorcę 

 czynność odpowiadania na otrzymaną wiadomość przez odbiorcę 

Dekoder - Nadawca - Enkoder - Wiadomość - Odbiorca - Interpretor - Informacja zwrotna - Media 
lub nośnik - Szum medialny 

 
Żródło:https://www.scribd.com/presentation/321725167/schramms-model-of-
communication 
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Sekcja 3: OSOBA ZNĘCAJĄCA SIĘ NAD INNYMI W SIECI  (Angażowanie świadków) 
 
Zaznacz właściwy wybór 
 
1. Cyberprzemoc można zdefiniować jako wykorzystanie komunikacji elektronicznej do 
wyśmiewania, znęcania się lub krzywdzenia osoby, zazwyczaj za pomocą wiadomości o 
charakterze zastraszającym lub zawierającym groźby. 

a) prawda 
b) fałsz 
 

2. Które z poniższych nie jest typowe dla cyberprzemocy? 
a) powtarzające się zachowanie 
b) zamiar wyrządzenia krzywdy 
c) zamiar zawstydzenia 
d) brak intencjonalności 
 

3. Kogoś, kto wykorzystuje technologię do nękania, zawstydzania, zastraszania lub 
prześladowania kogoś innego nazywamy 
a) Cyberbully 
b) Ofiara 
c) Bystander 
 

4. Ktoś, kto jest świadkiem znęcania się, ale się nie angażuje to 
a) Cyberbully 
b) Ofiara 
c) Bystander 
d) Upstander 

 
5. Osoba, która wie, że to co się dzieje jest nie tak i robi coś, aby wszystko naprawić to 

a) Cyberbully 
b) Victim Ofiara 
c) Bystander 
d) Upstander 

 
6. Osoba, nad którą ktoś się znęca w Internecie, nazywana także „celem” to 

a) Cyberbully 
b) Victim/ Ofiara 
c) Bystander 
d) Upstander 

 
7. Gdy łobuz wysyła powtarzające się obraźliwe,złośliwe wiadomości do osoby, grupy jest to… 

a) Trickery/ Oszustwo 
b) Outing/ Wyjawienie 
c) Harassment/ Dokuczanie 
d) Seksting 
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8. Walka online, z dużym użyciem ostrego języka lub zdjęć, prowadzona za pośrednictwem e-
maili, SMS-ów lub czatów i skierowana do konkretnej osoby to 

a) Flaming/ Wojna na obelgi 
b) Trickery/ Oszustwo 
c) Outing/ Wyjawienie 
d) Masquerading/ Maskowanie 

 
9. Gdy prześladowca tworzy fałszywą tożsamość lub podszywa się pod kogoś innego, 

 aby anonimowo kogoś nękać, jest to 
a) Outing/ Wyjawienie 
b) Seksting 
c) Masquerading/ Maskowanie 
d) Trickery/ Oszustwo  

 
10. Gdy dręczyciel udostępnia publicznie informacje osobiste i prywatne, zdjęcia lub filmy o 
kimś, jest to 

a) Harassment/ Dokuczanie 
b) Trickery/ Oszustwo 
c) Outing/ Wyjawienie 
d) Cyberstalking/ Śledzenie w sieci 

 
11. Czynność polegająca na zdobyciu zaufania osoby aby ujawniła tajemnice lub wstydliwe 
informacje, które cyber prześladowca następnie udostępnia publicznie online nazywa się 

a) Cyberstalking/ Śledzenie w sieci 
b) Sexting 
c) Trickery/ Oszustwo/Podstęp 
d) Outing/ Wyjawienie 

 
12.  Cyberprześladowca 

a) może nie wiedzieć jak wyrazić swój gniew we właściwy sposób 
b) zawsze ma wysokie mniemanie o sobie 
c) mógł być sam ofiarą cyberprzemocy 
d) wszystkie z powyższych 
e) żadne z powyższych 

 
13. Osoby prześladowane w sieci prawdopodobnie 

a) otrzymują złe oceny 
b) mają problem ze zdrowiem 
c) popełniają przestępstwo lub okaleczają się 
d) wszystkie z powyższych 
e) żadne z powyższych 

 
14. Ludzie, którzy ulegają cyberprzemocy… 

a) są często nękani w życiu realnym 
b) lubią zwracać na siebie uwagę 
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c) są zawsze nastolatkami 
d) wszystkie z powyższych 
e) żadne z powyższych 

 
15. Świadek/ Obserwator 

a) jest zawsze bierny, tzn. widzi co się dzieje ale nic nie mówi i nic nie robi 
b) który w milczeniu obserwuje akt przemocy, zwykle pogarsza sprawę. 
c) nie jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu 
d) wszystkie z powyższych 
e) żadne  z powyższych 

 
16. Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe? 

a) Chłopcy są częściej prześladowani w sieci niż dziewczęta 
b) Cyberprzemoc nie jest tak zła jak  przemoc w realnym życiu, ponieważ szybciej się o niej 

zapomina  
c) Ludzie nękani czują i doświadczają skutków tych aktów aż do wejścia w dorosłe życie 
d) Nie ma przepisów  dotyczących nękania i/ lub  przemocy w sieci 

 
17. Który z poniższych nie jest dobrym sposobem rozwiązania problemu przemocy w sieci? 

a) Ignoruj osobę  
b) Powiedz rodzicom lub nauczycielowi 
c) Usuń wiadomości 
d) Zapisz wiadomość jako dowód  
 

Wpisz swoją własną opinię w kilku zdaniach 

1. Co nauczyciele mogą zrobić, aby zapobiec cyberprzemocy?

 

 

2. Co rodzice mogą zrobić, aby zapobiec cyberprzemocy?

 

 

3.  Co mogą zrobić Twoi rówieśnicy, aby zapobiec cyberprzemocy? 
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Apps VLM 

Test wstępny 

Wyższe klasy szkoły średniej 
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APPs Moduły Wertykalnego Nauczania (VLM) 

KLASY WYŻSZE SZKOŁY ŚREDNIEJ 

NĘKANIE I PRZEMOC W SIECI 

 

TYTUŁ                                    Działamy świadomie w sieci! 

Promowanie Empatii i Uświadamianie w Celu Zapobiegania Przemocy w Sieci 

NAZWA SZKOŁY  

 

WIEK  UCZNIÓW  

 

TEST  WSTĘPNY 

JAK DUŻO JUŻ WIESZ?  

Kwestionariusz wiedzy i umiejętności 

Ocenie podlega:: 

WIEDZA: dynamika empatii i komunikacji; aspekty i efekty mediów społecznościowych; role 
komunikacyjne; język cyberprzemocy; różne rodzaje cyberprzemocy; charakterystyka ról i profili osób 
znęcających się nad innymi w sieci 

UMIEJĘTNOŚCI:  użycie określonej terminologii w odpowiednim kontekście; identyfikacja ról i 
zachowań 
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Część 1  Rola Empatii 

 
Zaznacz właściwą odpowiedź. 
 
1.  Co to jest empatia? 

a) Umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby i zrozumienia tego, co czuje. 
b) Kiedy współczujesz cierpieniom kogoś innego. 
c) Umiejętność poznania czyichś myśli. 

         d) Żadna z powyższych możliwości. 
 
2.  Co to jest współczucie?  

a) Kiedy żal ci, że ktoś inny cierpi.  
b) Żadna z opcji nie jest prawdziwa. 
c) Kiedy rozumiesz co ktoś czuje. 
d) Kiedy byłeś w podobnej sytuacji. 

 
3.  Które z poniższych są kluczowymi cechami empatii? 

a) Zainteresowanie ludźmi, przyjaźnią i pomaganiem innym. 
b) Umiejętność słuchania, otwartości i rozumienia, przez co przechodzą inni. 
c) Chęć słuchania, doświadczania i rozpoznawania czyichś uczuć. 
d) Umiejętność wykorzystania  innych ludzi. 

 
4.  Przyjaciółka Julii właśnie straciła członka rodziny i przeżywa ciężkie chwile. Przyjaciółka mówi do 

Julii: „Przykro mi”. W tej scence wyraża ona_____. 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 

 
5. Twój pies wył przez pięć dni bez przerwy. Twój przyjaciel mówi: „Dlatego nigdy nie będę mieć psa”. 

Twój przyjaciel wyraża… 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 

 
6. Susan poznaje nowego kolegę, który pochodzi z zagranicy i wyznaje inne przekonania religijne, z 

którymi Susan się nie zgadza. Ale Susan próbuje zrozumieć świat z perspektywy swojego nowego 
kolegi. Susan wyraża… 
a) Współczucie 
b) Empatię 
c) Zrozumienie 
d) Żadne z powyższych 
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Część 2: Rola Mediów 
 
Zakreśl właściwą odpowiedź 
 
1. Jake są możliwe zastosowana mediów? 

a) Edukacja 
b) Zabawa 
c) Biznes 
d) Aktualności 
e) Działalność polityczna 
f) Współpraca 
g) Wszystkie powyższe 
h) Żadne z powyższych 

 
2. Jakie są pozytywne aspekty i skutki używania mediów? 

a) Możesz znaleźć / połączyć się z kimkolwiek na całym świecie 
b) Jest szybszy niż pisanie i wygodniejszy niż dzwonienie 
c) Łatwiej jest robić interesy za pośrednictwem mediów społecznościowych 
d) Możesz dzielić się wydarzeniami z życia z innymi 
e) Wszystkie powyższe 
f) Żadne z powyższych 

 
3. Co to jest algorytm? 

a) nagłówek lub reklama pojawiająca się na stronie internetowej 
b) nieautoryzowane wtargnięcie do komputera lub sieci 
c) proces używany przez hakerów do szpiegowania Twojego życia prywatnego 
d) proces używany przez media społecznościowe do przewidywania, co ich użytkownicy                           

lubią i chcą oglądać częściej  
 

3. Jak zdefiniowałbyś osobę, która mówi lub pisze o kimś nieprzyjemne rzeczy lub krytykuje jej 
osiągnięcia, zwłaszcza w sieciach społecznościowych? 

a) Hacker 
b) Hater 
c) Follower 
d) Stalker 

 
4. Kiedy dana osoba ma obsesję na punkcie własnego profilu społecznego i pokazuje siebie w zbyt 

pozytywnym świetle, jest to 
a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smartfona 

 
5.   Gdy osoba wydaje zbyt dużo pieniędzy i spędza dużo czasu na telefonach komórkowych i / lub                                  

używa telefonów komórkowych w nieodpowiednich sytuacjach, takich jak prowadzenie samochodu 
lub w porze posiłków, nzywa się to 

a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smartfona 
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6.  Które z poniższych konsekwencji dla zdrowia psychicznego mogą mieć media społecznościowe, jeśli 
są nadużywane? 

a) Depresja 
b) Niepokój 
c) Problemy ze skupieniem uwagi 
d) Przejadanie się 
e) FOMO 
f) Mniejsza  samokontrola 
g) Wszystkie powyższe 

 

Część 3: CYBERPZEMOC (Zaangażowanie Świadków) 
 
Zakreśl właściwą odpowiedź 
 
1. Cyberprzemoc można zdefiniować jako wykorzystywanie komunikacji elektronicznej do tego aby 

__________ zazwyczaj poprzez nieprzyjemne lub zastraszające wiadomości. 
a) wyśmiać osobę 
b) nękać osobę 
c) skrzywdzić osobę 
d) wszystkie powyższe 

 
2. 2. Które z poniższych nie jest typowe dla cyberprzemocy? 

a) powtarzające się zachowanie 
b) zamiar wyrządzenia krzywdy 
c) chęć zawstydzenia 
d) brak intencjonalności 

 
3. Osoba prześladująca w sieci…. 

a) może nie wiedzieć, jak wyrazić złość we właściwy sposób 
b) często ma niską samoocenę 
c) mogła sam być ofiarą cyberprzemocy 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 
 

4. Dzieci  ulegajace cyberprzemocy mogą niekiedy z tego powodu 
a) dostawać złe oceny 
b) mieć problemy zdrowotne 
c) popełnić samobójstwo lub dokonać samookaleczenia 
d) wszystkie powyższe 
e)    żadne z powyższych 
 

5. Ludzie, którzy ulegają przemocy w sieci… 
a) są również często prześladowani osobiście 
b) lubią zwracać na siebie uwagę 
c) są zawsze nastolatkami 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 
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6. Świadek/ obserwator… 
        a) który po prostu po cichu obserwuje prześladowania, zwykle pogarsza sytuację 
        b) nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie problemu 
        c) wszystkie powyższe 
        d) żadne z powyższych 

 
7. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 

a) Chłopcy częściej padają ofiarą cyberprzemocy niż dziewczęta 
b) Cyberprzemoc nie jest tak zła, jak nękanie w prawdziwym życiu, ponieważ zwykle łatwo o tym 

zapominasz. 
c) Osoby zaangażowane w nękanie nadal odczuwają i doświadczają skutków tego aktu aż do 

dorosłości 
d) Nie istnieją żadne przepisy dotyczące zastraszania i / lub dokuczania w sieci 

 
8. Które z poniższych działań nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku cyberprzemocy? 

a)   Powstrzymaj osobę 
b)   Powiedz rodzicom lub nauczycielowi 
c)   Zachowaj to dla siebie 
d)  Zapisz wiadomości jako dowód 
 

9.    Znajomy umieścił zabawne, ale żenujące zdjęcie, na którym jesteś na Instagramie / Facebooku itp. 
       Co byś zrobił? 

a)  Nic. 
b)  Będę się z tego śmiać. 
b)  Nic. Ona / on jest moim przyjacielem, może to zrobić. 
c)  Poproszę go/ją o usunięcie zdjęcia. Obawiam się, że może stać się wirusowe/ rozejść  się po sieci 
d)  Zamieszczę jego żenujące zdjęcie. 
 

9. Wiesz, że jeden z twoich kolegów był przez jakiś czas prześladowany. Które z poniższych 
stwierdzeń jest dla Ciebie prawdziwe? Co Ty byś zrobił? 

a) To nie moja sprawa i nie jestem „skarżypytą” 

b) Interwencja tylko pogorszy sytuację 

c) Mówienie nauczycielom / dorosłym niewiele da 

d) Dam lekcję łobuzowi lub zasugeruję przyjacielowi, aby się zemścił 

e) Spróbuję porozmawiać z łobuzem, może  zrozumie 

f) Zachęcam przyjaciela: „Nie zadręczaj się. Poszukaj pomocy u osoby, której ufasz ” 

g) Pójdę i powiem nauczycielowi / osobie dorosłej, której ufam 

h) Publicznie stanę po stronie przyjaciela, ale nie powiem nikomu dorosłemu 
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Odpowiedz w kilku słowach. 

1. Co mogą zrobić nauczyciele aby zapobiec przemocy w sieci?? 

 

 

2. Co mogą zrobic rodzice aby zapobiec przemocy w sieci? 

 

 

3. Co mogą zrobic twoi rówieśnicy aby zapobiec przemocy w sieci? 
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Apps VLM  

Test końcowy 

Wyższe klasy szkoły średniej 
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APPs Moduły Nauczania Wertykalnego (VLM) 

WYŻSZE KLASY SZKOŁY ŚREDNIEJ 
NĘKANIE I CYBERPRZEMOC 

 

TYTUŁ Działamy świadomie w sieci! 

Promowanie Empatii i Uświadamianie w Celu Zapobiegania Przemocy w Sieci 

NAZWA SZKOŁY  

WIEK UCZNIÓW  

 

TEST  KOŃCOWY 

ILE SIĘ NAUCZYŁEŚ?  

Kwestionariusz Wiedzy i Umiejetności 

 

Testowane są: 

WIEDZA: dynamika empatii i komunikacji; aspekty i efekty mediów społecznościowych; role 
komunikacyjne; język cyberprzemocy; różne rodzaje cyberprzemocy; charakterystyka ról i profili osoby 
znęcającej się nad innymi w sieci 

UMIEJĘTNOŚCI: używanie określonej terminologii w odpowiednim kontekście; identyfikacja ról i 
zachowań 
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Część 1:  ROLA  EMPATII 
 
Zaznacz właściwą odpowiedź 
 
1. Co to jest empatia?  

a)  Umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby i zrozumienia tego, co czuje. 
b)  Kiedy współczujesz cierpieniom kogoś innego. 
c)  Zdolność poznania, co myśli ktoś inny. 
d)  Żadna z opcji nie jest poprawna. 

 
2.  Co to jest współczucie?  

a)  Kiedy żal ci, że ktoś cierpi. 
b)  Żadna z opcji nie jest prawdziwa. 
c)  Kiedy czujesz związek z tym, co ktoś czuje. 
d)  Gdy byłeś w podobnej sytuacji. 
 

4. Które z poniższych są kluczowymi cechami empatii? 
a)   Zainteresowanie ludźmi, przyjaźnią i pomaganiem innym. 
b)   Umiejętność słuchania, otwartości i zrozumienia przez co przechodzą inni. 
c)   Chęć słuchania, doświadczania i rozpoznawania czyichś uczuć. 
d)   Umiejętność wkorzystania  innych. 
 

4.   Kolega Julii własnie stracił członka rodziny i przeżywa ciężkie chwile. Julia mówi do kolegi: 'Przykro             
mi.' Julia wyraża _____ w tej sytuacji.   
a) współczucie 
b) empatię 
c) zrozumienie 
d) żadne z powyższych 

 
5. Twój pies wył przez pięć dni bez przerwy. Twój przyjaciel mówi: „Dlatego nigdy nie będę mieć psa”. 

Przyjaciel wyraża… 
       a)   współczucie 

a) empatię 
b) zrozumienie 
c) żadne z powyższych 

 
6. Susan poznaje nowego kolegę, który pochodzi z zagranicy i wyznaje inne przekonania religijne, z 

którymi Susan się nie zgadza. Ale Susan próbuje zrozumieć świat z perspektywy nowego kolegi. 
Susan wyraża… 
a) współczucie 
b) empatię 
c) zrozumienie 
d) żadne z powyższych 
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Część  2: Rola mediów 
 
Zakreśl właściwą odpowiedź 
 

1. Jakie sa możliwe zastosowania mediów społecznych? 
a)  Edukacja 
b)  Rozrywka 
c)  Biznes 
d)  Wiadomości 
e)  Działalność polityczna 
f)   Współpraca 
g)  Wszystkie powyższe 
h)  Żadne z powyższych 

 
2. Jakie są pozytywne aspekty i efekty mediów społecznościowych? (możliwych jest kilka                  

odpowiedzi) 
a) Możesz znaleźć / połączyć się z kimkolwiek na całym świecie 
b) Są szybsze niż pisanie i wygodniejsze niż dzwonienie 
c) Łatwiej jest robić interesy za pośrednictwem mediów społecznościowych 
d) Możesz dzielić się wydarzeniami z życia z innymi 
e) Wszystkie powyższe 
f) Żadne z powyższych 
 

3. Co to jest algorytm? 
a) nagłówek lub reklama pojawiająca się na stronie internetowej 
b) nieautoryzowane wtargnięcie do komputera lub sieci 
c) proces używany przez hakerów do szpiegowania Twojego życia prywatnego 
d) proces używany przez media społecznościowe do przewidywania, co lubią ich użytkownicy i 

chcą więcej oglądać 
 

4.   Jak nazwałbyś osobę, która mówi lub pisze o kimś nieprzyjemne rzeczy lub krytykuje jej osiągnięcia,    
zwłaszcza w sieciach społecznościowych? 
a) Hacker 
b) Hater 
c) Follower 
d) Stalker 

 
5. Który akronim jest powszechnie używany w odniesieniu do „niepokoju, że ekscytujące lub 

interesujące wydarzenie może odbywać się w innym miejscu, często wywołanego postami 
wyświetlanymi w mediach społecznościowych” (Oxford Dictionary)? 
a) LOL 
b) NBD 
c) FOMO 
d) MYOB 

 
6. Jakie jest znaczenie akronimu FOMO? 

a) Strach przed spotkaniem z innymi 
b) Strach przed przegapieniem 
c) Strach przed napotkaniem przeszkód 
d) Strach przed wyprowadzką 
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7.  Kiedy ty i twój znajomy  jesteście razem w jednym miejscu, ale każdy z was zajmuje się czym innym 

w Internecie tj. każdy ogląda/ słucha swojego programu w słuchawkach, bez interakcji, nazywa się 
to_____. 
a) Strach przed stratą okazji 
b) Sami Razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Izolacja 

 
8.  Kiedy osoba ma obsesję na punkcie własnego profilu społecznego i pokazuje siebie w zbyt 

pozytywnym świetle, zwłaszcza poprzez selfie, nazywa się to_____. 
a) Izolacja 
b) Sami razem 
c) Cyfrowy narcyzm 
d) Uzależnienie od smartfona 
 

9. Kiedy osoba wydaje bardzo dużo pieniędzy na telefony i spędza dużo czasu  przy telefonie i/ lub w 
nieodpowiednich sytuacjach np. kierowanie samochodem, jedzenie posiłku, nazywa się to_____. 
a) Izolacja 
b) Sami Razem 
c) Cyfrowy Narcyzm 
d) Uzaleznienie od smartfonu 

 
10. Które z poniższych konsekwencji dla zdrowia psychicznego mogą mieć media społecznościowe w 

przypadku nadużyć? 
a) Depresja 
b) Niepokój 
c) Problemy z uwagą 
d) Przejadanie się 
e) FOMO 
f) Mniejsza samokontroli 
g) Wszystkie powyższe 
 

11. Połącz każde słowo z odpowiednią definicją. 
 

 
osoba, która wysyła wiadomość 

 osoba, która przekształca wiadomość  do wysłania szyfrem 

 osoba, która otrzymuje zaszyfrowaną wiadomość wysłaną przez osobę 
kodującą, konwertuje ją na język zrozumiały dla siebie 

 osoba, która próbuje zrozumieć i przeanalizować przekaz 

 osoba, która otrzymuje wiadomość, dekoduje/ rozszyfrowuje i interpretuje 
rzeczywistą wiadomość 

 dane przesłane przez nadawcę oraz informacje, które otrzymuje odbiorca 

 kanał użyty do wysłania wiadomości 
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 gdy zamierzone znaczenie wiadomości wysłanej przez nadawcę jest inne niż 
znaczenie zinterpretowane przez odbiorcę 

 czynność odpowiadania na otrzymaną wiadomość przez odbiorcę 

Dekoder - Nadawca - Enkoder - Wiadomość - Odbiorca - Interpretor - Informacja zwrotna – Media/ 
Nośnik - Szum medialny 

Źródło: https://www.scribd.com/presentation/321725167/schramms-model-of-communication 
 
 
Część 3: CYBERPRZEMOC (ZAANGAŻOWANIE ŚWIADKÓW) 
 
Zakreśl właściwą odpowiedź. 
 
1.  Cyberprzemoc można zdefiniować jako wykorzystanie komunikacji elektronicznej do wyśmiewania,                                 

znęcania się lub krzywdzenia osoby, zazwyczaj za pomocą wiadomości o charakterze zastraszającym   
lub zawierającym groźby. 
a) prawda 
b) fałsz 
 

2.    Która rzecz nie jest typowa dla przemocy w sieci? 
a)    powtarzające się zachowanie 
b) zamiar wyrządzenia krzywdy 
c) chęć zawstydzenia 
d) brak intencjonalności 

 
3. Kogoś, kto wykorzystuje technologię do nękania, zawstydzania, zastraszania lub prześladowania 

kogoś w Internecie nazywamy 
a) Cyber dręczyciel 
b) Ofiara 
c) Widz bierny 
d) Widz/Świadek aktywny 

 
4. Kogoś, kto jest świadkiem znęcania się, ale się nie angażuje nazywamy 

a)  Cyberbully 
b)  Ofiara 
c)  Widz/ Świadek bierny 
d)  Widz/ Świadek aktywny 

 
5. Osoba, która wie, co się dzieje i że coś jest nie tak oraz robi coś, aby wszystko naprawić to 

a) Cyber dręczyciel/ Cyberbully 
b) Ofiara 
c) Widz 
d) Świadek aktywny 

 
6. Osoba, która jest prześladowana w Internecie, nazywana także „celem” to 

a) Cyberbully 
b) Ofiara 
c) Widz 
d) Świadek aktywny  
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7. Polega na wysyłaniu przez „łobuza” obraźliwych i złośliwych wiadomości do osoby lub grupy i często 
jest  wielokrotnie powtarzane. 
a) Podstęp 
b) Wyjawienie 
c) Niepokojenie/ Dręczenie 
d) Seksting 

 
8. Walka online, odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów                       

internetowych lub chat roomów/pokojów rozmów. Jest to rodzaj publicznego zastraszania, które 
często zawiera nieprzyzwoite słownictwo lub obelgi w kierunku określonej osoby. 
a) Wojna na obelgi 
b) Naciąganie 
c) Wyjawienie 
d) Maskowanie 

 
9. Sytuacja, w której dręczyciel tworzy fałszywą tożsamość, aby anonimowo kogoś nękać. Oprócz 

tworzenia fałszywej tożsamości dręczyciel może podszywać się pod kogoś innego, aby wysłać 
złośliwe wiadomości do ofiary. 
a) Wyjawienie 
b) Seksting 
c) Maskowanie 
d) Podstęp 

 
10.Gdy dręczyciel udostępnia publicznie informacje osobiste i prywatne, zdjęcia lub filmy o kimś. 

a) Dręczennie 
b) Podstęp 
c) Wyjawienie 
d) Cyberstalking 

 
11. Czynność polegająca na zdobyciu Twojego zaufania w celu ujawnienia tajemnic lub wstydliwych 

informacji, które cyberprześladowca następnie udostępnia publicznie online. 
a) Cyberstalking 
b) Sexting 
c) Podstęp 
d) Wyjawienie 

 
12. Cyberprześladowca…. 

a) może nie wiedzieć, jak wyrazić swoją złość we właściwy sposób 
b) zawsze ma wysoką samoocenę 
c) mógł sam być ofiarą cyberprzemocy 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 

 
13. Dzieci, prześladowane w sieci mogą 

a) dostawać złe oceny 
b) mieć problemy zdrowotne 
c) popełnić samobójstwo lub dokonać samookaleczenia 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 
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14. Ludzie prześladowani w sieci… 
a) są również często prześladowani w realu 
b) lubią zwracać na siebie uwagę 
c) są zawsze nastolatkami 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 

 
15. Świadek bierny… 

a) widzi, co się dzieje, ale nic nie mówi i nic nie robi 
b) po prostu po cichu obserwuje prześladowania, zwykle pogarszając sytuację. 
c) nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie problemu 
d) wszystkie powyższe 
e) żadne z powyższych 

 
16. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 

a) Chłopcy częściej padają ofiarą cyberprzemocy niż dziewczęta. 
b) Cyberprzemoc nie jest tak zła jak nękanie w prawdziwym życiu, ponieważ zwykle łatwo o tym 

zapomnieć. 
c) Osoby zaangażowane w nękanie  odczuwają i doświadczają skutków tego aktu aż do 

dorosłości. 
d) Nie istnieją żadne przepisy dotyczące zastraszania i / lub dokuczania w sieci. 

 
17. Który z poniższych sposobów nie jest dobrym sposobem walki z cyberprzemocą? 

a) Ignoruj osobę. 
b) Powiedz rodzicom lub nauczycielowi. 
c) Usuń wiadomość/ wiadomości. 
d) Zapisz wiadomości jako dowód. 

Wyraź swoją opinię w kilku słowach. 

1. Co nauczyciele mogą zrobić aby zapobiec przemocy w sieci?? 

 

 

2. Co rodzice mogą zrobić żeby zapobiec przemocy w sieci? 

 

 

3. Co twoi rówieśnicy mogą zrobić aby zapobiec przemocy w sieci? 
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Apps VLM  

Tabele  

(w toku nauczania) 
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Tabela oceny – praca w grupie  

KATEGORIA 4 3 2 1 

 Udział Zawsze dostarcza 
przydatnych 
pomysłów podczas 
uczestnictwa w grupie 
i dyskusji w klasie. 
Lider, który wkłada wi 
wysiłku. 

Zwykle dostarcza 
przydatnych 
pomysłów podczas 
uczestnictwa w 
grupie i dyskusji w 
klasie. 
Silny członek grupy, 
który bardzo się 
stara! 

Czasami dostarcza 
przydatnych 
pomysłów podczas 
uczestnictwa w 
grupie i dyskusji w 
klasie. 
Zadowalający 
członek grupy, 
który robi to, co 
jest wymagane. 

Rzadko dostarcza 
pożytecznych 
pomysłów podczas 
uczestnictwa w 
grupie i dyskusji w 
klasie. Może 
odmówić udziału. 

Rozwiązywanie 
problemów 

Aktywnie szuka i 
sugeruje rozwiązania 
problemów. 

Ulepsza 
rozwiązania 
sugerowane przez 
innych. 

Nie sugeruje ani 
nie precyzuje 
rozwiązań, ale 
chętnie 
wypróbowuje 
rozwiązania 
sugerowane przez 
innych. 

Nie próbuje 
rozwiązywać 
problemów ani 
pomagać innym w 
rozwiązywaniu 
problemów. 
Pozwala innym 
wykonywać pracę. 

Stosunek Nigdy nie jest 
publicznie krytyczny 
wobec projektu lub 
pracy innych osób. 
Zawsze ma 
pozytywne 
nastawienie do 
zadania (zadań). 

Rzadko jest 
publicznie 
krytyczny wobec 
pomysłu lub pracy 
innych osób. Często 
ma pozytywne 
nastawienie do 
zadania (zadań). 

Czasami publicznie 
krytycznie ocenia 
pomysł lub pracę 
innych członków 
grupy. Zwykle ma 
pozytywne 
nastawienie do 
zadania (zadań). 

Często publicznie 
krytycznie odnosi 
się do projektu lub 
pracy innych 
członków grupy. 
Często ma 
negatywne 
nastawienie do 
zadania (zadań). 
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Nazwisko ucznia: ___________________                          Nazwa grupy:    ______________________ 

(Źródło:  www.ohiotechprep.org/pathways/IBLs/SoundsLikeAPlan.doc) 

Tabela Ewaluacji Produktu 

(faza tworzenia) 

Nazwisko ucznia/ Nazwa grupy: ______________________ 

Uwagi nauczyciela Uwagi ucznia 

  

  

 

Koncentracja na 
zadaniu 

Konsekwentnie 
koncentruje się na 
zadaniu 
i co należy zrobić. 
Bardzo samodzielny/-
a. 

Koncentruje się na 
zadaniu i tym, co 
należy zrobić przez 
większość czasu. 
Inni członkowie 
grupy mogą liczyć 
na tę osobę. 

Nie zawsze skupia 
się na zadaniu i 
tym, co należy 
zrobić przez 
pewien czas. 
Inni członkowie 
grupy muszą 
czasem narzekać, 
szturchnąć i 
przypomnieć, aby 
ta osoba 
wykonywała 
zadania. 

Rzadko 
koncentruje się na 
zadaniu i tym, co 
należy zrobić. 
Pozwala innym 
wykonywać pracę. 

Praca  z 
innymi 
uczniami 

Zawsze słucha innych, 
dzieli się  i wspiera ich 
wysiłki. Stara się, aby 
inni dobrze ze sobą 
współpracowali. 

Zwykle słucha 
innych, dzieli się z i 
wspiera ich wysiłki. 
Nie wywołuje 
„zamętu” w grupie. 

Często słucha 
innych, dzieli się z i 
wspiera ich wysiłki, 
ale czasami nie jest 
dobrym członkiem 
zespołu. 

Rzadko słucha 
innych, dzieli się i 
wspiera ich wysiłki. 
Często nie jest 
dobrym graczem 
zespołowym. 
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Kryteria 
ewaluacji 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4  

Wartość___ Wartość ___ Wartość ___ Wartość ___  

      

      

Ukończenie 
zadania 

Zadanie 
nieukończone 

Zadanie 
ukończone w 

znacznym stopniu 

Zadanie 
ukończone w 

stopniu 
zadawalającym 

Zadanie 
ukończone na 

czas i właściwie 

 

Znajomość 
treści 

Nie przejawia 
rozumienia treści 

Przejawia 
rozumienie do 

pewnego stopnia 

Przejawia 
właściwe 

rozumienie treści 

Przejawia 
wyjątkowe 

rozumienie treści; 
podaje szczegóły 

 

Słownictwo i 
struktury 
językowe 

(w tekstach I 
prezentacji) 

Informacja 
niejasna. 
 Ubogie 

słownictwo 

Przekaz jasny ale 
niewiele 

szczegółów. 
 Ubogie ale 
stosowne 

słownictwo 

Przekaz jasny, ze 
szczegółami. 

Właściwe 
słownictwo 

Przekaz jasny i 
bogaty w 
szczegóły. 

Bogate i właściwe 
słownictwo 

 

Wykonanie/ 
technologia 

Nie przywązuje 
wagi do techniki. 

Słaby wybór 
mediów/ 

materiałów 

Technika 
adekwatna, 

nieliczne 
potknięcia. 

Właściwy wybór 
mediów/ 

materiałów 

Umiejętne 
zastosowanie 

techniki. Bardzo 
dobry wybór 

mediów/ 
materiałów 

Znakomity dobór 
i użycie mediów/ 

materiałów i 
narzędzi; 

znakomita 
technika 

wykonania, 
dbałość o 
szczegóły 
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Orginalność i 
kreatywność 

Wykazuje 
niewielką 

oryginalność i 
kreatywność 

Niewiele 
interesujących 

pomysłów i  
ciekawostek 

Uczeń adaptuje 
inne pomysły i 
tworzy własne  

 

Pomysły ucznia są 
bardzo 

interesujące, 
łączone w  

ciekawy sposób  

 

    Ogółem   
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ODNOŚNIKI DO SIECI (LINKI) 

Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci: 

https://cyberbullying.org 

https://www.endcyberbullying.org/  

https://bullyingnoway.gov.au/ 

https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it 

https://kidshealth.org/en/teens/cyberbullying.html 

https://kids.kaspersky.com/10-forms-of-cyberbullying/ 

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying 

https://www.equalityhumanrights.com/en 

https://drsaraheaton.wordpress.com/ 

https://mysocialsitter.wordpress.com/2015/07/28/the-relationship-between-cyber-bullying-
self-esteem-by-dr-melanie-hetzel-riggin/ 

https://meganpalmersportfolio.files.wordpress.com/2015/03/antibullying-group-proposal-
1.pdf 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/TE_LP_Feb_2016_KB_0.pdf 

http://www.webwewant.eu/documents/10180/24454/lesson_plan5-1.pdf/a841bbbe-9245-
49c7-b6ea-3c7e6d9ec333 

http://www.appsproject.eu 
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Empatia: 

https://onlinelearningtips.com/2015/11/creating-a-culture-of-empathy-to-combat-
cyberbullying/ 

https://www.theemotionmachine.com/empathy-and-perspective-taking/ 

https://www.willieverbegoodenough.com/resources/what-is-narcissism/#.Xvfm6kUzZJk 

https://www.qsstudy.com/business-studies/schramms-model-communication 

http://empathyed.org/index.php?Itemid=63&id=37&option=com_content&view=category 

http://erhs-anti-
bullying.weebly.com/uploads/8/4/8/9/8489488/9th_grade_class_meeting_book.pdf 

https://www.tolerance.org/ 

https://www.lacanonline.com/2010/09/what-does-lacan-say-about-the-mirror-stage-part-i/ 

https://www.teachthought.com/learning/the-role-of-empathy-in-learning/ 

Rola Mediów: 

https://www.socialmediatoday.com/ 

https://www.hopperhq.com/social-media-marketing-glossary-2018/ 

https://it.scribd.com/document/323660261/Models 

https://www.fix.com/blog/does-social-media-cause-depression/ 

https://www.liquidlight.co.uk/blog/social-media-and-its-uses/ 

https://www.marieclaire.com/culture/a16767138/social-media-narcissism/ 

Zaangażowanie Świadków i Odgrywanie Ról 

https://onlinesense.org/cyber-bullying-bystanders-teens/ 

https://antibullying.nsw.gov.au/media/documents/activities/Anti-bullying-Activity-Booklet-
A4.pdf 

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-role-play/ 

https://smallbusiness.chron.com/role-play-ideas-conflict-2662.html 

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-role-play/ 
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https://sportnz.org.nz/assets/Uploads/attachments/managing-sport/officials-and-
volunteers/Managing-conflict-role-play-observation-sheet.pdf 

https://www.schoolnet.org.za/wp-content/uploads/ICT4RED-Module-Three-Role-Play-
Teacher-Manual.pdf 

https://www.wattpad.com/228801892-roleplay-ideas-the-roleplay-questionnaire 

https://choices.scholastic.com/pages/ideabook/2016/11/a-role-play-activity-to-teach-
conflict-resolution.html 

http://www.homeofbob.com/cman/intrvntns/rolePlay.html 

http://internet.savannah.chatham.k12.ga.us/district/AcademicAffairs/PBIS/Documents/Lesso
ns/Middle%20school/School-Wide/Be%20Responsible/Bystanders%20and%20Bullying-
%20What%27s%20Their%20Role.pdf 

Testowanie: 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=cyber-bullying-quiz_4 

https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/empathy 

https://reviewgamezone.com/mc/candidate/test/?test_id=29225&title=Cyber%20Bullying 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cyber-Bullying-Pre-Test-2802472 

https://www.slideshare.net/anysstomei/social-media-as-educational-tool 

https://www.triviaplaying.com/927-Social-Media-Trivia-Quiz-Questions-Answers.htm 

https://www.dmnews.com/marketing-channels/social/article/13036223/the-hub-quiz-test-
your-social-media-knowledge 

Cyfrowe opowiadanie historii: 

https://cooltoolsforschool.net/digital-storytelling/ 

https://www.techlearning.com/tl-advisor-blog/30-sites-and-apps-for-digital-storytelling 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/ 

Dalsze odniesienia można znaleźć w poszczególnych modułach. 
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Strony internetowe, do których odwołują się dokumenty badawcze APPs: 

https://cyberbullying.org/about-us 
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