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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejna odsłona biuletynu. Tym razem
wydajemy go przy okazji XI Gdyńskiej Debaty Młodych „Współczesna komunikacja - wczoraj listy, dzisiaj online”. Znamienne jest to, że czy chcemy czy też
nie podnosimy temat, a zarazem sie w niego wpisujemy. Kiedyś
ten biuletyn byście dostali w wersji papierowej. Możliwe, że ktoś z
Was usiadłby do porannej małej czarnej i zapach świeżego druku
splótłby się z aromatem swieżo palonej kawy. Dzisiaj? Jest inaczej,
forma elektroniczna, pliki zapisywane w różnych formatach, które
mają dotrzeć wszędzie tam, gdzie listonosz nie dostarczy poczty.
Czy to znak czasów? W pewnym sensie na pewno. Czy na stałe
jesteśmy skazani na nowoczesne formy komunikacji? Obserwując obecny rynek trend wydaje się nie do odwrócenia. Każdego
dnia zostajemy zalani setkami wiadomości, informacjami. Żyjemy
w czasach kiedy powstają nowe choroby, nowe nazwy tzw. nowomowa która elastycznie oraz subtelnie balansuje na granicy
między wczoraj, a dzisiaj. Jedno z takich określeń to „overload”
czyli nic innego jak przeładowanie informacji. Kiedyś najlepsza
biblioteka uniwersytecka na świecie w Quenns College w Cambridge była w posiadaniu 199 ksiązek. Dzisiaj co roku na świecie
drukuje się 300 tys. nowych książek. Znam osoby, które 199 książek
trzymają na półce w salonie. Natłok informacji oraz intensywność
powstawania nowych kanałów informacyjnych powoduje, że
wniosek nasuwa się sam - przeładownie informacji będzie stanem
permanentnym. Gdzie My w tym jesteśmy? Czy mamy nad tym
kontrolę, czy w ogóle cała te zjawisko można kontrolować? Na
łamach biultetynu zadaliśmy pytanie ocierające się o ten aspekt.
Mając świadomość, że to co przeczytacie dzisiaj - jutro może być
nieaktualne, zapraszamy do lektury.

Paweł Ciosk
Członek Rady Fundacji Pomeranian Students’ Coalition
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Rozmowa z dr Maciejem Dębskim, prezesem zarządu fundacji „dbam o mój z@sięg”
Rozmawia PATRYCJA RAJEK

FONOHOLIZM - WSPÓŁCZESNA
CHOROBA?
Skąd wziął się pomysł na stworzenie fundacji „Dbam o mój Zasięg”?

Z własnego doświadczenia. Przez wiele lat (w sumie od 2001roku) zawodowo zajmowałem się na Uniwersytecie
Gdańskim problematyką bezdomności,
przemocy i uzależnień od substancji
chemicznych typu alkohol, narkotyki,
dopalacze. Natomiast byłem w pełni świadomy, że oprócz uzależnień od
substancji istnieje cała sfera uzależnień
od czynności, czyli uzależnień behawioralnych. Pomyślałem, że skoro ja jestem
tak bardzo przywiązany do telefonu
komórkowego i skoro moja córka jest
mocno przywiązana do telefonu komórkowego. I skoro bardzo często przebywając w jednym pomieszczeniu korzyBIULETYN XI - 2016

stamy i porozumiewamy się za pomocą
telefonu komórkowego to pomyślałem
sobie, że to doskonały czas na to, żeby
podjąć naprawdę bardzo fajne wyzwanie naukowe a mianowicie razem z moimi studentami wpadliśmy na pomysł,
że przeprowadzimy wstępne pilotażowe
badania dotyczące fonoholizmu czyli
nałogowego korzystania z telefonu komórkowego. Dla mnie to taka funkcja
autoterapeutyczna, ponieważ widzę,
że nie tylko ludzie młodzi, ale też 40-,
50- latkowie, którzy siedzą przy stołach
w kawiarni tak naprawdę nie dyskutują tylko cały czas mają to narzędzie
w ręku. Kładą się z telefonem, budzą się
z telefonem, zabierają do toalety. Pomyślałem, że coś musi być na rzeczy,
że ten telefon rzeczywiście tak bardzo
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mocno wiąże. Badania amerykańskie
mówią, że można się nawet zakochać
w swoim telefonie (uaktywniają się takie obszary w mózgu jak podczas zakochania). Pomyślałem sobie, że zrealizujemy wstępne badania dotyczące
fonoholizmu czyli niekontrolowanego
korzystania z telefonu komórkowego.
Kiedy zobaczyłem wstępne wyniki tego
badania pilotażowego, to doszliśmy do
wniosku z całym zespołem, że nie da
rady tych wyników ogarnąć i zabrać się
za nie tylko pod kątem naukowym, tylko naprawdę przyszedł czas żeby wziąć
byka za rogi i naprawdę zmierzyć się
z tym co wydaje się być nieuniknione,
ponieważ dzisiaj stawiam tezę, że nie
ma opcji żeby młoda osoba komunikowała się bez nowych narzędzi technologicznych. Tak powstał pomysł założenia
fundacji „Dbam o mój zasięg”, aby edukować tych, którzy z różnych względów
nie zdążyli za postępem technologicznym. Reasumując pomysł na fundację
wynika bezpośrednio z wyników badań
z własnych doświadczeń i z własnych
obserwacji.
Pańska fundacja przeprowadziła eks-

www.gdm.fundacjapsc.pl

peryment, który polegał na zebraniu
grupy nastolatków, którzy na trzy dni
zrezygnują z nowoczesnych technologii typu telefon, laptop, tablet, Internet.
Może Pan opowiedzieć o tym projekcie?
Rzeczywiście, rok po badaniu pilotażowym w Gdyni stwierdziliśmy, że nie
wystarczą badania ilościowe, ponieważ wiele dzieje się pomiędzy słupkami
w statystyce, że tak naprawdę cały koloryt, barwa i wszystko to, co piękne bądź
tragiczne dzieje się w opowieściach jakościowych. Zaplanowaliśmy z moimi
pracownikami eksperyment odcięcia
chętnych na trzy doby od Internetu, telefonów, komputerów, tabletów- mogli
tylko słuchać radia. Oczywiście nikt im
nie zabrał tych narzędzi, umówiliśmy
się po prostu, że ich nie używają. Mieli
w ciągu tych trzech dni pisać pamiętnik.
No i muszę przyznać, że eksperyment
odbił się dużym echem w Polsce i za
granicą, ponieważ nawet profesorowie
z Kanady i z Chin chcą go transponować
u siebie (ale w Chinach jest to niemożliwe, bo jak się zabierze młodemu telefon to jest to zagrożenie życia i zdrowia,

-7-

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

bo tam w telefonie jest wszystko). Wiele
osób sobie poradziło z tym eksperymentem i tak naprawdę chciałoby go jeszcze powtórzyć. Jak pytaliśmy dlaczego przystępują do tego eksperymentu
to dwa motywy były przeważające. Po
pierwsze: chęć sprawdzenia czy ja dam
radę a drugi, ja go nazywam motywem
poznawczym: że chcieliby zobaczyć jak
to jest żyć bez tego wszystkiego. Kilka
najważniejszych wniosków: po pierwsze
im się bardzo podobało i by chcieli dłużej i więcej, po drugie udało nam się wywołać coś co w kulturze jest napisane
jasno - fonoholik to osoba uzależniona
od telefonu, jeżeli mu się zabierze to on
ma takie same odstawienne symptomy
jak alkoholik, więc niektóre osoby, były
agresywne, drżały im ręce, były płaczliwe, po prostu nie potrafiły poradzić sobie bez tego co mają cały czas przy sobie. Najgorsze były wieczory, kiedy sieć
oparcia się skończyła w szkole, rodzice
już dawno w swoich pokojach. Godzina 21:00, 22:00 to właśnie ten czas kiedy jest największe obciążenie na sieci
a tutaj nie ma możliwości. Kolejny bardzo ważny wniosek, który będziemy
podkreślali, to to, że osoby, które mają
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pasje, zainteresowania, które coś robią
tak naprawdę nie miały żadnych problemów z odstawieniem telefonu, Ci
którzy drżeli, byli agresywni, płaczliwi to
te osoby, które się tak naprawdę nudzą,
więc jeśli jesteś rodzicem takiego dziecka to zastanów się, jak planuje mu czas.
Kolejna rzecz, która wyszła z tego eksperymentu to to, że stety albo niestety jest to opowieść o kondycji rodziny,
również o uzależnionych rodzicach.
Czy może Pan przytoczyć jakieś zapiski,
wnioski z prowadzonych dzienników?
Obecnie jesteśmy na etapie analizy
materiału, natomiast już teraz mamy kilka spostrzeżeń w kontekście dzienników
i muszę powiedzieć, że gdybym dzisiaj
planował eksperyment to wyglądałby
on zupełnie inaczej. Myślę, że wyłączyłbym z tego eksperymentu dzieci ze
szkoły podstawowej, ponieważ wgląd
w siebie uczniów szkół podstawowy jest
nieporównywalnie niższy niż licealisty
lub osoby ze szkoły pondagimnazjalnej
– widać to było bardzo w dziennikach.
Zdania były chaotyczne, nielogiczne,
krótkie. Więc to był pierwszy wniosek
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– że była różnica w prowadzeniu tych
dzienników. Formuła tych dzienników
była formułą otwartą i kreatywną, więc
niektórzy wyklejali, niektórzy pisali wiersze a jedna osoba narysowała komiks.
Chyba nie spodziewaliśmy się w tych
dziennikach tak głębokich przemyśleń, większość z osób biorących udział
w eksperymencie wracało do braku
obecności w ich życiu rodziców. Jest
w tych dziennikach wołanie i prośba
o zauważenie. Druga rzecz którą zauważyliśmy w tych dziennikach to czekanie na możliwość korzystania z telefonu. Ten materiał jest bardzo gruntownie
do przerobienia, więc więcej będę
w stanie powiedzieć we wrześniu. Na
ten moment uważam, że się bardzo
sprawdziły, bo pełniły też funkcję autoterapeutyczną.
Pańska fundacja głosi hasło bezpiecznego korzystania z nowych narzędzi
technologicznych, może Pan powiedzieć co dla Pana oznacza to bezpiecznego korzystanie?
Ponad 50% wśród młodzieży, którą przebadaliśmy w całej Polsce ma coś w telefonie lub w Internecie czego się wstydzi
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i nie chce pokazywać innym. 15% mówi,
że robi sobie intymne zdjęcia i wysyła
do sieci, 25% młodzieży mówi, że takie
dostaje, więc dla mnie bezpieczne używanie to używanie świadome z takim
kontekstem, ze jak się coś wrzuci do
sieci, to to po prostu żyje. Bezpieczne
używanie to też dla mnie kwestia odpoczywania od tych narzędzi, ponieważ
bycie offline od razu uruchamia u nas
syndrom FOMO (Fear of measing out),
dlatego fonoholik ma zawsze telefon
przy sobie, zawsze go odbiera, musi być
cały czas w sieci bo inaczej jest zestresowany. Więc te bezpieczne sposoby są
bardzo proste i mają na celu pokazanie, że to ja kreuje swój czas i to ja uruchamiam aplikację, że to ja prowadząc
samochód nie używam telefonu (uważa
się, że co trzeci wypadek jest spowodowany używaniem telefonu). Więc najważniejsze jest bardzo szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo
w rodzinie, w szkole, na ulicy.
Czy uważa Pan za dobry pomysł wprowadzanie i szerzenie nowoczesnych
technologii w szkołach i w procesie nauczania?
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Wrócę do eksperymentu – najtrudniejszą rzeczą, którą zgłaszała młodzież to
to, że zostali odcięci również od tego
co się dzieje w szkole, ponieważ wielu
uczniów ma swoje fan page, co więcej
nauczyciele przez facebook’a wysyłają
prace domowe, więc wiele osób, które postanowiły wziąć udział w eksperymencie szło do szkoły z przekonaniem,
że są zajecia, natomiast w tzw. międzyczasie na facebook’u ktoś odwołał, więc oni szli i zajęć nie było. Myślę,
że szkoła będzie korzystała z nowych
technologii i bardzo dobrze, natomiast
w tym korzystaniu zarówno w szkole jak
i w domu muszą być wprowadzone zasady. Ja jestem za tym, żeby kreatywny
nauczyciel wziął swoich uczniów i przeprowadził całą lekcję z wykorzystaniem
technologii. To czego obecnie brakuje to szkolne programy profilaktyczne
w zakresie szeroko rozumianych e-uzależnień. Czyli potrzeba wieloletnich
oddziaływań, które by pokazywały to
bezpieczeństwo w korzystaniu z różnych
urządzeń. I to jest pierwsza rzecz, druga
rzecz to zasady. Trzecia rzecz to co zrobić w szkołach żeby dzieciaki zamiast
na przerwach grać w gry, przeglądały
Internet wchodziły ze sobą w interak-

www.gdm.fundacjapsc.pl

cje na przerwach, ponieważ uważam,
że powinniśmy dbać o równowagę psychiczną dzieci.
Czy reklamy, kampanie społecznie lub
programy profilaktyczne mogą pomóc
w walce z fonoholizmem? Jaki powinien
być dobry program profilaktyczny?
Dobry program profilaktyczny to taki,
który angażuje nie tylko dzieci, ale też
nauczycieli i rodziców a może przede
wszystkim rodziców, ponieważ 60% przebadanej młodzieży twierdzi, że nie ma
żadnych zasad w korzystaniu z telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych
w domu, 43% młodzieży mówi, że spożywa posiłki razem z rodzicami używając
telefonu, 15% mówi, że ich rodzice dają
im więcej czasu na korzystanie z Internetu, żeby sami załatwili swoje sprawy. Oczywiście program musi być dopasowany do intelektualnego rozwoju
dziecka, trzeba zadbać o to żeby treści
przekazywane w programach profilaktycznych były dostosowane do odbiorców. Przy tworzeniu programu profilaktycznego muszą być zaangażowani
nauczyciele.
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Rozmowa z ADrianem Łukaszewskim
Członkiem szefostwa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi
Gdańskiej ds. Promocji i wizerunku
Rozmawia agata pawlaczyk

Ten co zostaje w miejscu,
ten siĘ cofa
Jedną z najstarszych organizacji har-

ją i realizują projekty najczęściej są

cerskich jest Związek Harcerstwa Pol-

wymieszane

skiego,

aktywnie

Polski. Używamy nowych technologii

liczna grupa dzieci i młodzieży. Jak

codziennie bo bez nich nie udałoby

w takiej organizacji wygląda komuni-

się porozumieć naraz z wszystkimi har-

kacja młodych osób?

cerzami w całej Polsce i razem osią-

gdzie

działa

tak

z

wolontariuszy

z

całej

gnąć sukces.
Komunikacja miedzy członkami Związku Harcerstwa Polskiego jest bardzo

W jaki sposób harcerstwo łączy dwie

ważna. Porozumienie się przy tak licz-

sfery: nowoczesną technologie i tra-

nej grupie osób jest nie lada wyzwa-

dycyjne metody komunikacji ?

niem. Nowe technologie, social media bardzo ułatwiają kontakt ze sobą.

Związek Harcerstwa Polskiego, jest or-

Jest nas ponad 100360 osób. Ludzi

ganizacją która idzie z duchem cza-

którzy chcą i robią ze sobą wielkie

sów. Ludzie się zmieniają tak szybko

rzeczy. Nie byłoby sukcesu bez komu-

jak biegnie nasz świat. Ten co zostaje

nikacji. Zespoły, które ze sobą pracu-

w miejscu ten sie cofa. Nasi Instruk-
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torzy jako wolontariusze wychowują
i wspierają rozwój młodego człowieka. Co z tego, że nauczymy harcerza
posługiwać się mapą z lat pięćdziesiątych? Skoro w dzisiejszej dobie nie
jest to praktyczna umiejętność. Młody
człowiek musi umieć posługiwać sie
mapą google czy innymi aplikacjami, które pomogą mu w dzisiejszym
świecie.

Staramy się łączyć naszą

tradycję, bliskość natury z nowoczesnością. Budowanie zamków z szyszek
zamieniliśmy

na

budowanie

dronów

czy naukę profesjonalnej obsługi programów i sprzętu do kręcenia filmów.
Żyjemy w czasach gdzie bez telefonu nie można wyjść z domu, a jednak
to harcerstwo potrafi oderwać się od
nowoczesnej technologii, mógłby Pan
przybliżyć nam ten temat?
Oczywiście nasze obozy, biwaki, czas
w

którym

wspieramy

wszechstron-

ny rozwój młodego człowieka wykorzystujemy

głównie

pod

namiotami

w lesie. Ja osobiście zawsze wybieram miejsce bez zasięgu żeby każdy
mógł

odpocząć

od

telefonu.

Życie

i tożsamość wirtualna jest normą dlatego nie uciekamy od tego. Facebook i inne portale społecznościowe są
genialnym narzędziem, gdzie możemy
pokazać nasze osiągnięcia, to czym
się zajmujemy. Dzięki nowym technologiom

społecznościowym

możemy

szerzej widzieć wiele rzeczy ale też
i je pokazywać. Żyjemy w pięknych
czasach gdzie świat stoi jeszcze bardziej otwarty dla tych co chcą.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Rozmowa z PAWŁEM orzechowskim
reprezentantem wykorzystania najnowszych
technologii w procesie komunikacji online
Rozmawia aleksander jabłoński

technologia pozwala mi się
dokształcać i rozszerzać wiedzę
Czy wyobraża Pan sobie komunikację bez

kę w życiu dzisiejszego społeczeństwa na

użycia Internetu w dzisiejszych czasach?

świecie, zależną od wieku ludzi i zaawansowania technologicznego, ale jak popa-

Na to pytanie można odpowiedzieć po pro-

trzmy jeszcze dogłębniej na ten temat, to

stu „nie, nie wyobrażam”. I zakończyć te-

zauważymy, że Internet jest dzisiaj zakorze-

mat. Przecież każdy z nas dzisiaj, w mniej-

niony praktycznie w każdą technologię czy

szym lub większym stopniu, głównie w zależ-

aspekt życia: telewizja, nawigacja, zaku-

ności od wieku, komunikuje się przez Internet

py, gazety, marketing, gry, etc. Stąd, mało

używając do tego emaila czy facebooka i

tego, że nie wyobrażam sobie, komunika-

ogląda czy nawet czyta strony interneto-

cji bez użycia Internetu. Zaryzykowałbym

we (pamiętajmy, że strony internetowe są

stwierdzenie, że gdyby w dzisiejszym świe-

dzisiaj istotnym medium komunikacyjnym).

cie zabrakło Internetu, spowodowałoby to

I trudno sobie wyobrazić by nagle przestać

globalny kryzys albo bardziej krach świato-

pisać emaile, przestać przeglądać co nasi

wej gospodarki.

znajomi albo celebryci publikują na swoich
profilach społecznościowych czy wreszcie

Jak

postępująca

technologia

przestać czytać wiadomości na portalach

Pana organizację pracy?

zmieniła

medialnych. To już by spowodowało pustZ jednej strony technologia spowodowała,
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że moja organizacja pracy opiera się o na-

dawnego typu komunikacji, lecz raczej, że

rzędzia, które stanowią dla mnie miejsce do

przenosimy ją w nieformalną cześć naszego

przechowywania informacji, które pozwa-

życia, na spotkaniach po pracy.

lają mi śledzić postępy mojej (i nie tylko)
pracy, utrzymują historię wykonanych dzia-

Więcej jest zalet czy wad komunikacji in-

łań, pozwalają mi planować prace, zarzą-

ternetowej?

dzać projektami a nawet całą firmą. To, co
kiedyś robiłem stosując kalendarz-notatnik,

Myślę, że jedyną wadą komunikacji in-

dzisiaj robię stosując rozbudowane elektro-

tenretowej jest jej powierzchowność. Nie

niczne narzędzia (głównie Redmine). Z dru-

wiem czy to zreszta dobre słowo. Chodzi mi

giej strony technologia, która spowodowa-

o to, że komunikując się „internetowo”

ła powszechność komunikacji, pozwala mi

ludzkość z jednej strony stosuje skróty komu-

się dokształcać i rozszerzać wiedzę w zakre-

nikacyjne. Zamiast wypowiadać się pełny-

sie podejścia do organizacji pracy, nawet

mi zdaniami, używa haseł, obrazków, emo-

do stopnia jak dzisiaj zastosować tradycyj-

tikonów, które powodują, że komunikacja

ne narzędzie by zoragnizować sobie pracę

traci na wartości. Z drugiej strony wysyła-

lepiej (patrz minutnik kuchenny i technika

my albo powielamy mnóstwo informacji,

Pomodoro).

które nie mają w sobie żadnej wartości.
Coś gdzieś zasłyszane, zobaczone, to już

Czy widzi Pan różnice w sposobie komuni-

jest wysyłane dalej bez chwili zastanowie-

kacji ze współpracownikami/podwładnymi

nia. Jeśli jednak zaczniemy komunikując

teraz i na początku swojej kariery zawodo-

się myśleć, jak to sie kiedyś mówiło „ce-

wej?

dzić słowa” wówczas uda się nam tą wadę
zniwelować. Nie jest to łatwe, zwłaszcza

Kiedyś było 99% spotkań i rozmów twarzą w

dla ludzi młodych, ale myślę, że z czasem

twarz. Potem pojawił sie e-mail, ale głównie

człowiek jako istota rozumna poradzi sobie

dla komunikacji na zewnątrz firmy, potem

z tym. Pozostałe aspekty komunikacji inter-

także wewnątrz, ale głównie jako medium

netowej: możliwość codziennej rozmowy

do potwierdzania ustaleń na spotkaniach.

z rodziną na drugim końcu świata, dostęp

Kiedyś też ta komunikacja była spokojniej-

do najnowszych informacji, o tym co się

sza, było ogólnie jej mniej, miała charakter

dzieje w najdalszych zakątkach świata, na-

bardziej ludzki. Dzisiaj komunikujemy się w

związanie współpracy gospodarczej z fir-

95% stosując Internet jako medium. Te po-

mami z Chin, USA, Indii itd. to same zalety,

zostałe 5% jak sądzę, to rozmowa czy to

których ilość przysłoni wady (jeśli jeszcze

osobista (spotkanie) czy także telefonicz-

jakieś istnieją poza tą wymienioną wyżej).

na. Dzisiaj prawie nie uzywamy e-maila

A mądre stosowanie komunikacji pozwoli te

lecz stosujemy narzędzia do komunikacji i

wady wyeliminować.

utrzymania jej historii, tak by z jednej strony odbywała się ona szybciej, ale by mo-

Jak zwiększyć swoją prywatność w me-

zna było również w łatwy sposób przeszuki-

diach społecznościowych?

wać komunikację. Komunikujemy się dużo
więcej, dynamiczniej, w szerszym zakresie,

Należy ich mądrze używać. Nie wpisywać

jest w tej komunikacji mniej tematów swo-

wszystkiego co ślina na język przyniesie. Nie

bodnych, a więcej konkretów dotyczących

umieszczać każdego zdjęcia, które zrobi-

pracy, funkcjonowania firmy, rozwijania się.

my lub wpadnie nam w ręce. Nie powie-

Co oczywiście nie znaczy, że rezygnujemy z

lać każdej informacji, która wydaje nam
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się ciekawa, zabawna. Zastanowić się nad

Na czym to w ogóle polega?

tym co robimy. „Zaplanować” działanie,
tak byśmy sobie lub komuś nie wyrządzili

Webinaria

krzywdy. Należy pamiętać, że media spo-

przez Internet, w których zamiast fizycz-

łecznościowe jak i Internet są głęboko

nego spotkania w sali, spotykamy się wy-

monitorowane, a ich zawartość przecho-

korzystując komputer podłączony do In-

wywana nawet po usunięciu. Dlatego po-

ternetu, otwierając specjalnie utworzoną

stępujmy mądrze, z rozwagą, rozsądnie.

stronę internetową, na której każdy uczest-

To wszystko jest dla ludzi, więc nie używa-

nik widzi prezentowany materiał i słucha

jąc mediów społecznościowych nie róbmy

prowadzącego

z siebie małp ;-)

W przeciwieństwie do konferencji, które na

to

konferencje

(czasem

też

prowadzone

go

widzi).

ogół wymagają od nas dojazdu a potem
Czy uważa Pan tak samo jak Robert Kraut,

wielogodzinnego zaangażowania, webina-

że Internet niszczy relacje społeczne i pro-

ria charakteryzują sie krótkim okresem trwa-

wadzi do alienacji i atomizacji społeczeń-

nia, najczęściej około 1 godziny. Dają rów-

stwa?

nież możliwość zadawania pytań.
Technologicznie webinaria to oprogramo-

Hmmm, pierwszy raz słyszę to imię i nazwi-

wanie udostępniane przez firmy świadczą-

sko:-) Ale sprawdziłem w między czasie

ce ten rodzaj usługi przez Internet, a które

i już wiem, notabene dzięki dzisiejszej tech-

daje możliwość współdzielenia pomiędzy

nologii (a dokładnie Wikipedii) :-). Zapew-

wiele osób ekranu komputera, plików, ta-

ne Robert Kraut, który specjalizuje się w te-

blicy do rysowania, ankiet, głosu i obrazu.

matyce psychologii w obszarach Internetu
i mediów społecznościowych, zbadał ten

Główną zaletą Internetu oraz komunikacji

temat bardzo dogłębnie i ma rację, więc

online jest brak granic, w związku z tym co-

nie będę z nim polemizował. Ja osobiście

raz szersza grupa jest tzw. „cyfrowych no-

się nad tym nigdy nie zastanawiałem, ale

madów”. Czy może nam Pan przybliżyć ten

jakby chwilę pomyśleć to faktycznie coś

termin?

z tym jest. A skoro jest to należy temu
w jakiś sposób przeciwdziałać. Nie wiem

Pierwszy raz słyszę to stwierdzenie. I żeby

czy Rober Kraut znalazł na to sposób,

przybliżyć je czytelnikom musiałbym wyko-

z mojego punktu widzenia to trochę jak

rzystać nowoczesną technologię i poszpe-

z alkoholem - przepraszam za porównanie:

rać w Internecie (nie tylko „wygooglać”)

wszystko jest dla ludzi. Mądre i rozsądne ko-

ale zajrzeć do róznych źródeł by wyrobić

rzystanie z takiego medium jakim jest Inter-

sobie zdanie, które mógłbym następnie

net nie uzależni, nie zniszczy relacji społecz-

przedstawić. A skoro wspominałem o mą-

nych i nie doprowadzi do alienacji i atomi-

drym korzystaniu z Internetu, proponuję by

zacji społeczeństwa. Potrzebna jest świa-

każdy z czytelników, samodzielnie w ra-

domość, że takie mogą być skutki i prze-

mach drobnej nauki, sam przeprowadził

ciwdziałanie temu, poprzez utrzymywanie

taki proces i nie tylko przybliżył ten termin

tradycyjnych kontaktów między ludzkich...

sobie ale był w stanie opowiedzieć o nim

Oczywiście nikt nie powiedział, że będzie

swoim rodzicom lub spotkanym na ulicy

łatwo;-)

osobom:-) Niech to będzie dla nas takie
zadanie w ramach przeciwdziałania temu

Mógłby Pan opowiedzieć trochę o nowo-

o czym mówi o Internecie Robert Kraut. Ja

czesnej technologii jakimi są webinaria?

już sprawdzam...
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