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Wprowadzenie

Ploblematyka Pańycypowania nastolatka w sieci w kontekście wińraLnej tożsamości,

relacji rodzimych i rówieśniczych w okesie ostatnich dziesięciu lat stanowi pżedmiot

niezwyk]ych zailrtelesowań badawczych pedagogów, socjologów, psychologów, czy

mediomawców' Zatem jui sam zamysł włączenia się przez mgr Paulinę Baxanską w ten nult

oraz naukorły dyskurs należy docenić. Szczególnie, że może stać się on wa]żnym głosem z

perspektywy dalszych eksploracji zagadnienia i rozwoju badań w zakesie pedagogiki

nredia1nej, pedagogiki społecznej' profilaktyki społecznej, socjologii edukacji i wychowania,

teorii i aks.jologii wychowania, a popżez to także rozwoju dyscypliny jaką jest pedagogika'

Puedłożona do oceny rozprawa doktoiska sytuuje się w centrum współczesnej pedagogiki

medialnej oraf pedagogiki społecznej czy socjologii wychowania, bov''lem Doktorantka

podejmuje ploblemy związale zarówno ze społecznymi (relacje rodzinne i rówieśnicfe' świat

wiltua1ny a fu <cjonowanie społeczne nastolatków)' jak i psychospołecmymi'

tożsamościowymi aspektami funkc.jonowania wspó,lczesnej m'łodzieży w dwóch równolegĘch



światach: społecmym i wirtualn}m. Niejcdnokotnie te ugie mają znaczący wpływ na

pierwsze, a więc rclacje niędzyludzkie (Iówieśnicze, rodzime)' współcześni badaczejak np'

Giddens (2008), Zwoliński (2014)' Manago, Taylor, Greenfield (2074), i il. zan'ł/dżają, że,ł'/

większości przypa<1ków nowocfesna techno]ogia, nieogrdniczony dostęp i nieograniczona ilośó

czasu spędzana W Intemecie, doprowadziła do ,,wykorzenicnia'' z życia społeczncgo,

rodzinnego' ',zniszczyła odległość''' preferując kontakry szybke, cfęste i błyskawica1e, ale tym

samym najczęściej pĘtkie i bef znaczenia dlalozwoju osobowego cz'lowieka. Niejednokotnie

w wirtualnym świecie m.|odzież gubi osobiste więzi z ir]nymi. Prfekonana o wańościowych

relacjach wiitualnych' wpada w pułapkę imitacji' Stąd tak ważna rcla rodziny i szkoły w

dostarczaniu młodzieży' jak najWięcej możliwości realizacji naturalnych potrzeb lozwojowych

i społecźnych w rodzinie' w szkole, w grupach lówieśniczych, by cyberprzestrzeń nie stała się

.jedyną' konstrukrywną |otmą zastępcfq relacj i nafuralnych, często związanq zpodejmowaniern

zachowań ryzykownych' Zaten zagadnienia podjęte przez mgT Paulinę Barańską uważaln za

szczególnie ważne f dwóch powodów: po pierwsze pozwalają poszeŹyć wiedzę na temat

witualtego funtc.jonowania i jego społeczno-osobowych konsekwencji dla rozwoju

młodzieŹy' Po drugie, zg'lębianie tego zaga.lnienia uważam za ważne z perspektywy

pŹygotowania do pracy zawodowej przyszłych nauczycieli (kształce ie) oraz aktymyclr

zarvodowo (dokszta.1canie, doskona1enie), a także z pęrspektyrly działań o charakterze

edukaryjnym adrcsowanych do rodficów nastolatków.

Badania nad młodzieżą we wspolczesnej polskiej pedagogice nie należą do często

podejmowanych, jednakże wyjątek stanowią kwestie zwiąfane z fuokcjonowaniem m,lodzieży

w środowisku/w pŹestrzeni wirfuainej' Mimo populamości zagadoienia badawczego,

uchwycenie jego złoŹonoścj z vz:rjętej pżcz Doktolantkę perspektywy jest dużym

wyzwaniem, którcgo podję'la się, uwzględniając najwazniejsze środowiska funkcjonowania,

życia i rozwoju młodzieży jakimi są rodzina, grupa rówieśnicza i media. Można powiedzieó,

że DoktorantlG podjęła trud badawczy' który jest w wąskim aspekcie kontynuacją

dotychczasowych projektów naukowo-badawczych podejmowanych przez takich badaczyjak:

Jacek Pyża1sk (np.2009,2018), Zbyszko Melosik (np' 2013' 2016), Mariusza Jędźejko (np'

2017), Roman Solecki (2017), Łukasz Tomczyk (np' 2018,2019) i in. wobec powyiszego, juz

w Ęm miejscu recenzji należy zwróció uwagę, że tematyka badań jest ważna i cenne dla

badaczy w dziedzinie muk społecznych ofaz może stalowió cenne ufirpełnienie

dotychczasowego dorobku badawczego pedagoglki rv Ęm zakresie.



Formalna struktura pracy

Przedlożona do oceny rozprawa doktorska liczy 225 ston w tym| bibliografia (wykaz

zródeł bib1iograficznych zawiera kilkadziesiąt pozycji dlu.](u zwartego, a takze lapolty i łódła

intemetowe), wfory narzędzi badawczych załączonych do aneksu ofuz streszczenia w języku

polskim i angielskim. W stnrkfuIze wyodrębniono wstęp, siedem głównych rozdziałów o|M

wnioski i propozycje działań'

Rozprawa ma spójną i logicmą strrkturę. składają się na nią rozdziały o zróżnicowarrej

i dość dobrze uzasad]iolej problemaryce. Uzasadnienia formutowane są prawidłowo i odnoszą

się do problematyki pracy oraz wybranej ońentacji metodologicznej' W pierwszych dwóch

Iozdziałńh teoretycznych Doktorantka omówiła kluczowe kategolie pojęciowe. w kolejnym

rozdzia]e pżedstawiła założenia mctodologiczne lealizowanego plojeku naukowo-

badawczego- W rozdzialach 4'5,6 t1 zaprezentowała rezultaty badań w.lasnych. Całość pracy

opakzonajest wstępem ofaz zakończeniem wpostaci własnej koncepcji działań wspierających

(cdukacja, prewencja, profilakĘka) młodzież w pozytywnym korzystaniu z nowoczesnych

techno]ogii i Źycia w wiftualnym świecie'

ocena Ie0reĘ c/nej /a$ar(ości d}\eftacji

w litelafuŹe z zakresu pedagogiki można odnaleźć liczne opracowania teolętyczne i

empiryczne dotyczące funkcjonowania młodzieĄ w przestrzeni wińuaLnej. Autorka podjęła

trud poszerzenia dotychczasowego dorobku badawczego w t}'1r1 zakesie. Aby wprowadzić

badaczy *. specyfikę myś1enia naukowego, waIunkrrjącego zamys,ł badawczy odwołała się do

dostępnej literafi'uy' JednakŹe litelafuIa nie jest najnowsza i najbardziej aktualna d1a

problenatyki badawczej' Brak także odniesień do literatllry anglojęZycznej z odniesieniem do

dokonań na arenie międzyrralodowym W interesującym DokorantĘ zal(resie' Ponadto nie

uwzg1ędnia najwauniejszych dokonań (typizacji, kategoryzacji w Ę.rn tożsamościowych

młodz]eży) w tym zakesie zarówno w części teoletycznej, jak i w dyskusji wyików badań

własnych'

W pierwszym rozdziale części teoretycznej Cł ąrąkterystlkc| społeczeńst\^)ą medialnega

Doktorantka plczenfujc spo.|eczeństwo medialne w pelspektywie mcluhanizmu, koncentruje się

na mediach eleklroniczoych oraz ich istocic w ksztaltowaniu Eeczywistości społecznej oraz

kompetencjaclr komunikacyjno medialnych wspó,iczesnego człowieka- w tcj części placy



uwaŹam, że warto pogłębić namysł nad specyfiką zmiany społecznej odwofując się do

stano\'/isk socjo1ogów i pedagogów (np' Giddens 2002' 2009' Szpnanski 2009, 2017, Melosik

2004, 2016, Morbitzer od 2002 i llast.) oraz konsekwencjach zmiany technologiczllo-

in|ormacyjnej, cyfryzacyjnej na funkcjonowanie 
.człowieka 

w świecie ,BĄmej

rzeczylvistości''. wówczas ,łatwiej moŻ1a by,loby ukazać specyfikę firnkcjonowania m,lodzieży,

zakouenionej W świat wifllalny oraz okeślić n, odzieżowe prccesy tożsamości (np' Szafiadec

2011 i nast., Pyża1ski, Tomczyk 201E)' czy ,,tożsamości z 1b'' (Mclosik 2016)'

Dnrgi rozdział pracy Mlo dżież jako Pokalenie u4lko,ń,nikó\,| 1,towych mediów w sposób

dość prccyzyjny został poświęcony współczesnej młodzieży (tu zaprezentowane zostały

typowe d1a niej generacje) oraz procesowi i wiodącym cz1'nnikom wanurkującyrn

konstmofuanie przez niq tożsamości' omówione czynniki w1nikające ze Zmian społeczno-

kulturowych olaz technologicznoinformacyjnych zostały o.lniesione poza plocesamj

konstruowania (czy lckonshuowania) tożsamości do najwa.zniejszyclr z pe$pektywy rofwojtl

trzech wiodących środowisk: lodziny, grup rówieśniczych olaz środowiska wińua]nego. w tcj

części pmcy teści (podrozdziĄ 1'4) plezentowane sq w sposób cieka\:\,Y, zaś pŹ}taczane

ŹIódła wiedzy są starannie dobrane i ciekawie interpletowane.

Myślę, że w rozdziaie drugim w podrozdziale zatytułowanym Nąstolatek w sicct _

v)yniki wbrą ych dotychcząs bądąń empirycz']cł Doktoralrlka, aby w pełni wyczelpać wiedzę

teoletyczną i dokomnia enpiryczne w omawianym zakesie, powinna poszeftyć p|zytacza e

Iaporq/ i stanowiska o naukowe opracowania Jacka Pyżalskiego (2009, 2010,201,2' f018 j

nast.), Romana Soleckiego (tu szczególnie polecam t(rmatycmie bardzo podobną pracę

badawczą Altrywność młodzież! \| cyberprzelt]zeni, Kraków' 2017) czy Łukasza Tomczyka

(201 1 , 20 1 8, 20 1 9) ' Pmcc badawcze wskManych autorów mogą stanowió cickawe uzupełnienie

specyfiki oddziĄwania mediów na konstruowanie toŹsamości olaz społecznych lelacji

współczcsnej młodziezy i ukształtować odpowiednią postawę badacza: a) interpretatora

badanych zjawisk oraz b) badacza dokonującego polównania badanych zjawisk w kontekście

plezentowanych mpo ó\\' olaz namysłu nad sposobcm prezentac.ji i dyskusji nad wynikami

badań zarówno innych badaczy' jak i własnych w cfęści empirycznej dysertacji' (Proponuję

podczas plzygotowywania pracy do druku wyjście pofa charakte|ystykę i szkolne

sprawozdanie z raportów bez krytycznego podejścia i bez ustalenia co istotnego z pe$pektywy

prowadzonych badań jest \ł.rapońach i co decyduje o Jej sposobie Iozu''nienia i prezentacji

badanych zjawisk).

Ponadto uwaian, że całość lozwaŻań teorerycznych powinna być uzupełniona o źródła

anglojęzycfne, które pozwoli,łyby na petniejsze poznanie Zachowań spo'łecmych olaz proceu



budowania tożSamości

globalnynt glokalnym

wspótczesnego nastolatka podęjmu.jącego większość aktywności w

świecie wilfua1nym

ocela projektu t,adań własnych

Badania Dol.tolantki by'ły prowadzone w paradygmacie ilościowo.jakościov1m, co

uzasadnia w pielwszym pofuoz.lziale trzecicgo rozdziafu - metodologicznego' Mgr P' Barańska

onrówiła w części nretodologicznej koki postępowania badawczego wraz z ich uzasadnieniem'

odnosząc się do plzesłanek metodologicznych uważam. że modytikacji rłymagają okeślone i

sf.omu]owane przez Doktorantkę cele badań oraz doprecyzowada okeślony przedmiot badań

(s' 76)' Poprawnie sfomu,łowata problematykę badawczą, a także hipotczy oraz układ

zmiennych wraz z ich wskaźnikami. okeśliła rówlież metodę (sondaz diagnostyczny),

techniki (a łieta i analiza danych zastanych teksry f forów intemetowych uż}tkowanych

pvez mlodzięż,) i nafzędzia badawcze (cztery kwestionariusze anl<icty; brak matrycy kategorii

do analizy |ekstów). W części metodologicznej pojawił się błąd rzeczorły miano\Ą'icie

Autorka nie zna nazwiska i płci prfywoływanego au|ola/badacza, a pisze, żę korzysta z je8o

]iteratury, przy opmcowalriu kwestionadusza ankiety do badania felacji rówieśniczych'

Zarówno na s.76, jak i w spisie bibliogaficznym jest zapis ,'Leparczyka''/ ,'Leparczyk'',

podczas gdy chodzi o Irc ę Lepalczyk.

Mgr Paulina Bamńska pŹeplowadziła badania sondażowe wśIód 3E0 uczniów (dobór

1oso\1y) w pięciu szkołach gimnazjalnych w tym jednej z K|eIc oftz mĄch mlast w

województwie, położonyclr w niedalekiej odległości odKielc (Suków' Daleszyce, Łagów) i wsi

(Kije). Dobór szkóluzoaję za nietypowy' Zastanawiaj ące j est dlaczęgo wybrała Autolka j edną

szkołę kaiolickq z dużego mjas|a, faś pozosta,le ogólnokszta,lcące, publiczne nie ma.jące

charakten] wyznaniowego \1'. Ęł1r tlzy z ma,lych miast i jedna Ze wsi? Jakie czynniki

zadecydowaly o takim doborze szkó.l do badań? Tym bardziej' że wyniki nie są plezentowalc

w odn]esieniu do typu szkoły czy miejscajej połoŹenia.

Materiał uzyskany w toku plowadzonych badań pozwo1ił Dokomntce na uzyskanie

odpowiedzi na postawione pytania badawczę oraz odniesienie się do postawionych hipotez

badawczych. Aby osią$1ąć zatoione cele wykorzysta,la metody statystyczne, j ak i alalizę heści

zapisów na forach młodzieżowych. wyniki badań uzyskane dzięki zastosowaniu metody

ilościowej zostały uzupełnione wypowiedziami lr'łodzieży, przybliża1ącymj proces



konstruowania jej tożsamości osobowej/wirtualnej. Relacja z badan odpowiada logice tematu i

pytań badawczych. A zatem prezentuje pafiyc}powanie nastolatka w sieci, keowanie

wirtualnej tożsamości w sieci oraz funkcjonowanie w rodzinie i grupie rówieśniczej

Z badań przeprowadzonych prfez DolĆoE[tk wyiika, że młodzież koŹysta z Intemefu

nie tylko w celu aktywności rozryr'rkowej, ale ló\łnież jego zasoby wykorzysfuje w celach

edukacyjnych, bądz dla podfuzymywania kontaktów społecznych (w qm przekaz informacji).

W odniesieniu do budowania w Intcmecie swojego wizerunłu okazało się, że jego zmiana

(zmiana tożsamości) wynika z Zagwamlrtowania sobie anonimowości oraz w celu dopasowania

się do wirfualnych przyjaciół. To odb1łl'a się za pomocą nickó\i/' awatarów (któIe zdaniem

badanych dają możliwość prczentowania emocji, osobowości i zaintelesowań) , spoltowców,

aktolów.. Ponadto analiza treści w)Towiedzi młodzieży' styl i forma rł1powiedzl Ńazują

zdaniem badaczki m,łodzież, jako żyjącą szybko, intensywnie (w t1powiedziach dominują

skóty' emotikonki). Ciekawe jest również to, że na zmialę wizeruriku nastolatka w srecl ma

wpływ częstotliwość kozystani z Intemefu, udzielanie się na poltalach społecznościowych i

forach. Pozytywne jest to' Że fiłodzież mimo duzej aktywności w sieci ma doble osobiste

Ielacje z rodzicami, ciep'ło l{'ym]ża się o swoich bliskich z rodziny oraz z rówieśnikami byó

możę wynika to z miejsca położenia szkoły i jej charakteru (w małych miejscowościach, w

szkołach katolickich kładzie się większy nacisk na relapje osobiste i twoŹy się wjęCej

społecznych okazji do ich podtrzymywania' Można tylko pźypusfczaó, bowięm Autorka tego

aspektu nje uwzg]ędniła w badaniach)' Potwierdzają to również badania Romana Soleckiego z

2016 i 2017 roku.

Te iilr11e szczegótowo opisane w dyserracji wnioski z badań posłuĄĘ mgr P.

Balańskiej do swoistej konkluzji w postaci opracowanych działan praĘcznych dla szkoły,

nauczycieli i rodziców w celu rozwłada odpowiednich kompetencji informacyjno-

technoiogicznych odnoszących się do prawidłowego i bezpiecmego funkcjonowanie nastolatka

w sieci' a także budowania społecznych lelacji i więzi w rodzinie i w grupie rówieśniczej'

Na uwagę zasfuguj e to, iŹ Dokolantka pŹyjmuje, że tylko spójne działania wszystkich

środowisk wychowawczlch oraz odpowiednia ich stymulacja moze przyczynić się do

prawidłowego firnkcjonowania młodzieży w światach równolegĘch (społecznym i

wińualnym)

Reasumuj ąc: proj ekt badawczy oceniam jako poplawny' Bmk w nim j ednak prawdziwej

analizy i dyskusji wyników badań, merytorycznych wplowadfeń do poszczegóĘch

podrozdzia'lów empirycznych olaz ich podsumowań (klamra spimjqca)' wyniki badań

opmcowano są na przeciętnym poziomie naukorr'ym' Jednakże sama problemaryka oraz

6



wnioski z ba.lń prowokują do ich kontynuac.ji w tym prz edmiocie (szczegóhie zaś interesując)
jest aspekt pfocesu rozwoju i fuęowania własnej lożsamości i tożsamości z fb pżez

wspo}cfesną młodzież), a takze namysłu i fainicjowania oraz wdroż€nia zmian w obszarze

eduk&ji młodziezy, rcdficów i nauczyci€ii w zakresie cyfrowego, wftua]nego

funkojonowania dzjeci i młodzieży.

Konkluzja

oceniając ogólnie rozpmwę doktorską tngr Pauliny Barafskiej P6rqĄ1,powanie

fu1ś|olatka w sieci ą jego wiftual/u |ożsaność, rclacje rofuinne i rówieśnicze stwierdzam, że
.porusza waŹną i akfualną problematykę pedagogiczną. Jest dobŻo poprawnie osadzona \ł
przyjętych przez Autorkę perspektywach teoretycznyoŁ jak również empirycznych. oceniana

rczprawa potwieldza umięjętności DoktoBntki w ząkesie samo.lzielnogo projektowania i
prcwadzenia badań natrkowych. spęhia warunki stawiane rozplawom doktorski$ zgodnlę z
ań 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i t}ttlle naukowym oraz o

stopniach i t}tule w zakesie sŹuki. w}Tażając pozlywną opinię o wykonanej p€cy, \,vnoszę

o dopuszczenie Doktorantki do dąlszych etapów przewodu dokorskięgo.
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