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● Odpowiedź jest prosta: rzetelnie = konstruktywnie

● Polscy psychologowie to wiedzą. 
● (1) satysfakcja merytoryczna (fakty) + (2) satysfakcja psychologiczna. 
● W liście otwartym w 2011 roku pisali(śmy): Opowiadamy się za dialogiem, 

w którym nienaruszone pozostają 
○ godność, 
○ poczucie wartości 
○ i reputacja 

■ każdej ze stron. 
● Te kryteria dialogu spełnia właśnie dyskusja prowadzona w sposób 

satysfakcjonujący psychologicznie. 



● Jak rzetelnie 
dyskutować? 
= jak konstruktywnie 
rozwiązywać konflikt? 

● Na przykład: poprzez 
proces mediacji 
(satysfakcja 
proceduralna). 

● Konflikt sprowadzamy z 
górnych części koła 
Christophera Moore'a do 
dolnych



● Ale w języku nie ma tylko 
konstruktywności. 

● Są jeszcze metafory 
wynikające z tego, jak 
jesteśmy ukształtowani. 

● O tym najwięcej wiedzą 
literaturoznawcy i 
językoznawcy  
(psychologowie też). Praca Amy 

Hogan 
"Metaphors 
of the World 
Wide Web", 
U. of Bath, 
2002



● Z czym mamy do czynienia w rozmowach na trudne 
tematy? 

Mit: sposób myślenia i komunikowania się naszych odległych przodków, 
schowany w głębi umysłu 

Stereotyp: uproszczenie, które pozwala ogarnąć skomplikowaną 
rzeczywistość 

Uprzedzenie: negatywnie nacechowany stereotyp 

Metafora: funkcja ułatwiająca poznanie 
(kognicję), czyni domenę pojęciową 
dostępną poznawczo, poprzez odwołanie 
się do innego obszaru doświadczenia



Metafora jednorazowa, pomagająca zrozumieć nowy 
świat a metafora potoczna, mocno już utrwalona

● Metafora potoczna – wielekroć powtarzane, utarte w 
obyczaju językowym zestawienia słowne; jej znaczenie zostało 
na tyle przyswojone, że rozumiana jest automatycznie, bez 
konieczności uzasadnień i odwołań do niemetaforycznych 
znaczeń składających się na nie wyrazów. Np. bieg wydarzeń, 
źródło dochodów, rachunek sumienia, gorący spór, noga od 
stołu.

● całkowicie uzależnia przekazywany obraz świata od sposobu 
wysłowienia



Czy przypadkiem sami nie utrwalamy tej metafory?

5G => elektrosmog, kontrola umysłu, broń elektromagnetyczna



● Zacznijmy od ćwiczenia (w wyobraźni)

1. Przeciętny użytkownik lub przeciętna użytkowniczka 
internetu 

2. Wykształcona lub wykształcony przeciętnie 
3. Zasłyszał(a) coś o 5G 
4. Zagląda do wyszukiwarki Google i wpisuje "5G" 
5. Co dostaje? …



...podpowiedzi. 
● Użytkownicy dostają 

od Google 10 
podpowiedzi:



● Jakie formy komunikacyjne 
przybiera trudna rozmowa w 
internecie? Pooglądajmy. 

Na hasło 5G w trybie 
prywatnym przeglądarki 
uzyskujemy tekstowo-
obrazkową opowieść. 
A w niej między innymi: 

"zabójstwo ptaków" 

"NAUKOWCY I LEKARZE 
ŻĄDAJĄ..." 

"Śmiertelnie Niebezpieczna 
Sieć"



● "5G" w grafice. Jakie metafory tu widzimy? Jakie barwy? 
Pomagają odnaleźć się w trudnym przełomie?





● Nie jest to wygodny punkt wyjścia do dyskusji. 
Prowadzenie tak ustawionego dialogu wymaga dużych 
kompetencji w komunikacji. 

● I kroku wstecz: strategii. 
1. Jak wnieść do takiej dyskusji inne punkty widzenia? 
2. Co byśmy chcieli widzieć w Google na pierwszym miejscu? 
3. Dlaczego tego tam nie ma?
4. Dlaczego i jak zaniedbano dotąd komunikację? 



● Podsumujmy: jak prowadzić rzetelną debatę społeczną 
wokół tematów, które nas różnią?

1. Satysfakcja merytoryczna (fakty). 
2. Satysfakcja psychologiczna (godność, poczucie 

wartości, reputacja). 
3. Satysfakcja proceduralna (dyskusja poprzez 

mediację, facylitację, warsztat). 
4. Strategia komunikacji online (z użyciem metafor 

uwzględniających wszystko to, co wyżej). 



Zapraszamy do współpracy: 

ptoczyski@aps.edu.pl 
annagumkowska00@gmail.com

Dr Piotr Toczyski (APS, CC) i Dr Anna Gumkowska (CC)
Projekt badawczo-rozwojowy NETGENRES realizowany 
w PAN i APS z udziałem badawczym Marii Czarkowskiej


	Sieci 5G a język uprzedzeń ("elektrosmog", "kontrola umysłu", "broń elektromagnetyczna"...). Jak prowadzić rzetelną debatę społeczną wokół tematów, które nas różnią ? 
	Odpowiedź jest prosta: rzetelnie = konstruktywnie
	Jak rzetelnie dyskutować? = jak konstruktywnie rozwiązywać konflikt? Na przykład: poprzez proces mediacji (satysfakcja proceduralna). Konflikt sprowadzamy z górnych części koła Christophera Moore'a do dolnych
	Ale w języku nie ma tylko konstruktywności. Są jeszcze metafory wynikające z tego, jak jesteśmy ukształtowani. O tym najwięcej wiedzą literaturoznawcy i językoznawcy  (psychologowie też). 
	Z czym mamy do czynienia w rozmowach na trudne tematy? 
	Metafora jednorazowa, pomagająca zrozumieć nowy świat a metafora potoczna, mocno już utrwalona  
	Czy przypadkiem sami nie utrwalamy tej metafory?
	Zacznijmy od ćwiczenia (w wyobraźni)
	...podpowiedzi. Użytkownicy dostają od Google 10 podpowiedzi:
	Jakie formy komunikacyjne przybiera trudna rozmowa w internecie? Pooglądajmy. 
	"5G" w grafice. Jakie metafory tu widzimy? Jakie barwy? Pomagają odnaleźć się w trudnym przełomie?
	Slajd numer 12
	Nie jest to wygodny punkt wyjścia do dyskusji. Prowadzenie tak ustawionego dialogu wymaga dużych kompetencji w komunikacji. I kroku wstecz: strategii. 
	Podsumujmy: jak prowadzić rzetelną debatę społeczną wokół tematów, które nas różnią?
	Zapraszamy do współpracy: ptoczyski@aps.edu.pl annagumkowska00@gmail.com

