


q Uwagi wstępne
q Głupota – stary problem 
q O przyczynach internetowej głupoty 
q W epoce postprawdy  
q Jak zapobiegać internetowej głupocie? 
q Refleksje końcowe 



q opis zjawiska obniżenia poziomu
intelektualnego jednostek i całego
społeczeństwa w epoce Internetu

q ukazanie wielorakich przyczyn
epidemii głupoty (idiokracji) 

q przedstawienie sposobów zapo-
biegania niekorzystnemu zjawisku 















q brak wiedzy lub bezmyślność („SJP”) 
q „Właściwością człowieka jest błądzić,

głupiego – w błędzie trwać” (Marek 
Cyceron, rzym. filozof, 106–43 p.n.e.)

q to nie brak wiedzy, ale UPÓR w swojej niewie-
dzy, brak chęci zrozumienia, upór w przecenia-
niu swojej wiedzy i inteligencji, niechęć bądź
niezdolność do racjonalnego myślenia

q niedostatek rozumu przejawiający się brakiem 
bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania
związków przyczynowo-skutkowych, przewidy-
wania i kojarzenia, BRAK SAMOKRYTYCYZMU



















q powszechny, łatwy dostęp do boga-
tych źródeł informacji (m.in. Internet)

q niezwykle szybki rozwój technologiczny
q wiele możliwości kształcenia i samo-

kształcenia (książki, portale internetowe)
q irracjonalizm, brak krytycznego myśle-

nia, kwestionowanie autorytetów nau-
kowych (np. szczepionki, płaska Ziemia) 









q zdolność do podejmowania trafnych
decyzji, przynoszących w dłuższej
perspektywie pozytywne rezultaty

q umiejętność praktycznego wykorzysty-
wania posiadanej wiedzy i doświadczenia

q umiejętność trafnego posługiwania się
rozumem dla dobra własnego i ogólnego

q suma wiedzy i dobra (najwyższa dosko-
nałość duszy ludzkiej – Seneka Młodszy) 









q specyficzny, ukształtowany ewolucyjnie 
mechanizm zdobywania pożywienia
(zawodny w warunkach jego nadmiaru)   

q człowiek stworzył kulturę materialną,
która nie odpowiada naszym biologicz-
nym potrzebom i możliwościom (kultu-
ra nadmiaru – fermy drobiu, Internet)



q człowiek w warunkach nadmiaru infor-
macji koncentruje się na bezsensownym 
dalszym jej poszukiwaniu, zaniedbując
praktyczne wykorzystanie (wyszukiwanie 
zabiera więcej czasu niż konsumpcja)

q znajdujemy się w sytuacji kuny w kurniku
(często nie uświadamiając sobie tego faktu)











q Google, Wikipedia sprzyjają zacieraniu 
różnic między laikami a ekspertami
oraz między uczniami a nauczycielami  

q wiedza traci swoje znaczenie i autory-
tet jako wyznacznik kształtowania myśli

q każdy ma prawo do własnego zdania
– odrzucenie nauki i racjonalizmu

q upadek znaczenia ekspertów (współ-
cześnie każdy czuje się ekspertem) 

q eksperci, by nie urazić swoich rozmów-
ców obniżają poziom wypowiedzi



q nowa odsłona imperializmu kulturowego
q przemoc symboliczna (Pierre Bourdieu) –

narzucenie określonego sposobu postrze-
gania i wartościowania rzeczywistości (dąże-
nie do obniżenia poziomu intelektualnego)



q Google (informacja – 109,4 mld USD) 
q Apple (markowy sprzęt – 107 mld USD)
q Amazon (wszystko – 106,5 mld USD)
q AT&T (usługi telekom. – 87 mld USD)
qMicrosoft (software – 76,3 mld USD)
q Facebook (9. m., kontakty – 62 mld USD)











q ZIMNE (komunikat niepełny, wyma-
gają zaangażowania intelektualnego 
i uzupełnienia komunikatu przez od-
biorcę, silnie oddziałują na wyobraźnię)

q GORĄCE (komunikat pełny, są łatwe 
w odbiorze, b. silnie angażują zmysły)











q czytanie wymaga wysiłku i uwagi
(zauważenie wzoru liter, rozkodowanie 
liter, połączenie w wyraz, rozpoznanie
wyrazu, przypisanie mu znaczenia)

q u człowieka pierwotnego istotne było 
nieustanne skanowanie otoczenia
w poszukiwaniu niebezpieczeństw

q człowiek nie jest ewolucyjnie
przystosowany do czytania

q głębokie myślenie (rozumienie) jest
umiejętnością wytworzoną wtórnie





q rezygnacja z prawdy, dopuszczenie wielu
prawd, „postprawda”, „narracja” itp. 

q brak umiejętności odróżniania prawdy
od nieprawdy i głupoty (edukacja – FILTR)

q wychowywanie w przekonaniu o braku reguł



q słowo roku 2016 wg Kolegium Redakcyjnego 
„Słownika Oksfordzkiego” 

q termin opisujący sytuację, w której obiektyw-
ne fakty mają mniejsze znaczenie w kształto-
waniu opinii publicznej, niż odwołania do
emocji i osobistych przekonań (fake news)

q realizacja postmodernistycznej zasady:
każdy ma prawo do własnej prawdy

q media ważnym filarem postprawdy
q 44 proc. Amerykanów czerpie wiedzę o bie-

żących wydarzeniach 
z Facebooka (wg PRC) 



q zjawisko tzw. bańki filtrującej – serwisy inter-
netowe dobierają materiały najlepiej dopa-
sowane do preferencji (potrzeb) internauty
– negatywne konsekwencje personalizacji treści

q ludzie korzystają z mediów społecznościowych
nie po to, by się jednoczyć czy poszerzać swo-
je horyzonty, lecz przeciwnie – aby utworzyć
sobie pewną strefę komfortu, w której jedyne,
co słyszą, to echo własnego głosu (Z. Bauman)

q pojęcie to pojawia się głównie w kon-
tekście polityki (referendum w sprawie
Brexitu, wygrana D. Trumpa w USA, ro-
syjska propaganda w sprawie Ukrainy)



q współczesny analfabetyzm to niezdolność
do krytycznego osądu informacji z Google’a 
i selekcji informacji rzeczywiście przydatnych

q czerpanie informacji ze ściany na Facebooku 
(postrzeganie świata przez pryzmat wpisów
znajomych na Facebooku czy Instagramie)

q analfabetyzm kulturowo-społeczny niszczy
możliwość porozumienia z innymi ludźmi



q czytać i szukać opinii odmiennych
od naszych 

q szukać uzasadnienia, dlaczego ktoś 
wierzy w to, co dla nas wydawać
by się mogło absurdalne

q próbować wchodzić w role innych
i analizować, dlaczego myślą inaczej

q czasami spróbować czegoś nowego 
i zawsze szukać urozmaicenia tego, 
co codzienne i rutynowe 



q pojęcie wprowadzone (1973) przez dziennikarza
i pisarza Mariusza M. Czarnieckiego (1934–2015)

q bezkrytyczny, bezwolny odbiorca mediów
– czytelnik, telewidz, radiosłuchacz, internauta 

q funkcjonalny analfabeta, który samodzielnie
nie myśli, nie ocenia faktów, zjawisk i ludzi

q poddaje się medialnemu zaćmieniu i plastelino-
wemu masowaniu – formowaniu mózgu i duszy 

q cechuje go konsumpcjonizm – „religia zakupów”











q utożsamianie informacji z wiedzą 
q hipertekstowe umysły (płytkość myślenia) 
q niewłaściwa interpretacja demokracji 
q niechęć do nauki (55% Polaków), brak czasu (31%)
q wielość prawd (nurt postmodernistyczny) 
q agonia wiedzy, śmierć elit, koniec ekspertów  
q czynniki psychologiczne (efekt Krugera-Dunninga) 
q triumf emocji nad rozumem (media gorące) 
q kryzys czytelnictwa (62% Polaków nie czyta książek!)
q komercjalizacja (infantylizacja) przekazu 
q mechanizm bańki informacyjnej 
q brak odpowiedzialności, lekceważenie norm, etyki
q brak filtrów merytorycznych i aksjologicznych









q kształtowanie ciekawości poznawczej ucznia
q dążenie do samodzielnego odkrywania prawdy
q dbałość o właściwe rozumienie pojęć (demokracja)
q kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój
q kształtowanie kultury informacyjnej społeczeństwa
q kształtowanie postawy „wiecznej podejrzliwości”













q rezygnacja z korzystania z sieci w wy-
branym okresie lub bardziej krytyczne
i selektywne używanie narzędzi TI

q cyfrowa asceza, cyfrowa dieta
q więcej czasu dla siebie i rodziny







q INTELEKT (łac. intellectus, niem. Ver-
stand) – ma charakter narzędziowy,
pełni funkcje odkrywcze – zimne,
wyrachowane docieranie do prawdy

q ROZUM (łac. ratio, niem. Vernunft)
– refleksja, funkcje uzasadniające,
pojęcie bliskie mądrości (wartości) 










