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Lekcja 13

Temat: Moja intymność

Cel: zrozumiemy, na czym polega intymność człowieka, nauczymy się szanować 
prawo drugiego do intymności 

Opis lekcji: praca z materiałem przygotowanym przez nauczyciela, praca własna

Pamiętajcie, że nic z tej lekcji nie jest do zanotowania, bo przecież nie macie
zeszytu przedmiotowego. Nie ma też podręcznika, stąd materiał pisany przeze mnie.
Nie musicie czytać wszystkiego od razu. Zadania do wykonania to po prostu zadania
dotyczące codziennego życia, nie musicie pokazywać mi, że zostały wykonane.

Przeczytajcie  poniższy  tekst  (źródło:  https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/granice-naszej-
prywatnosci/)

Każdy z nas potrzebuje przestrzeni prywatności. Czasem dopuszczamy do niej
najbliższe nam osoby. Nawet one jednak nie powinny w naszym odczuciu przekraczać
pewnych granic.

Wszyscy trochę inaczej wytyczamy podziały między tym, co osobiste, a tym, do
czego mogą mieć dostęp inni.  Mimo to  członkowie  danej  kultury  podobnie  ujmują
sferę  prywatności.  To,  co  dla  współczesnych  Europejczyków  wydaje  się
niedopuszczalne,  w  innych  czasach  i  miejscach  byłoby  uznawane  za  całkiem
normalne.  Np.  w  wielu  prymitywnych  plemionach  przy  porodach  obecne  były
wszystkie kobiety należące do plemienia. Dzisiejsze kobiety nigdy nie zgodziłyby się
na to, aby obce osoby oglądały narodziny ich dzieci. Nawet wspomnienie okresu PRL-u
świadczy o zmianach w postrzeganiu prywatności. Ówczesne problemy mieszkaniowe
sprawiały,  że  często  rodzice  i  dzieci  mieszkali  w  jednym  pokoju.  Taka  sytuacja
wymuszała  zgodę na ograniczenia  sfery intymności.  Prywatność jest  zatem płynną
kategorią. Zmienia się w zależności od czasów i miejsc, w jakich żyjemy. Zależy też od
osobistego podejścia, na które wpływa m.in. wychowanie czy środowisko, w którym
żyjemy.

Współcześnie,  w  dobie  mediów  społecznościowych,  nasz  stosunek  do
prywatności również się zmienia. Niektórzy nie mają oporów przed zamieszczaniem na
portalach społecznościowych zdjęć z bardzo osobistych momentów życia. Natomiast
przez  innych  może to  być  uznane za  bardzo  niestosowne.  Dla  jednych  publikacja
informacji  o  śmierci  kogoś  bliskiego,  a  nawet  utworzenie  wydarzenia  związanego
z pogrzebem,  nie  jest  niczym  dziwnym  ani  niestosownym.  Inni  nie  chcą  nawet
podawać swojej daty urodzin.

Kierowanie się wyłącznie własnym wyczuciem granic prywatności może czasem
sprawić,  że inni  poczują się urażeni.  Często dysponujemy zdjęciami z wakacji  albo
imprez,  na  których  są  nasi  znajomi.  Udostępnianie  takich  fotografii  może  zostać
odebrane jako naruszenie ich prywatności. Zwłaszcza, jeśli np. pojawiają się na nich w
samych kostiumach kąpielowych.  Polskie  prawo reguluje  wiele  kwestii  dotyczących
wykorzystywania  wizerunków  innych  osób,  jednak  bardzo  często  przepisy  nie  są
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respektowane. Co więcej, wielu codziennych problemów nie jesteśmy jednak w stanie
rozwiązać tylko na podstawie przepisów.

Warto zatem, żebyście zastanowili się, czym prywatność jest dla was, a czym
dla waszych znajomych. 

Spróbujcie zastanowić się nad postawionymi niżej kwestiami:

 Czego możemy dowiedzieć się o innych, przeglądając ich profile w mediach 
społecznościowych?

 Czy osoby zamieszczające te informacje rzeczywiście chciałyby, abyśmy 
wiedzieli o nich tak dużo?

 Czy wszystkie informacje powinny być dostępne dla dowolnego użytkownika 
serwisu?

 Które z tych informacji mają charakter prywatny?

 Czy sami chcielibyśmy udostępniać tak dużo informacji na swój temat?

 Które informacje powinniśmy szczególnie chronić?

 Do czego informacje te mogą być przydatne osobom postronnym?

 Czy informacje o innych osobach zdobywamy tylko w internecie? Jakie inne 
źródła można wymienić?

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania postawione w ankiecie. Zastanówcie się nad tym, 
czy szanujecie swoją i czyjąś intymność.

1. Czy akceptujesz monitorowanie za pomocą systemu 
kamer miejsc publicznych w twoim mieście?



tak



nie
wie
m



nie

2. Czy rozmawiasz w miejscach publicznych, np. w 
autobusie, z kolegą lub koleżanką o problemach twojej 
rodziny lub znajomych, podając przy tym imiona i 
nazwiska tych osób?



tak



nie
wie
m



nie

3. Czy zgadasz się na wykorzystywanie twoich danych i 
zamieszczanych przez siebie informacji (treści, zdjęć) na 
portalach społecznościowych, takich jak Facebook, przez 
firmy będące ich właścicielami?



tak



nie
wie
m



nie

4. Czy akceptujesz publikowanie przez kolegów i 
koleżanki bez twojej wiedzy w internecie (blogi, portale 
społecznościowe) zdjęć, na których się znajdujesz?



tak



nie
wie



nie



m

5. Czy udostępniasz wszystkim swoje dane osobowe 
(adres, imię 

i nazwisko) w portalach społecznościowych, np. na 
Facebooku?



tak



nie
wie
m



nie

6. Czy podajesz znajomym numery telefonów twoich 
koleżanek lub kolegów?



tak



nie
wie
m



nie

7. Czy udostępniasz w mediach społecznościowych, np. 
na Facebooku,  informacje o stanie zdrowia znanej ci 
osoby, która od dłuższego czasu choruje?



tak



nie
wie
m



nie

8. Czy podajesz w mediach społecznościowych, np. na 
Facebooku, informacje na temat swoich związków?



tak



nie
wie
m



nie

9. Czy podajesz innym znajomym datę urodzin swojego 
dobrego kolegi lub koleżanki?



tak



nie
wie
m



nie

10. Czy zgadasz się na to, aby policjant mógł przeszukać 
twój plecak lub torbę?



tak



nie
wie
m



nie


