„Mój wizerunek on-line.
Jakie niesie za sobą konsekwencje dziś i w przyszłości?”
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Debata jest sformalizowaną dyskusją na dany temat,
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Ogólnokształcącym odbyła się pierwsza debata licealistów
pod hasłem: „Mój wizerunek on-line, jakie niesie za sobą
konsekwencje

dziś

i

w

przyszłości?”

Licealiści

przygotowywali się do dyskusji podczas warsztatów pt. „Mój
wizerunek on-line” prowadzonych przez wychowawców.
Udział w debacie wzięła młodzież Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Choroszczy, przedstawiciele klas trzecich Publicznego Gimnazjum
im.

Ks.

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

w Choroszczy, gościnnie uczniowie klasy 2 c,
wychowawcy

klas

licealnych

i

nauczyciele.

Przybyli zaproszeni goście – Pani Gabriela Horbazastępca dyrektora ZS w Choroszczy oraz
eksperci: pani Monika Tekielska-Chmielewska –
nauczyciel grafiki i zajęć artystycznych, autorka
własnego bloga oraz pan Tomasz Perkowski opiekun Samorządu Uczniowskiego, teolog, specjalista dziennikarstwa i komunikacji
społecznej.
Debatę

poprowadzili

dwaj

uczniowie

klasy

drugiej

Publicznego

Liceum

Ogólnokształcącego: Patryk Ambroziak i Daniel Lebiedziński. Funkcję sekretarza pełniła
uczennica klasy pierwszej liceum: Anna Stanisławska.
Celem debaty było wspólne zastanowienie
się, w jaki sposób każdy z nas tworzy swój
wizerunek w sieci i próba znalezienia odpowiedzi
na pytanie, jakie może to mieć konsekwencjepozytywne i negatywne- w naszym codziennym
życiu

i

w

przyszłości,

uwzględnieniem
zawodowej.
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ze

szczególnym
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pracy

Dyskusja pokazała, że znaczna

część aktywności młodzieży rozgrywa się w świecie wirtualnym. Jednocześnie młodzież
jest świadoma konsekwencji podejmowanych przez nią działań. Dba o swoją prywatność.
Swoją aktywność na portalach społecznościowych stara się poprzedzić refleksją.
Uczniowie mogli poznać opnie ekspertów i
dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę tworząc
profile i publikując informacje na swój temat, a
także jak kreatywnie tworzyć swój wizerunek,
korzystając z nowoczesnych technologii promować
siebie.
Młodsi uczniowie mieli okazję przysłuchać
się dyskusji starszych kolegów, a być może
zainspirować się taką formą spotkań i wymiany poglądów, do czego gorąco zachęcamy.

Organizatorzy szczególne podziękowania kierują pod adresem uczniów prowadzących
debatę.
Zdjęcia wykonał pan Dariusz Bielawski. Pozostałe zdjęcia można oglądać w „Galerii
zdjęć”.

Koordynatorzy:
Ewelina Świrydziuk, Beata Gawryluk
we współpracy z Malgorzatą Czulewicz

