Gniezno, luty 2021

Członkowie KOŁA POLONISTYCZNEGO:
Julia Czajkowska, Kornelia Kapella, Dominik Karski,
Julia Nowak, Zuzanna Nowacka, Zuzanna Ogórkiewicz,
Adrian Popek, Agata Sokołowska, Maja Starczewska,
Maja Szarłowska, Nadia Wankowska, Amelia Zobel
próbowali znaleźd odpowiedź na trzy pytania,
jakie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego postawiła im polonistka, pani Ewa Kubiak.
Do współpracy zostali zaproszeni inni szóstoklasiści.

Pyt. 1.
Czy hasło „język żyje” jest
tożsame ze stwierdzeniem, iż
precyzyjnie oddaje zmieniającą
się wokół nas rzeczywistośd?

W dobie społeczeostwa informacyjnego podstawową
platformą do komunikowania się z innymi osobami stał się
INTERNET.

Internet globalizuje
komunikację, pozwalając
użytkownikom z całego świata
porozumiewad się szybko
i skutecznie przy pomocy
coraz to nowocześniejszych
urządzeo.

Postanowiliśmy zbadad, źródłem jakich nadużyd
językowych i skrótów myślowych stało się wymuszone
pandemią komunikowanie online?

Z językoznawczego punktu widzenia dla
uczniów z koła polonistycznego
ciekawym okazało się zjawisko
tzw. slangu internetowego.
Dzieci zauważyły również, iż trwające od
niemal pół roku zdalne nauczanie ma istotny
wpływ na rzeczywistośd szkolną w jej
lingwistycznym wymiarze.

Ciekawe było zetkniecie się z terminem globalna wioska,
używanym od dawna i służącym jednocześnie do
metaforycznego opisania Internetu i World Wide Web.

Uczniowie zebrali informacje na temat twórcy terminu GLOBALNA WIOSKA.

Pyt. 2.
Czy rację miał kanadyjski socjolog
i filozof Herbert Marshall McLuhan,
który twierdził, że świat dzięki
elektronicznym mediom stanie się
globalną wioską?

Pierwsze skojarzenia
i zespołowy wykres na Whiteboard.

Świat, w którym ludzie, dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają
jednocześnie te same wydarzenia i używają analogicznych produktów
masowej konsumpcji.

Termin wprowadzony w 1962 r.
przez Herberta Marshalla
McLuhana w książce
„Galaktyka Gutenberga”.

Opisuje trend, w którym masowe media elektroniczne obalają
bariery czasowe i przestrzenne, ułatwiając ludziom komunikowanie
się. Glob za sprawą elektronicznych mediów staje się jedną wioską.

Herbert Marshall McLuhan
(ur. 21.07.1911 r. w Edmonton, zm. 3.12.1980r. w Toronto)

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

Kanadyjski filozof, socjolog;
literaturoznawca, teoretyk
komunikacji.

W latach 60-tych XX wieku zyskał rozgłos za sprawą swoich
prac na temat mediów, drogi ich rozwoju oraz komunikacji.
*„Mechaniczna panna młoda: Folklor epoki przemysłowej,
„Przewodnik po chaosie”, „Zrozumied media. Przedłużenia
człowieka”+
Podkreślał wpływ druku na kulturę nowoczesnej Europy i na
świadomośd człowieka oraz potrzebę pisania zrywającego ze
sztywnym tokiem naukowego dyskursu.
Doszedł do wniosku, że reklama sprzedaje ludziom zupełnie
nowy świat w inny niż dotychczas sposób. Miała narodzid się
wraz z kresem kultury druku i uformowaniem się kultury
opartej na mediach elektronicznych i masowej komunikacji.
W teorii McLuhana media elektroniczne obalają bariery
czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację
na masową skalę.
Przewidział trafnie cechy komunikacji w internecie.
[„Medium jest przekazem” (tj. charakter środka komunikacji
ma większy wpływ na odbiorcę niż sama przekazywana
wiadomośd)+.

Pyt. 3.
Czy potrafisz znaleźd nowe
twory językowe, jakie
upowszechniły się w dobie
nauczania online?

Widad wyraźnie, że szkolna rzeczywistośd i nauka online nie zawsze dobrze wpływają na
poprawnośd gramatyczną polszczyzny. Uczniowie zwrócili uwagę na błędne formy:
znikła, wyszłem, nacisłem; na nadużywanie skrótów myślowych lub skojarzeniowych.

Prześledźmy główne trendy w oparciu o materiał
egzemplifikacyjny zebrany przez szóstoklasistów
w Szkole Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki.

-

SLANG INTERNETOWY zauważalny jest w komunikacji na linii uczeo- nauczyciel; uczeo - uczeo; dyrektor - pracownicy. Konkretne jego
przykłady znajdziemy zarówno na czacie, w poczcie elektronicznej czy
komunikatorach internetowych. W Dwunastce w slangu internetowym
stosuje się specyficzną składnię, liczne emotikony jak również pochodzące
z języka angielskiego akronimy wyrażeo.

Awatar (także avatar) - w szkolnej
rzeczywistości wirtualnej stał się
znakiem rozpoznawczym osoby,
uczestnika aktu komunikacji.
Przyjmuje rozmaite formy- od
niewielkiej grafiki rastrowej, często
bardzo uproszczonej lub symbolicznej,
po wstawioną fotografię osoby.
Nasi uczniowie polubili też filtry, zatem co
niektórzy doprawili sobie tatuaże,
różki, uszka, makijaż w postaci
czerwonych ust itp. Powodzeniem
cieszą się również postaci z kreskówek
lub ikonki, których wartości
estetycznej nie będziemy oceniad.

Wyraźna jest tendencja, że lekcja określana jest częściej mianem spotkania, natomiast klasa- zespołem czy grupą
w Teamsach. Aby uczestniczyd w procesie edukacji, trzeba się zalogowad, wejśd na stronę, dołączyd do spotkania, pobyd
w poczekalni, zostad wpuszczonym, wyciszyd się, udostępnid kartę Chrome, hiperłącze lub prezentację Power Point,
zmienid profil czy kanał, wejśd w link czy w plik, otworzyd mail, napisad na czacie, sprawdzid notatnik OneNote,
przejrzed folder zadania, sprawdzid Microsoft Outlook, napisad kartkówkę, sprawdzian, test w Microsoft Forms, wykonad
zadania na Genially czy na Wordwall, wysład na priv, skorzystad z aplikacji Microsoft Whiteboard, można tez coś
googlowad/ wygooglad, coś resetowad, opuścid spotkanie, zakooczyd spotkanie Microsoft Teams, odetchnąd z ulgą 

Czy jest już lekcja?
Czy może mnie Pani dodad
do spotkania? Doda mnie
ktoś? Wpuści mnie Pani?
Spowolniło mnie, czy mnie
słychad? Widad mnie?
Czy udostępni pani ekran?
Słychad, co mówię?
Jaki był temat lekcji, bo
zacina?
Na której stronie jesteśmy?
Czy może pani powtórzyd,
bo ścięło mi głos?
Mamy to przesład?
Gdzie to mamy wysład?
Która strona, bo przerwa?
Które zadanie robimy?
A to mamy wysład?

ZASPANIE
Podczas zdalnego nauczania
więcej jest spóźnieo na
zajęcia. Uczeo nie przeprasza
za spóźnienie, bo zaspał, lecz:
-(…), ale miałem problem
z Internetem;
-(…), ale komputer zaczął mi
się aktualizowad;
- (…), ale nie pokazywało/ nie
wyświetlało mi się
spotkanie;
-- (…), ale zacięły mi się
Teamsy;
-- (…), ale Office nie chciał mi
się włączyd/ chodzid;
- ale nie miałem zasięgu…

TO NIE JA, CZYLI O PROBLEMACH
MIĘDZY KRZESŁEM A KLAWIATURĄ
•.
• PEBKAC - akronim (od ang. "Problem Exists
Between Keyboard And Chair" (w wolnym
tłumaczeniu: problem występuje pomiędzy
krzesłem a klawiaturą)
• Odzwierciedla żartobliwie sytuację, w której
to użytkownik aplikacji komputerowej jest
odpowiedzialny za jej błędne działanie.
• Z ust uczniów padają niejednoznaczne wskazania na przyczynę lub
winnego kłopotów z łączem internetowym. Najczęściej źródłem
zamieszania staje się jakieś „ono” (np. zamroziło, wykopało,
odrzuciło, usunęło, odrzuciło, wyłączyło, zacięło, ścięło, wywaliło,
wyrzuciło, przerwało, spowodowało problem) albo „ktoś” lub
„coś” (ktoś mnie wyciszył, ktoś mnie wyrzucił ze spotkania, coś mi
przerwało, coś mi zacina, przerwało mi internet, zawiesiło mi się
spotkanie, przeciął mi internet, wywaliło/wyrzuciło mnie itp.).

Jak uczniowie relacjonowali sytuacje generujące
określone problemy z łączem internetowym?
AWARIE I PROBLEMY
Zbagowało mi Teams.
Teams mi się zaciął.
Nie mogę wejśd do Office.
Zacina się obraz i nic nie widad.
Strasznie mi panią przerywa.
Ścina panią.
Strasznie mi zacina.
Nie mogę wejśd na czat.
Nie wyświetla mi się czat.
Nie mogę się połączyd.
 Ten link mi nie działa.
Tnie mi się. Zacina mi wszystko.
Mój profil zniknął z Teams.
Nie załadował mi się sprawdzian.
Nic nie słyszę/ nie słyszę pani.
Nie mam dostępu do sprawdzianu/testu.

WYMÓWKI I SKARGI
 Wywala mnie ciągle.
 Wyrzuciło mnie ze spotkania albo ktoś mnie
usunął.
 Ktoś mnie wyciszył.
Znowu wyrzuciło mnie z Teams.
 Nie widzę, co pani udostępnia.
 Nie widzę prezentacji.
 Nie mogłem się połączyd.
 Nie mogę podnieśd łapki.
 Zapomniałem opuścid łapkę.
 Niechcący kliknąłem łapkę.
 Nikt mnie nie chce wpuścid.
 Mam ostatnio problemy techniczne.
 Nie mogę dołączyd.
 Nie mogę załadowad pliku.
 Nie wyświetla mi się prezentacja.
 Przerywa panią/pana.
 Nie widad pani/pana.

MAGICZNE SŁOWA- KLUCZE
KAMERKA, MIKROFON
*Nie mam kamerki.
*Kamerka mi nie działa.
*Nie mam jak kliknąd kamerki.
*Kamerka mi się zacięła.
*Głośnik mi nie działa.
Mikrofon mi uciekł.
Mikrofon mi nie działa.
Nie mogłam odciszyd mikrofonu.
Mikrofon się zaciął/zacina/psuje.
Nie mogę włączyd mikrofonu.
Nie mogę odkliknąd mikrofonu.
Mikrofon poszedł do serwisu.
Padł mi mikrofon.
Mam popsuty mikrofon.
Mikrofon nie chce mi się odkliknąd.
Często te przypadłości pojawiają się
w chwili, gdy nauczyciel chce pytad lub
sprawdzid zadanie domowe. ;)

•.
877

INTERNET

•Zepsuł mi się internet. Nie mam internetu.
• Słaba sied.
• Mam słaby Internet.
• Wywaliło mi internet.
• Wi-Fi nie działa.
• Nie mam zasięgu.
• Siadł mi internet.
•Tnie mi internet.
• Mam problemy z netem.
• Internet mi się zacina.
• Ścięło mi Internet.

 Komputer się zaciął.
 Laptop/komputer mi siadł.
 Komp mi przerywa.
 Tnie mi komputer.
Tłustym drukiem oznaczono zadziwiające
„kwiatuszki językowe”, które można
usłyszed wielokrotnie w ciągu dnia nauki
zdalnej.

Na dobry początek kartkóweczka,
czyli nowy wymiar poleceo nauczyciela.
•

Tryb orzekający czasownika ułatwia prowadzącemu
przekazywanie komunikatów typu:
udostępnię

wam ekran, okno aplikacji; materiał z lekcji i wskazówki znajdziecie
w zakładce pliki; właściwy link znajduje się w zakładce zadania; otwieram kartę
Chrome; wklejam na czat link do testu/ ankiety w Ms Forms; pracujemy na
Witheboard, prześlę za pośrednictwem Outlook, wchodzimy przez kalendarz,
korzystamy z OneDrive, wykorzystujemy Sway, Power Point; przygotowujemy
projekt multimedialny; widzę las rąk w górze (czasem ironicznie, gdy nikt się nie
zgłasza) itd.

•

Krótkie, czytelne polecenia są w czasie lekcji niezbędne:
Proszę o włączenie/wyłączenie kamer; proszę włączyd/wyciszyd mikrofon; proszę przesład
pracę/zadanie; proszę nie wchodzid w słowo; proszę zabierad głos pojedynczo po podniesieniu
łapki, podnosimy ręce-łapki (jak kto woli); wchodzimy na spotkanie przez kalendarz; oczekujemy
w poczekalni na nauczyciela i rozpoczęcie spotkania.

•

Króluje tryb rozkazujący, który nie tyle wyraża rozkaz, ale polecenie, prośbę,
wskazówkę, staje się swoistym panaceum na kłopoty:
podnieś/opuśd (łapkę), wejdź (na czat spotkania), kliknij (link), odkliknij, odśwież (stronę), uruchom
(program), włącz (Teamsy), dołącz (do spotkania), rozłącz, otwórz (zakładkę), pobierz, ściągnij (plik),
usuo (wpis), prześlij (zadanie), uruchom (formularz), zobacz (hiperłącze), otwórz (stronę), wpisz
ponownie, wyjdź i wejdź (z Teamsów), rozpocznij (test), prześlij (odpowiedź), obejrzyj (film) itp.

Kształcenie na odległośd, domowa szkoła nadal trwa, ale ujawnia się tęsknota za
społeczeostwem szkolnym i bezpośrednim kontaktem z drugim człowiekiem.

„Finis
coronat
opus.”

Źródła wykorzystane przez uczniów:
•
•
•
•
•
•

„Koniec
wieoczy
dzieło.”

dostęp z dn. 10.02.2021
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