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„Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania”, Autor: Simon Sinek  
Simon Sinek ukazuje, że wielu ludzi w całym swoim życiu koncentruje się na tym CO? robi. Twierdzi również, że całkiem 
spora ich liczba wie, JAK? to robi i to komunikuje. Natomiast bardzo wąska grupa osób potrafi dotrzeć do swojego 
DLACZEGO? Dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje? Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego pracuję w Firmie X, 
dlaczego przyjaźnię się z tymi ludźmi, dlaczego chodzę na siłownię itp.…  

I tak również dzisiaj najprościej jest nam funkcjonować do wewnątrz okręgów – tak jak większość ludzi. Simon 
uświadamia, dlaczego zmiana kierunku funkcjonowania od wewnątrz na zewnątrz okręgów jest kluczowa dla wielu 
dziedzin naszego życia. 

Jeśli nie jesteśmy świadomi naszego DLACZEGO? – naszych głównych źródeł motywacji, hierarchii wartości, kryteriów 
dokonywania decyzji, decyzji zakupowych, jeśli nie znamy swojej tożsamości, tego, kim jesteśmy – stajemy się bardzo 
podatni na manipulację i wpływy naszego otoczenia. Konsekwencją jest brak realizacji własnych celów, na rzecz celów 
osób, marek, wielkich koncernów. 

Na podobny mechanizm funkcjonowania jak my dorośli, w jeszcze większym stopniu są narażone dzieci i młodzież. Jeśli 
z domu rodzinnego, z relacji ze swoimi najbliższymi nie wyniosą odpowiedzi na pytania zaczynające się od DLACZEGO? 
– udzieli im ich świat, w którym żyją. Świat, popkultura, marki, social media ukształtują serca młodych, co będzie miało 
wpływ na wyznawane przez nich wartości, styl życia, styl komunikacji, jakość budowanych relacji, decyzje 
konsumenckie i wyrażanie swojej tożsamości w świecie ONLINE I OFFLINE.  

 

SOCIAL MEDIA – POZNAJ APLIKACJE, W KTÓRYCH SPĘDZA CZAS MŁODZIEŻ 
YOU TUBE 
Wywiady ze znanymi Youtuberami pokolenia Milenialsów: 
https://www.youtube.com/watch?v=cjesGbYoeP0 - Remigiusz „ReZigiusz” Wierzgoń 

https://www.youtube.com/watch?v=rQVJojRtdnk – Julia Kuczyńska - Maffashion  

INSTAGRAM 

https://www.slideshare.net/FENOMEM/swiat-oczami-milenialsow-przewodnik-po-instagramie-fenomem 

  - Jak działa Instagram? 

PINTEREST 

https://www.slideshare.net/lukaszgolacki/o-pinterest-slajdw-kilka - Jak działa Pinterest? 

SNAPCHAT 

https://socjomania.pl/snapchat-jak-dziala - Jak działa Snapchat?  

http://snapcenter.pl/snapchat-gwiazd/ - Co idole młodych publikują na Snapchacie?  
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MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 

GENERACJE POKOLEŃ  

https://www.slideshare.net/olastefaniak/zrozumiec-pokolenie-y - Jak zrozumieć pokolenie Y?  

https://www.slideshare.net/MobileInstituteEU/omg-czyli-jak-mowic-do-polskich-milenialsow-raport-z-badania  

- Jak mówić do polskich milenialsów?  

Digital University – kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/UCXJ4hYza-MgnvJX8YbWh3RA/videos  

To innowacyjny projekt edukacyjny w całości dedykowany nowym technologiom, który został objęty patronatem 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy. Prowadzony jest we współpracy z Katedrą Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej pod nadzorem prof. 
Piotra Płoszajskiego.   

RAPORT Z BADANIA NASK „NASTOLARTKI 3.0”  I „Nastolatki wobec Internetu” |  

https://www.nask.pl/pl/o-nask/eksperci-nask/publikacje-naukowe/688,Raport-z-badania-Nastolatki-30.html  
https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2017/514,Naukowcy-i-eksperci-o-internetowym-
swiecie-nastolatkow.html  
Ogólnopolskie badania młodzieży „Nastolatki 3.0” zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań 
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK. Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, 
edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, 
świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc. 

DOBRE STRONY I PORTALE EDUKACYJNE 

https://www.bezpornografii.pl/ - Stowarzyszenie Twoja Sprawa 

Organizacja konsumencka. Oprócz prowadzenia szkoleń, które mają wspierać rodziców, aby umieli chronić swoje dzieci 
przed przemysłem pornograficznym, organizuje akcje konsumenckie. Dąży do tego, aby przedsiębiorcy i władze 
publiczne zachowywały się odpowiedzialnie i prowadziły swoje działania z dbałością o dobro dzieci i młodzieży. 

https://sieciaki.pl/  | Dla trochę młodszych – Katalog Bezpiecznych Stron - https://sieciaki.pl/best  

Sieciaki.pl to serwis edukacyjny, skierowany do dzieci w wieku 9-11 lat. Głównym celem projektu jest edukacja 

najmłodszych internautów na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Sieciaki.pl zawierają kompendium wiedzy o 

tym, jak należy korzystać z internetu, by unikać sytuacji niebezpiecznych, a także jak radzić sobie w sytuacji 

zagrożenia online. W serwisie znajduje się szereg materiałów multimedialnych (filmy, teledyski, audycje radiowe), 

które dzięki atrakcyjnej formule zachęcają użytkowników do zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie w sieci. 

https://www.matemaks.pl/ - młody chłopak, matematyk prowadzi stronę, na której można się uczyć matematyki.  

http://digitalyouth.pl/ - Digital Youth to projekt skierowany do młodych i współtworzony przez młodych na temat 
pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. Składa się z bloga 
dygitalyouth.pl, profilu fb, papierowego magazynu, corocznego Digital Youth Forum oraz spotkań i warsztatów dla 
młodzieży. Dołącz do nas. Zaproponuj swoją narrację. 

http://miroslawzelent.pl/  - nauka programowania dla młodzieży  

https://zwolnienizteorii.pl/ -  Platforma edukacyjna Zwolnieni z Teorii powstała w 2013 roku, by dać każdemu 
młodemu człowiekowi możliwość darmowego nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, 
komunikacja, czy przywództwo. Platforma jest oparta o nowoczesną metodykę nauczania -Social Project Method™ - 
gdzie robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi 
metodami nauczania. 

 

http://fdds.pl/ | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  

http://fdn.pl/ | Fundacja Dzieci Niczyje  
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