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Warunki zaliczenia przedmiotu
wiczenia 15 h

Aktywno  na zaj ciach
Praca w zespole- przygotowanie kampanii spo ecznej 

termin 6 czerwca

Prezentacja kampanii: 6 i 20 czerwca
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Tematy zaj
• Wprowadzenie do zaj . Omówienie warunków zaliczenia. Zapoznanie z literatur .
• Konformizm. Rola grupy i autorytetu. Przywódca i jego rola, wp yw spo eczny,

pu apki grupowej przynale no ci, waga autorytetu na przyk adzie eksperymentu
Milgrama.

• „Z o wewn trz nas – dlaczego ranimy innych?” Agresja (teorie, przejawy,
hamowanie); modelowanie zachowa (analiza roli rodziców i mediów). Efekt
Lucyfera- analiza stanfordzkiego eksperymentu wi ziennego Zimbardo w
oparciu o film „Cicha furia”.

• „Swoi i obcy - stereotypy i uprzedzenia.” Przyczyny tworzenia si stereotypów i
uprzedze , sposoby ich os abiania; uprzedzenia w mediach, czyli s owo o
(nie)tolerancji. Niebieskoocy – eksperyment Jane Elliott.

• Dlaczego pomagamy? Zachowania prospo eczne (typy, teorie i motywacje);
odpowiedzialno a rozproszenie odpowiedzialno ci; ró nice w pomaganiu mi dzy
kobietami a m czyznami.

• „Jak Ci widz , tak Ci pisz .” Rola autoprezentacji, ja i mój kreowany wizerunek;
cele, funkcje i sposoby autoprezentacji; mowa werbalna vs niewerbalna; centralny i
peryferyczny tor perswazji; wpadki i wskazówki autoprezentacyjne.

• Prezentacja przygotowanych kampanii spo ecznych. Podsumowanie zaj .



Psychologia spo eczna
Zadaniem psychologa jest wyja nianie i przewidywanie
ludzkich zachowa .

Psychologia spo eczna - to nauka o oddzia ywaniu
rzeczywistej lub wyobra onej obecno ci innych na my li,
uczucia i zachowania ludzi
• zjawisko wp ywu spo ecznego

– oddzia ywanie s ów, czynów lub samej obecno ci
innych ludzi na nasze my li, uczucia, postawy,
zachowania

• psychologia spo eczna bada wspólne wielu ludziom
procesy psychiczne, które powoduj wra liwo na
wp yw spo eczny

• wp yw interpretacji czyli konstruktu rodowiska
spo ecznego



Psychologia spo eczna

Co dzieje si  w umy le cz owieka, kiedy ró ne wp ywy 
koliduj  ze sob ?

wiczenie:
Zrób list jawnych i ukrytych przekona oraz warto ci
swoich rodziców i bliskich krewnych. Nast pnie sporz
podobn list dla bliskich przyjació , ulubionych
profesorów.
Zanotuj podobie stwa i ró nice na obu listach. Jaki wp yw
maj na Ciebie ró nice? Czy wydaje Ci si e odrzucasz
jeden zbiór warto ci na rzecz drugiego? Czy starasz si je
pogodzi ? Czy próbujesz stworzy ca kiem nowy zbiór?



Psychologia spo eczna
SI A WP YWU SPO ECZNEGO

Ka dy z nas ma sk onno do wyja niania ludzkich zachowa w
kategoriach osobowo ci

PODSTAWOWY B D ATRYBUCJI
- tendencja do przeceniania wp ywu dyspozycji wewn trznych na

zachowanie cz owieka, przy niedocenianiu roli czynników
sytuacyjnych

- zyskujemy fa szywe poczucie bezpiecze stwa, poczucie „nam by
si to nigdy nie zdarzy o”

- upraszczanie z onych sytuacji



Psychologia spo eczna

Eksperyment psychologiczny Ross i Samuels – sk onno  
do rywalizacji i wspó pracy

aspekty sytuacji spo ecznej, które wydaj si
ma oznacz ce (tu- nazwa gry „gie dowa” lub „gra
spo eczna”), mog mie bardzo silne oddzia ywanie,
dominuj ce nad ró nicami w osobowo ci



Psychologia spo eczna

Konstrukty – wp yw na cz owieka ma sytuacja subiektywna, a nie
obiektywna

PODSTAWOWE MOTYWY CZ OWIEKA (ale nie jedyne!)

1. potrzeba dobrego mniemania o sobie
2. potrzeba trafno ci spostrze
- usprawiedliwianie wcze niejszych zachowa (nawet w asnego
cierpienia) celem podtrzymania korzystnego obrazu w asnej osoby
(przyk ad: przej cie rytua u otrz sin).
- ludzie nie zniekszta caj ca kowicie rzeczywisto ci – poznawcze
podej cie psychologii spo ecznej – POZNAWANIE SPO ECZNE
(sposób doboru, interpretacji i zapami tywania informacji spo ecznych oraz ich
wykorzystywania do wydawania s dów i podejmowania decyzji)

- oczekiwania wobec wiata spo ecznego- zjawisko samospe niaj cego
si proroctwa (eksperyment badawczy Rosenthala)



Psychologia spo eczna

wp yw spo eczny bardzo silnie oddzia uje
na cz owieka
aby zrozumie si wp ywu spo ecznego,

musimy przyjrze si motywom, które
warunkuj konstruowanie rodowiska
spo ecznego



Psychologia spo eczna a problemy spo eczne

• redukowanie uprzedze
• przeciwdzia anie przemocy
• nak anianie do zdrowego stylu ycia
• …



KAMPANIA SPO ECZNA 
• zestaw ró nych dzia zaplanowanych w konkretnym

czasie, skierowanych do okre lonej grupy docelowej,
których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy,
zmiany my lenia, zachowania wobec okre lonego
problemu spo ecznego lub rozwi zanie problemu
spo ecznego blokuj cego osi ganie dobra wspólnego



Fazy tworzenia kampanii spo ecznej:
1) badanie
2) przygotowanie
3) wdra anie 
4) ewaluacja 
5) kolejne kroki.



BADANIE — pierwsza faza tworzenia 
kampanii spo ecznej
• Efektywna praca w grupie- równowaga na 

3 poziomach
1) ludzie (relacje mi dzy uczestnikami, poczucie zaanga owania),
2) regu y (zasady wspó pracy, podzia  obowi zków)
3) produkt (cele oraz zak adane rezultaty)

• Efektywny lider
1) Jakie rezultaty chcecie osi gn  poprzez kampani ?



PRZYGOTOWANIE — druga faza tworzenia 
kampanii spo ecznej 
• Okre lenie odbiorców kampanii
• Okre lenie celów kampanii - co chcecie 

osi gn ? 
• Okre lenie formy kampanii (film, plakat, 

warsztat/y i inne; dzia anie jednorazowe 
czy regularne)

• Stworzenie has a kampanii



Metoda SMART
S sprecyzowany 
M mierzalny
A osi galny 
R istotny
T terminowy



WDRA ANIE — trzecia faza tworzenia 
kampanii spo ecznej
• grafik dzia
• w jaki sposób mo ecie rozpowszechni  

kampani , aby mia a jak najwi cej 
odbiorców?



EWALUACJA — czwarta faza tworzenia 
kampanii spo ecznej
- refleksja nad wykonan  prac
- kwestionariusz, rozmowa z uczestnikami

kampanii, wiczenie dla grupy, np.
wiczenie „kosz i walizka” (na tablicy narysujcie

obrazek walizki oraz kosza, popro cie grup , aby na obrazku walizki wpisali
to, co im si podoba o w trakcie wspólnej pracy. Mog to by konkretne
sytuacje, odczucia, jakie maj , czy te umiej tno ci, które nabyli, w koszu
natomiast popro cie, by wypisali to, co wed ug nich warto zmieni )



KOLEJNE KROKI — pi ta faza tworzenia 
kampanii spo eczne
nie odnosi si  bezpo rednio do samej kampanii spo ecznej

y refleksji - czy chcecie dalej organizowa podobne projekty, jaki kierunek
chcecie nada dalszym dzia aniom, czy kontynuowa prac nad podj
tematyk , pog biaj c swoj wiedz oraz wp ywaj c na coraz wi ksz grup
odbiorców



Psychologia spo eczna

• lektura na kolejne zaj cia- rodz. 8 i 12, E.
Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert,
Psychologia spo eczna, 2006.

• Do obejrzenia:
– Cicha furia
– Eksperyment Milgrama



Dzi kuj  za uwag


