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Rytuały inicjacyjne w różnych kulturach jako
symboliczny skok w dorosłość

Fot. 1- East News, źródło: focus.pl
Piłowanie zębów ma
upodobnić zgryz chłopca do
szczęki rekina (pokaz siły).

Fot. 2- Corbis, źródło: focus.pl

Meksykańskie nastolatki zakładają suknie balowe
i kosztowną biżuterię, aby pokazać, że są już kobietami.
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Przestrzenie naznaczone rytuałem

Fot. 3- Rytuały w życiu nastolatków, źródło zdjęć: Pixabay, licencje CC0



W kulturach plemiennych nie ma pojęcia młodzieży. Rytuały inicjacyjne
dają możliwość, aby stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty.
Tym samym stanowią symboliczne przeistoczenie dziecka w osobę
dorosłą.



Współczesny człowiek utracił rytuały przejścia. W społeczeństwach
zachodnich czas młodości, a także poczucie bycia wiecznym
nastolatkiem przedłuża się coraz bardziej. Dzieje się tak między innymi
za sprawą kultury nowych mediów, która oferuje różne formy rozrywki.
(Katarzyna Joniec – Bubula 2000)

Oglądanie filmów i surfowanie w sieci
jako nowe rytuały medialne

Fot. 4 i 5 – źródło: Pixabay, licencja CC0

Challenge Offline- 48 godzin bez telefonu i Internetujako prawdziwe wyzwanie w dzisiejszych czasach

Fot. 6 – źródło Pixabay, licencje CC0

Popularne i ryzykowne wyzwania sieciowe
Salt & Ice Challenge- polega na posypywaniu skóry solą,
a następnie przykładaniu lodu, co wywołuje rany i pozostawia blizny.
Bottle Cap Challenge- odkręcenie zakrętki butelki poprzez kopnięcie
z półobrotu.
Freeze Challenge - (stop-klatka) to wyzwanie sieciowe polegające na
chwilowym „zamrożeniu” akcji i wstrzymaniu wszelkich ruchów.

Choking Game - polega na chwilowym odcięciu dopływu tlenu do
organizmu poprzez zakładanie worków foliowych na głowę bądź
używanie innych przedmiotów, co prowadzi do utraty przytomności.
72 godziny challenge- wyzwanie sieciowe polegające na tym, aby
uciec z domu i przez 3 doby nie dawać znaku życia rodzinie.

Niebezpieczne wyzwania:
Niebieski Wieloryb, Momo challenge
• Tego rodzaju wyzwania sieciowe prowokują dzieci i młodzież
do samookaleczania czy nawet targnięcia się na swoje życie.
• Polegają na wykonywaniu serii ryzykownych zadań od oglądania
drastycznych
scen
filmów
po
przesyłanie
treści
o charakterze pornograficznym czy zachęcanie do robienia
sobie zdjęć w sytuacjach ekstremalnych (np. na szczycie
budynków).
• Lider werbuje młodych ludzi, wysyłając im zaproszenia
przez media społecznościowe oraz popularne aplikacje,
jak Whats App.

Dlaczego młodzież podejmuje sieciowe wyzwania?


Młodzi ludzie zostali pozbawieni tradycyjnych rytuałów przejścia,
przez co szukają internetowych form zastępczych.



Podejmują sieciowe wyzwania będące demonstracją siły, wytrzymałości,
aby pokazać swoją odwagę i wyjątkowość.



Nastolatkom brakuje sytuacji, w których mogliby doświadczyć
niezależności
oraz sprawdzić swoje możliwości.



Niepokojące jest to, że osoby uczestniczące w cyfrowych wyzwaniach nie
potrafią odmawiać. Młody człowiek jest w stanie zrezygnować z poczucia
bezpieczeństwa dla uzyskania pozycji oraz akceptacji w grupie.



Rozwijanie pasji oraz kształtowanie poczucia własnej wartości wydaje się
kluczowe w kontekście stawiania oporu wobec cyfrowych wyzwań, które
mogą być zagrożenie (Gliniecka 2019, s. 75).

#Wyzwanie 22 jako pozytywny challenge

Fot. 7- źródło: Pixabay, CC0

Uczestnicy wyzwania deklarują, że będą wykonywać 22
pompki dziennie przez kolejne 22 dni. Robią to w hołdzie
żołnierzom,
którzy
doświadczają
zespołu
stresu
pourazowego.

Wyzwania sieciowe jako pretekst do samorealizacji
• Wyzwania czytelnicze - nominowanie kolejnych osób do
przeczytania określonej liczby książek w ciągu roku.
• Wyzwania filmowe -dzielenie się tytułami bądź kadrami
obejrzanych filmów, które wywarły na nas wrażenie.
• Wyzwania wokalne -nagrywanie coverów utworów znanych
artystów oraz publikowaniu ich w mediach społecznościowych
typu YouTube.
• Wyzwania fotograficzne - publikowanie własnych zdjęć
w mediach społecznościowych w ramach konkretnych akcji
np. umieszczanie fotografii z dzieciństwa na Facebooku lub
czarno- białych autoportretów promujących naturalne piękno
i siłę kobiet.





Zdjęcia stają się narzędziem do kreowania własnego wizerunku oraz tworzenia
tożsamości (Jose van Dijk, 2012, s. 498)
Fotografie cyfrowe służą wyrażaniu emocji oraz, dzięki czemu umożliwiają
interakcje z rówieśnikami.
W ostatnim czasie panuje moda na tzw. ekstremalne selfie, które ludzie wykonują
w sytuacji zagrożenia (zdjęcia na torach, na szczycie klifu czy w oknie wieżowca).

Fot. 8- Selfie nad morzem, żródło: Pixabay, licencje CC0

Współczesny człowiek jako
zakładnik własnego wizerunku

Fot. 9- Selfie jako przejaw kultury indywidualizmu (Pixabay, CC0)


Portale społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram dostarczają
możliwości kreowania idealnego wizerunku.



Magdalena Szpunar (2016, s. 76) traktuje selfie jako praktykę społeczną
stanowiącą wyraz samoafirmacji oraz przejaw „kultury cyfrowego
narcyzmu”.

Publikowanie nagich zdjęć jako niepokojący trend wśród młodzieży
oraz przykład sieciowego ekshibicjonizmu

 Psycholodzy przestrzegają, że sexting staje się normą wśród nastolatków.
 Coraz więcej dzieci i młodzieży przyznaje, że przesyła rozbierane bądź roznegliżowane zdjęcia i

filmy swoim znajomym, a także osobom dopiero co poznanym w Internecie.
 Z badań, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, wynika, że zjawisko sextingu

dotyczy 11% dziewcząt i chłopców w wieku 15-18 lat.
 Chociaż do wysyłania erotycznych treści przyznaje się co dziesiąty nastolatek, to 58 %

badanych twierdzi, że to nic złego. Stąd można przypuszczać, że są to osoby potencjalnie
zagrożone tym zjawiskiem.
(Justyna Piątkowska 2019, dostęp online: https://portal.abczdrowie.pl/sexting-wsrod-mlodziezy)

Autoportret fotograficzny
jako przykład twórczego wyzwania


Zadanie polega na stworzeniu serii 5 zdjęć, które mają zaprezentować uczniów
bądź studentów w kontekście przejawianych przez nich pasji, cech osobowych
oraz preferowanych aktywności.



Zgodnie z przyjętym założeniem uczestnicy mają przygotować albumy w postaci
wywołanych zdjęć autoportretowych. Osoby fotografowane same decydują
o wyborze scenerii zdjęcia, odgrywanej roli społecznej czy wykorzystanych przez
siebie rekwizytach. Zdjęcia mogą być opatrzone ulubionymi aforyzmami bądź
osobistymi komentarzami autorów.



Następnie autoportrety fotograficzne są prezentowane na forum, aby dostrzec
różnicę pomiędzy tym, jak widzimy samych siebie, a jak postrzegają nas inni.



Tego rodzaju ćwiczenie sprzyja rozwijaniu wyobraźni wizualnej, a jednocześnie
stwarza okazję do pogłębiania samoświadomości oraz refleksji nad własnym
życiem (Piotr Sztompka, 2012, s. 128)
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