
ny jest na siln¹ orientacjê artystyczn¹, co jest spójne z za³o¿eniami

J. Erikson, która uwa¿a, ¿e najlepszy efekt daje arteterapia podjêta przez

prawdziwych artystów. Arteterapia ma ogromne mo¿liwoœci zarówno w le-

czeniu, jak i profilaktyce, a tak¿e w rozwoju osobistym cz³owieka.

Zob. tak¿e: Dramaterapia; Empatia w pracy socjalnej i terapeutycz-

nej; Film jako œrodek w pracy socjalnej i terapeutycznej; Fotografia

jako œrodek w pracy socjalnej; Poezja w pracy socjalnej i terapeutycz-

nej; Proza w pracy socjalnej i terapeutycznej; Rysunek jako œrodek

w pracy socjalnej (t. 1); Teatroterapia; Terapia.

Opracowanie: Anna Marcinkowska
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BLOG JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. web log as a medium of

social work, gr. logos – myœl, s³owo). Blog to dziennik sieciowy, pewien typ

strony internetowej, która zawiera wpisy s³owne danej osoby (autora albo

w³aœciciela blogu) w porz¹dku rzeczowo-chronologicznym lub chronologicz-

no-rzeczowym.

Dziêki wspó³czesnej elektronicznej technologii informatycznej od prze³o-

mu XX i XXI w. mo¿liwe s¹ m.in. systematyzacja (rzeczowa), kategoryzacja

(kategorie rzeczowe), archiwizacja (archiwum wirtualne) oraz tzw. tagowa-

nie, tj. tworzenie tagów, czyli s³ów-kluczy, przydatnych przy szukaniu

przedmiotowym (rzeczowym) danej kwestii na blogu (np. porad na okreœlony

temat psychologiczny, pedagogiczny, medyczny, dietetyczny, prawny, filozo-

ficzny etc.), ponadto ka¿dy u¿ytkownik-goœæ (blogowicz), odwiedzaj¹cy dany

blog (czytelnik sieciowy czytaj¹cy dany dziennik sieciowy), ma mo¿liwoœæ

wpisywania swoich komentarzy (albo zapytañ, np. pytañ do danego blogera-

-specjalisty) w okreœlonych miejscach blogu (tzw. okno komentarzy). Wszyst-

kie blogi (dzienniki sieciowe) razem wziête tworz¹ tzw. blogosferê (prze-

strzeñ dzienników sieciowych).

Blog wywodzi siê z tzw. home-pagów (stron domowych) czy personal-pa-

gów (stron osobistych), powstaj¹cych w latach 90. XX w., st¹d charakteryzu-
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je siê osobistym tonem, subiektywizmem, zwykle narracj¹ w pierwszej oso-

bie liczby pojedynczej, zapisami na ¿ywo, jest dziennikiem na ró¿ne tematy

spisywanym na gor¹co albo rodzajem internetowego pamiêtnika, czasem

osobistego poradnika tematycznego. U¿ytkownik bloga nazywa siê blogerem

albo blogowiczem. Czynnoœæ pisania na blogu nosi miano blogowania (ang.

bloging). Chorobliwa moda na prowadzenie blogów zwana jest blogomani¹.

Opór, lêk przed korzystaniem z bloga jako œrodka komunikacji zwie siê

blogofobi¹. Traktowanie bloga jako ulubionego miejsca swoich wypowiedzi

zwane jest blogofili¹. Rz¹dzenie (zarz¹dzanie) œwiadomoœci¹ spo³eczn¹ przez

blog nazywa siê blogokracj¹ (np. wpisy ministrów rz¹du na Twitterze).

Zdarzenie na blogu nazywa siê (z ang.) blogeventem, a umieszczanie og³o-

szeñ na blogu nosi czasem miano (z ang.) blogvertisingu.

Blog nie ma okreœlonego zakresu tematycznego, ka¿da treœæ mo¿e siê

w nim znaleŸæ, o ile nie zostanie usuniêta przez administratora (cenzura

internetowa), dlatego mo¿e byæ u¿ywana równie¿ w pracy socjalnej, zarówno

przez pracowników socjalnych, którzy docieraj¹ w ten sposób do pewnych

œrodowisk, np. m³odzie¿owych, jak i przez osoby potrzebuj¹ce, szukaj¹ce

pomocy, np. psychologicznej, prawnej albo pedagogicznej, kwalifikuj¹ce siê

do pomocy, a dysponuj¹ce umiejêtnoœci¹ komunikacji komputerowej (inter-

netowej) na blogach (w ten sposób mo¿na uskuteczniaæ tzw. nieformalne

poradnictwo, np. udzielaj¹c spo³ecznych porad pewnym kategoriom osób

z okreœlonymi problemami). Blog s³u¿yæ mo¿e tak¿e m.in. jako samouczek

dla pracowników socjalnych, dziel¹cych siê publicznie doœwiadczeniami

z w³asnej pracy zawodowej (blogi profesjonalistów, spo³ecznoœæ profesjonalis-

tów w blogosferze).

Metody bloga w zastosowaniu do pracy socjalnej mog¹ przyjmowaæ

rozmaite formy: blogoporadnictwo, blogoterapia, blogoedukacja, tworzenie

blogospo³ecznoœci, skoncentrowanych wokó³ pewnych tematów czy osób

(specjalistów, liderów, autorytetów w danej dziedzinie, np. pracy socjalnej).

Wœród metod komunikacji blogerskiej (blogowej) wyró¿niamy:

� metody s³owne (s³owne opisy, analizy, wyjaœnianie pewnych kwestii,

o które pytaj¹ np. blogowicze);

� metody wizualne, np. metody rysunkowe (rysunki) czy obrazowe (obrazy);

� metody audialne (umieszczanie nagrañ wypowiedzi);

� metody filmowe (audiowizualne), tj. umieszczanie filmów (lub tzw. lin-

ków do filmów umieszczonych poza blogiem, np. na YouTube w Internecie);

� metody ekspertowe i tzw. hiperteksty, które s¹ splecione ze sob¹, wyko-

rzystuj¹c wieloœæ mo¿liwoœci dotarcia z przekazem blogera (tu: pracownika

socjalnego, pracownika pomocy socjalnej) do innego cz³owieka (do wiêkszej

spo³ecznoœci).

Dziennik sieciowy, prowadzony na danej stronie internetowej, a skupiony

wokó³ okreœlonej tematyki (np. pedagogicznej, psychologicznej etc.), nazywa
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siê portalem specjalistycznym, tj. tzw. wortalem. Istniej¹ blogi indywidualne

(prowadzone przez jedn¹ osobê, tu: jednego pracownika socjalnego czy

terapeutê) oraz blogi kolektywne (tu: prowadzone przez zespó³ pracow-

ników-specjalistów, odpowiadaj¹cych na pytania blogowiczów, rodzaj „zbio-

rowej poradni socjalnej”). Blog mo¿e zapewniaæ anonimowoœæ osoby zwra-

caj¹cej siê o poradê (pomoc), co u³atwia np. prze³amanie bariery psychologicz-

nej (nieœmia³oœci, wstydliwoœci) pytaj¹cego.

Œrodkami komunikacji na blogu prowadzonym dla celów pracy socjalnej

(np. poradnictwo, fachowy instrukta¿ w danej dziedzinie) s¹: s³owo, obraz,

dŸwiêk (nagranie audio – umieszczone na stronie jako tzw. audycja radiowa

– tzw. podcast), film (elektroniczne nagranie wideo – np. umieszczone na

stronie jako tzw. vodcasty), przy czym zwykle dokonuje siê konwersji do

okreœlonego formatu (rozszerzenia). Vodcasty (ang. video-on-demand broad-

cast), zwane równie¿ v-castami, vidcastami, videocastami, v-postami, video-

postami, s¹ rodzajem technologii transmitowania wideonagrañ (zapisów

filmowych wideo, telewizji internetowej) pod postaci¹ udostêpnianych w In-

ternecie plików, które kataloguje siê za pomoc¹ technologii RSS (technologii

subskrypcyjnej). Na blogach istnieje mo¿liwoœæ u¿ywania œrodka informacji

– tzw. œledzenia poczynañ innych u¿ytkowników (ang. blogroll, trackback,

pingback), tj. reagowania na ich aktywnoœæ na blogu w odpowiednim

momencie (np. zadania pytania w okienku „komentarzy”), co motywuje

blogera-specjalistê do odpowiedzi. Siatka blogów mo¿e byæ dowolnie powiêk-

szana o kolejnych blogowiczów czy odnoœniki w ramach eksperckiej komuni-

kacji hipertekstowej (umo¿liwianie kontaktów z kolejnymi autorami blogów

– specjalistami) w ramach blogosfery, która staje siê nie tylko logosfer¹

(przestrzeni¹ s³owa, „œrodowiskiem s³owa” – termin bpa A. Lepy), ale i iko-

nosfer¹ (przestrzeni¹ obrazu), audiosfer¹ (przestrzeni¹ dŸwiêku, g³osu),

wideoaudiosfer¹ (przestrzeni¹ filmu audiowizualnego).

Blogosfera nale¿y do kultury popularnej, tj. kultury masowej, a nie do

tzw. kultury wysokiej. Blogi zbli¿aj¹ u¿ytkowników w stopniu porównywal-

nym do tzw. spo³ecznoœci sieciowej (ang. social networking).

U¿ytkownicy blogów s¹ zró¿nicowani, przy czym ka¿dy nadawca (bloger,

blogowicz) mo¿e staæ siê odbiorc¹, a odbiorca – nadawc¹ informacji-komuni-

katu (komunikacji) przekazywanego w danym kodzie w okreœlonym kontek-

œcie (zapoœredniczona relacja interpersonalna pomiêdzy blogowiczami, gdzie

poœrednikiem jest medium elektroniczne, komputer, Internet, blog, ka¿dy

komunikator elektroniczny).

Blogi wed³ug kryterium zawartoœci œrodków komunikacji dziel¹ siê na:

� blogi tekstowe (logi), w tym mikroblogi, mikrologi (ze s³ownymi wpisami

jedno- lub kilkuzdaniowymi);

� linklogi (g³ównie z linkami, tj. z odnoœnikami do ró¿nych innych stron

internetowych – hiperteksty, rzadko z minikomentarzem);
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� fotoblogi (g³ównie z fotografiami);

� audioblogi (g³ównie z plikami audio, tzw. podcastami);

� wideoblogi (g³ównie z plikami filmowymi).

Inn¹ typologizacj¹ blogów, wed³ug kryterium ruchu treœci, jest podzia³ na:

� blogi dynamiczne, tzw. ¿ywe (z codziennymi wpisami, codziennie przy-

najmniej jeden nowy wpis);

� blogi statyczne, tzw. martwe (bez codziennych nowych wpisów).

Kolejn¹ typologizacj¹ blogów, wed³ug kategorii ruchomoœci urz¹dzeñ, jest

podzia³ na:

� moblogi (treœci blogów s¹ umieszczane z urz¹dzeñ mobilnych, np. z tele-

fonów komórkowych, tabletów, laptopów etc.);

� statoblogi (treœci blogów s¹ umieszczane tylko z urz¹dzeñ statycznych,

np. komputerów stacjonarnych, serwerów etc.).

Wyró¿nia siê równie¿ typologizacjê blogów wed³ug kategorii rzeczywistej

reprezentacji:

� flogi (f-logi, firmowe blogi albo formalne blogi, tj. takie blogi, które

pozoruj¹ blog osobisty, a w rzeczywistoœci nim nie s¹, bo autor bloga jest

op³acany przez dane przedsiêbiorstwo dla celów kryptoreklamy, tzn. ukryte-

go reklamowania danych produktów);

� blogi personalne (rzeczywiste logi osobiste, bez kryptoreklamy przedsiê-

biorstw czy produktów).

Innym podzia³em blogów, ze wzglêdu na twórcê, jest podzia³ na:

� „roblogi” (robotoblogi, gdzie treœæ wpisów tworzona jest automatycznie

przez elektroniczne roboty, generowana bez udzia³u cz³owieka, wed³ug pew-

nego algorytmu doboru treœci przez zaprogramowany komputer, tzw. mikser;

jednym z rodzajów robloga jest spamblog, który celowo automatycznie mani-

puluje wynikami wyszukiwañ, wprowadzaj¹c w b³¹d wyszukiwarki interne-

towe, które – zamiast trafiæ na w³aœciw¹ stronê – prowadz¹ u¿ytkownika

b³êdnie na strony niechciane, np. reklamuj¹ce pewien produkt albo podszy-

waj¹ce siê pod inn¹ stronê internetow¹, której poszukuje dany u¿ytkownik);

� rzeczywiste blogi osobiste (blogi personalne, gdzie treœæ wpisów jest

tworzona rzeczywiœcie przez konkretnego cz³owieka, bezpoœrednio wpisu-

j¹cego na ¿ywo w czasie rzeczywistym dane treœci do bloga).

W miarê rozwoju technologii informatycznej blogi ewoluuj¹ do kolejnych

postaci, z coraz to nowszymi mo¿liwoœciami, poprzednio nieosi¹galnymi z po-

wodów czysto technicznych (technika komputerowa dynamicznie siê zmie-

nia, to, co wczoraj by³o niemo¿liwe, dziœ jest rzeczywistoœci¹).

Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Multimedia

jako œrodek w pracy socjalnej; Media spo³ecznoœciowe; Portal

spo³ecznoœciowy.

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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BURSA SZKOLNA (ang. boarding school). Jest to placówka o charakterze

opiekuñczo-wychowawczym zapewniaj¹ca opiekê i wychowanie uczniom

szkó³ gimnazjalnych i m³odzie¿y ze szkó³ ponadgimnazjanych, w tym

uczniom wymagaj¹cym specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wycho-

wania, oraz s³uchaczom zak³adów kszta³cenia nauczycieli i kolegiów s³u¿b

spo³ecznych do 24 roku ¿ycia.

Bursa jest miêdzyszkoln¹ samodzieln¹ placówk¹, niezwi¹zan¹ formalnie

w œrodowisku z ¿adn¹ instytucj¹ kszta³c¹c¹ (inaczej ni¿ internat) i skupia

uczniów z ró¿nych szkó³. Podstawow¹ formê organizacyjn¹ pracy z wycho-

wankami stanowi grupa wychowawcza, a zajêcia wychowawcze z grup¹

prowadz¹ wychowawcy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

W bursie podejmowane s¹ dzia³ania o charakterze sta³ym (wynikaj¹ z pla-

nu dnia), cyklicznym (imprezy wpisane w kalendarz) oraz zmiennym,

regulowane oczekiwaniami wychowanków i wynikaj¹ce z planu pracy

wychowawców. Wœród form pracy opiekuñczo-wychowawczej w bursie wy-

mieniæ mo¿na: ko³a zainteresowañ, kluby dyskusyjne, zajêcia sportowo-re-

kreacyjne, zajêcia edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne, zabawy i gry

stolikowe. W poszukiwaniu skutecznych form wychowania wielu wychowaw-

ców stosuje socjoterapiê, arteterapiê, relaksacjê, trening interpersonalny,

trening asertywnoœci oraz wykorzystuje podczas zajêæ wychowawczych aktyw-

ne metody pracy z wychowankiem. Istotn¹ rolê w pracy wychowawczej

spe³nia równie¿ samorz¹d wychowanków, którego aktywnoœæ jest przejawem

prawid³owego klimatu placówki.

Realizowany w placówce proces opiekuñczo-wychowawczy wymaga od wy-

chowawców diagnozowania problemów wychowanków, podejmowania dzia³añ

naprawczych, wspierania podopiecznych w rozwi¹zywaniu ich w³asnych

trudnoœci oraz pedagogizacji rodziców. Dzia³ania te s³u¿¹ wspieraniu zw³asz-

cza tych podopiecznych, którzy wychowuj¹ siê w niekorzystnych warunkach

oraz/lub przejawiaj¹ niepo¿¹dane zachowania (np. nadu¿ywanie alkoholu,

eksperymentowanie z narkotykami). W bursie spotkaæ mo¿na wychowanków

pochodz¹cych z rodzin borykaj¹cych siê z rozmaitymi problemami: bezrobo-
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