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Mem internetowy w nauczaniu filozofii i etyki na II, 
III i IV etapie edukacyjnym

Abstrakt: Dzieci i młodzież należą do kultury wzorokocentrycznej. Oznacza to, że 
oddziałują na nie przede wszystkim bodźce wzrokowe. Źródłem takich elementów 
jest przede wszystkim Internet, tam też można znaleźć memy internetowe. Pojęcie 
memu interpretowane jest w zależności od dziedziny, w której mem występuje. Mem 
jest to jednostka informacji kulturowej. Obecnie memy internetowe spełniają rolę 
„komentarzy” do zjawisk społeczno-polityczno-obyczajowych, tworzone są zaś głównie 
przez młodych ludzi. Artykuł pokazuje wartość memów jako narzędzi edukacyjnych 
na lekcjach filozofii i etyki. Memy mogą być zarówno pretekstem do dyskusji nad 
określonym zagadaniem, jak i wprowadzeniem do omawianego tematu podczas lekcji. 
Mogą też posłużyć jako inicjator wypowiedzenia własnego zdania przez uczniów.

Słowa kluczowe: mem, lekcje filozofii i etyki, kreatywność

Wstęp

Nauczanie filozofii i etyki nie jest zajęciem łatwym. Różni się bardzo od nauczania 
innych przedmiotów. Problemy w nauczaniu filozofii i etyki zaczynają się już od narzędzi 
edukacyjnych, a kończą na nastawieniu społecznym. Etyka1 w polskich szkołach nie jest 
obowiązkowa. Przychodzą na nią uczniowie, którzy chcą (lub zostali przez rodziców na 
ten przedmiot zapisani). Uczniowie chcący na etykę uczęszczać często muszą zostawać 
„po lekcjach”. Dlatego też nauczyciel powinien postarać się, by zajęcia były na tyle 
interesujące, żeby uczniowie chętnie zostawali oraz brali w lekcjach czynny udział. 

1 Etyka jest jedną z dyscyplin filozofii. Może być traktowana jako odrębna dyscyplina lub jako przedmiot 
szkolny. W artykule pojęcia filozofia i etyka (w kontekście kształcenia filozoficznego) będą traktowane 
zamiennie.
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Trzeba pamiętać, że filozofia to rodzaj aktywności intelektualnej, a nie tylko rodzaj 
stanu emocjonalnego, wobec tego jest procesem – przynależy do sfery myślenia i ma 
pewne specyficzne własności, które odróżniają ją od innych rodzajów namysłu. Jako 
proces intelektualny filozofia polega na uczeniu się pewnego rodzaju myślenia czyli 
rozumowania (Podojewska, 2012). Praca z uczniem podczas lekcji etyki jest inna niż 
na przedmiotach ogólnych. Rozwija się jego umiejętności krytycznego myślenia oraz 
myślenia lateralnego. Uczeń ma nabywać umiejętności myślenia, kształtować swój 
światopogląd oraz umieć wyrazić swoje stanowisko we współczesnych dylematach 
społeczno-polityczno-obyczajowych. Ważne jest też kształtowanie umiejętności 
miękkich, jako że mogą być one kluczem do sukcesu w przyszłej pracy zawodowej. 
Nauczyciel etyki kształtuje postawę ucznia wobec świata. Powinien też pomagać świat 
współczesny zrozumieć.

Kultura wizualna

Współczesne społeczeństwa faworyzują wzrok jako zmysł podstawowy. Dzięki niemu 
poznajemy rzeczywistość, kulturę i sztukę, ich wzajemne zależności. Tworzenie 
wizualnych reprezentacji, interpretowanie ich, posługiwanie się nimi jest jedną 
z najbardziej centralnych aktywności społeczeństw (Kawecki, 2010). Żyjemy w świecie 
zdominowanym przez obraz. Komunikujemy się, przekazujemy informacje oraz 
wyrażamy emocje za pomocą obrazów. Ogonowska (2012) wymienia reguły określające 
ich produkcję, analizę, interpretację i ocenę. Postrzega reguły te jako zestaw 
sposobów patrzenia oraz strategii wytwarzania nowych (porządków) widzialności 
i reżimów widzenia. Obraz jest informacją, a informacja wiedzą. Jak pisze Kawecki:  
„(…) ocena zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych 
czy artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców 
komunikatu, który obraz miał wyrazić” (2010, s. 24). W teorii Lindy Groff, 
w społeczeństwie informacyjnym wiedza staje się najważniejszą wartością. Dostęp do 
informacji oraz umiejętność jej gromadzenia będzie decydować o powodzeniu w życiu 
osobistym i zawodowym (Juszczyk, 2007). Obraz, jak i kultura wizualna, powinien 
być rozumiany antropocentrycznie, dlatego, że to człowiek wytwarza obrazy, które 
odnajduje w rzeczywistości (Ogonowska, 2012). Jak słusznie zauważa Ogonowska 
(2012) kultura wizualna jest bardzo ważna zarówno dla nauki, np. w chemii (widma 
NMR) czy medycynie (zdjęcia rentgenowskie), jak i w życiu codziennym, np. obraz 
telewizyjny, prospekty reklamowe czy MMSy2 w telefonach komórkowych. Kultura 
współczesna jest wzrokocentryczna. Oznacza to, że również proces nauczania odbywa 
się za pośrednictwem obrazu. Najprostszym tego przykładem są podręczniki szkolne, 
coraz częściej kolorowe, z wieloma ilustracjami.

2 MMS (z ang. Multimedia Messaging Service) – usługa wiadomości multimedialnych czyli możliwość 
wysyłania obrazów między telefonami komórkowymi.
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Uczniowie w sieci
Uczniów można zaliczyć do środowiska funkcjonującego w Internecie, które 
wykorzystuje sieć do określonych celów, np.: pozyskiwania informacji czy reklamowania 
się. W ten sposób świat wirtualny staje się jedynie przestrzenią do realizowania 
działań ze świata fizycznego (Siemieniecki, 2007b). Internet ułatwia codzienne życie 
nastolatków. Może być także źródłem dodatkowych bodźców (pozytywnych wzmocnień 
psychologicznych). Uczniowie korzystają głównie z portali społecznościowych oraz 
komunikatorów. Jak wynika z raportu badań o nadużywaniu Internetu, zrealizowanego 
przez Fundację Dzieci Niczyje, 90% uczniów w wieku od 14 do 17 lat posiada konto 
na jednym z portali społecznościowych. Natomiast 32% z nich spędza na portalach 
przynajmniej dwie godziny dziennie w ciągu tygodnia nauki. Spośród badanych 
około 13,3% wykazuje dysfunkcyjne korzystanie z Internetu (Fundacja Dzieci Niczyje, 
2012). Marshall McLuhan wysunął tezę, że styl życia człowieka jest w dużym stopniu 
wypadkową sposobu, w jaki przetwarza on informacje. Podkreśla on oddziaływanie 
mediów na środowisko człowieka oraz stwierdza, że forma przekazu zmienia treść 
(Siemieniecki, 2007a).

 Uczniowie spędzający czas na przeglądaniu zasobów Internetu mogą być 
sklasyfikowani jako „globalni nastolatkowie” (global teenager). Ich tożsamość jest 
kształtowana przez mass media oraz kulturę popularną. Nastolatkowe (z klasy średniej) 
są bardziej podobni do swoich rówieśników z Sydney, Nowego Jorku czy Oslo, niż do 
rówieśników pochodzących z innych klas społecznych w swojej szkole. Orientują 
się dobrze we współczesnej muzyce, modzie oraz trendach kulturowych. Wartości 
narodowe nie mają znaczenia. Również miejsce fizycznego przebywania nie jest ważne. 
Dzięki globalności Internetu znaczenie przestrzeni terytorialnej oraz znacznie wartości 
historycznych zmniejsza się. Następuje natomiast „ruchliwość informacyjna” oraz 
wzmocnienie poczucia tożsamości internautów jako „obywateli sieci”. Internauci na 
całym świecie stają się do siebie podobni, natomiast na poziomie lokalnym życie staje 
się coraz bardziej zróżnicowane (Siemieniecki, 2007a). Nie powinien więc dziwić fakt, że 
uczniowie doskonale rozumieją język Internetu i potrafią się nim posługiwać.

Pojęcie memu internetowego

Mem jest połączeniem greckiego słowa mimeme3 ze słowem gen. Mem jest terminem 
wprowadzonym przez Richarda Dawkinsa w książce Samolubny Gen (Dawkins, 1996). 
Termin ten odnosi się do ewolucji kulturowej tak, jak gen do ewolucji biologicznej. 
Dawkins wyróżnił trzy cechy memu: wierność kopiowania, płodność i długowieczność. 

3 Mimeme – z grec., to, co jest imitowane, naśladowane.
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Pod tym względem mem jest podobny do genu i innych replikatorów. Blackmore (2002) 
natomiast uważa, że zwrot naszej historii ewolucyjnej nastąpił, gdy po raz pierwszy 
zaczęliśmy się naśladować. W tym właśnie momencie miał się pojawić mem, który 
(podobnie, jak uważa Dawkins) jest replikatorem. Memy miały przekształcić środowisko 
tak, że rezultatem doboru naturalnego jest memetyka a nie genetyka (Blackmore, 
2002). W opinii Blackmore (2002), naśladownictwo wymaga trzech umiejętności: 
podejmowania decyzji co do tego, co naśladować, skomplikowanego przekształcania 
jednego zachowania w drugie oraz podejmowania odpowiadających temu działań. 
Według badaczki właśnie te umiejętności (lub ich zaczątki) występowały już u wielu 
naczelnych i były dostępne naszym przodkom. Dlatego też możemy mówić o memetyce 
jako rezultacie doboru naturalnego. Dopiero później termin ten został zaadoptowany 
na potrzeby Internetu4. Cechami, którymi odznacza się mem internetowy (podobnie, 
jak w definicji memu) są: naśladownictwo, płodność, a czasami nawet zaraźliwość 
(Babiel, 2010). Memem internetowym jest po prostu coś, co szybko zdobywa 
popularność, podlega powielaniu dzięki mailom, blogom, komunikatorom, portalom 
społecznościowym, informacyjnym, a niekoniecznie jest jedynie nośnikiem informacji 
kulturowej (Babiel, 2010). Z drugiej jednak strony memem internetowym jest dowolny 
fragment informacji kulturowej czy też naukowej. Może przyjąć formę linku, środka 
audiowizualnego, obrazu, fotografii, całej strony internetowej, znacznika hash, frazy, 
czy nawet pojedynczego słowa (Zaremba, 2012).

 Obecnie memy często są komentarzem do aktualnych wydarzeń politycznych, 
społecznych czy obyczajowych. Możliwość swobodnego wypowiadania się to jedna 
z wartości sieci, którą kieruje się część społeczeństwa informacyjnego. Swoboda 
umieszczania w Internecie informacji o dowolnej treści jest ważnym czynnikiem 
ugruntowania swobód obywatelskich. Miliony internautów komentują to, co ich 
bulwersuje lub interesuje, często wypowiedzi te są wolne od cenzury (Siemieniecki, 
2007a). Uczestnik Internetu ma możliwość swobodniejszego wypowiadania swoich 
poglądów w sieci aniżeli w świecie rzeczywistym. Kontrola społeczna w sieci jest 
mniej rygorystyczna (Žižek, 2001). Warto podkreślić, że komentarz, jakim jest mem 
internetowy, jest często komentarzem prześmiewczym. Zazwyczaj chodzi o to, by 
dane zjawisko, sytuację, doprowadzić do absurdu. Informacja jest krótka i dobrze 
przez wszystkich jej użytkowników rozumiana, często zaopatrzona w zdjęcie lub obraz 
sytuacji. Jak zauważa Kamińska (2011) określenie „mem internetowy” jest potocznie 
używane przez internautów na oznaczenie popularnego semiotycznego kompleksu, 
transmitowanego najczęściej w funkcji tak zwanego żartu internetowego.

4 W artykule mowa jest o memach internetowych, jako nośnikach informacji wizualnej. Memetyka to 
zbiór różnych form naśladownictwa, istnieją m.in. memy ruchowe, np. w internecie pojawił się film 
z Koreańczykiem (PSY) tańczącym w specyficzny sposób, tzw. gangnam style, który był naśladowany później 
przez interneutów z różnych części świata. Inne przykłady naśladownictwa to memy tego samego ubioru, 
stylu lub dodatku „modowego”.
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 Najpopularniejsze memy powstają wskutek amatorskiej obróbki cyfrowych 
obrazów i tekstów5 w prostych programach graficznych, ponieważ niewielkie pliki 
graficzne łatwo jest zarówno tworzyć, jak i pobierać oraz przesyłać. Typowy mem składa 
się z przynajmniej dwóch elementów o charakterze znakowym, które są zapożyczone 
ze znanych tekstów kultury popularnej (zwłaszcza internetowej), a następnie 
zmodyfikowane, zdekomponowane, uzupełnione lub pocięte na fragmenty, np. przez 
wymianę backgroundu lub foregroundu6 albo dodanie komentarza (Kamińska, 2011). 
Kołowiecki (2012) podaje trzy kategorie memów: szablonowe, komentujące oraz 
eksploatujące. Podział ten jest jednak nieostry. Często różne konwencje memów są 
ze sobą mieszane lub też używane niezgodnie z przeznaczeniem (Kołowiecki, 2012). 
Trudno jest znaleźć w sieci memy stricte filozoficzne i etyczne. 

Propozycje wykorzystania memów internetowych 
w nauczaniu filozofii i etyki

Poniżej zaprezentowane są wybrane przykłady zbiorów memów, które można 
wykorzystać podczas lekcji. Pierwszym z nich będą memy społeczności Sztuczne 
Fiołki (https://www.facebook.com/SztuczneFiolki; Rysunek 1), która określa się 
jako „sztuczno-historyczny magazyn komiczno-tragiczny/głos wolny wolność 
ubezpieczający” i w sieci istnieje od września 2012 roku7. Memy Sztucznych 
Fiołków to przede wszystkim przerobione obrazy, dzieła sztuki polskiej i światowej, 
opatrzone jakimś komentarzem – czy to właśnie filozoficznym, czy też dotyczącym 
spraw polityczno-gospodarczo-obyczajowych – w postaci komiksowego dymka. Jak 
pisze Kowalczyk na swoim blogu (http://strasznasztuka.blox.pl) autorzy memów 
udostępnianych w ramach grupy Sztuczne Fiołki korzystają ze strategii remiksu czy 
recyklingu, powodując, że stare obrazy zyskują zupełnie nową, zaskakującą wymowę. 
To działanie ma wiele wspólnego z humorem Monty Pythona oraz z duchampowskim 
gestem domalowania wąsów Monie Lizie (Kowlaczyk, 2012). Komentarze odbierają 
pierwotną wymowę obrazów a z drugiej strony je promują, pokazują współczesnemu 
konsumentowi. Można nawet pokusić się o opinię, że „wytwory” z fanpage’a Sztuczne 
Fiołki spełniają funkcję edukacyjną, prezentując dzieła malarskie oraz rzeźby szerszej 
publiczności, np. młodzieży, która się jeszcze z nimi nie zetknęła.

5 Autorzy memów często nie przestrzegają reguł prawa autorskiego, tworząc nowe memy w oparciu o dzieła 
innych autorów.

6 Wymienne jest tło memu (ang. background) lub jego pierwszy plan (ang. foreground), który ma formę 
sentencji, informacji czy też napisu.

7 Sztuczne Fiołki to społeczność, czyli grupa internetowa w serwisie Facebook, posiadająca własny fanpage, 
czyli stronę w obrębie serwisu. Strona była już dwa razy zamykana przez administratorów serwisu, raz ze 
względu na treści pornograficzne, a za drugim razem za ilustrację hitlerowskiego młodzieńca, który został 
porównany do działaczy ONR czy NOP.

https://www.facebook.com/SztuczneFiolki
http://strasznasztuka.blox.pl
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Rysunek 1. Sztuczne Fiołki: Vilhelm Hammershøi (1864 -1916). Źródło: http://thephilosopher.soup.io 

 Memów filozoficznych w wykonaniu Sztucznych Fiołków można znaleźć bardzo 
wiele, nie zawsze są one ironiczne, często trzeba znać kontekst ich powstania aby 
zrozumieć przekaz. Memy komentują wydarzenia społeczno-polityczno-obyczajowe, 
które mają miejsce w Polsce. Można wykorzystywać memy na lekcjach z młodzieżą, 
która dobrze opanowała już historię filozofii. „Twory” te przydają się do lekcji czy zajęć 
powtórkowych, sprawdzają się też podczas przygotowań do Olimpiady Filozoficznej. 
Memy te są nieszablonowe, często ironiczne oraz odwołują się do podstawowych 
koncepcji filozoficznych. Odpowiednie fiołki trzeba umiejętnie wybrać, nie wszystkie 
nadają się do pracy z młodzieżą. 

 Kolejnym źródłem memów jest strona grupy Polecam poczytać Schopenhauera 
(https://www.facebook.com/PolecamPoczytacSchopenhauera?fref=ts; Rysunek 2), 

http://thephilosopher.soup.io
https://www.facebook.com/PolecamPoczytacSchopenhauera?fref=ts
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która określa się jako „codzienna porcja pogody ducha i wesołych piosenek”, co jest 
egzemplifikacją pesymistycznej filozofii życia Schopenhauera. Swój początek Polecam 
Poczytać Schopenhauera miało na Twitterze (https://twitter.com/ArturSchop), jednak 
w Polsce Twitter nie zyskał takiej popularności, jak w USA czy Europie Zachodniej. W 
przypadku Polecam poczytać Schopenhauera mamy do czynienia z przerabianiem zdjęć, 
czyli doklejaniem twarzy Schopenhauera oraz dopisywaniem komentarzy odwołujących 
się do jego pesymistycznej filozofii. Trzeba oczywiście pamiętać, że memy te często 
są przejaskrawione, a ich zadaniem jest „bycie powielanym”, a nie przekazywanie 
wiedzy naukowej. Mimo to stanowią ciekawe i zróżnicowane wprowadzenie do filozofii 
Schopenhauera. Młodzież po obejrzeniu kilku memów potrafi już zdefiniować filozofię 
tego egzystencjalisty.

Rysunek 2. Polecam poczytać Schopenhauera. Źródło: http://thephilosopher.soup.io 

 Zarówno w Polsce, jak i na świecie sławę zdobył Philosoraptor8 (Rysunek 3) 
czyli dinozaur Velociraptor (stąd też nazwa, która jest kombinacją angielskich słów 
philosopher i velociraptor) plączący się w paradoksach i metafizycznych przemyśleniach. 
Oryginalny Philosoraptor pojawił się na koszulkach w serwisie LonelyDinosaur, 
a stworzony został przez Sama Smitha. Wzór pochodził ze znanego filmu Jurassic Park.

8 http://twojememy.blogspot.com/2011/09/philosoraptor.html; http://knowyourmeme.com/memes/
philosoraptor 

https://twitter.com/ArturSchop
http://thephilosopher.soup.io
http://twojememy.blogspot.com/2011/09/philosoraptor.html
http://knowyourmeme.com/memes/philosoraptor
http://knowyourmeme.com/memes/philosoraptor
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Rysunek 3. Polskie wydanie Philosoraptora. Źródło: http://thephilosopher.soup.io 

 Użycie memów przez nauczyciela w procesie dydaktycznym wiąże się częściowo 
z jego kreatywnością. Mem może posłużyć do wprowadzenia na lekcji nowych treści, 
a później do ich uzupełnienia lub jako przerywnik podczas lekcji w ramach metody 
aktywizującej. Nauczyciel może poprosić uczniów o znalezienie memów na konkretny 
temat, np. związanych z zagadnieniami kłamstwa, obowiązku, honoru itd. Miejscem, 
gdzie można znaleźć dużo memów filozoficznych, etycznych oraz odnoszących się do 
myślenia, jest strona http://www.thephilosopher.soup.io. 

 Nauczyciel może poprosić uczniów o stworzenie własnych memów w ramach 
omawianego tematu lub zrobić to samemu. W sieci istnieją odpowiednie generatory 
memów9, które dysponują gotowym tłem (backgroundem). Taki gotowy memowy 
background można opatrzyć własnym komentarzem lub myślą znanego filozofa czy 
myśliciela. Wybór backgroundu będzie determinować możliwości jego późniejszego 
wykorzystania. Dlatego trzeba uważać, gdyż nietrudno o błąd wynikający 
z funkcjonowania obrazu w innym kontekście. Warto jest najpierw zapoznać się 
z historią powstania danego memu. Przykładem może być reklama mysłowickiego 

9 Miejsc, w których można stworzyć własny mem jest wiele, oto niektóre z nich: http://mem.kwejk.pl;  
http://memy.pl/generator; http://www.generujmema.lansujprofil.pl; http://memytutaj.pl

http://thephilosopher.soup.io
http://www.thephilosopher.soup.io
http://mem.kwejk.pl
http://memy.pl/generator
http://www.generujmema.lansujprofil.pl
http://memytutaj.pl
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przedszkola10, do której wykorzystano mem Pedobeara (miś pedofil) lub wpadka 
dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej11, którzy uznali wizerunek Pedobeara za maskotkę 
zimowych igrzysk olimpijskich z 1983 r. Pomyłka ta była komentowana w mediach 
międzynarodowych12. Kolejnym niebezpieczeństwem używania gotowych memów jest 
ich brak poprawności językowej. Znaleźć w nich można wiele błędów ortograficznych, 
jednak zdarzają się memy, w których błędy popełniane są specjalnie. Przykładem są 
memy jestę kotę, czyli popularyzacja kotów w Internecie na wszelkie możliwe sposoby13.

Zakończenie

Wystarczy kilka sekund, aby informacje znalazły się na portalach społecznościowych 
(Kamińska, 2011). Używając memów implikujemy komercyjne podejście do kultury. 
Z wydarzeń społeczno-politycznych-obyczajowych robimy gotowe produkty, co nie 
oznacza jednak, że jesteśmy aktywnymi uczestnikami kultury, gdyż jej nie tworzymy. 
Z drugiej strony nie jesteśmy też pasywni, ponieważ poświęcamy czas i energię do 
dystrybuowania kulturowych treści, niekiedy w trakcie ich mnożenia znacząco je 
przekształcamy. Wspólnota internetowa zaadaptowała koncepcję memów używając 
jej dokładnie w taki sposób, w jaki folkloryści używają pojęcia folkloru (Kamińska, 
2011). Świadome stosowanie memów (przez nauczyciela) może znacznie ożywić 
lekcje oraz zachęcić uczniów do zapoznawania się z historią idei. Za pomocą memów 
można tworzyć nowe połączenia między ideami i teoriami filozoficznymi. Łatwe do 
zapamiętania ogniwa dłuższych łańcuchów skojarzeniowych można ująć za pomocą 
haseł i obrazów. Prostota memów i ich elastyczność sprawiają, że są one idealne do 
tworzenia technik zapamiętywania. Tworzenie memów filozoficznych może wpisywać 
się w jedną z kluczowych zasad rozwoju mózgu - umieszczanie nabytej wiedzy w jakimś 
kontekście, gdyż w ten sposób łatwiej łączymy nową wiedzę z tą, którą już posiadamy 
(Pilarska, 2013).

10 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/355976,pedobear-zostal-patronem-przedszkola-w-
myslowicach,id,t.html?cookie=1; http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/298063,Pedofilska-reklama-
przedszkola 

11 http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,7540395,Pedobear_rozslawil_Olsztyn__Ale_powodw_do_%20
dumy_brak.html

12 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7187027/Polish-newspaper-claims-
Pedobear-is-2010-Vancouver-Olympic-mascot.html; http://www.metronews.ca/vancouver/local/
article/446777

13 Dużą popularnością cieszy się profil na Facebooku Jestę kotę jak również doktorantę 
https://www.facebook.com/JesteKoteJakRowniezDoktorante

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/355976,pedobear-zostal-patronem-przedszkola-w-myslowicach,id,t.html?cookie=1
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/355976,pedobear-zostal-patronem-przedszkola-w-myslowicach,id,t.html?cookie=1
http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/298063,Pedofilska-reklama-przedszkola
http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/298063,Pedofilska-reklama-przedszkola
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,7540395,Pedobear_rozslawil_Olsztyn__Ale_powodw_do_ dumy_brak.html
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,7540395,Pedobear_rozslawil_Olsztyn__Ale_powodw_do_ dumy_brak.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7187027/Polish-newspaper-claims-Pedobear-is-2010-Vancouver-Olympic-mascot.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7187027/Polish-newspaper-claims-Pedobear-is-2010-Vancouver-Olympic-mascot.html
http://www.metronews.ca/vancouver/local/article/446777
http://www.metronews.ca/vancouver/local/article/446777
https://www.facebook.com/JesteKoteJakRowniezDoktorante
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Memes in teaching philosophy and ethics 

Abstract: Children and young people are part of visual culture - they are influenced 
mainly by audiovisual stimuli such as memes found throughout the internet. . The main 
source of them is the Internet, where memes can be found. Memes can be simple 
graphics with short statements, concisely summarizing a problem usually in an amusing 
way. The term “meme” is defined differently in various fields of research, where it is 
used. Presently, internet memes (created mainly by young people) comment on social 
and political issues. We can incorporate memes as education tools in philosophy and 
ethics classes and use them as encouragement for students to share their opinions.

Keywords: meme, philosophy lesson plans, ethics lesson plans, creativity, comments, 
digital culture
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