
LEKCJA 5

Temat: „Half life”, czyli pół życia przed monitorem
– zagrożenia medialne.

Formy realizacji:

• ście¿ka miêdzyprzedmiotowa – lekcja informatyki.

Cele szczegółowe:

• uœwiadomienie uczniom zagro¿eñ dla psychiki, jakie nios¹ ze sob¹ media (agresja, pornografia, wirtualna rzeczy-
wistoœæ itp.), 

• uœwiadomienie uczniom zagro¿eñ dla zdrowia, jakie zwi¹zane s¹ ze zbyt d³ugim przebywaniem przed monitorem
lub telewizorem, 

• uœwiadomienie uczniom zagro¿eñ ekonomicznych wynikaj¹cych z nieostro¿nego u¿ywania mediów (kradzie¿
numerów kart kredytowych, wysokie rachunki telefoniczne itp.), 

• kszta³towanie umiejêtnoœci selekcji informacji, 

• promowanie œwiadomego korzystania z mediów, 

• kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania zagro¿eñ medialnych. 

Metody nauczania: 

• podaj¹ce (pogadanka),

• problemowo-aktywizuj¹ca (miniwyk³ad, burza mózgów),

• symulacyjne,

• praktyczne.

Pomoce dydaktyczne:

• prezentacje multimedialne,

• foliogramy nr 22 - 23 (plansze),

• komputery z dostêpem do Internetu.

Formy aktywizacji uczniów: 

• praca w grupach,

• prezentacja,

• zabawa,

• burza mózgów,

• miniwyk³ad.

Spis foliogramów

Nr Tytu³
22. Zagro¿enia medialne.
23. Badanie uzale¿nienia przy pomocy ankiety.

152

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE...



PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci wstêpne 2 min.

2. Wprowadzenie do lekcji.
Nauczyciel wskazuje uczniom zagro¿enia medialne prezentuj¹c foliogram nr 22
i komentuj¹c go. 5 min.

3. Zabawa w „g³uchy telefon”
Nauczyciel przekazuje na ucho uczniowi has³o (wa¿ne, aby by³o to ca³e zdanie, 
np. „W pi¹tek dwunastego o piêtnastej Adam spotka siê z Wand¹”. 
Uczeñ przekazuje informacjê dalej. Mo¿na mówiæ tylko szeptem i tylko raz. 
Ostatni uczeñ (powinno byæ ich 5-7) mówi zadanie g³oœno. Nauczyciel w tym czasie 
pokazuje na du¿ej kartce, jakie zdanie powiedzia³.
Zadanie ma na celu uœwiadomienie uczniom, ¿e informacjê mo¿na zniekszta³ciæ. 
Uczniowie powinni sobie uœwiadomiæ, ¿e aby uznaæ informacjê za rzeteln¹, 
nale¿y j¹ otrzymaæ z kilku niezale¿nych Ÿróde³. 3 min.

4. Wype³nienie kwestionariusza dotycz¹cego uzale¿nienia od Internetu.
Nauczyciel prezentuje uczniom foliogram nr 23 – uczniowie samodzielnie 
odpowiadaj¹ na pytania. Nastêpnie nauczyciel podaje im sposób punktacji.
To zadanie musi byæ skomentowane przez nauczyciela – nale¿y uœwiadomiæ uczniom,
¿e pewne ich zachowania (lub brak zachowañ) s¹ ju¿ objawami uzale¿nienia 
i nie nale¿y ich lekcewa¿yæ – najlepiej poprzeæ to przyk³adami uzale¿nieñ. 5 min.

5. Prezentacja (PowerPoint) dotycz¹ca manipulacji informacj¹ (na p³ycie CD). 10 min.

6. Prezentacja (PowerPoint) dotycz¹ca uzale¿nienia od telewizji (na p³ycie CD). 10 min.

7. Prezentacja stron internetowych:
|  http://www.akmed.waw.pl |  http://www.tppu.org |  infoholizm.e-sfera.pl |
http://www.nomadx.republika.pl/cybersociety/iadd.html
Na stronach prezentowane s¹ artyku³y o uzale¿nieniu od Internetu, komputera, 
telefonu komórkowego, itp. 7 min.

8. Podsumowanie zajêæ. Zadanie pracy domowej.
Praca domowa: Obejrzyj dzisiejsze „Wiadomoœci” lub „Fakty”, przejrzyj dzisiejsze gazety,
pos³uchaj radiowych serwisów informacyjnych. Jakie informacje znajduj¹ siê 
na pierwszych stronach gazet, czytane i wyœwietlane s¹ jako pierwsze? 
Zastanów siê, dlaczego akurat te, a nie inne informacje s¹ na pocz¹tku. 3 min.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Rozwój cywilizacji i postêp techniczny dostarczaj¹ nam nie tylko nowych narzêdzi, urz¹dzeñ czy technologii, ale
zmieniaj¹ równie¿ nasz¹ œwiadomoœæ, nasze postrzeganie œwiata. Wiek XX by³ niew¹tpliwie wiekiem ogromnego rozwo-
ju œrodków przekazu i magazynowania informacji. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e ten trend bêdzie kontynuowany w wieku XXI,
mo¿e ulec równie¿ nasileniu, ze wzglêdu na coraz tañszy, coraz bardziej powszechny, coraz ³atwiejszy dostêp do ró¿nego
rodzaju mediów.

Zadaniem szko³y jest przygotowaæ absolwenta do wspó³czesnego ¿ycia. Zadanie to szko³a spe³nia nie tylko poprzez
przekazywanie wiedzy i kszta³cenie pewnych akademickich umiejêtnoœci, ale tak¿e poprzez naukê „¿ycia codziennego” –
matematyki „sklepowej”, chemii „kuchennej” czy fizyki „gotowania jajek na miêkko”. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele
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musz¹ pogodziæ siê z faktem, ¿e ich dzieci i wychowankowie sprawniej ni¿ oni pos³uguj¹ siê nowoczesnymi technolo-
giami (po prostu nie pamiêtaj¹ innej rzeczywistoœci), ¿e niczym dziwnym jest dla nich 30 kana³ów telewizyjnych (dziwi¹
siê raczej, kiedy jest ich mniej), ¿e korzystanie z Internetu i komputera jest dla nich tak naturalne, jak dla doros³ych
telewizor lub samochód.

Niestety, zazwyczaj bywa tak, ¿e wszystkie nowoœci, oprócz niew¹tpliwych u³atwieñ, nios¹ ze sob¹ równie¿ ca³y
szereg zagro¿eñ.

Agresja w mediach

Media maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie wartoœci, pogl¹dów i zachowania naszych dzieci. Wzrost przemocy
w mediach przyczyni³ siê do wzrostu przemocy w spo³eczeñstwie, chocia¿ nie bez znaczenia dla wystêpowania agresji
s¹ pewne predyspozycje do nadaktywnoœci i impulsywnoœci czy zaburzenia hormonalne, a w dzieciñstwie: brak w³aœci-
wej opieki rodzicielskiej, zubo¿a³e otoczenie, zdemoralizowani rówieœnicy, molestowanie oraz przekonanie o normalnoœ-
ci pos³ugiwania siê przemoc¹ jako jednym ze sposobów reagowania.

Najbardziej nara¿one na ekspansywnoœæ mediów s¹ dzieci. Maj¹c przez ca³e lata kontakt z przemoc¹ w mediach, wyk-
szta³caj¹ nawyk agresywnego zachowania, który z czasem coraz trudniej zmieniæ. Regularny kontakt z przemoc¹ w mediach
w dzieciñstwie mo¿e mieæ skutki na ca³e ¿ycie. 

Wp³yw mediów na m³odego cz³owieka:
• bezpoœredni – bezpoœrednie efekty obejrzanego filmu lub programu (czêsto mówi siê, ¿e dziecko pos³uguje siê jêzy-

kiem z filmu, cytuj¹c ulubionych bohaterów w podobnych sytuacjach),
• kumulatywny – mimo, ¿e nie widaæ bezpoœrednich „efektów” obejrzanego filmu, negatywny przekaz „odk³ada” siê

niejako w œwiadomoœci dziecka, a nastêpnie sumuje z innymi wp³ywami, w rezultacie powoduj¹c zmiany w psy-
chice odbiorcy (np. ogl¹daj¹c wielokrotnie ludzk¹ œmieræ mo¿na zobojêtnieæ na obraz œmierci),

• podœwiadomy – widz mo¿e pocz¹tkowo odrzuciæ postawy prezentowane mu przez ekran z powodu kontekstu, w ja-
kim zostan¹ mu pokazane (np. postawa agresji zostaje ukarana), z czasem jednak okolicznoœci towarzysz¹ce ule-
gaj¹ zapomnieniu, a emocje wywo³ane przez postawê bohatera filmu, tkwi¹ w odbiorcy.

Najsilniej na kszta³towanie siê u m³odzie¿y postaw i pogl¹dów dzia³aj¹ bohaterowie utworów fabularnych, poniewa¿
wywo³uj¹ najsilniejsze reakcje emocjonalne.

Niespójność informacji

„Potêga œrodków masowego przekazu jest tak wielka, ¿e wp³ywaj¹ one nie tylko na to, jak ludzie myœl¹, ale tak¿e,
o czym myœl¹”.

W ci¹gu jednego dnia, a nawet jednego telewizyjnego programu prezentowane s¹ treœci o niejednakowej randze:
wa¿ne i b³ahe, p³ytkie i g³êbokie, zabawne i tragiczne. Wymagaj¹ one od odbiorcy selekcji, kwalifikacji i wartoœciowa-
nia. Operacje te s¹ bardzo trudne i dzieci nie zawsze potrafi¹ je wykonaæ. W zwi¹zku z tym informacje, jakie do nich
docieraj¹, maj¹ w ich odczuciu charakter równorzêdny, przyjmowane s¹ z zaciekawieniem, ale w sposób ma³o krytyczny,
co zaciera ró¿nice miêdzy dobrem a z³em.

Manipulowanie informacją

Pisz¹c o wp³ywach mediów na odbiorcê, na psychikê odbiorcy i jego postêpowanie nie sposób nie wspomnieæ
o reklamie. Media bez reklamy nie mog³yby funkcjonowaæ, ale i reklama nie istnia³aby bez mediów. Za pomoc¹ filmów
reklamowych mo¿na sterowaæ ca³ymi narodami. Jaki produkt, idea, cz³owiek jest najlepszy? Ten, którego reklama
najbardziej przypada odbiorcy do gustu.

Inn¹ spraw¹ jest manipulowanie treœci¹ informacji. Droga informacji do odbiorcy czêsto wbrew pozorom jest d³uga
i ciernista. Przechodzi ona przez korekty, z redakcji do redakcji, z prasy do telewizji itd. Bardzo czêsto poszczególnym
elementom tego ³añcucha nie zale¿y na rzetelnoœci informacji. W efekcie, do koñcowego odbiorcy-klienta trafia produkt
upiêkszony, ale nie zawsze prawdziwy.

Uzależnienie od komputera i Internetu. 

Pierwsze próby opisu choroby komputerowej pojawi³y siê w Stanach Zjednoczonych, a wiêc w kraju, w którym
pracuje najwiêksza liczba sieciowych terminali, a korzystanie z komputera jest sta³ym elementem codziennego sposobu
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bycia. Choroba ta w szybkim tempie rozrasta siê w polskim spo³eczeñstwie, a przede wszystkim atakuje dzieci. Dzieci
najpierw siedz¹ kilka godzin w ³awach szkolnych, potem – kolejnych kilka – w domu przed komputerem. Dziecko, maj¹ce
do wyboru zabawê ruchow¹ na œwie¿ym powietrzu i "zabawê" komputerow¹, wybiera zwykle tê drug¹. Wzrasta wiêc licz-
ba dzieci z wadami postawy, skrzywieniem krêgos³upa. Nasilaj¹ siê tak¿e powa¿ne wady wzroku oraz uszkodzenia ner-
wów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i d³oni. Mówi¹c o zdrowotnych konsekwencjach siedzenia wiele godzin
przed komputerem nie mo¿na pomin¹æ ryzyka tzw. padaczki komputerowej. Intensywne bodŸce œwietlne, zw³aszcza
p³yn¹ce z kolorowych ekranów mog¹ w powa¿nym stopniu naruszaæ sprawne funkcjonowanie mózgu.

Uzależnienie od telewizji 

Telewizja jest obecnie najpopularniejszym œrodkiem masowego przekazu, a jej ogl¹danie najczêstszym sposobem
spêdzania czasu wolnego. Telewizja, opanowuj¹c czas wolny dziecka, wypar³a inne sposoby wykorzystania tego czasu.
Atakuj¹c najwa¿niejsze zmys³y cz³owieka (wzrok i s³uch), zaciera ró¿nice miêdzy wyobraŸni¹ odbiorcy a rzeczywistoœci¹.
Telewizyjny obraz nie zostawia miejsca dla dzieciêcej wyobraŸni, która powinna byæ ukierunkowana na rzeczywistoœæ
i fakty, a nie na gotowe skonstruowane obrazy. 

Telewizja wywiera negatywny wp³yw nie tylko na rozwój psychiczny dziecka, ale równie¿ na rozwój fizyczny. Dziecko
siedz¹c przed telewizorem pozostaje przez d³u¿szy czas w pozycji biernej, nieruchomej, a czêsto niew³aœciwej. Ogranicza
ona inne zajêcia dziecka, a przede wszystkim zajêcia ruchowe na œwie¿ym powietrzu. Ma to niekorzystny wp³yw
szczególnie na dzieci znajduj¹ce siê w okresie intensywnego rozwoju fizycznego (prowadzi do ró¿nego rodzaju chorób –
np. choroba telewizyjna, której objawami s¹ zapadniêta klatka piersiowa, zaokr¹glone plecy, zwiotcza³e miêœnie,
schorzenia oczu, lêki nocne).

Badanie uzależnienia przy pomocy kwestionariusza (Test Kimberly Young)

1. Czy czujesz siê zdominowany przez Internet (myœlisz o poprzedniej sesji internetowej, lub o wziêciu udzia³u
w nastêpnej)? 

2. Czy czujesz, ¿e potrzebujesz korzystaæ z Internetu coraz d³u¿ej, aby uzyskaæ satysfakcjê?

3. Czy podejmowa³eœ kolejne nieudane próby kontrolowania, przerywania, czy te¿ zaprzestania korzystania z Internetu?

4. Czy masz poczucie bezsilnoœci, depresji, czy te¿ irytacji, gdy podejmujesz próbê powstrzymania siê od korzystania
z Internetu?

5. Czy zostajesz w sieci d³u¿ej ni¿ to pocz¹tkowo planowa³eœ?

6. Czy zaryzykowa³eœ utratê znacz¹cych relacji, pracy, wykszta³cenia albo sposobnoœci zdobycia kariery z powodu
Internetu?

7. Czy k³ama³eœ cz³onkom rodziny, terapeucie, w celu ukrycia iloœci czasu spêdzanego w Internecie?

8. Czy u¿ywasz Internetu jako sposobu ucieczki od problemów czy te¿, aby uwolniæ siê od poczucia bezradnoœci, winy,
lêku czy te¿ depresji? 

Pacjenci zostali uznani za uzale¿nionych, gdy odpowiedzieli tak na piêæ, lub wiêcej pytañ. Tak¿e w Internecie, na stro-
nie poœwiêconej uzale¿nieniu od niego znajduj¹ siê testy pozwalaj¹ce sprawdziæ, czy u¿ytkownik komputera nie pad³
ofiar¹ „internetoholizmu”.

http://www.akmed.waw.pl  |   http://www.tppu.org/  |   infoholizm.e-sfera.pl |

http://www.nomadx.republika.pl/cybersociety/add.html |
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