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Zagadnienie: Media wybieram świadomie 

- korzystam bezpiecznie.

Niekiedy  miewamy  wrażenie,  że  my  sami  lub  ktoś,  kogo  znamy,  nadużywa  czegoś:
papierosów,  telewizji  czy  gier  komputerowych,  jednak  rzadko kiedy zdajemy sobie  sprawę,  że
może  to  być  uzależnienie.  Od  mediów  można  się  uzależnić  — obecnie  przede  wszystkim od
Internetu. Korzystanie z niego stało się jednak jednym z ważnych elementów życia współczesnego
człowieka. Jak określić, czy ktoś ma problem z nadużywaniem mediów?

Przestrzeń medialna jest elementem rynku. Nadawcy przekazów medialnych zarabiają na
naszej uwadze, zatem zależy im na tym, byśmy jak najczęściej do nich sięgali. Internet i telewizja
przyciągają odbiorców atrakcyjnością i łatwością odbioru materiałów. Stosowane są techniki, dzięki
którym  użytkownicy  pragną  wciąż  powracać  do  pewnych  stron  lub  programów.  Przykładami
„wciągania”  widzów  są  seriale.  W  Internecie  szczególnie  portale  społecznościowe  są  dziś
atrakcyjne dla  młodych ludzi,  dla  których sukces  towarzyski  stanowi  wysoko cenioną wartość.
Portale  te  są zbudowane w taki  sposób, aby robić wrażenie,  że konieczne jest  ciągłe  śledzenie
aktualności i ich komentowanie.

Uzależnienie to „stan psychicznego lub fizycznego przymusu do wykonywania pewnych
czynności lub przyjmowania określonych substancji psychoaktywnych w oczekiwaniu na efekty ich
działania lub dla uniknięcia przykrych objawów ich braku” . Uzależnienie od Internetu, telewizji
czy gier komputerowych rozpoznajemy w podobny sposób, co inne uzależnienia. Świadczą o nim
m.in.:

• fascynacja — ciągłe myśli o danej rzeczy i chęć powrotu do niej, 
• objawy po odstawieniu — irytacja i niepokój w przypadku niemożliwości skorzystania z 

Internetu itp., 
• konflikty — problemy w kontaktach między osobą uzależnioną a otoczeniem, ale również 

walka wewnętrzna, 
• trudności w realizacji codziennych obowiązków. 

Nawet  jeśli  nie  jesteśmy  uzależnieni,  często  nadużywamy  mediów  i  pozwalamy  im  na
przejmowanie władzy nad nami.  Zwracajmy uwagę na to,  że telewizja czy komputery to  tylko
narzędzia,  które  mają  nam  ułatwić  i  uprzyjemnić  życie.  Panujmy  nad  nimi  i  starajmy  się  o
zachowanie higieny w korzystaniu z mediów.



1.  Stalking, hejting, cyberprzemoc, 

https://www.canva.com/design/DAD75Za3wik/view?

2. Cyberprzemoc:

https://slideplayer.pl/slide/1217229/

https://www.youtube.com/watch?v=NHa1nc2wYTg

3. Bezpieczny internet:

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s
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