
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
poświęcona wpływom medialnym - czy są szansą, czy zagrożeniem rozwoju dziecka w

wieku 7-13 lat. 

Czas trwania: 45-60 min

Miejsce szkolenia: sala lekcyjna, uczestnicy siedzą przy wspólnym stole

Cele szkolenia:

 przekazanie informacji o wpływie mediów na młodego człowieka,
 przedstawienie szans i zagrożeń płynących z bycia użytkownikiem nowoczesnych środków 

elektronicznych, 
 danie wskazówek ułatwiających pomoc dziecku doznającemu krzywdy płynącej przez nośniki 

elektroniczne,
 zapoznanie nauczycieli z organizacjami pomagającymi w trudnych sytuacjach uzależnień,
 poinformowanie o rzeczywistej skali problemu.

Oczekiwane efekty:

 aktywne zaangażowanie się nauczycieli na rzecz poprawy sytuacji,
 wspólne opracowanie szkolnego programu przeciwko negatywnemu wpływowi mediów na 

życie dziecka/młodzieży.

Efekt długotrwały: wzrost bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Materiały :

 arkusze papieru
 mazaki
 prezentacja

Program spotkania:

Część teoretyczna

1. Przedstawienie ogólne - bardziej na zasadzie usystematyzowania - omówienie nowoczesnych
technologii. pokazanie, że współczesne dziecko przychodzi na świat w medialnym świecie. 
Uwaga ta dotyczy, oczywiście, krajów określanych mianem cywilizacyjnie rozwiniętych. Dzieci
pochodzące z tego obszaru nazywamy najczęściej „cyfrowymi tubylcami” albo „urodzonymi z 
myszką w ręku”, a całe pokolenie – pokoleniem Google’a, pokoleniem kciuka, pokoleniem 
„kopiuj-wklej”.  Co oznacza, że z tym nie można walczyć, a co możemy? Czy zabronić? Czy 
uczyć jak wykorzystać nowe media, aby były naszymi sojusznikami, a nie przeciwnikami. 

2. Prezentacja Nowe media zagrożenie czy błogosławieństwo.



Cele programu - zminimalizowanie zagrożenia płynącego z używania nowoczesnych mediów. 
Zwrócenie uwagi na umiejętność właściwego użytkowania mediów. 

Zakresy działania:
obszar działań ogólnoszkolnych, wewnątrzklasowych, indywidualnych.

Część warsztatowa
Podział uczestników spotkania na 3 grupy - praca metodą "burzy mózgów" nad środkami zaradczymi, 
które możemy wprowadzić w szkole w ramach walki z nadużywaniem nowoczesnej technologii, 
zapobieganie tzw. hejtom, a uczeniem właściwego korzystania z dobrodziejstw techniki. 
Prezentacja wypracowanych metod przez poszczególne grupy - dyskusja - weryfikacja pomysłów.
Wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne działania.
Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną Szkolnego Programu Poświęconego Przeciwdziałaniu 
Niewłaściwemu użytkowania mediów. 
Zakończenie spotkania szkoleniowego.
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