
Klasa Ia   Technik Hotelarstwa/ Technik Pojazdów Samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 21.05.2020 r. 

Temat: Cyfrowe objęcia. Internet, smartfony, gry. 

Nauczę się: wykazać, że współczesna cywilizacja sprzyja uzależnieniom; opisać różnice 

między osobą uzależnioną a dojrzałą; opisać zjawisko uzależnienia od smartfona, Internetu, 

gier komputerowych; wskazać listę rad, jak rozsądnie i zdrowo korzystać z nowych 

technologii. 

Wydawałoby się, że tak zwane choroby cywilizacyjne nie powinny istnieć – przecież 

cywilizacja oznacza dobrobyt, a ten kojarzy się z lepszymi warunkami bytowymi. Mimo to od 

setek, a nawet tysięcy lat obserwujemy pojawienie się chorób, które nieodłącznie wiążą się z 

wyższym statusem społeczno-ekonomicznym.  

Obecnie do chorób cywilizacyjnych, spowodowanych nieodpowiednią dietą, stresem i 

zanieczyszczeniem środowiska, zaliczamy między innymi otyłość, liczne nowotwory, choroby 

serca i układu krążenia. Pojawiły się też cyberchoroby takie jak uzależnienie od Internetu, 

smartfona i gier komputerowych. Diagnozowanie i leczenie wielu chorób cywilizacyjnych jest 

trudne, bo przecież nie można całkowicie zrezygnować z jedzenia czy korzystania z 

komputera i smartfona. Rozwiązaniem jest nauka racjonalnego korzystania z dóbr, które 

przyniósł nam XXI wiek. 

Uzależnienia behawioralne to formy zaburzeń (nałogów) związanych z niekontrolowanym 

wykonywaniem pewnych czynności. Zaliczamy do nich m.in. zaburzenia odżywiania 

(anoreksję i bulimię), uzależnienie od hazardu, zakupów, opalania się, seksu i – oczywiście – 

mediów. 

Różnice między osobą uzależnioną a dojrzałą 

Kryteria Cechy osoby uzależnionej Cechy osoby dojrzałej 

Sposób myślenia o 
sobie 

Jestem nikim, mam wady, przez które nie 
mogę być szczęśliwy, myślę, że jestem 
złym człowiekiem 

Mam wady i zalety, z którymi 
się godzę, staram się myśleć o 
sobie pozytywnie. 

Sposób myślenia o 
innych ludziach 

Winni mojej sytuacji są inni ludzie, którzy 
sprawiają, że cierpię 

Inni ludzie przyczyniają się do 
moich sukcesów, a na tych, 
którzy mi szkodzą, nie zwracam 
uwagi. 

Relacje z najbliższą 
rodziną 

Rodzina chce mnie kontrolować, nie 
pozwala mi być wolnym 

Rodzina sprawia, że jestem 
wolnym człowiekiem. 

Stosunek do nauki i 
pracy 

Najważniejsze jest to by przetrwać. Nauka 
i praca nie sprawiają mi radości, są tylko 
środkiem do celu, jakim jest użycie 
substancji psychoaktywnej lub 
powtarzanie zachowań, od których jestem 
uzależniony. 

Nauka i praca sprawiają mi 
radość. Są nie tylko środkiem 
do celu, ale i celem, kiedy w 
pracy robię to, co lubię. 



Potrzeby Są związane z przyjmowaniem środków 
uzależniających lub powtarzaniem 
uzależniających zachowań. 

Mam potrzebę samorozwoju, 
twórczości, pracy na rzecz 
innych. 

Komunikacja Jest zawężona, nastawiona tylko na 
odbiór, kontrolę i konflikt. 

Jest otwarta na doświadczenie 
innych, asertywna i 
empatyczna. 

 

Wśród uzależnień od nowych mediów można wyróżnić uzależnienie od telefonu komórkowego. 

Mówimy o nim wówczas, gdy występuje wyraźnie chorobliwe zachowanie i dodatkowo osoba nim 

dotknięta i/lub jej otoczenie cierpi w związku z tym. Innymi słowy, korzystanie ze smartfona sprawia 

ogromną przyjemność i dlatego jest powtarzane, co w końcu prowadzi do pogorszenia jakości życia i 

utraty kontroli. 

Internet zawiera wiele zachęt sprzyjających rozwojowi nałogu: a to zaciekawi nas właśnie odebrany 

e-mail, a to skusi promocja w sklepie internetowym, a to znajomi wrzucą zabawny filmik do mediów 

społecznościowych. Przeskakiwaniu na coraz to nowsze wątki tematyczne towarzyszy bezustanny lęk, 

że coś nas ominie: relacja z osiemnastki kolegi, ważna informacja na ulubionym portalu, nowy 

odcinek serialu online. Utrata kontroli nad ilością czasu spędzanego w Internecie skutkuje 

zaniedbywaniem swoich podstawowych obowiązków, porzuceniem zainteresowań, objawami 

odstawienia, nieszczerością, osamotnieniem i utratą liczącej się pozycji w grupie. Cechą 

charakterystyczną osób uzależnionych jest też brak zaufania do innych ludzi. 

Gry komputerowe projektuje się w taki sposób, aby były ciekawe dla użytkownika, budziły przyjemne 

emocje i angażowały  do wykonywania poszczególnych zadań. Można się od nich uzależnić, 

szczególnie, gdy młody człowiek czuje się osamotniony i ma niskie poczucie własnej wartości, 

ponieważ gry społecznościowe dają mu możliwość nawiązywania relacji z innymi, a ponadto dają 

szansę na wygraną, która zdecydowanie polepsza nastrój i pozwala myśleć o sobie, jako kimś, komu 

coś się udało. 

 


