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Tytuł - wersja wstępna Zagadnienia

Historia rozwojów mediów i czemu są one tak
istotne

Igor Borkowski -
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wy

kladowcy/igor-borkowski/

1. Historia rozwoju mediów — gazety, radio, telewizja — starsze, rzadziej
używane obecnie

2. Skąd się wzięły social media, jak powstały?
3. Ciekawostki o rozwoju mediów np. radio ZET wcześniej było gazetą.

Manipulacja, fałsz a może prawda? - ocena
wiarygodności informacji

Monika Przybysz
http://media.uksw.edu.pl/index.php?mod=info&

id=7242

1. Ocena wiarygodności informacji
2. Efekt potwierdzenia
3. Argumentum ad hominem
4. Dane przedstawiane w inny sposób
5. Jak media manipulują przekazywaniem informacji
6. Jak nie znając się na temacie, ocenić wiarygodność danej informacji
7. Powszechnie stosowane techniki manipulacji w mediach
8. Fake newsy
9. Bańki informacyjne

Komu wierzyć? - wiarygodne i niewygodne
źródła informacji

SDB Maciej Makuła
https://centruminformacji.tvp.pl/26375884/ks-
maciej-makula-sdb-pokieruje-redakcja-audycji-k

1. Przykład niewiarygodnych i wiarygodnych źródeł informacji – np.
przedstawienie jednej informacji przez różne źródła (np TVP i TVN);
aplikacja Ground News

2. Jak ocenić nowe źródło - czy warto mu ufać?
3. Jak wyszukiwać poprawnie informacje
4. Jak ocenić najważniejsze wiadomości?



atolickich#:~:text=By%C5%82%20wychowawc
%C4%85%20trudnej%20m%C5%82odzie%C5
%BCy%20w,dyrektorem%20O%C5%9Brodka%

20i%20prze%C5%82o%C5%BConym%20Wsp%
C3%B3lnoty.

“Dowody dowodami, ale ja zdania nie zmienię” -
jakie postawy uniemożliwiają prawidłowy odbiór

informacji

SDB Maciej Makuła

1. Uleganie opiniom innych ludzi
2. Niechęć wobec zmian
3. Kierowanie się opinią znanych osób
4. Poszukiwanie wiedzy a wiara
5. Dlaczego sceptyzm jest tak pożądaną cechą przy ocenie informacji.

O co chodzi w scrollowaniu? 1. Rywalizacja między aplikacjami o czas użytkownika
2. Czemu scrollowanie jest uzależniające, jakie techniki wykorzystuje?
3. W “wolnym czasie”, gdy scrollujemy internet - tak naprawdę pracujemy

na rzecz portali społecznościowych - czemu mój czas poświęcony na
siedzenie w internecie jest ważny dla np facebooka

4. System wykorzystujący mikrowystrzały dopaminy w np TikToku

Chroń swoje dane!

SDB Mariusz Jawny
Duszpasterz, twórca wideo (kanał na YouTube

„Serce z Nieba”) oraz delegat Inspektorii
Wrocławskiej Salezjanów ds. mediów.

1. O jakie dane dokładnie chodzi?
2. Dlaczego moje dane są tak istotne i kto na nich zyskuje?
3. System monitorujący użytkowników i jego zachowania
4. Jak korzystać z portali społecznościowych, by się nie dać wykorzystywać

(przynajmniej nie za bardzo)
5. Algorytmy social mediów
6. “Podsłuchiwanie nas” przez np instagrama

Jak socialmedia wpływają na nasze uczucia? 1. Mikro wystrzyki dopaminy - TikTok
2. Idealizowanie np. wyglądu - jak social media wpływają na nasz poziom

własnej wartości
3. Depresja spowodowana przesiadywaniem w telefonie



4. Social media to taki “smoczek”, który odciąga nas od realnego świata i
nieprzyjemnych uczuć - smutku, żalu itp.

Wychowanie dzieci w świecie cyfryzacji

Elżbieta Łozińska
Doradca pedagogiczno-psychologiczny, terapeuta

NEST (program terapeutyczny dla osób
dorosłych, które doświadczyły traumatycznych

przeżyć), żona, mama Mateusza (9 lat), Marty (5
lat) i Tomka (3 lata); pracuje w Centrum Mamy

Dziecko we Wrocławiu; autorka serii sesji
tematycznych, nagranych w Centrum Formacji

Duchowej Salwatorianów; córka Wiesławy Stefan
(pedagoga, wykładowcy, dyrektora

specjalistycznej Poradni Rodzinnej we
Wrocławiu, doradcy małżeńskiego, terapeuty);

1. Dlaczego dzieci są tak bardzo narażone na social media
2. Jak “dawkować” dzieciom dostęp do bajek, telefonu itp?
3. W jakim wieku dziecko powinno mieć pierwszy kontakt z komputerem/

kiedy powinno dostać telefon.

“Wieczór, herbatka, kocyk i …” 1. Uzależnienie młodzieży od Net�lixa, �ilmów i serialów
2. Po czym takie uzależnienie poznać?
3. Dlaczego oglądanie bez przerwy �ilmów i seriali jest niebezpieczne
4. Jak zapobiec uzależnieniu się i “wciągnięciu” w fabułę?

Jak nie być produktem i poprawnie korzystać z
mediów?

1. Jak ktoś jest uzależniony - trzeba odstawić na pewien okres calkowicie
2. W zaplanowany sposób i z kontrolowanym czasem uzytkowania
3. Nie brać informacji za pewne i korzystać ze sprawdzonych źródeł


