
Klasa 8 -  Godzina wychowawcza – 02.04.2020 

 Temat: Ciemna strona komputera - zagrożenia płynące z 
nadmiernego korzystania z komputera.  

 

Funkcje Internetu: 
 informacyjna,  

 wychowawcza,  

 rozrywkowa, 

  integracji społecznej. 
 

Problemy i zagrożenia związane z Internetem: 

 zawieranie znajomości z nieznajomymi, 

  ujawnianie prywatnych danych, 

  łamanie praw autorskich,  

 pornografia/promocja seksu,  

 gloryfikacja zabawy i rozrywki, 

 zatracenie poczucia granicy pomiędzy rzeczywistością a fikcją,  

 wszechobecność przemocy,  

 uzależnienie od komputera i Internetu,  

 słaba komunikacja w rodzinie. 
 

Właściwe korzystanie z Internetu: 
 wybiórczość,  

 ostrożność, 

  wspólne korzystanie z dorosłymi,  

 znalezienie alternatywnej rozrywki np. prace plastyczne i konstrukcyjne, nauka gry na 
instrumencie, hobby, sport, czytanie książek. 

 

Zapoznaj się z objawami uzależnienia od Internetu 

Uzależnienie internetowe, IAD (z ang. Internet Addiction Disorder), polega na 
ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, a zwłaszcza z 
Internetem, charakteryzujący się wewnętrznym przymusem “bycia w sieci” 
osoby uzależnionej. Problem pojawia się wtedy, gdy w życiu zanikają kontakty z 
żywymi ludźmi a pozostaje jedynie kontakt z komputerem, są zaniedbywane 
codzienne obowiązki oraz następuje utrata kontroli nad czasem i sposobem 
jego użytkowania. 
 
Objawy uzależnienia internetowego: 
1. traktowanie komputera jako środka na łagodzenie stresu, 
2. odczuwanie irytacji w sytuacjach innych niż kontakt z komputerem, 



3. podawanie nieprawdziwych danych na pytanie o czas spędzany przy 
komputerze, 
4. izolacja, 
5. utrata kontaktu z rodziną, z rówieśnikami, z otoczeniem, 
6. osłabienie kondycji fizycznej spowodowane brakiem ruchu, 
7. zaprzestanie chodzenia do szkoły, 
8. brak dbałości o własną higienę i podstawowe potrzeby (jedzenie, picie) 
9. po odizolowaniu od komputera osoba uzależniona zaczyna mieć takie same 
objawy abstynencyjne jak w przypadku innych uzależnień (alkohol, narkotyki). 
Objawami tymi są: agresja, rozdrażnienie, bezsenność, depresja, czy nawet 
próby samobójcze. 
  

Wykonaj sobie poniższą ankietę: 

Ankieta diagnozująca zagrożenie uzależnienia od komputera. 

 

Korzystaj z umiarem z Internetu!  

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić 

Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi. 

 

Kontakt z nauczycielem: 

kozanna@poczta.onet.pl 

 


