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Obrona przed pornograﬁą
CEL OGÓLNY
Ukazanie negatywnych skutków pornograﬁi

CELE OPERACYJNE
Po zajęciach uczeń powinien:
– wiedzieć, czym jest pornograﬁa,
– rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograﬁcznych,
– wiedzieć, jak bronić się przed pornograﬁą,
– uświadamiać sobie konieczność zrezygnowania z tego, co może mieć zły wpływ na człowieka.

METODY
miniwykład, praca w grupach, metoda sądu, burza mózgów, rozmowa kierowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
–
–
–
–
–

kartki z przygotowanym tekstem dla każdej grupy (załącznik nr 1),
instrukcja dla grup (załącznik nr 2),
plansza lub foliogram z tekstem podsumowującym (załącznik nr 3),
makieta telewizora, komputera, kasety wideo,
kartki z napisem: pisma pornograﬁczne.

RODZINA

CZAS: 45 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1 Wprowadzenie
Nauczyciel wyjaśnia słowo pornograﬁa [gr. porne = nierządnica (prostytutka) + grapho = piszę] – pisma, rysunki, obrazy o treści nieprzyzwoitej, przedstawiające sceny erotyczne, obliczone na wywołanie u odbiorców
podniecenia płciowego (por. Słownik wyrazów obcych, PWN Warszawa 1980, s. 592).
2 min.
2 Burza mózgów
Uczniowie odpowiadają na pytanie: Gdzie możecie zetknąć się z pornograﬁą? Odpowiedzi zapisywane są na
tablicy.
5 min.
3 Ćwiczenie pt.: „Sąd nad pornograﬁą”
a) Nauczyciel odczytuje list Grażyny pt. „Pornograﬁa rozbiła moją rodzinę” (załącznik nr 1), następnie na
„ławie oskarżonych” kładzie: makietę telewizora, komputera, kasety wideo, kartki z napisem – pisma
pornograﬁczne.
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b) Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, rozdaje tekst wcześniej przeczytany i kartki z poleceniami dla
poszczególnych grup (załącznik nr 2).
c) Uczniowie przygotowują wystąpienia i odgrywają swoje role.
d) Ława przysięgłych – (pozostali uczniowie) wydaje wyrok.
35 min.

4 Podsumowanie
Pornograﬁa stanowi wielkie zagrożenie dla ładu społecznego, niszczy rodzinę, deprawuje dzieci i młodzież.
Korzystanie z pornograﬁi ma negatywny wpływ na rozwój osobowości, niszczy pozytywne normy moralne
i obyczajowe, osłabia poczucie winy i wstydu.

5 Na zakończenie nauczyciel umieszcza planszę lub wyświetla foliogram z wnioskami o destrukcyjnym
wpływie pornograﬁi na człowieka (załącznik nr 3).
5 min.

RODZINA
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„Pornograﬁa rozbiła moją rodzinę”

RODZINA
Załącznik nr 1

Mój mąż uzależnił się od pornograﬁi i Internetu. Nie pomagały
prośby ani żadne argumenty. Staczał się coraz bardziej. Bardzo cierpiałam. W każdej wolnej chwili liczył się dla niego tylko komputer
i Internet. Na początku były to tylko gry biznesowe. Później jednak
zaczęły się wojenne gry strategiczne, a kolejnym etapem były już ﬁlmy pornograﬁczne. Miałam się wkrótce przekonać, do jak strasznej
tragedii doprowadzi pornograﬁa jego samego i naszą rodzinę. Dzieci przestały go obchodzić. Dawał jedynie na ich utrzymanie, karcił
i kazał zabierać je sobie z drogi, a one tak go kochały.... Siedział całymi
nocami w Internecie, rano był niewyspany, cały dzień agresywny. Atmosfera w domu była tak napięta, że zaczęłam myśleć o rozwodzie.
Mój mąż był cały czas jakby nieobecny i żył w wirtualnym świecie. Nie wiedziałam wówczas jeszcze, że to może człowieka tak zdegenerować. Był przecież tak dobrym mężem, a pornograﬁa go w tak
krótkim czasie zniszczyła, stał się bardzo złym człowiekiem. Tragedia wydarzyła się, gdy byłam z chorym synem w szpitalu. Korzystając
z mojej nieobecności, mąż molestował seksualnie naszą starszą córkę. Stoczył się zupełnie. Córka powiedziała o tym babci, kiedy była na
wakacjach, ja dowiedziałam się jeszcze później. Była bita, zastraszana
i wykorzystywana. Ta myśl jest dla mnie nie do zniesienia – ból mojej córki, dramat, który odbył się w miejscu, gdzie dzieci powinny być najbardziej
bezpieczne, w domu rodzinnym. Obecnie mąż jest zatrzymany tymczasowo, trwa proces o molestowanie seksualne. Córka cierpi, odsunęła
się ode mnie i mieszka u babci. Młodsze dzieci też cierpią – straciły ojca
i siostrę, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.... Teściowie też
się do mnie nie odzywają. Zostałam sama z trójką dzieci, bez środków
do życia.
Proszę, niech to świadectwo będzie dla wszystkich ostrzeżeniem
przed pornograﬁą, która deprawuje ludzi i niszczy rodziny.

Grażyna (Miłujcie się (1-2003) s. 52)
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SĄD NAD PORNOGRAFIĄ
Grupa I
Polecenie:
• Proszę wyznaczyć spośród was po jednej osobie do roli: sędziego i prokuratora.
• Przygotować teksty przemówień.
• Pozostali uczniowie będą ławą przysięgłych i otrzymują karteczki z napisem: winny i niewinny.

Grupa 2

RODZINA

Polecenie:
• Proszę wyznaczyć spośród was chętną osobę, która wystąpi w roli obrońcy.
• Przygotować tekst przemówienia.
• Pozostali uczniowie będą ławą przysięgłych i otrzymują karteczki z napisem: winny i niewinny.

Grupa 3
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Załącznik nr 2

Polecenie:
• Proszę wyznaczyć spośród was chętnych do odegrania ról świadków
(żony, męża, córki).
• Przygotować teksty przemówień.
• Pozostali uczniowie będą ławą przysięgłych i otrzymują karteczki z napisem: winny i niewinny.
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PORNOGRAFIA
– NISZCZY ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE
– PROWADZI DO DEWIACJI
– ZNIECZULA I NISZCZY POCZUCIE
MORALNE
– DEGRADUJE KOBIETY I DZIECI
DO PRZEDMIOTU UŻYCIA

RODZINA

– BUDZI BRUTALNOŚĆ I NIEBEZPIECZNĄ AGRESJĘ
SEKSUALNĄ
– UNIESZCZĘŚLIWIA LUDZI
– NISZCZY ROZWÓJ OSOBOWY CZŁOWIEKA

Foliogram – załącznik nr 3

– WYPACZA PODEJŚCIE DO SEKSUALNOŚCI

– NIESIE CIERPIENIE JEJ OFIAR
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