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Mity na temat pornograﬁi
CEL OGÓLNY
Ukazanie mitów na temat pornograﬁi.

CELE OPERACYJNE
Po zajęciach uczeń:
– zna prawdę o pornograﬁi,
– potraﬁ odróżnić prawdę od mitów dotyczących pornograﬁi,
– rozumie wpływ pornograﬁi na człowieka.

METODY
miniwykład, konferencja prasowa, praca w grupach lub rozmowa kierowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
–
–
–
–
–
–

kartki z wypowiedziami ekspertów (załącznik nr 1),
kartki z przygotowanymi pytaniami z gazet młodzieżowych (załącznik nr 2),
instrukcja dla prowadzącego konferencję (załącznik nr 3),
plansza z tekstem podsumowującym lub foliogram – (załącznik nr 4),
ﬂamastry,
czyste kartki papieru.

RODZINA

CZAS: 45 minut.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1 Wprowadzenie
Lobby producentów pornograﬁi i środowiska wspierające swobodę jej rozpowszechniania z niezwykłą skutecznością upowszechniają mity, które mają na celu sprzyjanie całkowitej wolności produkcji i obrotem materiałami pornograﬁcznymi.
5 min.

2 „Specjaliści mówią” – konferencja prasowa
a) Nauczyciel wybiera spośród uczniów 3 osoby, którym przydziela rolę specjalistów: dra Jerry’ego Kirka,
Aleksandra Nawrockiego, dra Victora Cline i przekazuje przygotowane materiały (załącznik 1).
b) Uczniowie otrzymują pytania (załącznik 2), które zadawać będą ekspertom.
c) Jeden uczeń występuje w roli gospodarza, wraz z kolegami przygotuje salę do konferencji, przedstawia zaproszonych gości, kieruje rozmową (załącznik 3).
d) Rozmowa uczniów z ekspertami.
e) Zakończenie spotkania.
20 min.
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3 Praca w grupach
a) Nauczyciel dzieli klasę na parzystą liczbę grup.
b) Połowa uczniów pracuje nad listą mitów dotyczących pornograﬁi, druga połowa nad listą ukazującą
prawdę o pornograﬁi.
c) Prezentacja efektów pracy.
Uwaga: można tę część zajęć przygotować w formie rozmowy kierowanej, wykorzystując przygotowaną
planszę lub foliogram (załącznik nr 4).
15 min.

4 Podsumowanie
Każdy człowiek posiada popęd płciowy, na bazie którego powinien budować prawidłowe więzi z innymi. Ma
on służyć wyrażaniu miłości i przekazywaniu życia. Nie może być on jednak prowokowany przez pornograﬁę, która wyzwala agresję i złe pragnienia, zniewala, prowadzi do perwersji, przestępstw i gwałtów. Narusza
prawo do intymności, niszczy rodzinę i osobowość człowieka.
5 min.

Instrukcja dla prowadzącego konferencję

Informacja o ekspertach:

RODZINA

Jesteś gospodarzem konferencji prasowej. Twoim zadaniem jest przygotowanie sali (ustawienie stolików, krzeseł, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozmowy) i poprowadzenie konferencji (otwarcie konferencji, przedstawienie
gości, kierowanie rozmową, zakończenie spotkania).

Pierwszy gość – dr Jerry Kirk – od 35 lat zajmuje się oﬁarami gwałtów i przestępstw o charakterze seksualnym, jest wybitnym specjalistą z tej dziedziny.
Drugi gość – Aleksander Nawrocki – znany poeta, prozaik, artysta i redaktor.
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Załącznik nr 3

Trzeci gość – dr Victor Cline – psycholog kliniczny Uniwersytetu Utah, który wydał znany w świecie raport opisujący proces uzależnienia od pornograﬁi.
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Odpowiedzi ekspertów
Dr Jerzy Kirk
1. Proszę powiedzieć; czy istnieją powiązania między pornograﬁą a przestępczością?
Odpowiedź: Istnieje ścisły związek pomiędzy pornograﬁą a gwałtem, molestowaniem dzieci, a nawet morderstwem na tle seksualnym. Sami przestępcy przyznają, że byli zafascynowani pornograﬁą,
w której oglądali brutalne sceny, akty bestialskie, tortury, dewiacje, wykorzystywanie dzieci.

2. Czy od pornograﬁi można się uzależnić?
Odpowiedź: Tak, pornograﬁa działa jak narkotyk, powoduje uzależnienie od materiałów i częsty powrót
do nich w celu osiągnięcia seksualnego podniecenia. W dalszym etapie nasilają się potrzeby
oglądania coraz bardziej dosadnych, dewiacyjnych scen, a w konsekwencji uniewrażliwienie
i chęć „wypróbowywania” scen i materiałów pornograﬁcznych.

3. Czy pornograﬁa jest szkodliwa?
Odpowiedź: Jest, gdyż burzy spokój psychiczny, buduje fałszywy obraz życia seksualnego, osłabia uczucie,
znieczula, programuje mężczyzn tak, aby widzieli kobietę jak przedmiot.

Aleksander Nawrocki
1. Proszę powiedzieć, czy pornograﬁę da się zdeﬁniować?
Odpowiedź: Tak, deﬁnicję podaje chociażby „Słownik wyrazów obcych” PWN, s. 592. Pornograﬁa – to pisma, rysunki, obrazy o treści nieprzyzwoitej, przedstawiające sceny erotyczne obliczone na
wywołanie u odbiorców podniecenia płciowego.
RODZINA

2. Czy według Pana pornograﬁa jest sztuką?
Odpowiedź: Pornograﬁa jest zdradą miłości i erotyzmu. Jest obdzieraniem miłości z ducha, wystawieniem
ciała człowieka na pokaz w sposób brutalny, wulgarny.

Dr Victor Cline
1. Czy pornograﬁa jest zagrożeniem dla rodziny?
Odpowiedź: Tak, gdyż promuje seks w każdym momencie, z kimkolwiek, uczy seksu pozamałżeńskiego,
prowadzi do zdrady, może przyczynić się do molestowania dzieci, budzi agresję i brutalność.
Niszczy miłość oraz jedność małżeńską i rodzinę.

Załącznik nr 1

2. Czy jest związek między pornograﬁą a chorobami przenoszonymi drogą płciową i AIDS?
Odpowiedź: Pornograﬁa, co nie podlega dyskusji, powoduje rozwiązłość, a ta prowadzi do wzrostu zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową (obecnie ok. 50 rodzajów takich chorób), leczy
się na nie wiele milionów ludzi, w tym nastolatków.
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Pytania do ekspertów:
Proszę powiedzieć, czy istnieją powiązania między pornograﬁą, a przestępczością?

•

Czy od pornograﬁi można się uzależnić?

•

Czy pornograﬁa jest szkodliwa?

•

Proszę powiedzieć, czy pornograﬁę da się zdeﬁniować?

•

Czy według Pana pornograﬁa jest sztuką?

•
•

Jak Pan uważa, czy pornograﬁa jest zagrożeniem dla rodziny?
Czy istnieje związek między pornograﬁą a chorobami przenoszonymi drogą płciową i AIDS?

Załącznik nr 2

•

Pornograﬁa

Pornograﬁa:
– pornograﬁa nie szkodzi?
– pornograﬁa znudzi się i zniknie?
– zakaz pornograﬁi uderza
w wolność wypowiedzi?
– nie można zdeﬁniować pornograﬁi?
– zakaz rozpowszechniania jest
przejawem cenzury?
– skoro istnieje, to lepiej ją zalegalizować?
– pornograﬁa jest sztuką?

Pornograﬁa:
– wywołuje agresję seksualną
– narusza godność człowieka
– jest formą przemocy
– dociera do coraz to nowych
i młodszych grup społecznych
– degraduje kobiety i dzieci
do przedmiotu użycia
– niszczy rodzinę
– budzi brutalność
– prowadzi do dewiacji
– jest przyczyną licznych chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym AIDS.
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