
Zajęcia z wychowawcą klasa V  od 25.05. do 29.05. 

Witam Was serdecznie. Niestety nadal przebywamy w swoich domach i nie możemy 

przebywać razem ze sobą w naszej szkole. Czas jest ciężki dla Wszystkich, musimy to 

przetrwać. Bądźmy mili, wyrozumiali i serdeczni dla naszych bliskich. Pozdrawiam 

Was i czekam na spotkanie z Wami. 

 

Temat: Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie 

wyborów. (28.05) 

 

Proszę przejrzyj podane informacje 

„Potęga środków masowego przekazu jest tak wielka, że wpływają nie tylko na to jak 

ludzie myślą, ale także, o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki 

przekazu uznają za rzeczywiste. Wszystko, czemu nie poświęcają uwagi wydaje się 

pozbawione znaczenia”. 

(por. J. Skrzypczak, 1999) 

Wpływ środków masowego przekazu na człowieka jest już faktem niekwestionowanym. 

Nie ma dziś takiego miejsca, w którym nie dałoby się odczuć tego oddziaływania na 

postawy religijne, moralne, na systemy polityczne, społeczne czy na wychowanie. 

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież niejednokrotnie było przedmiotem 

zainteresowania ze strony wielu pedagogów i psychologów. Wyniki badań potwierdziły 

ich ogromną rolę w formowaniu osobowości młodego człowieka. Media w dużej mierze 

kształtują poglądy i postawy przez podsuwanie określonej wiedzy o świecie i przez 

lansowanie pewnych wartości. 

Badania przeprowadzone wśród młodzieży pt.: "Jak spędzacie wolny czas?"- 

wykazały, że media są ważnym elementem życia młodego pokolenia: 75% badanych 

odpowiedziało, że w wolnym czasie ogląda TV, gra w gry komputerowe, korzysta                            

z internetu; 38% słucha muzyki młodzieżowej, w znacznym stopniu jest to muzyka                    

w stylu: hip-hop, disco polo, hevy metal, rock; 34% poświęca czas na naukę, zajęcia 

dodatkowe i naukę języków obcych; 5 % chodzi na dyskotekę, 5% poświęca ten czas 

na wyjście do teatru lub kina. 

Jak widać z wyników obecność mediów w życiu dzieci i młodzieży nie jest czymś bez 

znaczenia. Ilość czasu spędzonego przed telewizorem na oglądaniu scen 

zawierających przemoc wpływa w dużym stopniu na naśladowanie aspołecznych 

zachowań filmowych bohaterów, bicie się wyzwala agresję słowną, wulgaryzmy, 



kłótnie, fantazje agresywne. Obniża wrażliwość na zło i krzywdę. Wpływa także na 

zachowania lękowe, trudności z zasypianiem, koszmary nocne. Im dziecko starsze 

tym tego typu programy wywołują bardziej agresję, przemoc niż strach. 

Reklama ma dwa oblicza: pierwsze jest widziane oczami przeciętnego 

konsumenta, drugie jest kreowane przez przedsiębiorcę (producenta, agencję 

reklamową, sprzedawcę). Współczesny konsument może już być zmęczony 

wszechobecnymi, natarczywymi reklamami. Przedsiębiorcy jednak traktują reklamę 

jako podstawowe narzędzie marketingowe i sposób komunikacji z potencjalnym 

nabywcą produktu. 

Reklama jest odpłatną formą prezentacji dóbr, usług i idei, oddziałującą na 

motywy, którymi kierują się konsumenci przy ich wyborze, postawy i sposób 

postępowania konsumentów. Pod wpływem reklamy konsumenci mają podjąć decyzję 

o zakupie reklamowanego produktu. Odmiennym, nierynkowym rodzajem reklamy 

jest reklama społeczna. 

[Reklama społeczna to reklama mająca na celu wywołanie pożądanych zmian 

społecznych, np. zaprzestania niewłaściwych zachowań, jakimi mogą być 

prowadzenie samochodu po alkoholu czy palenie tytoniu przez kobiety w ciąży. Ten 

rodzaj reklamy towarzyszy często akcjom społecznym, takim jak „Pajacyk” czy „Woda 

dla Afryki”.] 

Reklama, w zależności od tego, w jaki sposób oddziałuje na konsumenta, pełni 

następujące funkcje: 

 informacyjną – informuje o produkcie wprowadzanym na rynek, jego 

przeznaczeniu i najważniejszych cechach, które go wyróżniają spośród 

produktów konkurencyjnych firm; 

 nakłaniającą – przekonuje konsumentów, że dany produkt najlepiej 

odpowiada ich potrzebom i warto go nabyć; 

 przypominającą – przypomina o danym produkcie, utrwala przekonanie, że 

jest on najlepszy, kreuje lojalność konsumenta względem konkretnej marki; 

 edukacyjną i ekonomiczną – uświadamia konsumentowi możliwości 

zaspokojenia potrzeb, wskazuje tańszy odpowiednik produktu, który go 

satysfakcjonuje. 



Reklama wpływa na konsumenta według określonego schematu. Zdaniem 

twórców reklam, potencjalny nabywca powinien zostać poprowadzony przez kolejne 

etapy, które przybliżą go do dokonania zakupu danego produktu. Etapy te obrazuje 

model DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results), 

którego autorem jest Russell Colley [wym. rasel koli]. 

 

 

Zastanów się 

Wymień produkty, które pojawiają się najczęściej w reklamach skierowanych do 

dzieci. Określ, w jaki sposób reklama może wpływać na dzieci. Następnie podaj 3 

propozycje ograniczenia wpływu reklamy na młodych konsumentów. 


