Międzygimnazjalna Debata Młodzieży
„MEDIA – market”.
13 maja w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie odbyło się X już spotkanie
młodzieży. W tej jubileuszowej edycji debaty, odbywającej się w ramach działań
profilaktycznych realizowanych przez orzesko – ornontowicką grupę PaT (Ogólnopolski
program profilaktyczny PaT – Profilaktyka a Ty), udział wzięło prawie stu uczniów.
Uczestnikami debaty byli uczniowie gimnazjów z Zawady, Orzesza, Gardawic, Ornontowic,
Bujakowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych z Ornontowic.
Tematem tegorocznej debaty były szeroko rozumiane MEDIA – prasa, czasopisma, telewizja,
telefony z dostępem do sieci, Internet, reklama i ich wpływ na życie nastolatków.
Rozpoczęliśmy spotkanie od przedstawienia SHOW przygotowanego w brawurowy sposób
przez członków naszej grupy PaT, które w bardzo jaskrawy sposób pokazało jak media mogą
zmanipulować człowieka i sprawić, że ten zaczyna zachowywać się w sposób, którego tak
naprawdę nie akceptuje.
Do tematyki przedstawienia odniósł się gość debaty Dariusz Pietrek (Śląskie Centrum
Profilaktyki w Chorzowie), który na tym przykładzie pokazał młodzieży techniki
manipulacyjne stosowane przez media i ich wpływ na życie ludzi. Natomiast Komisarz Anna
Musioł (Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie) mówiła o prawnych aspektach naszych
działań realizowanych dzięki dostępowi do mediów, szczególnie Internetu, i konsekwencjach,
na które możemy być w związku z tym narażeni.
W części warsztatowej młodzież, pod kierunkiem pedagogów i psychologów szkół orzeskich,
pracowała nad argumentacją, która miała przekonać uczestników debaty o korzyściach bądź
zagrożeniach, jakie media stwarzają dla rozwoju młodych ludzi. Wyniki swojej pracy
wykorzystali w trakcie zaciekłej dyskusji na argumenty. Była to zacięta i emocjonująca część
debaty, w którą młodzież całkowicie się zaangażowała.
Trudno jednak o jednoznaczne rozstrzygniecie - świat mediów nie jest „czarno – biały”.
Nie można opowiedzieć się tylko ”za” lub tylko „przeciw”. Niezaprzeczalnie media ułatwiają
komunikację, dostarczają rozrywki, mogą bawić i uczyć. Jednak nie możemy zlekceważyć
faktu, że mogą też niepostrzeżenie zawładnąć naszym czasem, zdrowiem
i bezpieczeństwem.
Młodzi ludzie podsumowali spotkanie stwierdzeniem, że media na pewno nie znikną z ich
życia, jednak zdrowy rozsądek, przyjaciele i zainteresowania są tym, co gwarantuje normalne
i równocześnie naprawdę ciekawe życie.
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