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PRZEDMIOT:  Współczesne media  
KLASA  POD PATRONATEM (adT) KARTA WSPARCIA: Mózg 

KW2 (SESJA 2) 

 

Transfer wiedzy (1) 

Mózg nastolatków podlega 
gruntownej 
przebudowie 

 Mniej istoty szarej: nielinearne przycinanie synaps 
(połączeń między komórkami mózgu), odłączające co już 
nie potrzebne – specjalizacja 

 Więcej istoty białej: izolowanie (mielinazacja) aksonów 
(końcówek komórek nerwowych mózgu) – znacznie 
większa prędkość i krótszy czas regeneracji, wyższa 
skuteczność 

 Proces mielinazacji idzie z tyłu do przodu mózgu: część 
odpowiedzialna za funkcje wykonawcze (kora 
przedczołowa) zostaje mielinazowana jako ostatnia 

Ekstremalne problemy u 
nastolatkach: 80% nastolatków 
ich nie doświadcza, 
a 20% doświadcza 

 Uzależnienia od alkoholu i narkotyków 

 Wypadki 

 Przemoc, morderstwo 

 Problemy zdrowotne związane z seksem 

 Choroby umysłowe np. takie jak depresja 

 Zaburzenia jedzenia, autookaleczenie, samobójstwo 

W sytuacjach pełnych emocji w 
mózgu nastolatków ze 
spokojnym myśleniem wygrają 
emocje 

 System dopaminowy rozwija się 

 System kontroli jest mało rozwinięty 

 Pomimo iż nastolatkowie są w szczytowym momencie 
uczenia się, to dojrzewają u nich cały czas strategiczne 
myślenie, pamięć robocza i umiejętność rozwiązywania 
problemów 

 Presja rówieśników jest kluczowa 

 Większa wrażliwość na nagrody i brak doświadczenia 

 Często panują gorące emocje i impulsywność 

 
 

Notatki 
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Transfer wiedzy (2) 

Mózg nastolatków jest 
plastyczny 

 Tworzy się tożsamość podstawowa 

 Wspomnienia budują się łatwiej i trwają dłużej 

 IQ może zmieniać się 

 Od hyperrealizmu do umiejetności wyobrażenia abstrakcyjnego 

 Otwartość na naśladowanie i auto-ewaluacja poprzez 
obserwacje 

Więcej emocji  Nastrój nastolatków jest ekstremalny: „góra lub dół” 

 Wyższy poziom stresu i strachu  

 Mniejsza motywacja 

 Pasja dla intensywności, podniecienia, pobudzenia, pasji 

 Mniej umiejętności przetrawienia negatywnych informacji, 
zrozumienia konsekwencji swoich zachowań i uczenia się na 
swoich błędach 

 Wynik: więcej niekonsekwetnych zachowań 

Gotowość nastolatków do 
podejmowania ryzyka 

 Proces zastanowienia się czego nie robić trwa dłużej: zależy 
raczej od rozumowania niż od doświaczenia 

 Trudniej trzymać się daleko od tego, co jest zabronione 

 Przyjemne aktywności są uważane jako mniej ryzykowne 

 Natychmiastowe, małe nagrody powodują większe aktywności 
w centrum przyjemności mózgu niż opóźnione, a większe 
nagrody 

 Spodziewają się większej nagrody niż dorośli – najmocniejsze 
nagrody:seksualne 

 Wynik: preferowanie krótkoterminowych celów 

 
 

Notatki 
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