
HACEK, Ján. 2012. Rola rodziców w edukacji medialnej dzieci. In: BACZYŃSKI, A., DROŻDŻ, M. (eds.): Dobro w 
mediach – z cienia do światŁa. Tarnów: Biblos, 2012, ISBN 978-83-7793-049-6  

Rola rodziców w edukacji medialnej dzieci

Abstrakt

Wiele rodzin musi obecnie stawić czoło nowym mediom elektronicznym, w szczególności

internetowi1. Brak dostatecznej wiedzy rodziców na jego temat powoduje, że nie są oni w stanie

udzielić należytej pomocy swoim dzieciom w świadomym, krytycznym i selektywnym korzystaniu

ze źródeł medialnych. Z racji funkcjonowania dzieci w przestrzeni informatycznej zachodzi

konieczność ich rodzinnej edukacji medialnej (ang. parental mediation), tj. interakcji rodziców z

dziećmi w kwestii korzystania przez nie z mediów. Edukacja ta ściśle związana jest z

poszczególnymi stylami komunikowania się w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że

niejednokrotnie potrzeba edukacji medialnej dzieci spotyka się z całkowitym brakiem

zainteresowania ze strony rodziców. Następstwem takiego podejścia jest zwiększenie ryzyka

nieograniczonego dostępu małoletnich do sieci internetowej. Rodzinna edukacja medialna

uznawana jest za rodzaj relacji między rodzicami a dziećmi, która wykracza poza system nakazów i

zakazów. Rozszerza ona funkcję rodzicielską, między innymi motywując rodziców do

poszukiwania odpowiedniego stylu komunikacji z dziećmi, czy też mobilizując ich do dyskretnego

kontrolowania aktywności internetowej swoich wychowanków.

Abstract

Many of our families face up to new dimension of Media in Slovak traditional households. The

parents don't know a lot about the Internet use and their children are not encouraged to use the

mentioned medium as they sholud use it. Internet mediation research now must extend to is in

Slovakia. The type of the Parental mediation strictly depends on the Family Communication

Patterns and on the Family types as well. The parental mediation is seen to catch up the parental

activities between children and media – especially Internet, beyond daily restrictions. The parents

should try to communicate with their children and to find also interpretive strategies – how to

explain media content to their children. The parental monitoring activity is also one of the

mediation technique.
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1 W niniejszym artykule wyraz internet odnosi się do nazwy pospolitej jedengo z medium, którym się obecnie
komunikujemy, dlatego też będzie zapisywany małą literą.



Pragnę zaprezentować Państwu pewną przykładową sytuację. Jest wieczór, tradycyjna

rodzina podczas kolacji – ojciec, matka i dzieci. Początkowo nasza rodzina spożywała posiłki przy

wspólnym stole prowadząc dialog. Z biegiem czasu, wraz z rozpowszechnieniem się taniej prasy, ta

modelowa rodzina mogła pozwolić sobie na kupno codziennej gazety. Jej lektura jedynie w

niewielkim stopniu zakłócała wspólne spożywanie posiłków i wzajemną komunikację. Wraz z

pojawieniem się nowego środka społecznego przekazu – radia, doszło do częściowej wzajemnej

izolacji między członkami naszej modelowej rodziny. Mimo to, możemy sądzić, że owa rodzina do

wspólnych posiłków nadal zasiadała razem, a audycje radiowe tylko w minimalnym zakresie

zakłócały ich wzajemny dialog. Gdy jednak pojawiła się telewizja zaszły dużo poważniejsze

zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim najmłodszych członków rodziny. Problem nasilił się, gdy

odbiornik telewizyjny ustawiono również w pokojach dziecięcych. Dzieci otrzymały

nieograniczony dostęp do korzystania ze wszystkich programów, rezygnując niejednokrotnie ze

wspólnego spędzania czasu z resztą członków rodziny. Przyzwyczajenie, czy też zbytnie

przywiązanie, do mediów pogłębiało się u nich wraz z rozpowszechnieniem się dostępu do

internetu. Obecnie wielu rodziców daje za wygraną.

Warto uświadomić sobie fakt, że internet  z jednej strony pomaga zdobywać cybernetyczne

przestrzenie, z drugiej zaś stopniowo zastępuje relacje interpersonalne. Z badań N. Vrabca

przeprowadzonych na Słowacji w 2009 r. wynika, że aż 95% młodzieży komunikuje się ze sobą za

pośrednictwem portali społecznościowych i tzw. czatów2. Pojawienie się internetu i nadużywanie

wspomnianych środków komunikacji, zwłaszcza czatu, niesie ze sobą pewne ryzyko. Zagrożenie

dotyczy przede wszystkim dzieci, tym bardziej, że współcześni rodzice w niewielkim stopniu

kontrolują strony internetowe odwiedzane przez ich pociechy. Potwierdzają to wspomniane

badania.

Jednym z istotniejszych zagrożeń jakie niesie ze sobą omawiany sposób komunikacji wiąże

się z pełną anonimowością użytkowników czatów. Nie mamy żadnej pewności, że piszący są tym,

za kogo się podają. Możliwość wykorzystania czyichś danych osobowych jest kolejnym ryzykiem

związanym z komunikacją on-line, podobnie jak nieodpowiednie komentarze czy wulgarne treści,

na które dzieci narażone są podczas omawianej komunikacji. Nie można także wykluczyć

negatywnego wpływu na zdrowie internauty czy jego potencjalnego uzależnienia mediów

elektronicznych3. W celu zachowania bezpieczeństwa istotne jest, aby rodzice wiedzieli z kim

kontaktują się ich dzieci i jakich informacji o sobie udzielają.

2 N. Vrabec, On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti,
Iuventa: Bratislava 2010, s. 11.
3 N. Vrabec, On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti,
Iuventa: Bratislava 2010, s. 11.



W obecnych czasach większość rodziców pozostaje obojętna wobec konieczności edukacji

medialnej swoich dzieci, ewentualnie ogranicza się do ustalenia limitu czasu dostępu ich pociech do

rozmaitych mediów4. Badania jakie przeprowadziła firma IBM wykazały, że ilość czasu

spędzonego w internecie jest zbliżona do czasu spędzonego przed telewizorem 5. Badania na

Uniwersytecie Stanforda dowiodły natomiast, że wzrost zainteresowania internetem dokonuje się

kosztem tradycyjnych mediów. Fakt ten dowodzi, że w pełni uzasadnione jest zastosowanie

rodzinnej edukacji medialnej także w zakresie korzystania z internetu 6. Potrzebę tę potwierdzają

także dane empiryczne zawarte we wspomnianych amerykańskich badaniach, które dowodzą, że im

więcej czasu ludzie korzystają z internetu, tym bardziej tracą oni kontakt ze społeczeństwem, w

którym żyją. Co ciekawe, ten negatywny efekt jest widoczny już wtedy, gdy na korzystanie z

internetu przeznaczamy od dwóch do pięciu godzin tygodniowo7.

W związku z tym rodzice są zobowiązani do nieustannego zachęcania dzieci, aby dążyły do

osiągnięcia równowagi między edukacyjnymi i społecznymi walorami internetu a negatywnym

oddziaływaniem treści zawartych na stronach internetowych. Ostatni z wymienionych czynników

może wywierać wpływ na zachowanie, poglądy czy nawet bezpieczeństwo dzieci. Chociaż rodzice

częściej dostrzegają negatywny wpływ internetu na cudze dzieci niż na własne, w większości

przypadków starają się jednak wprowadzać pewne ograniczenia aktywności internetowej swoich

podopiecznych. Najbardziej pożądane byłoby wykorzystywanie przez dorosłych dobrych stron

internetu przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych skutków jego oddziaływania. W tym

kontekście obserwujemy jak istotną rolę w ochronie dzieci i młodzieży funkcjonującej w

przestrzeni informatycznej odgrywa rodzinna edukacja medialna 8. Przez termin rodzinna edukacja

medialna należy tu rozumieć wychowawczą postawę rodziców w relacji dziecko-media. Termin ten

wykracza poza zachowanie ostrożności w czasie korzystania z internetu, odnosząc się także do roli

rodziców w kwestii doboru odpowiedniego stylu komunikacji oraz schematu interpretacyjnego 9.

Dzieci pozostają obecnie w stałym kontakcie z mediami, wchodząc z nimi w relację oraz

wyrabiając sobie pogląd na temat ich funkcji i treści, dlatego niezwykle istotne jest, aby rodzic

aktywnie uczestniczył w kształtowaniu jakości relacji jakie zachodzą między dzieckiem a

mediami10.

4 Kwestie te zostały zaprezentowane przez autora podczas konferencji K problémom mediálnej komunikácie. Smolenice
27.04. 2010.
5 Badanie: 2007: [online], dostęp: 20.11.2009, http://www.businessinsider.com/2007/8ibm-survey-time
6 Stanford Univ.: [online], dostęp: 20.11.2009, http://www.stanford.edu/group/siqss/Press_Relase/press_detail.html
7 P. Izrael, Rodičovská mediácia, w: Mediální pedagogika: Média a komunikace v teórii a učitelské praxi, pod red. H.
Pavličíková, M. Šebeš, M. Šimůnek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovích: České Budějovice 2009,  s. 79-80.
8 S. Livingstone, E. Helsper, Parental Mediation of Children's Internet Use, w: Journal of Broadcasting & Electronic
Media 2008, 54(4), s. 581.
9 S. Livingstone, E. Helsper, Parental Mediation of Children's Internet Use, w: Journal of Broadcasting & Electronic
Media 2008, 54(4), s. 581.
10 P. Izrael, Rodičovská mediácia, w: Mediální pedagogika: Média a komunikace v teórii a učitelské praxi, pod red. H.
Pavličíková, M. Šebeš, M. Šimůnek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovích: České Budějovice 2009, s. 78.



Już od pierwszego kontaktu dziecka z internetem powinno być ono uświadamiane przez

rodzica zarówno co do jego szkodliwego wpływu, jak i walorów edukacyjnych mediów. Obecnie to

właśnie internet staje się dominującym  środkiem społecznego przekazu, który stopniowo zastępuje

czas spędzony przed ekranem telewizora. Rodzice stają dziś przed niezwykle trudnym zadaniem

związanym z podjęciem świadomej decyzji o ustanowieniu granic czy ograniczeń dotyczących

korzystania przez dzieci z internetu.

Podczas wspólnego oglądania programów telewizyjnych rodzice poprzez krótkie dialogi

mają możliwość podjęcia próby realizacji rodzinnej edukacji medialnej. Oczywiście będzie to

możliwe pod warunkiem, że dziecko nie odrabia akurat pracy domowej, a ojciec (w równie

niezaangażowany sposób) nie czyta w tym czasie gazety11. Sytuacja taka jest realna podczas

wspólnego oglądania programu telewizyjnego, ale co w przypadku, gdy dziecko jest „on-line”?

Warto podkreślić raz jeszcze, że rodzinna edukacja medialna nie rozpoczyna się w

momencie jego pierwszego kontakt z mediami – internetem, ale znacznie wcześniej, poprzez

kształtowanie u dziecka systemu wartości. Jak odróżnić to co przynosi pożytek od tego co

szkodliwe, w jaki sposób zachęcić do korzystania z materiałów mających charakter edukacyjny? W

swojej książce Your children are under attack, J. Taylor stwierdza, że przed pięćdziesięciu laty

większość rodzin była inna. Matki częściej przebywały z dziećmi, a w telewizji co najwyżej

wieczorami oglądały jakieś krótkie show. Dzieci chodziły na przykład do szkół muzycznych a

rodzina spędzała czas wolny grając w gry i zabawy zespołowe12. Niezwykle szybkie wytworzenie

się cyberprzestrzeni zmusza obecnie rodzinę do przystosowania się i odnalezienia w nowej

rzeczywistości. Zjawisko to oddziałuje także na komunikację w rodzinie.

Istnieje założenie, że rola rodzica w realizacji konkretnej formy edukacji medialnej, jest

ściśle związana ze stylem komunikowania się w rodzinie. Wspomniana hipoteza stanie się

jaśniejsza, gdy zrozumiemy, co oznacza ów styl komunikacji. W 1970 r. Chaffee i grono autorów z

Uniwersytetu Wisconsin zaproponowali koncepcję stylów komunikowania się w rodzinie13. Ich

teoria stała się podstawą do dalszych badań. Ritchie i Fitzpatrick w swojej pracy  Style

komunikowania się w rodzinie14 wyróżniają i definiują dwa główne aspekty przestrzeni

komunikacyjnej w rodzinie – konwersację oraz konformizm 15. Biorąc pod uwagę ich przenikanie i

wzajemne oddziaływanie wyróżnili oni cztery stopnie / typy relacji między rodzicami a ich

11 S. Livingstone, E. Helsper, Parental Mediation of Children's Internet Use, w: Journal of Broadcasting & Electronic
Media 2008, 54(4), s. 589.
12 J. Taylor, Your children are under attack: How Popular Culture Is Destroying Your Kids' Values, and How You Can
Protect Them, Sourcebooks: Naperville, Illinois 2005, s. 209.
13 L., D. Ritchie, Family Communication Patterns and the Flow of Information in Family, Paper presented at the Annual
Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (71 st, Portland, OR, July 2-5, 1988)
abstrakt s. 0.
14 Family Communication Patterns: Measuring Interpersonal Perceptions of Interpersonal Relationship.
15 L., D. Ritchie, M., A. Fitzpatrick, Family Communication Patterns: Measuring Interpersonal Perceptions of
Interpersonal Relationship, w: Communication Research 1990, 17(4), s. 526.



dziećmi:

typ pluralistyczny – rodzice kładą nacisk na zainteresowanie dziecka różnymi kwestiami i

problemami;

typ opiekuńczy – rodzice preferują konformizm i posłuszeństwo jako koncepcję

wychowawczą;

typ konsensualny – rodzina dąży do osiągnięcia relacji konformizmu i otwartości;

typ liberalny – rodzina nie posiada ustalonych norm komunikacji, można także

przypuszczać, że rzadko dochodzi do komunikowania się rodziców z

dziećmi16.

Podstawowy problem badawczy z jakim mamy do czynienia w odniesieniu do rodzinnej

edukacji medialnej i kompetencji rodziców w zakresie wiedzy o internecie stanowi zależność

między wspomnianymi typami relacji rodzice-dzieci a konkretnymi formami rodzinnej edukacji

medialnej. Praktyczny opis tych form zaproponowała P. M. Valkenburg z Uniwersytetu w

Amsterdamie. Badaczka wyróżnia trzy podstawowe sposoby rodzinnej edukacji medialnej17:

restryktywny – rodzice ustalają reguły korzystania z internetu18 lub zabraniają dostępu do

nieodpowiednich stron internetowych; ściśle określają czas jaki dzieci mogą

poświęcić na korzystania z internetu;

aktywny – rodzice dyskutują z dziećmi na temat niektórych treści zawartych w internecie, o tym w

jaki sposób dziecko spędza czas w internecie;

wspólne uczestnictwo– rodzice wspólnie z dziećmi odwiedzają strony internetowe, wymieniają się

doświadczenia, nie wdając się jednak w dłuższe dyskusje.

Ostatnim sposobem, który nie został poddany badaniu, jest tzw.  mediacja niejasna. W jej

przypadku podejście rodziców do edukacji medialnej dzieci ma charakter swobodny19. Istnieje

uzasadnione przypuszczenie, że to właśnie z tą formą relacji spotykamy się w naszych rodzinach

najczęściej. Uczenie rodziców „medialnej piśmienności” (ang. media literacy) jest przeważnie

zaniedbywane a odpowiedzialność za edukację medialną zostaje przerzucona na szkołę (nie

16 L. D. Ritchie, M., A. Fitzpatrick, Family Communication Patterns: Measuring Interpersonal Perceptions of
Interpersonal Relationship, w: Communication Research 1990, 17(4), s. 528 – 529.
17 P. M. Valkenburg, M. Krcmar, A. L. Peeters, & N. M. Marseille, Developing a scale to assess three different styles of
television mediation: „instructive mediation,“ „restrictive mediation,“ and „social coviewing “ , w: Journal of
Broadcasting & Electronic Media 1999, 43(1) s. 53-54.
18 Należy zwrócić uwagę, że badania dotyczyły rodzinnej edukacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem
korzystania z telewizji. Badanie rodzinnej edukacji medialnej w zakresie aktywności internetowej wymagało
przystosowania narzędzia badawczego, głównie poprzez takie sformułowanie pytań, aby odnosiły się do korzystania z
internetu. Ilość pytań została zachowana, aby nie naruszyć struktury ankiety badającej styl komunikowania się w
rodzinie.
19 P. M. Valkenburg, M. Krcmar, A. L. Peeters, & N. M. Marseille, Developing a scale to assess three different styles of 
television mediation: „instructive mediation,“ „restrictive mediation,“ and „social coviewing“, w: Journal of 
Broadcasting & Electronic Media 1999, 43(1) s. 53-54.



umniejszając jej wpływu na kształtowanie kompetencji odbiorczej dzieci). Trzeba jednak pamiętać,

że rodzice posiadają obecnie wiele możliwości uzupełniania swojej wiedzy zarówno w zakresie

samych mediów, jak i rodzinnej edukacji medialnej.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że kształtowanie kompetencji odbiorczej zarówno

rodziców, jak i dzieci nie powinno w pierwszej kolejności dotyczyć zdobywania wiedzy technicznej

z zakresu mediów, ale przede wszystkim umiejętności dokonywania świadomego wyboru oraz

odróżniania dobra od zła. Niewątpliwie odpowiedzialność za dostęp dzieci do odpowiednich treści

ponoszą w największej mierze rodzice, ale niebagatelna w tej kwestii jest także rola mediów –

zarówno publicznych, jak i prywatnych20. Wzajemne uzupełnianie się regularnej rodzinnej edukacji

medialnej i prowadzonych w szkole zajęć edukacyjnych w tego zakresu, umożliwi wychowanie

generacji „piśmiennej medialnie”, posiadającej odpowiednie podejście zarówno do komunikacji

interpersonalnej, jak i masowej.
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