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w konfrontacji użytkowania mediów przez dzieci 
i młodzież

Dzisiaj upowszechnianie i rozwój telewizji oraz innych nowych mediów spowo
dowało znaczne zmiany w kodach percepcji i rozwoju poznawczym dziecka. Po
nadto komputeryzacja obecnie niemalże powszechna, wspomaga czynności um y
słowe dziecka, wpływa bardzo wyraźnie na jego poznawcze funkcjonowanie. Obok 
oczywiście niewątpliwych intelektualnych korzyści, jakie telewizja i inne nowe mass 
media dostarczają młodemu człowiekowi nie można nie dostrzegać również po
tencjalnych zagrożeń, jak ie  one stwarzają, przejawiające się m. in. w zakłócaniu 
prawidłowego rozwoju biopsychospołecznego jednostki1.

Zgodnie z koncepcją poznawczą, uczeńjest samodzielnym podmiotem, który jest 
ciekaw świata i w związku z tym przyjmuje postawę badaw czą wobec rzeczywi
stości2. Jednakże postawa ta może odznaczać się również selektywnością recepcji 
treści medialnych, tworząc niekorzystne systemy symboliczne o niepożądanym 
potencjale wychowawczym. W efekcie, nierzadko zauważyć można określone 
wzory zachowań preferujące nihilizm, jako niczym nieograniczoną kulturę warto
ści. Szczególnie w okresie rozwojowym młodzieży gimnazjum, kultura ta może 
przybierać formę buntu wobec świata dorosłych, udowadniania kultu siły lub ne
gowania prospołecznych norm zachowań. W przypadku pracy szkoły następuje tu 
pedagogiczne zderzenie utrwalonych kulturowo przekonań pomiędzy uczniem 
a nauczycielem. Ogromną rolę w przywracaniu ładu pedagogicznego w kwestiach 
spornych i konfliktowych spełniająobok nauczycieli, rodzice.

Tak więc odpowiedzialność wychowawcza rodziców w konfrontacji użytkowa
nia mediów przez dzieci i młodzież stanowi ważny element ciągłości oddziaływań 
pedagogicznych, który powinien być równoległym uzupełnieniem i wsparciem 
poczynań wychowawczych nauczyciela.

W tym kontekście prezentuję poniżej badania własne (sondaż diagnostyczny) 
dotyczące kontroli rodzicielskiej wobec dziecka w aspekcie użytkowania mediów. 
Procedurę badawczą przeprowadzono w styczniu 2004, na terenie bydgoskiego

1 J. Izdebska, Rodzina. Dziecko. Telewizja, Białystok 1996, s.44.
2 W. Strykowski, Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [W:] W. Strykowski, J. Strykow

ska, J. Piclachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, s.60.
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osiedla (Osowa Góra) wśród rodziców, których dzieci uczęszczają do dwóch ist
niejących tutaj zespołów szkół (zespoły utworzone ze szkoły podstawowej i gim
nazjum; ZS nr27 i ZS nr24). Zmienne niezależne określone zostały poprzez kryte
rium wieku rozwojowego (zmienna I - uczniowie szkoły podstawowej; zmienna II
- uczniowie gimnazjum) oraz kryterium wykształcenia badanego rodzica (zmienna 
III - wykształcenie zawodowe; zmienna IV - wykształcenie średnie; zmienna V - 
wykształcenie wyższe). Zmienne zależne natomiast zawierają się w procentowym 
zestawieniu opinii respondentów w świetle zagadnień dotyczących pytań ankiety. 
Istotność różnic pomiędzy zmiennymi weryfikowana była za pom ocą nieparam e
trycznego testu chi - kwadrat3.
Tabela 1. Czy pozwala Pani/Pan swojemu dziecku na korzystanie z TV i komputera?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadajcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.I)

gimnazjum
(zm.II)

zawodowe
(zm.IIl)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

00 1,9 1,7 2 J ------- U7 3,4
(b) 61,7 61,7 61,7 44,4 61,1 73,3
(0 33,6 33,3 34,1 44,4 35,6 23,3
(<D 2,8 3,3 2,1 11,2 1,6 -----

(Dane w %; N = 187)
(a) praktycznie zawsze, bez ograniczeń starając się nie ingerować w zainteresowania medialne swojego 
dziecka,
(b) o odpowiednich porach dnia uznanych przez Panią/ Pana za właściwy czas do korzystania z mediów,
(c) prawie zawsze - jeśli dziecko nie sprawia problemów wychowawczych i prosi o użytkowanie telewizji lub 
kom putera,
(d) trudno mi powiedzieć.

Ogólnie rodzice starają się zapewnić w łaściwą kontrolę nad użytkowaniem 
mediów przez dzieci (61,7%). W yznaczają odpowiednie pory kontaktu z mediami, 
co jest pozytywnym symptomem ingerencji na rzecz korzystania i normowania 
czasu wolnego. Zarówno w gimnazjum jak  i w szkole podstawowej proces ten 
przybiera zbliżony charakter. N atomiast istotną różnicę opinii zauważyć można 
pomiędzy zm iennąlll i V w odpowiedzi b (różnica istotna statystycznie dla a=0,01; 
X2ob|.= 7 ,l>  X2dr(|=6,635). Świadczy to o tym, iż rodzice z wykształceniem zawo
dowym w znacznej części (44,4%), praktycznie nie ingerują w kontakty medialne 
swoich pociech. Może to być spowodowane niskim stopniem świadomości doty
czącym zagospodarowania czasu wolnego. Pozostawiona zostaje tutaj zbytnia paj- 
docentryczność w układzie stosunków wychowawczych w sytuacjach nie spra
wiania problemów przez dzieci badanych.

Większość respondentów niezależnie od wykształcenia i kryterium wieku swoje
go dziecka uznała, że ich pociecha „raczej nie” lub „nie” przejmuje do własnego 
zachowania negatywnych wzorów przedstawianych w telewizji, internecie itp.

3 M . K rzy sz to fiak , D. U rb an ek , M etody  s ta ty s tyczn e ,  W arszaw a 1997» s .255.
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Tabela  2. Jak  P an i/P an  sądzi, czy  P an i/P an a  d z ieck o  m oże p rze jm ow ać  do  w łasn eg o  zach o w an ia  n ega
tyw ne w zory  p rzed staw ian e  w  te lew iz ji, In te rnec ie , nag ran iach  m uzycznych  itp .?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadający 
dzieci w  szkole

W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.l)

gimnazjum
(zm.Il)

zawodowe
(zm.III)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 38,3 43,3 32,0 50,0 35,6 50,0
(b) 18,7 13,3 25,5 22,2 15,3 10,0
(c) 14,0 18,3 8,5 11,2 11,9 20,0
(d) 19,6 16,7 23,4 11,2 23,7 16,7
(e) 9,4 8,4 10,6 5,4 13,5 3,3

(D ane w  % ; N  -  187)
a )  raczej nie, p on iew aż  m oje dziecko k ieru je się w łasnym  rozsądkiem  i w skazów kam i rodziców ,
b) n ie ,
c )  ta k ,
d) tak i m oże to być w zm acn iane  p rzez  g rupę  rów ieśniczą,
e )  trudno  mi p ow iedzieć .

Zauważyć m ożna tutaj wystąpienie tradycyjnego komponentu psychologicznego  
z  pogranicza teorii dysonansu poznaw czego. Teoria ta dowodzi, że  ludzie skłonni 
są szukać uzasadnień, aby zm niejszyć napięcie związane z posiadaniem dwóch  
niespójnych postaw. W tym przypadku dorosły tłum aczyć m oże sobie, że jego  
wpływ rodzicielski a tym samym ukształtowany pod tym względem rozsądek dziecka 
jest silniejszy aniżeli negatywny wzór przekazu m edialnego. Dorosły na pewno 
bierze pod uwagę inne m ożliw ości wpływ u m ediów lecz deklaracja „raczej nie” 
jest dla niego korzystniejsza. Gdyby przyznał się do tezy o przejmowaniu negatyw
nych wzorów przez jego  dziecko, nastąpiłoby obniżenie jego  rangi rodzicielskiej 
w kwestii sprawowania kontroli nad synem czy córką. Zjawisko to potwierdzone 
zostało odpowiedziam i respondentów na pytanie ósm e sondażu.

T ab ela  3. Do k tó re j g o d z in y  n a jp ó źn ie j p o zw a la  P an i/P an  k o rzy s tać  sw o jem u  d z ie c k u  z te le w iz ji  lub 
In te rn etu  w  d n iach  nauk i szk o ln e j?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadający 
dzieci w szkole

W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.l)

gimnazjum
(zm.Il)

zawodowe
(zm.III)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 17,6 28,3 4,2 11,1 27,2 3,4
(b) 46,7 51,7 40,4 55,5 35,6 66,6
(c) 30,1 16,6 42,6 16,7 32,2 26,6
(d) 2,8 1,7 6,4 5,6 3,4 3,4

(c) 2,8 1,7 6,4 11,1 1,4 --------

(D ane w  % ; N =  187)
a) jeś li dziecko odrobi lekcje i zachow uje  się  w łaściw ie to m a czas do 20.00
b) jeś li  dziecko odrobi lekcje i zachow uje się w łaściw ie to m a czas do 21.00 lub 22.00

c )  jeś li dziecko odrobi lekcje i zachow uje  się  w łaściw ie  to m a czas do 23 .00 . W niektórych p
rz

y pad
kach ( in teresu jący  film , c iekaw a g ra  lub now a gra kom puterow a) zezw alam  na p rzed łu żen ie  korzystan ia
z m ediów  nie później niż  do  północy,

d) prak tyczn ie  nie kon tro lu ję  m ojego d z iecka  w  tym  zakresie ,
e ) uw ażam , że n ajlepsza d la m ojego dziecka je s t sam o rcg u lac ja  organ izm u. Jak  się  zm ęczy to sam o 

zaśnie bez ingerencji rodziców .
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Jak ilustruje tabela 3, w ujęciu ogólnym troska rodziców o prawidłowy wypoczy
nek nocny ich dzieci w dniach nauki szkolnej przedstawia się właściwie. N ato
miast zauważyć można rozbieżność wychowawczą w tym względzie biorąc pod 
uwagę kryterium wieku. M łodzież gimnazjum w porównaniu do uczniów szkół 
podstawowych (odpowiedź b; różnica istotna statystycznie pomiędzy zmiennymi 
1 i II dla a=0,01; Х2оЫ= 1 1,4> X2d|.(|)=6,635) niepokojąco późno udaje się na spo
czynek nocny (użytkowanie mediów) w dniach nauki szkolnej. Jak dowodzi prak
tyka szkolna następstwem takich zachowań jest najczęściej senność uczniów na 
lekcjach, obniżony próg uwagi, niemożność właściwej koncentracji, znaczna draż- 
liwość i nerwowość w stosunku do otoczenia. Pomimo „pozornej dorosłości” 
uczniów gimnazjum stanowi to niekorzystny akcent stosunków wychowawczych 
w badanych rodzinach.

Tabela 4. Czy zdarza się Pani/Panu ukarać dziecko (gdy stwarza problemy wychowawcze) przez zakaz 
korzystania z telewizji i komputera w wyznaczonym czasie?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadąjcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.l)

gimnazjum
(zjn.ll)

zawodowe
(zm.III)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 31.8 30,0 34,0 22.2 38,0 23.3
(b) 8,4 8.3 8.5 IM 8,5 6,7
(c) 15.9 11,7 21.3 16.7 18,6 10.0
Cd) 43.0 48.3 36,2 50.0 33.9 56.7
(c) 0,9 1.7 ----- ------- ------- 13,3

(Dane w %; N = 187)
a) tak i uważam, że jest to bardzo dobra metoda,
b) tak, lecz uważam, że nie je st to  dobra metoda, jednak na rozmowy wychowawcze brakuje mi po 

prostu czasu,
c) nic,
d) bardzo rzadko, stosuję raczej częste rozmowy wychowawcze. Staram się dotrzeć do dziecka poprzez 

zrozumienie i przekazywanie doświadczeń,
e) tak i jeżeli to nie poskutkuje, mogę posunąć się nawet do kar cielesnych.

W świetle pytania czwartego ankiety rodzice w większości zastępują kary wy
chowawcze em patycznym  stosunkiem  do dziecka wyrażającym  się częstymi 
rozmowami dotyczącymi zrozumienia i przekazywania doświadczeń w obrębie 
zaistniałych problemów wychowawczych. Uważam, że jes t to najbardziej opty
malne i pożądane podejście wychowawcze, szczególnie w aktualnej sytuacji spo
łecznej, charakteryzującej się ogólną pauperyzacją, brutalizacją stosunków mię
dzyludzkich oraz zaburzeniami tradycji rodzinnych. Nie należy przy tym zapomi
nać, że jeżeli chodzi o tradycje to uległy one przemianom, gdyż zawarte w nich 
treści sym boliczne stopniowo zapisyw ały się w nowe środki komunikowania. 
M ediatyzacja tradycji tchnęła w nią nowe życie: uwolniła ją  od ograniczeń  
spow odow anych przekazem  w interakcji bezpośredniej. Co rów nież wydaje  
się być ważne, dostęp do produktu medialnego pozw alał ludziom nabrać dy-
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stansií do sym bolicznej treści interakcji bezpośredniej4. W tym kontekście toż
samość interakcji wychowawczych w badanych rodzinach przyjmuje pożądany 
kształt oddziaływań bliskiego kontaktu bez posiłkowania się formami pośrednimi 
(np. karanie zakazem korzystania z mediów).

Tabela 5. Czy zdarza się Pani/Panu omawiać z dzieckiem kwestie niezrozum iałe, trudne, niepokojące 
obejrzane uprzednio wspólnie w telewizji lub innych mediach?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadajcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.l)

gimnazjum
(zm.Il)

zawodowe
(zm.III)

średnic
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 39,3 45,0 31,9 61,1 44,1 16,7
(b) 48.6 51.7 44.7 27,8 45,8 66,6
(c) 11,2 3,3 21,3 11,1 10,1 13,3
(d) ----- ---------- ------- ------- ----- — ,—

(c) 0.9 ----- 2,3 ----- ----- 3,4

(Dane w %; N -  187)
a) tak, tylko wtedy, jeżeli dziecko mnie o to pyta,
b) tak, szczególnie wtedy, kiedy czuję, że dziecku należy się określona informacja z mojej strony,
c) tak - sporadycznie,
d) nie,
e) trudno mi powiedzieć.

Analizując tabelę 5 dostrzec można różnicę w odpowiedziach udzielonych przez 
respondentów z wykształceniem wyższym i zawodowym. Rodzice z wyższym 
wykształceniem bardziej aniżeli pozostali omawiająze swoimi dziećmi kwestie nie
zrozumiałe, niepokojące itp. obejrzane wspólnie w określonych mediach (odpo
wiedź b; różnica istotna statystycznie pomiędzy zmiennymi III і V dla cc=0,01; 
Х2оЫ.=15,9 > X2df(l)=6,635). Zatem rzetelny kontakt wychowawczy w obliczu 
rodzinnej recepcji mediów zróżnicowany jest wykształceniem badanych.

Tabela 6. Czy spotkała/spotkał się Pani/Pan z takimi nazwami gier kom puterowych jak: Redneck, 
Blood Rayn, Battlefield Vietnam, Battle Engine Aquila, Silent Hill, Star Wars, Angels and Devils?

Rodzice posiadajcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

Odpowiedzi Ogółem podslawo-
»’(фш.І)

gimnazjum
(zm.Il)

zawodowe
(zm.JlI)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 12,1 15 8,5 ------- 17,0 10,0
(b) 87,0 83.4 91,5 100 83,0 86,6

...<£) 0.9 1,6 ---- ------- ----- 3,4

(Dane w %; N = 187)
a) tak,
b) nie,
c) znam inne (jakie?) ...

Znajomość przez rodziców oprogramowania komputerowego w zakresie gier 
jest wysoce niewystarczająca. Nie spotkali się oni z nazwami gier, które są  obec-

4 J. B. T ho m p so n , M edia  i now o czesn o ść . S p o łeczn a  teo ria  m e d ió w , W rocław  2001 , s .184 .
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nie najbardziej popularne wśród uczniów badanych zespołów szkół. Informacje na 
temat użytkowania tego właśnie oprogramowania uzyskałem z wcześniejszych 
sondaży diagnostycznych oraz jako  obserwator ukryty na terenie osiedlowych ka
wiarenek internetowych. Już same tytuły w tłumaczeniu na język  polski (Czerwo
ny kark, Aniołowie i diabły, Pola bitewne Wietnamu itp.) zdradzają charakter tej 
rozrywki medialnej. Czasopisma - zwiastuny tak oto recenzująjedną z gier: Silent 
H ill to m iasto  w yśn ione  w  na jgorszych  koszm arach. To m ie jsce  p arano i 
i szaleństwa, miasto w którym groza spaceruje p o  ulicach, a lepki m rok ście
ka p o  ścianach  (w domyśle krew). To miasto w którym nigdy nie chciałbym się 
znaleźć. Z drugiej zaś strony, nie wiedzieć czemu, uwielbiam to miejsce. Silent 
H ill śni m i się po  nocach i chcę tam wrócić. Tęsknię za  nim. Tak .... Silent Hill. 
Miasto inne niż wszystkie. Dokonując analizy zawartości wymienionego powyżej 
oprogramowania stwierdzam, że dominuje tu przede wszystkim wymyślna broń, 
lęk o utratę wirtualnego życia oraz szeroki wachlarz narzędzi mordu zarówno 
w stosunku do ludzi jak  i zwierząt. Z pedagogicznego punktu widzenia niewiedza 
rodziców oraz częste bagatelizowanie tej formy rozrywki może przyczynić się do 
zaburzeń sfery emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży z bliżej nieprzewidzianymi 
efektami podświadom ie utrwalonych postaw.

Trzeba też podkreślić niesprzyjające wychowawczo sytuacje, które towarzyszą 
obcowaniu wychowanków z takimi obrazami. Ich odbiór jes t najczęściej pozba
wiony wstępnej oceny krytycznej, dyskusji po dokonanej projekcji oraz analizy 
moralnej ludzkich problemów i zachowań. Ponadto rozpatrywany rodzaj przeka
zów jes t poszukiwany i odbierany w klimacie sensacji oraz swoistej licytacji za
bójstw i scen brutalnych, które ekscytują dziś wielu młodych ludzi5.

Tabela 7. Czy przegląda Pani/Pan na zasadzie kontroli rodzicielskiej lub w  porozum ieniu z  dzieckiem 
zawartość jego  zbiorów medialnych (plyly DVD, gry itp.)?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadajcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.I)

gimnazjum
(zm.II)

zawodowe
(zm.lll)

średnic
(zm.IV)

wyższe
(zin.V)

(a) 16.8 16,7 17.0 27,8 15.3 13.3
(b) 26,2 35.0 14.8 27,8 22,1 30.0
(c) 28,0 31.7 23,4 5.6 33.9 33,3
(d) 14,0 5,0 27,6 5,6 15.3 15.3
(c) 15.0 11.6 17.2 33,3 13.4 8.1

a) tak - rzadko, lecz systematycznie,
b) tak - często,
c) tak - o ile zajdzie ku temu potrzeba,
d) raczej nie,
e) nie.

Ä A. L epa , P ed a g o g ika  m a ss  m ed ió w , L o d ź  2 0 0 0 , s. 108.
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Zawartość zbiorów medialnych kontrolowana jest w sposób bardziej skrupu
latny w przypadku rodziców posiadających dzieci w szkole podstawowej aniżeli 
gimnazjum (odpowiedź d; różnica istotna statystycznie pomiędzy zmiennymi І і II 
dla a=0,01; Х2оЫ=14,0 > X2dr(])=6,635). Świadczy to o pozostawieniu większej 
swobody gimnazjalistom w skuteczności określonych wpływów medialnych na ich 
osobowość .

Tabela 8. Jak Pani/Pan uważa, czy jednym  z głównych czynników mogących wywoływać konflikty 
pomiędzy uczniami a nauczycielami są niektóre, nabyte postawy zachowania u uczniów poprzez użytkowa
nie przez nich TV lub gier komputerowych (np. nieparlam entarne słownictwo, prowokowanie, agresja 
itp .)?

Odpowiedzi Ogółem

Rodzice posiadajcy 
dzieci w szkole W y k s z t a ł c e n i e

podstawo
wej (zm.l)

gimnazjum
(zm.Il)

zawodowe
(zm.III)

średnie
(zm.IV)

wyższe
(zm.V)

(a) 4.7 ----- 10.6 11,2 5,1 -------
(b) 17,8 18,4 17,0 33.3 17 10,0
(c) 57.0 58,3 55,4 22.2 59.3 73.3
№ 20,5 23,3 17,0 33,3 18,6 16,7

a) nie,
b) raczej nie,
c) tak ,
d) trudno mi powiedzieć.

Nasuwa się tu spostrzeżenie pewnego unikania odpowiedzialności w przypadku 
sytuacji problematycznych i niejednoznacznych, zaistniałych w formie określone
go konfliktu pomiędzy uczniem a nauczycielem. Rodzice, szukają uzasadnienia 
i obrony dla swojego dziecka „na zewnątrz” zaprzeczając niejako swoim wcze
śniejszym opiniom ujawnionym w świetle drugiego pytania ankiety. Ogólnie stwier
dzono, że ważnym czynnikiem mogącym wywoływać skumulowane, a odroczone 
w czasie niepożądane relacje wychowawcze na terenie szkoły, są  media (57%). 
Rozbieżność wypowiedzi badanych zróżnicowana jest ich wykształceniem. Re
spondenci z wykształceniem wyższym i średnim w większym stopniu dostrzegają 
negatywny wpływ mediów, aniżeli respondenci z wykształceniem zawodowym 
(odpowiedź c; różnica istotna statystycznie pomiędzy zmiennymi І і IV dla a=0,01 ; 
X2ob|=16,7 > X2df(|)=6,635 oraz pomiędzy zmiennymi 1 і V dla a=0,01; Х2оЫ=27,2 
> X2dr(|)=6,635). Przedstawione wyniki badań wywołują przeświadczenie budo
wania szkolnego systemu wsparcia wychowawczego w szczególności z udziałem 
rodziców, którzy to nie zawsze zdają sobie sprawę z siły wpływu danych przeka
zów medialnych na zachowania dzieci i młodzieży. Uświadamianie dorosłych na 
temat niepożądanych oddziaływań w stosunku do dzieci i młodzieży, leżących poza 
sferą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, a nierzadko objawiających się poprzez 
media, stanowić powinno ważny element pracy wychowawczej.

Wprowadzeniu mediów elektronicznych musi towarzyszyć na wszystkich szcze
blach edukacji, pracy zawodowej i życia społecznego refleksja uwzględniająca
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niebezpieczeństwa tkwiące w sposobie ich funkcjonowania i związanych z nimi 
ideologiach. Telewizja i sieci komputerowe to zjawiska o takim zasięgu, że nie 
mogą zostać zignorowane przez wychowanie6. Tak więc pedagogika praktycznej 
użyteczności w codziennej pracy szkoły w przypadku kształtowania się niepożą
danych kultur uczniowskich powinna w pierwszej kolejności, uświadamiać rodzi
ców jako podmiotów sprawczych wychowania rodzinnego o różnych wpływach 
środków masowego przekazu na stan świadomości ich dzieci. W odniesieniu do 
przeprowadzonych ustaleń badawczych dotyczących wyodrębnionego terenu two
rzącego niejako monografię eksploracyjną pracy własnej nauczyciela, nasuw ają 
się następujące dyrektywy mogące wspomóc szkolny proces wychowawczy:
-  Pedagogizacja rodziców (wywiadówki szkolne, spotkania indywidualne) po

winna uwzględniać oprócz spraw rutynowych (np. wyniki oceniania, frekwen
cja, zachowanie itp.) także kwestie kultury medialnej w zestawieniu z wycho
waniem rodzinnym.

-  Należy indywidualizować konsultacje pedagogiczne z rodzicami w przypadku 
sytuacji problematycznych wychowawczo (np. konfliktujące zachowania wer
balne uczniów utrwalone pod wpływem mediów) dostrzegając odmienność 
kulturow ą wychowania rodzinnego.

-  Rodzice powinni być świadomi tego, iż wychowanie pojmowane jako proces 
kształtowania i rozwoju osobowości młodego człowieka, przebiega w wielu 
płaszczyznach i jes t w ypadkow ą oddziaływania wielu czynników równocze
śnie w tym mediów.

-  Rodzice powinni w większym stopniu, aniżeli wykazały to badania, kontrolo
wać odpowiedzialność nadawcy medialnego oraz ustalać bardziej racjonalne 
wykorzystanie czasu wolnego swoich dzieci.

-  Należy pamiętać, że poznawanie i przyswajanie kultury przekazywanej po
przez media polega na recepcji warstwy ikonicznej i symbolicznej, tworzącej 
wzorce nie zawsze pożądane wychowawczo i dostosowane do stopnia do
świadczeń emocjonalno - wartościujących młodych ludzi.
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Sum m ary

The article entitled „The educational responsibility o f  parents in confrontation with the media usage 
by children and youth” concerns the process o f family upbringing taking the analysis o f  the problem o f  the 
media usage by children and youth into consideration. Moreover, the question o f  making use o f free time 
has been developed here as well. It has been connected with the TV and personal computers reception by 
the students o f the school complexes in one o f the districts o f Bydgoszcz, namely Osowa Góra. In the light 
o f  conducted research the author tries to present the particular effects concerning the realization o f
educational actions in the family in connection with the functioning o f  the media in the lives o f  young 
people. The article points to the im portance o f  the appropriate con-trolling and selecting o f  media 
programs by parents in the process o f the upbringing. The role o f  the media and their educational effects, 
which are crucial factors deciding about the success or failure o f the upbringing, are significant aspects for 
the modern teacher to pay attention to as a creator o f pedagogic reality.


