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WP£YW MASS-MEDIÓW NA DZIECI

¯yjemy w czasach, gdy zdolnoœæ stwarzania iluzji
jest sprawdzianem potêgi mediów. Tymczasem dla
odbiorców brak zdolnoœci odró¿niania iluzji od
rzeczywistoœci sta³a siê oznak¹ bezsilnoœci.

Umberto Eco

Wiek XX by³ dla cz³owieka czasem oswajania siê z coraz nowszymi technologiami
mediów. W tamtym czasie media audiowizualne wypar³y media tradycyjne. S³owo pisane
utraci³o swoj¹ pozycjê na rzecz telewizji, gier elektronicznych i Internetu, które to wywie-
raj¹ coraz wiêkszy wp³yw na ludzi we wszystkich grupach wiekowych ³¹cznie z dzieæmi
najm³odszymi.

S³owo „iluzja” pochodzi od ³aciñskiego illusio i znaczy „udawanie”, „z³udzenie”.
Œwiat mediów uniezale¿ni³ siê od œwiata realnego i zacz¹³ ¿yæ wed³ug w³asnych regu³.

Zaczêliœmy funkcjonowaæ w dwóch rzeczywistoœciach: W realnej, faktycznej oraz wirtual-
nej, medialnej. Nieraz doros³emu cz³owiekowi trudno jest odró¿niæ te dwa rodzaje rzeczy-
wistoœci, a co dopiero dzieciom, które to czêsto rzeczywistoœæ medialn¹ traktuj¹ jako tê
ca³kiem realn¹, rzeczywist¹.1

1. WP£YW BIERNY I CZYNNY MEDIÓW NA DZIECI

Ju¿ bardzo ma³e dzieci wystawione s¹ na wp³yw mediów. Dokonuje on siê na dwa
sposoby: bierny oraz czynny. Odbiór bierny zachodzi wówczas gdy dziecko otwiera siê na
media w sposób przez nikogo niezamierzony np. kiedy jego matka zajmuje siê nim a jed-
noczeœnie ogl¹da telewizjê. Przekaz, który w ten sposób dociera do dziecka nie jest adre-
sowany bezpoœrednio do niego.

Odbiór czynny zaœ jest ju¿ dzia³aniem przemyœlanym i ma na celu przykucie uwagi
dziecka. W Stanach Zjednoczonych telewizja nadaje programy przeznaczone ju¿ dla dzieci
w wieku lat 3.
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Wg danych z prze³omu lat 70. i 80. bardzo ma³e dzieci mia³y kontakt z telewizj¹ œred-
nio przez ok. 2 godz. dziennie czyli bardzo istotn¹ czêœæ tego czasu, w którym s¹ przebu-
dzone.

Naukowcy z University of Massachusetts przeprowadzili w roku 1986. nastêpuj¹ce ba-
dania: W 99 domach zainstalowali kamery na okres 10 dni. Obraz z kamer pokazywa³ jed-
noczeœnie ekran telewizora i pokój, w którym ten telewizor sta³. Okaza³o siê, ¿e dzieci po-
ni¿ej 2 roku ¿ycia spogl¹da³y w telewizor rzadziej ni¿ wszyscy pozostali cz³onkowie
rodziny. Zainteresowanie telewizj¹ ros³o wraz z wiekiem i tak dzieci w wieku lat 12 spê-
dza³y przed telewizorem 80% tego czasu, w którym by³ on w³¹czony. Tendencja wzrosto-
wa zaczyna³a siê od grupy dzieci w wieku 6 miesiêcy (11%) a dla dwulatków wynosi³a ju¿
39%.

Naukowcy twierdz¹, ¿e wzrost zainteresowania telewizj¹ przez dzieci wi¹¿e siê ze
wzrostem ich umiejêtnoœci lingwistycznych i poznawczych co umo¿liwia im œwiadome
œledzenie programu. Tym samym im dziecko jest starsze telewizja dzia³a na nie w sposób
zarówno bierny jak i czynny.

W latach 80. pojawi³o siê wiele programów dla bardzo ma³ych dzieci, które mia³y
przykuæ ich czynn¹ uwagê. W nastêpnej dekadzie w domach pojawi³y siê magnetowidy
a wraz z nimi tak¿e programy na kasetach video przeznaczone ju¿ dla niemowl¹t. By³y to
zazwyczaj filmy z ma³ymi zwierz¹tkami lub wykonawcami œpiewaj¹cymi dzieciêce pio-
senki. Co szczególnie interesuj¹ce dzieci potrafi³y ogl¹daæ te kasety bardzo wiele razy
i w ogóle je to nie nudzi³o – ogl¹da³y wci¹¿ z takim samym zainteresowaniem.

Bardzo du¿¹ popularnoœæ zyska³ sobie edukacyjno-rozrywkowy program „Ulica Se-
zamkowa” adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jednoczeœnie tworzono te¿
programy dla dzieci m³odszych takie jak „Barney i Przyjaciele” czy „Teletubisie”. Od-
nios³y one ogromny sukces komercyjny i zainspirowa³y powstanie kolejnych podobnych
produktów.

Je¿eli chodzi o wp³yw mediów elektronicznych – komputera czy gier elektronicznych
na bardzo ma³e dzieci, to w ich przypadku mo¿emy mówiæ w³aœciwie tylko o biernym od-
biorze choæ dodaæ nale¿y, i¿ dostêpne s¹ komputerowe programy rozrywkowe i edukacyj-
ne tworzone z myœl¹ o nich. Jest ich jednak bardzo niewiele.

2. WP£YW BIERNEGO ODBIORU MEDIÓW

Programy oddzia³ywuj¹ce na dziecko w sposób bierny nie s¹ produkowane z myœl¹
o dzieciach i ma³y odbiorca styka siê z nimi przypadkowo, mimo to maj¹ one równie¿
wp³yw na dziecko. Uwa¿a siê, ¿e mog¹ np. wywo³ywaæ u dziecka lêk pokazuj¹c obrazy
grozy lecz naukowcy nie s¹ w stanie udowodniæ powi¹zania miêdzy fobiami dzieci a prze-
ra¿aj¹cymi obrazami ujrzanymi w telewizji. Utrzymuje siê jednak, ¿e wystawienie na dra-
styczne sceny mo¿e powodowaæ u ma³ego dziecka zanik poczucia bezpieczeñstwa. Media
mog¹ tak¿e rozpraszaæ uwagê dzieci kiedy bawi¹ siê one a jest to szkodliwe dla ich roz-
woju.
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Z drugiej strony istnieje te¿ mo¿liwoœæ, i¿ s³ysz¹c g³os dochodz¹cy np. z telewizora
dziecko ma u³atwiony proces opanowywania mowy.

Jest jeszcze jeden istotny choæ pozornie niezauwa¿alny aspekt. Mianowicie rodzic
mo¿e byæ zaanga¿owany w odbiór mediów a dziecko – nie. Taka sytuacja zaburza relacje
na linii rodzic-dziecko. Rodzice nie s¹ w stanie poœwiêciæ dziecku ca³ej swej uwagi
a wówczas albo zwiêksza ono starania by tê uwagê na siebie zwróciæ albo zaniecha starañ.
Obie z tych reakcji s¹ niepo¿¹dane dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Choæby dlatego,
i¿ ju¿ w tak m³odym wieku ma³y cz³owiek zatraca zainteresowanie i umiejêtnoœæ koncen-
tracji. Badania potwierdzaj¹ tê tezê. Je¿eli kosztem mediów dziecko traci umiejêtnoœæ sku-
piania uwagi to ma to z³y wp³yw na jego rozwój.

3. WP£YW CZYNNEGO ODBIORU MEDIÓW

Wed³ug badañ amerykañskich naukowców przeprowadzonych w roku 1979 dzieci
w USA zaczyna³y ogl¹danie telewizji w wieku 2,5 lat. Do dnia dzisiejszego wiek ten uleg³
dalszemu obni¿eniu. Nie ma wprawdzie oficjalnie opublikowanych danych potwier-
dzaj¹cych to stwierdzenie ale istniej¹ dowody w postaci programów dla bardzo ma³ych
dzieci i niemowl¹t takich jak np. „Teletubisie”.

Program ten zosta³ stworzony z myœl¹ o najmniejszych dzieciach st¹d ich przekaz jest
bardzo uproszczony a dziêki temu – ³atwy w odbiorze. Akcja „Teletubisiów” nie jest zbyt
dynamiczna, bohaterowie pos³uguj¹ siê „jêzykiem” z³o¿onym z onomatopej z prostych do
wymówienia sylab, charakter akcji jest bardzo infantylny a od strony plastycznej mamy do
czynienia z mnogoœci¹ wywa¿onych kolorów. Dzieci bardzo uwa¿nie reaguj¹ na te progra-
my okazuj¹c reakcje – wskazuj¹ na ekran b¹dŸ tañcz¹.

Przyjmuje siê, ¿e gdy dziecko osi¹gnie wiek trzech lat, wp³yw jaki wywiera na nie te-
lewizja zaczyna byæ w du¿ym stopniu uzale¿niony od zawartoœci przekazu. Ogl¹danie pro-
gramów edukacyjnych takich jak „Ulica Sezamkowa” ma bardzo wiele pozytywów –
zmniejsza agresjê, pomaga w nauce czytania i liczenia, przygotowuje do nauki w szkole.

Wp³yw czynnego odbioru mediów na dzieci poni¿ej 3 roku ¿ycia mo¿e byæ trojaki.
Czynne korzystanie z mediów mo¿e wypieraæ inne formy aktywnoœci, bardziej wartoœcio-
we dla rozwoju dziecka ni¿ sam u¿ytek mediów. Po drugie media mog¹ mieæ bezpoœredni
wp³yw na dziecko niezale¿nie od zawartoœci przekazu. W przypadku trzeciej opcji – tak
jak u starszych dzieci – zawartoœæ determinuje wp³yw.

Wp³yw mediów na dzieci w du¿ym stopniu zale¿y od ich zrozumienia zawartoœci
przekazu. Trudno jest okreœliæ stopieñ tego zrozumienia u bardzo ma³ych dzieci i nie-
mowl¹t. W 1981 roku przeprowadzono test. Dzieciom pokazywano na zmianê fragmenty
„Ulicy Sezamkowej” w wersji normalnej oraz niezrozumia³ej (chaotycznie ujêcia, dialogi
puszczane od ty³u, angielskie dialogi zast¹piono greckimi). Okaza³o siê, ¿e pocz¹wszy od
dwulatków znacznie mniejsz¹ uwagê okazywa³y one niezrozumia³ej wersji. Udowodni³o
to, i¿ zrozumia³oœæ przekazu jest bardzo istotnym czynnikiem w absorbowaniu uwagi
ma³ych dzieci. Dowiod³o to tak¿e tezy, i¿ dzieci pozyskuj¹ pewne informacje z TV.
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Wg badañ naukowców z Uniwersytetu Po³udniowej Karoliny dzieci zaczynaj¹ œwiado-
mie odbieraæ media ju¿ w wieku 12 miesiêcy i s¹ w stanie naœladowaæ to co widz¹ w tele-
wizji.

Okazuje siê tak¿e, i¿ niemowlêta nie traktuj¹ telewizji jako czêœci œwiata rzeczywiste-
go. W kilku badaniach dwuletnie dzieci mia³y du¿e problemy z odszukaniem zabawki
ukrytej w pokoju podczas gdy wskazówki gdzie szukaæ zabawki przekazywane by³y przez
telewizor. Jeœli widzia³y tê zabawkê przez okno b¹dŸ doros³y powiedzia³ im gdzie jej szu-
kaæ, nie mia³y problemów ze znalezieniem. Ta bariera zanika ok. trzeciego roku ¿ycia
i dzieci zaczynaj¹ wówczas pozyskiwaæ informacje z telewizji. (Na podstawie artyku³u Pe-
ril and Potential of Media for Infants and Toddlers Daniel R. Andersson i Marie K. Evans,
University of Massachusetts, 2001)2.

Tematyk¹ mediów oraz ich wp³ywem na dzieci zajmuj¹ siê nie tylko medioznawcy
i psycholodzy, ale tak¿e socjolodzy, filozofowie i teolodzy.

Ma³gorzata Jacyno i Alina Szul¿ycka w ksi¹¿ce Dzieciñstwo. Doœwiadczenie bez œwia-
ta3 pisz¹, ¿e podobnie jak w przypadku programów i treœci dotycz¹cych dzieci, a prezento-
wanych przez prasê, radio i telewizjê, publiczne dyskusje dotycz¹ce najm³odszych jako
publicznoœci mediów koncentruj¹ siê wokó³ patologicznych efektów zjawiska: media –
m³odzie¿, co bierze siê z troski o prawid³owy rozwój dziecka. Zdaniem autorek dziecko
ju¿ od najm³odszych lat powinno odró¿niaæ otoczenie realne od nierzeczywistego, bo
w przeciwnym razie bêdzie nara¿one na frustracje zwi¹zane z prób¹ realizacji iluzorycz-
nych zamierzeñ oferowanych tak¿e przez œrodki masowego przekazu i nie bêdzie w stanie
w³aœciwie oceniaæ potencjalnych rezultatów dzia³añ, które podejmuje ze wzglêdu na chêæ
osi¹gniêcia doraŸnej satysfakcji, wreszcie, bêdzie ocenia³o swoj¹ w³asn¹ wartoœæ, nie ze
wzglêdu na wdro¿ony w realnych relacjach spo³ecznych system wartoœci, ale w odniesie-
niu do prezentowanych, zmiennych, komercyjnych wzorców, czego wynikiem jest chro-
niczne poczucie w³asnej wartoœci, którego jedyn¹ terapi¹ mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie na-
bywanie kolejnych „zatrutych podarków” rynku, które kusz¹ opakowaniem. Konsumpcja
znów odbiera ich „energetyzuj¹c¹” moc, a jedynym antidotum na to zatrucie pozostaje ko-
lejna oferta rynku i kolejny „zatruty podarek”. Posiadanie lub nieposiadanie kolejnych po-
zycji rynkowych ofert i wynikaj¹ce z tego konsekwencje uwa¿a siê za du¿o mniej niebez-
pieczne w przypadku doros³ych ni¿ dzieci. Jacyno i Szul¿ycka podkreœlaj¹ wiêc znaczenie
w przypadku odbioru telewizji przez najm³odszych przede wszystkim przekazu reklamo-
wego, którego szkodliwoœæ wyszczególniaj¹ i wskazuj¹ na budowanie przez niego
ubezw³asnowolnionego pokolenia konsumentów. Dla dziecka status wynikaj¹cy z posiada-
nia lub z nieposiadania oznacza w praktyce brak odpowiedniej pozycji w dzieciêcej hierar-
chii spo³ecznej, co mo¿e rodziæ problemy z jego zdrowiem psychicznym, a w g³ównej
mierze budziæ agresjê i presjê roszczeniow¹ wzglêdem rodziców. Wynikaj¹ca z posiadania
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lub deficytu upragnionej zabawki czy ubioru pozycja dziecka os³abia jego spo³eczn¹ czuj-
noœæ, stwarza fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa, realizowane poprzez zakup jest wrêcz
rodzajem oszustwa stosowanego przez rodziców, którzy zaniedbuj¹ w ten sposób dziecko
emocjonalnie. Dla dziecka, które nie jest w stanie sprostaæ konsumenckiej konkurencji, sy-
tuacja ta staje siê równoznaczna ze spo³ecznym niebytem, a konsekwencje tego efektu
rozk³adaj¹ siê na inne wymiary spo³ecznego ¿ycia. Dziecko wobec rodziców chce byæ do-
skona³e poprzez upodobnienie siê do bohaterów reklam. By uzyskaæ pe³n¹ akceptacjê ro-
dziców, ¿¹da odpowiednich i niezbêdnych ku temu akcesoriów. Je¿eli rodzic odmawia,
dziecko wpada w b³êdne ko³o w³asnej niepewnoœci: z jednej strony nie mo¿e uzyskaæ ak-
ceptacji rodziców, bo nie przypomina reklamy, a z drugiej nie mo¿e przypominaæ reklamy,
bo nie akceptuj¹ jego potrzeb – co mo¿e byæ odebrane przez dziecko jako brak akceptacji
jego osoby.

Dzieci chêtnie poddaj¹ siê kreowanym przez media iluzjom rzeczywistoœci. Nie znaj¹
dobrze i nie oswoi³y granic miêdzy ró¿nymi œwiatami prze¿ywanymi. P³acz¹ i œmiej¹ siê,
prze¿ywaj¹c iluzoryczne zdarzenia. Mówi siê wiêc, ¿e nie odró¿niaj¹ rzeczywistoœci od
fikcji i dlatego na przyk³ad „wierz¹”, ¿e zdarzenia, jak choæby akty przemocy pokazywane
w filmach, dziej¹ siê naprawdê. Treœci s¹ przy tym selektywnie dobierane przez media,
a naturalne zdarzenia nie zas³uguj¹ na ich powielanie na ekranie, a jedynie to co dziwne
lub sensacyjne. W efekcie, jak pisze Bauman, ch³opczyk, który dowiaduje siê, ¿e dziadek
umar³, pyta: „A kto go zabi³?” Nie jest tak, ¿e dziecko ¿yje w rzeczywistym œwiecie, z któ-
rego od czasu do czasu udaje siê na w wycieczkê w fikcjê i wraca tam póŸniej4. Ka¿dy
z sensownych œwiatów, które prze¿ywa ma równe prawa. Jedynym spoiwem tej wieloœci
œwiatów jest ono samo. Przekaz telewizyjny jest odbierany przez dzieci, byæ mo¿e konse-
kwentniej ni¿ przez doros³ych, jako reprezentacja tego, co jest, nie zaœ jako rzeczywistoœæ
alternatywna.

Dziecko zaczyna rozumieæ doros³e programy du¿o wczeœniej ni¿ zwyk³o siê s¹dziæ.
Autorzy ksi¹¿ki Jak rozmawiaæ z dzieæmi zauwa¿aj¹ równie¿, ¿e najmniejsze bud¿ety
przeznaczane na telewizjê dla dzieci znajduj¹ zarazem wyraz i uzasadnienie w powszech-
nym odczuciu, ¿e dobry program dla dzieci to taki, w trakcie którego doros³y siê nudzi.
Tymczasem dziecko te¿ siê wtedy nudzi, a programy dla doros³ych czyta po swojemu,
adekwatnie do w³asnej wyobra¿eñ i rodzaju ciekawoœci. Dziecko nie uczy siê wzorów za-
chowañ dziêki prostemu naœladowaniu. Dziecko wczeœnie zaczyna rozumieæ to, czego
s³ucha lub co ogl¹da. Niezrozumia³a lub nieciekawa dla doros³ych baœñ jest dla dziecka
szalenie interesuj¹ca i czytelna. Warto wiêc przez jej pryzmat patrzeæ na zakazane progra-
my, które lubi ono ogl¹daæ. Oka¿e siê, ¿e wcale nie widzi tego, co widz¹ doroœli, lecz mo-
¿liwoœæ, czyli prezentacjê tego, co je przera¿a. Najbardziej przera¿a, to co niemo¿liwe.
Byæ mo¿e doros³ych, którzy w telewizji poszukuj¹ „mocnych wra¿eñ”, przyci¹ga ten sam
mechanizm?
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Schaefer i DiGeronimo zwracaj¹ uwagê na dominacjê przemocy w telewizji, prosz¹,
by przyjrzeæ siê typowej scenie w pierwszym z brzegu domu w USA. W telewizorze
stoj¹cym w salonie rycz¹ syreny wozów policyjnych pêdz¹cych w poœcigu za alfonsem,
który zamordowa³ prostytutkê. Telewizor w pokoju dzieci nadaje kreskówki, których boha-
terowie podczas pó³godzinnego filmu ulegaj¹ zmia¿d¿eniu, kopi¹, ok³adaj¹ piêœciami, spa-
daj¹ z wysokoœci, uderzaj¹ w przedmioty, dŸgaj¹ siê i grzmoc¹, a w gabinecie gra kompu-
terowa ka¿e graczowi zabijaæ, kraœæ i niszczyæ ze zrêcznoœci¹ i perfekcyjnym wyczuciem
chwili. Badacze sugeruj¹, ¿e przyzwolenie na to jest wœród rodziców, bo myœl¹ oni, ¿e ich
pociechy postrzegaj¹ œwiat tak jak oni. Wydaje siê, ¿e dzieci wiedz¹, ¿e programy telewi-
zyjne to nie rzeczywistoœæ. Rodzice oczekuj¹, ze dzieci s¹ na tyle rozwiniête, by radziæ so-
bie samym nawet z wiadomoœciami, a to nieprawda. Przed ukoñczeniem osiemnastu lat
dzieci s¹ œwiadkami osiemnastu tysiêcy morderstw, a telewizjê odbieraj¹ inaczej ni¿ starsi.

Badania prowadzone od wielu lat stwierdzaj¹, ¿e przemoc w telewizji pozostawia œlad
w psychice dzieci i to na kilka sposobów. Amerykañska Akademia Pediatrów wyda³a
opracowanie, w którym stwierdza, ¿e s¹ wystarczaj¹ce dane, aby wysun¹æ wniosek, ¿e
d³ugotrwa³e ogl¹danie telewizji jest jedn¹ z przyczyn przemocy i agresywnych zachowañ.
Badania National Institute of Mental Health stwierdzaj¹, ¿e przemoc w telewizji bez
w¹tpienia prowadzi do agresywnych zachowañ dzieci i nastolatków, ogl¹daj¹cych takie
programy. Dzieci reaguj¹ na przemoc w telewizji potrójnie: poprzez spadek wra¿liwoœci:
„O rany, zobacz, jak mu krew tryska z g³owy. Super!”, przez dzia³ania naœladowcze: „Zej-
dŸ mi z drogi wa¿niaku, bo ciê skopiê.” i nadmierny strach: „Nie gaœ œwiat³a, bojê siê.”
Zbyt czêste ogl¹danie przemocy w telewizji mo¿e powodowaæ, ¿e dzieci postrzegaj¹ œwiat
jako wrogie niebezpieczne miejsce, w czego rezultacie mo¿e dojœæ do rozwiniêcia tego, co
doktor George Gerbner z Uniwersytetu w Pensylwanii nazywa syndromem pod³ego œwiata.
Jest to wiara, ¿e zbrodnia i przemoc s¹ dominuj¹cymi elementami naszego œwiata. Rodzice
powinni ograniczyæ ogl¹danie telewizji przez dzieci, które s¹ œwiadkami œrednio dwudzie-
stu aktów przemocy podczas ka¿dej godziny ogl¹dania TV. „Jeœli codziennie wy³¹czysz
TV na kolejne pó³ godziny, zmniejszysz liczbê ogl¹danych przez dzieci aktów przemocy
o siedemdziesi¹t przypadków na tydzieñ” – dodaj¹ badacze. Zalecaj¹, aby rodzic zobaczy³
z dzieckiem choæ raz program regularnie przez niego ogl¹dany, by zadecydowaæ, czy nie
zakazaæ jego ogl¹dania. Nale¿y wyjaœniæ, dlaczego tego zabraniaj¹, powiedzieæ maluchom,
¿e gnêbi ich ogl¹danie, jak jedni krzywdz¹ drugich. Wa¿ne jest nauczanie ich krytycznego
ogl¹dania i oceniania programów TV tak, by mog³y ulokowaæ przemoc na w³aœciwym
miejscu.5 „Powiedz dzieciom, to nie s¹ prawdziwi ludzie, to s¹ aktorzy, wyjaœnij, ¿e prze-
moc jest udawana, jeœli dzieci chc¹ mieæ scenê przemocy przekonaj¹ siê, ¿e nie jest to
prawda, Sama obecnoœæ rodziców w pokoju roz³adowuje napiêcie, jakie wystêpuje przy
ogl¹daniu TV.” – pisz¹ Anderson i Wilkins.

Kiedy w wiadomoœciach donosz¹ o uprowadzeniu, warto zapewniæ dzieci, ¿e im siê to
nie przytrafi, poniewa¿ znaj¹ obowi¹zuj¹ce w rodzinie zasady dotycz¹ce kontaktów z nie-
znajomymi i wiedz¹, ¿e nie wolno im przebywaæ z dala od ludzi.
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W TV mo¿na znaleŸæ programy, które propaguj¹ uprzejmoœæ, wspó³czucie i hojnoœæ,
tylko trzeba sobie zadaæ trud, by je znaleŸæ. Dziœ jedyne chwile, kiedy rodzina jest razem,
zak³óca szum telewizora, czêsto jest on jedynym elementem zespalaj¹cym cz³onków rodzi-
ny. „Telewizor nie jest elementem œrodowiska. On tworzy w³asne œrodowisko” – pisa³
John Leonard na ³amach „New York Timesa”. Dorothy i Jerome Singer z Oœrodka Badañ
nad Telewizj¹ w Yale University zaznaczaj¹ rolê efektów interferencyjnych, czyli szybkie-
go nastêpstwa przedstawianego materia³u, co uniemo¿liwia dziecku prawid³ow¹ umys³ow¹
obróbkê danych w formie powtórzenia i refleksji, w zwi¹zku z czym nie uœwiadamia ono
sobie dok³adnie sensu i znaczenia kolejnych wra¿eñ.

Dzieci oprócz wychowawców maj¹ rzesze anonimowych nauczycieli pojawiaj¹cych
siê na telewizyjnych ekranach – sportowcy, aktorzy, piosenkarze, prezenterzy, którzy prze-
kazuj¹ im dobre i z³e style ¿ycia, z tymi nauczycielami spêdzaj¹ wiêcej czasu ni¿ z na-
uczycielami z przedszkola. Dzieci chc¹ czegoœ wiêcej ni¿ programów dydaktyczno-
-naukowych, wad¹ takowych jest jednokierunkowoœæ przekazu, bo nie mog¹ zadawaæ
pytañ, na które otrzymuj¹ znane od razu odpowiedzi i nie ma czasu na g³êbsze refleksje.
Czynne uprawianie sportu w wielu przypadkach zastêpuje ogl¹danie tych rozgrywek.
Dziecko bawi siê w pobli¿u telewizora – ruchome obrazy, barwy i dŸwiêki zmuszaj¹ je do
przerwania zabawy i wpatrywania siê w ekran, pozbawiaj¹c wielu osobistych odkryæ
i podmiotowego, twórczego zaanga¿owania. Ulica Sezamkowa wprowadza dzieci w œwiat
liczb i liter, ale, co chyba wa¿niejsze, kszta³tuje w nich nawyk ogl¹dania TV. Ca³kowite
wykluczenie TV z ¿ycia dziecka lub powa¿ne ograniczenie jej wp³ywu daje mu ogromne
szanse rozwojowe, dzieci wychowywane w taki sposób s¹ ¿ywsze i aktywniejsze, maj¹
wiêcej wyobraŸni w zabawie, s¹ zdrowsze, sprawniejsze fizycznie i swobodniejsze.

W roku 1977 Marie Winn w pracy The Plug – In Drug opartej na wywiadach przepro-
wadzonych w amerykañskich rodzinach, nale¿¹cych do spo³ecznej klasy œredniej, bardzo
szczegó³owo opisa³a niebezpieczeñstwa zwi¹zane z ogl¹daniem TV. Medium to sta³o siê
przyczyn¹ wielu szkód spo³ecznych, jak: upadek czytelnictwa, regres umiejêtnoœci w³ada-
nia s³owem pisanym, upoœledzenie ¿ycia towarzyskiego, rozbicie rodzin, wzrost narkoma-
nii, eskalacja przemocy i degradacja uczuciowa wœród dzieci. Autorki zachêcaj¹ do lektu-
ry, modelarstwa, biegania, doskonalenia kondycji fizycznej wyjœcia do kina, sportów
zespo³owych, obowi¹zkowych prac domowych. Proponuj¹ rodzicom wprowadzenie kilku
zasadniczych zmian w domach i zastosowanie regu³, takich jak np.: telewizji nie powinno
siê u¿ywaæ d³u¿ej ni¿ dwie godziny dziennie, zakaz w³¹czania TV przed wyjœciem do
szko³y w ci¹gu dnia, podczas posi³ków i przed odrobieniem pracy domowej. Nale¿y
usun¹æ telewizory z sypialni dzieciêcych, a to pozwoli zmniejszyæ ogóln¹ ogl¹dalnoœæ i ry-
zyko ogl¹dania TV bez wiedzy doros³ych. W³¹czaæ odbiornik tylko wtedy, gdy chcemy
zobaczyæ coœ wartoœciowego, ogl¹daæ programy razem z dzieæmi, po obejrzeniu programu
warto z nimi podyskutowaæ, skrupulatnie kontrolowaæ to, co dzieci ogl¹daj¹ przed snem.
Emocje rozbudzone obrazami TV mog¹ utrudniæ im zaœniêcie i zak³óciæ zdrowy sen. Zde-
cydowaæ czy dzieci mog¹ ogl¹daæ TV w dni nauki szkolnej, jeœli tak to jak d³ugo. Zasady
ogl¹dania TV w weekendy: jeœli jest za du¿o niesamowitoœci i grozy, nale¿y wy³¹czyæ od-
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biornik. W zamian za to nale¿a³oby wprowadziæ czêste czytanie ksi¹¿ek, gazet dzieciêcych
przed snem co wycisza dzieci i powoduje, ¿e s¹ w ¿ywym kontakcie ze swoimi rodzicami
(co zosta³o bardziej spopularyzowane dziêki akcji: „Ca³a Polska czyta dzieciom”).

4. WP£YW MEDIÓW NA ROZWÓJ DZIECI I KSZTA£TOWANIE
ICH OSOBOWOŒCI W UJÊCIU PSYCHOLOGICZNYM

Negatywne oddzia³ywanie telewizji na dzieci, czynniki destrukcyjne: bogactwo ró¿no-
rodnoœci stacji TV z pakietu telewizji kablowej, które emituj¹ ró¿ne programy, nawet ca³¹
dobê, (bajki, filmy przeznaczone dla dzieci i doros³ych) bez wyraŸnie okreœlonego targetu,
a konkretnie grupy odbiorczej pod wzglêdem wiekowym, rodzice dla „œwiêtego spokoju”
w³¹czaj¹ telewizjê i czêsto ju¿ ma³e dzieci bez ograniczeñ ogl¹daj¹ j¹ dla zabicia czasu,
a w ma³ych miasteczkach i wioskach telewizor czêsto stanowi podstawow¹ i jedyn¹ formê
rozrywki dla dzieci i m³odzie¿y, dzieci przychodz¹ ze szko³y – w³¹czaj¹ telewizor
i ogl¹daj¹ programy, „jak leci” – nastawiaj¹ siê na odbiór ró¿nych informacji, a w rezulta-
cie rozbudzaj¹ siê w nich fantazje, co czêsto ma odzwierciedlenie w ich zabawach (dziœ
ma³o dzieci chce siê bawiæ w pszczó³kê Majê i Gucia, ale ju¿ Batman, Zorro czy inny bo-
hater filmu akcji s¹ ju¿ dla nich wzorem i inspiracj¹ do zabaw). Ogl¹danie bez umiaru TV
sprzyja nadmiernemu pobudzeniu uk³adu nerwowego, który u dzieci dopiero dojrzewa.

Dziecko, ogl¹daj¹c TV, czerpie z programów ró¿norak¹ wiedzê, która albo go rozwija,
albo przyczynia siê do ró¿norakich zak³óceñ takich jak: nadpobudliwoœæ, niespokojny sen,
niekontrolowane i nieadekwatne do sytuacji reakcje. Mo¿e byæ tak¿e przyczyn¹ wad wzro-
ku i s³uchu. Informacje docieraj¹ do odbiorców jednostronnie, dziecko – patrzy, ogl¹da,
fantazjuje, ale s¹ to zachowania niewerbalne, dziecko przecie¿ nie rozmawia z telewizo-
rem i to go zuba¿a.

Czêsto telewizja zastêpuje ksi¹¿ki, poprzez np. filmy realizowane na podstawie lektur;
m³odzie¿ woli obejrzeæ film ni¿ przeczytaæ lekturê.

Wiele dzieci cierpi na wspomniany we wczeœniejszym artykule zespó³ ADHD, czyli
nadpobudliwoœci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Drastyczne obrazy,
nawet wystêpuj¹ce w bajkach, mog¹ przyczyniæ siê do bezsennych nocy, moczenia lub
niechêci; d³ugi czas ogl¹dania TV powoduje zmêczenie uk³adu nerwowego, a nawet ataki
epilepsji.

D³ugi czas ogl¹dania TV nie przyczynia siê do rozwijania przez dziecko aktywnoœci
w³asnej, której sprzyjaj¹ spotkania z innymi, ani poszukiwania wiedzy.

Ogl¹daj¹c TV, zawê¿a siê ¿ywy kontakt z rodzicami, rodzeñstwem – z drugim
cz³owiekiem.

Poza negatywnymi aspektami wp³ywu mass mediów na dzieci mo¿emy wyró¿niæ te¿ po-
zytywne tj.: dostêpnoœæ informacji, korzystanie z informacji telewizyjnej przyczynia siê do
poszerzania wiedzy na odpowiednim poziomie wiekowym, np.: programy przyrodnicze, geo-
grafia, informacja, jêzyk, programy poœwiêcone problemom bie¿¹cym dzieci; dziêki telewizji,
radiu w domach mo¿na œledziæ, to co siê dzieje w kraju, Europie, œwiecie, jesteœmy na
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bie¿¹co. W przypadku stwierdzenia dysleksji zaleca siê korzystanie z ksi¹¿ki „mówionej” –
taœmy oraz z kaset z filmami. Czêsto telewizja emituje programy edukacyjne.

Na zakoñczenie chcia³abym siê skupiæ na problemie: w jakim stopniu ogl¹danie prze-
mocy oddzia³owywuje negatywnie na zachowanie dzieci?

Istniej¹ dwie przeciwstawne teorie: teoria katharsis i teoria stymulacji. Wed³ug tej
pierwszej ogl¹danie przemocy i zachowañ agresywnych wp³ywa na oczyszczenie ich z we-
wnêtrznej agresji i spadek zachowañ agresywnych (Z. Freud). Druga z kolei zak³ada, ¿e to,
co ogl¹dane bêdzie naœladowane i wp³ynie na pogl¹dy dziecka (filmy, zachowanie
w przedszkolu, naœladowanie gwiazd, bohaterów, agresywne symbole seksu). Krzywdzenie
i próby samobójcze mog¹ siê pojawiæ w skutek tego, co siê zobaczy³o (spo³eczna teoria
uczenia siê wg. Bandury)6.

Wspomina siê tak¿e o zjawisku desensytyzacji, czyli znieczulenia – bodŸce czêsto po-
wtarzane przestaj¹ byæ stymuluj¹ce i zanika reakcja fizjologiczna normalnie im towarzysz¹ca.
Przemoc dokonywana na ekranie monitora mo¿e stêpiæ wra¿liwoœæ na przemoc prawdziw¹.

Poni¿ej przedstawione zosta³y jeszcze inne teorie i pogl¹dy zwi¹zane z wp³ywem me-
diów na dzieci:

– Teoria podekscytowania i podniecenia Zillmana. Podniecenie wynikaj¹ce z ogl¹dania
przemocy mo¿e zostaæ natychmiast wy³adowane na najbli¿szym otoczeniu.

– Teoria nowych skojarzeñ poznawczych – Berkowitza. Prze¿ycia wywo³ane przez me-
dia mog¹ wp³ywaæ na zachowanie poprzez dostarczanie skojarzeñ, obrazów, przeko-
nañ, np. ogl¹danie usprawiedliwionej przemocy z wysokim prawdopodobieñstwem
mo¿e zostaæ powtórzone przez widza.

– Teoria skryptów poznawczych Housemanna. Sugeruje, ze media dostarczaj¹ m³odym
ludziom gotowych schematów zachowañ agresywnych, które mog¹ zostaæ nagle po-
wtórzone w ¿yciu realnym.

– Hipoteza kultywacji Gerbnera. Zak³ada ona, ze pogl¹dy i przekonania osób
ogl¹daj¹cych przemoc w TV ulegaj¹ przeinaczeniu, zaczynaj¹ oni swój rzeczywisty
œwiat postrzegaæ jako z³y brutalny i pe³en niebezpieczeñstw.

W wiêkszoœci powy¿szych teorii pojawia siê pogl¹d zgodny ze starym sformu³owa-
niem, ¿e przemoc rodzi przemoc, co jest niezwykle prawdziwe i to nie tylko w tym pro-
stym znaczeniu. Napastnik, staraj¹c siê usprawiedliwiæ swoj¹ przemoc, wyolbrzymia z³o
tkwi¹ce we wrogu.

Amerykañscy uczeni obliczyli, ¿e aby obejrzeæ na ¿ywo tyle aktów przemocy, ile
ogl¹da dziecko, otrzymujemy zaskakuj¹co przera¿aj¹cy wynik – nale¿a³oby ¿yæ w œrodo-
wisku przestêpczym przez 580 lat.

Z badañ tzw. ogl¹dalnoœci prowadzonych przez Oœrodek Badania Opinii Publicznej
TV wynika, ¿e polskie dziecko ogl¹da programy telewizyjne przez cztery godziny dzien-
nie, a w dzieñ œwi¹teczny przez 6–7 godzin. Inne doniesienia z kolei mówi¹, ¿e na pol-
skich ekranach, co cztery minuty emitowane s¹ sceny przemocy, gwa³tu, walki.
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Autorzy agresywnych kreskówek twierdz¹, ¿e dziecko doskonale wie, co jest dobre,
a co z³e i œwiadome jest fikcyjnoœci i fantastycznoœci ekranowych sytuacji. Jak bowiem
jednak beztroski, dopiero ucz¹cy siê œwiata kilkulatek mo¿e zrozumieæ, ¿e uderzaj¹c kogoœ
mo¿na wyrz¹dziæ mu krzywdê, skoro bajkowi bohaterowie odporni s¹ na wszystko, a zabi-
cie innej istoty jest drog¹ do ich sukcesu i s³awy. Przecie¿ przywilejem ka¿dego dziecka
jest beztroska, krótkowzrocznoœæ i nieodpowiedzialnoœæ za siebie7.

Zatracenie poczucia granicy pomiêdzy:
– rzeczywistoœci¹ a fikcj¹,
– nieodwracalnoœci,
– przemijania,
– œmierci i ¿ycia.

Zaciera siê granica miêdzy œwiatem realnym i medialnym
Mass media maj¹ ogromny wp³yw na zachowanie m³odego pokolenia. Przekazy medial-

ne w coraz wiêkszym stopniu nasycone s¹ obrazami przemocy. To mo¿e prowadziæ do zaniku
wspó³czucia dla innych ludzi i powstaniu zachowañ agresywnych. Dlatego nale¿y zadbaæ o to
by mass media nie by³y g³ówn¹, a czasami jedyn¹ rozrywk¹ dzieci i m³odzie¿y.

Poni¿ej zosta³ przedstawiony ranking ukazuj¹cy nam w jakim stopniu dzieci
i m³odzie¿ korzystaj¹ z mass mediów.
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Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla wêz³a „Rozrywka/gry online” w standardowym drzew-
ku mediów – listopad 2007

lp. nazwa u¿ytkownicy (real users) ods³ony zasiêg site-centric

1 gry.pl 404923 46377816 25,96% tak

2 mojegry.pl 278104 15074463 17,83% tak

3 wyspagier.pl 210419 13695639 13,49%

4 cvr.pl 137407 814464 8,81% tak

5 giercownia.pl 133142 9353381 8,54% tak

6 agame.com 128883 1742586 8,26%

7 tibia.pl 108390 10751866 6,95%

8 miniclip.com 104819 1883329 6,72%

9 tibia.com 97185 9711252 6,23%

10 ubieranki.eu 96675 4761853 6,20%

�ród³o: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 r. Liczebnoœæ próby: listopad N=17512. Grupa objêtych bada-
niem: wiek 7–14 N=553. Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla witryn zgrupowanych w wêŸle „Rozryw-
ka/gry online” w standardowym drzewku mediów. W rankingu nie zosta³y uwzglêdnione serwisy dla dzieci na
portalach. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodz¹ce z badania NetTrack Millward
Brown SMG/KRC.

7 M.K. Grzegorzewska, Zrozumieæ agresjê – przybli¿enie problematyki agresji, Bli¿ej przedszkola WYCHOWANIE
I EDUKACJA, nr 10/49, Wydawnictwo Bli¿ej przedszkola, Kraków, listopad 2005, s. 10–14.
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Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla wêz³a „Rozrywka/dla dzieci” w standardowym drzew-
ku mediów – listopad 2007

lp. nazwa u¿ytkownicy (real users) ods³ony zasiêg site-centric

1 disney.pl 163517 3878821 10,48%

2 kreskowka.pl 137389 3227974 8,81%

3 stardoll.com 98840 7538792 6,34%

4 everythinggirl.com 65151 888653 4,18%

5 disney.go.com 62860 594010 4,03%

6 dziecionline.pl 42091 194876 2,70%

7 czasdzieci.pl 30802 395973 1,97%

8 cartoondollemporium.com 21308 560823 1,37%

9 puchatek.pl 19685 145519 1,26%

10 girlsense.com 12776 25275 0,82%

�ród³o: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 r. Liczebnoœæ próby: listopad N=17512. Grupa objêtych bada-
niem: wiek 7–14 N=553. Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla witryn zgrupowanych w wêŸle „Rozryw-
ka/dla dzieci” w standardowym drzewku mediów. W rankingu nie zosta³y uwzglêdnione serwisy dla dzieci na
portalach. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodz¹ce z badania NetTrack Millward
Brown SMG/KRC.

Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla wêz³a „Materia³y edukacyjne” w standardowym drzew-
ku mediów – listopad 2007

lp. nazwa u¿ytkownicy (real users) ods³ony zasiêg site-centric

1 wikipedia.org 743645 24154524 47,68%

2 sciaga.pl 310764 5037442 19,93% tak

3 wikimedia.org 144288 678527 9,25%

4 bryk.pl 140733 606087 9,02%

5 translate.pl 99233 3449554 6,36%

6 interklasa.pl 88149 740376 5,65%

7 shvoong.com 74441 247938 4,77%

8 odpowiedz.pl 65609 316896 4,21% tak

9 historycy.org 58575 208948 3,76%

10 nauka.pl 56433 235017 3,62% tak

�ród³o: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 r. Liczebnoœæ próby: listopad N=17512. Grupa objêtych bada-
niem: wiek 7–14 N=553. Ranking wg u¿ytkowników (real users) dla witryn zgrupowanych w wêŸle „Materia³y
edukacyjne” w standardowym drzewku mediów. W rankingu nie zosta³y uwzglêdnione serwisy dla dzieci na por-
talach. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodz¹ce z badania NetTrack Millward
Brown SMG/KRC.



Co dziesi¹ty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7–14 lat. Najm³odsi u¿ytkownicy
korzystaj¹ z sieci coraz d³u¿ej i intensywniej. Internet w wydaniu dzieci to medium za-
pewniaj¹ce przede wszystkim rozrywkê: 70% z nich odwiedza strony zawieraj¹ce gry onli-
ne – pokazuje raport Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje „Dzieci aktywne online”.

O 10 godzin w ci¹gu roku wzrós³ œredni czas, jaki internauta w wieku od 7–14 lat spê-
dzi³ w sieci. Mimo ¿e ch³opcy stanowi¹ wiêkszy odsetek w tej grupie wiekowej internau-
tów (53%) ni¿ dziewczynki (47%), to m³ode internautki spêdzaj¹ w sieci przeciêtnie wiê-
cej czasu (29 godz. 40 min. w czerwcu 2007 r.).

Niemal co drugie dziecko–internauta to tzw. heavy user (korzysta z internetu codzien-
nie lub prawie codziennie). Tym, co wyró¿nia internautów w wieku od 7–14 lat na tle ca³ej
populacji, jest stosunkowo liczny udzia³ korzystaj¹cych z zasobów sieci kilka razy w tygo-
dniu (34%). Mo¿e to œwiadczyæ o doœæ licznej grupie dzieci, dla których korzystanie z in-
ternetu nie jest w centrum ich zainteresowañ lub ograniczaj¹ je czasowo opiekunowie.

Internet dla dzieci tylko w du¿ych miastach? Okazuje siê, ¿e najwiêkszy udzia³
w strukturze internautów w wieku 7–14 lat stanowi¹ mieszkañcy wsi (28%). Jednak to
dzieci mieszkaj¹ce w aglomeracjach (powy¿ej 500 tys. mieszkañców) – w porównaniu do
swoich rówieœników z mniejszych miejscowoœci – spêdzaj¹ online œrednio najwiêcej czasu
(33 godz. 42 min.), przewy¿szaj¹c tym samym œredni¹ dla ca³ej populacji.

Co zatrzymuje dzieci w internecie? Wiêkszoœæ swojego czasu online najm³odsi badani
internauci dziel¹ miêdzy ROZRYWKÊ (6 godz. i 55 min.) i SPO£ECZNOŒCI (4 godz.
i 45 min.).

Co prawda „Kultura i rozrywka” to kategoria najpopularniejsza w ca³ej populacji in-
ternautów – tak¿e wœród dzieci – ale czas spêdzany przez nie na tych witrynach przewy¿-
sza niemal o godzinê œredni¹ dla ca³ej populacji. A¿ 70% dzieci aktywnych online tworzy
internetow¹ przestrzeñ korzystaj¹c z serwisów spo³ecznoœciowych, a 82% wybiera strony
z kategorii NOWE TECHNOLOGIE.

Poszukiwanie INFORMACJI w internecie prawdopodobnie nie jest dla dzieci najistot-
niejsze w korzystaniu z medium. Kategoria „Informacje, publicystyka, media” cieszy siê
stosunkowo nisk¹ popularnoœci¹ wœród najm³odszych internautów (zasiêg – 63%) oraz nie-
mal o po³owê krótszym czasem na u¿ytkownika ni¿ œrednia dla populacji.

Badaj¹c strukturê u¿ytkowników poszczególnych kategorii, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
EDUKACJA zatrzymuje najwiêksz¹ grupê wœród internautek w wieku 7–14 lat (stanowi¹
one 5,85% wszystkich u¿ytkowników tych witryn). Ch³opcy wybieraj¹ przede wszystkim
serwisy tworz¹ce SPO£ECZNOŒCI (dopasowanie u¿ytkowników – 6,10%).

Najm³odsi internauci wyj¹tkowo chêtnie korzystaj¹ z mo¿liwoœci grania online – 70%
dzieci aktywnych online spêdza czas na tego typu rozrywce. Wbrew stereotypom, witryny
poœwiêcone grom w sieci ciesz¹ siê niemal równym zainteresowaniem dziewczynek
i ch³opców8.

MARIA KATARZYNA GRZEGORZEWSKA
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8 �ród³o: Gemius http://pliki.gemius.pl/Raporty/2007/Gemius_SA_Dzieci_aktywne_online.pdf.



PODSUMOWANIE

Wspó³czesne media oddzia³ywuj¹ na odbiorcê tak, jak niegdyœ mit otwiera³ œwiat na
wymiar tajemnicy, przedstawiaj¹c moc, która jest w stanie wp³yn¹æ na ¿ycie cz³owieka,
zmieniæ je i przewartoœciowaæ.

Mit dostarcza³ uzasadnienia obrzêdowi a obrzêd nie tylko przekazywa³ treœæ, ale tak¿e
dawa³ mo¿liwoœæ uczestniczenia w micie: „Wydarzenie, o którym opowiada mit, jest two-
rzone na nowo (od-tworzone) za poœrednictwa odgrywanych ról symbolicznych”.9 Mit jest
zarówno wyjaœnieniem, uzasadnieniem, jak i sakraln¹ reakcj¹. Myœl mitologiczna koncen-
trowa³a siê na tym, co dla nauki by³o nierozwi¹zywalne, zaspokaja³o tym samym potrzeby
niemo¿liwe do zaspokojenia w innych systemach myœlenia.

Wspó³czeœnie rolê mitu przejê³y media, które to niestety nie maja na celu zaspokoje-
nia nadania potrzeby sensownoœci œwiata oraz wiary w trwa³oœæ wartoœci ludzkich lecz ra-
czej odebrania pragnienia ci¹g³oœci tych¿e.

Na zakoñczenie chcia³abym zwróciæ uwagê na to, ¿e mass media s¹ z jednej strony
wspania³ym wynalazkiem, daj¹cym du¿e mo¿liwoœci z drugiej niestety nios¹cy za sob¹ te¿
wiele zagro¿eñ. Dlatego te¿ odpowiedzialnoœæ za media le¿y zarówno po stronie nadaw-
ców, jak i odbiorców. Nadawcy powinni zrozumieæ, ¿e s¹ odpowiedzialni za treœæ i formê
programów, bo przez nie zmieniaj¹ widzów. Odbiorcy powinni pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e za-
szkodziæ program, który nie zosta³ obejrzany, dlatego nale¿y korzystaæ z mediów z umia-
rem i z wyborem, czyli dokonywaæ ograniczania czasu i krytycznego wyboru treœci.

W przypadku dzieci i m³odzie¿y odpowiedzialnoœæ t¹ ponosz¹ g³ównie rodzice, na-
uczyciele i wychowawcy.

THE IMPACT OF MASS MEDIA ON CHILDREN

The 21th century from the standpoint of man is regarded as a time of domestication of
new media technologies. During that era audiovisual media have displayed the traditional
media. Written word has lost is place to television, video games, and in the Internet, which
are having a major impact on people of all ages including young children.

The word “illusion” originates from the Latin word “illusio” which means to pretend,
to elude. The media world has become independent in terms of the real word and started to
live according to its own rules. We have started to function in two separate realities: actual
reality, and virtual media reality. For some people it is very hard to distinguish two types
of realities, not to mention kids, which usually perceive media reality as entirely real, ac-
tual domain.

Wp³yw mass-mediów na dzieci

9 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1979, s. 58.


