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WYCHOWANIE DO MEDIÓW 

 

Andrzej Lipczyński 

 
Streszczenie 

Wychowanie do mediów oznacza odpowiednie kształtowanie właściwych postaw wobec 

mediów. Proces ten dokonuje się za pośrednictwem środków i metod. Właściwe 

ukształtowanie postaw decyduje o zachowaniu. Takie działania nie wymagają specjalnej 

etyki, ale opartej na personalistycznej wizji człowieka i to w takiej postaci, aby media 

służyły człowiekowi, a nie odwrotnie. Właściwie działające media domagają się dialogu, w 

którym muszą być zawarte elementy wychowawcze. Nie można zapominać w przestrzeni 

medialnej o zorganizowanym procesie wychowawczym, mając na względzie troskę o 

kolejne pokolenia. Wychowanie medialne ma wyposażyć człowieka w taki system 

wartości, który ma cechy uniwersalne, pobudza do wiedzy, rozbudza zainteresowania i 

tworzy takie postawy, które inspirują do osobistego rozwoju. 

 

Słowa kluczowe 

wychowanie – media – postawa – osobisty rozwój – etyka medialna 

 

Zazwyczaj wychowanie rozumiemy jako wszelkie nieintencjonalne działania 

społeczne (socjalizacja), intencjonalne w celu forowania członka społeczności oraz 

kształtowania aspektów osobowości we wszystkich możliwych wymiarach (Janowski, 

2002, s. 9). W kształtowaniu człowieka we wszystkich jego aspektach uczestniczą 

media, których wpływu nie sposób ignorować. 

Kształtowanie to odbywa się za mocą określonych środków i metod. Proces 

oddziaływania mediów kształtuje zachowanie w różnych jego odmianach. Biorąc pod 

uwagę różne definicje tego pojęcia przyjmuje się, że media to: przedmioty, urządzenia i 

materiały przekazujące odbiorcom określone informacje (Kaniewska – Strykowski, 

2001, s. 26). 

Wychowanie do mediów oznacza kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku 

do mass mediów w dzisiejszym świecie za pomocą odpowiednich środków i metod. 

Media wpływają na zachowania się człowieka, postawy. Sama postawa oznacza 

względnie trwałe ustosunkowanie się człowieka do konkretnego przedmiotu angażując 

sferę poznawczą emocjonalną i behawioralną (Lipczyński, 2009, s. 78). W wyniku 

zaangażowania tych trzech komponent postawy pojawia się określona mentalność, czyli 

pewien sposób widzenia rzeczywistości (gazetowej, telewizyjnej, internetowej, 

komputerowej). W każdym przypadku musi istnieć zaangażowanie człowieka i jego 

dobrej woli. Wpraktyce oznacza ono zapoznanie się z mechanizmami działania mediów 

– w jaki sposób mogą one nas uzależnić od siebie, a z drugiej strony, na ile i w jaki 

sposób, możemy je odbierać w sposób twórczy. 
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Zachowanie człowieka wynika z mniej lub bardziej stałych postaw 

(ustosunkowania) wobec samego siebie, wobec środowiska, które w tym momencie 

rozumiane jest bardzo szeroko. W literatury przedmiotu dotyczącej postaw mamy do 

czynienia ze znakiem (pozytywne i negatywne)1 oraz natężeniem (siłą, mocą) 

(Lipczyński, 2009, s. 118). 

Postawy wyznaczają ustosunkowanie się do mediów doprowadzając do wytworzenia 

się określonej mentalności przy zaangażowaniu intelektu, woli, uczuć i aktywności. 

Twórczość ta wymaga osobistego zaangażowania ze strony odbierającego przekaz 

medialny lub dokonuje się to w sposób niekontrolowany, bez większego zaangażowania 

struktur i funkcji poznawczych (Lepa, 2000, s. 34). Doprowadza to do wytworzenia się 

mentalności komputerowej, gazetowej i telewizyjnej, rozumianej w tym miejscu jako 

postawa negatywna. Postawa pozytywny wymaga od odbiorcy przekazu osobistego 

zaangażowania, szczególnie krytycznego odbioru treści medialnych. Takie 

zaangażowanie sprzyja zachowaniu własnego zdania w konkretnych kreatywnych 

działaniach, które uzależnione jest od znajomości mechanizmów działania mediów, w 

jaki sposób mogą uzależniać, z drugiej strony, na ile odbiorca może obronić się w 

sposób twórczy (tamże, s. 35). 

Za informacjami, jakie niosą ze sobą media nie musi iść krytyczny odbiór. Trudno 

jest mówić o funkcjonowaniu mediów i ich ważnej roli wychowawczej bez etyki, jej 

fundamentalnych zasadach u podłoża których leży personalistyczna wizja człowieka. 

Wydaje się, że habitualne zasady funkcjonowania mediów muszą uwzględniać takie 

kształtowanie mediosfery, żeby one służyły człowiekowi a nie odwrotnie. Nie ma 

specjalnych zasad etycznych obowiązujących w mediach, one obowiązują także w 

innych obszarach życia człowieka. Niektóre jednak zasady czy normy mają szczególną 

wartość i obowiązują każdego na wszystkich szczeblach produkcji medialnej. Jedną z 

podstawowych zasad jest potraktowanie człowieka i wspólnoty ludzi jako celu do 

którego kierowane są wartości medialne. Media powinny kierować się dobrem 

ogólnym. Oznacza to, że wolność, niezależność mediów, pluralizm wartości nie zwalnia 

nikogo z realizacji wspólnego i uniwersalnego etycznego celu jakim jest obrona 

człowieka, jego personalnej wartości i godności. W tym ujęciu wychowanie do mediów 

jest lub powinno być wychowaniem sumiennym (Drożdż, 2006, s. 7). 

Mass media niekiedy potrafią umocnić, ale też i niszczyć tradycyjne wartości w 

różnych sferach życia społecznego poprzez propozycje elementów antywychowania 

powodując degradację osobowości (Janicka-Panek, 2009, s. 25). W tym wypadku proces 

komunikacji jest niezbędny i powinien mieć charakter wychowawczy. Charakter ten 

polega na tym, że dokonuje się przepływu informacji w obu kierunkach, od nadawcy do 

odbiorcy i od odbiorcy do nadawcy. Jednokierunkowa komunikacja jest podstawowym 

                                                      
1  Negatywna – niewielki wkład osoby. Pozytywna – aktywny udział osoby. 
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błędem. Nie podejmując wychowawczego dialogu i zachowując wobec mas mediów 

postawy biernej, godzimy się na ich funkcjonowanie takim, jakim są (Gajewska, 2006, 

s. 14). Takie ujęcie sugeruje konieczność wychowawczego dialogu, w którym odbiorca 

wychowuje sobie dziennikarza a tym samym swoje media. Wszystko to zmierza do 

wychowania w duchu wartości i troski o młode pokolenia, ale również o przyszłość 

wspólnoty narodowej i państwowej (Grodecka, 2005, s. 48 – 49). 

Wychowanie do mediów jest zadaniem pedagogiki, której w tym wypadku jest 

wyposażenie całego społeczeństwa w system wartości, wiedzę, sprawność ogólną, 

zainteresowani, postawy i przekonanie o możliwościach własnego rozwoju. 

Wracając do postaw, warto podkreślić ponownie, że wychowanie do mediów 

oznacza kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do mass mediów w 

dzisiejszym świecie za pomocą odpowiednich środków i metod. Sama postawa oznacza 

względnie trwałe ustosunkowanie się człowieka (negatywne lub pozytywne) do 

konkretnego obiektu. 

Postawy pozytywne wymagają trochę wysiłku ze strony „odbierającego” przekaz 

medialny, bazują bowiem na jego krytycznym myśleniu, zachowując je oraz pozwalając 

na zachowanie własnego zdania w konkretnych działaniach twórczych (Janicka-Panek, 

2009, s. 27). 

Postawy pozytywne osiągane są dzięki własnemu wysiłkowi człowieka i jego dobrej 

woli w tzw. wychowaniu medialnym. W praktyce oznacza ono zapoznanie się z 

mechanizmami działania mediów – w jaki sposób mogą one nas uzależnić od siebie, a z 

drugiej strony na ile (i w jaki sposób) możemy je odbierać w sposób twórczy. Odbierać 

w sposób twórczy to ujawniony krytycyzm bez niechęci i uprzedzeń (czyli zdrowy 

obiektywizm), eliminowanie przez człowieka bezmyślnego stosunku do mediów (takie 

działanie opiera się na znajomości mechanizmów stosowanych w mediach oraz języka 

medialnego), tendencję dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi osobami (dialog, 

wymiana myśli i sądów), gotowość jedności do korekty informacji, dystans 

emocjonalny wobec treści odbieranych za pośrednictwem mediów (które np. miały 

wywołać stan zaskoczenia, strachu, zachwytu, zwątpienia czy euforii) oraz czerpania 

wiedzy z kilku źródeł informacji (co zmniejsza prawdopodobieństwo manipulacji 

względem odbiorcy) (tamże, s. 30). Dla wypracowania postawy krytycznej pomocną jest 

metoda: „widzieć – oceniać – działać”. Pozwala ona kształtować niezależność myślenia 

oraz eliminuje szybkie i łatwowierne uleganie wobec cudzych opinii. Dzięki 

krytycyzmowi jednostka jest zdolna dostrzec w mediach działalność propagandową 

oraz treści zawierające manipulację (Janicka-Panek, 2009, s. 27). 

Postawa selektywnego odbioru polega na wypracowaniu nawyku bądź umiejętności 

selekcji programów TV, gazet czy rodzajów filmów. Pozwala ona uniknąć działań i 

zachowań automatycznych i przesadnej żywiołowości (czyli niekontrolowanej 

emocjonalności). Jednostka o takiej postawie kieruje się stałymi kryteriami, co 
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kształtuje pośrednio też jej charakter. Każdy wybór związany jest z wysiłkiem 

intelektualnym i moralnym, stąd każdy z kolejnych wyborów pogłębia człowieka 

moralnie i pod względem intelektualnym. Postawa selektywności sprawdza się min. w 

obcowaniu z napastliwą i krzykliwą reklamą w mediach. Odbiorca potrafi wówczas 

zachować niezbędny dystans wobec lawiny propozycji i sugestywnych nowości i 

ostatecznie nie ulega ich wpływowi. Dzięki twórczej aktywności człowiek nie ulega 

łatwo niekontrolowanym wpływom mediów. Ludzie z postawą twórczą przeważnie 

charakteryzują się silniejszą osobowością i mniej są podatni na wpływy innych osób. 

Poza tym odznaczają się wyższą inteligencją, wykazują elementy nowości w swoim 

działaniu oraz znaczny stopień uspołecznienia i niezależności. Wszystko to ułatwia 

zachowanie odpowiedniego dystansu wobec mediów (Aftański, 2004, s. 37 – 40). U 

osób wykazujących taką postawę zauważa się wysoko rozwiniętą niezależność od tzw. 

cywilizacji obrazu i silnie rozwiniętą twórczość własną. Aby ukształtować powyższe 

postawy, należy stosować odpowiednio dobrane środki i metody. Dobiera się je zależnie 

od środowiska życia, możliwości rodziców czy szkoły, od stopnia moralności i 

religijności odbiorców mediów. Postawa szerokich horyzontów jest antynomią ciasnoty 

intelektualnej. Pozwala umiejętnie odczytywać aktualne wydarzenia w możliwie 

szerokim kontekście (czasowym, społecznym, kulturalnym, ekonomicznym i 

politycznym). Wiąże się z tym sztuka rozumienia znaków czasu. Powinna być 

budowana na prawidłowej hierarchii wartości, co z kolei prowadzi do zachowania 

właściwych proporcji w stosunku do rzeczy, zjawisk, wydarzeń i sytuacji. Jednostka o 

takiej postawie nie poddaje się np. działaniu tzw. zatrucia informacyjnego, które polega 

na przedstawianiu w mediach spraw bardzo ważnych i ważnych jako błahych lub wcale 

nieważnych – i odwrotnie. Jednostka o postawie szerokich horyzontów stroni przed 

opiniami jednostkowymi czy zbyt powierzchownymi na temat drugiego człowieka. 

Sprzyja rozwojowi aktywności w życiu codziennym, krytycyzmu wobec propagandy i 

manipulacji i kształtuje obiektywizm i pozytywne nastawienie do otaczającego 

środowiska (Tamże, s. 38). Na przepływie informacji od nadawcy do odbiorcy i 

odwrotnie oparta jest postawa dialogu. Nie ma tu mowy o monopolu naprawdę, na 

myśleniu jedynie o sobie. Dialog zakłada otwartość kanału informacyjnego we 

wszystkich kierunkach. Jeśli prawda, to bez kokieterii, podejrzliwości i zazdrości. 

Postawa ta zakłada patrzenie na drugiego człowieka nie tylko z perspektywy własnej 

(odbiorcy), ale również z perspektywy drugiego człowieka (nadawcy). Postawa ta 

polega także na budowaniu przez jednostkę względnie trwałych relacji o charakterze 

partnerskim z innymi ludźmi, opartych przede wszystkim na wzajemnym 

komunikowaniu werbalnym i na szerszej współpracy. Jest przejawem dojrzałej 

osobowości. Postawa ta kształtowana jest głównie przez programy publicystyczne, 

publicystykę prasową i popularyzowane w mediach wyniki badań naukowych 

(Gajewska, 2006, s. 48 – 49). 
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Od 1989 roku bardzo popularną w Polsce staje się postawa tolerancji. Jej 

programowanie polega na prezentowaniu osób, które w opinii danych mediów 

zasługują na miano ludzi wyjątkowo tolerancyjnych. Jeżeli jednak obok takiej 

„prezentacji” zabraknie odpowiedniej opieki pedagogicznej, to może taka postawa 

przerodzić się szybko w postawę „moralnego liberalizmu”, „tolerancji wobec zła” czy 

„permisywizmu”. 

Poza pozytywnymi postawami ważnymi w wychowaniu do mediów istnieją takie, 

które nie sprzyjają właściwemu wychowaniu. Do najważniejszych negatywnych postaw 

możemy zaliczyć: konsumizm medialny, uzależnienie od mediów czy makiawelizm. 

W wychowaniu do mediów należy zwracać odbiorcom szczególną uwagę na tego typu 

skutki działalności medialnej. 

Konsumizm prowadzi do uzależnienia się od mediów, szczególnie w sferze 

uczuciowej ze szczególną komponentą przyjemnościową przy jednoczesnym odsuwaniu 

na plan dalszy elementów intelektualnych i kulturowych. To co udaje się zauważyć to 

myślenie egoistyczne, koncentracja na własnych przeżyciach emocjonalnych, 

przekazywanie treści niż ich rozumienie. U konsumenta mediów wytwarza się szybki 

chaos treści i brak czasu na refleksję. Postawa taka paraliżuje kontakty międzyludzkie, 

gdyż drugi człowiek staje się intruzem, przeszkodą w ciągłym odbieraniu mediów. 

Konsumpcja nie rozwija człowieka, dlatego u jednostki o takiej postawie szybko daje 

zauważyć się zastój umysłowy. Konsumpcja eliminuje z biegiem czasu aktywność 

życiową i twórczą człowieka, staje się on jednostką bierną w życiu społeczno-

kulturowym. Postawa ta blokuje więc kontakty międzyludzkie, odwraca uwagę od 

potrzeb drugiego człowieka, zamykając jednostkę w „swoistym getcie”, w którym 

najważniejsze jest konsumowane medium – najczęściej telewizja (Dziewiecki, 2001, s. 

70 – 71). 

Uzależnienie jedna z tych postaw ukształtowanych przez media, która najwyraźniej 

„rzuca się w oczy”. Jednostka z taką postawą przeznacza na odbiór danego medium 

nadmierną ilość czasu. Odbywa się to kosztem innych zajęć, a nawet obowiązków 

(rodzinnych, zawodowych, szkolnych, religijnych). Gdy taka postawa funkcjonuje 

dłużej, powstaje mentalność odpowiadająca danemu medium, np. mentalność 

„telewizyjna”, „gazetowa”, „internetowa”. Człowiek uzależniony od mediów zaniedbuje 

swoje obowiązki z powodu poświęcania ogromnej ilości czasu dla wybranego medium, 

jest podatny na propagandę, a zwłaszcza na działania manipulatorskie. Wiąże się to z 

naiwnością i brakiem krytycyzmu w stosunku do „medium” uzależniającego. Postawa ta 

prowadzi do oportunizmu – bardzo szkodliwego dla dzieła społecznego. 

Postawa makiawelizmu polega na manipulowaniu drugim człowiekiem. W 

stosunkach międzyludzkich można ją zaobserwować po następujących symptomach: 

braku bezinteresownego zwrócenia uwagi na drugą osobę i jej problemy, traktowaniu 

drugiego człowieka instrumentalnie, braku empatii, lekceważeniu prawdy, braku 
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autokorekty (co prowadzi do nabycia odporności na krytykę swego postępowania), czy 

podstępie, przebiegłości i chytrości w działaniu. Makiawelista jest typem „spryciarza” i 

„cwaniaka”, dlatego nie cieszy się sympatią w swoim środowisku. „Makiawelista” 

medialny ulega więc wypaczeniu moralnemu, nie przebiera w środkach i dopuszcza 

„wszystkie chwyty” byleby został osiągnięty przez niego zamierzony cel, do którego 

zdąża, wypaczając po drodze swoją (i innych) moralność i „zdrowie” społeczne 

(Janicka-Panek, 2009, s. 30). 

Innymi negatywnymi postawami, na które jednostka może być narażona w 

kontakcie z mediami, są: postawa uległości wobec propagandy i postawa zgody na 

manipulowanie sobą. Postawa uległości wobec propagandy polega na stosunkowo 

łatwym dawaniu wiary treściom przekazywanym publicznie poprzez dysponentów 

propagandy. Może ona powstać w wyniku długotrwałego oddziaływania 

propagandowego, które posługuje się wszystkimi dostępnymi mediami. Skuteczność 

tych działań zależy np. od czynników wewnętrznych (tkwiących w jednostce), różnych 

czynników zewnętrznych (np. kontakty osobowe, udział w kulturze), a także od 

profesjonalizmu, metod i narzędzi propagandy. O istnieniu tej postawy świadczy 

wspomniana wcześniej mentalność „gazetowa”, „telewizyjna”, itp. Zgoda na 

manipulowanie sobą jest efektem skutecznej manipulacji, polegającej na stopniowym 

przyzwyczajaniu człowieka do zjawiska manipulacji i ukazywania pewnych celów 

odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom człowieka. Jest ona wyjątkowo silna w 

społeczeństwach krajów posttotalitarnych. Na ogół jednostki nie przyznają się do tej 

postawy publicznie, choć traktują doznawaną manipulację jako osobiste dobro czy 

nawet wygodny sposób na życie. Prowadzi ona do odebrania człowiekowi jego 

podmiotowości a dania mu godności przedmiotowej. Postawa ta bazuje na skłonności 

człowieka do ulegania manipulacji tkwiącej w psychice człowieka (Pawlina, 2006). 

W procesie wychowania do mass mediów sprawa kształtowania właściwych postaw 

jest głównym zadaniem zarówno dla teoretyków wychowania, jak i dla pedagogów – 

praktyków. Należy posiadać wiedzę na temat. postaw negatywnych i pozytywnych 

kształtowanych przez media, gdyż pozwala to zachować pewien obiektywizm w 

podejściu do tego typu źródeł informacji. Świadomość wpływu określonego języka i 

technik medialnych na psychikę i światopogląd człowieka jest bardzo ważna i spełnia 

funkcję ochronną przed „ogłupieniem”, demoralizacją czy zakłamaniem prawdy. W 

wychowaniu do mediów należy więc podejmować równolegle dwa działania: 1. 

przestrzegać przed negatywnymi wpływami mass mediów i jednocześnie eliminować 

je; 2. wzmacniać wpływy pozytywne, aby powstałe w ich wyniku postawy nie uległy 

zniekształceniu i były stale pogłębiane, prowadząc do dalszego rozwoju twórczej 

aktywności człowieka (Janicka-Panek, 2009, s. 30). 

Współczesne pokolenie w znacznym stopniu formowane jest przez środki 

społecznego przekazu, a zwłaszcza przez telewizję i media elektroniczne. Nawet wtedy, 
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gdy cała rodzina jest w domu razem, brakuje czasu, umiejętności lub miłości, by cieszyć 

się sobą nawzajem, by umacniać wzajemną więź, by rozmawiać ze sobą w sposób, który 

pomaga dojrzale myśleć, kochać i pracować. 

Istnieją programy telewizyjne i radiowe, czasopisma, książki i strony internetowe, 

które niosą przesłanie wychowawcze i wprowadzają młodych w świat dobra, prawdy 

i piękna. Jednak tego typu media znajdują zainteresowanie wąskiej grupy młodych, 

którzy są szczęśliwi, mądrzy i szlachetni. Inni sięgają po programy i treści, które nie 

wymagają myślenia, nie stawiają wymagań i które odwołują się głównie do instynktów, 

popędów oraz emocji (Rotkiewicz, 1999, s. 33 – 34). 

Problemem wychowawczym nie jest jedynie fakt, iż większość dzieci i młodzieży 

stanowczo zbyt dużo czasu poświęca na kontakt z mediami, zwłaszcza z mediami 

elektronicznymi. Nie mniej niepokojącym problemem jest to, że dominujące media 

wprowadzają ludzi młodych w świat równie archaicznych co niebezpiecznych mitów 

o człowieku oraz wskazują fikcyjne drogi do szczęścia. Ponadto dominujące media 

wytwarzają sztuczne potrzeby w miejsce tych prawdziwych i nieodzownych dla 

rozwoju. Coraz częściej dzieje się tak, że młodzi ludzie najwięcej pieniędzy wydają na 

to, co im najbardziej szkodzi: na szkodliwe gry komputerowe, na filmy przemocy, na 

demoralizujące czasopisma i książki. Młodzi nie otrzymują od dorosłych wzorców 

wychowawczych. Dorośli to ludzie naiwni, cyniczni. Potrafią jedynie rozpieszczać i 

demoralizować, nie potrafią ofiarować wsparcia. Może dlatego, że sami nie umieją, nie 

są na tyle dojrzali i szczęśliwi (Prajzner, 2004, s. 11 – 13). 

Młodzi w większości przeżywają głęboki kryzys wartości, autorytetu. Ma to swoje 

odzwierciedlenie we wzroście liczby młodych alkoholików i narkomanów, chorych 

psychicznie i przestępców. Wielu młodych nie potrafi kochać, pracować, założyć 

szczęśliwą rodzinę. Im większy kryzys, tym bardziej młodzi stają się naiwni w myśleniu 

i subiektywnych oczekiwaniach, bardziej ulegają pokusie by uciekać od rzeczywistości 

w świat medialny, szczególnie internetowo-telewizyjny, który nie wymaga aktywności 

intelektualnej (Kaniewska – Strykowski, 2000, s. 26). 

Zbyt dużo młodych ludzi cierpi z powodu barku miłości ze strony rodziców i 

bliskich. Częściej gości w domu złość, krzywda, cierpienie. W konsekwencji pojawia się 

choroba społeczna pod tytułem obojętność. 

W procesie wychowania do mass mediów sprawa kształtowania właściwych postaw 

jest głównym zadaniem zarówno dla teoretyków wychowania, jak i dla pedagogów – 

praktyków. Wiedza o przekazywanych i kształtowanych postawach przez mas media 

pozwala na świadomy wpływ i kształtowanie tych najbardziej słusznych, 

neutralizowanie szkodliwych, destrukcyjnych. Świadomość wpływu określonego 

języka i technik medialnych na psychikę i światopogląd człowieka jest bardzo ważna i 

spełnia funkcję ochronną przed „ogłupieniem”, demoralizacją czy zakłamaniem 

prawdy. 
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W mediów należy więc podejmowa równolegle działania: 

1. przestrzega przed negatywnymi wpływami mass mediów i jednocześnie eliminować je; 

2. wzmacniać wpływy pozytywne, aby powstałe w ich wyniku postawy nie uległy 

zniekształceniu i były stale pogłębiane, prowadząc do dalszego rozwoju twórczej 

aktywności człowieka; 

3. chronić dzieci i jednostki słabe, wrażliwe przed wpływami mediów, chaosem, 

szumem informacyjnym i obrazkowym, stosując np. tzw. dozowanie mediów, 

kontrolowanie gier komputerowych, określanie czasu spędzanego przed 

komputerem lub telewizorem, rozwijanie zachowań pozytywnych, np. czynne 

spędzanie czasu wolnego, pielęgnowanie życia rodzinnego i towarzyskiego. 
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