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Streszczenie 

Od edukacji szkolnej oczekuje się, aby dawała wiedzę pewną. Tymczasem problemy, z jakimi 

spotyka się współczesna szkoła i konkretny nauczyciel, który ma być obecnie kreatorem 

przestrzeni edukacyjnej, powodują, iż jak nigdy wcześniej rośnie konieczność posiadania 

niewymiernie wyższych kompetencji komunikacyjnych i kulturowych. Wobec instytucji 

szkoły media mogą się jawić jako konkurencja oferująca własne autorytety. Bardzo ważne 

jest więc, by młodzi użytkownicy Internetu, ale też nauczyciele wyposażeni byli w 

odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji medialnej. Obok znanej postaci 

wykluczenia cyfrowego pojawia się bowiem również inna jego forma, sprowadzająca się do 

braku odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób wykorzystywać nowe technologie.  

Autorzy artykułu w pierwszej jego części przedstawią zagadnienia związane z 

przekształceniami współczesnej mediosfery. Drugą część będą stanowiły badania własne 

przeprowadzone wśród nauczycieli. 

Słowa klucze: nauczyciel, edukacja, mediosfera. 

 

Summary 

School education is expected to gave certain knowledge . Meanwhile, the problems 

encountered by modern school and a particular teacher who is now to be creator of 

educational space , cause that as ever growing need for an immeasurably higher 

communication and cultural competence . To the institution of school media can be perceived 

as a competition offering their own authorities. It is therefore important that young Internet 

users , but also the teachers were equipped with the appropriate knowledge and skills in the 

field of media education . In addition to the well-known form of the digital divide because 

there is also another of his form , boiled down to a lack of proper knowledge on how to use 

new technologies. 

The authors in the first part will present issues related to the transformation of contemporary 

mediasphere . The second part will be research conducted among teachers 

Key words: teacher, education, mediasphere. 

 

WPROWADZENIE 

Pierwsze teorie komunikowania masowego zakładały całkowitą bierność odbiorcy i 

pełną skuteczność przekazu medialnego działającego jak „magiczny pocisk”, zawsze 

trafiający w odbiorcę, lub strzykawka, którą bezwolnemu pacjentowi aplikuje się substancję o 

niewiadomym dla niego działaniu. Jak przypomina Denis McQuail: „Od kilku dziesiątków lat 

jest już jasne, że oddziaływanie mediów po prostu nie wywiera przypisywanych mu 

bezpośrednich skutków […]” (McQuail, 2007, s. 82). Niewątpliwie kluczowe jest tutaj słowo 

„bezpośrednie”, bowiem przekonanie, że media wywierają wpływ nie budzi wątpliwości, jest 

trwałym elementem publicznej oceny mediów – zarówno potocznej, jak i naukowej 

świadomości (Bourdieu, 2011). P. Bourdieu rozwija tę myśl następująco: „Wpływ mediów 
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jest często pojmowany jako uwodzenie, rozmaicie zresztą rozumiane. Media, w myśl tego 

podejścia, nakłaniają, zachęcają i sugerują odbiorcą podpowiedzi we wszystkich dziedzinach 

życia. Wiążą się z tym co najmniej dwa uproszczenia. Uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że 

wpływ mediów jest zbawienny […]. Takim samym jednak uproszczeniem byłoby 

stwierdzenie, że media i propagowane przez nie wzorce są bezpośrednią przyczyną 

większości tego, co dziennikarskim języku określa się mianem „plag społecznych” (Ibidem, s. 

21) Dyskusje dotyczące pozytywnego lub negatywnego całościowego kierunku, a także siły 

ich oddziaływania toczą się od dawna. Wspomniana niebezpośredniość wpływu wymaga 

jednak konstatacji, że oczekiwanie na proste recepty i jednoznaczne rozstrzygnięcia jest 

przyczyną rozczarowań, tak uczniów, jak i nauczycieli. Od szkoły oczekuje się, aby dawała 

wiedzę pewną. Tymczasem problemy, z jakimi spotyka się współczesna szkoła i konkretny 

nauczyciel, który ma być obecnie kreatorem przestrzeni edukacyjnej, powodują, iż jak nigdy 

wcześniej rośnie konieczność posiadania niewymiernie wyższych kompetencji 

komunikacyjnych i kulturowych. Wobec instytucji szkoły media mogą się jawić jako 

konkurencja oferująca własne autorytety, często okazujące się pseudoautorytetami,  oraz 

systemy wartości, dająca nie tylko rozrywkę, ale składająca obietnice możliwości 

samorealizacji. Oddzielenie tego, co wartościowe od tego, co bywa potencjalnie 

niebezpieczne, staje się coraz trudniejsze. Bardzo ważne jest więc, by młodzi użytkownicy 

Internetu wyposażeni byli w odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji 

medialnej. Obok znanej postaci wykluczenia cyfrowego pojawia się bowiem również inna 

jego forma, sprowadzająca się do braku odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób wykorzystywać 

nowe technologie.  

Kultura uczestnictwa, której pozytywną stronę ukazywał Henry Jenkins w 

przekładanej na wiele języków książce Kultura konwergencji, ma również drugie oblicze. 

Wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń nieustannie zmieniającej się mediosfery konieczna 

jest redefinicja tradycyjnej, lecz nieco zapomnianej relacji: mistrz - uczeń. Anna Kola używa 

bardzo trafnego pojęcia „Mistrza w kulturze popularnej” (Kola, 2009). W pojęciu mistrza 

istotny jest element dobrowolnego wyboru tego kogoś, który wynika z podziwu. Warto, aby 

w procesie wyboru mistrza przez młodego człowieka znaczącą rolę odegrał nauczyciel. 

Istnieje wtedy również szansa, że mistrzem stanie się właśnie on.  

Autorzy artykułu w pierwszej jego części przedstawili wybrane zagadnienia związane 

z przekształceniami współczesnej mediosfery. Drugą część stanowią badania własne 

przeprowadzone wśród nauczycieli z województwa śląskiego uczących w szkołach różnego 

stopnia. Badania miały cel eksploracyjny.  

 

Przekształcenia mediosfery 

Wszyscy żyjemy w pewnej mediosferze, obecnie jest nią wideosfera. Mediosfera 

istnieje, odkąd tylko pojawiły się media („informacja, której można nadać bieg”), i jest ona - 

jak pisze Regis Debray: „dynamicznym systemem (złożonych ekosystemów, przekształconym 

przez dominujące medium i wokół tego medium, zazwyczaj najnowszego” (Debray, 2010, s. 

112). Mediosfera rządzi się swoimi prawami. Już wedle znanej Mcluhanowskiej zasady nowy 

nośnik nie usuwa poprzedniego, a zmienia jego funkcje, na podobnej zasadzie również nowa 

mediosfera nie usuwa poprzedniej, ale zmienia jej strukturę na własnych warunkach. 

Medium, które jest najbardziej produktywne, zazwyczaj też najnowsze, dynamizuje i 

wyznacza na nowo ramy mediów mniej skutecznych. Najbardziej produktywnym jest to 

medium, które przy minimalnych kosztach przenosi maksimum informacji do maksymalnej 

liczby odbiorców. Audiowizualność zdeklasowała druk, natomiast pozycja mediów 
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analogowych została obniżona przez media cyfrowe. Przejście z jednej mediosfery do dokuje 

się poprzez rewolucję maszynową, tzn. najpierw zmienia się technika przekazywania, potem 

aspekty społeczne i polityczne. Na przykład pojawienie się papieru przyczyniło się do 

przemiany książki z przedmiotu luksusowego w przedmiot handlu i konsumpcji.  

Opis mediosfery może mieć jedynie charakter uogólnionego modelu, również 

poszczególne etapy przechodzenia z jednej mediosfery do drugiej można określić w stopniu 

przybliżonym. W historii kultury pojawiają się takie przestrzenie, jak (Debray, 2010): 

 Mnemosfera – określany jest tym mianem czas sztuk niestosujących pisma - czas 

pamięci; poprzedza jednolite kodowanie numeryczne, dźwięków, obrazów, tekstów, 

które wyznaczyło jej kres;  

 Logosfera – wyłoniła się na skutek wynalezienia pisma (ok. 3 000 p.n.e. ), ale 

dominuje nadal słowo mówione, bo większa część populacji jest niepiśmienna; 

najważniejszą ze sztuk jest retoryka, najbardziej się liczy umiejętność przemawiania, 

bezpośredniego oddziaływania na audytorium. Rozwija się teatr i poezja. Dyskurs 

zapisany jest odbitką tekstu mówionego – pisać oznacza więc: dyktować.  

 Grafosfera – okres zapoczątkowany przez druk (pierwszą wydrukowaną w całości 

książkę uważa się Sutrę Diamentową z 868 r. Jest to chińskie tłumaczenie tekstu 

sanskryckiego; w Europie rewolucja dokonuje się po wynalezieniu ruchomej czcionki 

przez Gutenberga w XV w.). Książki zastępują księgę. Fascynacji przyszłością 

towarzyszy panowanie tego, co odłożone. 

 Wideosfera – jej zapowiedź pojawia się wraz z wynalazkiem fotografii (1839). 

Wideosfera to środowisko, w którym dominuje obraz-dźwięk. Wielu badaczy stosuje 

obecnie termin „wtórna oralność”, który wprowadził Walter J. Ong. Tak zwane nowe 

media miałyby wpłynąć na powrót do pewnych technik konstrukcji językowych (na 

poziomie tekstów), przypominających techniki charakterystyczne dla twórczości 

oralnej, np. posługiwanie się powtarzalnymi w całym tekście tzw. „kliszami”, łączenie 

klisz z konkretnymi okolicznościami, redundancje, stałe epitety (Lichański, 2000). Na 

forach internetowych, blogach itd. dominuje język potoczny, teksty stanowią  

odwzorowanie odmiany mówionej.  

XX wiek był okresem, w którym notowano bardzo duże przyspieszenie przemiany 

sceny komunikacyjnej, również bardzo zauważalny był stały wpływ mediów na kulturę. 

Według Maryli Hopfinger (1997) przemiana kultury werbalnej w kulturę audiowizualną w 

XX wieku polegała na znaczeniowej nobilitacji obrazu, kulturowym dowartościowaniu 

niewerbalnych (audialnych i wizualnych) wymiarów komunikacji społecznej. Przemiana ta 

nie oznaczała przejścia od dominacji słowa do dominacji obrazu, ale na centralnej pozycji 

audiowizualności. Co ważne, kultura współczesna wcale nie jest nie jest kulturą obrazu, mimo 

iż z takie obiegowe stwierdzenie jest bardzo rozpowszechnione. Integruje ona różne kody. 

Język naturalny jest wciąż obecny we wszystkich fazach formowania się i przekształcania 

audiowizualności. 

Nowe media cyfrowe działają na odmiennych zasadach niż tzw. stare media. 

Kumulują one repertuary znaków, łącząc znaki analogowe i abstrakcyjne. Znika 

umotywowanie znaków – wszystkie powstają jako pakiety informacji, a nie zaś na drodze 

rejestracji, utrwalania świata rzeczywistego. Pojawia się kategoria symulakrów – 

przedstawień symulacyjnych, które przez brak fizycznych odniesień do realności miałyby 

zaburzać naszą orientację w świecie oraz zdolność odróżniania rzeczywistości doświadczeń 

bezpośrednich od przebywania w cyberprzestrzeni (Baudrillard, 1997).  
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Cechy najnowszych mediów cyfrowych to: 

 wirtualność – określa sposób istnienia przekazu, który nie jest niezależnym bytem 

fizycznym, występuje tylko w przestrzeni cyfrowej, choć funkcjonuje tak, jak gdyby 

był materialny. 

 multimedialność – podstawą jej jest digitalność, do której można sprowadzić przekaz 

każdego rodzaju (tekst pisany, mowę, muzykę, animację komputerową itd.). 

 interaktywność – zakłada współudział użytkownika w kreowaniu znaczeń, wzajemną 

otwartość przekazu i jego użytkownika na swoisty dialog, relacje zwrotne.  

 

Według McNaira zmiany funkcjonowania sfery publicznej można ująć na zasadzie 

szeregu przeciwstawień, takich jak: 

 kontrola-chaos, 

 niedobór informacji-nadwyżka informacji, 

 media szczelne (zamknięte)-media „dziurawe” (otwarte), 

 media nieprzejrzyste-przejrzyste, 

 ekskluzywne-dostępne, 

 homogeniczne-heterogeniczne, 

 hierarchiczne-usieciowione, 

 odbiór pasywny- (inter)aktywny, 

 dominacja profesjonalistów-rywalizacja amatorów z profesjonalistami (Fliciak, 2010). 

 

Należy także, a może przede wszystkim, pamiętać, że współczesne media są 

konwergentne. Według Henry’ego Jenkinsa konwergencja oznacza m.in.: „przepływ treści 

pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współpracę różnych przemysłów medialnych 

oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów […]” (Jenkins, 2007, s. 9). Nie powinna być 

rozumiana tylko jako proces technologiczny; jest to pojęcie opisujące zmiany również 

kulturowe i społeczne. Jenkins pisze o wykształceniu się kultury konwergencji, w której 

współistnieją ze sobą różne systemy medialne, a treści i przekazy bez żadnych przeszkód 

przepływają pomiędzy tymi systemami. Kultura uczestnictwa ma swoje pozytywne strony i 

jest ich wiele. Oto bowiem (bierny) odbiorca mediów staje się ich (czynnym) użytkownikiem, 

który ma możliwość realnego wpływu na ich zawartość, często stając się współtwórcą treści. 

Można podać coraz częstsze przykłady, gdy użytkownicy grupują się wokół jakiejś wspólnej 

sprawy, za pomocą forów internetowych, komunikatorów itd. Sprawą taką może być 

niezgoda na zmarginalizowanie jakieś postaci w ulubionym serialu, ale może to być pewien 

waży problem np. natury etycznej. Coraz częściej zdjęcia lub filmy wykonane przez 

nieprofesjonalistów są także wykorzystywane przez duże stacje telewizyjne. Z kolei 

dziennikarstwo społeczne wraz z rozwojem blogosfery już zachwiało paradygmatem, który 

określał transmisję wiedzy w społeczeństwie. Obecnie można mówić o demokracji postępu do 

wiedzy, uwolnieniu jej przepływu w społeczeństwie, przemianie konsumentów informacji w 

prosumentów (Maj, 2010). Korzyści z większego wpływu na mediów są oczywiste, już sama 

możliwość uczestnictwa jest wartością. Jednakże z drugiej strony obserwuje się wiele 

zagrożeń. Na przykład profesjonalni dziennikarze mówią o dezawuowaniu ich zawodu przez 

nieprofesjonalistów, obniżaniu się poziomu dziennikarstwa. W latach 90. XX wieku mass 

media zostały uwolnione spod ideologicznego nadzoru i pojawiły się z wolna tak nowe ich 

wizerunki, iż włoscy medioznawcy Francesco Casetti i Roger Odin od współczesnej postaci 

telewizji (neotelewizji) odróżnili dawną jej postać, opatrując ją wymownie przedrostkiem 
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„paleo-” (Loewe, 1994). Neotelewizja zerwała z pedagogicznym modelem komunikacji, 

opartej na umowie z odbiorcą. Dawna telewizja stawiała sobie za cel przekazywanie 

umiejętności, była oparta na komunikacji ukierunkowanej, a także na wyraźnym podziale i 

hierarchizacji ról. Przynajmniej częściowo podawała instrukcję, jak z niej korzystać; 

ramówka w odróżnieniu od obecnego strumienia była dla odbiorcy czytelna, a dawne gatunki 

medialne, w postaci jeszcze niezmąconej, nie były tak trudne do zdekodowania. Obecnie 

telewizja stała się tak zwaną przestrzenia wspólnego biesiadowania, a której głównym 

zadaniem jest stworzenie możliwości swobodnej wymiany poglądów. Jest to swoboda tyleż 

pozorna, co zwodnicza. Bogusław Dziadzia opisuje te przekształcenia następująco: „[…] 

demokratyzacja uczestnictwa i swoisty jarmark, który zrównał się z salonem, wyrafinowanie 

kultury wysokiej balansującej na równoważni z tabloidem osiągającym status wyroczni 

delfickiej. Klasyczny autorytet praktycznie już nie istnieje […]. Nowa kultura 

wszechdostępności i uczestnictwa to paradoksalnie nowa, wyrafinowana forma wykluczenia, 

poprzez fałszywe, pobudzane przez media przekonanie, że edukację może zastąpić 

samorealizacja. Wykluczenie nie polega dziś, jak w poprzednich układach kultury, na 

fizycznym braku dostępu. Dominacja mediów w procesach edukacyjnych i 

socjalizacyjnych jest nie do przecenienia, przy wciąż niskim poziomie kształcenia 

formalnego w zakresie kompetencji medialnych. Medialne urabianie społeczeństwa 

wraz z całym bagażem ideologii konsumeryzmu, jako jeden z zasadniczych celów stawia 

uwewnętrznienie poczucia zbędności czegoś takiego jak edukacja [wytłuczenie – A.S., 

P.S.]. Kultura tabloidu i nasza próżność oparta na fundamencie medialnego kultu „ja”, „dla 

mnie” i „o mnie”, niweluje refleksję nad tym, czy status quo, jaki jest nam dany, wytwarza 

jakiekolwiek inne aspiracje, ponad samorealizację poprzez konsumpcję. Niewiedza jest 

czynnikiem wykluczenia, ale po raz pierwszy mamy z tego rodzaju wykluczeniem do 

czynienia w kontekście cywilizacji nieograniczonego dostępu do wiedzy” (Dziadzia, 2012, 

s.102). 

Wobec wszystkich zarysowanych przekształceń konieczne jest zwiększenie roli 

kształcenia ustawicznego nauczycieli. Warto wyróżnić przy tym znaczenie procesu 

samokształcenia. Samokształcenie i nastawienie na indywidualne poszukiwania jest w tym 

wypadku koniecznością, gdyż wiedza z zakresu edukacji medialnej ma charakter 

rozproszony, ma także ze swej natury charakter interdyscyplinarny. Józef Półturzycki (2006) 

przypomina też, iż bez podniesienia rangi samokształcenia zaniknąć może aktywność 

poznawcza, gdyż to właśnie samokształcenie jest podstawowym procesem nowoczesnej 

edukacji ustawicznej. Najistotniejsze i niezbędne jest ciągłe aktualizowanie posiadanych 

informacji i krytyczna analiza przekazów medialnych. Nauczyciel jako kreator przestrzeni 

edukacyjnej (oraz potencjalny Mistrz) powinien kształtować takie postawy poprzez własny 

przykład – ta metoda sprawdza się w praktyce najlepiej. Jest to zadanie bardzo ambitne, 

wymagające współdziałania i wsparcia wielu osób.  

 

Cel badań 

Zaprojektowane badania miały przede wszystkim charakter eksploracyjny, a 

badaczom zależało na uchwyceniu stanu zastanego – wiedzy i postaw nauczycieli wobec 

współczesnej mediosfery. 

Potoczne rozumienie mediosfery jest obarczone silnym lękiem. Internet jest 

pojmowany jako źródło zagrożeń: wzrostu zachowań agresywnych, uzależnień (również od 

gier sieciowych), łatwego dostępu do treści o charakterze pornograficznym. Opublikowane 

wyniki badań naukowych dotyczących Polski wykazują wzajemnie wykluczające się 
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tendencje: Ginowicz (za: Stępniak, 2013) wskazuje, że około 6% użytkowników sieci jest od 

niej uzależniona, natomiast Fiut nie wykrył uzależnień na tej płaszczyźnie (Ibidem). Celem 

autorów było rozpoznanie, czy nauczyciele kierują się wiedzą naukową, weryfikowalną, czy 

powielają stereotypy? 

 

Czas i miejsce prowadzenia badań 

Badania przeprowadzono w listopadzie 2012 roku w trakcie zajęć prowadzonych 

przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach. W skład grupy badanej 

weszli nauczyciele aktywni zawodowo. 

 

Metody badawcze 

W badaniach posłużono się Kwestionariuszem ankiety składającym się z 5 pytań 

otwartych. Jedno pytanie miało charakter zamknięty („Czy dokształcasz się w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z oddziaływaniem mass mediów?”). 

Ponadto osoby badane miały za zadanie ocenienie na 10 punktowej skali Likerta wpływu 

mass mediów na dzieci/ młodzież (1 oznaczało oceną bardzo złą, 10- bardzo dobrą). 

Do Kwestionariusza ankiety dołączono metryczkę, w której osoby badane określały wiek, 

płeć oraz miejsce zatrudnienia. 

 

Procedura badawcza 

Udział w ankiecie miał charakter dobrowolny i anonimowy. Ankiety były wypełniane 

w obecności badacza. Osoby badane zostały poinformowane, że wyniki ankiety zostaną 

wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. W trakcie wypełniania ankiety można było 

zadawać dodatkowe pytania badaczowi (żadna z osób badanych nie skorzystała z takiej 

możliwości). 

 

Grupa badana 

W badaniu udział wzięło 21 nauczycieli, z czego 20 osób to kobiety. Średnia wieku w 

grupie to 36,3 lat (mediana = 36, SD=8,4). Najmłodsza osoba badana miała 25 lat, najstarsza 

– 51. 7 osób w grupie badanej zadeklarowało, że dokształca się w zakresie zagrożeń 

związanych z oddziaływaniem mediosfery na dzieci i młodzież. Niska liczebność grupy 

badanej wynikała przede wszystkim z małej frekwencji nauczycieli na obowiązkowych 

zajęciach. Próba rozszerzenia grupy badanej na kolejnych zjazdach skończyła się 

niepowodzeniem. 
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Wyniki badań 

 

 

a. R kwadrat = ,878. Źródło: opracowanie własne.  

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, żaden z kontrolowanych czynników nie miał 

związku z oceną wpływu mass mediów na dzieci i młodzież. 

Zmienna płeć nie mogła być analizowana ze względu na fakt, że w grupie badanej 

znalazł się tylko jeden mężczyzna, co oznacza, że grupa była niezróżnicowana. 

 

Tabela 1Testy efektów międzyobiektowych. 

Zmienna zależna: Ocena 

Źródło 

Typ III sumy 

kwadratów df 

Średni 

kwadrat F Istotność 

Cząstkowe 

Beta 

kwadrat 

Model skorygowany 32,452
a
 16 2,028 1,803 ,301 ,878 

Stała 287,218 1 287,218 255,305 ,000 ,985 

Płeć ,000 0 . . . ,000 

Wiek 21,280 14 1,520 1,351 ,420 ,825 

Dokształcanie 2,667 1 2,667 2,370 ,198 ,372 

Płeć * Wiek ,000 0 . . . ,000 

Płeć * Dokształcanie ,000 0 . . . ,000 

Wiek * 

Dokształcanie 

,000 0 . . . ,000 

Płeć * Wiek * 

Dokształcanie 

,000 0 . . . ,000 

błąd 4,500 4 1,125    

Ogółem 440,000 21     

Ogółem 

skorygowane 

36,952 20 
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Rysunek 1 Wyniki badań własnych. Źródło: opracowanie własne. 

Średnia ocena wpływu mass mediów na dzieci/ młodzież uplasowała się na poziomie  4,4 

(mediana =4, SD=1,4). 

Ogólna ocena wpływu mass mediów jest zatem raczej niska – co oznacza, że 

nauczyciele są skłonni negatywnie oceniać tenże.  

Analiza pytań opisowych ujawnia, że nauczyciele zauważają częściej zagrożenia 

płynące z mediosfery niż jej pozytywny wpływ na rozwój. Takie ujęcie wydaje się być 

niepokojące. Jakkolwiek nie należy lekceważyć zagrożeń, warto pamiętać, że mediosfera to 

również narzędzia wspomagające rozwój i edukację dzieci i młodzieży. Co więcej, 

korzystanie z nowoczesnych rozwiązań multimedialnych może znacząco uatrakcyjnić 

przebieg nauczania. 

Do najczęściej wymienianych należy zaliczyć: demoralizację, wyzwalanie zachowań o 

charakterze agresywnym i przemocowym, wyzwalanie lęku, bierność. Jakkolwiek wpływ 

oglądania treści o charakterze przemocowym na zachowania agresywne jest udowodniony 

(Ostrowska, 2007) zależności pomiędzy pozostałymi czynnikami a mediosferą są nie do 

końca udowodnione. Wydaje się zatem, że nauczyciele zbyt pochopnie kategoryzują 

mediosferę jako źródło zagrożeń rozwojowych. 

Niepokój budzi fakt, że niemal wszyscy badani wskazali media jako źródło wiedzy o 

zagrożeniach ze strony mediów. W takiej sytuacji przeprowadzenie merytorycznej analizy 

zagrożeń jest niemożliwe, ze względu na wątpliwe pochodzenie posiadanych informacji.  

Żadna osoba badana nie czerpie wiedzy o wpływie mediów z uznanych źródeł naukowych. 

Wszyscy badani podkreślali, że radzenie sobie z zagrożeniami ze strony mediów 

wymaga współpracy szkoły ze środowiskiem domowym ucznia – rodzicami bądź innymi 

przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami faktycznymi. Do najczęściej wymienianych 

środków zaradczych należy zaliczyć przede wszystkim; kontrolę nad oglądanymi przez 

dzieci/ młodzież treściami, przeprowadzanie lekcji tematycznych, przeprowadzanie 

pogadanek. Metody takie wydają się jednak mało atrakcyjne, a ich potencjach wzbudzenia 

zainteresowania wśród młodzieży – co najmniej wątpliwy.  
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Wydaje się, że wkroczenie mediosfery do przestrzeni edukacyjnej, tradycyjnie 

należącej do szkoły jest przez nauczycieli interpretowane lękowo – są bardziej skłonni do 

dyskusji o zagrożeniach, niż doceniania szans. Docenienie szans wydaje się być jednak 

nieuniknione w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Nic nie wskazuje na to, żeby 

wpływy mediosfery miały się osłabiać, przeciwnie – jesteśmy świadkami ich umacniania się. 

Nauczyciele zatem muszą się nauczyć korzystać z jej dobrodziejstw, a nie tylko chronić 

uczniów przed zagrożeniami. 

 

Dyskusja wyników 

Należy zauważyć, że badana prowadzono w szczególnej grupie nauczycieli – osób, 

które zdecydowały się na zorganizowane formy dokształcenia. Współautorka artykułu w 

trakcie zajęć merytorycznych poświęcała czas zagadnieniom związanym z współczesną 

mediosferą – pomimo to tylko 7 osób badanych zadeklarowało, że ich dokształcanie się 

dotyczy również tych zagadnień. Być może wynika to z faktu, że mediosferze i edukacji 

medialnej nie poświęca się osobnego przedmiotu w programie szkoleń. 

Ciekawym spostrzeżeniem wydaje się nam przekonanie nauczycieli, że 

samokształcenie nie jest formą dokształcania się. Wniosek ten nasuwa się nam po analizie 

odpowiedzi na pytania o źródła wiedzy o mediosferze - żaden z badanych nie odpowiedział, 

że nie sięgnął do żadnych źródeł. 

Niepokoi, że badani wiedzę o wpływie mediów na dzieci i młodzież czerpią głównie z 

mediów. Siłą rzeczy wiedza ta jest szczególna, żeby nie stwierdzić, że wypaczona. Trend 

medialny nakazuje bowiem pokazywać korzyści, które dzieci/ młodzież odnoszą wskutek 

obcowania z mediami. Podkreśla się walory edukacyjne (jeśli odbiorcą ma być młodzież) 

bądź możliwość usprawnienia rozwoju (w przypadku programów dedykowanych 

najmłodszym). Zagrożenia natomiast są bagatelizowane – chociaż już we wczesnych latach 

siedemdziesiątych XX wieku  eksperymenty psychologiczne prowadzone Lieberta i Barona 

przez dowiodły, że prezentowanie dzieciom treści o charakterze przemocowym skutkuje 

zwiększeniem ilości zachowań agresywnych w stosunku do grupy kontrolnej( Liebert, Baron, 

1972). Wydaje się, że osobom badanym ta zależność jest znana, skoro wśród zagrożeń 

wymieniają przede wszystkim ekspozycję na zachowania o charakterze agresywnym. Ocena 

globalna wpływu mass mediów na dzieci/ młodzież wydaje się względnie niska – 11 osób 

wystawiło ocenę niższą niż 5, a zaledwie 3 wyższą niż 5 na skali 10-stopniowej. Wydaje się 

jednak, że ocena ta może być zawyżona tym, że w poszukiwaniu wiedzy o zagrożeniach 

płynących z mediosfery badani sięgnęli po najmniej wiarygodne źródło. Zależności takie 

niewątpliwie byłyby ciekawym tematem kolejnych badań. 

Analiza odpowiedzi na pytanie o środki zaradcze ujawnia pewnego rodzaju 

bezradność – nauczyciele usiłują zwalczać zagrożenia związane z mass mediami przy użyciu 

środków sprzed rozwoju tychże, co więcej środki te mogą być dla uczniów nieatrakcyjne 

(pogadanki, lekcje tematyczne). W efekcie nauczyciel staje niemal na przegranej pozycji – ma 

prowadzić walkę z rzeczami atrakcyjnymi używając nieatrakcyjnych środków. 

Nie należy zapominać jednak, że współczesna mediosfera to jednak coś więcej niż 

powielanie wizerunków spiętrzonej przemocy. Mediosfera pomimo iż niewątpliwie jest pełna 

zagrożeń niesie ze sobą również korzyści, które badani dostrzegają sporadycznie. 
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Wnioski 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że współcześnie wymaga się od nauczycieli bardzo 

wielu kompetencji, w które się ich nie wyposaża. Postulujemy zatem o stworzenie możliwości 

doszkalania się w formie ustrukturyzowanej (studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, 

konferencji tematycznych) z zakresu zagrożeń i szans współczesnej mediosfery, a także z 

metod radzenia sobie z wpływami tejże. Wniosek ten jest zgodny z tymi, które płyną z 

najnowszego raportu NIK dotyczącego organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia 

zawodowego nauczyciel
1
. 
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