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Mass media i edukacja 

Aleksandra KRUSZEWSKA 

Abstrakt: Media stanowią łącznik między człowiekiem, a kulturą stając się narzędziami gromadzenia, 

przetwarzania i generowania informacji. Rozwijają możliwości komunikowania się, udoskonalają formy i 

metody nauczania i uczenia się. Niosą też zagrożenia dla człowieka, zwłaszcza w sferze osobowościowej – 

potrzeb emocjonalnych i egzystencjalnych oraz zachowań jednostki. Artykuł przedstawia w zarysie rodzaje 

środków masowego przekazy, ich oddziaływanie na zachowania i wskazuje potrzebę edukacji medialnej. 

Kľúčové slová: mass media, środki masowego przekazu, pedagogika medialna, edulacja medialna, telewizja, 

Internet. 

Mass Media and Education 

Abstract: Media constitute a link between human being and culture, becoming a tool for collecting, processing 

and generating information. They develop communication opportunities, improve forms and methods of teaching 

and learning. They also pose a threat to people, especially as far as personal sphere is concerned – emotional & 

existential needs and personal behaviors. This article presents outline of mass media typology as well as their 

influence on behaviors and indicates need for media education. 

Keywords: mass media, media pedagogy, media education, television, Internet. 

Umiejętność korzystania z mediów  

ma obecnie tak istotne znaczenie dla aktywności obywatelskiej,  

jak umiejętność czytania i pisania na początku XIX wieku. 

Viviane Reding,  

Komisarz ds. społeczeństwa informatycznego i mediów UE 

Tytułem wstępu 

Współczesne dzieci żyją w świecie mass mediów i multimediów, zupełnie innym niż 

poprzednie pokolenia. Otaczają je komputery, nowoczesne aparaty telefoniczne, smartfony, 

tablety, konsole itp., które stanowią integralna część każdej społeczności. Elektroniczne 

środki przekazu - telewizja kablowa i satelitarna, Internet – „wdzierają się” w codzienność 

dzieci i młodzieży fascynując nowymi mediami. Niewątpliwie są źródłem wiedzy, 

zainteresowań, pozwalają przybliżyć, poznawać i przeżywać świat. Jednak świat mediów 

dziecka z perspektywy wartości wychowawczych ukazuje wiele zagrożeń. Nawał informacji 

docierający do małego odbiorcy destruktywnie wpływa na jego zdrowie psychiczne 

wpływając na zaburzenia emocjonalne i nadmierną agresywność. 
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Rodzaje środków masowego przekazu 

Środki masowego przekazu
1
 w obecnym czasie odgrywają istotną rolę w życiu człowieka 

i do tego stały się nieodłącznym elementem współczesnego świata. Mają silne oddziaływanie 

na myśli, uczucia i wyobraźnię człowieka. Wchodzą w głąb życia społecznego nie mając przy 

tym ani barier wiekowych ani środowiskowych. Z biegiem czasu ich zasięg i wpływ jest coraz 

większy.
2
  

Środki masowego przekazu – mass media – „określa się jako ogół elektrycznych i 

elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania i rozpowszechniania obrazów i 

dźwięków, które stosuje się w komunikowaniu masowym w celu zorganizowanego odbioru 

indywidualnego lub zbiorowego.”
3
 Zalicza do nich: fotografię, Internet, prasę, radio i 

telewizję.
4
 Są to zatem urządzenia, instytucje, za których pomocą przekazuje się pewne treści 

do dużej liczby osób i zróżnicowanych odbiorców. 

Lista funkcji mass mediów jest dość długa, jednak najczęściej wymienia się funkcje: 

informacyjną, opiniotwórczą, edukacyjną (wychowawczą), rozrywkową, integracji 

społecznej, propagandową (ideologiczną).
5
 

Jednoznaczne określenie klasyfikacji mediów jest dość trudne. Najczęściej spotykanym 

wyznacznikiem mass mediów jest rodzaj percepcji, a więc zaangażowanie odpowiedniego 

zmysłu w odbiorze treści. Zatem wyróżnia się trzy główne grupy: wizualne (oddziałujące na 

zmysł wzroku, np. prasa), audialne (oddziałują na zmysł słuch, np. radio) oraz audiowizualne 

(łączące przekaz wzrokowo-słuchowy, np. telewizja).
6
 

Inną klasyfikację przyjął T. Goban-Klas do mediów masowych oprócz prasy, radia i 

telewizji, zalicza także plakat, film oraz płyty gramofonowe. W jej zasięgu objęte są 

instytucje tworzące specjalnego rodzaju przekaz, to jest: książki, dzienniki, czasopisma, 

filmy, programy radiowe i telewizyjne, portale internetowe. Do tego wszystkiego dodaje 

nowe media takie jak: DVD, gry komputerowe, telefony komórkowe i Internet.
7
 

                                                           
1
 zob. U. Ordon, Kompetencje ucznia współczesnej szkoły, In: Nowe oblicza pedagogiki, A.Marzec, 

E.Sadowska, E. Piwowarska (red.), Częstochowa 2008, s.138. 
2
 zob. E.Marczewska, Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i 

przemocy wśród dzieci, In: Wychowanie na co dzień, 2009, nr 10-11 
3
 A.Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000, s.39. 

4
 M. i Cz.Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009 

5
 zob. M.Ejsmont, B.Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Kraków 2008; A.Lepa, op.cit.  

6
 zob. J.Chwaszcz, M. Pietruszka, D.Sikorski,  Media, Lublin 2005 

7
 zob. T.Goban-Klas, Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005 
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Analizując system współczesnego komunikowania można zauważyć, że wszystkie wyżej 

wymienione media pełnią najważniejszą rolę w przekazywaniu informacji społecznej.  

Oddziaływanie środków masowego przekazu na zachowania 

Każdy rodzaj środków masowego przekazu ma pozytywny i negatywny wpływ na 

człowieka, a w szczególności na dziecko. Wywołują zarówno zachowania prospołeczne, jak i 

antyspołeczne.
8
 Wszystkie oddziaływania, pozytywne czy negatywne, dokonują się poprzez: 

ilość czasu poświęcanego na oglądanie mediów, sposobu przekazu treści i od walorów, jakimi 

dany przekaz dysponuje. Chociaż są to tylko trzy elementy, ale wywierają dość znaczy wpływ 

na człowieka. 

Sposób przekazu treści w mediach związany jest ściśle z wpływem na formę korzystania 

z nich. Siedzenie i oglądanie telewizji nie wymaga od odbiorcy żadnej aktywności fizycznej. 

Przy tym jest to przekaz jednostronny, treści wpływają na odbiorcę. 

Jakość przekazywanych treści oddziałuje na widza, bo prezentowane filmy fabularne, 

animowane i informacje są często przesycone obrazami przemocy. Również tak jest z grami 

komputerowymi, gdzie sam gracz jest wykonawcą działań agresywnych.
9
 

Media mają wpływ wychowawczy nie tylko poprzez przekaz słowny, ale także inne 

rodzaje oddziaływań takich jak: 

 podawanie wzorców – media prezentują różne modele postępowania, które można 

naśladować. Pod względem zachowania, wyglądu, sposobu wyrażania się. Najczęściej 

dzieci odznaczają się takim postępowaniem naśladują zachowanie swoich ulubionych 

bohaterów (telewizja i gry komputerowe). 

 nadawanie znaczeń emocjonalnych – tyczy się to przyporządkowania danej emocji do 

różnej sytuacji np. współczucie na widok cierpienia albo obojętność, gdy ktoś płacze. 

Media kształtują postawę dziecka do różnych zdarzeń.  

 trening – związany jest z powtarzaniem czynności powodujących uczenie się jej i 

przyzwyczajenie do jej wykonywania. Jest to łatwe do zauważenie, gdy dziecko gra i 

powtarza jakiś etap, aby uzyskać punkty. 

 prowokacja sytuacyjna – wytworzenie takiej sytuacji, która prowadzi osobę do aktywności i 

samodzielnego rozwiązania problemu.10 

                                                           
8
  zob. D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków 2008 

9
  zob. M.Braun –Gałkowska, Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na 

psychikę dzieci, Lublin 2002 
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Mass media mają istotny wpływ na osobowość. Ł.Wychowaniec przytacza cztery 

kierunki zmian w osobowości człowieka pod wpływem środków masowego przekazu. Jako 

pierwszy określa zanikanie niektórych z dotychczasowych postaw i opinii. Drugim jest 

tworzenie się nowych postaw i opinii. Kolejnym, wzmocnienie istniejących już postaw i 

opinii. Natomiast ostatnim osłabienie dotychczasowych postaw i podważenie opinii.
11

 

Wyróżnić można trzy rodzaje wpływu mediów na człowieka: 

1. bezpośredni – występuje najczęściej u dzieci, oddziałuje bezpośrednio po obejrzeniu 

programu, na jego emocje i intelekt; 

2. kumulatywny – rozłożony w czasie; na początku wpływ jest  niewidoczny, ale przy 

kolejnym powoduje już zmiany w psychice odbiorcy; 

3. podświadomy – zachodzi w sposób nieświadomy.
12

 

Rodzaje wpływów na odbiorcę poszerzyła J.Koblewska o wpływ zwany „zewnętrznym” 

związany ze skłonnością do naśladownictwa. Zauważalny jest w uczeniu się form 

zachowania, ubioru czy stylu bycia.
13

 

Do pozytywnych wpływów mass mediów w perspektywie rozwoju dziecka i osiągania 

przez nie dojrzałości można zaliczyć: zdobywanie nowych wiadomości, wzbogacenie 

słownictwa, kształtowanie osobowości i postaw społeczno-moralnych, przyjmowanie postaw 

konsumpcyjnych, kształtowanie pojęć, rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych, 

przeżywanie emocji i uczuć, inspirowanie do zabawy, rozwijanie twórczości plastycznej.
14

 

H. Kochová
15

 twierdzi, że komputery mają swoje znaczenie edukacyjne i udziały w 

zajęciach pozalekcyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Z pośród wymienionych powyżej rodzajów środków masowego przekazu dominującą 

rolę w życiu codziennym, począwszy od dziecka, odgrywa telewizja. W dzisiejszym świecie 

nie ma rodziny, która by nie posiadała telewizora. 

                                                                                                                                                                                     
10

 zob. M.Ejsmond , B.Kosmalska, op.cit. 
11

 zob. Ł.Wychowaniec, Wpływ mediów na odbiorców, In: Wychowawca, 2012, nr 6 
12

 zob. M.Ejsmond, B. Kosmalska, op. cit. 
13

 zob. J.Koblewska, Środki masowego oddziaływania: problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe, 

Warszawa 1972 
14

 zob. M.Sitarczyk, Bohaterowie telewizyjni w perspektywie dzieci sześcioletnich. Kontekst emocjonalny i 

społeczny, In: Rozwój i edukacja dziecka: szanse i zagrożenia, Guz S., Lublin 2005; E. Piwowarska, 

Aktywność plastyczna jako stymulator rozwoju kreatywnej postawy ucznia, In: Edukacja kreatywna, red. E. 

Zwolińska, Bydgoszcz, 2005, s. 355-358 
15

 Zob. H. Kochová, Počítač v mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov mladšieho školského veku. In: Záujmová 

činnosť žiakov stav, problémy, trendy, Prešov 2009. 
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Telewizja zajmuje w życiu dziecka stałe miejsce. Oglądanie telewizji zaczyna się od 

najmłodszych lat. Czas jaki przeznaczają dzieci na oglądanie telewizji w ciągu dnia dla 2-3 

latka przeciętnie 45 minut, wraz z wiekiem ilość czasu poświęcana na telewizję wzrasta. 

Badania podają, że od 8 do 12 lat dzieci oglądają średnio 2-5 godzin. Nie ma tu 

jakiegokolwiek podziału na pory dnia, bo o każdej im się zdarza oglądać, nawet w nocy.
16

 

Poszerzająca się poprzez mass media przestrzeń życiowa niesie za sobą wiele zagrożeń. 

M. Nowak wyróżnia 4 rodzaje zagrożeń na zdrowie dziecka przez oglądanie telewizji. Do 

nich zalicza: agresywność, otyłość, uzależnienie i wczesna aktywność seksualna.
17

 

Reklama także wywiera wpływ na dziecko i to dość znaczący. Do negatywnych zagrożeń 

ze strony reklamy na dziecko zaliczamy: manipulacje odbiorcą, promocje złych nawyków, 

nieczułość na przekaz społeczny, chciwość jednostki w posiadaniu wszystkiego, co 

reklamują, rozbudzanie nadmiernych potrzeb konsumenckich, wpływ na wzrost produktu.
18

 

Podobnie Internet wpływa korzystnie i niekorzystnie na człowieka. Korzyści i 

możliwości jakie daje Internet są przeogromne: dostęp do różnorodnych informacji, 

wiadomości, danych, łatwiejszy proces porozumiewania się, dostarcza rozrywki, zaspokaja 

potrzeby i realizuje przeróżne zainteresowani, pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów, 

ułatwia codzienne czynności takie jak: robienie zakupów, operacje handlowe, również 

wyrażanie emocji, poglądów – anonimow, pomaga w promowaniu i reklamie własnej osoby, 

odrywa osobę od rzeczywistości, którą jest przepełniona problemami, stresującymi 

sytuacjami, kreuje nową tożsamość człowieka. Jednak należy pamiętać również o 

zagrożeniach, a mianowicie: przekazywanie treści nasyconych nienawiścią i przemoc, 

dezinformację, przestępstwa seksualne, oszustwa, uzależnienia od sieci.
19

 

Jedna z autorek dopełnia kwestie zagrożeń ze strony Internetu o czasochłonność, 

kosztowność, brak skutecznych zabezpieczeń i możliwości realnej kontroli, dehumanizację i 

alienację, mieszanie fikcji z rzeczywistością.
20

 

                                                           
16

 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze zagrożenia telewizyjne, Białystok 1995, s.17 
17

 zob. M. Nowak, Dziecko wobec świata mediów: problemy edukacji zdrowotnej czy medialnej?, In: Izdebska 

J., Sosnowski T., Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Telewizja i inne mass media w 

życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, T1, Białystok 2005; E.Smelova, Preschool education 

versus curricular reform (Předškolní vzdělávání versus kurikulární reforma) In: Jurnal of technology and 

information education, Olomouc 2013. 
18

 zob. J.Karbowniczek., Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako odbiorcy reklam, In: 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy, 2009, nr 1  
19

 S. Kozak,  Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011 
20

 J.Cent, Nowe media a dziecko – dylemat rodziców, In: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, (red.) 

Boguni – Borowskiej, Kraków 2006 
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Skutki nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu, ich wpływ na dziecko 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Nieprawidłowy wpływ komputera i Internetu na dziecko 

KATEGORIE OBJAWY 

Stan zdrowia Choroby: oczu, układu kostnego, układu nerwowego, alergie 

Porozumiewanie się za 

pomocą Internetu 

Spłycone, krótkie sygnały, język skrótów, ograniczona gama 

sygnałów 

Sfera zachowania Zachowania: agresywne, aroganckie, wulgarne, prowokujące 

do kłótni 

Sfera emocjonalna Lęki, koszmary senne, uczucia strachu, nadmierna 

pobudliwość, znieczulenie na zło, agresję krzywdę 

Redukcja lub ograniczenie 

czasu na: 

Bezpośrednie kontakty społeczne, naukę szkolną, obowiązki 

domowe, rodzinne, kontakty, rozmowy rodzinne, aktywność 

fizyczną, sport, czytelnictwo, inne formy uczestnictwa w 

kulturze wyższej 

Sfera umysłowa Relatywizm poznawczy, relatywizm etyczny, bierność 

i rozleniwienie intelektualne, zatarcie różnicy pomiędzy 

rzeczywistością a fikcją, zatarcie różnic między prawem a 

bezprawiem, niekorzystne zmiany w słownictwie 

Nawiązywanie kontaktów z 

niewłaściwymi osobami 

pedofilami, homoseksualistami, gangami, sektami 

Źródło: Izdebska J., Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku In: Izdebska I., Sosnowski T., 

eds. Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Komputer i Internet w życiu dziecka i 

obraz jego dzieciństwa, T2, Białystok 2005, s. 108 

Najczęściej jednak podaje się jeden bardzo ważny czynnik – czas w sieci. Zaburzenia 

spowodowane spędzaniem dużej ilości czasu w Internecie to: rozwijanie się depresji, 

problemy fizyczne, skutki w relacjach rodzinnych, problemy w szkole i wiele innych.
21

 

Przy kontakcie z komputerem i Internetem dziecko ma dostęp oprócz portali 

internetowych, także do gier komputerowych. Nie trzeba być podłączonym do Internetu, aby 

grać w przeróżne gry, ponieważ można je zdobyć od kolegów np. na płytach CD.  Jaki wpływ 

wywierają gry komputerowe, zależy wszystko od tego, w jaki rodzaj gry grają dzieci. Gry o 

charakterze edukacyjnym mają pozytywny wpływ, ponieważ przyczyniają się do: 

wspomagania nauki, wyrównywania braków, utrwalania wiadomości, kształtowania pamięci, 

uwagi, myślenia; rozwijania wiedzy i umiejętności, poznawania obsługi komputera, 

                                                           
21

 zob. C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005 
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umiejętności podejmowania decyzji, poprawiania koordynacji wzrokowo-ruchowej,  

zdobywania umiejętności postrzegania, kojarzenia i logicznego myślenia. 

Negatywne oddziaływanie gier komputerowych jest o wiele silniejsze od oddziaływania 

przemocy oglądanej w telewizji. Użytkownik grający podlega działaniu silnych 

mechanizmów, które nie występują przy oglądaniu telewizji. Mechanizmem takim jest:  

 aktywne uczestnictwo w grze komputerowej – gdzie gracz nie tylko jest świadkiem 

przemocy, ale również wykonawcą jej poprzez postać, którą kieruje; 

 odwrażliwienie i znieczulenie na przemoc wskutek wielokrotnego powtarzania aktów 

agresji i destrukcji – kiedy pierwszy raz zabija kogoś w grze, jego emocje są najsilniejsze, 

natomiast gdy robi to któryś raz z kolej emocjonalnie jest obojętny; te działania przenoszą 

się na życie codzienne; 

 kojarzenie zachowań agresywnych z nagrodą – w grach gdzie, żeby przejść kolejny etap 

należy kogoś zabić lub zrobić mu krzywdę, za ten uczynek jest nagradzany; gra 

rozpowszechnia taką kwestię, że zachowania agresywne są kojarzone z nagradzaniem i 

przyjemnością.22 

Podsumowując wpływ gier komputerowych z elementami przemocy na dziecko 

powoduje: zobojętnienie na przemoc, przeświadczenie, że człowiek ma nie tylko jedno życie, 

przeświadczenie o podziale ludzi na sprzymierzeńców i wrogów, okrucieństwa są rzeczą 

normalną, która jest nieodłącznym elementem świata.
23

 

Zbyt małe kontrolowanie dziecka i nie wyznaczanie mu ilości czasu przeznaczonego na 

korzystanie z komputera i Internetu może doprowadzić do uzależnienia. Ten temat dziś jest 

często poruszany i powoduje istotne problemy, które dotykają nawet dzieci. Oddziaływanie 

komputera i Internetu na dziecko przedstawia poniższa tabela. 

R. Bernátová i B. Vadašová
24

 w swoim referacie przedstawiły wyniki badania, którego 

celem było ukazanie ważności organizowania dzieciom w młodszym wieku szkolnym 

kontaktów i pracy z komputerem w domu, na Słowacji i w Czechach. 

                                                           
22

 zob. I.Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe mogą być bezpieczne?, In: Wychowawca, 2002, nr 1 
23

 zob. B.Kubiak, op. cit. 
24

 Zob. R.Bernátová, B.Vadašová, Práca s počítačom detí mladšieho školského veku v domácom prostredí.In: 

Nové technologie ve vzdělávání. Vzdělávací software a interaktívní tabule. Olomouc 2011. 
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Tabela 2 Oddziaływanie mediów na dziecko 

ODDZIAŁYWANIE 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

Rozwój poznawczy W sferze poznawczej osobowości: 

-rozleniwienie intelektualne 

-relatywizm poznawczy, relatywizm styczny 

-niekorzystne zmiany w zakresie języka, 

słownictwa 

System wartości 

Rozwój emocjonalny W sferze emocjonalnej: 

-lęki 

-znieczulenie 

-koszmary senne 

Normy moralno-społeczne W sferze kontaktów interpersonalnych 

Rozwój kulturalny Korespondencje e-mailowe 

z niewłaściwymi osobami 

Wspomagające edukację: szkolną, 

równoległą, globalną, międzykulturową, 

instrumentalną, autoteliczną. 

Rzeczywistość wirtualna 

Nowe wzory zachowań W sferze zachowań: 

-zachowania agresywne 

Źródło: Izdebska J., Dzieciństwo przed szklanym ekranem telewizora i komputera – nowe jego oblicze, 

In: Izdebska J., Sosnowski T., eds. Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. 

Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, T2, Białystok 2005,s.108 

Mass media wpływają na każdego człowieka, a w szczególności na dzieci. Największy 

wpływ z przedstawionych rodzajów środków masowego przekazu ma telewizja, komputer i 

Internet. Niekontrolowanie przez  rodziców czasu, jaki spędza ich dziecko przed 

odbiornikiem telewizora lub przed ekranem komputera jest niebezpieczne, a do tego 

wszystkiego dochodzą niepożądane  treści, jakie w tym czasie dziecko ogląda. Nie wolno tego 

ignorować, lecz wręcz przeciwnie ustalić jakieś reguły korzystania z tych mediów, bo może 

być za późno.  

Pedagogika i edukacja medialna 

Problematyką mediów zajmują się różne dyscypliny nauki, głównie socjologia i 

psychologia społeczna. Aspekt pedagogiczny jest często pomijany w studiach nad mediami. 

Pedagogika, podejmująca problematykę mediów, sytuuje się na obszarze pedagogiki 

społecznej, wszak media są dziś znaczącym składnikiem środowiska człowieka. 
25

 

                                                           
25

 zob. A.Lepa, op.cit. 
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Przedmiotem zainteresowań pedagogiki medialnej są przede wszystkim: 

 wieloaspektowa analiza właściwości i możliwości różnego rodzaju mediów, 

 określanie ich funkcji edukacyjnych, 

 odkrywanie i wyjaśnianie mechanizmów uczenia się poprzez media, 

 badanie skuteczności i sposobu oddziaływania mediów na emocje, światopogląd oraz 

wartości głównie dzieci i młodzieży, 

 modelowanie komunikatów medialnych o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, 

 opracowywanie metodyki wykorzystywania mediów w procesie kształcenia, 

wychowywania, samokształcenia, kształcenia na odległość oraz kształcenia 

równoległego.
26

 

Bardzo ważną kwestią, jest edukacja medialna, która stanowi praktyczne przełożenie 

pedagogiki medialnej. 

 Edukacja medialna nie jest dziedziną, która pojawiła się nagle. Po raz pierwszy 

wprowadzono ją do szkolnictwa w latach 30. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Jej celem (już 

wtedy!) była ochrona odbiorców przed szkodliwym wpływem środków przekazu. Z biegiem 

czasu rozszerzała się na inne kraje europejskie, a w Polsce wychowanie do mediów 

wprowadzono reformą oświatową z 1999 roku jako propozycję międzyprzedmiotowej ścieżki 

edukacyjnej.
27

 

Poprzez pojęcie „edukacji medialnej” rozumie się tzw. kompetencję medialną lub 

umiejętność krytycznego oglądania. Kompetencje medialną rozumie się jako umiejętność 

analizy i oceny komunikatów, a także komunikowania się na różne sposoby.
28

 Termin 

edukacja medialna oznacza proces kształtowania i upowszechniania umiejętności 

świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich 

grupach społecznych oraz wiekowych. Uwzględnia on również aspekt technologiczno - 

informatyczny i związane z nim umiejętności.  

Edukacja medialna powinna obejmować różnego rodzaju treści
29

 i być realizowana w 

takich formach, w zależności od celu, jaki chce się osiągnąć. Procesowi temu powinien 

                                                           
26

 zob.www.krrit.gov.pl/drogowskaz medialny/ 
27

 zob. pl.wikipedia.org – edukacja medialna 
28

 D.Lemish, op.cit., s. 180. 
29

 zob. J. Juszczyk-Rygałło, WebQuest jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne w zintegrowanym  obszarze 

edukacyjnym, In: Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, K.Denek, A. Kamińska, 

P.Oleśniewicz (red.),  Sosnowiec 2013, s.249-260. 
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przyświecać jeden cel: kształtowanie u dzieci kompetencji medialnych i przygotowanie do 

świadomego i aktywnego odbioru przekazu medialnego. 

Na zakończenie 

W połowie 2000, na zlecenie KRRiT, powstał Raport o stanie edukacji medialnej w 

Polsce. Opracowanie wykonał zespół pracowników naukowych z Instytutu Sztuk 

Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. W. 

Godzica. Raport daje nie tylko gruntowny opis przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie 

medialnej, ale również materiał porównawczy oraz konkretne oceny i wnioski zmierzające do 

poprawy stanu edukacji medialnej. Diagnoza raportu brzmi pesymistycznie. Jego autorzy 

uważają, że problematyka edukacji medialnej jest w Polsce bagatelizowana i 

marginalizowana, a konsekwencją tego stanu rzeczy jest źle przygotowana podstawa 

programowa, chaos decyzyjny, brak nowoczesnych wzorców i właściwych pomocy 

naukowych.
30

 J. Firlej (opr.), Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związane z 

upowszechnianiem edukacji medialnej, Warszawa 2003 
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