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Wyrosłem na chlebie, grach komputerowych,
japońskich filmach animowanych,
a jednak jeszcze nikogo nie zabiłem
ani nie próbowałem wylecieć przez okno…

I na pewno nie jest to zasługa cenzury,
która tak bardzo troszczy się
o ochronę biednych dziecięcych główek,
lecz raczej moich rodziców,
którzy wyjaśnili mi różnicę
pomiędzy fikcją, a rzeczywistością.

Julian, 20 lat



Wstęp

Szybko zachodzące zmiany w różnych sferach ludzkiego życia powodują, że 
współcześni rodzice i prawni opiekunowie dzieci oraz nastolatków muszą roz‑
wiązywać problemy wychowawcze i opiekuńcze, z którymi nie musieli borykać 
się ich rodzice. Rozwiązując te problemy, szukają oni informacji lub porad nie 
u swoich rodziców, lecz u rówieśników lub w publikacjach, a w ostatniej dekadzie 
w Internecie. Wartość informacji czy porad pochodzących z sieci zależy od wielu 
czynników, a gdy rodzice nie potrafią tej wartości oszacować, mogą w działaniach 
z dziećmi czy nastolatkami popełniać błędy, a nawet wyrządzać im krzywdę. Jed‑
nocześnie dzieci i młodzież spędzające zbyt wiele wolnego czasu przed ekranem 
telewizora czy komputera wyrastają i funkcjonują w środowisku zagrażającym ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu (coraz więcej dzieci ma zaburzenia proce‑
sów umysłowych, trudności ze słuchaniem, z koncentracją uwagi, z odczuwaniem 
własnych emocji i z poruszaniem się w otoczeniu). Potrzebują one zatem pomocy 
rodziców w wyborze właściwych programów telewizyjnych czy komputerowych 
oraz we wskazywaniu wartościowych form spędzania czasu wolnego. Wielu ro‑
dziców jednak nie jest w stanie spełniać tych potrzeb, gdyż sami są coraz bardziej 
bezradni wobec problemów rozwojowych własnych dzieci, pozostawiając je sa‑
mym sobie1. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera organizowanie, nie tylko 
w placówkach edukacyjnych, działań pedagogizujących rodzinę, podczas których 
rodzice i prawni opiekunowie mają możliwość nabycia lub poszerzenia swej wie‑
dzy o opiece i wychowaniu oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, 
korzystając z wiedzy i umiejętności nauczycieli — wychowawców, pedagogów 
szkolnych, psychologów szkolnych lub innych specjalistów (lekarzy różnych spe‑
cjalności, pielęgniarek, prawników, policjantów, pracowników ośrodków uzależ‑
nień, socjologów).

W dobie powszechnego dostępu do mediów elektronicznych korzystanie z nich 
może przyczyniać się do rozwoju człowieka (w sferach poznawczych, kształcących, 
wychowawczych, aksjologicznych, społecznych, emocjonalnych, motywacyjnych 
i in.), ale także niesie z sobą wiele zagrożeń, zwłaszcza dla młodych użytkowni‑

1 B. Śliwerski: Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic‑
two Psychologiczne, 2007, s. 96.



12 Wstęp

ków. Od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka czy nastolatka wymagane jest 
posiadanie kompetencji pozwalających przygotować je do korzystania z różnych 
przekazów medialnych. Kompetencje owe wychowujący powinni ukształtować 
m.in. podczas działań zwanych pedagogizacją rodziny, a ściślej — pedagogizacją 
medialną rodziny.

Naturalnym miejscem pedagogizacji medialnej rodziny są instytucje opie‑
kuńcze, wychowawcze czy edukacyjne, do których dziecko uczęszcza, a osobami 
pedagogizującymi stają się pracownicy tych instytucji wychowawcy, nauczyciele, 
pedagodzy i psychologowie szkolni. Największe możliwości pedagogizacji wystę‑
pują w szkołach, w trakcie cyklicznie organizowanych spotkań z rodzicami. Peda‑
gogizacja nie jest obowiązkowa, a do tego prowadzi się ją z osobami dorosłymi, 
dlatego od jej organizatorów wymagane są wiedza, umiejętności i takt. Proces 
pedagogizacji powinni rozpocząć od działań mających na celu ustalenie potrzeb 
rodziców i prawnych opiekunów, aby na ich podstawie opracować jej cele i tema‑
tykę. Pozwalają one na przyjęcie harmonogramu realizacji poszczególnych tema‑
tów oraz na ich merytoryczne i metodyczne przygotowanie. Pedagogizację, także 
medialną, powinna uzupełniać e ‑pedagogizacja, czyli materiały umieszczone na 
stronach internetowych, platformach e ‑learningowych oraz informacje e ‑mailowe 
czy SMS ‑owe o linkach do stron zawierających rzetelne i wartościowe pod wzglę‑
dem merytorycznym treści pedagogizujące, o organizowanych spotkaniach spe‑
cjalistów z rodzicami, o filmach ukazujących problemy wychowawcze i ich roz‑
wiązywanie itp.

W trakcie pedagogizacji medialnej rodziny można wyróżnić trzy obsza‑
ry kształtowania kompetencji medialnych rodziców lub prawnych opiekunów. 
Pierwszy z nich dotyczy wychowania i kształcenia przez media — obejmuje on 
możliwości wykorzystywania mediów do wspomagania kształtowania różnych 
sfer rozwojowych dziecka lub nastolatka oraz kształtowania jego systemu aksjo‑
normatywnego. Drugi obszar to wychowanie do mediów — obejmuje on kształ‑
towanie u rodziców i opiekunów kompetencji podejmowania wielokierunkowych 
działań mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dziecku 
lub nastolatkowi korzystającemu z mediów, przede wszystkim przez jego wycho‑
wanie, a w dalszej kolejności — przez zabezpieczenia sprzętowe i programowe 
oraz kontrolę jego działań medialnych. Trzeci, najbardziej kontrowersyjny, obszar 
to edukacja medialna rodziców i prawnych opiekunów — obejmuje on kształ‑
towanie ich kompetencji korzystania z narzędzi ICT. Kontrowersje dotyczące tej 
edukacji mają podwaliny zarówno egzystencjonalne (czy warto i potrzeba?), jak 
i finansowe (kto za to zapłaci?).

Problematyka intencjonalnej pedagogizacji medialnej stanowi nowość mery‑
toryczną i metodyczną. Na polskim rynku wydawniczym nie opublikowano kon‑
cepcji pedagogizacji medialnej rodziny (rodziców oraz prawnych opiekunów), nie 
przeprowadzono też dotąd w naszym kraju oryginalnych badań empirycznych na 
losowo dobranej próbie, będącej reprezentatywną dla populacji generalnej. Sta‑
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tystyczna weryfikacja hipotez badawczych pozwala wnioski wysnute z opisanych 
w monografii badań uogólnić na populację generalną. Wnioski te są ważne nie 
tylko z punktu widzenia poznawczego, ale również praktycznego. Ich wdrożenie 
do praktyki pedagogicznej uświadomi rodzicom i prawnym opiekunom wady 
i zalety mediów, zwłaszcza elektronicznych, pozwoli bardziej świadomie zorga‑
nizować czas wolny ich dzieci, co będzie służyło ich wszechstronnemu rozwojo‑
wi, sprzyjało przeciwdziałaniu uzależnieniu od mediów, będzie miało nie tylko 
profilaktyczny charakter, ale pozwoli dorosłym, wychowującym dzieci i nastolat‑
ków, na stymulowanie ich prawidłowych zachowań w trakcie interakcji z mediami 
i przyczyni się do kształtowania ich kompetencji medialnych.

W układzie rozdziałów monografii zdecydowano się na nietypowe rozwią‑
zanie. Rozpoczęto bowiem od rozdziału metodologicznego, gdyż w rozdziałach 
trzecim, czwartym, piątym i szóstym przeplatano wybrane zagadnienia z teorii 
mediów, mogące stanowić treści pedagogizacji, z wynikami badań empirycznych 
zrealizowanych przez autora, a dotyczących chęci uczestniczenia rodziców i praw‑
nych opiekunów w działaniach pedagogizujących zawierających te treści, a także 
samooceny poziomu wiedzy z zakresu tych treści. Na zabieg taki zdecydowano się 
z powodu dużej liczby danych. W ramach sondażu diagnostycznego 750 rodzi‑
com i prawnym opiekunom dzieci i nastolatków z czterech poziomów edukacyj‑
nych z Bytomia zadano pytania w 59 kategoriach analizowanych treści. Do analiz 
zakwalifikowano 536 ankiet. Uzyskano tym samym 236 tabel (tylko dla zależności 
chęci uczestniczenia w pedagogizacji i samooceny wiedzy na temat tej pedago‑
gizacji) oraz kilka tabel ujmujących inne zmienne. Dane umieszczone w każdej 
z tych tabel poddano weryfikacji statystycznej. Umieszczenie tych tabel z wery‑
fikacją statystyczną w jednym rozdziale zawierającym analizę wyników badań 
własnych mogłoby być dla czytelnika niniejszej monografii zbyt uciążliwe. Drugą 
techniką badawczą był test w całości wypełniony przez 124 rodziców i prawnych 
opiekunów nastolatków z Gimnazjum nr 2 w Czerwionce ‑Leszczynach. Wyniki 
uzyskane w teście poddano weryfikacji statystycznej. 

Przeprowadzone analizy wyników sondażu diagnostycznego oraz testu umoż‑
liwiły udzielenie następującej odpowiedzi na główne pytanie badawcze: Czynni‑
kiem mającym decydujące znaczenie w określeniu celów i treści (a tym samym 
tematyki) działań pedagogizujących medialnie rodziców i prawnych opiekunów 
powinny być kompetencje medialne pedagogizującego (szczególnie zaś jego wie‑
dza medialna), gdyż zależność między samooceną poziomu wiedzy medialnej 
rodziców i prawnych opiekunów a chęcią ich uczestniczenia w zajęciach pedago‑
gizujących wystąpiła tylko w nielicznych przypadkach, wystąpił brak zależności 
między chęcią uczestniczenia w działaniach pedagogizujących a wiedzą medialną 
badanych, ich płcią, liczbą wychowywanych przez nich dzieci/nastolatków oraz 
wiekiem i płcią dzieci/nastolatków. Istniała natomiast statystycznie istotna zależ‑
ność między wykształceniem rodziców i prawnych opiekunów a chęcią ich uczest‑
niczenia w działaniach pedagogizujących. Mimo to, w planowaniu działań peda‑
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gogizujących wykształcenie rodziców i prawnych opiekunów nie jest właściwym 
czynnikiem mającym determinować wybór tematyki tych zajęć, gdyż nie tworzy 
się klas homogenicznych uwzględniających to wykształcenie, a bywa także, że na 
kolejnych spotkaniach zmieniają się uczestniczący w nich rodzice i prawni opie‑
kunowie z różnym poziomem wykształcenia.

Do badań uzupełniających wykorzystano technikę obserwacji zajęć pedagogi‑
zujących rodzinę prowadzonych przez nauczycieli — wychowawców, specjalistów 
oraz autora.

W rozdziale pierwszym przedstawiono koncepcję metodologiczną badań włas‑ 
nych, opisując problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, 
techniki i narzędzia badawcze oraz teren badań i badaną próbę.

W rozdziale drugim scharakteryzowano pedagogizację rodziny, jej cele, za‑
dania i formy. Korzystając z opracowań zarówno autorytetów pedagogiki, jak 
i pedagogów praktyków, ukazano uwarunkowania realizacji tych celów i zadań. 
Następnie opisano tytułową pedagogizację medialną rodziny.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na tematyce pedagogizacji dotyczą‑
cej możliwości wykorzystywania mediów we wspomaganiu rozwoju dziecka lub 
nastolatka. Ta część pedagogizacji powinna być traktowana podobnie jak opisane 
w następnym, czwartym, rozdziale, przygotowywanie dziecka czy nastolatka do 
bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów.

Kolejny rozdział zawiera charakterystykę edukacji medialnej rodziców lub 
opiekunów, mającej na celu poszerzenie ich kompetencji medialnych, pozwala‑
jących im na wspomaganie wychowanka w procesie jego uczenia się korzystania 
z narzędzi technologii informacyjno ‑komunikacyjnych oraz w odrabianiu przez 
niego prac domowych z zajęć komputerowych lub informatyki.

Ostatni, szósty, rozdział mieści wskazówki metodyczne prowadzenia spotkań 
pedagogizujących medialnie rodzinę. Monografię kończy podsumowanie, w któ‑
rym zamieszczono weryfikację hipotez, odpowiedzi na problemy badawcze oraz 
postulaty.

Zamieszczone w poszczególnych rozdziałach informacje o mediach nie miały 
na celu próby ich holistycznego opisu, lecz dobrane zostały z uwzględnieniem ich 
przydatności rodzicom lub opiekunom dzieci czy nastolatków i możliwości ich 
omawiania w ramach pedagogizacji medialnej rodziny.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu prof. zw. dr hab. Stanisławowi 
Juszczykowi za cenne rady w trakcie powstawania tej monografii, oraz pracowni‑
kom bytomskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej z Oddzia‑
łami Integracyjnymi nr 51, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi, Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 oraz Zespołu Szkół Budowlanych, a także Dyrektorowi 
Gimnazjum nr 2 w Czerwionce ‑Leszczynach za udzieloną pomoc w prowadzeniu 
badań.
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Marcin Musioł

Media pedagogization of  a family 
Scope — conditions — dilemmas 

Summar y

The first chapters of the book analyze the possibilities and needs of taking actions medially 
pedagogizing a family in the following three areas. 

education and teaching through the media — it covers the possibilities of using the media to fa‑ •
cilitate the process of shaping different developmental spheres of a child or a teenager, as well as 
shaping his/her axio‑normative system. 
education to the media — it consists of shaping parents’ and carers’ competences of taking multi‑ •
dimensional actions aiming at providing a child or a teenager with maximum safety, making use 
of the media, above all through his/her education, and, further on, equipment and programme 
protection, as well as controlling his/her media actions. 
media education of parents and carers — it contains shaping their competences in order to make  •
use of the information‑communication technology tools.

The third chapter concentrates on the issue of pedagogization concerning the possibilities of 
using the media when facilitating the process of child or teenager development. This part of pedago‑
gization should be treated in a similar way to a child or a teenager preparation for a safe and rational 
usage of the media described in the next chapter. 

The next chapter includes a characteristic of the media education for parents or carers, aiming 
at broadening their media competences, allowing them to support their foster children or teenagers 
in the process of their learning, using the information‑communication technology tools and doing 
homework in computer science or information technology classes. 

The last chapter involves methodological tips of how to conduct meetings medially pedagogi‑
zing a family. 

The book closes with a summary where the verification of hypotheses, as well as answers to 
research problems and postulates are provided. 

Pieces of information on the media presented in particular chapters were not to describe it 
holistically, but were selected taking into account their usefulness for parents or carers of children 
or teenagers, and possibilities of discussing them within the scope of the media pedagogization of 
a family. 



Marcin Musioł

Mediale Pädagogisierung der Familie
Bereich — Bedingungen — Dillemata

Zusammenfassung

In den ersten Kapiteln der vorliegenden Monografie werden die Möglichkeiten und die Not‑
wendigkeit der Maßnahmen zur medialen Pädagogisierung der Familie besprochen. Diese Maßnah‑
men betreffen drei folgende Bereiche:

Erziehung und Ausbildung mittels der Massenmedien — die Gelegenheit, Massenmedien bei   •
Unterstützung verschiedener Entwicklungsstufen des Kindes oder des Teenagers anzuwenden 
und deren axionormativen System zu bilden,
Erziehung zur Benutzung der Massenmedien — die Entwicklung bei Eltern und Betreuern von  •
den Fähigkeiten, die ihnen ermöglichen, dem die Massenmedien benutzenden Kind/Teenager die 
Sicherheit zu gewährleisten: durch den Gebrauchs‑ und Programmschutz und durch die Aufsicht 
über die mediale Aktivität des Kindes/Teenagers; 
mediale Ausbildung der Eltern und Kuratoren — die Entwicklung von deren Fähigkeit, bestimm‑ •
te informations‑kommunikative Technologie anzuwenden.

Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Pädagogisierung mittels Massenmedien, die die Ent‑
wicklung des Kindes/Teenagers unterstützen sollte. Diese Form der Pädagogisierung soll das Kind/
den Teenager auf sichere und vernünftige Benutzung der Massenmedien vorbereiten. 

Das nächste Kapitel beinhaltet die Charakteristik der medialen Ausbildung der Eltern oder  
Betreuer, die als Ziel hat, mediale Kompetenzen der Eltern zu erweitern, damit sie ihrem Kind  
die informationskommunikative Technologien beibringen und bei der Hausarbeit in Informatik 
helfen können.

In dem letzten Kapitel findet man methodologische Hinweise über mediale Pädagogisierung 
der Familie.

Am Ende der Monografie gibt es ein Resümee, in dem verschiedene Hypothesen, Forschungs‑
probleme und ‑postulate verifiziert wurden. 

Die in den einzelnen Kapiteln enthaltenen Informationen über Massenmedien sollten nicht 
holistisch dargestellt werden, sondern bezweckten, den Eltern/Betreuern bei medialer Pädagogisie‑
rung der Familie behilflich zu sein.
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