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DZIECKO W SIECI – KOMPETENCJE 
MEDIALNE NABYTE W DOMU

Mgr Paulina Barańska - UJK Kielce

 

W 2014 roku ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kie-
runek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego) i uzyskała tytuł 
naukowy magistra. Obecnie doktorantka III roku na kierunku pedagogika UJK w Kielcach. Autorka 
licznych publikacji naukowych, m.in. artykułu pt. Cyfrowi tubylcy i ich świat, zawartego w monogra-
fii Rodzice i dzieci (w)sieci pod jej redakcją (Stalowa Wola 2015), uczestniczka krajowych, między-
narodowych i zagranicznych konferencji. Przewodnicząca SKN Animus, które jest partnerem Uni-
wersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach, sekretarz Sympozjum Naukowego Dzieci 
organizowanego czwarty raz. Jej zainteresowania naukowe to głównie przestrzeń wirtualna, oraz 
medialny nastolatek, którym poświęca większość swoich publikacji.

Dla wielu ludzi internet jest medium, bez którego nie wyobrażają sobie funkcjonowania. 
Służy on zarówno do nauki, pracy, ale również zabawy, a co więcej, jego rola stale wzrasta. W 
środowiskach akademickich coraz większe znaczenie zaczyna nabierać naukowe opisywanie 
tak zwanego cyfrowego pokolenia (the digitalgeneration), przez które rozumie się dzieci i 
młode osoby będące cały czas podłączone do sieci od najwcześniejszych lat swojego życia. 
Pokolenie digitalne ma stanowić o przyszłości elektronicznej pajęczyny. 

1. Współczesne społeczeństwo
Media kształtuję postrzeganie świata, nowy sposób życia, szybki bez możliwości zatrzy-

mania się, zastanowienia i przeanalizowania sposobu funkcjonowania w nowym społeczeń-
stwie. Umiejętność wykorzystania technologii przez dzieci i młodzież sprawia, że świetnie 
radzą sobie w budowaniu oddzielnego świata, w którym życie toczy się w dwóch wymiarach 
– wirtualnym i realnym. Świat ten jest często wolny od zakazów i nakazów rodziców. Nato-
miast komunikacja w nowym świecie ogranicza się głównie do kontaktów rówieśniczych. W 
nowoczesnym społeczeństwie role rodziców i dzieci ulegają odwróceniu, tzn. starsze pokole-
nie musi uczyć się od młodszego, jak funkcjonować w obecnej rzeczywistości. Wiedza współ-
czesnych rodziców nastolatków nie jest adekwatna do wyzwań zmieniającego się świata. Te 
braki w wiedzy powodują, że rodzice są coraz mniej ważnymi wzorcami naśladowania. 

Rozwój i upowszechnianie nowych technologii informacji i komunikacji prowadzi do po-
wstania nowego typu społeczeństwa nazywanego społeczeństwem informacyjnym, społe-
czeństwem sieciowym lub społeczeństwem medialnym1.

Społeczeństwo informacyjne
Pierwszy raz pojęcia społeczeństwo informacyjne” użył TadaoUmesao (japoński nauko-

wiec) w 1963 roku w artykule dotyczącym ewolucyjnej teorii społeczeństwa, które opiera 

1  H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu 
nastolatków, Warszawa 2012, s. 21
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się na przemyśle informacyjnym2. Termin ten spopularyzował YonejiMusada, który tak opisał 
je opisał: Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do końca XX wieku nie będzie cywilizacją 
materialną (…), będzie faktycznie cywilizacją niewidoczną. Precyzyjnie winno się ją nazwać cy-
wilizacją informacyjną3. Natomiast do USA i Europy pojęcie to dotarło na przełomie lat 70. i 
80. XX wieku. Powstało wiele teorii społeczeństwa informacyjnego, m.in.: globalnej wioski 
(McLuhan), społeczeństwa postprzemysłowego (Bell), społeczeństwa wiedzy (Drucker)4. W 
społeczeństwie informacyjnym infrastruktura medialna jest podstawą obiegów informacyj-
nych, a działania ludzi są wspomagane przez techniki i narzędzia medialno-informacyjne5. 
Nowe społeczeństwo nazywane informacyjnym charakteryzuje informacja, której jest coraz 
więcej i różni się od informacji przekazywanej w epoce agrarnej czy industrialnej. Społeczeń-
stwo to informacje wytwarza, przechowuje, przekazuje, pobiera i wykorzystuje6.

Główną cechą tego społeczeństwa jest informacja, jej przepływ, przetwarzanie, nadawa-
nie i odbieranie. Społeczeństwo informacyjne nie jest monolitem, ale federacją grup, które 
w różnorodny sposób korzystają ze źródeł i środków informacji. Społeczeństwo to powodu-
je zmiany w systemie wychowawczym, kształcenia oraz zmienia sposoby funkcjonowania i 
działania współczesnych przedsiębiorstw. W swojej edukacji powinno wykorzystywać nowe 
elektroniczne mess media i media dydaktyczne7.

Społeczeństwo sieciowe
Rozważania odnoszące się do nowego społeczeństwa XXI wieku spowodowały, że zaczęto 

przyjmować następującą definicje: społeczeństwo sieciowe. Definicja ta, za Castellsem odnosi 
się bardziej sposobu komunikacji, niż na treść informacji. Termin ten wprowadził Manuel 
Castells w 1996 roku. Wg jego koncepcji Internet i nowoczesne środki komunikacji i przekazu 
są pewnego rodzaju kluczem, który otwiera drzwi do nowego sposobu spędzania swojego 
czasu - w sieci8.W społeczeństwie sieci obecne są praktycznie same cyfrowe technologie ko-
munikacji i kierowania rozprzestrzenianiem informacji. Tworzą główną bazę coraz to więk-
szego układu społecznych, ekonomicznych i politycznych praktyk. Sieć staje się jednocześnie 
podstawową formą społecznej organizacji.

Skupiając się na tym nowym zjawisku, konieczne jest zestawienie za Castellsem przeciw-
stawnych pojęć, które w doskonały sposób charakteryzują specyfikę współczesnego społe-
czeństwa. Pierwsze to „bezczasowy czas”, polega na tym, że zanika sekwencyjność zdarzeń, 
można do rozmowy dołączyć się w każdym czasie, nieraz rozmowy na forach trwają kilka 
miesięcy, a z drugiej strony każdą informację można otrzymać w każdej chwili, wystarczy 
tylko potrzebną informację wpisać w przeglądarce internetu. Kolejne to: „wirtualna rzeczy-
wistość”, oznaczająca stan, w którym rzeczywistość całkowicie została schwytana i uwięziona 
w wirtualnym świecie animacji i ikon, w którym wszystko staje się łatwe, proste i możliwe, 
a sytuacje mające miejsce na ekranie stają się doświadczeniem. Trzecia cecha omawianego 
społeczeństwa to: „przestrzeń przepływów”, bowiem czas i przestrzeń nie zanikają zupełnie, 

2  A. Siciński, Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do 
społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999, s. 12

3  P. Sienkiewicz, Masowe komunikowanie w społeczeństwie informacyjnym, [w:] A. Kadłuszczyk, A. Małkiewicz, 
R. Karpiński (red.), Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce, Wrocław 1995, s. 23

4  H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu 
nastolatków, Warszawa 2012, s. 22

5  Tamże, s. 25
6  M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-

-Konopka, L. Zacher, Społeczeństwo informacyjne - istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006, s. 18
7  S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Katowice 2000, s. 13
8  M. Castells, Galaktyka internetu, Warszawa 2003, s. 12-13
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są one po prostu podporządkowywane nowej i odmiennej logice sieci, czyli, czyli strukturze 
przepływów kapitału, informacji, technologii i symboli9. Zanikają kontakty grup opartych na 
bliskości terytorialnej, na korzyść kontaktów sieciowych. Ludzie, zwłaszcza młodzi wybiera-
ją swoich znajomych kierując się głównie takimi kategoriami jak podobieństwo, czyli zain-
teresowania, czy poglądy, a nie przestrzenią bliskości. Spotkania towarzyskie coraz częściej 
zostają zamienione na kontakty typu face to screen, gdzie główną rolę odgrywa podłączenie 
do sieci i ekran. Ale ta sieć umożliwia kontakty z bliskimi osobami, które są daleko, pozwala 
też na pozyskiwanie nowych znajomych czy też nawet przyjaciół. Warto przy tym podkreślić, 
że to nie sieć buduje kontakty międzyludzkie, tylko jednostki tworzą w internecie sieci spo-
łeczne, są też kreatorem nowych kontaktów międzyludzkich opartych na indywidualizmie10.

Społeczeństwo medialne
Goban-Klas proponuje inną nazwę współczesnego społeczeństwa, w którym cechą cha-

rakterystyczną jest zapośredniczenie komunikowania. Jest nim społeczeństwo medialne, a 
czynności życia codziennego odbywające się dzięki różnym środkom technicznym określa 
jako mediatyzacja. Uważa, że taki świat, przepełniony mediami zasługuje na takie miano11. 
Wg niego komunikacja pośrednia powoli staje się główną formą komunikacji oraz podtrzymy-
wania więzi i budowania wspólnot i różnych grup społecznych. Nowe media są wszechobecne 
w życiu każdej jednostki, a one nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez nich, uznają je za 
zupełnie naturalne zjawiska, część ich życia.

Społeczeństwo medialne to takie społeczeństwo, w którym:
−	 media kształtują specyficzną rzeczywistość wirtualną oraz medialną kulturę;
−	 infrastruktura medialna, głownie telekomunikacyjna, jest podstawą sieci oraz obiegów 

informacyjnych;
−	 duża część pracowników zajmuje się pracą związaną z wykorzystaniem mediów i urządzeń 

informacyjnych, a przemysły z tej dziedziny tworzą ważny składnik zatrudnienia i gospodarki;
−	 większość produktu narodowego brutto powstaje przy udziale sektora usług informa-

cyjnych, medialnych i telekomunikacyjnych;
−	 informacja i wiedza są podstawowym czynnikiem wytwórczym, a produkcja i obieg 

wiedzy i informacji ma charakter działalności gospodarczej, natomiast rozwój społecz-
ny wykorzystuje teleinformatykę12.

Nazwa społeczeństwo medialne oddaje nasycenie życia codziennego mediami i mediaty-
zacją, które są wszechobecne, umożliwiają komunikację, robienie zakupów, poszukiwanie in-
formacji, pracę oraz spędzanie wolnego czasu. 

Trudno wybrać jedną i pewną definicję społeczeństwa XXI wieku. Każda z podanych de-
finicji jest prawdziwa i podaje słuszne cechy charakterystyczne. Pewne jest to, że obecnie 
wiedza, informacje oraz komunikacja są możliwe dzięki nowoczesnym mediom, które wkra-
czają w każdą dziedzinę ludzkiego życia, najbardziej podatną grupą na kreowany przez media 
świat wirtualny jest młodzież, która urodziła się momencie gdy technologia rozwijała się w 
zawrotnym tempie.

2. Współczesne dzieciństwo
Dzieciństwo współczesnych dzieci kształtowane jest pod wpływem zachodzących zmian 

związanych z transformacją systemową i globalizacją. Dorastają w cywilizacji globalnej, stają 

9  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 378
10  M. Castells, Galaktyka internetu, Warszawa 2003, s. 151
11  T. Goban-Klas., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 42
12  Tamże, s. 43-44
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się świadkami zachodzących zmian, doświadczają skutków rodzimych przemian, przeżywają 
różne wydarzenia. Zmienia się zakres, charakter, wymiar dziecięcych relacji, przeżyć i do-
świadczeń. Pojawiają się nowe bodźce budujące dzieciństwo współczesnych dzieci, wśród 
których dominujący wpływ mają media. Codzienną przestrzeń ich życia wypełniają różnego 
rodzaju media elektroniczne, takie jak: telewizja, płyta CD, komputer, laptop, tablet, internet, 
telefon komórkowy, iphon. Korzystanie z mediów zaczyna się bardzo wcześnie, niemalże od 
początku życia i ma charakter systematycznych, codziennych kontaktów, a z biegiem czasu 
coraz to dłuższych13. Start w kulturze rozpoczyna się od kontaktu z telewizją i innymi elektro-
nicznymi mediami. Wkroczyły one bardzo intensywnie w życie dziecka, podporządkowując 
sobie jego organizację i wypełniając je swoją medialną treścią. A ono z wielkim zaciekawie-
niem zagłębia się w świat wirtualny. Jest to świat o swoistych właściwościach. 

Rzeczywistość przedstawiona w formie syntez, kopii i modeli staje się dla dziecka bardzo 
atrakcyjna, ale i zaborcza, zmuszająca do przyjmowania lansowanych wzorów, zachowań, opi-
nii, poglądów, różnych stylów życia. Świat wirtualny jest bardzo często odrealniony, upozorowa-
ny, a nierzadko konkurencyjny do świata realnego. Jest przepełniony sukcesami, dobrobytem, 
niezwykłością, nowymi szansami i możliwościami, ale także wojnami, dyskryminacją, okrucień-
stwem, biedą i brakiem tolerancji. Taki właśnie świat wkroczył bardzo mocno do życia dziecka 
poprzez stały, permanentny z nim kontakt na ekranie telewizora, komputera i telefonu14.

3. Dziecko i nowe media
Wyobrażając sobie przedszkolaka, widzi się go na rowerze, z klockami, lalkami czy auta-

mi. Rzadko wymienienia się używanie komputera, jako formę spędzania wolnego czasu przez 
dziecko w tym wieku. Jednak coraz częściej pojawiają się takie określenia jak: dziecko- cyfro-
wy tubylca, dzieci sieci, przedszkolak w sieci.

Stały, codzienny kontakt z mediami powoduje, że ich dzieciństwo określane jest jako te-
lewizyjne, medialne, komputerowe, sieciowe15. Nowe technologie cyfrowe, postrzegane są z 
jednej strony jako potężne wsparcie dziecka, jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, a 
jednocześnie oskarżane, wywołujące niepokój, zagrożenia, obawy.

Analiza literatury współczesnej pokazuje, że dzieci traktują media, jako nieodłączną i zu-
pełnie naturalną część swojego życia. Nie bez przyczyny na rynku pojawiają się płyty DVD dla 
niemowląt, gry komputerowe dla nieco starszych, programy telewizyjne skierowane do dzieci 
poniżej szóstego miesiąca życia. Ponadto, coraz częściej i więcej powstaje stron i portali, któ-
rych odbiorcami są małe dzieci. Wielu rodziców docenia tego typu działania wskazując ich 
edukacyjną wartość. Twierdzą, że dzięki komputerowi dzieci poznają literki, uczą się czytać. 
Z telewizora płyną angielskie dźwięki, które wspierają naukę języka, a edukacyjne bajki uczą 
zachowań społecznych. 

Prawidłowe korzystanie przez dziecko z nowych technologii warunkuje w bardzo dużym 
stopniu to, czego uczy się ono z mediów, jakie czerpie korzyści, kim staje się w wyniku tych 
relacji. W tym kontekście dzieciństwo medialne, multimedialne wartościowe z punku widze-
nia rozwoju i wychowania dziecka. Staje się wówczas dzieciństwem: radosnym, atrakcyjnym, 
interaktywnym, wspólnotowym dzięki możliwościom porozumiewania się, komunikacji, ak-
tywnym w świecie mediów, kompensującym braki środowiska rodzinnego i lokalnego, no-
wych możliwości uczestnictwa w kulturze, realizujące się też w przestrzeni mediów, dzieciń-
stwem nowoczesnych szans edukacyjnych i wychowawczych.

Z drugiej strony pojawiają się zarzuty i informacje o zagrożeniach. Wielu specjalistów dopa-

13  J. Izdebska, Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci, [w:] „Wychowanie w Przedszkolu, nr 2
14  J. Izdebska, Dziecko i świat mediów elektronicznych, [w:] „Wychowanie Przedszkolne”, nr 3
15  J. Izdebska, Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci, [w:] „Wychowanie w Przedszkolu, nr 2
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truje się ich w zbyt długim czasie spędzanym przed telewizorem, braku kontroli nad oglądany-
mi programami, zmniejszonej aktywności, zaburzeniach społecznych i emocjonalnych. Jednak, 
popadanie w skrajności - od całkowitego wyeliminowania mediów do nieograniczonego do-
stępu - stanowić może duże zagrożenie dla funkcjonowania społeczno – emocjonalnego dzieci.

Dzieciństwo medialne naznaczone niestety jest zmianami mającymi charakter destrukcyj-
ny. Zagrożenia, jakie stwarzają nowe media, spowodowane są w znacznym stopniu nieracjo-
nalnym korzystaniem z kompetencji dzieci w tym zakresie. Nieprawidłowe relacje z mediami 
wywołują negatywne zmiany w różnych sferach osobowości dziecka – poznawczej, emocjo-
nalnej, motywacyjnej, społecznej. Codzienne, wielogodzinne, bezkrytyczne i bierne podda-
nie się oddziaływaniu mediów elektronicznych wywiera wpływ na organizacje dnia dziecka 
i życie rodzinne. Prowadzić to może do zaniedbywania obowiązków szkolnych, prac na rzecz 
domu, zabaw na świeżym powietrzu, uczestnictwa w kulturze czytelniczej i wyższej16. Kurczy 
się obszar działalności pozadomowej i pozaszkolnej, wszystko powoli przenoszone jest do 
zacisza czterech ścian swojego pokoju. Bardzo często informacje zamieszczane w mediach 
wywołują, zwłaszcza u najmłodszych odbiorców, niepożądane stany i przeżycia emocjonalne. 
Sceny pełne przemocy niejednokrotnie wywołują zachowania agresywne. 

Nowe media zmieniają zdecydowanie rodzaj i zakres komunikacji międzyludzkich w wy-
raźną, postępującą dominację relacji o charakterze pośrednim. Jest to porozumiewanie się 
za pomocą klawiatury, a coraz częściej tylko ekranu, swoistym językiem. Częste przebywa-
nie dzieci w świecie mediów elektronicznych zmienia formułą kontaktów. W coraz większym 
stopniu będą to kontakty z wyboru, krótkie, szybkie, spłycone, zadaniowe, uproszczone w 
swej formie językowej17. 

Bardzo duże korzyści płynące z nowych technologii, ale jednocześnie też zagrożenia cze-
kające w tej przestrzeni na dziecko, nakłaniają do edukacji medialnej przede wszystkim w 
rodzinie i szkole. Jej głównym celem jest tworzenie od najmłodszych lat sprzyjających wa-
runków i sytuacji wychowawczych, dzięki którym dziecko wspomagane przez rodziców, na-
uczycieli i wychowawców – uczy korzystać z mediów elektronicznych, przyswajając ważne 
umiejętności selektywnego wyboru treści medialnych.

4. Metodologia badań
Praca w przedszkolu oraz zainteresowanie przestrzenią medialną w życiu dziecka, skłoni-

ła mnie do przeprowadzenia badań dotyczących wykorzystania nowych technologii medial-
nych przez dzieci w wieku przedszkolnym w domu. 

Przedmiotem badań jest dziecko w wieku przedszkolnym oraz nowe media. Celem teo-
retycznym badań jest określenie roli, jaką spełniają media w życiu dziecka w wieku 3-5 lat. 
Natomiast cel praktyczny dotyczy wysunięcia odpowiednich wniosków mających na celu 
wdrożenia dziecka do racjonalnego wykorzystania nowych mediów. 

Określenie przedmiotu badań i celu pozwala na sformułowanie odpowiednich problemów 
badawczych. Głównym problemem pracy jest pytanie: Jaką rolę odgrywają nowe media w 
życiu dziecka w wieku przedszkolnym? Ze względu na ogólny charakter problemu główne-
go można wyróżnić następujące problemy szczegółowe:

1. Z jakimi nowymi mediami mają kontakt dzieci w swoim domu?
2. W jakim celu wykorzystują nowe media?
3. Ile czasu dziennie poświęcają na korzystanie z mediów?
4. W jaki sposób rodzice dbają o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci?
5. W jakim wieku dziecko przedszkolne ma największy kontakt z mediami?

16  Tamże
17  Tamże
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6. Czy chłopcy i dziewczynki wykorzystują media w tym samym celu?
Rozwiązanie powyższych problemów pozwoli na wysunięcie prawidłowych wniosków do-

tyczących wpływu mediów na małe dziecko.
Z analizy literatury współczesnej oraz własnych doświadczeń i obserwacji można wysu-

nąć następującą hipotezę główną: Zakłada się, że nowe media odgrywają w życiu dziecka 
przedszkolnego dużą role, wpływają na jego rozwój poznawczy?

W odniesieniu do sformułowanych szczegółowych problemów badawczych można przyjąć 
następujące hipotezy szczegółowe:

1. Zakłada się, że dzieci w wieku przedszkolnym mają głównie dostęp do smartfonów, ta-
bletów, laptopów i oczywiście telewizji.

2. Przypuszcza się, iż wykorzystują je głównie do różnych gier przygodowych i edukacyjnych, 
słuchania muzyki dla dzieci, oglądania bajek, nauki liter, liczb i czytania, nauki języka obcego

3. Twierdzi się, że dzieci coraz więcej czasu poświęcają na korzystanie z mediów, kosztem 
wyjść na plac zabaw, czy zabawy ruchowe w domu.

4. Uważa się, że rodzice dziecka przedszkolnego dbają o jego bezpieczeństwo w sieci. Kon-
trolują, treści z jakich korzystają, wspólnie z dzieckiem wykorzystują media.

5. Twierdzi się, że dzieci już w najmłodszej grupie przedszkolnej (2,5 i 3 lata) mają kontakt 
z mediami, a im starsza grupa tym większe kompetencje medialne dzieci.

6. Przypuszcza się, że chłopcy i dziewczynki wykorzystują nowe media w podobnych ce-
lach, tylko z różną częstotliwością. 

W poniższej tabeli przedstawione są zmienne określone w badaniach i ich wskaźniki.

Zmienne Wskaźniki

Zmienna niezależna:
- dziecko w wieku przedszkolnym

Zmienne zależne:
- nowe media

- cele wykorzystania nowych mediów 

- czas spędzony na korzystaniu z mediów

- bezpieczeństwo w sieci

- wiek
- płeć

- rodzaje nowych mediów: tablety, 
laptopy, smartfony, telewizja

- oglądanie bajek
- gry edukacyjne
- inne gry
- słuchanie muzyki
- nauka liter
- nauka liczb
- nauka czytania 
- nauka języka angielskiego

- mniej niż 30 min.
- 30 min.-1 godz.
- 1-2 godz.
- powyżej 2 godz.

- kontrola rodziców

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, natomiast narzędziem była ankieta doty-
cząca wykorzystania nowych mediów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Metodą wspoma-
gającą była obserwacja dzieci oraz rozmowy na temat mediów.
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Badania zostały przeprowadzone w Przedszkolu Niepublicznym AQQ w Kielcach w grupie 
dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Kwestionariusz ankiety wypełniło 70 rodziców. 

5. Wyniki badań.
Badania przeprowadzono wśród rodziców na temat kompetencji ich dzieci. Wykres 1 

przedstawia wiek i płeć dzieci badanych rodziców.
Wykres 1. Wiek i płeć dzieci

Wykres przedstawia, że dzieci w wieku 3 lat było 21, w wieku 4 lat – 26, a dzieci 5-letnich 
– 22. W pierwszych grupach wiekowych, więcej było dziewczynek, natomiast wśród starszej 
grupy większość stanowili chłopcy.

Wykres 2. Rodzaje mediów, z jakich korzystają dzieci

Źródło: wyniki badań własnych
Wyniki badań pokazują, że ich dzieci mają dostęp do mediów. Korzystają z nich z dużą łatwo-

ścią. Chętnie po nie sięgają. Większość z nich (ponad 50%) korzysta przede wszystkim z table-
tów, które mają na własność (dostały w prezencie). Rzadziej z laptopów, najmniej z telefonów, 
chociaż nimi też sprawnie się posługują, Oczywiście telewizja jest obecna w ich życiu (95%). 
Tylko 2% rodziców, udzieliło odpowiedzi, że ich dziecko nie ma w ogóle dostępu do mediów.

Kolejny wykres obrazuje, ile czasu dziennie dzieci w wieku przedszkolnym spędzają czasu 
na korzystaniu z mediów.
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Wykres 3. Czas spędzany na korzystaniu z mediów

Źródło: wyniki badań własnych
Dzieci najmłodsze (w wieku 3 lat) spędzają przed ekranem telewizji bądź komputera 

mniej niż pół godziny (56%), znaczna część (27%) – pół godziny. Tylko 3% powyżej 2 godzin. 
U czterolatków czas używania nowych mediów wydłuża się. Wciąż większość spędza mniej 
niż pół godziny, ale prawie tyle samo dzieci poświęca temu zajęciu już pół godziny dziennie. 
Całkowicie sytuacja zmienia się u najstarszych badanych dzieci, gdzie 30% spędza ponad pół 
godziny. Co ciekawe, 13% korzysta z mediów powyżej 2 godzin. Wnioskuje się, zatem, że im 
dziecko starsze tym więcej czasu poświęca na korzystanie z mediów. Należy też zbadać, w 
jakim celu wykorzystywane są nowe media. Wyniki pokazuje wykres 4.

Wykres 4. Wykorzystanie mediów
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Źródło: wyniki badań własnych
Do czego wykorzystywane są nowe media przez dzieci? Wyniki pokazują, że głownie do 

oglądania bajek. Taką odpowiedź wskazało 80% rodziców. Na drugim miejscu są różnego ro-
dzaju gry, w tym edukacyjne i przygodowe (76%). Ponadto, korzystając z tabletów, uczą się ję-
zyka angielskiego poprzez słuchanie różnych piosenek, gry w których językiem przewodnim 
jest angielski (46%). Ponad połowa dzieci uczy się liczb i liter. Mniejsza ilość słucha muzyki 
(28%), czy uczy się czytania (18%).Dzieci w wieku 3-5 lat wykorzystują media głównie w 
celach rozrywkowych i edukacyjnych. Kolejny wykres przedstawia, czy rozkład procentowy 
jest taki sam u chłopców jak i u dziewczynek.

Wykres 5. Wykorzystanie mediów z podziałem na płeć

Źródło: wyniki badań własnych
Chłopcy i dziewczynki wykorzystują media w tych samych celach. Warto jednak zwró-

cić uwagę na to, że chłopcy częściej używają tabletów, czy laptopów do gier strategicznych 
i przygodowych (56%), dziewczynki raczej wolą gry edukacyjne (42%), częściej też słuchają 
muzyki (17%), chłopcy (11%). Dodatkowo, są bardziej zainteresowane nauką języka obcego 
(29%), 17% badanych chłopców przejawia takie zainteresowania. Wynika z tego, że chłop-
cy są bardziej nastawieni na rozrywką, którą gwarantują im gry strategiczne i przygodowe. 
Dziewczynki oprócz rozrywki są nastawione także na edukację.

Ostatni wykres pokazuje, w jaki sposób rodzice dbają o bezpieczeństwo swojego dziecka 
w świecie mediów.
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Wykres 6. Kontrola rodziców

 
Źródło: wyniki badań własnych
Na szczęście, praktycznie wszyscy rodzice dbają o bezpieczeństwo dziecka w sieci. Tylko 4% 

badanych nie podejmuje żadnych działań. Instalują blokady, mające na celu ograniczenie dostę-
pu do niepożądanych stron czy programów telewizyjnych. Razem z dzieckiem korzystają z no-
wych technologii, uczą ich racjonalnego użytkowania oraz kontrolują czas spędzany „z mediami”. 

Z obserwacji prowadzonych w przedszkolu, można zauważyć, że dzieci dodatkowo spraw-
nie posługują się smartfonami, potrafią samodzielnie je odblokować, robią zdjęcia, przeglą-
dają galerię zdjęć, wyłączają budzik. Często też opowiadają, co robią na swoich tabletach, 
głównie dzielą się wrażeniami z obejrzanych bajek, czy też słuchanej muzyki. Zdarza się, że 
wchodząc do przedszkola mają w ręku telefon rodzica i kończą grać w swoja ulubioną grę. 
Często też rodzice dla dzieci ściągają nowe gry, razem z nimi przeżywają wydarzenia z „prze-
chodzonych” poziomów. Przedszkolaki często też reagują płaczem i krzykiem, gdy rodzice, nie 
chcą dać im telefonu czy tableta.

Wnioski
Media już od najmłodszych lat odgrywają znaczącą rolę w życiu dziecka. W domu mają do 

nich ciągły dostęp. Dzieci, zwłaszcza najmłodsze, potrzebują kierunkowskazów, które wskażą 
im właściwą drogę postępowania podczas każdej czynności. Dorośli uczą je chodzić, mówić, 
jeździć na rowerze, robić babki z piasku, ubierać się i jeść. Ich zadaniem jest również pokazanie 
dziecku, jak korzystać z telefonu i komputera. Nie powinni używać mediów jako „opiekunki” 
do dziecka, bowiem ani komputer, ani telewizor nie uczą dialogu. Spędzanie wolnego czasu 
wyłącznie przed komputerem i telewizorem ogranicza aktywność ruchową i społeczną dzieci 
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(rośnie masa ciała, zmniejsza się liczba przyjaciół).We współczesnym świecie dostęp dzieci do 
mediów wydaje się nieunikniony, w związku z tym zapoznanie się z zasadami profilaktyki cy-
berprzemocy jest obowiązkiem rodzica. Media są zdobyczą, która może przynieść wiele korzy-
ści związanych z edukacją najmłodszego pokolenia, należy jedynie racjonalnie z nich korzystać.

Założone hipotezy potwierdzają się, wyniki badań pokazują, iż media obecne są już wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym. Są one dla nich proste w obsłudze. Korzystają z telefonów, 
tabletów, czy laptopów. Wykorzystują je w celach rozrywkowych ale i edukacyjnych, a czas 
spędzany z mediami wydłuża się wraz z wiekiem użytkowników. Na tym etapie, rodzice kon-
trolują swoje pociechy, dbają aby nie padły ofiarom cyberprzemocy.

Streszczenie
Praca zawiera rozważania teoretyczno-empiryczne na temat kompetencji medialnych 

dziecka w wieku 3-5 lat. Kompetencje te wpływają na rolę, jaką media zaczynają odgrywać w 
życiu małego dziecka. Wkraczają one w jego świat niepostrzeżenie i zadomowiają się w nim 
bardzo szybko, kusząc swoją atrakcyjnością, zmiennością i natychmiastowością. Głównym ce-
lem pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola mediów w życiu współ-
czesnego dziecka. Przygotowanie metodologiczne oraz przeprowadzona ankieta wśród rodzi-
ców dzieci przedszkolnych pozwoliła na interpretację wyników, które pokazują, że dziecko 
od najmłodszych lat otoczone jest mediami, wykorzystywane są one przez dzieci głównie 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych. Nad całym tym procesem czuwają rodzice, którzy 
mają świadomość, że media pozytywnie mogą wpłynąć na rozwój intelektualny, emocjonalny 
i społeczny ich pociech, ale tylko wtedy, gdy będą z nich racjonalnie korzystać. Kompetencje 
medialne dziecka przedszkolnego uwarunkowane pracą przedszkola i rodziców z pewnością 
uchronią je w przyszłości przed zagrożeniami, których liczba jest tak samo duża jak i szans.

Słowa kluczowe: nowe media, dziecko w wieku przedszkolnym, kompetencje medialne, rodzina

Abstract
Children online – the media competences acquired at home
The work includes theoretical and empirical considerations regarding the media compe-

tence amongst the children aged 3-5 years old. These competences affect the role the media 
are beginning to play in the life of a small child. They enter unnoticed into his or her world 
and domesticate it very quickly, luring with its attractiveness, volatility and quickness. The 
main aim of this work is an attempt to answer the question, what is the role of the media in 
the life of the modern child. Both methodological preparation as well as a conducted survey 
among parents of preschool children allowed the interpretation of the results, which show that 
children from an early age are surrounded by the media, they are used mainly by children for 
entertainment and education. The whole process is supervised by parents who are aware that 
the media can positively affect the development of intellectual, emotional and social spheres of 
their children, but only if they are used rationally. Media literacy of the preschool children are 
conditioned by the nursery and parents’ combined work and can certainly protect children.

Key words: New media, child of preschool age, media competences, family
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