
Rodzicom ku uwadze 

Marzec- kwiecień 2015r. 

Co warto wiedzieć o wpływie mediów na życie rodzinne? 

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowania i socjalizacji, jest najstarszą 

instytucją wychowania naturalnego o niepowtarzalnym wpływie wychowawczym.  

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Spełnia bardzo ważne 

i odpowiedzialne funkcje. Jako grupa wychowawcza oddziałuje na dzieci przez sam fakt 

uczestniczenia w niej. Proces wychowawczy dokonuje się w toku codziennego życia, podczas 

pracy i w czasie wypoczynku. 

 Od prawidłowego funkcjonowania rodziny zależy, w jaki sposób będzie przebiegał 

rozwój dziecka, czy klimat emocjonalny w rodzinie będzie sprzyjał dobrym relacjom, 

wzmacnianiu więzi rodzinnych, przyjemności z bycia razem. 

Od jej właściwego działania zależy, czy dzieci będą szczęśliwe, czy też nie, czego skutkiem 

może być ucieczka w świat mediów elektronicznych. 

Wpływ rodziny na kształtowanie się poprawnych relacji dziecko- media jest bardzo 

duży. Media masowe otworzyły przed rodziną świat zarówno realny jak i fikcyjny. 

Wywierają one znaczny wpływ na życie rodzinne. 

Rodzina nie może unikać mediów, ale to od rodziców zależy, w jaki sposób będą one 

wpływały na życie rodzinne i więzi łączące jej członków. 

Ważne jest, aby rodzice posiadali wiedzę i kompetencje medialne, które racjonalnie 

stosowane służyć będą wspomaganiu procesu wychowania w rodzinie i jej integracji. 

Rodzice chcąc wykształcić prawidłowe relacje dziecko- media powinni wyrabiać 

w dzieciach nawyk racjonalnego i selektywnego korzystania z nich. 

Zły przykład dają dzieciom rodzice, którzy bez ograniczeń korzystają z Internetu. 

Dlaczego należy ograniczać dostępność mediów w rodzinie? 

 Media cyfrowe zaburzają życie rodzinne, osłabiają więzi rodzinne. 

 Mają silne działanie uzależniające zarówno na dzieci jak i na dorosłych. Może to 

prowadzić do uzależnień podobnych do tych od substancji psychoaktywnych. 

 Są łatwo dostępnym źródłem szkodliwych treści, szczególnie pornografii. 

 Sieć sprzyja anonimowej agresji. 

 Liczba zachowań brutalnych w agresywnych grach komputerowych jest większa od 

tych, które spotykamy w najbardziej brutalnych filmach akcji. 



 Portale społecznościowe tworzą nieprawdziwy obraz budowania więzi społecznych 

i narażają szczególnie dzieci i młodzież na niebezpieczne kontakty. 

 Przywiązanie do mediów cyfrowych zabija wartościową kulturę rodzinną. 

 Infoholizm negatywnie wpływa na kontakty ze środowiskiem, wyniki w szkole oraz 

rozwój kompetencji społecznych dziecka. 

 Częste, niekontrolowane korzystanie z mediów cyfrowych prowadzi u nastolatków do 

unikania spotkań z rówieśnikami, do zaniedbania nauki, wycofania się z życia 

rodzinnego. 

 Pojawiają się konflikty rodzinne w związku z korzystaniem z mediów cyfrowych. 

 Coraz częściej występuje potrzeba korzystania z danego medium w coraz większym 

wymiarze czasowym. 

 Pojawia się złe samopoczucie, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe. 

 Wczesne korzystanie z komputera przez dzieci może powodować trwałe, niekorzystne 

zmiany w mózgu. 

Jak ograniczać dostępność mediów cyfrowych w rodzinie? 

 Warto jest ustalić zasady korzystania z mediów cyfrowych i konsekwentnie ich 

przestrzegać. 

 Należy wyeliminować oglądanie telewizji podczas posiłków, mieć czas na wspólne 

rozmowy, bycie razem. 

 Warto jest wzbogacać swoje kompetencje wychowawcze w zakresie wpływu mediów 

elektronicznych na życie rodzinne i rozwój psychospołeczny dzieci. 

 Konieczne jest zainstalowanie w komputerze, tablecie, smartfonie programu kontroli 

rodzicielskiej. 

 Nie należy zezwalać, aby nastolatek grał na komputerze lub przebywał w Internecie 

do późnych godzin wieczornych lub nocnych. 

 Należy uczyć dzieci nieinwazyjnego korzystania z sieci. 

 Warto jest uczyć dziecko wykonywania różnych czynności takich jak np. sprzątanie 

bez udziału telewizji, telefonu komórkowego, Internetu. 

 Warto jest podczas uroczystości rodzinnych nie korzystać z telewizji. 

 Wskazane jest włączenie telewizora tylko podczas planowego oglądania programów. 

 Warto organizować w sposób aktywny czas wolny dla całej rodziny. 

 

 

 



 

 


