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Vplyv médií na dieťa
Detský vek jednoznačne ovládla televízia, film a počítače.
Všetky médiá prinášajú nejaké informácie.
V tom zmysle sú aj socializačnými prostriedkami, pretože prezentujú určité modely
správania, ktoré ponúkajú možnosť napodobňovania.
Dieťa ich chápe ako normu a vôbec o nich nepochybuje, nevidí rozdiel medzi
fikciou(predstavou) a skutočnosťou.
Určité vzory správania môže preberať aj nevedome.
Mediálne programy modelujú detskú osobnosť tým, že deťom ukazujú príbehy,
v ktorých sú ponúkané určité spôsoby správania sa.
Najviac ovplyvniteľnou skupinou sú deti vo veku okolo 9 rokov.
Vyplýva to z toho, že tieto deti sú natoľko vyspelé, že rozumejú a pamätajú si dej programov
a vlastnosti hlavných postáv.
Médiá majú všeobecne rôzne funkcie, a preto môžu ovplyvňovať sebavedomie a môžu
slúžiť na odreagovanie a kompenzovanie skutočných sociálnych kontaktov.
Mediálne príbehy môžu byť odlišne vnímané a interpretované.
1. Dieťa sa identifikuje s postavami , ktoré sa mu nejakým spôsobom podobajú a
pripomínajú mu jeho vlastný život.
2. Dieťa sa identifikuje s ideálom, čo mu umožňuje aspoň symbolicky dosiahnuť niečo, čo
v skutočnosti mu nie je dostupné.
3. Dieťa môže mať potrebu identifikovať sa s negatívne hodnotenou postavou, ktorá
nekoná v rámci noriem a robí všeobecne zakázané veci , ale je pre neho niečím atraktívna.
Násilie, ktoré je prezentované v mediálnom príbehu môže fungovať ako podnet
k podobnému správaniu.
Programy obsahujúce násilie najviac ohrozujú deti vo veku 12 rokov.
Je to preto ,že nevedia odlíšiť realitu od skutočnosti.
V tomto smere sú viac ovplyvniteľní chlapci, pretože násilie býva spojené s ich mužskou
pozíciou a agresívny jedinec má v ich ponímaní vysokú prestíž.
Násilie býva v médiách prezentované ako bežná súčasť života a zvýšená frekvencia
takýchto scén vedie k mylnej predstave, že ide o bežnú a normálnu záležitosť.
Veľký vplyv na to majú aj rodičia, ktorí tieto programy sledujú a aký k nim majú postoj.
Médiá však nie sú jediným faktorom, ktorý by agresívne správanie ovplyvňoval , sú len
jedným z faktorov, ktoré toto správanie posilňujú.
Považujeme za potrebné tieto programy eliminovať, pretože ich vplyv nie je možné
v žiadnom prípade považovať za pozitívny.
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