
 

ABSTRACT 

This study offer an insight into the most important subjects in the research 
into children and media. Childhood is not only a phase of life but also a 
social construction that is influenced by historical, political, and economic 
factors. The changes in the ideas about childhood go hand in hand with 
changes in media content designed for children. 

 
The study also briefly outlined the history of research into children and 
media. Although the subject of children and their media has been debated 
for centuries, research only really got going after the arrival of television. 
The first research focused mainly on the behavioral effects of media. Later 
the research attention shifted to cognitive and emotional effects, and there 
came more interest in children's media preferences. This shift in the focus of 
the research was caused by the rise of cognitive psychology, the paradigm 
of the active child, and the increasing interest in kids' culture from critical 
media. 
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REZUMAT 
Acest studiu oferă o înţelegere a celor mai importante subiecte din 
cercetările efectuate asupra copiilor şi a mass-mediei. Copilăria nu este 
doar o etapă din viaţă ci şi un edificiu social influenţat de factori istorici, 
politici şi economici. Schimbările care au loc privitor la copilărie merg mână 
în mână cu schimbările din mass-media concepute pentru copii. 

 
De asemenea, acest studiu a punctat pe scurt istoria cercetărilor efectuate 
asupra copiilor şi a mass-mediei. Cu toate că acest subiect al copiilor şi 
mass-media a fost dezbătut timp de câteva secole, cercetările au început 
doar după apariţia televiziunii. Primul studiu s-a concentrat în principal pe 
efectele comportamentale ale mass-mediei. Ulterior, atenţia a căzut asupra 
efectelor cognitive şi emoţionale, şi a avut loc un interes tot mai mare în 
preferinţele copiilor legate de mass-media. Această schimbare a atenţiei 
cercetărilor a fost cauzată de apariţia psihologiei cognitive, a paradigmei 
copilului activ şi de creşterea interesului copiilor faţă de cultura critică a 
mass-mediei. 
 
Concepte cheie: copilărie, mass-media, efecte comportamentale, efecte 
cognitive şi emoţionale, copil activ 
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PERSPECTIVE ASUPRA MASS-MEDIEI ŞI COPILĂRIEI DIN SEC. al XVIII-lea 
Procesul predării şi al învăţării a fost modificat de convergenţa unei varietăţi de progrese 

tehnologice, educative şi pedagogice recente (Bonk & King, 1998; Marina, 2001). Tehnologia 

pune în discuţie limitele structurilor educaţionale care au facilitat în mod tradiţional învăţarea. 

Progresele recente în tehnologia computerelor şi răspândirea PC-urilor, software de 

productivitate, multimedia şi resursele de reţea din ultimul deceniu, au anunţat dezvoltarea şi 

implementarea unor strategii de predare noi şi inovative. Pedagogii care susţin integrarea 

tehnologiei în procesul de învăţare cred că aceasta va îmbunătăţi învăţarea şi va pregăti mai 

bine elevii pentru a participa în mod eficient la un loc de muncă din secolul XXI (Butzin, 2000; 

Hopson, Simms, & Knezek, 2002; Reiser, 2001).  

Studiile istorice au arătat că, până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea nu a existat nicio 

încercare voită de a dezvolta în mijloace media concepte speciale sau intenţionate pentru copii. 

Existau cărţi pentru adulţi pe care copiii le citeau cu plăcere, cum ar fi Robinson Crusoe (1719) şi 

Călătoriile lui Gulliver (1726), dar nu a fost scrisă nicio carte care să fie adaptată la nivelul cognitiv 

şi emoţional al unui copil.  

Până în secolul al XVIII-lea copiii şi adulţii care puteau citi, răsfoiau aceleaşi texte: Biblia, 

broşuri ieftine şi, ocazional, ziare. Cărţile dezbăteau subiecte precum sărăcia, boala şi moartea, dar 

şi adulterul, beţia şi sexualitatea. Ziarele conţineau ştiri politice şi militare, precum şi ştiri 

senzaţionale cum ar fi dezastre naturale înspăimântătoare, boli contagioase, vrăjitorii şi naşteri 

anormale. Nu a existat nicio încercare de a proteja copiii de aceste realităţi dure. Această situaţie a 

început încetul cu încetul să se schimbe în jurul anului 1770. Şcolile au început să înlocuiască 

ziarele cu cărţi pentru copii. Ziarele, care până atunci serveau drept material educativ ieftin, au fost 

considerate a fi nepotrivite pentru copii de către pedagogii moralişti din acea vreme. Celelalte 

materiale obişnuite de lectură, precum Biblia şi basmele au fost adaptate experienţei şi nivelului 

emoţional al copiilor. 

Măsurile luate pentru a cenzura mijloacele media tipărite pentru copii nu au putut fi separate 

de filosofia iluministă a secolului al XVIII-lea. Filosofii iluminişti şi-au format ideile pe credinţa că 

omul este prin natura sa bun şi curat, şi că diferenţele individuale pot fi atribuite circumstanţelor din 

mediul înconjurător. Mediul poate fi o influenţă pozitivă şi stimulatoare pentru copii, dar el poate 

avea şi un efect negativ şi distructiv. Filosoful francez Rousseau a fost unul dintre primii care au 

arătat că un copil trebuie crescut în libertate într-un mediu protejat, separat de influenţele lumii 

adulte care pot denatura. În cartea sa Émile ou l'éducation (1762) Rousseau a pledat pentru o 

copilărie care nu se bazează pe confruntare şi conformare, ci pe educaţie. Pe parcursul acestei 

educaţii, copiii trebuie să se descopere pe ei înşişi, fără a fi supuşi îngrijorărilor şi temerilor lumii 

adulte. Rousseau credea că cu cât este mai fericită şi mai lipsită de griji copilăria, cu atât la 

maturitate, copiii vor manifesta mai puţină suspiciune şi agresiune.  

Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, însă, această copilărie nouă, nevinovată a rămas 

privilegiul artistocraţiei şi a clasei mijlocii superioare. Doar după introducerea unei anumite 

legislaţii sociale, cum ar fi educaţia obligatorie şi interzicerea angajării copiilor, fenomenul 

copilăriei a pătruns în toate straturile populaţiei. Majoritatea acestor copii (şi părinţii lor) nu aveau 

acces la media scrisă, pur şi simplu erau analfabeţi. Doar prin anul 1900 conceptul de copilărie, cu 

ingredientele sale de inocenţă, lipsă de griji, distracţie şi joacă, s-a răspândit în toate straturile 

populaţiei. Aceeaşi creştere s-a manifestat şi în mijloacele media concepute pentru copii.  
 

ROLUL TELEVIZIUNII ŞI COPILĂRIA LIPSITĂ DE GRIJI 
Un studiu realizat de Maccoby în 1951 arată că preferinţele copiilor pentru televiziune nu se 

limitau doar la programele pentru copii. Motivul pentru care copiilor le place să vizioneze 

programele pentru adulţi este acela că aceste programe satisfac nevoile lor de a se orienta înspre 

lumea adultă. În plus, aceste programe le oferă copiilor o experienţă normală a unor subiecte care îi 
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interesează pe ei şi pe contemporanii lor, făcând interacţiunea socială cu egalii lor mai uşoară. În 

final, vizionând programe pentru adulţi, statutul lor între cei de vârsta lor pare a creşte (Paik, 2001).  

Studiile istorice au arătat că expunerea copiilor la un conţinut al mass-mediei conceput 

pentru adulţi este într-adevăr unic televiziunii. Aşa cum am menţionat mai sus, copiilor le-a fost 

întotdeauna mai greu să citească texte concepute pentru adulţi, fie pentru că nu puteau citi, fie 

pentru că înţelegerea lor era limitată. Şi radioul are grupuri ţintă separate mai mult decât 

televiziunea. Părinţii şi copiii negociază cu privire la ce pot face şi la ce trebuie făcut, şi în funcţie 

de rezultatul acestor negocieri se decide asupra acţiunii. Părinţii din ziua de azi sunt mult mai 

indulgenţi, adesea se simt vinovaţi, şi fac mult mai multe pentru a se asigura că copiii lor nu duc 

lipsă de nimic. Acest lucru poate fi explicat cu ajutorul câtorva factori: părinţii au venituri mai mari 

şi un nivel educaţional mai bun decât altădată; ei au mai puţini copii şi îi au la o vârstă mai 

înaintată; şi există tot mai mulţi părinţi divorţaţi şi familii cu un singur părinte (McNeal, 1992). Este 

inevitabil faptul că indulgenţa crescândă a părinţilor afectează şi felul în care copiii se folosesc de 

mijloacele media. Interesul manifestat de copii, în media concepută pentru adulţi, nu este nou. Cu 

toate acestea, ceea ce este nou este faptul că părinţii sunt tot mai toleranţi cu privire la conţinutul 

mass-mediei la care le permit copiilor lor să fie expuşi. Bineînţeles, schimbările în copilărie nu au 

loc într-un vid; climatul trebuie să fie potrivit pentru schimbare. Încă din anii 1960 multe grupări 

politice, jurnalistice şi culturale au simţit nevoia de a discuta despre normele şi idealurile existente. 

Unul dintre idealurile sociale împotriva căruia mulţi s-au răzvrătit este paradigma copilului 

vulnerabil. În mod special, separarea tradiţională dintre copii şi adulţi şi relaţiile de putere autoritară 

au fost discutate şi reluate în considerare. Se poate concluziona că schimbările din copilărie au avut 

loc în acelaşi timp cu apariţia televiziunii. 

Cu siguranţă că televiziunea şi-a jucat rolul ei, dar nu poate fi considerată a fi singura cauză 

a acestor schimbări. Atât democratizarea relaţiilor familiale cât şi dezaprobarea socială a copilului 

vulnerabil oferă, într-un final, explicaţii plauzibile pentru schimbările din copilărie. Există diferite 

concepţii care pot fi plasate pe un continuum între două paradigme extreme: una a copilului 

vulnerabil iar celălaltă a copilului împuternicit. Paradigma copil vulnerabil priveşte copiii ca şi 

creaturi pasive şi inocente, care trebuie să fie protejate de orice rău, în special de mijloacele media. 

Adepţii acestei paradigme cred că efectele mass-mediei sunt mari şi copiii sunt influenţaţi în număr 

mare de ea.  

Direct opusă paradigmei copilului vulnerabil este paradigma copilului împuternicit. Adepţii 

acestui concept pot fi găsiţi adesea în cercuri comerciale şi de marketing. Cu toate că timp de secole 

au existat îngrijorări şi discuţii privitoare la efectele mass-mediei asupra copiilor, cercetările 

empirice asupra acestui subiect au avut loc doar începând cu anii 1960.  

Primele cercetări empirice legate de efectul mass-mediei asupra copiilor au fost inspirate în 

mare parte de teorii generale ale mass-mediei asupra publicului. Aceste teorii generale ale efectelor 

au luat naştere în perioada interbelică,  încurajate de analize ale unor tehnici de propagandă de 

succes folosite în Primul Război Mondial. Aceste teorii timpurii, precum cea a lui Lasswell (1927), 

formează baza modului în care noi gândim astăzi privitor la efectele mass-mediei asupra 

individului, respectiv asupra societăţii. Ele se bazau pe premisa că mass-media a avut un efect mare 

şi uniform şi că publicul era pasiv şi uşor de influenţat prin urmare, aceste teorii fiind numite 

teoriile acului hipodermic, teorii stimul-răspuns, sau teoriile efectelor uniforme.  

Cercetătorii moderni cred, de asemenea, că efectele mass-mediei asupra copiilor depind de 

felul în care copilul se raportează la conţinutul mass-mediei la care este expus. S-a constatat adesea 

că efectul violenţei din mass-media asupra copiilor este mai mare atunci când un copil urmăreşte cu 

plăcere actul de violenţă din media, când el se identifică cu personajul violent principal, sau când 

presupune că acea violenţă fictivă este reală. 
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INFLUENŢA PSIHOLOGIEI COGNITIVE ŞI PARADIGMA COPILULUI ACTIV 
Primele studii academice asupra copiilor şi a mass-mediei au apărut la începutul anilor 1960. 

Aceste studii s-au concentrat în principal pe efectul televiziunii asupra comportamentului copiilor. 

Cercetările efectuate cu privire la efectele mass-mediei asupra percepţiei şi emoţiei au avut loc la 

începutul anilor 1970 şi 1980. Unul dintre primii cercetători ai efectelor televiziunii legate de 

comportament a fost Albert Bandura care a conceput o serie de experimente (de exemplu., Bandura, 

1965) pentru a testa Teoria Învăţării Sociale.  

Presupunerea acestei teorii, este că un copil învaţă cum să se comporte în două feluri: prin 

experienţa directă şi prin observarea comportamentului celorlalţi. Un copil examinează felul în care 

oamenii se comportă în anumite situaţii şi care sunt consecinţele lor. Dacă aceste consecinţe sunt 

pozitive, copilul va fi înclinat să adopte acel comportament. Cu toate acestea, în cazul în care 

consecinţele sunt negative, este foarte puţin probabil ca şi copilul să se comporte în acest fel.  

Potrivit lui Bandura, aceste principii funcţionează la fel atunci când copiii observă 

comportamentul oamenilor din media. Teoria lui Bandura (1973) a fost iniţial inspirată de 

behaviorism, şcoala psihologică care ignoră procesele mintale interne şi presupune că, 

comportamentul oamenilor este în întregime determinat de influenţe pozitive şi negative din mediul 

înconjurător social. Bandura şi-a bazat ideile pe concepţia că efectele mass-mediei erau mari şi 

uniforme. Copiii erau consideraţi a fi tabula rasa, un început nou, care într-un mod pasiv, prin 

influenţele mediului în care trăiesc (familie, subcultură, şi mass-media) erau manevraţi în rolurile 

lor sociale.  

Teoria lui Bandura ignora ideile modelelor de efect selective, care erau deja cunoscute la 

acea vreme. Abordarea iniţială stimul-răspuns a efectelor mass-mediei asupra copiilor a fost 

înlăturată în anii 1970 – 1980 de către Bandura. La acea vreme, s-a pus un mare accent în cadrul 

ştiinţei comunicării şi a psihologiei asupra rolului activ al copilului. Această atenţie acordată 

copilului activ poate, pe de o parte să fie explicată de apariţia tradiţiei utilizării şi gratificaţiilor, 

care presupune că utilizatorii mass-mediei, inclusiv copiii, caută în mod activ şi selectiv informaţii 

şi amuzament pentru a-şi satisface o anumită nevoie.  

Pe de altă parte, atenţia crescândă asupra copilului activ a fost cauzată de apariţia 

psihologiei cognitive, care în anii 1960 a înlocuit behaviorismul ca şcoală de gândire principală. 

Psihologii cognitivişti studiază felul în care copiii şi adulţii dobândesc, organizează, reţin şi folosesc 

percepţia (citesc:cunoştinţe) pentru a-şi controla comportamentul. În opoziţie cu behaviorişti, 

cognitivişti se concentrează pe felul în care procesele interne cognitive pot creşte, descreşte, sau 

schimba efectul informaţiei din mediu. Unul dintre psihologii cognitivişti care au influenţat 

psihologia copilului american din anii 1970 a fost elveţianul Jean Piaget (1896–1980).  

Piaget (1929) a încercat să explice comportamentul copiilor folosind ipoteze specifice ale 

structurilor lor interne cognitive, numite scheme. Piaget a presupus că copiii folosesc aceste scheme 

pentru a înţelege lucrurile pe care le văd, le aud, le miros şi le simt. Cu toate acestea, datorită 

faptului că schemele copiilor se modifică foarte mult pe măsură ce aceştia cresc, copiii mai mici şi 

cei mai mari reacţionează diferit la informaţia pe care o primesc prin mediul înconjurător. Ideile lui 

Piaget privitoare la diferenţele dintre structurile cognitive ale copiilor în diferitele etape ale vieţii lor 

au fost acceptate în mare măsură. Studiile asupra copiilor şi a mass-mediei au fost stimulate şi 

influenţate de concepţiile lui. Atenţia cercetătorilor, care iniţial s-au concentrat pe comportamentul 

copiilor, s-a extins la efectele cognitive. A existat o concentrare tot mai mare asupra variabilelor 

precum atenţia, înţelegerea şi memoria conţinuturilor programelor din mass-media. De asemenea,  

s-a acordat o atenţie sistematică diferenţelor individuale în procesarea conţinutului media. De 

exemplu, cercetătorii s-au concentrat asupra modului în care nivelul cognitiv al copiilor 

influenţează atenţia şi reacţiile lor emoţionale la conţinutul media.  

Bandura (1986), unul dintre primii cercetători ai efectelor, şi-a modificat Teoria Învăţării 

Sociale potrivit schimbării cognitive din psihologie şi concepţiilor privitoare la copilul activ. Într-o 
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versiune mai modernă, Bandura a pus un accent mai mare pe procesele cognitive şi autoregulatoare 

ale copiilor. El nu mai considera că mass-media ar avea vreun efect, ci că efectul depindea de 

caracteristicile mesajului transmis prin media, de particularităţile copilului şi ale mediului 

înconjurător. Presupunerea psihologilor din mass-media că efectele asupra copiilor sunt 

condiţionate şi selective este acum atât de răspândită încât trebuie să fie considerată una din 

paradigmele fundamentale ale cercetărilor efectelor mass-mediei.  
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