


O czym będziemy mówić?

• O kompetencji medialnej 

i zadaniach szkoły w jej 

kształceniu

• O edukacji medialnej w nowej 

podstawie programowej

• O programie edukacji medialnej 

Media Aktywni



Kompetencja medialna



Media Literacy

Czytać/Słuchać /Mówić /Pisać /Myśleć /Rozumieć 

/Tworzyć /Oceniać/Wybierać /Komunikować



o. John Culkin, Marshall McLuhan

Media są 

językami



Europejska definicja media literacy

the ability to access, analyse and evaluate 

the power of images, sounds and 

messages ... and to communicate 

competently in media available on a 

personal basis...

Audiovisual and Media Policy. Europe, Media Literacy, 

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm#what



Edukacja medialna 

Kompetencja medialna

Are You 

media literate?



Edukacja medialna nie jest

• Edukacją przez media

• Mediami w edukacji

• Edukacją dziennikarską

• Technologią informacyjną

• Nie polega wyłącznie na ochronie 
małoletnich odbiorców

• Choć może się z tym wszystkim wiązać,
jest przede wszystkim kształceniem 
kompetencji (umiejętności)

• Wychowaniem do mediów (postawy, 
wartości)



Siedem sztuk wyzwolonych

• trivium

– gramatyka

– retoryka

– logika

• quadrivium

– geometria

– arytmetyka

– muzyka

– astronomia



Nowe trivium na 

nowe czasy

Alfabetyzacja (- XIX w.) 

Edukacja medialna (XX w.) 

Edukacja nowo-medialna (XXI 
w.)



Tradycje pedagogiczne

Celestyn Freinet 

/1896 – 1966/

Pedagog francuski 

i reformator edukacji





• Zmieniają się media, zmieniamy się my

• Aktywność odbiorców i użytkowników

• Bycie świadomym, krytycznym                       

i selektywnym

• Lepszym obywatelem i konsumentem 

• Rozwój rynku mediów

• Wybory polityczne

• Narzędzie uczenia i tworzenia

• Rozwój kultury

• Kluczowa kompetencja



Enjoy the media!

Pozytywnie 
o mediach



Edukacja medialna – zadania 

instytucji społecznych

• Rodzina

• Organizacje 

społeczne

• Państwo 

• Kościoły

• Szkoła



Rola szkoły w edukacji medialnej

Czy  Pana(i) zdaniem współczesna  szkoła edukuje medialnie, tzn. przygotowuje dzieci i młodzież do 

twórczego i krytycznego odbioru mediów? 
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Rola szkoły w edukacji medialnej

A czy Pana(i) zdaniem powinno się w szkole wprowadzić przedmiot „edukacja medialna” 
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Rola szkoły w edukacji medialnej

Kto Pana(i) zdaniem powinien przede wszystkim przygotować dzieci i młodzież do odbioru mediów, tzn. 

pomóc im nabyć umiejętność twórczego z nich korzystania– samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycyzmu 

wobec treści, z którymi się stykają?*
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*Procenty nie sumują się do stu, gdyż można

było wskazać  dwie odpowiedzi 



Edukacja medialna w 

warszawskich szkołach 
(mgr Anna Dąbrowska, 77/305)

- ograniczone rozumienie terminologii –
edukacja medialna

- brak nadzoru (np. kontroli MEN-u oraz 
weryfikacji zajęć z tego zakresu)

- brak jednolitego, klarownego i realnego 
do zrealizowania programu edukacji 
medialnej

- zauważalna niechęć kadr szkół 
podstawowych do poruszania tej tematyki



Edukacja medialna w nowej 

podstawie programowej



Rezygnacja ze ścieżek 

edukacyjnych

• Reforma 1998 roku

• Programy wychowawcze i edukacyjne

• Różne przedmioty lub odrębne zajęcia

• Stopniowa rezygnacja ze ścieżek

• Ich treści zostały uwzględnione w 

nowej podstawie (MEN)

• W jaki sposób ujęto edukację 

medialną?



Zachęta do edukacji medialnej w 

preambule podstawy programowej

Ponieważ środki społecznego przekazu 

odgrywają we współczesnym świecie coraz 

większą rolę, zarówno w życiu 

społecznym, jak i indywidualnym, każdy 

nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi 

wychowaniu swoich uczniów do ich 

właściwego odbioru i wykorzystania, czyli 

edukacji medialnej



Cele kształcenia i umiejętności 

uczniów

• Edukacyjno-medialne „nachylenie” 
podstawy programowej

• Czytanie

• Komunikowanie, zdobywanie informacji

• Metodyka uczenia się, samodzielne 
myślenie

• Edukacja medialna – wizja i odnowa 
edukacji szkolnej



Edukacja medialna w ramach 

różnych przedmiotów

• Plastyka

• Wiedza o kulturze

• Informatyka

• Wiedza o społeczeństwie

• Język polski

• Model rozproszonych treści

• Dlaczego stanowi problem?



Krytyka modelu 

rozproszonych treści

• Cel: odrębny przedmiot, czytelna 
podstawa, kompetentny nauczyciel

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

• Postulaty europejskie

• Pedagodzy i medioznawcy (prof. 
Siemieniecki, prof. Godzic)

• Raport o mediach audiowizualnych 
Kongres Kultury Polskiej

• Problem kształcenia kadr



Co możemy zrobić?

• Wykorzystać to co mamy (edukacja 
medialna w ramach innych przedmiotów)

• Proponować odrębny przedmiot

• Formy pozaszkolne i poszkolne

• Projekty edukacyjne z wykorzystaniem 
środków unijnych i rządowych

• Osobisty rozwój nauczycieli, studia 
podyplomowe

• Promocja edukacji medialnej (organizacje 
społeczne, ośrodki doskonalenia, media)



Program Media Aktywni jako 

propozycja zajęć edukacji 

medialnej w szkole



http://presscafe.eu



Media Aktywni

• Dlaczego i jak uczyć edukacji 
medialnej?

• Projekt badawczy „Metody 
aktywizujące w edukacji medialnej”

• Autorski, 3-letni program 
nauczania (gimnazjum, liceum)



Media Aktywni

Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? 
(część teoretyczna):

• Podstawowe pojęcia i rozróżnienia

• Historia wychowania do mediów 

• Wspólne zadanie społeczne (rodzina, 
szkoła, organizacje, państwo)

• Narzędzie przemian społecznych (kultura, 
polityka, rynek, edukacja)



Media Aktywni

Jak uczyć edukacji medialnej? 

(część praktyczna)

• Cele (postawy i umiejętności)

• Metodyka aktywizująca

• Program

• Inspiracje dydaktyczne



Media Aktywni 
(3 klasy, 6 semestrów, po minimum 15 godzin)

I rok. 1. Alfabetyzacja medialna – trening 

umiejętności komunikacyjnych

2. Wiedza o książce i prasie. Elementy 

dziennikarstwa prasowego

II rok. 3. Media audiowizualne. Radio i telewizja

4. Multimedia i internet

III rok. 5. Reklama, public relations i rynek mediów

6. Edukacja filmowa



Couch potato



Research dziennikarski



Tworzymy własne czasopismo



Lekcja formatów radiowych



Lekcja formatów radiowych. 

Tworzymy hot clock



Stwórz własną telewizję



Kontrowersyjne reality shows



Początki reklamy



Moje wirtualne muzeum



Filmowa gra w inteligencję



http://presscafe.eu


