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POTRZEBA EDUKACJI MEDIALNEJ

S

tajemy siê powoli spo³eczeñstwem informacyjnym, którego fundamentem jest powszechny dostêp do technik informacyjnych. W polskich domach i szko³ach na sta³e zagoci³y ju¿ takie elektroniczne media jak:
komputery, telewizja satelitarna, odtwarzacze DVD, telefonia komórkowa. Upowszechnienie mediów zmieni³o funkcjonowanie wszystkich instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Wprowadzi³o te¿ nowe zasady
prowadzenia biznesu, zmieni³o handel, bankowoæ, marketing i edukacjê.
Bardzo szybki rozwój nowych technologii zmienia wiat, w którym ¿yjemy
i sk³ania do naukowej refleksji nad si³¹ ich wp³ywu, a tak¿e rol¹, jak¹ pe³ni¹ w spo³eczeñstwie. Media nie s¹ dzi traktowane wy³¹cznie jako nonik informacji i wiedzy o wiecie, dostarczaj¹ równie¿ rytua³ów i symboli niezbêdnych do kszta³towania to¿samoci, s¹ ród³em wartoci i wzorów postêpowania. Przyjmuje siê przekonanie, ¿e znajomoæ i rozumienie mediów oraz umiejêtnoæ korzystania
z nich, to przepustka do aktywnego uczestnictwa w wiêkszoci sfer naszego
¿ycia.

EDUKACJA MEDIALNA NAJM£ODSZYCH UCZNIÓW

Gwa³towny rozwój mediów zrodzi³ szereg nowych problemów, równie¿ w edukacji najm³odszych.
Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest zmiana tradycyjnego podejcia nauczycieli do
mediów. Ka¿dy pedagog powinien równie¿ orientowaæ siê w ofercie gier komputerowych oraz korzystaæ z Internetu. Tylko wtedy bowiem bêdzie w stanie nauczyæ siê od uczniów ich rozumienia wiata, ich sposobu dowiadczania kultury popularnej i wykorzystaæ tê wiedzê przy krytycznej analizie i interpretacji tekstów
medialnych. Uczestnictwo w kulturze medialnej mo¿e staæ siê istotnym etapem
na drodze do uczestniczenia w kulturze wysokiej, pod warunkiem jednak, ¿e szko³a nie zrazi do kultury wysokiej swoich wychowanków. Zdaniem W. Godzica1 nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e dyskusja o obrazie wiata kreowanego przez media wymaga, ¿eby nauczyciel wszed³ w rolê przewodnika i partnera, rezygnuj¹c z tradycyjW. Godzic, Stan edukacji medialnej w Polsce  prezentacja raportu Edukacja medialna, w:
Edukacja medialna. Potrzeba i wyzwanie przysz³oci, Warszawa 2000, s. 21.
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nej roli wyroczni i bezwzglêdnego eksperta. Bez nawi¹zania takiego stosunku nie
sposób prowadziæ w sposób w³aciwy edukacji w zakresie wspó³czesnych mediów.
Coraz wiêcej osób jest zdania, ¿e nauczyæ rozumienia mediów mo¿na tylko wtedy, gdy dzia³a siê razem z mediami, a nie przeciw nim2. Postulat ten jest
równie¿ wyzwaniem dla edukacji nauczycielskiej w naszym kraju. Oto kilka porad dla nauczycieli, którzy zechc¹ przygotowaæ swoich podopiecznych do korzystania z mediów i podejm¹ trud edukacji medialnej.
1. Mediom nale¿y przygl¹daæ siê krytycznie, wraz z uczniami, równie¿ tymi
najm³odszymi.
2. Obowi¹zkiem pedagoga jest zastanawianie siê wraz z uczniami nad mechanizmami rynkowymi, steruj¹cymi medialnymi treciami.
3. Nauczyciel powinien dostrzegaæ i pokazywaæ wychowankom techniki manipulacyjne i fikcjê stosowane w mediach.
4. Pracuj¹c z dzieæmi, nie nale¿y krytykowaæ mediów i przekazywanych przez
nie komunikatów. Taka krytyka mo¿e tylko zachêciæ wychowanków do bezkrytycznego przyjmowania wszystkich medialnych treci.
5. Obowi¹zkiem pedagoga jest pokazywanie, jak media kreuj¹ wiat, który jest
przez nie przedstawiony.
6. Nauczyciele powinni odst¹piæ od roli mistrza czy mentora. Zamiast tego
warto byæ partnerem, który wraz z wychowankami poznaje wiat, dyskutuje
nad nim, rozszyfrowuje ukryte znaczenia.
7. Pedagodzy winni uwiadamiaæ wychowankom, ¿e media, które pozornie
promuj¹ pe³n¹ wolnoæ, swobodê i niezale¿noæ, tak naprawdê próbuj¹
ubezw³asnowolniæ i podporz¹dkowaæ jednostkê np. koniecznoci konsumpcji.
Zasygnalizowane problemy wymagaj¹ pog³êbionych badañ i analiz. Poznanie
nowej generacji jest wa¿ne, bo to, jaka ona jest, zadecyduje o tym, jaki bêdzie
przysz³y wiat, jakie bêdzie w przysz³oci spo³eczeñstwo. Zmianie bêdzie musia³a ulec szko³a, która powinna dostosowaæ siê do potrzeb i mo¿liwoci nowego
medialnego pokolenia  pokolenia, które jest zupe³nie inne i wobec tego wymaga innego sposobu uczenia.
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W. Godzic., Uczyæ mediów czy rozumieæ media?, w: Pedagogika mediów. Materia³y z konferencji naukowej Kielce, 14 kwietnia 2000 roku, Kielce 2000.
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ieod³¹cznym ju¿ elementem dzisiejszej rzeczywistoci, dziêki któremu
wspó³czesny wiat wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ ten sprzed kilkudziesiêciu, a nawet kilkunastu lat, i dziêki któremu bêdzie on zmienia³ siê
jeszcze szybciej  s¹ media. Kontaktu z nimi dowiadczaj¹ coraz m³odsze dzieci.
Jeszcze niespe³na dziesiêæ lat temu, wprowadzona w Podstawie programowej...
cie¿ka edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI szko³y podstawowej by³a
nowoci¹. Dzi niezbêdne jest zajêcie siê edukacj¹ medialn¹ jeszcze m³odszych
uczniów. Zreszt¹ nie s¹ to puste postulaty, gdy¿ rzeczywistoæ spo³eczna wymusi³a wprowadzenie do szkó³ zajêæ informatycznych od klasy I. W wielu placówkach
jednak lekcje te koncentruj¹ siê bardziej na umiejêtnoci obs³ugi komputera i wykorzystywania Internetu do zdobywania wiadomoci. Pomijaj¹ natomiast w mniejszym lub wiêkszym stopniu tzw. wychowanie do mediów. Rosn¹ bowiem pokolenia m³odych Polaków uzale¿nionych od telewizji lub komputera, nieposiadaj¹cy
innych zainteresowañ, niepotrafi¹cy krytycznie odnieæ siê do propozycji programowych, nieumiej¹cy wybraæ czego dla siebie. To zadaniem szko³y jest tworzenie szeroko rozumianej kultury odbioru mediów, nauczanie selektywnego wyboru
ofert, uodpornianie na celowo stosowane chwyty reklamowe itp.
Dlatego te¿ celem artyku³u jest przedstawienie najbardziej podstawowych obszarów zainteresowania tej nowej, dynamicznie rozwijaj¹cej siê dziedziny pedagogiki, wkraczaj¹cej wielkimi krokami w obszar pedagogiki wczesnoszkolnej oraz
przedstawienie sposobów realizacji edukacji medialnej na zajêciach z uczniami
w m³odszym wieku szkolnym.
PEDAGOGIKA MEDIALNA A EDUKACJA MEDIALNA
W niektórych publikacjach dotycz¹cych kszta³cenia kompetencji medialnych
autorzy zamiennie pos³uguj¹ siê okreleniami pedagogika medialna i edukacja medialna, co w wietle literatury przedmiotu wydaje siê byæ nieuprawnione. Pedagogika medialna jest bowiem subdyscyplin¹ pedagogiki naukowej o interdyscyplinarnym charakterze: czerpie z dorobku takich dziedzin nauki, jak np.: psychologia,
socjologia, antropologia kultury, filozofia, informatyka, technika, telekomunikacja. Od momentu powstania1, dyscyplina ta poszukuje ci¹gle swojej to¿samoci naukowej i wci¹¿ redefiniuje obszary zainteresowania badawczego oraz opracowuje
1
W Polsce po raz pierwszy termin ten wprowadzi³ Ludwik Bandura, Pedagogika medialna, Ruch
Pedagogiczny 1983, nr 3-4.
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nowe metody badawcze. Zajmuje siê przede wszystkim dydaktyk¹ mediów, wychowaniem do mediów i poprzez media, nauk¹ o mediach i ich wp³ywie na otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ kulturowo-spo³eczn¹. Pedagogika medialna najbardziej zwi¹zana jest z oddzia³ywaniem mediów na wszystkie sfery funkcjonowania cz³owieka  zarówno w formie bezporedniej, dotycz¹cej relacji cz³owiek  medium, jak
i wtórnej, która wynika ze zmian spo³eczno-rodowiskowych zwi¹zanych z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych2.
Bardzo charakterystyczne jest to, ¿e zmiany te oddzia³uj¹ bardzo intensywnie
tak¿e na procesy edukacyjne. Jednym z g³ównych zadañ pedagogiki medialnej jest
wiêc wypracowanie warunków i wskazañ (dyrektyw) dla praktycznej realizacji
edukacji medialnej w warunkach rzeczywistoci szkolnej.
Edukacja medialna jest wiêc praktyczn¹ stron¹ pedagogiki medialnej, kluczem do rozumienia i konstruowania znaczeñ w rzeczywistoci zdominowanej
przez kulturê medialn¹3. Przy czym przez media rozumie siê s³owo drukowane,
grafikê i dwiêk oraz ruchome i nieruchome obrazy dostarczone za porednictwem
ka¿dego rodzaju techniki. Pojêcie to pochodzi od ³aciñskiego s³owa medius oznaczaj¹cego bêd¹cy w rodku, pomiêdzy i dlatego media definiuje siê najczêciej jako poredniki  rodki lub sposoby, kana³y komunikowania siê. Medium to co, co
poredniczy w przekazywaniu informacji miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. Jeli media
przekazuj¹ informacje s³u¿¹ce kszta³ceniu, nazywane s¹ mediami edukacyjnymi
(wed³ug innej klasyfikacji media edukacyjne to: komunikat, nonik komunikatu
i urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce przekazanie komunikatu odbiorcy). Tak wiêc mediami
s¹ zarówno ró¿nego rodzaju przedmioty, urz¹dzenia, materia³y (wszelkie materia³y drukowane, modele, plansze, obrazy, przerocza, foliogramy, nagrania magnetofonowe, p³yty CD, DVD, programy komputerowe multimedialne), jak i mass
media (programy telewizyjne, audycje radiowe, wszelkie zasoby Internetu)4.
ZA£O¯ENIA I CELE EDUKACJI MEDIALNEJ
Znamienne jest to, ¿e rol¹ mediów jest nie tylko podniesienie atrakcyjnoci
i efektywnoci kszta³cenia w wybranych obszarach edukacyjnych, ale tak¿e wywieranie wp³ywu na kszta³towanie systemu wartoci, przekonañ i postaw odbiorców. Tak wiêc kontakt z mediami nie odnosi siê wy³¹cznie do ich funkcji dydaktycznej, ale tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim  wychowawczej i socjalizacyjnej5.
2
W. Osmañska-Furmanek, M. Furmanek, Pedagogika mediów, w: B. liwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. 3, Gdañsk, GWP, 2006, s. 296.
3
Tam¿e, s. 298.
4
W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szko³y wspó³czesnej,
Poznañ, Wydawnictwo eMPi2, 2003, s. 58.
5
W. Strykowski, Pedagogika i edukacja medialna w spo³eczeñstwie informacyjnym, w: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w spo³eczeñstwie informacyjnym, Toruñ, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, 2002, s. 14.
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Jak pisz¹ W. Osmañska-Furmanek i M. Furmanek G³ównym zadaniem edukacji medialnej jest wskazanie miejsca mediów w kulturze, zapoznanie z mo¿liwociami mediów i sposobami ich wykorzystania w procesie kszta³cenia i samokszta³cenia, wykszta³cenie umiejêtnoci porozumiewania siê cz³owieka z komputerem
i drugim cz³owiekiem przez sieæ komputerow¹, interpretacji komunikatów medialnych, a w wypadku multimediów  umiejêtnoæ pos³u¿enia siê technologi¹ informacyjn¹ jako narzêdziem rozwoju intelektualnego6. Przy czym przez technologie
informacyjne (TI)  w bardzo w¹skim znaczeniu  rozumie siê zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, przesy³anie oraz prezentowanie informacji wykorzystywanej w komunikacji miêdzy obiektami, systemami, ludmi.
Pocz¹tkowo edukacja medialna zwraca³a wiêksz¹ uwagê na wiedzê o mediach
i umiejêtnoci pos³ugiwania siê nimi. Obecnie mocno podkrela siê koniecznoæ
systematycznego przygotowywania m³odzie¿y i dzieci  ju¿ od klas ni¿szych szko³y podstawowej  do krytycznego odbioru przekazów medialnych, a tak¿e do uczestniczenia w komunikacji spo³ecznej poprzez media. Sta³y siê one bowiem dla
wiêkszoci wspó³czesnych dzieci jednym z najwa¿niejszych elementów codziennego ¿ycia spo³eczno-kulturowego7. Telewizja, komputer, Internet to elementy
kultury wytworzone przez cz³owieka, które jednoczenie same w sobie kreuj¹ now¹ warstwê kulturow¹, bez znajomoci której cz³owiekowi bêdzie bardzo trudno
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie przysz³oci.
Jednym z podstawowych zadañ pedagogicznych jest wiêc wyposa¿enie dzisiejszych uczniów klas I-III szko³y podstawowej w takie kompetencje, aby poruszali
siê oni swobodnie i bezpiecznie w kulturze, któr¹ dzi tworzy nasze pokolenie.
Wpisuj¹c siê w nurt europejskich i ogólnowiatowych trendów dotycz¹cych
za³o¿eñ i celów edukacji medialnej UNESCO z 1999 roku mo¿na za³o¿yæ, ¿e
wspó³czesny uczeñ powinien zostaæ przygotowany, przynajmniej w najbardziej
podstawowym zakresie, do:
 pos³ugiwania siê technologiami komunikacyjno-informacyjnymi, mediami
jako narzêdziami pracy intelektualnej s³u¿¹cymi do rozwoju w³asnego;
 wiadomego (krytycznego) korzystania z odbioru przekazów medialnych jako narzêdzi przekazu informacji oraz kszta³towania postaw i systemu wartoci;
 racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów rozrywki i zabawy;
 aktywnego korzystania z mediów jako narzêdzi komunikacji spo³ecznej8.
EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLE
Raport Miêdzynarodowej Komisji do spraw Rozwoju Edukacji Uczyæ siê, aby
byæ ju¿ ponad trzydzieci lat temu podkrela³, ¿e dzia³ania zapewniaj¹ce sukces
W. Osmañska-Furmanek, M. Furmanek, Pedagogika..., s. 296.
Tam¿e, s. 298.
8
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w edukacji opieraj¹ siê na zastosowaniu w kszta³ceniu nowych technik i technologii informacyjnych. Stosowanie ich powinno stanowiæ pierwszy warunek realizacji innowacji pedagogicznych9. Na przyk³adzie Polski widaæ wyranie, ¿e kluczowym warunkiem wdro¿enia tej zasady raportu jest poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego danego pañstwa, bowiem dopiero po wejciu do Unii Europejskiej zwiêkszy³a siê liczba projektów zale¿nych od samorz¹dów i ró¿nych organizacji, typu Interkl@sa czy Internet w ka¿dym gimnazjum, skupiaj¹cych siê na
dofinansowaniu akcji zakupu komputerów i instalacji Internetu w szko³ach,
z których korzystaj¹ coraz czêciej tak¿e dzieci m³odsze. Aby mo¿na by³o bowiem
mówiæ o realnych projektach edukacji medialnej w szkole musz¹ byæ spe³nione takie najbardziej podstawowe warunki, jak:
 odpowiednie wyposa¿enie biblioteki i pracowni informatycznej,
 odpowiednie kompetencje medialne ze strony nauczycieli,
 systematyczne odnawianie i uzupe³nianie wyposa¿enia pracowni medialnych
i doskonalenie zawodowe nauczycieli (uaktualnianie wiedzy i umiejêtnoci).
Na media w szkole mo¿na patrzeæ z wielu perspektyw, zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych. Czêsto z braku wiedzy i wystarczaj¹cego rozeznania w TI zajmujemy siê albo zbytnimi zachwytami nad mo¿liwociami wykorzystywania mediów na zajêciach z uczniami lub przeciwnie: z góry przyjmujemy negatywne do
nich nastawienie. Wszelkie postawy skrajne bywaj¹, jak zwykle, niew³aciwe. Pozytywy lub negatywy tkwi¹ bowiem nie w samych urz¹dzeniach i mass mediach, ale w komunikatach, obrazach i dwiêkach, które dziêki nim s¹ przekazywane. A s¹ one przecie¿ tak ró¿norodne, w tak zró¿nicowany sposób prezentowane, w tak zró¿nicowanych okolicznociach przyjmowane (rodzina, dom, szko³a,
rówienicy, cechy osobowociowe, potrzeby), ¿e ta sama informacja, ten sam przekaz odniesie w ka¿dym wypadku odmienny rezultat. Najwa¿niejsze w ca³ych rozwa¿aniach jest za to, ¿e ze wzglêdu na olbrzymi¹ z³o¿onoæ zjawiska oddzia³ywania mediów na struktury poznawcze i zmiany zachowañ, postaw czy uczuæ dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych, a tak¿e na trudnoci wynikaj¹ce z nie do koñca opracowanych i sprawdzonych metod oraz procedur badawczych, ze wzglêdu tak¿e na problemy zwi¹zane z du¿ymi przedzia³ami czasowymi, których dotycz¹ badania, nie
da siê dzi w ka¿dym wypadku precyzyjnie ustaliæ zale¿noci przyczynowo-skutkowych zwi¹zanych zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym oddzia³ywaniem
mediów na psychikê cz³owieka. Zw³aszcza, ¿e du¿a liczba teorii i wyników fragmentarycznych badañ na ten temat przedstawia czêsto rozbie¿ne wnioski.
Teoria poznawcza Alberta Bandury, szczególnie czêsto wykorzystywana
w kontekcie rozwa¿añ nad wp³ywem mediów na psychikê dzieci i m³odzie¿y,
mówi, ¿e w miarê dorastania dziecko w coraz wiêkszym stopniu opiera swój rozwój na uczeniu siê poprzez obserwowanie zachowañ modeli: rodziców, kolegów,
9

E. Faure, Uczyæ siê, aby byæ, Warszawa, PWN, 1975.
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ale tak¿e postaci z ekranu telewizora czy monitora komputera. Atrakcyjnoæ za
przekazu multimedialnego powoduje pojawienie siê mechanizmu opartego na
wzmocnieniu, wyuczeniu siê przez dzieci zachowañ obserwowanych w mediach
(tzw. imitacji zachowañ). Przy czym nabywanie zachowañ wzorowanych na modelu medialnym odnosi siê nie tylko do tych spo³ecznie po¿¹danych, ale i, niestety, destrukcyjnych10. B. Reeves i C. Nass udowadniaj¹ z kolei na podstawie szeregu badañ empirycznych, ¿e wirtualny wiat stworzony za pomoc¹ technologii informacyjnych jest coraz czêciej mylony i uto¿samiany z rzeczywistoci¹,11 co niew¹tpliwie stanowi powa¿ne zagro¿enie dla rozwoju emocjonalnego i kszta³tuj¹cej
siê dopiero osobowoci dziecka.
Innego rodzaju teorie naukowe zajmuj¹ce siê kontaktem z mediami podkrelaj¹ natomiast, ¿e odbiorca nie jest pasywnym odbiorc¹ komunikatów, ale korzysta
z nich w celu zaspokojenia swoich potrzeb i zainteresowañ. Dlatego te¿ ten sam
agresywny przekaz medialny u jednego odbiorcy wywo³a zachowania imituj¹ce,
na innego za wp³ynie pozytywnie (teoria redukcji agresji) i zahamuje agresjê, pozwoli mu siê oczyciæ z ewentualnych sk³onnoci do z³ych zachowañ (teoria katharsis), gdy¿ realnie mo¿liwe dzia³anie zostanie zast¹pione przez fantazjê12.
Z powy¿szych powodów nie mo¿na wiêc jednoznacznie odnieæ siê do wp³ywu mediów na psychikê dzieci. Nale¿y natomiast wiedzieæ i rozwa¿aæ, podejmuj¹c wiadom¹ refleksjê nad t¹ problematyk¹, jakiego rodzaju wp³ywy mog¹ mieæ
miejsce w wyniku nieuniknionego kontaktowania siê dzieci i m³odzie¿y z powszechnie dostêpn¹, bogat¹ ofert¹ programów telewizyjnych, gier komputerowych i zasobów internetowych, jakiego rodzaju kontakt z mediami jest raczej korzystny dla dziecka, a jakiego rodzaju kontakt jest z ca³¹ pewnoci¹ szkodliwy dla
niego. Na pewno za nie mo¿na poprzestaæ na narzekaniu na uzale¿nienie od mediów najpopularniejszych: telewizji, komputera, Internetu. S¹dzê, ¿e najlepszym
rodkiem zaradczym jest jak najszybsze wprowadzenia do wszystkich szkó³ edukacji medialnej  zajêæ, podczas których dzieci uczy³yby siê, jak wykorzystywaæ
media do rozwoju w³asnego, do wzbogacania mo¿liwoci sprawnego kszta³cenia,
ale tak¿e jak unikaæ zagro¿eñ z nimi zwi¹zanych. Ze wzglêdu bowiem na swoj¹
wszechobecnoæ oraz wzrastaj¹c¹ si³ê oddzia³ywania media mog¹ staæ siê nie tylko sprzymierzeñcem, ale i wrogiem  w zale¿noci od tego, jak ludzkoæ przygotuje siê do komunikowania siê z ich pomoc¹13.
10
M. Braun-Ga³kowska, I. Ulfik-Jaworska, Zabawa w zabijanie. Oddzia³ywanie obrazów przemocy prezentowanej w mediach na psychikê dzieci, Lublin, Gaudium, 2002; A. Bandura, Teoria spo³ecznego uczenia siê, Warszawa, PWN, 2007.
11
B. Reeves i C. Nass, Media i ludzie, Warszawa, PIW, 2001.
12
W. Osmañska-Furmanek, M. Furmanek, Pedagogika..., s. 310.
13
S. Juszczyk, Komunikacja cz³owieka z mediami, Katowice, Wydawnictwo U, 1998; S. Juszczyk, Cz³owiek w wiecie elektronicznych mediów  szanse i zagro¿enia, Katowice, Wydawnictwo
U, 2000.
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Edukacjê medialn¹ w szko³ach mo¿na realizowaæ na trzy sposoby:
 jako edukacjê o mediach  media s¹ wówczas obiektem uczenia siê, stanowi¹
treæ nauczania i narzêdzie wspomagaj¹ce proces kszta³cenia; to inaczej wiedza o mediach i mechanizmach ich oddzia³ywania oraz umiejêtnoæ obs³ugi
sprzêtu;
 jako edukacjê przez media  gdzie media s¹ atrakcyjnym dla uczniów obszarem podejmowania ró¿nych dzia³añ przez uczniów zarówno w szkole, jak
i poza ni¹;
 jako edukacjê dla mediów  zwi¹zan¹ z wprowadzaniem ucznia w kulturê
medialn¹ rozumian¹ jako rodowisko ¿ycia, zwi¹zan¹ z rozumieniem specyfiki jêzyka, stylu i trybu podejmowania interaktywnych dzia³añ14.
W ramach edukacji medialnej (w tym czytelniczej) zadaniem szko³y ju¿
w I etapie kszta³cenia jest:
1. Zagwarantowanie dzieciom swobodnego dostêpu do ró¿nych róde³ informacji.
2. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowañ, potrzeb i nawyków czytelniczych
z uwzglêdnieniem indywidualnych uzdolnieñ uczniów.
3. Kszta³cenie umiejêtnoci samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w tym z katalogu internetowego.
4. Przygotowanie do odró¿niania fikcji od rzeczywistoci w przekazach medialnych (zw³aszcza w reklamach dla dzieci), do selektywnego korzystania
z programów telewizyjnych, komputerowych i z zasobów Internetu.
5. Rozwijanie wiedzy o komunikowaniu siê ludzi bezporednio i przez media.
6. Stworzenie warunków do osi¹gniêcia umiejêtnoci pos³ugiwania siê komputerem i jego oprogramowaniem, do zdobywania informacji w zasobach internetowych oraz do przekazywania komunikatów poczt¹ e-mailow¹.
Cele edukacyjne dla klas I-III szko³y podstawowej odnosiæ siê mog¹ do:
1. Przygotowania do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji
i materia³ów.
2. Przygotowania do krytycznego i selektywnego odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
3. Przygotowania do wiadomego i odpowiedzialnego korzystania ze rodków
masowej komunikacji (zw³aszcza telewizji i Internetu).
4. Przygotowanie do pracy samokszta³ceniowej i wykorzystywania mediów jako narzêdzi pracy intelektualnej.
14
W. Osmañska-Furmanek, M. Furmanek, op. cit., s. 299; M. Miczka-Pajestka, Edukacja medialna  edukacja nowomedialna  edukacja multimedialna  edukacja postmedialna, w: M. Soko³owski (red.), Edukacja medialna: nowa generacja pytañ i obszarów badawczych, Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Kastalia, 2004; S. Dylak, Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, w: W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Poznañ, Wydawnictwo eMPi2, 1997, s. 472.

Podstawy edukacji medialnej
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Proponowane treci nauczania dla klas I-III szko³y podstawowej:
1. Historia pisma, druku (ksi¹¿ka, prasa) i przekazów medialnych (radio, telewizja, komputer, Internet).
2. Wydawnictwa encyklopedyczne dla dzieci (w tym multimedialne, np. Encyklopedia przyrody, Encyklopedia zwierz¹t), czasopisma dzieciêce.
3. Katalogi biblioteczne, internetowy system wyszukiwania danych.
4. Proces porozumiewania siê, jego sk³adniki i kontekst spo³eczny.
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna, bezporednia i medialna.
6. Formy komunikatów medialnych: s³ownych, pisemnych, obrazowych,
dwiêkowych, filmowych i multimedialnych.
7. Stronniczoæ przekazu, zw³aszcza reklamy.
8. Pos³ugiwanie siê komputerem i korzystanie z us³ug systemu operacyjnego.
Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy
z komputerem. Podstawowe zasady pracy w sieci.
9. Rozwi¹zywanie problemów za pomoc¹ programów u¿ytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomoc¹ komputera (np. w programie Paint). Tworzenie dokumentów zawieraj¹cych tekst, grafikê i tabele (np.
prezentacje w programie PowerPoint). Wykorzystanie kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego do rozwi¹zywania ró¿norodnych zadañ. Korzystanie
z multimedialnych róde³ informacji. Wyszukiwanie i zapisywanie informacji w bazach danych. Zastosowanie komputera jako narzêdzia komunikacji
na odleg³oæ.
10. Korzyci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z powszechnego dostêpu do komputera i informacji. Zagro¿enia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawuj¹ce
treci, chaos (szum) informacyjny, uzale¿nienia, w tym: telemania (zapping
 nieustanne przeskakiwanie po kana³ach telewizyjnych), cyberuzale¿nienie
(budowanie zastêpczych to¿samoci sieciowych).
Osi¹gniêcia po I etapie kszta³cenia:
Uczeñ:
1. Czyta, stosuje programy i gry edukacyjne w celu wzbogacenia w³asnego
uczenia siê i poznania ró¿nych dziedzin nauki oraz zaspokojenia swoich potrzeb poznawczych.
2. Poszukuje i wykorzystuje informacje z ró¿nych róde³, w tym: encyklopedii
(tak¿e multimedialnych), s³owników, innych wydawnictw, Internetu.
3. Korzysta ze zbiorów biblioteki, tak¿e za pomoc¹ automatycznych systemów
wyszukiwawczych.
4. Rozró¿nia komunikaty przedstawiaj¹ce rzeczywistoæ i fikcjê.
5. W podstawowym zakresie obs³uguje komputer i wykorzystuje Internet.
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6. Dostrzega korzyci i zagro¿enia zwi¹zane z dostêpnoci¹ do komputera i Internetu.
7. Podejmuje próbê krytycznej analizy programów medialnych15.
Jeszcze jednym z wa¿nym aspektów edukacji medialnej w szkole jest rola nauczyciela w poznawaniu wiata mediów przez dzieci. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
nawet najm³odsi uczniowie w du¿ej czêci s¹ ju¿ dzieæmi mediów. Nauczyciele,
aby mogli nad¹¿aæ za swoimi wychowankami, aby mogli towarzyszyæ im w odkrywaniu wiata, musz¹ dotrzymaæ im kroku i przyj¹æ na siebie now¹ rolê  osoby, która przez sw¹ bliskoæ fizyczn¹ i emocjonalne wiêzi z uczniami, nauczy ich
wiadomego korzystania z informacji internetowej i uwiarygodni koniecznoæ wybierania informacji wa¿nych, a tak¿e dokonywania selekcji sporód ogromu nap³ywaj¹cych do ucznia komunikatów.

15
Na podstawie: Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów, Warszawa 2002, projektu nowej podstawy programowej z dnia 26 czerwca 2008 roku oraz programu: Z. Zbróg, Lubiê siê uczyæ. Program kszta³cenia zintegrowanego w klasach I-III szko³y podstawowej z elementami informatyki, Kielce, MAC Edukacja, 2001 (nr dopuszczenia DKW-4014-57/01).

