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 Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. 

 Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. 

 Znaczenie kompetencji medialnych. 

 Kształtowanie postaw wobec mediów

 Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole

 Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów.



Information and Media Literacy - IML 

Informacje i umiejętność korzystania z mediów  

- umożliwiają ludziom interpretowanie i dokonywanie świadomych osądów jako 

użytkownikom informacji i mediów.

Media literacy 

Edukacja medialna 

– to kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego

i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia

i nadawania przekazów medialnych.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

2010/13/UE  z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 

audiowizualnych usług medialnych 

(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) 

(47)

Umiejętność korzystania z mediów obejmuje zdolność, wiedzę

i osąd pozwalające konsumentom skutecznie i bezpiecznie korzystać

z mediów.

Osoby cechujące się umiejętnością korzystania z mediów potrafią

dokonywać świadomych wyborów, zdają sobie sprawę

z charakteru treści i usług, a także są w stanie korzystać z całego

zakresu możliwości stwarzanych przez nowe technologie

komunikacyjne.

Umieją lepiej chronić siebie i swoją rodzinę przed materiałami

szkodliwymi lub obraźliwymi.



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania

umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków

społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz

wiekowych.

(…)

W procesie edukacji medialnej zdobywa się kompetencję medialną,

która charakteryzuje świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu

medialnego. Odbiorca ten, rozumiejąc stosowane w mediach

mechanizmy tworzenia i selekcji informacji, potrafi nie tylko skutecznie

i bezpiecznie korzystać z mediów tzn. krytycznie ocenić odbieraną

treść, w tym reklamy i inne przekazy handlowe, ale także twórczo

używać środków przekazu w codziennym życiu.













Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym,

publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd.

Fałszywe wiadomości mogą być elementem dezinformacji.

Należy rozróżnić nieprawdziwe i wprowadzające w błąd fałszywe

wiadomości od satyry lub parodii, która jest przeznaczona dla celów

humorystycznych i nie ma na celu wprowadzenia w błąd odbiorców.
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KOREA PÓŁNOCNA W RADZIE PRAW CZŁOWIEKA ONZ? 

SZEREG MEDIÓW POMYLIŁ KRAJ Z KOREĄ POŁUDNIOWĄ

Korea Północna miała według szeregu polskich mediów zostać wybrana 

na członka Rady Praw Człowieka ONZ. 

Sprawa wyjątkowo zainteresowała krajowych internautów głównie 

ze względu na fakt, iż swoją kadencję w organie rozpocznie wkrótce...



Rodzina Adama Słodowego zdementowała podawaną przez media 

informację o śmierci w wieku 95 lat popularyzatora majsterkowania, 

twórcy programu "Zrób to sam" oraz autora scenariusza do serii filmów 

animowanych "Pomysłowy Dobromir".



Kategorie kompetencji medialnych

Korzystanie z informacji 

Relacje w środowisku medialnym 

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów 

Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Prawo w komunikacji i mediach 

Ekonomiczne aspekty działania mediów 

Kompetencje cyfrowe 

Mobilne bezpieczeństwo 



Kategorie kompetencji medialnych

Korzystanie z informacji

Źródła informacji

Wyszukiwanie informacji

Podejście krytyczne do informacji

Wykorzystanie informacji

Relacje w środowisku medialnym 

Ja

Ja i inni

Ja i otoczenie



Kategorie kompetencji medialnych

Język mediów 

Językowa natura mediów

Funkcje komunikatów medialnych

Kultura komunikacji medialnej

Kreatywne korzystanie z mediów 

Tworzenie

Przetwarzanie

Prezentowanieanie



Kategorie kompetencji medialnych

Etyka i wartości w komunikacji i mediach 

Komunikacja i media jako przedmiot refleksji etycznej

Wyzwania etyczne a treści mediów i komunikacji

Wyzwania etyczne w relacjach przez media

Wyzwania etyczne a normy prawa w mediach i komunikacji

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach 

Ochrona prywatności i wizerunku

Anonimowość

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji

Nadzór nad siecią

Uzależnienia i higiena korzystania z mediów



Kategorie kompetencji medialnych

Prawo w komunikacji i mediach

Rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa 

w kontekście mediów

Media a prawa człowieka, obywatela i dziecka

Prawa wyłączne i monopole intelektualne

Regulacje działalności operatorskiej w mediach

Prawa osób niepełnosprawnych

Ochrona danych osobowych i dóbr osobistych



Kategorie kompetencji medialnych

Ekonomiczne aspekty działania mediów 

Rynek mediów i elementy polityki medialnej

Informacja jako dobro ekonomiczne

Finansowanie mediów i wybrane sposoby zarabiania 

w nowych mediach

Kompetencje cyfrowe 

Budowa, działanie, obsługa i parametry urządzeń 

komputerowych

Dane i ich formaty

Korzystanie z oprogramowania

Myślenie logiczne, algorytmiczne, programowanie

Higiena korzystania z urządzeń komputerowych



Kategorie kompetencji medialnych

Mobilne bezpieczeństwo 

Prywatność, komunikacja

Anonimowość

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji

Nadzór nad siecią

Uzależnienia i higiena korzystania z mediów

Chmura

Ekosystem aplikacji

Zapośredniczenie komunikacji

edukacjamedialna.edu.pl



Media w szkole

TIK - Technologie informacyjno-komunikacyjne

na lekcjach.

„Nie da się kształcić kompetencji medialnej i umiejętności

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych do

sprawnego i krytycznego funkcjonowania we współczesnym

świecie bez odwołań w trakcie procesu edukacyjnego do

popkulturowych doświadczeń młodzieży.”

„Edukacja medialna w podstawie programowej” Grzegorz D. Stunża

Brak jest konkretnie zdefiniowanej strategii wykorzystywania 

mediów w edukacji oraz na zajęciach i lekcjach.



Lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia.

Michael Dell

Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie 
wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. 

Stanisław Lem



Media społecznościowe

Mark Zuckerberg

Sylwester Wardęga



Media społecznościowe

Google nas szpieguje, Facebook nas szpieguje, reklamodawcy w sieci 

nas szpiegują. Wszyscy nas śledzą i obserwują.

Serwis społecznościowy zarabia na sprzedawaniu reklam 

dostosowanych do odbiorcy, zbiera więc o nas informacje i pokazuje je 

reklamodawcom. 

Facebook dokładnie śledzi działania swoich użytkowników w internecie, 

jest więc w stanie namalować całkiem dokładny cyfrowy portret każdego 

z nas.  

Facebook może uzyskać bezpośredni dostęp do telefonu komórkowego: 

robić zdjęcia i nagrywać filmy w dowolnym czasie i bez wyraźnej zgody 

użytkownika – ostrzegają brytyjscy posłowie na prezydium Nauki i Techniki.



Media społecznościowe

Hejt  - to spolszczona wersja słowa hate, 

czyli nienawidzić.

Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest 

przejawem złości, agresji i nienawiści. To wszelkie 

formy uderzenia w kogoś, nie tylko słowem (chociaż 

głównie nim), ale i grafiką czy filmem. 

Wielu internautów czuje się w sieci bezkarnych, 

dlatego chętnie obrażają innych użytkowników w 

czasie dyskusji, ale nie tylko ich.



Media społecznościowe



Kierunki rozwoju mediów

https://issuu.com/media_trendy/docs/mediatrendy_dominikkaznowski



Kierunki rozwoju mediów



Kierunki rozwoju mediów
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