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"Dzieci i młodzież powinny przechodzić formację
medialną, nie wchodząc na łatwą drogę bezkrytycznej
bierności, nie poddając się naciskowi rówieśników ani
wyzyskowi komercyjnemu".
Jan Paweł II

Istnieje pilna potrzeba
właściwego
wychowania całego
społeczeństwa,
szczególnie młodzieży,
do umiejętnego i
dojrzałego korzystania
ze środków przekazu,
tak aby nikt nie był
biernym i
bezkrytycznym odbiorcą
otrzymywanych treści i
informacji.
Jan Paweł II

Czym są kompetencje medialne?

Zacznijmy od tego, czym NIE są.

Otóż [k.m.] nie są tożsame z umiejętnością obsługi urządzeń technicznych.
Fakt, że ktoś umie posługiwać się komputerem, czytać gazety, ogląda telewizję,
umie obsłużyć iPhone’a, nie znaczy, że posiada „kompetencje medialne”.
O wiele większą rolę odgrywają tu umiejętności, takie jak (czym są):





kreatywne uczestnictwo, rozumienie i krytyczne ocenianie różnych
aspektów medialnych,
mądre i świadome korzystanie z mediów,

świadomość zagrożeń oraz jednoczesna umiejętność wyboru i
klasyfikowania informacji – szczególnie istotna w dobie internetowego
„szumu informacyjnego”.

http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/Kompetencja_medialna.pdf?page=info&action=s
howdoc&oid=342918; s. 11 [02.04.2016 r.]

Kompetencje medialne a edukacja medialna.
Należy w tym miejscu wyjaśnić zależność pomiędzy kompetencją a edukacją
medialną.

Kompetencje medialne
W literaturze anglojęzycznej stosuje się pojęcie
media literacy education lub też information literacy education.

https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-KompetencjiMedialnych-i-Informacyjnych1.pdf; s. 6 [02.04.2016]

Kompetencje medialne a edukacja medialna.
Edukacja medialna i informacyjna ma prowadzić do osiągnięcia określonego
poziomu tych kompetencji.
Można zatem powiedzieć, że:

media literacy (komptencje medialne) są celem edukacji medialnej (...)

https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-KompetencjiMedialnych-i-Informacyjnych1.pdf; s. 6 [02.04.2016]

Kompetencje medialne a edukacja medialna.

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=rda0rPLv0pE

http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/

Kompetencje medialne a edukacja medialna.

http://edukacjamedialna.edu.pl/

http://pracownik.kul.pl/files/83913/public/DEM/Kompetencje_Medialne.pdf

Czym są kompetencje medialne?

`

Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów.
Świadomość możliwości i ograniczeń wiążących się z tymi
konkretnym ruchem sprawia, że ci, którzy rozumieją wagę
podejmowanych decyzji i ich nieodwracalność, czują znacznie
większy ciężar odpowiedzialności.
U młodych ludzi ta świadomość się dopiero rozwija.

http://www.swps.pl/strefa-psyche/blog-strefy-psyche/11848-o-dokonywaniu-wyborow
http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1296-decyzje-zakupowe.html

Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów.

Przygotowane przez:
Kamila Pihur na potrzeby szkoleniowe warsztatów dla GoForward.pl
http://goforward.pl/strona-glowna/warsztaty/framework-podejmowania-decyzji/

Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów.

Kształtowanie postaw wobec mediów
Jacek Żakowski - media a rzeczywistość

https://www.youtube.com/watch?v=zvgdppikScE
Igor Janke o rzeczywistości w mediach

https://www.youtube.com/watch?v=WTfaHJUJ5FM
Roman Kurkiewicz - czy media uczą rozumieć świat

https://www.youtube.com/watch?v=LZXBMPWSjMc
Jacek Żakowski - media społecznościowe

https://www.youtube.com/watch?v=2wckznamHW4
Jacek Żakowski - media a rzeczywistość

https://www.youtube.com/watch?v=zvgdppikScE

Kształtowanie postaw wobec mediów

Postawa to względnie trwałe, pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się
człowieka do konkretnego przedmiotu (osoby, idei, rzeczy, zjawiska itp.)
angażujące w nim intelekt, wolę, uczucia i aktywność.
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/sens_teoretyczny_a_sens_empiryczny_pojecia_postawy/sens_teoretyc
zny_a_sens_empiryczny_pojecia_postawy.pdf s. 15 [03.04.2016]

http://www.staff.amu.edu.pl/~dariusz/wp-content/uploads/2009/06/postawy-i-ich-zmiana.pdf [03.04.2016]
http://prasa.wiara.pl/doc/1677061.Funkcja-postaw-w-wychowaniu-do-mass-mediow ; [03.04.2016]

Kształtowanie postaw wobec mediów
Postawy dobrego odbiorcy mediów
Świadomy

Krytyczny
Zna media, ich
Wartościuje
historię, sposób
przekazy umie je
funkcjonowania, jest oceniać zgodnie z
również świadomy
własnym systemem
siebie jako podmiotu
wartości
komunikowania

Selektywny
Potrafi wybierać i
dobierać
przekazy, które
mu najbardziej
odpowiadają

Aktywny
(kreatywny)
Tworzy własne
przekazy, recenzuje
aktywnie poszukuje

Poznanie,
Rozróżnianie
rozumowanie

Wybór

Tworzenie

Filozofia i
psychologia woli

Psychologia
twórczości

Wiedza o mediach,
psychologia mediów,
historia mediów,
teorie
komunikowania

Aksjologia, etyka

http://www.slideshare.net/drzewiecki/pem-04-2012; Podstawy edukacji medialnej, dr. P. Drzewiecki;
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1. Młodzież preferuje komunikację asynchroniczną
Mimo, że wiele młodych osób myśli, że kontakt twarzą w twarz jest
ważniejszy, preferują oni wysyłanie wiadomości (chat) zamiast spotkań na
żywo i rozmów telefonicznych.
2. Młodzież nie posiada gotowych narracji tożsamości
Tradycyjna teoria twierdzi, że mamy gotową historię przez nas stworzoną
o nas samych, w naszych głowach.
Większość młodych osób ma tylko mgliste pojęcie o tym, kim są i formułują
kim oni są spontanicznie.
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3. Komunikacja między pokoleniami jest problematyczna
Znaczna część młodzieży i rodziców nie ufa sobie, kiedy chodzi
o doświadczenia młodzieży online. Wiele młodych osób uważa,
że dorośli kłamią i kalkulują oraz, że są nadopiekuńczy.
4. Młodzież twierdzi, że zawsze jest sobą.
Wielu młodych ludzi twierdzi, że działają tak samo i mówią te same rzeczy w każdej sytuacji.
Ale zewnętrzny obserwator może dostrzec jak różnie się zachowują
i jak różnie mówią – w zależności od sytuacji.
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5. Nowa technologia jest kluczem do otwierania się młodzieży.
Nowe technologie i komunikacja online to wystarczające warunki dla wielu
młodych osób, by inicjować relacje zaufania. Dorośli, którzy rozumieją życie
online, wydają się młodzieży jako osoby, którym można łatwo zaufać.
6. Młodzież to cyfrowi naiwni
Mimo że młodzi ludzie dorastają w otoczeniu Internetu, rzadko myślą
krytycznie i refleksyjnie o nowych technologiach, informacjach wizualnych
oraz komunikacji online.
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7. Wielozadaniowość zakłóca tożsamości młodzieży
Wielozadaniowość to szybkie przeskakiwanie między zadaniami, a nie
robienie ich w tym samym czasie. Jest to wyczerpujące, a wiele młodych osób
prowadzi to do fragmentarycznej autodefinicji tego, kim są.
8. Wytyczne
Mądrzy dorośli, którzy rozumieją życie online, są potrzebni, aby umożliwiać
bardziej krytyczne i refleksyjne myślenie młodzieży o nowych technologiach,
informacjach wizualnych oraz komunikacji online.

http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/Raportpodsumowuj%C4%85cy-wyniki-projekt%C3%B3w-2010-2015.pdf

Krytyczne i selektywne myślenie.

Nie wierz we wszystko co przeczytasz w internecie tylko dla tego,
że ktoś umieścił cytat z obrazkiem.

Krytyczne i selektywne myślenie.

Co jeśli powiem Ci, że jesteś naiwnym kretynem wierząc w coś, co przypadkowy
człowiek powiedział Ci przez Internet - tylko dlatego, że chciałeś to usłyszeć?

Krytyczne i selektywne myślenie.

To, że nie widzisz szkód jakie mogą wyrządzić anonimowe słowa,
nie oznacza, że tych szkód nie ma.

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Brytyjczycy dyskutują w prasie o badaniach dr Kirsten Corder z Uniwersytetu
w Cambridge. Wyniki potwierdzają znaną tezę: telewizja i inne media w
nadmiarze prowadzą do gorszych wyników w nauce.

Co to jednak oznacza?

http://presscafe.eu/ile-razy-mozna-czytac-ze-telewizja-oglupia-dzieci/ ; [04.04.2016 r.]

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Nie jest aż tak istotna
(kluczowa) ilość czasu
spędzanego przed
komputerem/ telewizorem.
Kluczowe jest
zweryfikowanie na co
konkretnie ten czas jest
poświęcany.

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.
Można kwestie gier komputerowych rozpatrywać w kategoriach uzależnień i potrzeby
„szczepionki” – uodparniania na negatywne ich skutki, a można też uczyć rozróżniania i
świadomości, co jest realne, a co wirtualne.
Czy gry video to marnotrawstwo czasu?
Rozwój e-gaming'u i e-sportu.
Przypadek PashaBiceps

https://www.youtube.com/watch?v=-8Y4qxND0u0
„Dzieci konsoli. Uzależnienie o gier” Hilarie Cash i Kim McDaniel (Media Rodzina, Poznań 2014)
http://presscafe.eu/iem-katowice-2016-edukacyjny-wymiar-e-sportu/#more-10791

Media a zagrożenia wychowawcze u
dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w
domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje
wychowawcze.

Aspekt możliwości rozwoju poprzez
gry jest obecnie bardzo nie doceniany,
ze względu choćby na protekcjonizm
moralny i stereotyp „gracza”.

http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87-medi%C3%B3w-sze%C5%9B%C4%87-stoj%C4%85cych-przednami-wyzwa%C5%84-andrew-burn/[03.04.2016]
http://www.wiecjestem.us.edu.pl/gry-komputerowe-uzaleznienie-czy-szansa-na-rozwoj [05.04.2016]

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

W Polsce regularnie gra w sieci ponad 13 mln ludzi.
Pod tym względem zajmujemy 2 miejsce w Europie.
http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=82806

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Co możemy zrobić?

Zacznij partycypować w czasie jaki Twoje dziecko spędza w internecie.
Oglądanie razem filmów.
- Pozwól mu wybrać (ale miej nad tym kontrolę). Albo wybierajcie na zmianę.
Niech uzasadni dlaczego akurat wybiera ten film.
Opowiedz mu o tym jakie Ty filmy lubisz i dlaczego. Ty też uzasadniaj swoje wybory.
- porozmawiaj z nim o filmie, po filmie.
Co Ci się podobało/nie podobało i dlaczego? Jakie emocje w Tobie to wzbudziło?
Która scena była najciekawsza?

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Co możemy zrobić?

Zacznij partycypować w czasie jaki Twoje dziecko spędza w internecie.
Gry video,
-Pozwól mu wybrać (ale miej nad tym kontrolę – zanim kupisz sprawdź o czym jest)
Niech uzasadni dlaczego akurat wybiera tą grę. Uzasadniaj swoje akceptację i odmowy.
Tu się pojawia dodatkowy czynnik – gry online (tych nie trzeba kupować).
- Pograj z nim. Dowiedz się o co chodzi z tym graniem.
Niech opowie Ci o czym jest gra i jaki jest jej cel.
Zadawaj pytania: Czego może się z tej gry nauczyć, co może potem wykorzystać
w „realnym świecie”. Co Ci się w tej grze podoba i dlaczego?
- Znajdź grę w którą będziecie mogli pograć razem.
Znajdź w niej aspekty, które dotyczą gry ale może je rozwijać poza grą.

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Co możemy zrobić?

Zacznij partycypować w czasie jaki Twoje dziecko spędza w internecie.
Youtube.
Idealny przykład ambiwalentności potencjału edukacyjnego mediów.
Źródło ogromu bzdur i idiotyzmów, ale także wielu ciekawych i unikatowych
informacji których często nie znajdziemy jeszcze w żadnych podręcznikach.
Każdy może zaistnieć – wystarczy zmontować film.
Tyko jak to zrobić?
To kompetencja, którą można ćwiczyć razem z dzieckiem.

Jeśli jedziemy razem na wycieczkę to zwykle zabieramy aparat – większość
współczesnych ma także możliwość nagrywania filmów – z takiego „surowego”
nagrania możemy razem coś zmontować, np. żeby pokazać po powrocie babci
i opowiedzieć Jej o wycieczce i wakacjach.
Tym samym budujemy relacje, jak i nabywamy nowych umiejętności razem
z dzieckiem.

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Co możemy zrobić?

Zacznij partycypować w czasie jaki Twoje dziecko spędza w internecie.
Umów się z dzieckiem, na to że raz w tygodniu ma przedstawić Ci czego nowego i
ciekawego dowiedział się z internetu/ telewizji.
Niech to przedstawi w formie mówionego, pokazywanego mini referatu.
Zadawaj pytania. Dlaczego to właśnie Cię tak zainteresowało? Jak do tego dotarłeś?
Co wzbudziło Twoją największą ciekawość? Jak można to wykorzystać na co dzień?
Pamiętaj, aby chwalić i inspirować do dalszych poszukiwań.
Dziecko w sieci często szuka aprobaty której nie znajduje na co dzień.

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Co możemy zrobić?

Zacznij partycypować w czasie jaki Twoje dziecko spędza w internecie.
Dawaj dziecku mini-zadania z obszaru edukacji i kompetencji medialnych.

Chcemy z mamą kupić blender, możesz nam poszukać w internecie najciekawsze i
przedstawić ze 3-4 propozycje?
Jeżeli chcesz nowy rower to musisz go sobie wybrać – przedstaw nam propozycje
odpowiednie dla siebie.
Możesz poszukać tacie, gdzie w naszym Audi jest ten bezpiecznik od czujnika deszczu
od wycieraczek i jak go wymienić?

Zadawaj pytania! Dlaczego wybrałeś te opcje. Jakie są cechy tego produktu, jakie mają
zalety, jaką korzyść osiągniemy?
Co byś nam polecił?

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.
`

Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży.
Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole - praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.
Często podczas rozmów z rodzicami słyszę zwrot o konieczności wyznaczania
dzieciom granic. Oczywiście granice są potrzebne - dają poczucie bezpieczeństwa
oraz umożliwiają zachowanie autonomii (mam granice czyli jestem istotą
odrębną od innych - choć połączoną z nimi siecią zależności). Niemniej słowo
"wyznaczanie" (w odniesieniu do innej osoby) wydaje mi się zbyt ingerujące,
arbitralne, zamykające.
Być może tym, co powinniśmy robić to po prostu:
- po pierwsze: jasno rozpoznać nasze własne granice (czy określić je sobie na
nowo) i pokazać dziecku, gdzie przebiegają
- po drugie: wspierać dziecko w rozpoznawaniu przez nie własnych naturalnych
granic i definiowaniu nowych, pomagających mu w budowaniu zdrowych relacji
z innymi ludźmi.
Tomasz Tokarz
https://tomtokarz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/tomasz.marcin.tokarz/?fref=ts

https://tomtokarz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/tomasz.marcin.tokarz/?fref=ts

Dziękuję za uwagę i pomoc :)

Kontakt do mnie:

Krzysztof Jonczys
Tel. 735 601 841
krzysztof.jonczys@gmail.com

