
Z doświadczeń nauczyciela realizującego ścieżkę – edukacja czytelnicza
i medialna.

        Edukacja jest obiektem ustawicznych badań, krytyki i stałego
reformowania. Szczególnie można to odczuć, prowadząc zajęcia ze ścieżki
między przedmiotowej – edukacja czytelnicza i medialna. Rozmawiając
z nauczycielami pracującymi w innych szkołach można  łatwo się przekonać,
jak różnie  jest ona realizowana.
Od czterech lat prowadzę zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. W szkole,
w której uczę, przyznano do realizacji tej ścieżki po jednej godzinie tygodniowo
w klasach piątych w I semestrze, a w klasach szóstych w II semestrze, jako
lekcje obowiązkowe, a oceny wpisywane są do języka polskiego. Zajęcia te
budzą nieco emocji u uczniów na pierwszych zajęciach, bowiem traktowane są
jako coś dodatkowego, nie tak ważnego. Dużym zadaniem nauczyciela jest więc
taki sposób realizacji tej ścieżki, aby wyrobić opinię wśród uczniów, że jest ona
potrzebna i ważna.
Przygotowując rozkład materiału na podstawie programu nauczania (nr
dopuszczenia DKW–4014–260/99), tak opracowałam tematy lekcji, aby
przeplatały się elementy edukacji czytelniczej (dawniej lekcje biblioteczne) i to
co bardziej interesuje współczesnych uczniów – edukacji medialnej.
Edukacja medialna skupiona jest wokół sześciu kluczowych pytań:

1. Kto komunikuje i dlaczego (instytucje medialne)?
2. Jakie istnieją typy, rodzaje i kategorie mediów (typologia mediów)?
3. Jakie media są projektowane i wykonywane (technologia tworzenia

mediów)?
4. Skąd wiadomo, co to znaczy (język mediów)?
5. Kto odbiera i z jakim skutkiem (odbiorcy mediów)?
6. Jakie treści przedstawiają media (zawartość mediów)?

Pierwszy cykl lekcji dotyczy historii mediów:
� Kiedy i  dlaczego człowiek zaczął się porozumiewać?
� Historia pisma (w tym konkurs między klasowy  na najbardziej

autentyczną tabliczkę glinianą, zwój papirusowy).
� Książka rękopiśmienna (m. in. prace plastyczne – malujemy inicjał do

książki średniowiecznej). Również prezentacja CD–ROMu
przygotowanego przez p. E. Mikołajczyk  „Historia książki”.

� Wynalazek druku i jego wpływ na dzieje cywilizacji.
� Wynalazki medialne w XIX i XX wieku (fotografia, gramofon, telefon,

radio, telewizor, komputer – uczniowie przygotowują referaty na
wybrany przez nich temat). W tym prezentacja CD–ROMu
przygotowanego przez autorkę referatu pt. „Od fotografii do komputera”.
Film „Wynalazki XIX wieku”. Wycieczka do Radia Kraków.



Cykl lekcji podsumowany zostaje wnioskiem: Nagłe przyspieszenie w przekazie
informacji nastąpiło w XX wieku, kiedy człowiek wynalazł: radio, telewizor,
telefon komórkowy, komputer, internet, co wpłynęło na jego życie codzienne.
Ewaluacją tej tematyki jest sprawdzian.
Drugi cykl lekcji dotyczy roli i funkcjonowania współczesnych bibliotek:

� Medioteka współczesna biblioteka.
� Biblioteka szkolna – szkolne centrum informacji.
� Warto odwiedzać osiedlową bibliotekę publiczną – wyjście

z nauczycielem.
� Jestem samodzielnym użytkownikiem biblioteki:

• wyszukujemy informacji w katalogu alfabetycznym,
• katalog alfabetyczny, a katalog rzeczowy,
• katalogi komputerowe – program MOL – wyjście do Gimnazjum

nr 50,
• indeksy w książkach popularnonaukowych.

Trzeci cykl lekcji – poznajemy słowniki :
� „Słownik ortograficzny – mój przyjaciel od klasy pierwszej”
� „Kiedy sięgasz do „Słownika języka polskiego”, a kiedy do „Słownika

wyrazów obcych”.
� Słowniki, które wzbogacają nasze słownictwo.

Ten cykl lekcji podsumowany jest również sprawdzianem. Ćwiczenia ze
słownikami okazują się jednak bardzo potrzebne, bowiem często na badaniu
kompetencji w klasie szóstej, przynajmniej jedno z pytań dotyczy tego zakresu
materiału.
Kolejne lekcje poświęcone są komunikacji interpersonalnej:

� Współczesny człowiek powinien poznać zasady komunikacji
interpersonalnej – trochę teorii.

� Film edukacyjny „Gesty, słowa, język” (na podst. filmu „101
dalmatyńczyków”).

� Film edukacyjny „Komunikacja interpersonalna”.
Ewaluacja - gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych zasad komunikacji
interpersonalnej.
Piąty cykl lekcji dotyczy korzystania ze współczesnych mediów:

� Czasopisma dla dzieci i młodzieży.
� Fotografia – obrazem naszego wnętrza (lekcja z wykorzystaniem aparatu

fotograficznego).
� Co oglądamy w telewizji – co powinniśmy oglądać?
� Czy reklama manipuluje nami?

Szósty cykl poświęcony współczesnym problemom świata:
� Globalizacja kultury na przykładzie świąt Bożego Narodzenia.
� Czy media wpływają na agresję we współczesnym świecie – dyskusja.

Podsumowaniem zajęć po klasie piątej i szóstej jest ankieta, w której uczniowie
wypowiadają swoje opinie na  temat  edukacji czytelniczej i medialnej.



W ramach tych lekcji nawiązałam również współpracę z kinem Panasonic
IMAX Kraków, który prowadzi Akademię Filmową dla uczniów. Raz na
miesiąc odbywają się wykłady, prezentacje oraz projekcje filmów.

         Nauczyciel powinien iść z „duchem czasów”, bowiem sam naucza i bierze
wiele od uczniów. Oczekiwania młodzieży i ciągłe, bardzo szybkie zmiany
nośników informacji powodują, że współczesny bibliotekarz musi często
modyfikować zakres i metody nauczania o mediach. Warto jednak podejmować
ten trud, aby lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej  zaciekawiły młodzież
i przygotowały ją do dalszego etapu kształcenia.
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