Edukacja czytelniczo- medialna
Program opracowany i wdrożony w klasie: 1c, 2c, 3c (r.sz.2000 do
2003)
przez mgr Annę Michalak, nauczycielkę nauczania zintegrowanego
w Zespole Szkół nr 8 w Kaliszu.
Podstawowym założeniem reformy jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,
który w zintegrowanym systemie wiedzy uzyska określone umiejętności na różnych
etapach edukacji.
Opracowując elementy programu z edukacji czytelniczej i medialnej wykorzystałam
wiedzę, doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas zajęć na Studiach
Podyplomowych ,,Edukacja czytelnicza i medialna”, które ukończyłam w lipcu 2000r.
Etap kształcenia zintegrowanego nie przewiduje ścieżek edukacyjnych, ale odpowiednie
treści związane z biblioteką szkolną, czytelnictwem i mediami można realizować wg
zasad przyjętych oraz podyktowanych potrzebami szkoły.
Uczeń- czytelnik na pierwszym etapie edukacji powinien być objęty szczególną opieką,
bowiem jest to okres pierwszych fascynacji i nawyków czytelniczych, a także
największej podatności na odbiór literatury dziecięcej.
W podstawie programowej na tym etapie zapisano wiele treści, które powinny
inspirować do prowadzenia naprawdę interesujących zajęć czytelniczych.
Wśród tych treści można wyróżnić:
- głośne czytanie tekstów
- recytowanie wierszy i prozy
- zabawy i gry dramowe (teatralne)
- swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów, opowiadanie
- korzystanie z biblioteki, wypożyczalni i czytelni
- słuchanie baśni i legend narodowych
- pisanie niewielkich tekstów ( życzeń, zaproszeń, listów...)
- odbiór programów muzycznych, słownych, filmowych z wykorzystaniem
różnych środków przekazu np. radio, telewizja, nagrania wideo
We współpracy z nauczycielem bibliotekarzem podejmowałam tematy:
- uczeń w wypożyczalni i czytelni szkolnej, zasady korzystania ze zbiorów i
zachowania się
- książka, czasopismo, reklama czytelnicza
- katalog ilustrowany jako pierwsza informacja o książce
- karta katalogowa a strona tytułowa

Podstawa programowa obliguje więc nauczycieli do współdziałania na rzecz tworzenia
w świadomości uczniów, zintegrowanego systemu wiedzy, postaw i umiejętności.
Proces edukacji powinien opierać się na integracji nie tylko treści nauczania, ale i
wszystkich działań dydaktyczno- wychowawczych.
Treści edukacji czytelniczej i medialnej zostały skoncentrowane w 4 podstawowych
kręgach pojęciowych:
- źródła informacji i warsztat informacyjno- bibliograficzny
- proces komunikacji
- świat mediów
- samokształcenie, rozwój zainteresowań
Zrealizowanie programu pozwala uczniowi na zdobycie wielu umiejętności z zakresu
tej edukacji, min.: 1.korzystanie ze źródeł informacji, biblioteki i czytelni oraz
technologii informacji 2. prawidłowa komunikacja( rozmowy, gry, zabawy) 3.
zachowanie się i działanie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 4. dobra
organizacja pracy własnej.
W I etapie kształcenia występuje związek pomiędzy treściami różnych dyscyplin i
łączenie ich w jednym kręgu tematycznym. Nadaje się więc tym treściom postać wiedzy
całościowej.
Treści edukacji czytelniczej i medialnej można więc z powodzeniem łączyć z
realizowanymi w tym czasie treściami edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej,
społecznej, przyrodniczej, technicznej a nawet matematycznej.
Opracowując program dla swojej klasy(od 2000r do 2003r)wdrożyłam następujące
elementy edukacji czytelniczej i medialnej:
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Realizując program stosowałam metody pozwalające uruchomić wyobraźnię i
pozytywne emocje ( gry, zabawy, pogadanki, dyskusje, wywiady, dramę,
inscenizacje...)
Program miał elastyczną formę, by można było bazować na różnym materiale
literackim. Uważam, że cele edukacyjne programu zostały osiągnięte.
Przygotowałam uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności
selekcji i krytycznego odbioru komunikatów medialnych, tworzenia warsztatu
informacyjnego (oczywiście dostosowując do wieku dzieci).Media to przyszłość,
więc warto z nimi zapoznawać się i z nich korzystać już od najmłodszych lat.
Uczniowie poprzez realizację tego programu zdobyli wiele umiejętności np.
wyzwalali swoją twórczą aktywność( nawet uczniowie słabsi, nieśmiali ), rozwinęli
motywację poznawczą, znają reguły pracy przy środkach medialnych (byli w radio,
w redakcji gazety lokalnej), wyróżniają sposoby wykorzystania mediów w trakcie
nauki, zabawy, doceniają rolę książek i czasopism, oceniają wartość filmów i
przedstawień dziecięcych.
Myślę, że wykształcili w sobie przekonanie, że media rozumnie wykorzystane i
krytycznie odbierane są nośnikami kultury, służą poszerzaniu wiedzy o świecie,
uczą otwartości na ludzkie problemy, kształtują właściwe postawy.
Realizując opracowany samodzielnie program podnosiłam również jakość pracy
swojej szkoły. Dzięki temu, zaistnieliśmy w świecie mediów, pojawiały się notatki
w prasie (np. akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”, odwiedziny w redakcji gazety,
wywiady w Radio Centrum).Edukacja czytelniczo-medialna odgrywa rolę w
programie wychowawczym szkoły( w dalszym etapie kształcenia jako ścieżka
edukacyjna).Pomaga uczniowi zrozumieć media. Dobrze, że jest wbudowana też w
proces uczenia się z powodu doświadczeń dziecka spoza szkoły. Nauczanie o

mediach powinno być ,,pomostem” między szkołą a życiem domowym dzieci. Poza
szkołą uczeń przecież ogląda programy telewizyjne, słucha muzyki, chodzi do
teatru, na koncerty...
Mam nadzieję, że rozpoczęte przeze mnie zadania będą kontynuowane. Edukacja ta
bowiem, wyzwalając naturalną ciekawość uczniów i bazując na ich zaangażowaniu
w świat mediów cieszy się dużym zainteresowaniem. Należy przy tym pamiętać, by
kłaść szczególny nacisk na wielostronną aktywność dzieci, na bezpośredni kontakt z
biblioteką i jej zasobami.
Trzeba stale rozwijać zainteresowania uczniów i wzbudzać ich zaciekawienie,
wprowadzając aktywne metody pracy odwołujące się do wyobraźni i doświadczeń.
Należy odkrywać i rozwiązywać problemy wspólnie z nimi.
Można w tym miejscu powołać się na słowa:
,,Słyszałem i zapomniałem,
Widziałem i zapamiętałem,
Zrobiłem i zrozumiałem.”
Myślę, że moi uczniowie po tym, gdy usłyszeli, widzieli ale przede wszystkim
zrobili –zrozumieli na czym polega magia literatury, świat mediów i te początkowe
wrażenia zostaną w nich na zawsze.

