
Wstęp

Autorski program edukacji europejskiej został opracowany z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów

(Dz. U. nr 14 z dnia 15 lutego 1999r.) oraz założeń reformy systemu oświaty. Przeznaczony jest do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja czytelnicza i medialna w

klasach IV – VI szkoły podstawowej. Koordynatorem ścieżki jest nauczyciel bibliotekarz, współpracują nauczyciele określonych przedmiotów (do własnych programów

włączają określone treści ścieżki).

Główną ideą programu jest odejście od encyklopedycznego przekazu wiadomości na rzecz integracji wiedzy i umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania w

życiu codziennym.

O indywidualności programu zdecydują zabiegi dydaktyczne oraz działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów doprowadzające do realizacji zamierzonych celów.

Program stanowi integralną, zamkniętą całość. Nie wymaga specjalnej podbudowy teoretycznej czy praktycznej. Wykorzystuje wiedzę już posiadaną przez ucznia.

Realizując poszczególne tematy należy położyć nacisk na to aby metody nauczania nie pozostawały w sprzeczności z ich treścią. Należy opierać się na doświadczeniach

praktycznych, oraz na komunikowaniu się, i na pracy w małych grupach. Ważna jest atmosfera (bezpieczeństwo, otwartość i równość) i ścisłe trzymanie się reguł wypraco-

wanych wspólnie z uczestnikami zajęć. Poszczególne tematy stanowią ciągłość nabywanej wiedzy na temat czytelnictwa i mediów. Integralny charakter programu utrzymu-

jemy dzięki:

� integracji treści (treści z zakresu języka polskiego, historii, plastyki, muzyki, przyrody, techniki, informatyki, bibliologii są ujęte całościowo; uczniowie wykorzy-

stują z tych przedmiotów do tworzenia swych osobistych teorii, opartych w dużej mierze na refleksji nad własnym doświadczeniem),

� integracji teorii i praktyki (zajęcia stanowią próbę “zrobienia czegoś konkretnego" w realnej klasie, z realnymi uczniami).

� integracji nauczycieli (nauczyciele realizujący ten program powinni być zorientowani w jego całości, podzielać jego filozofię i ściśle ze sobą współpracować).

Program składa się z części odpowiadających poziomom klas IV, V, VI. Każda z tych części zawiera treści kształcenia, zakres pojęciowy, procedury osiągania ce-

lów, opis osiągnięć ucznia oraz przedmioty na jakich realizowane są dane treści.

Autorki programu.

Mgr Ewa Kowalska – nauczyciel bibliotekarz -  mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej. Ponadto ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki

oraz kurs „Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole”.

Mgr Joanna Wydra – nauczycielka historii. Ukończony kurs „Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole”
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Cele ogólne działań edukacyjnych i wychowawczych.

1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.

2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.

3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.).

4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

Program uwzględnia realizację zadań wspierających wszechstronny rozwój ucznia m.in. poprzez:

� Poszukiwanie twórczych sposobów rozwiązywania problemów;

� Aktywizowanie uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;

� Przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez wykształcenie;

� Sprawności myślenia – kojarzenia, wnioskowania, obserwacji zjawisk i ich analizy, kreatywności;

� Umiejętności – współpracy, obowiązkowości, odpowiedzialności za powierzone zadania, rzetelności, zaradczości, wytrwałości, obsługi narzędzi medialnych, tworzenia

komunikatów medialnych.

Szczegółowe cele kształcenia.

  W trakcie realizacji programu ścieżki uczniowie nabywają umiejętności korzystania ze zbiorów i narzędzi informacji biblioteki szkolnej.

Uczą się świadomie korzystać z oferty mediów: telewizji, prasy, kin, teatrów, muzeów itp. oraz wzbogacają słownictwo związane z problematyką środków masowego prze-

kazu. Poznają funkcję reklamy, specyfikę przekazów medialnych. Wzbogacają swoją wiedzę na temat historii i teorii komunikacji międzyludzkiej w aspekcie dziedzictwa
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kulturowego. Uczą się posługiwania podstawowymi narzędziami medialnymi oraz rozpoznawania elementów poszczególnych rodzajów mediów w różnych rodzajach komu-

nikatów.

Procedury osiągania celów.

Jednym z podstawowych wymogów reformy jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz pracy w grupach zadaniowych.

Od nauczyciela zależy wybór właściwej metody, adekwatnej do treści i możliwości uczniów. Oto propozycje kilku metod kształcenia do stoso-

wania na lekcjach edukacji czytelniczej i medialnej:

1. Dyskusja – jest wymianą poglądów między nauczycielem i uczniami na temat wybranego problemu. Opiera się na posiadanej wiedzy, umie-

jętnościach i doświadczeniach uczniów. Wymaga precyzyjnego prezentowania własnego zdania, umiejętności argumentowania, a także słu-

chania i szanowania poglądów innych uczestników.

2. Debata „za i przeciw” – jest metodą ułatwiającą spojrzenie na ten sam problem z różnych punktów widzenia.. Uczniowie w dwóch przeciw-

stawnych grupach prezentują argumenty „za i przeciw”, których celem jest przekonanie adwersarzy do swojego stanowiska.

3. Burza mózgów – polega na zespołowym wytwarzaniu, w dość krótkim czasie, jak największej ilości różnorodnych pomysłów prowadzących

do rozwiązania jakiegoś problemu.

4. Drzewo decyzyjne – jest graficznym zapisem procesu podejmowania decyzji. Metoda ta uczy, jak należy dokonywać wyboru, aby uświado-

mić sobie jego skutki, które powinny być zgodne z akceptowanymi wartościami.

5. Analiza SWOT – jest metodą zespołowej analizy i oceny jakiegoś zjawiska, wydarzenia, problemu, pomaga w podejmowaniu decyzji. Polega

na wypełnieniu przygotowanego arkusza, na którym uczniowie określają zarówno mocne strony tego zjawiska i wynikające z nich szansę, jak

i słabe strony oraz wynikające z nich zagrożenia. Arkusze SWOT wypełniają grupy zadaniowe, a następnie prezentują i porównują wyniki na

forum klasy.
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6. Metaplan – jest metodą pozwalającą na postawienie diagnozy sytuacji a następnie wskazanie możliwości rozwiązań trudnego problemu np.

Prawa człowieka na świecie. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak jest? Jest to element diagnozy stanu zastanego, aktualnego. Odpowia-

dają na drugie pytanie: Jak być powinno?  Pytanie to ma sprowokować odpowiedzi wskazujące możliwości poprawy, polepszenia sytuacji.

Trzecie pytanie brzmi: Dlaczego nie jest tak jak powinno być? Tu należy zastanowić się nad przyczynami dotychczasowych nieprawidłowo-

ści, błędów. Ostatnim elementem metaplanu jest wspólne ustalenie wniosków, które doprowadziłyby do poprawy sytuacji.

7. Projekt – polega na realizacji przez uczniów, podzielonych na zespoły zadaniowe, dużych przedsięwzięć o interdyscyplinarnym charakterze.

Praca metodą projektu rozwija u uczniów szereg umiejętności związanych z pracą w grupie zadaniowej: podejmowanie decyzji, poszukiwa-

nie kompromisów, dyskutowanie, dokonywanie samooceny i oceny pracy grupy. Poza tym uczniowie uczą się formułowania tematów i ce-

lów projektu, wykorzystywania i krytyki źródeł, selekcji informacji, ich opracowywania oraz publicznej prezentacji.

8. Symulacja – jest metodą dydaktyczną, w której uczniowie w bezpiecznych warunkach mogą ćwiczyć (symulować) różne zachowania, zda-

rzenia, które były lub są realne w sytuacjach życiowych. W symulacji najważniejszą rzeczą jest zrozumienie i analiza procesów społecznych.

9. Drama – jej stosowanie pozwala na przekazywanie treści kształcenia w powiązaniu z przeżyciem i doświadczeniem. Drama jest działaniem

polegającym na improwizacji, angażującej ruch, gest, mowę, myśli, emocje. Pobudza wyobraźnię, pozwala na bliski kontakt ucznia z pre-

zentowaną postacią. Dzięki temu uczeń może lepiej zrozumieć motywację różnych zachowań i postaw.

Metody oceny osiągnięć uczniów, ewaluacja programu.

Ocenianie jest ważnym elementem pracy nauczyciela, umożliwia nie tylko ustalanie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów, ale także w porę

diagnozowanie trudności w nabywaniu przez uczniów kolejnych umiejętności. Dzięki temu możemy skorygować tempo pracy i metody naucza-

nia. Ocenianie powinno być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Wprowadzone przez nauczyciela kryteria powinny być znane

uczniom i rodzicom oraz akceptowane przez nich. Dzięki temu ocena będzie spełniać swoją funkcję:
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- informacja o efektach pracy i osiągnięciach,

- umożliwianie kierowania procesem nauczania,

- zapobieganie niepowodzeniom,

- motywowanie do dalszej pracy.

Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności oraz wytwory pracy uczniów, a także wysiłek i zaangażowanie oraz pozytywne zmiany w po-

stawie uczniów.

Diagnozowanie uczniów, sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności oraz postaw uczniów, a także wnioski na temat realizacji treści

kształcenia są niezbędnym elementem ewaluacji programu pozwalającym na jego modyfikowanie, a tym samym ulepszanie procesu nauczania.

Sposoby ewaluacji programu:

1. Analiza dokumentów:

•  rozkład materiałów przedmiotów realizujących program ścieżki

•  dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć pozalekcyjnych

•  kalendarza imprez szkolnych

2. Dyskusje na radach pedagogicznych.

3. Analiza wytworów uczniowskich:

•  Wystawy i prezentacje na terenie szkoły

•  Gazetki

4. Obserwacja:

•  Uroczystości szkolne

5. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
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Lp. Treści nauczania Zakres pojęciowy Procedury osiągania
celów

Opis osiągnięć ucznia Przedmiot Klasa

1. Dzieje pisma, książki, prasy i
przekazów medialnych.

Malowidła ścienne, pismo
obrazkowe, supełkowe, alfa-
betyczne, cyfry egipskie, rzym-
skie, arabskie, tabliczki glinia-
ne, papirus, pergamin, książki
rękopiśmienne, książki druko-
wane, inkunabuł, „biały kruk”.
Media: drukowane, wizualne,
audialne audiowizualne, mul-
timedialne.
Przekaz, autor przekazu, media
w służbie władzy i władcy,
motywy tworzenia przekazów
medialnych.

Poznanie historii pisma,
książki, prasy i mediów na
przestrzenie wieków.
Dokonanie podziału me-
diów ze względu na zakres
i zasięg informacji.
Opisanie roli przekazów
pisanych, obrazowych i
audiowizualnych w
utrwalaniu i przekazie
dziedzictwa kulturowego
korzystając z przykładów
historycznych i współcze-
snych.

Uczeń:
- umie uzasadnić znacze-

nie pisma, książki, dru-
ku i przekazów medial-
nych dla rozwoju cywi-
lizacji i kultury

- potrafi odróżnić rodzaje
pisma

- potrafi zapisać liczbę za
pomocą cyfr arabskich i
znaków rzymskich

- zna słownictwo związa-
ne z historią książki i
rozumie jej znaczenie
dla rozwoju kultury

- podejmuje próbę okre-
ślenie roli mediów

- rozumie istotę  każdego
z mediów.

Język polski
Historia
Informatyka
Matematyka
Technika
Przyroda

IV
V
VI

2. Wydawnictwa informacyjne,
literatura popularnonaukowa,
czasopisma dziecięce i mło-
dzieżowe.

Encyklopedie, słowniki, leksy-
kony, informatory, hasło, ro-
dzaje haseł, układ treści w
wydawnictwach informacyj-
nych, informacje słowne i po-
zasłowne.
Nauka, popularyzowanie od-
kryć, rodzaje książek popular-
nonaukowych. Budowa książki
popularnonaukowej, jej aparat
pomocniczy i naukowy.
Tytulatura, częstotliwość i
adresat, stopka redakcyjna,
artykuł, stałe działy, szpalta,
ogłoszenie (anons), kompozy-
cja liternicza.

Porządkowanie wydaw-
nictw informacyjnych
według rodzajów i funkcji.
Odkrywanie w poszcze-
gólnych rodzajach wydaw-
nictw specyficznych spo-
sobów informacji.
Wyszukiwanie informacji
na określony temat z wy-
dawnictw informacyjnych,
literatury popularnonau-
kowej, czasopism, progra-
mów multimedialnych,
internetu itp.
Posługiwanie się aparatem
naukowym i pomocniczym

Uczeń:
- czyta dla zdobycia wia-

domości i zaspokajania
potrzeb poznawczych

- poszukuje i wykorzy-
stuje informacje z ency-
klopedii, słowników,
innych wydawnictw i
dokumentów po-
zaksiążkowych ( me-
dialnych)

- wie jaka jest budowa
wydawnictw informa-
cyjnych, literatury po-
pularnonaukowej i cza-
sopisma

Język polski
Historia
Przyroda
Lekcja biblio-
teczna
Języki obce
Informatyka
Matematyka
Sztuka
Plastyka
Technika
Język angielski

IV
V
VI
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książki popularnonauko-
wej przy wyszukiwaniu
informacji na określony
temat.
Poznanie budowy czasopi-
sma. Analiza treści czaso-
pisma lub/i podejmowanie
prób wydawania pisemka.

- umie dobrać właściwe
wydawnictwo informa-
cyjne do poszukiwanej
informacji

- odnaleźć określone
informacje w wydaw-
nictwie

- rozszyfrować skróty i
znaki w tekście

- zanotować zwięźle
uzyskaną informację

- wie jaka jest różnica
między encyklopediami,
słownikami a innymi
wydawnictwami.

3. Katalogi, kartoteki, zauto-
matyzowany system wyszu-
kiwania danych.

Katalog,  karta katalogowa,
hasło karty katalogowej, kata-
log alfabetyczny i jego funkcja,
układ kart w katalogu alfabe-
tycznym, wartość informacyjna
katalogu alfabetycznego. Kry-
terium układu kart katalogo-
wych w katalogu rzeczowym,
rodzaje katalogów rzeczowych
(działowy, przedmiotowy,
systematyczny), funkcje kata-
logu rzeczowego, katalog tra-
dycyjny i zapisany w progra-
mie komputera. Kartoteka,
kartoteka tekstowa i bibliogra-
ficzna, hasło przedmiotowe,
skrócony opis bibliograficzny
książki.

Korzystanie z warsztatu
informacyjnego biblioteki:
wypożyczanie książek
wyszukanych w katalogu
kartkowym.
Poznanie budowy katalogu
alfabetycznego i rzeczo-
wego i zasad korzystania z
nich.
Wyszukiwanie informacji
na dany temat w kartote-
kach w celu tworzenia
warsztatu pracy samo-
kształceniowej.

Uczeń:
- wie co to jest katalog,

kartoteka, jakie są ich
rodzaje i do czego służą,

- potrafi odczytać infor-
macje z karty katalogo-
wej,

- umie wyszukiwać
książki korzystając z
katalogu rzeczowego i
alfabetycznego,

- umie opracowywać
kartoteki wg określo-
nych zasad,

- potrafi wyszukiwać
materiały przy użyciu
przeglądarki interneto-
wej, katalogów i karto-
tek.

Lekcja biblio-
teczna
Informatyka

IV
V
VI

4. Proces porozumiewania się,
jego składniki i kontekst
społeczny.

Proces komunikowania się,
komunikowanie, przekaz, ko-
munikat, cel komunikowania,
treść komunikatu,  nadawca
komunikatu, odbiorca komuni-

Określenie nadawcy i
odbiorcy oraz celu i treści
w scenkach filmowych.

Uczeń:
- potrafi określić nadaw-

cę, odbiorcę i treść
przekazu,

- zna zasadę komuniko-

Język polski
Język angielski

IV
V
VI
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katu, schemat procesu komuni-
kowania się.

wania się,
- potrafi wysłać i odebrać

komunikat.
5. Komunikacja werbalna i

niewerbalna, bezpośrednia i
medialna.

Dialog, scenka dialogowa,
komunikowanie werbalne (gło-
sem), nadawca, odbiorca. Słu-
chowisko, nagranie dźwięko-
we, taśma magnetofonowa,
magnetofon, mikrofon.
Komunikowanie werbalne i
niewerbalne. Rodzaje komuni-
katów, Intonacja, mimika,
ułożenia ciała, wygląd, ubiór,
gest i otocznie jako komuni-
katy

Nagranie słuchowiska na
taśmie magnetofonowej.
Nagranie przeprowadzo-
nego wywiadu.
Nagranie scenek rodzajo-
wych. Po obejrzeniu scenki
Interpretacja sposobu mó-
wienia, intonacji, mimiki,
gestów i zachowań bohate-
ra – nadawcy opisanie co
on komunikuje nam nie-
świadomie (czego można
się o nim dowiedzieć).

Uczeń:
- potrafi posłużyć się

ekspresją mimiczną w
grach dydaktycznych,

- wie, że na komunikację
składają się poza sło-
wem także obraz, gest,
znak, dźwięk,

- potrafi przygotować
nagrania scenek dialo-
gowych,

- umie właściwie inter-
pretować wypowiedzi
pozawerbalne (intona-
cja, gest, mimika) i wy-
korzystywać je umiejęt-
nie w scenkach teatral-
nych.

Język polski
Informatyka
Sztuka
Technika
Język angielski
Język rosyjski

IV
V
VI

6. Rodzaje mediów, ich istota i
zasady funkcjonowania.

Biblioteka, mediateka,
multimedia,
Grupy odbiorców, adresat
programu, cechy grup odbior-
ców: wiek, płeć, zainteresowa-
ni, czas wolny (pora dnia, a
czas antenowy).

Ułożenie pytań ankiety,
które zadane zostaną
członkom rodziny, aby
dowiedzie się, jakie są ich
ulubione programy rtv oraz
czasopisma i co ich w nich
najbardziej interesuje.
Przeanalizowanie otrzy-
manych odpowiedzi.

Uczeń:
- rozróżnia zbiory me-

dialne w bibliotece
szkolnej

- rozpoznaje grupy od-
biorców i podstawowe
rodzaje programów ra-
diowych, telewizyjnych
oraz rodzaje prasy

- potrafi podać przykłady
i omówić rolę mediów
w zdobywaniu wiedzy
na interesujący temat

Język polski
Sztuka
Lekcja biblio-
teczna

IV
V

7. Funkcja i charakterystyka
komunikatów medialnych:
drukowanych, obrazowych,
dźwiękowych, audiowizual-

Komunikaty:
� obrazowy: plakat, afisz,

mapa
� dźwiękowy: nagranie

Podanie i omówienie przy-
kładu artykułu prasowego,
programu radiowego, te-
lewizyjnego z którym

Uczeń:
- poprawnie nazywa róż-

ne formy przekazów
słownych, obrazowych,

Język polski
Informatyka
Przyroda
Język rosyjski

IV
V
VI
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nych i multimedialnych. dźwiękowe na taśmie, pły-
cie CD,

� audiowizualny: nagranie
na taśmie wideo,

� multimedialne: programy
multimedialne.

Media, komunikat- tekst me-
dialny, rodzaje mediów, zróż-
nicowanie mediów, cechy
charakterystyczne poszczegól-
nych rodzajów mediów, media
jako teksty kultury, ich różno-
rodność.
Funkcje mediów, język me-
diów.
Prasa; program radiowy i tele-
wizyjny; film: popularnonau-
kowy, dokumentalny, fabular-
ny, animowany; program edu-
kacyjny; komputerowy pro-
gram dydaktyczny; encyklope-
dia multimedilna.

zapoznano się i z którego
dowiedziano się czegoś
nowego o przyrodzie lub
kulturze w innych krajach
itp.
Pogrupowanie przedsta-
wionych przykładów ko-
munikatów medialnych;
uzasadnienie decyzji; na-
zwanie grupy oraz nośni-
ków, na których zapisano
komunikaty.

dźwiękowych i audio-
wizualnych oraz nośni-
ków na jakie zostały za-
pisane,

- potrafi podać przykłady
i omówić charaktery-
styczne elementy me-
diów drukowanych, ra-
dia, telewizji, filmu, in-
ternetu oraz funkcje ja-
ką pełnią,

- samodzielnie wybiera i
przygotowuje do pre-
zentacji informacje z
różnych źródeł,

- potrafi zaprojektować
własny prosty komuni-
kat medialny.

8. Podstawowe elementy języka
poszczególnych mediów.
Rodzaje i gatunki przekazów
medialnych.

Język mediów, język filmu,
prasy, fotografii, elementy
języka poszczególnych me-
diów, np. krój czcionki, układ
typograficzny itp.; kadr, plan,
światło, dźwięk w filmie;
efekty akustyczne w radiu i
filmie.

Wyróżnienie w zaprezen-
towanych materiałach
medialnych podane ele-
menty ich języka.
Sfotografowanie obiektu,
przedmiotu z różnych
odległości i perspektyw i
pod różnym kątem.

Uczeń:
- potrafi nazwać podsta-

wowe elementy języ-
ków różnych mediów, w
tym filmu i wyróżnić je
w przedstawianych
przykładach,

- dostrzega różnicę mię-
dzy językiem prasy i a
literackim,

- potrafi z odpowiednią
intonacją recytować i
interpretować poezję i
fragmenty prozy
uwzględniając językowe
środki wyrazu

- potrafi wykonać zdjęcia

Język polski
Informatyka
Sztuka
Technika

VI
V



10

fotograficzne tego sa-
mego obiektu z różnej
perspektywy.

9. Teatr jako źródło przekazów
medialnych.

Reżyser, scenariusz, choreogra-
fia, program, scenografia, ro-
dzaje kukiełek.

Przygotowanie i udział w
przedstawieniu teatralnym
lub/i obejrzenie sztuki
teatralnej i omówienie jej
treści.

Uczeń:
- zna słownictwo związa-

ne z teatrem,
- rozumie istotę sztuki

teatralnej,
- potrafi wyrazić opinię o

przedstawieniu,
- zna  i stosuje zasady

zachowania się w te-
atrze.

Język polski
Historia
Sztuka

IV
V
VI

10. Wydarzenia z życia osobiste-
go i społecznego jako inspi-
racja do samodzielnych reje-
stracji i twórczości medialnej.

Dokument medialny, święto,
ceremonia, uroczystość jako
temat rejestracji dokumental-
nej, reportaż fotograficzny.
Wybór miejsca, punktu i kąta
widzenia obiektywu, oświetle-
nie planu, stabilność kamery.
Tekst, praca nad tekstem, re-
cytacja, język jako środek wy-
razu, słowo pisane, słowo ży-
we.

Zrobienie serii zdjęć (re-
portaż fotograficzny) ilu-
strujących przebieg (naj-
ważniejsze wydarzenie)
świątecznego obrzędu albo
uroczystości.
Przygotowanie montażu
poetyckiego w związku ze
świętem obchodzonym w
szkole.

Uczeń:
- umie wykonać doku-

mentację fotograficzną
obrzędów świątecznych
albo lokalnych lub ro-
dzinnej uroczystości,

- potrafi interpretować
poezję uwzględniając
językowe środki wyra-
zowe,

- umie dokonać rejestracji
dźwiękowej,

-  potrafi zaprojektować i
wykonać plakat inspi-
rowany wydarzeniami z
życia szkoły.

Język polski
Historia
Sztuka
Informatyka

V
VI

11. Selektywność doboru infor-
macji w środkach masowego
przekazu. Stronniczość prze-
kazu.

Relacja, komentarz, czynniki
wpływające na dokonywane
oceny, subiektywność i ograni-
czenia pamięci, trudności języ-
kowe w przekazie.
Informacja, komentarz, obiek-
tywność przekazu, etyka
(uczciwość) dziennikarska,
kontekst informacji.
Fikcja w mediach, grafika

Opisanie kontrowersyjne-
go zdarzenia, które poru-
szyło uczniów (bójka,
konflikt klasowy itp.).
Starając się przedstawić
fakty i dokonać możliwie
obiektywnej oceny zacho-
wań uczestników zdarze-
nia.
Scharakteryzowanie różnic

Uczeń:
- potrafi określić różnicę

między rzeczywistością
a fikcją w przekazach
medialnych,

- porównuje, selekcjonuje
i zestawia informacje z
różnych źródeł,

- umie wskazać na su-
biektywność wypowie-

Język polski
Przyroda
Sztuka
Godzina wycho-
wawcza

IV
V
VI
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komputerowa w filmie, zdjęcia
trikowe, montaż, efekty spe-
cjalne, teledysk, animacja
komputerowa, rzeczywistość
wirtualna, prawa przyrody a
fikcja filmowa.
Agencja reklamowa, promocja,
badanie rynku, zleceniodawca i
adresat reklamy, oddziaływanie
reklamy.

pomiędzy prasową infor-
macją i komentarzem, a
telewizyjną relacją bezpo-
średnią z ważnego wyda-
rzenia minionego tygodnia
oraz telewizyjnym ko-
mentarzem.
Po obejrzeniu przykłado-
wych reklam prasowych i
telewizyjnych próba od-
powiedzi na pytanie: Dla-
czego w prasie, radiu,
telewizji itp. są reklamy,
czemu służą i kto za nie
płaci?
W podanych przykładach
wskazanie fragmentów
fikcyjnych, powstałych w
wyniku wykorzystania
możliwości grafiki kom-
puterowej, efektów spe-
cjalnych, zaangażowania
kaskaderów itp.

dzi.

12. Informacja czy perswazja?
Jawne i niejawne funkcje
środków masowej komunika-
cji we współczesnym społe-
czeństwie informacyjnym.

Reklama, obiektywność prze-
kazu, cele reklamy, reklama
jako informacja, reklama jako
perswazja,  katalog wysyłko-
wy, plakat, bilbord, afisz,
oferta., promocja, cena.

Analizowanie reklam wi-
zualnych, wysyłkowych.
Przygotowanie reklamy
wybranego produktu.
Porównanie z własnymi
doświadczeniami, zapre-
zentowane reklamy praso-
we i telewizyjne i wskaza-
nie dokonanych w nich
uproszczeń i uogólnień.

Uczeń:
- zna pojęcie reklamy i

umie ją wyróżnić wśród
innych komunikatów,

- wie jaką funkcję pełni
reklama,

- krytycznie odbiera re-
klamy, dostrzega sposo-
by oddziaływania na
odbiorcę,

- formułuje opinię i uza-
sadnia swój wybór do-
konany na podstawie
reklamy.

Język polski
Informatyka
Sztuka

IV
V
VI



12

Bibliografia

1. Andrzejewska J.: Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III. „

Biblioteka w Szkole” 2000 nr 2

s.1-7.

2. Grodecka E., Sokołowska H.: Edukacja czytelnicza i medialna. Szkoła podstawowa IV-VI. Toruń, 1999.

3. Hajkowska K.: Program edukacji czytelniczej i medialnej w klasach IV-VI. „Biblioteka w Szkole” 2001 nr 9 s.3 - 8.

4. Kąkolewicz M., Pielachowski J.: Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III.

Poznań.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r.
Nr 14, poz.129).

Spis treści.

Wstęp ...................................................................................................................... 2

Autorki programu...................................................................................................................... 2

Cele ogólne działań edukacyjnych i wychowawczych.............................................................. 3

Szczegółowe cele kształcenia.................................................................................................... 3
Procedury osiągania celów........................................................................................................ 4

Metody oceny osiągnięć uczniów, ewaluacja programu........................................................... 5

Plan realizacji ścieżki................................................................................................................ 7

Bibliografia............................................................................................................................... 13


