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Kanada jest uważana za kraj o najlepiej upowszechnionej edukacji medialnej 
na świecie. Jednym z powodów może być duża rozległość terytorialna kraju. Media 
okazały się bardzo pomocne w nauczaniu na odległość, które z konieczności uzupeł-
niało nauczanie szkolne. Stąd również zainteresowanie nie tylko wykorzystaniem 
mediów w edukacji, ale wychowaniem do mediów. 

Po drugie, Kanada graniczy ze Stanami Zjednoczonymi. Wpływ popkultury 
amerykańskiej budził w Kanadyjczykach potrzebę krytycznego odbioru przekazów 
medialnych i podnoszenia świadomości własnej odrębności kulturowej1. Pierwszą 
prowincją, która umieściła edukację medialną w programie nauczania, było On-
tario (w 1987 r.). Obecnie wychowanie do mediów jest częścią programu nauczania 
we wszystkich prowincjach2. Edukacja medialna w Kanadzie jest prowadzona głównie 
jako integralny element nauczania języka angielskiego i wychowania kulturalnego. 

Duży wkład w rozwój edukacji medialnej w Kanadzie mają organizacje społeczne 
nauczycieli i rodziców. Największa z nich to powołana w 1978 r. Association for Media 
Literacy (AML), początkowo działająca w prowincji Ontario, a współcześnie mająca 
zasięg kontynentalny, zrzeszająca pedagogów z innych prowincji Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Duże zasługi w promowaniu edukacji medialnej w Kanadzie mają 
właśnie związani z AML pedagodzy mediów m.in. Barry Duncan, Carolyn Wilson, 
Neil Andersen3. Szczególne osiągnięcia w promowaniu wychowania do mediów mają 
również pedagogowie i ośrodki katolickie m.in. John Pungente4, jezuita, twórca Je-
suit Communication Project5, organizacji promującej edukację medialną w szkołach, 
gospodarz programu telewizyjnego o edukacji filmowej Beyond the Screen6. Godną 
polecenia witryną prezentującą edukację medialną w Kanadzie jest Media Aware-
ness Network7.

Nasza analiza będzie się opierała głównie na badaniu działań wyżej wymienio-
nych organizacji i inicjatyw pedagogów medialnych. Szczegółowe badanie materia-
łów zawartych na ww. witrynach internetowych pozwoli na stworzenie pełniejszego 
obrazu edukacji medialnej w Kanadzie. Pod uwagę weźmiemy głównie dwa obszary, 
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które szczególnie nas interesują: edukację medialną w szkole i działania państwa 
w tym zakresie oraz społeczne inicjatywy edukacyjno-medialne. Analizę benchmar-
kową (ang. porównawczą) poprzedzać będzie studium dostępnych definicji edukacji 
medialnej w materiałach organizacji.

Trzeba na początku wspomnieć o istotnych różnicach pomiędzy polskim a kana-
dyjskim systemem oświaty. Kanada jest państwem federacyjnym, podzielonym ad-
ministracyjnie na prowincje i terytoria. Każda prowincja ma swój rząd i parlament. 
Za część wspólnych kompetencji odpowiadają władze federalne: parlament i rząd. 
Najwyższą władzą w Kanadzie jest Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. To istotnie 
różni demokrację polską od kanadyjskiej. Wpływy brytyjskie rywalizują z francu-
skimi, o czym świadczą separatystyczne ruchy i dążenia w prowincji Quebec.

Polityka edukacyjna (obok zdrowotnej czy socjalnej) należy do autonomii danej 
prowincji. Ministrowie edukacji tworzą ogólnokrajową radę8. Pewną trudnością ana-
lityczną jest brak krajowych podstaw programowych dla nauczania szkolnego, dla-
tego nasza analiza z konieczności będzie porównywaniem poszczególnych prowincji, 
które tworzą odrębne systemy oświatowe. Chociaż prowincje pozostają autonomiczne 
co do spraw oświaty, system edukacji wygląda jednak podobnie, różniąc się uwarun-
kowaniami regionalnymi czy kulturowymi. Obowiązek edukacyjny dotyczy dzieci 
od 5–7 aż do 16–18 r. życia, zależnie od danej prowincji. W Kanadzie obowiązuje trzy-
stopniowy model edukacji: począwszy od elementary (primary) school, przez szkoły 
średnie (brak szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim) aż po szkolnictwo wyż-
sze (community colleges i uniwersytety) 9. Funkcjonują dwa odrębne systemy szkolne: 
publiczny i prywatny. Silna jest też pozycja szkolnictwa katolickiego, które stanowi 
niekiedy odrębny trzeci system, dotowany z budżetu państwa10. Rozwinięte również 
są modele edukacji na odległość oraz nauczanie w domu. Te trzy elementy (naucza-
nie katolickie, które akcentuje znaczenie wychowania do mediów, distance learning 
i homeschooling) mogą istotnie wpływać na rozwój edukacji medialnej w Kanadzie. 

1. kanadyjskie podejście do edukacji medialnej

Szczególnie cenną pomocą do naszej analizy są materiały zgromadzone w serwi-
sie Media Awareness Network. Znajdujemy tutaj krótkie wypowiedzi pedagogów me-
dialnych, którzy zostali poproszeni o przedstawienie ich rozumienia media literacy  
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(ang. kompetencja medialna, umiejętność korzystania z mediów) oraz o uzasadnie-
nie, dlaczego jest potrzebne nauczanie edukacji medialnej i jak jej uczyć11. 

W opracowaniu What is media literacy? mamy do dyspozycji siedem różnych 
spojrzeń na edukację medialną. Pedagodzy mediów podkreślają – często wspólnie  
– następujące cele kształcenia medialnego: 

•  zmiana postaw odbiorczych, z biernych na aktywne, wzmacnianie znaczenia 
audytoriów;

•  obywatelska odpowiedzialność za media, media w dyskursie obywatelskim;
•  badanie technik, technologii i instytucji tworzących media;
•  rozumienie roli tradycji kulturowej w przekazach medialnych w kontekście ko-

mercjalizacji i globalizacji;
•  ewolucja i ciągłość procesu edukacji medialnej – aspekt edukacji ustawicznej;
•  dekodowanie, rozumienie, interpretacja, ocena i tworzenie przekazów audiowizu-

alnych jako główne umiejętności medialne;
•  edukacja medialna jako poszerzone rozumienie alfabetyzacji (alfabetyzacja me-

dialna, literalność audiowizualna);
•  kształtowanie nawyków medialnych, samowychowanie i samoograniczanie się 

w  korzystaniu z mediów – „dieta medialna”;
•  znaczenie decydentów politycznych i rynkowych w budowaniu przekazów 

medialnych;
•  krytyczne myślenie jako istotna kompetencja w korzystaniu z mediów i proces 

ustawicznej oceny przekazów;
•  rozróżnianie pomiędzy reprezentacją audiowizualną a rzeczywistością12.

O podobne wypowiedzi poproszono również dla innych zagadnień: uzasadnienia 
potrzeby edukacji medialnej, podejścia do realizacji edukacji medialnej oraz sfor-
mułowania głównych elementów tej edukacji. Co do uzasadnienia potrzeby edukacji 
medialnej pedagodzy mediów wymieniają takie korzyści jak:

•  edukacja medialna podnosi poziom świadomości obywatelskiej,
•  uczy dostrzegania różnych spojrzeń na rzeczywistość, ideologii, światopoglądów itp.;
•  daje umiejętność radzenia sobie w sytuacji nadmiaru informacji;
•  jest narzędziem edukacji przyszłości, opartej głównie na kompetencjach 

informacyjnych;
•  jest świadectwem dobrego wykształcenia współczesnego człowieka, jego przygo-

towania do życia we współczesnym społeczeństwie13.

11 Media literacy. Overview, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/index.cfm (dostęp 15.11.2011 r.).
12 Por. What is media literacy? http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/what_is_media_literacy.cfm (dostęp 
15.11.2011 r.).
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Co do sposobów realizacji edukacji medialnej pedagodzy mediów podkreślają 
m.in. takie aspekty jak:

•  interdyscyplinarność ujęcia edukacji medialnej i jej kluczowe znaczenie w syste-
mie oświaty zamiast traktowania tego przedmiotu jako dodatku do innych zajęć;

•  integracja podejścia techniczno-praktycznego, krytycznego, aksjologicznego,  
estetycznego, społecznego i politycznego w uczeniu mediów;

•  znaczenie lobbingu nauczycieli w zakresie edukacji medialnej, domaganie się 
od decydentów oświatowych należnego jej statusu;

•  rozwijanie systemu szkoleń, doradztwa zawodowego dla nauczycieli oraz progra-
mów wsparcia dla rodziców;

•  przeciwdziałanie stereotypom medialnym w odniesieniu do płci, grup etnicznych 
i rasowych;

•  dziecko, a nie technologia, jako główny podmiot nauczania edukacji medialnej;
•  kształcenie przede wszystkim postaw obywatelskich, wtórnie konsumenckich;
•  łączenie edukacji artystycznej z medialną;
•  szerokie ujmowanie edukacji medialnej od tradycyjnych i nowych mediów po kul-

turowe zagadnienia związane z ich wykorzystaniem takie jak moda, popkultura, 
zjawisko gwiazd medialnych (aktorów, prezenterów);

•  wychowywanie do mediów, a nie tylko uczenie o mediach;
•  tworzenie alternatywy dla mainstreamu w przekazach medialnych14.

Specyfiką kanadyjskiego, jak również amerykańskiego podejścia do edukacji 
medialnej, jest ujmowanie jej celów i głównych zadań w postaci kluczowych pytań 
czy koncepcji. Takie ujęcie proponują również redaktorzy Media Awareness Network. 
Możemy wymienić za nimi kilka następujących kluczowych elementów programu 
edukacji medialnej15:

•  media konstruują naszą rzeczywistość;
•  odbiorcy mają możliwość negocjowania tego, co jest w mediach, nadawania wła-

snych znaczeń przekazom medialnym;
•  świadomość czynników komercyjnych w mediach, ich znaczenie i wpływ na nas;

13 Por. Why teach media literacy? http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/why_teach_media_liter.cfm 
(dostęp 15.11.2011 r.).
14 Por. Approaches to Media Education, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/media_ed_ 
approaches.cfm (dostęp 15.11.2011 r.).
15 Media Literacy Key Concepts, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/key_concept.cfm (dostęp 
15.11.2011 r.). W podobny sposób jest to również ujmowane na stronie Kanadyjskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji Medialnej. Zob. What is media literacy? The Assocation for Media Literacy, http://www.aml.ca/whatis/ (dostęp 
19.11.2011 r.).
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•  umiejętność rozpoznawania ideologii i wartości w mediach, tego, w jaki sposób 
media przedstawiają problemy społeczne i polityczne, jak są zaangażowane w ich 
rozwiązywanie;

•  świadomość powiązań między formą a treścią przekazów, uczenie gramatyki 
mediów;

•  dostrzeganie konwencji estetycznych w mediach.

Po tej analizie możemy stwierdzić, że kanadyjskie podejście do edukacji medial-
nej wyraźnie akcentuje kulturowe i humanistyczne rozumienie mediów i ich roli 
w społeczeństwie. Odpowiada również semiotycznym tradycjom badania mediów tj. 
media cultural studies, charakterystycznych dla brytyjskiego medioznawstwa, pod-
kreślającego konstrukcyjny charakter mediów i znaczeń w przekazach medialnych. 
W definicjach, opisach realizacji czy kluczowych zagadnieniach mniej jest mowy 
o aspektach technicznych czy nawet metodycznych edukacji medialnej, a więk-
szą wagę przykłada się do rozumienia ich istoty, funkcji społecznych, politycznych 
i gospodarczych.

To bardzo cenna wskazówka. Przy projektowaniu edukacji medialnej nie możemy 
zapominać, że technologie medialne zmieniają się znacznie szybciej niż postępuje 
nasza kultura i społeczeństwo. Akcent na umiejętności kulturowe, podkreślanie roli 
człowieka jako podmiotu technologii stawia właściwe proporcje edukacji medialnej. 
Znika również problem jej ciągłego technologicznego niedostosowania. Nie uczymy 
jedynie technologii, ale przede wszystkim kształtujemy człowieka. W takim ujęciu 
możemy uczyć korzystania nawet z obecnie jeszcze nieznanej technologii. 

W następnej części interesować nas będzie stan edukacji medialnej w poszczegól-
nych prowincjach i najważniejsze inicjatywy oświatowe podejmowane w tym zakre-
sie. Pomocna będzie również sieć Media Awareness, która oferuje liczne materiały 
i opracowania ukazujące obraz kanadyjskiej edukacji medialnej w szkole16. Będzie-
my poszukiwać wspólnych elementów programowych i metodycznych, dokonując 
porównania poszczególnych prowincji w różnych kategoriach analitycznych. 

2. Edukacja medialna w kanadyjskim systemie oświaty

Edukacja medialna w kanadyjskich szkołach sięga lat 60. XX w., kiedy to zaofe-
rowano nauczycielom programy edukacji wizualnej (ang. screen education). Po po-
czątkowym entuzjazmie, rola tej edukacji zmalała w latach 70., by ponownie stać 
się centrum zainteresowania – już jako edukacja medialna – w latach 80. Ważnym 
momentem była tutaj kanadyjska reforma oświaty z początku lat 90.

16 Media Education in Canada. An introduction. Provincial and territorial overviews and media education outcomes.  
National perspective, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/index.cfm (dostęp 15.11.2011 r.).
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Kanada na początku lat 90. starała się przeciwdziałać zróżnicowaniu progra-
mowemu edukacji w prowincjach poprzez tworzenie koalicji, stowarzyszeń i pro-
tokołów współpracy. Ważną inicjatywą jest tutaj WNCP – Western and Northern  
Canadian Protocol17. Porozumienie zostało zawarte w grudniu 1993 r. przez mini-
strów edukacji Manitoby, Saskatchewan, Alberty, Kolumbii Brytyjskiej, Jukonu 
i Terytoriów Północno-Zachodnich. W 2000 r. dołączyła Nunavut, stąd do nazwy pro-
tokołu – początkowo obejmującego tylko prowincje zachodnie – dodano przymiotnik 
północne. Protokół określa wspólne ramy nauczania m.in. matematyki, języka i kul-
tury w zakresie całej szkoły podstawowej i średniej (tzw. K-12 – etapy kształcenia 
od ukończenia przedszkola do 19 r. ż.). W porozumieniu zawarto również zapisy do-
tyczące edukacji medialnej, która jest ujęta w angielskim kształceniu językowym 
i kulturalnym (ang. english language arts). Autorzy badania wymieniają je przy 
omawianiu poszczególnych prowincji. Jest tutaj mowa o szerokim ujmowaniu po-
jęcia tekst, które obejmuje nie tylko utwory drukowane, ale również audiowizu-
alne i multimedialne. Jest to charakterystyczne ujęcie dla wspomnianej już wyżej 
tradycji cultural studies czy tradycji hermeneutycznej w medioznawstwie – badania 
tekstów medialnych i ich znaczeń. 

Celem tak pojętego kształcenia medialnego są głównie umiejętności komunika-
cyjne i analityczne: słuchanie, przemawianie, czytanie, pisanie, ustne opowiadanie, 
rozumienie i krytyczna ocena tekstów literackich i medialnych. Zgodnie z tym po-
dejściem uczniowie poznając teksty medialne uczą się również podstaw życia w de-
mokracji i społeczeństwie nowych technologii. Dostrzegają znaczenie komunika-
tywności, kreowania nowych pomysłów, umiejętności radzenia sobie z problemem 
nadmiaru informacji, pozyskiwania i oceny informacji przy uwzględnianiu korzysta-
nia z różnych źródeł, analizy i syntezy przekazów medialnych. Edukacja medialna 
ma również służyć otwarciu się na innych ludzi i kultury, jest płaszczyzną poznania 
siebie samego i innych18.

Podobne wspólne ramy odniesienia przyjęto dla prowincji atlantyckich. We wrze-
śniu 1995 roku ministrowie Nowej Funlandii i Labradoru, Nowej Szkocji, Nowego 
Brunszwiku i Wysp Księcia Edwarda przyjęli porozumienie edukacyjne wypracowa-
ne dzięki wsparciu Atlantic Provinces Education Foundation (APEF). Cztery wymie-
nione prowincje również postanowiły rozszerzyć program nauczania angielskiego 
języka i kultury o elementy edukacyjno-medialne, pozostawiając sobie możliwość 
autonomii w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku protokołu WNCP poszerzono 
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zakres tradycyjnego rozumienia literacy (ang. piśmienności, alfabetyzacji; szerzej: 
erudycji kulturalnej) o media audiowizualne i nowe technologie komunikowania.

W Kanadzie „atlantyckiej” kompetencje medialno-kulturowe podzielono 
na mniejsze zakresowo kategorie: media literacy, critical literacy i visual lite-
racy. Są one uznane jako podstawowe elementy angielskiego kształcenia językowe-
go i kulturowego we wspólnej podstawie programowej – Atlantic English Language 
Arts Curriculum. Visual literacy to kształcenie zdolności rozumienia i interpretowa-
nia symboli ikonicznych i audiowizualnych, uczenie świadomości ich konstruowania, 
odczytywania sensu i wpływu ich znaczenia na widzów. Media literacy ma zmierzać 
do mądrego korzystania z mediów audiowizualnych w pracy i czasie wolnym. Criti-
cal literacy to rozumienie tekstów i ich ocena w różnych aspektach: osobistym, spo-
łecznym i kulturowym. Każdy z tych składników edukacji medialnej jasno określo-
no w podstawie i podano propozycje prowadzenia zajęć dla nauczycieli przedmiotu. 
Podkreślono również znaczenie tworzenia tekstów wizualnych i multimedialnych 
w edukacji.

Osobne rozwiązania edukacyjno-medialne przyjęto w prowincjach Ontario 
i Quebec, które pozostały autonomiczne, co do systemów oświatowych, głównie 
ze  względu na różnice kulturowe – wpływ tradycji francuskiej. Tak jak była mowa 
na początku, Ontario było pierwszą prowincją, która wprowadziła edukację medialną 
do programu szkolnego w 1987 r., głównie dzięki staraniom pedagogów zrzeszonych 
we wspomnianej na początku Association for Media Literacy19. Ontario przez dłuż-
szy czas pozostawało wyjątkiem w skali kraju pod względem inicjatyw edukacyjno-
medialnych. Na wypracowanych w Ontario doświadczeniach wzorowały się potem 
inne prowincje i terytoria, m.in. tworzące w latach 90. własne stowarzyszenia media 
literacy. W 1998 roku Ontario wprowadziło program nauczania edukacji medialnej 
do programu K-12. W klasach 1–8 umieszczono elementy edukacji medialnej w na-
uczaniu języka, zwłaszcza te odnoszące się do komunikacji i kultury wizualnej. 
Na poziomie szkoły średniej (9–12) tematyka mediów obejmuje jedną czwartą pro-
gramu nauczania języka. W 11 klasie uczniowie mogą wybrać rozszerzony program 
nauczania mediów. 

Interesujące reformy edukacji podjęto w Quebecu począwszy od 2000 roku. Wyeli-
minowano tradycyjny dla szkolnictwa angielskiego podział na klasy czy inaczej po-
ziomy (ang. grades), które zastąpiono cyklami. Pierwsze sześć lat nauki są podzielone 
na trzy, dwuletnie cykle. Kształcenie w szkole średniej obejmują dwa cykle – pierw-
szy dla klas 7-9 i drugi dla 10-11. W reformie przyjęto również zasadę uczenia między-
przedmiotowego i interdyscyplinarności. Podkreślono znaczenie pracy zespołowej, 

19 Association for Media Literacy, http://www.aml.ca/aboutus/ (dostęp 21.11.2011 r.).
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strategii nauczania, a samą edukację potraktowano jako przygotowanie do kształce-
nia ustawicznego przez całe życie. Program edukacji w Quebecu obejmuje szerokie 
obszary nauki, które odpowiadają zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi. 
Wydzielono pięć najważniejszych obszarów, w których prowadzona jest edukacja: 
zdrowie i dobre samopoczucie, planowanie kariery zawodowej i przedsiębiorczość, 
świadomość ekologiczna, prawa konsumentów, odpowiedzialność i życie społecz-
ne w tym umiejętność korzystania z mediów. Problematyka mediów jest obecna 
również w innych obszarach kształcenia. Podkreśla się znaczenie rozwoju krytycz-
nego myślenia i oceny etycznej w odniesieniu do mediów oraz znaczenie współpracy 
i kreatywności w tworzeniu własnych przekazów medialnych.

Na poziomie podstawowym uczniowie w Quebecu mają m.in. nauczyć się dyspo-
nowania czasem poświęcanym różnych aktywnościom, w tym aktywnościom me-
dialnym. Badają elementy języka mediów i ich wpływ na ludzkie życie. Odróżniają 
sytuacje rzeczywiste od kontaktów medialnych i wirtualnych. Uczą się oceniać rolę 
mediów w życiu, społeczeństwie i oceniać ich wpływ na kształtowanie własnych po-
staw i wartości. Rozwijają umiejętności krytyczne, etyczne i estetyczne. Na poziomie 
szkoły średniej uczą się m.in. produkcji medialnej, nabierają świadomości konstruk-
cyjnego charakteru mediów jako reprezentacji rzeczywistości, które wyrażają różne 
punkty widzenia, idee, wartości i przekonania. Uczą się analizy mediów, treści ich 
przekazów, technologii, języka itp20.

Wśród konkretnych tematów lekcji, które są proponowane wraz z ich opracowa-
niem metodycznym nauczycielom Quebecu możemy wymienić np. (zachowałem  
oryginalną pisownię):

Dla szkoły podstawowej, w cyklu pierwszym21:

•  Comparing Real Families to TV Families
•  Enjoying Television 
•  Looking at Food Advertising 
•  Learning With Television 
•  Critically Evaluating TV 
•  TV Stereotypes

W cyklu drugim22:

•  Humour on Television 
•  Kids, Alcohol and Advertising: Understanding Brands

20 Media Education in Quebec, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/que_curricular_overview.cfm 
(dostęp 21.11.2011 r.).
21 http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/media_education/quebec/cycle_overviews/quebec_cycle_one.cfm 
(dostęp 21.11.2011 r.).
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•  Junk Food Jungle 
•  Online Marketing to Kids 
•  Protecting Your Privacy
•  Reporter for a Day 
•  Violence in Sports

I trzecim23:

•  Advertising All Around Us
•  Comic Book Characters
•  Elections and the Media
•  Female Action Heroes
•  Freedom to Smoke?
•  Gender Stereotypes and Body Image
•  „He Shoots, He Scores”: Alcohol Advertising and Sports
•  Images of Learning
•  Scientific Detectives
•  Shereos and Heroes

Widać zatem wyraźne łączenie tematów, które dotyczą młodych ludzi z zagadnie-
niami medialnymi, w kreatywny i interesujący jak wyżej sposób, obejmujący rów-
nież zagadnienia związane ze stereotypami tworzonymi przez media, w tym z pro-
blematyką mniejszości i gender. To cenna wskazówka dla tworzenia także polskich 
programów edukacji medialnej, w której nie powinno się uczyć jedynie o mediach,  
ale ukazywać ich szeroki kontekst codziennego doświadczenia. Niektóre tematy ini-
cjowane np. w cyklu pierwszym powtarzają się również na kolejnych etapach. Rów-
nie interesujące tematy lekcji zaproponowano dla kształcenia w szkole średniej.

W pierwszym cyklu mamy m.in.24:

•  Alcohol Myths
•  Alcohol on the Web
•  Allies and Aliens
•  Cyberbullying and Civic Participation
•  Cyberbullying and the Law
•  Create a Youth Consumer Magazine

22 http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/media_education/quebec/cycle_overviews/quebec_cycle_tw0.cfm 
(dostęp 21.11.2011 r.).
23 http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/media_education/quebec/cycle_overviews/quebec_cycle_three.cfm 
(dostęp 21.11.2011 r.).
24 http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/media_education/quebec/cycle_overviews/quebec_cycle_one_
secondary.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
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•  Gender and Tobacco
•  Gender Messages in Alcohol Advertising
•  Promoting Ethical Behaviour Online: Our Values and Ethics 
•  Thinking About Hate 
•  Thinking Like a Citizen
•  Thinking Like a Tobacco Company

W drugim m.in.25: 

•  Advertising and Male Violence 
•  Bias in the News
•  Crime in the News
•  Don’t Drink and Drive: Assessing the Effectiveness of Anti-Drinking Campaigns 
•  Ethnic and Visible Minorities in Entertainment Media
•  Fact Versus Opinion
•  Free Speech Versus the Internet
•  Gender Messages in Alcohol Advertising
•  Political Cartoons
•  Scripting a Crime Drama
•  Sex in Advertising
•  The Pornography Debate: Controversy in Advertising

W 1998 roku twórcy Media Awareness Network prowadzili badania w Kanadzie 
dotyczące upowszechnienia edukacji medialnej w poszczególnych prowincjach 
i terytoriach w ramach Programu Studiów nad Dziedzictwem Kanady. Ich celem 
było m.in. określenie, które obszary tematyczne edukacji medialnej są zawarte w no-
wych programach nauczania, jaki jest rodzaj wsparcia dla nauczycieli w tym zakresie. 

Analiza była prowadzona w następujących prowincjach i terytoriach: Alberta, 
British Columbia (Kolumbia Brytyjska), Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, 
New Brunswick (Nowy Brunszwik), Nova Scotia (Nowa Szkocja), P.E.I. (Wyspa Księ-
cia Edwarda), Newfoundland (Nowa Fundlandia) i Labrador, Nunavut, Northwest 
Territories (Terytoria Północno-Zachodnie) i Yukon (Jukon). Dla każdego regionu 
autorzy opracowania przedstawili podstawy programowe dla poszczególnych etapów 
kształcenia oraz podali odsyłacze do organizacji, które zajmują się wspieraniem edu-
kacji medialnej na danym obszarze26.

25 http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/media_education/quebec/cycle_overviews/quebec_cycle_two_ 
secondary.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
26 Zob. analizę poszczególnych prowincji korzystając z zakładek na stronie http://www.media-awareness.ca/english/
teachers/media_education/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
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Podobne badanie prowadzono również zimą 2002 roku dotyczące efektów eduka-
cji medialnej, umiejętności korzystania z sieci (ang. web literacy), obecności elemen-
tów edukacji medialnej w programach nauczania języka angielskiego i technologii 
informacyjnych. Przedstawienie wyników tej analizy byłoby zbyt obszernym jak 
na nasze opracowanie i w gruncie rzeczy niepotrzebnym w aż tak szczegółowej skali 
działaniem. Stąd skoncentrowaliśmy się jedynie na ogólnym obrazie edukacji me-
dialnej w Kanadzie, który jak widać jest dosyć spójny pomimo różnic regionalnych. 

W ocenie autorów badania, choć oficjalnie kształcenie umiejętności medialnych 
jest obecne w systemie nauczania, to przed Kanadą „jeszcze długa droga” do peł-
nej integracji edukacji medialnej z programami nauczania w całym kraju. Może 
to dziwić w sytuacji wydawałoby się dużego upowszechnienia edukacji medialnej 
w Kanadzie, ale świadczy raczej o samokrytycyzmie decydentów oświaty. Ujawnia 
też potrzebę ciągłego modernizowania programu edukacji medialnej w kontekście 
nowych technologii. 

W ich ocenie edukacja medialna poczyniła ogromne postępy w ostatnich dziesię-
ciu latach, ale stoją przed nią poważne wyzwania na przyszłość. Krytykują m.in. sła-
by poziom wsparcia zawodowego dla nauczycieli, pomimo tak znacznego stopnia 
integracji elementów edukacji medialnej w nauczaniu języka i kultury czy upo-
wszechnienia się szerokiego rozumienia pojęcia tekstu obejmującego nie tylko 
utwory literackie. Wyrażają też obawy o apatię nauczycieli w tym zakresie, niedosto-
sowanie do nowego programu nauczania i wymogów nauczania, brak odpowiednich 
środków technologicznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Możemy zatem powie-
dzieć, że niechęć nauczycieli do zmian jest zatem jednym z głównych problemów 
edukacji medialnej, zresztą nie tylko w Kanadzie. Potrzebują oni specjalnego szko-
lenia zawodowego i systemu motywacyjnego wraz z odpowiednim finansowaniem.

Autorzy badania pozostają jednak optymistami, co do przyszłości edukacji me-
dialnej w Kanadzie. Choć jak podkreślają – „ma przed sobą długą drogę” – wskaź-
niki pokazują jej rozwój ilościowy i jakościowy. Przypominają o tradycji tej edukacji, 
o wyjątkowym i precedensowym w skali świata przyjęciu edukacji medialnej jako 
kluczowego elementu kształcenia na wszystkich szczeblach dydaktyki. Są również 
optymistami, co do zmian postaw nauczycieli. 

Nowe pokolenie edukatorów to osoby, dla których media i kultura popularna 
stanowią naturalne środowisko społeczne, co zbliża ich do świata wychowanków. 
Miejsce edukacji medialnej pojętej jako przeciwdziałanie zagrożeniom medialnym 
ustępuje pozytywnej afirmacji technologii. Istotna jest również zmiana, którą przy-
noszą nowe technologie medialne, zachęcające do stawania się w większym stopniu 
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kreatywnym twórcą mediów niż tylko aktywnym i krytycznym ich odbiorcą. Wresz-
cie zmienia się metodyka nauczania szkolnego i pozycja nauczyciela w dydaktyce. 
Z eksperta staje się on w większym stopniu moderatorem zajęć. Podkreśla się rów-
nież przesuwanie akcentów z wiedzy na umiejętności we współczesnym kształceniu  
medialnym. Inna zmiana polega na uczeniu kompetencji coraz młodszych uczniów. 
Krytyczne myślenie kształtuje się już nie tylko na średnim poziomie edukacji, 
ale także w niższych klasach szkoły podstawowej. Coraz bardziej zrozumiałym ter-
minem staje się również sama kompetencja medialna jako najbardziej istotny ele-
ment współczesnego kształcenia.

Ważnym elementem wreszcie staje się Internet, który zachęca do tworzenia 
projektów edukacyjnych online i szerszego wykorzystania jego zasobów w dydak-
tyce. Obok tradycyjnych tematów edukacyjno-medialnych, charakterystycznych 
dla mediów masowych tj. stereotypy, mity, uprzedzenia, mniejszości, obiektywizm 
a punkty widzenia, globalizacja mediów itp. istotne stają się bardziej zagadnienia 
związane z Internetem: interaktywność, ochrona prywatności w nowych mediach, 
tożsamość i anonimowość w sieci, motywy „cybernienawiści”, potencjał elektronicz-
nej demokracji, wolność słowa kontra cenzura w Internecie itp. Jak podkreślają twór-
cy badania takie myślenie o edukacji medialnej znajduje już odzwierciedlenie w no-
wych programach nauczania w całym kraju. Ale potrzeba jeszcze wielu lat na pełne 
wdrożenie tych przemian do systemu edukacji27. 

3. Społeczne inicjatywy w zakresie edukacji medialnej w kanadzie

Niemal każda z prowincji i terytoriów ma swoją odrębną organizację edukacyjno-
medialną, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli i rozwojem przedmiotu szkol-
nego. Można wymienić m.in. The Manitoba Association for Media Literacy (MAML), 
The British Columbia Association for Media Education (BCAME), The Association 
for Media Education in Quebec (AMEQ) czy The Association for a Media Literate 
New Brunswick. 

Niestety tylko Alberta Association for Media Awareness28, The Association for 
Media Literacy-Nova Scotia29 oraz wspomniania AML w Ontario30 prowadzą wła-
sne strony internetowe. AAMA działająca od 1990 r. w Albercie zajmuje się – zgodnie 
z opisem działalności – edukacją, informacją i promocją świadomego korzystania  

27 Por. Media Education in Canada – Overview, http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/media_
education_overview.cfm (dostęp 20.11.2011 r.).
28 Alberta Association for Media Awareness, http://aama.ca/ (dostęp 21.11.2011 r.).
29 The Association for Media Literacy-Nova Scotia, http://www.chebucto.ns.ca/CommunitySupport/AMLNS/media_literacy.
html (dostęp 21.11.2011 r.).
30 Association for Media Literacy, http://www.aml.ca/home/ (dostęp 21.11.2011 r.).
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ze środków masowego przekazu w domach, szkołach, na uczelniach, w sektorze pry-
watnym, w miejscach pracy. Celem portalu jest tworzenie platformy dyskusyjnej, 
wymiana informacji, organizacja konferencji i szkoleń, konsultacje, edukacyjne za-
soby sieciowe, publikacje, integracja działań rodziców, nauczycieli, szkół, instytucji, 
mediów i stowarzyszeń w Albercie.

Celem AML jest głównie tworzenie sieci edukacyjno-medialnej dla nauczycieli 
na całym świecie, publikowanie biuletynu, antologii pomocy metodycznych, organi-
zacja warsztatów i konferencji, lobbowanie na rzecz edukacji medialnej u decyden-
tów oświatowych31. Z kolei celem powstałego w 1992 roku The Association for Me-
dia Literacy-Nova Scotia jest promocja edukacji medialnej pojętej jako rozumienie 
mediów, ich skutków, sposobu tworzenia, celów przekazu (kto? co? jak? za pomocą 
czego? z jakim skutkiem?). Zrozumienie mediów ma prowadzić do bardziej demo-
kratycznego społeczeństwa i większej świadomości konsumenckiej32.

W Kanadzie powstają również koalicje zrzeszające prowincjonalne i terytorialne 
stowarzyszenia edukacji medialnej. Możemy wymienić tutaj Canadian Association 
of Media Education Organizations (CAMEO), powstałą w 1992 roku33. Innym przed-
sięwzięciem jest zajmujący się promowaniem edukacji medialnej w kanadyjskich 
szkołach The Jesuits Communication Project, zainicjowany przez o. Johna Pungente 
SJ34, o którym była już mowa na początku. Warto też wspomnieć o Canadian Jour-
nalist of Free Expression35, stowarzyszeniu działającym m.in. na rzecz rozwoju edu-
kacji dziennikarskiej. 

Kluczową rolę w informowaniu i promowaniu edukacji medialnej w Kanadzie 
ma portal Media Awareness Network (MNet). Oferuje najwięcej materiałów eduka-
cyjnych dla rodziców i nauczycieli; nie tylko tekstów, ale także gier edukacyjnych36. 
Prezentuje wyniki badań w zakresie edukacji medialnej, oprócz wspomnianej ana-
lizy stanu edukacji medialnej w poszczególnych regionach m.in. badanie kompeten-
cji cyfrowych młodzieży Young Canadians in a Wired World37. Dostarcza informacji 
o inicjatywach edukacyjno-medialnych i opinii wyrażanych przez blogerów – pedago-
gów medialnych38. Publikuje opracowania na temat różnych zagadnień związanych  

31 AML. Abort us, http://www.aml.ca/aboutus/ (dostęp 21.11.2011 r.).
32 More About The Association for Media Literacy-Nova Scotia, http://www.chebucto.ns.ca/CommunitySupport/AMLNS/
connect.html (dostęp 21.11.2011 r.).
33 CAMEO, http://jcp.proscenia.net/CAMEO/ (dostęp 21.11.2011 r.).
34 Jesuit Communication Project, http://jcp.proscenia.net/ (dostęp 15.11.2011 r.).
35 CJFE, http://www.cjfe.org/ (dostęp 21.11.2011 r.).
36 Educational games, http://www.media-awareness.ca/english/games/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
37 Young Canadians in a Wired World, http://www.media-awareness.ca/english/research/YCWW/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.)
38 Blog and News, http://www.media-awareness.ca/blog/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.)..
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z wychowaniem do mediów tj. problemu stereotypów medialnych, przemocy w me-
diach, ochrony prywatności w Internecie czy problemu „cybernienawiści” 39. Stanowi 
również cenną informację o inicjatywach społecznych w zakresie edukacji medial-
nej40. Mowa m.in. o takich akcjach jak:

•  Tydzień edukacji medialnej. Organizowany przez MNet i Kanadyjską Federację 
Nauczycieli41 w listopadzie każdego roku. Służy promocji umiejętności korzysta-
nia z mediów w społeczeństwie i systemie oświaty42. 

•  Be Web Aware. Obywatelski program edukacji medialnej na rzecz bezpieczeń-
stwa i odpowiedzialności w Internecie. Zajęcia są realizowane w języku angiel-
skim i francuskim43.

•  MediaPulse – problem ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, uwzględ-
niający również zagrożenia medialne. Realizowany razem z Kanadyjskim Towa-
rzystwem Pediatrycznym44.

•  Web Awareness. Międzynarodowy program edukacji na rzecz świadomego korzysta-
nia z Internetu przez dzieci i młodzież. Ma służyć rozwiązywaniu głównych proble-
mów i podejmowaniu kluczowych kwestii z tym związanych, m.in. rozpoznawaniem 
technik marketingowych w sieci, ochroną prywatności, problemu szkodliwych i nie-
legalnych treści. Skierowany do rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy45. 

•  Media Awareness for Girl Guides. Projekt dedykowany młodym kobietom 
i dziewczynom, które chcą nabyć umiejętności korzystania z mediów. Realizowa-
ne wspólnie z Girl Guides of Canada46. 

•  Media Toolkit for Youth. Projekt ma pomóc młodym zrozumieć mechanizmy rzą-
dzące przemysłem medialnym, przeciwdziałać problemowi stereotypów medial-
nych, ułatwiać dostęp do mediów młodym ludziom. 

To tylko niektóre z wymienionych projektów i inicjatyw. Świadczą o bogactwie 
ruchu edukacyjno-medialnego w Kanadzie i rzeczywiście stanowią wzór dla innych 
krajów w tym zakresie. Trzeba również podkreślić dobrą politykę informacyjną w za-
kresie tych inicjatyw. Bez trudu można znaleźć potrzebne informacje na ten temat i kon-
takt do organizatorów, co stanowi cenną inspirację dla budowy modelu polskiego.

39 Media Issues, http://www.media-awareness.ca/english/issues/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
40 Special initiatives, http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
41 Canadian Teacher’s Federation, http://www.ctf-fce.ca/ (dostęp 21.11.2011 r.).
42 Media Literacy Week, http://www.medialiteracyweek.ca/en/default.htm (dostęp 21.11.2011 r.).
43 Be Web Aware, http://www.bewebaware.ca/ (dostęp 21.11.2011 r.).
44 MediaPulse, http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/media_pulse/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
45 Web Awareness, http://www.media-awareness.ca/english/special_initiatives/web_awareness/index.cfm (dostęp 21.11.2011 r.).
46 Girl Guides of Canada, http://www.girlguides.ca/ (dostęp 21.11.2011 r.).
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4.  Ocena stanu edukacji medialnej w kanadzie – inspiracje dla budowy  
polskiego modelu

Edukacja medialna w Kanadzie stanowi cenny wzór do naśladowania dla Polski. 
Trzeba jednak uwzględnić różnice w systemach oświaty naszych krajów. Najbar-
dziej inspirujące wydają się inicjatywy społeczne, które warto zainicjować również 
w Polsce. Interesujący jest sposób ujmowania edukacji medialnej, która w mniej-
szym stopniu akcentuje technologię, a w większym człowieka – zwłaszcza młodego, 
który korzysta z tej technologii. Stąd w programach wiele odniesień do zagadnień 
kulturowych, społecznych, etycznych, a mniej elementów ICT (ang. information and 
communications technology).

Edukacji medialnej w Kanadzie możemy wystawić ocenę bardzo dobrą zarów-
no, co do inicjatyw szkolnych jak i społecznych. Szczegółowo prezentują to tabele 
na następnych stronach. Na koniec również kilka najważniejszych inspiracji dla bu-
dowy polskiego modelu edukacji medialnej. 
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Kategoria analityczna Komentarz do danej kategorii Ocena działań

2 3 4 5

Definicja edukacji 
medialnej

Bardzo czytelnie przedstawiona m.in. 
na stronach Media Awareness Network, 
choć w zbyt opisowy sposób i przez 
wielu pedagogów różnie ujmowana, 
choć można wskazać na pewne 
podobieństwa.

Podstawy programowe 
dla przedmiotu 
edukacja medialna

Tak. Każda prowincja i terytorium 
ma odrębne podstawy w tym zakresie, 
z zachowaniem różnic, ujednolicone 
dla określonych koalicji. Wyróżniająca 
podstawa programowa dla Quebecu.

Obowiązkowe zajęcia 
z edukacji medialnej 
w systemie oświaty

Tak. Głównie zintegrowane z 
programem nauczania języka 
angielskiego i kultury.

Możliwość odrębnych 
zajęć

Nie zaznaczono, ale edukacja 
medialna jest integralną częścią 
innych przedmiotów, stanowiącą 
nawet do 25 % programu nauczania 
języka angielskiego i kultury. Trzeba 
również brać tutaj pod uwagę specyfikę 
kanadyjskiego systemu kształcenia.

Zajęcia zintegrowane 
z innymi przedmiotami Tak. Jak wyżej zaznaczono.

Interdyscyplinarność 
ujęcia edukacji 
medialnej w szkole

Tak, w bardzo dużym stopniu. 
Nachylenie kulturowe i obywatelskie 
w pojmowaniu edukacji medialnej. 
Akcentowanie wartości w miejsce 
technologii.

Szkolenia  
dla nauczycieli

Tak. Rozwinięty system szkoleń 
i wsparcia metodycznego.

Wsparcie ze strony 
ministerstwa 
odpowiedzialnego 
za edukację narodową

Tak. Różne ministerstwa starają 
się animować pośrednio ruch 
edukacyjno-medialny, który pozostaje 
jednak domeną społeczną, rodziców 
i nauczycieli.

Aktywność nauczycieli Trudności z kształtowaniem aktywnych 
postaw nauczycieli.

Ocena całokształtu działań  
w zakresie szkolnej edukacji medialnej

Tabela 1. Edukacja medialna w szkole. Ocena inicjatyw kanadyjskich w poszczególnych kategoriach
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Kategoria analityczna Komentarz do danej kategorii Ocena działań

2 3 4 5

Wyspecjalizowane ośrodki 
edukacji medialnej

Tak. Prawie każda prowincja 
i terytorium ma odrębną 
organizację edukacyjno- 
-medialną. Obok tego 
funkcjonują organizacje 
ogólnokrajowe i inne zrzeszenia 
np. katolickie.

Internetowy portal 
edukacyjno-medialny

Wzorcowy portal Media 
Awareness Network.

Własne społeczne projekty 
edukacyjno-medialne 
o zasięgu ogólnokrajowym

Bardzo wiele projektów, 
skierowanych głównie 
do młodzieży. Oryginalne 
propozycje w tym zakresie 
jak np. program edukacyjno- 
-medialny skierowany 
do młodych kobiet.

Udział w edukacyjno- 
-medialnych projektach 
europejskich 
i międzynarodowych

Inicjowanie własnych 
projektów o międzynarodowym 
a przynajmniej kontynentalnym 
charakterze.

Warsztaty i szkolenia 
dla rodziców, młodzieży 
szkolnej, nauczycieli 
realizowane przez organizacje 
pozarządowe

Stały element funkcjonowania 
organizacji edukacyjno- 
-medialnych.

Konkursy czytelnicze, 
medialne, filmowe

Tak. Są organizowane, choć 
nie zostały uwzględnione 
w opracowaniu i wyróżnione 
na stronach Media Awareness 
Network.

Edukacja medialna 
jako przedmiot badań 
naukowych i metodycznych

Tak. Są ośrodki akademickie 
zajmujące się kształceniem 
kadry dydaktycznej w tym 
zakresie. Nie zostały wyróżnione 
na stronach Media Awareness 
Network.

Narodowe kampanie 
edukacyjno-medialne 
z udziałem mediów 
publicznych

Narodowy Tydzień Edukacji 
Medialnej.

Ocena całokształtu działań  
w zakresie społecznej edukacji medialnej

Tabela 2. Społeczna edukacja medialna. Ocena inicjatyw kanadyjskich w poszczególnych kategoriach
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Najważniejsze inspiracje dla budowy modelu polskiego:

•  Utworzenie portalu edukacyjno-medialnego oferującego informacje i materiały 
dydaktyczne wzorem Media Awareness Network.

•  Utworzenie sieci regionalnych organizacji edukacyjno-medialnych w całym kraju 
z ośrodkiem centralnym.

•  Opracowanie programu nauczania edukacji medialnej akcentującego elementy 
kulturowe i społeczne w miejsce tylko technicznych czy kompetencyjnych.

•  Organizacja cyklicznego Tygodnia Edukacji Medialnej, inicjatywy promowanej 
również w krajach Unii Europejskiej.

•  Utworzenie programu szkoleniowego i motywacyjnego dla nauczycieli chcących 
doskonalić się w zakresie edukacji medialnej.


