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1. Definicja edukacji medialnej 

Kształcenie sformalizowane w Wielkiej Brytanii jest podzielone na cztery etapy 
edukacyjne, tzw. key stages:

• key stage 1 – obejmuje klasy 1-2 i obowiązuje dzieci w wieku od 5 do 7 lat;
• key stage 2 – obejmuje klasy 3-6 i obowiązuje uczniów w wieku od 7 do 11 lat;
• key stage 3 – obejmuje klasy 7-9 i obowiązuje uczniów w wieku od 11 do 14 lat;
•  key stage 4 – ostatni z obowiązkowych etapów kształcenia obejmuje klasy 10-11, 

jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 14. do 16. roku życia; po jego ukończe-
niu uczniowie mogą zdecydować się na dalsze kształcenie lub rozpoczęcie pracy 
zawodowej. 

Analiza National Curriculum, odpowiednika polskich Podstaw programowych 
pozwoliła stwierdzić, że przeważająca liczba elementów związanych z edukacją in-
formacyjną i medialną jest realizowana podczas zajęć ICT (Information and Com-
munications Technology), prowadzonych na wszystkich czterech etapach kształce-
nia. W ramach tego przedmiotu poruszana jest też większość zagadnień mających 
na celu rozwój kompetencji informacyjnych oraz medialnych, choć echa tych treści 
można też znaleźć w wytycznych innych przedmiotów. Wydaje się jednak, że w pro-
gramie kształcenia dominuje edukacja informacyjna, której celem jest przygotowa-
nie uczniów do korzystania z informacji dostępnych we wszelkich mediach.

Ciekawe, że autorzy National Curriculum nie zawarli w wytycznych kształcenia 
definicji edukacji informacyjnej bądź medialnej jako takiej. Podkreślają natomiast, 
jak ważne jest przygotowanie uczniów do życia w świecie dynamicznych zmian, gdzie 
zarówno praca jak i inne formy aktywności ulegają przemianom pod wpływem no-
wych mediów. Podczas zajęć ICT uczniowie dowiadują się jak korzystać z różnych 
mediów – zarówno tych tradycyjnych, jak i masowych oraz elektronicznych. Istotą 
kształcenia w ramach omawianego przedmiotu jest przygotowanie uczniów do ko-
rzystania z informacji dostępnych we wszelkich przekazach medialnych1.

Jak zatem widać, treści edukacji informacyjnej i medialnej są skupione w ramach 
jednego przedmiotu oraz są zogniskowane głównie wokół korzystania z rozmaitych 
przekazów medialnych, w tym przede wszystkim z nowych mediów. Należy też za-
uważyć, że są ujęte bardzo syntetycznie (opis programu kształcenia w zakresie ICT 
dla wszystkich stopni kształcenia zajmuje zaledwie kilkanaście stron maszynopisu) 

1 Information and communication technology. The National Curriculum for England. Qualifications and Curri-
culum Development Agency, 1999. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/
ICT%201999%20programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 14.
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oraz – co szczególnie ważne – zawierają wiele przykładów, do których mogą się od-
woływać nauczyciele. Przedmiot ICT stanowi podstawowy obszar dla rozwoju kom-
petencji informatycznych, informacyjnych oraz medialnych uczniów, chociaż pod-
kreśla się konieczność „korzystania z narzędzi ICT podczas kształcenia w ramach 
wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania fizycznego podczas 1. i 2. etapu 
edukacyjnego)” 2.

Nadzorem nad nieformalną działalnością edukacyjną związaną z media literacy 
zajmuje się w Wielkiej Brytanii Office of Communications (Ofcom), instytucja po-
wołana do tego zadania na podstawie Communications Act z 2003 roku. W Wielkiej 
Brytanii, tak jak w pozostałych krajach, nie funkcjonuje jedna, ogólnie przyjęta defi-
nicja media literacy. W związku z tym, w celu skutecznego prowadzenia przeznaczo-
nych mu zadań, w 2004 roku Ofcom określił definicję media literacy jako „zdolność 
do zdobywania, rozumienia oraz kreowania przekazów medialnych w szerokim kon-
tekście” 3. Definicja ta skonstruowana jest w taki sposób, aby uwzględnić wszelkie-
go typu media, od Internetu do filmu, oraz jak największe spektrum umiejętności 
z tym związanych. W efekcie do zakresu działań związanych z media literacy w ro-
zumieniu Ofcom można zaliczyć inicjatywy promujące digital inclusion (cyfrowe 
włączenie), kampanie na temat bezpieczeństwa w sieci, ale także warsztaty filmowe 
dla uczniów.

W ramach trzech podstawowych kryteriów media literacy (zdobywanie, rozumie-
nie, tworzenie) Ofcom wyróżnił po trzy podstawowe umiejętności. Dla zdobywania 
są to: użytkowanie, nawigowanie oraz zarządzanie, dla rozumienia: odczytywanie, 
dekonstrukcja i ocena, a dla tworzenia: produkcja, dystrybucja oraz publikowanie.

2. Edukacja medialna w systemie oświaty 

Program kształcenia w ramach przedmiotu ICT na wszystkich stopniach eduka-
cji jest zogniskowany wokół czterech powtarzających się zagadnień:

•  Finding things out – dowiadywanie się, wyszukiwanie informacji;
•  Developing ideas and making things happen – opracowywanie i realizacja pomysłów;
•  Exchanging and sharing information – wymiana i dzielenie się informacjami;
•  Reviewing, modifying and evaluating work as it progresses – przegląd, modyfikacja  

i ocena pracy w czasie jej realizacji.

2 Information and communication technology. The National Curriculum for England. Qualifications and Curri-
culum Development Agency, 1999. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/
ICT%201999%20programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 36.
3 Ofcom. (2008). Review of Ofcom’s Media Literacy programme 2004-08. Office of Communications. Dokument 
elektroniczny dostępny online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/reviewml0408.pdf (dostęp 
18.11.2011 r.).
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Takie skoncentrowanie treści nauczania wokół powtarzających się zagadnień po-
zwala na kształtowanie u uczniów kompetencji w wymienionych obszarach na po-
szczególnych etapach kształcenia, odpowiednio do ich wieku i wiedzy ogólnej. 
W ramach przedmiotu ICT uczniowie mają możliwość nauczenia się, w jaki sposób 
wyszukiwać informacje w rozmaitych mediach, jak je selekcjonować i syntetyzować, 
by najpełniej odpowiadały ich potrzebom. Jednocześnie podkreśla się konieczność 
przygotowania młodzieży do krytycznej oceny informacji oraz analizowania ich do-
kładności, wiarygodności i ewentualnej stronniczości. Uczniowie ponadto powin-
ni zostać nauczeni w jaki sposób przekazywać informacje zarówno bezpośrednio, 
jak i z wykorzystaniem mediów elektronicznych oraz w jaki sposób korzystać z ICT 
by opracowywać, udoskonalać i wdrażać pomysły. Jednym z celów takiego kształ-
cenia jest przekazanie uczniom umiejętności wykorzystywania narzędzi ICT tak, 
by wzbogacać i ulepszać ich pracę przy jednoczesnej jej ciągłej ewaluacji4.

Nauczanie realizowane w ramach przedmiotu ICT, podobnie jak w przypadku in-
nych przedmiotów ma prowadzić do zdobycia wiedzy, umiejętności i rozumienia da-
nej dziedziny kształcenia przez uczniów o różnych predyspozycjach. Cele kształcenia 
(attainment target) podzielono na osiem poziomów o wzrastającym stopniu trudno-
ści, z których każdy obejmuje typy i zakres osiągnięć, jakie uczniowie powinni po-
siadać. Odpowiednie poziomy umiejętności przypisano do etapów edukacyjnych 1-3; 
na etapie 4. najważniejszym wyznacznikiem posiadanych umiejętności jest egzamin 
końcowy (tzw. national qualifications). W poniższej tabeli przedstawiono opis umie-
jętności, na poszczególnych poziomach.

Poziom 
umiejętności Opis wymaganych umiejętności

1 Uczniowie zapoznają się z informacjami pochodzącymi z różnych źró-
deł, wiedzą, że informacje występują w rozmaitych formach. Korzysta-
ją z ICT pracując nad tekstem, ilustracjami i dźwiękiem. Rozmawiają 
na temat sposobów korzystania z mediów elektronicznych.

2 Uczniowie wykorzystują nowe media w celu organizacji i klasyfikacji 
informacji oraz prezentowania wniosków. Wprowadzają, zachowują i od-
zyskują wyniki pracy. Wykorzystują ICT podczas tworzenia, ulepszania 
i zapisywania wyników pracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami, wy-
korzystując w tym celu tekst, tabele, ilustracje i dźwięk.

3 Uczniowie wykorzystują ICT w celu zapisywania oraz odtwarzania i wy-
korzystywania właściwych informacji. Korzystają z ICT by tworzyć, roz-
wijać, organizować i prezentować wyniki swojej pracy.

4 Information and communication technology. The National Curriculum for England. Qualifications and Curriculum  
Development Agency, 1999. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ICT%20
1999%20programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 36.
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4 Uczniowie zdają sobie sprawę z potrzeby dokładnego formułowania 
pytań podczas wyszukiwania, zbierania i docierania do informacji. In-
terpretują wyniki swoich poszukiwań, kwestionują wiarygodność in-
formacji, zdając sobie sprawę, że informacje o niskiej jakości prowadzą 
do błędnych wniosków. Dodają, ulepszają i łączą informacje w różnych 
formach zaczerpnięte z rozmaitych źródeł. Korzystają z ICT, by prezen-
tować informacje w różnych formach, są świadomi potrzeb odbiorców, 
w tym potrzeby wysokiej jakości prezentacji. Dzielą się informacjami 
i wymieniają pomysłami z innymi w różny sposób, włącznie z wykorzy-
staniem poczty e-mail.

5 Uczniowie selekcjonują potrzebne informacje, sprawdzają ich dokład-
ność i organizują je w sposób najbardziej odpowiedni do przetworzenia. 
Wykorzystują ICT w celu strukturalizacji, przetworzenia i prezentacji in-
formacji w różnych formach z uwzględnieniem potrzeb odbiorców. Dzie-
lą się informacjami i wymieniają pomysłami z innymi, wykorzystując 
różne sposoby komunikacji z pocztą elektroniczną włączenie. Oceniają 
wykorzystanie ICT w swojej pracy w celu wprowadzenia ulepszeń.

6 Uczniowie rozwijają i ulepszają wyniki swojej pracy, by podnieść jej 
jakość, wykorzystując w tym celu informacje pochodzące z różnych 
źródeł.

7 Uczniowie łączą informacje pochodzące z rozmaitych źródeł (w tym rów-
nież elektronicznych), aby zaprezentować je różnym grupom odbiorców. 
Wskazują zalety i ograniczenia rozmaitych systemów organizacji infor-
macji. Wybierają i wykorzystują systemy informacyjne odpowiadające 
potrzebom wynikającym z ich pracy, przekładają zapytania informacyj-
no-wyszukiwawcze wyrażone w języku naturalnym na język systemu in-
formacyjnego. Rozważają wady i zalety narzędzi ICT i źródeł informacji 
oraz uzyskiwanych za ich pośrednictwem wyników; wykorzystują te wy-
niki do formułowania ocen dotyczących jakości ich pracy.

8 Uczniowie samodzielnie wybierają źródła informacji i narzędzia ICT od-
powiadające realizacji określonych zadań biorąc pod uwagę łatwość ich 
użycia i odpowiedniość. Projektują efektywne sposoby zbierania infor-
macji i przygotowywania ich do dalszego przetwarzania.

Wyjątkowe 
osiągnięcia

Uczniowie oceniają oprogramowanie i modele ICT biorąc pod uwagę oko-
liczności ich powstania i oceniając ich wydajność, łatwość użycia i odpo-
wiedniość. Podczas rozmów dotyczących korzystania przez nich samych 
i innych z ICT odwołują się do swojej wiedzy dotyczącej społecznych, 
ekonomicznych, prawnych, etycznych i moralnych zagadnień związa-
nych z ICT.

Tabela 1. Poziomy umiejętności związanych z wykorzystaniem ICT.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Information and communication technology. The National Curricu-
lum for England, 1999. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ICT%201999%20
programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 41-42.
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Czas osiągania poszczególnych poziomów umiejętności został dokładnie określo-
ny i przypisany do kolejnych etapów edukacyjnych. Poniższa tabela ukazuje, na ja-
kim etapie uczniowie powinni osiągać kolejne stopnie sprawności w ramach przed-
miotu ICT.

Etap edukacyjny
Poziomy w zakresie których 
zdecydowana większość uczniów 
powinna pracować

Oczekiwany poziom umiejętności 
osiągnięty przez większość 
uczniów kończących etap 
edukacyjny

1 (key stage 1) 1-3 2

2 (key stage 2) 2-5 4

3 (key stage 3) 3-7 5/6

Tabela 2. Poziomy umiejętności w zakresie przedmiotu ICT w powiązaniu z etapami edukacyjnymi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Information and communication technology. The National Curricu-
lum for England, 1999. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ICT%201999%20
programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf (dostęp 12.11.2011 r.).

3. Inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie edukacji medialnej

W Wielkiej Brytanii działa wiele organizacji i porozumień działających na rzecz 
edukacji medialnej. W większości przypadków każda organizacja zajmuje się zaled-
wie jednym bądź dwoma wybranymi aspektami tej edukacji, nie funkcjonują w edu-
kacji nieformalnej inicjatywy obejmujące całość zagadnień związanych z media 
literacy. W raporcie przedstawione zostaną największe i najbardziej popularne ini-
cjatywy związane z edukacją medialną.

3.1. Age UK

Age UK (http://www.ageuk.org.uk) powstało w 2009 roku z połączenia się dwóch 
organizacji wspierających osoby starsze: Age Concern i Help The Aged. Age UK jest 
organizacją nastawioną na wspieranie osób starszych poprzez udostępnianie istot-
nych informacji, sprzedaż specjalistycznego sprzętu oraz edukację, prowadzi także 
badania związane z tą grupą wiekową. Age UK pozyskuje środki na swoją działal-
ność z datków, ze sprzedaży specjalistycznego sprzętu oraz podczas organizowanych 
przez siebie imprez i wydarzeń. Działania prowadzone przez Age UK są nastawione 
na rozwój umiejętności z zakresu media literacy związanych z dostępem do informa-
cji medialnych. Wśród imprez organizowanych przez Age UK, można wyróżnić Itea 
and Biscuits Week, Myfriends Online Week oraz Internet Champion.

Itea and Biscuits Week (http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-
and-internet/events/itea-and-biscuits/) jest inicjatywą nastawioną na naukę obsługi 
technologii cyfrowych. Raz w roku, podczas wyznaczonego tygodnia, na terenie całej  



Wielka Brytania: szkoła, sektor pozarządowy i media publiczne [ 142 ]

Wielkiej Brytanii organizowane są imprezy, spotkania i szkolenia uczące obsługi cy-
frowego sprzętu i Internetu przeznaczone dla ludzi powyżej 55 roku życia. Wg staty-
styk z tegorocznej akcji, podczas Itea and Biscuits Week ponad 6500 seniorów zapo-
znało się z nowymi technologiami cyfrowymi.

Kolejną cykliczną imprezą organizowaną przez Age UK jest Myfriends Online 
Week (http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/events/
myfriends-online-week/), który ma na celu zapoznanie osób powyżej 55 roku życia 
z Internetem społecznościowym. Impreza organizowana jest raz w roku. Podczas ty-
godnia odbywają się liczne spotkania i kursy na terenie całej Wielkiej Brytanii. W te-
gorocznej edycji wzięło udział ponad 3500 osób starszych.

Co roku Age UK organizuje także konkurs na Championa Internetu (http://www.
ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/volunteer/internet-cham-
pions/). Organizacja poszukuje osoby powyżej 55 roku życia, która dzięki Age UK 
nauczyła się korzystać z Internetu, robi to regularnie i chce promować tę ideę pośród 
innych seniorów. Akcja jest oparta na wolontariacie.

3.2. Wise Kids

Wise Kids (http://www.wisekids.org.uk) jest organizacją pozarządową o charakte-
rze non profit, nastawioną na edukację młodych użytkowników Internetu. Adresata-
mi jej działalności są także rodzice oraz lokalne społeczności. Wise Kids rozpoczyna-
ło działalność głównie na terenie Walii, jednak rozszerzyło ją na teren całej Wielkiej 
Brytanii. Organizacja udostępnia innowacyjne programy instruktażowe oraz wspar-
cie merytoryczne w zakresie nowych mediów, Internetu i media literacy. Wise Kids 
jest nastawione na wychowanie pokolenia, które będzie nie tylko użytkownikiem 
ale także kreatorem mediów i przekazów medialnych. W swojej działalności Wise 
Kids promuje aspekty media literacy związane przede wszystkim z rozumieniem 
przekazów medialnych, porusza jednak także kwestie związane z użytkowaniem 
informacji.

Przedstawiciele Wise Kids promują swoją działalność oraz idee poprzez wystą-
pienia na lokalnych i krajowych konferencjach, organizowanie szkoleń i spotkań in-
formacyjnych z zakresu media literacy oraz oferując konsultacje związane z tymi 
zagadnieniami. Wśród inicjatyw prowadzonych przez Wise Kids, warto wyróżnić In-
ternet Power Project oraz Digital Youth Stories Project. Oba projekty były nagradza-
ne za innowacyjność i skuteczność. Promowały one zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem w sieci.
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3.3. Media Education Association

Media Education Association (MEA; http://themea.org) jest witryną internetową 
stworzoną z myślą o społeczności nauczycieli media literacy działających na terenie 
Anglii i Walii, tak w szkolnictwie państwowym jak i w prywatnym bądź tworzącym 
niezależne kursy. Jest to darmowe narzędzie umożliwiające wymianę doświadczeń 
i materiałów szkoleniowych oraz ułatwiające współorganizację szkoleń i akcji pro-
mocyjnych. MEA organizuje także szkolenia i konferencje z zakresu media litera-
cy. W swojej działalności MEA skupia się na wszystkich aspektach media literacy, 
udostępnia też materiały szkoleniowe pozwalające kształcić w zakresie wszystkich 
najważniejszych umiejętności i kompetencji związanych z edukacją medialną. MEA 
wydaje także biuletyn PoV, darmowe czasopismo poruszające kwestie związane z na-
uczaniem media literacy. Biuletyn jest dostępny bezpłatnie na stronie organizacji, 
pod adresem http://themea.org/pov/.

3.4. Mencap

The Royal Mencap Society (www.mencap.org.uk) jest organizacją charytatywną 
nastawioną na edukację ludzi posiadających trudności w uczeniu się. Działa na tere-
nie Wielkiej Brytanii organizując szkolenia, prowadząc kampanie na rzecz praw lu-
dzi z trudnościami w uczeniu się oraz wspomagając rodziny i opiekunów takich osób. 
W ramach realizacji założeń Communications Act, Mencap umieścił zagadnienia 
związane z media literacy w swojej strategii na lata 2011-2016 Shaping Our Future.

W swojej działalności Mencap skupia się na aspektach media literacy związa-
nych z użytkowaniem przekazów medialnych. Warte podkreślenia jest skupienie się 
na wąskiej grupie odbiorców, która nie jest wyszczególniona w żadnych innych ini-
cjatywach rządowych czy pozarządowych.

3.5. National Institute of Adult Continuing Education

NIACE (www.niace.org.uk) jest charytatywną organizacją edukacyjną działającą 
na terenie Anglii i Walii. Celem organizacji jest promowanie i prowadzenie działal-
ności związanej z dalszą edukacją ludzi dorosłych. Organizacja działa od 1921 roku, 
swoje cele realizuje poprzez lobbowanie, współpracę z organizatorami szkoleń oraz 
branie udziału w wydarzeniach związanych z edukacją dorosłych. W swojej działal-
ności NIACE skupia się na aspektach media literacy związanych z użytkowaniem 
mediów cyfrowych i nowych technologii.

Organizowany przez NIACE Adult Learners’ Week jest najdłużej działającą 
w Wielkiej Brytanii kampanią na rzecz edukacji. Jest to akcja promocyjna i edu-
kacyjna skierowana do dorosłych, oferująca kursy i szkolenia o szerokim zakresie 
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tematycznym. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas kampanii 
są kwestie związane z media literacy.

4. Media publiczne

BBC (http://www.bbc.co.uk/) jest największym publicznym nadawcą radiowo- 
-telewizyjnym w Wielkiej Brytanii. Jest też największym przedstawicielem mediów 
publicznych wśród organizacji działających na rzecz promowania media literacy. 
Wspiera je poprzez emisję programów szkoleniowych z tego zakresu oraz promocję 
akcji społecznych związanych z zagadnieniem. Udostępnia także na swojej stronie 
materiały szkoleniowe z zakresu media literacy. W swoich działaniach BBC skupia 
się na wszystkich aspektach związanych z media literacy, czyli z użytkowaniem, ro-
zumieniem oraz tworzeniem przekazu medialnego. Wśród inicjatyw prowadzonych 
przez BBC warto wyróżnić akcję First Click, witryny internetowe WebWise oraz Con-
nect, a także serial On Top Of The Digital World.

First Click (www.bbc.co.uk/firstclick/) jest akcją promocyjną skierowaną do osób 
niekorzystających z Internetu, przede wszystkim do osób powyżej 55 roku życia. 
W ramach akcji emitowane są programy telewizyjne i radiowe promujące zalety In-
ternetu oraz organizowane są szkolenia i kursy w lokalnych społecznościach.

WebWise (www.bbc.co.uk/webwise/) jest witryną internetową stworzoną przez 
BBC pozwalającą użytkownikom poznać zasady działania Internetu i urządzeń 
z nim związanych. Znajdują się na niej szkolenia z zakresu edukacji medialnej 
w Internecie.

Connect (www.bbc.co.uk/connect/) jest witryną prowadzoną przez BBC, za pośred-
nictwem której użytkownicy mogą poznać zasady korzystania ze sprzętu umożliwia-
jącego kontakt z siecią, zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci, zasady tworzenia 
przekazu telewizyjnego i radiowego oraz nauczyć się, jak stworzyć własny nadajnik 
bądź odbiornik radiowy i telewizyjny.

Serial On Top Of The Digital World (http://www.bbc.co.uk/programmes/b00fq2n1) 
składa się z 9 odcinków prezentujących zachowania młodych użytkowników Inter-
netu. Odnosi się on do cyfrowej edukacji medialnej mówiąc o podstawowych sytu-
acjach, które mogą spotkać młodych użytkowników sieci. Serial jest interesującym 
źródłem wiedzy nie tylko dla młodzieży, ale także dla pozostałych użytkowników 
sieci, pozwalając im zrozumieć inną grupę internautów.

5. Regulacje prawne i polityka państwa w zakresie edukacji medialnej

Edukacja z zakresu media literacy jest uznawana w Wielkiej Brytanii za nie-
zwykle ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia społeczeństwa oraz gospodarki. 
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Promowanie i monitorowanie działań z zakresu media literacy zostało wpisane  
do Communications Act z roku 2003. W Artykule 11 dokument wyróżnia 5 podsta-
wowych grup działań promujących media literacy, na które składają się podstawowe 
zagadnienia rozumienia natury przekazów medialnych, procesu selekcji informacji 
przez media oraz systemów ułatwiających dostęp oraz pozwalających na filtrowanie 
niepożądanych treści5. Obowiązek prowadzenia takich działań oraz monitorowania 
i wspierania działań o podobnym charakterze prowadzonych przez inne organizacje 
został nałożony na Office of Communications (Ofcom).

5.1 Ofcom (http://www.ofcom.org.uk/)

Ofcom jest państwowym organem nadzorującym rynek mediów i telekomunika-
cji. Do jego zadań należy między innymi ochrona użytkowników mediów przed ich 
szkodliwymi działaniami. W celu realizacji tego założenia Ofcom nie tylko monito-
ruje rynek mediów, ale także dba o powiększanie się umiejętności użytkowników 
mediów z zakresu media literacy.

Na podstawie prowadzonych badań Ofcom wyróżnił dwie podstawowe grupy spo-
łeczne, które najbardziej potrzebowały edukacji z zakresu media literacy. Pierwszą 
grupą są seniorzy, niepełnosprawni oraz członkowie rodzin o niskim średnim przy-
chodzie na osobę. Podstawowym problemem tej grupy jest (czasami intencjonalny) 
brak dostępu do technologii umożliwiających pełne korzystanie ze współczesnych 
mediów, takich jak telefony komórkowe, komputery czy telewizja satelitarna. Brak 
dostępu do tych technologii wiąże się oczywiście także z brakiem umiejętności ich 
wykorzystania. Drugą wyszczególnioną grupą jest młodzież poniżej 15. roku życia. 
Osoby młode według Ofcom posiadają szeroki dostęp do mediów oraz wysoko roz-
winięte umiejętności korzystania z technologii, natomiast brakuje im w stopniu wy-
raźnym zrozumienia mechanizmów działania mediów oraz krytycznego podejścia 
do przekazów w nich umieszczanych6. Na tej podstawie można podzielić działalność 
związaną z edukacją w zakresie media literacy na dwie główne grupy, różniące się 
założeniami i docelową grupą odbiorców. Akcje skierowane do osób starszych, nie-
pełnosprawnych bądź ubogich mają zachęcić do korzystania z mediów i nauczyć ob-
sługi technologii z tym związanej, natomiast działania skierowane do dzieci i mło-
dzieży kładą nacisk na bezpieczeństwo i krytyczną postawę wobec mediów.

5 Communications Act 2003. Legislation.gov.uk Dokument elektroniczny dostępny online: http://www.legislation.gov.uk/ 
ukpga/2003/21/pdfs/ukpga_20030021_en.pdf (dostęp 18.11.2011 r.)
6 Ofcom. (2008). Review of Ofcom’s Media Literacy programme 2004-08. Office of Communications. Dokument 
elektroniczny dostępny online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/reviewml0408.pdf (dostęp 
18.11.2011 r.)
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Podstawowym przejawem działalności Ofcom są regularnie publikowane i udo-
stępniane w Internecie (http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/me-
dia-literacy-pubs/) audyty dotyczące umiejętności z zakresu media literacy wśród 
Brytyjczyków, wyszczególniające następujące grupy badanych: dorośli, dzieci, miesz-
kańcy narodów i regionów Wielkiej Brytanii, niepełnosprawni, seniorzy oraz dorośli 
z mniejszości etnicznych. Ponadto Ofcom regularnie udostępnia cyfrową publikację 
Media Literacy Bulletin (http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/me-
dia-literacy/medlitpub/bulletins/), w której zamieszcza informacje na temat działań 
związanych z media literacy na terenie Wielkiej Brytanii (także z podziałem na czę-
ści) oraz relacjonuje i zapowiada akcje społeczne oraz konferencje z tym związane. 
Media Literacy Bulletin jest miesięcznikiem ukazującym się od marca 2005 roku7.

Na zlecenie Ofcom powstał, napisany przez Cary Bazalgette i Marion Janner po-
radnik Switch On! dotyczący edukacji z zakresu media literacy. Publikację można 
pobrać pod adresem http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-lite-
racy/switch-on.pdf. Poradnik zawierający materiały edukacyjne jest przeznaczony 
do wielu form edukacyjnych, może być stosowany w szkole, w akcjach edukacyjnych 
oraz na szkoleniach. Zawiera materiały dotyczące media literacy dla użytkowni-
ków, ale także dla osób mających nauczać tych zagadnień. Jest skonstruowany tak, 
aby program mogła realizować także osoba bez przygotowania z zakresu media lite-
racy. Materiały są opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-
Użycie Niekomercyjne i dostępne do pobrania na stronie Ofcom8.

Ofcom współpracuje także z ponad 20 organizacjami promującymi media literacy 
wśród obywateli całej Wielkiej Brytanii bądź w jej wybranych częściach składowych. 
Organizacje te współpracują z Ofcom w różny sposób, w zależności od chęci i moż-
liwości. Podstawowymi rodzajami współpracy są: promowanie za pośrednictwem 
własnych kanałów medialnych działalności związanej z media literacy w Wielkiej 
Brytanii, nadawanie bądź emitowanie programów edukacyjnych i promocyjnych 
związanych z media literacy, wspieranie i współorganizowanie bądź organizowanie 
akcji społecznych i wydarzeń związanych z media literacy, pozyskiwanie kolejnych 
partnerów w działalności promującej media literacy na terenie Wielkiej Brytanii9.

7 Ofcom. (2005-2011). Ofcom Media Literacy Bulletin, issues 1-43 [online]. Office of Communications. Dokument 
elektroniczny dostępny online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/media-literacy/medlitpub/bulletins/  
(dostęp 18.11.2011 r.)
8 Bazalgette, C., Janner, M. (2009). Switch On! – Media Literacy for beginners. Office of Communications.  
Dokument elektroniczny dostępny online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/switch-on.pdf 
(dostęp 18.11.2011 r.)
9 Ofcom. (2008). Review of Ofcom’s Media Literacy programme 2004-08. Office of Communications. Dokument 
elektroniczny dostępny online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/reviewml0408.pdf (dostęp 
18.11.2011 r.)
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5.2. Digital Britain (http://digitalbritainforum.org.uk/)

Digital Britain jest rządowym raportem opublikowanym w roku 2009, który 
przedstawia narodową strategię mającą na celu rozwinięcie brytyjskiej gospodarki 
cyfrowej. Przez gospodarkę cyfrową rozumie się tu gospodarkę opartą na elektro-
nicznych zasobach i serwisach oraz prowadzoną za pośrednictwem narzędzi cyfro-
wych. Jednym z warunków wykonania tego planu są działania na rzecz zwalcza-
nia wykluczenia cyfrowego. W tym celu program zakłada zapewnienie wszystkim 
obywatelom dostępu do szerokopasmowego Internetu (o prędkości nie mniejszej niż 
2 MB/s) do roku 2012. Raport wpisuje się w swoich założeniach w Narodowy plan 
na rzecz uczestnictwa cyfrowego10. Ponadto dokument zakłada wspieranie lokalnych 
serwisów informacyjnych oraz dostępu do mediów. Dokument ten jest istotną dekla-
racją ze strony rządu Wielkiej Brytanii, zapewniającą, że działania na rzecz media 
literacy będą nadal prowadzone. Raport Digital Britain odnosi się przede wszystkim 
do dostępu do mediów cyfrowych.

5.3. Race Online 2012 (http://raceonline2012.org/)

Race Online 2012 jest inicjatywą wpisującą się w Narodowy plan na rzecz uczest-
nictwa cyfrowego. Inicjatywa zakłada stuprocentowy dostęp do nowych technologii 
i Internetu wśród obywateli Wielkiej Brytanii. Cel ten ma zostać osiągnięty z okazji 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Inicjatywa skupia się na aspektach media lite-
racy związanych z korzystaniem z przekazów medialnych, nastawiony jest w naj-
większym stopniu na promowanie uczestnictwa cyfrowego. Inicjatywa jest wspiera-
na przez rząd oraz promowana w mediach publicznych. Wg danych udostępnionych 
w raporcie z działań Race Online 2012, od roku 2009 1,6 mln Brytyjczyków po raz 
pierwszy skorzystało z sieci.

5.4. UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS) (http://www.education.gov.uk/ukccis)

Rząd brytyjski wspiera także krajowe działania na rzecz rozwoju umiejętności 
z zakresu media literacy związanych z rozumieniem odbieranych treści oraz ich 
krytyczną oceną. W tym zakresie mieszczą się także działania związane z bezpie-
czeństwem w sieci. Ponieważ rząd uznał to zagadnienie za niezwykle istotne dla 
współczesnego społeczeństwa, została powołana Rada na rzecz bezpieczeństwa dzie-
ci w sieci. Jest to organ państwowy działający przy Ministerstwie Edukacji, który 
skupia przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, przedstawicieli rodzin, 
rządu, organizacji charytatywnych itp. Rada ma na celu prowadzenie i nadzorowanie 

10 Department for Business, Innovation and Skills. (2010). National Plan for Digital Participation. Digital Par-
ticipation. Dokument elektroniczny dostępny online: http://www.digitalparticipation.com/sites/default/files/national-plan/ 
National-Plan-Digital-Participation-Final.pdf (dostęp 18.11.2011 r.).
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wszelkich działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w sieci. Rada prowa-
dzi także badania mogące służyć danymi pomocnymi przy opracowywaniu tego typu 
inicjatyw. Wśród inicjatyw prowadzonych przez UKCCIS można wyróżnić Get Safe 
Online Week, coroczną inicjatywę mającą na celu zwiększenie świadomości zagad-
nień dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Inicjatywa realizowana jest we współpracy 
z Get Safe Online. Skierowana jest do indywidualnych użytkowników Internetu, ale 
także do małych przedsiębiorstw i dużych korporacji. Podczas tygodnia organizowa-
ne są konkursy oraz imprezy tematyczne. UKCCIS współpracuje także z Internet 
Watch Foundation, organizacją monitorującą Internet w celu wyeliminowania prze-
stępstw seksualnych przeciwko dzieciom dokonywanych za pośrednictwem sieci.

6. Metodyka, formy i charakter programów edukacyjno-medialnych

Z uwagi na fakt, że znakomita większość treści dotyczących edukacji informacyj-
nej i medialnej jest pomieszczona w programie kształcenia przedmiotu ICT, w pierw-
szej kolejności przedstawiona zostanie dokładna jego analiza. Jednakże w ramach 
innych przedmiotów także realizowane są elementy edukacyjne związane z kształ-
towaniem kompetencji informacyjnych i medialnych, dlatego również i one zostaną 
zaprezentowane w dalszej części niniejszego opracowania.

6.1. ICT – key stage 1

Pierwszy etap kształcenia (key stage 1) służy przede wszystkim poznaniu możli-
wości sprzętu komputerowego i poszczególnych programów. Dzięki temu uczniowie 
zdobywają kompetencje informatyczne, które pozwolą im na pełne i świadome wy-
korzystywanie narzędzi ICT do osiągania swoich zamierzeń. Podczas zajęć zaczyna-
ją korzystać z ICT oraz dowiadują się, jak zapisywać wyniki pracy11.

Treści nauczania przedstawiono w postaci listy, na którą składają się konkretne 
zagadnienia i szczegółowe opisy umiejętności, jakie uczniowie mają opanować. Już 
pobieżna analiza treści kształcenia prowadzi do wniosku, że poszczególne cele na-
uczania sformułowano dokładnie, opatrzono przykładowymi zadaniami oraz połą-
czono w spójną całość, wyraźnie korespondującą z koncepcją information literacy.

W ramach rozwoju umiejętności związanych z wyszukiwaniem informacji, ucznio-
wie powinni być nauczeni, jak gromadzić informacje z rozmaitych źródeł – tradycyj-
nych i elektronicznych, ale również nieformalnych, np. od innych osób – oraz zapisy-
wać je w różnych formach w celu późniejszego wykorzystania. Zwrócono też uwagę 
na potrzebę opanowania umiejętności zapisywania informacji zarówno w formie 
notatek, jak i w dedykowanej bazie danych. Podczas pierwszego etapu kształcenia 

11 Tamże, s. 16.
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uczniowie dowiadują się też, jak korzystać z informacji zapisanych w różnych formatach 
i z wykorzystaniem różnych nośników (np. płyty CD, pliki tekstowe zapisane na twar-
dym dysku) oraz jak bezpiecznie zapisywać i przechowywać wyniki swojej pracy12.

Aby opanować umiejętności związane z wymianą informacji, uczniowie powinni 
nauczyć się, jak przedstawiać informacje w różnych formach oraz jak efektywnie 
prezentować wyniki zakończonej pracy. Właściwej ocenie jakości postępów pracy 
(jeszcze w trakcie jej trwania) służy nauczanie takich umiejętności, jak ciągła obser-
wacja i analiza wyników pracy, opisywanie efektów podjętych czynności oraz rozmo-
wy o tym, co w przyszłości powinno zostać zmienione.

Stosunkowo najmniej elementów kształcenia w zakresie information literacy za-
warto w punkcie dotyczącym rozwoju umiejętności związanych z opracowywaniem 
i realizacją pomysłów. Należy jednak podkreślić, że i tu twórcy programu nauczania 
wprowadzili zapis dotyczący konieczności przygotowania uczniów do selekcjonowa-
nia i uzupełniania już istniejących zasobów o informacje pozyskane dla realizacji 
konkretnych celów. Uwzględniono także potrzebę nauczenia uczniów prezentowania 
informacji w różnych postaciach, np. dotyczących Słońca w formie obrazka, wierszy-
ka lub utworu muzycznego13.

6.2. ICT – key stage 2

Podczas drugiego etapu edukacyjnego (key stage 2) uczniowie powinni poznać 
więcej narzędzi ICT i źródeł informacji oraz nauczyć się z nich korzystać. W tym 
czasie rozwijają swoje umiejętności wyszukiwania i wyboru informacji właściwych 
do realizowanych przez nich zadań oraz zaczynają rozważać takie cechy informacji 
jak wiarygodność i jakość. Uczą się też, jak doskonalić swoją pracę i prezentować jej 
wyniki w sposób najbardziej odpowiadający odbiorcom14.

W ramach rozwoju umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji dzieci uczą 
się, jak rozmawiać o swoich potrzebach informacyjnych i źródłach, z jakich mogą sko-
rzystać. Uczniowie powinni korzystać z takich źródeł informacji, jak zasoby interne-
towe, nośniki optyczne, materiały drukowane, a także nieformalne źródła informacji, 
tj. rozmowy z innymi osobami. Na tym etapie uczniowie dowiadują się również, jak 
przygotowywać informacje do dalszego ich opracowania i wykorzystania, włącznie 
z ich klasyfikowaniem oraz sprawdzeniem ich trafności. Key stage 2 to także okres, 
w którym dzieci uczą się, jak interpretować informacje, sprawdzać ich relewantność 
oraz rozważać, co się może stać jeśli występują błędy lub przeoczenia15.

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 18.
15 Tamże.
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Aby rozwijać umiejętności sprawnej wymiany informacji, uczniowie powinni 
zostać przede wszystkim nauczeni, jak prezentować informacje z wykorzystaniem 
rozmaitych form i środków przekazu. Mówi się tu zarówno o przygotowywaniu pre-
zentacji w formie plakatów i wystaw, tworzeniu animacji, jak również o przekazywa-
niu informacji w formie elektronicznej. Jednocześnie wyraźnie podkreślono, że mło-
dzież powinna zawsze brać pod uwagę potrzeby odbiorców informacji oraz rozważać 
zagadnienia związane z zawartością merytoryczną i jakością prezentowanych infor-
macji. Widać zatem, że szczególny nacisk w sferze rozwoju kompetencji związanych 
z prezentowaniem informacji został położony na umiejętność przedstawiania infor-
macji w odpowiedniej formie oraz uwrażliwienie na potrzeby odbiorców wszelkich 
przekazów informacyjnych.

Podczas drugiego etapu edukacyjnego rozszerzono również treści nauczania tak, 
by pozwalały na ocenę postępów pracy jeszcze w trakcie jej trwania. Położono tu na-
cisk przede wszystkim na omawianie tego, co zostało zrobione w zakresie realizacji 
danego zadania oraz ocenę efektywności pracy z wykorzystaniem ICT. Uczniowie 
powinni także rozważać zastosowanie w projekcie innych metod pracy – nie tylko 
z wykorzystaniem ICT – oraz zastanawiać się, w jaki sposób mogą usprawnić reali-
zację projektów w przyszłości. Na tym etapie szkoła powinna przygotować uczniów 
do korzystania z modeli i symulacji na zasadzie pytań „co jeśli…?”. Podejście takie 
ma prowadzić do wykształcenia umiejętności oceny zmieniających się sytuacji oraz 
dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

6.3. ICT – key stage 3

Zajęcia w zakresie ICT realizowane podczas trzeciego etapu edukacyjnego (key 
stage 3) mają przygotować uczniów do samodzielnego korzystania z nowych techno-
logii oraz źródeł informacji. W tym okresie uczniowie powinni dowiedzieć się, w jaki 
sposób mogą wykorzystywać rozmaite narzędzia ICT podczas nauki innych przed-
miotów. Trzeci etap kształcenia to również czas, gdy młodzież uczy się oceniać, kiedy 
i jak wykorzystywać nowe media w rozmaitych sytuacjach życiowych. Podczas key 
stage 3 uczniowie rozważają również kwestie jakości i wiarygodności informacji.

W ramach rozwijania kompetencji warunkujących efektywne wyszukiwanie in-
formacji, uczniom jest przekazywana wiedza dotycząca tego, jak systematycznie 
analizować swoje potrzeby informacyjne, omawiać rodzaj pożądanych informacji 
oraz sposoby ich wykorzystania. Jednocześnie dzieci uczą się, jak korzystać z roz-
maitych technik wyszukiwania, w tym metod zawężania wyników wyszukiwania 
(przede wszystkim algebry Boole’a) oraz rozważają kwestie wiarygodności i war-
tości wyszukanych informacji. Dzięki temu uczniowie rozwijają umiejętności po-
zwalające na zdobywanie wiadomości najpełniej odpowiadających ich potrzebom.  
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Edukacja w ramach information literacy na poziomie key stage 3 uwzględnia również 
takie zagadnienia, jak zbieranie, wprowadzanie, i ewaluację informacji o charakterze 
ilościowym i jakościowym poprzez analizę ich trafności16. W odróżnieniu od treści 
nauczania związanych z opracowywaniem i realizacją pomysłów przekazywanych 
na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, gdzie centralne miejsce zajmowała na-
uka korzystania z różnych źródeł informacji, podczas etapu trzeciego większy nacisk 
położono na korzystanie z informacji w formie elektronicznej17 .

Wśród celów nauczania związanych z wymianą informacji wyszczególniono roz-
wój takich umiejętności jak interpretowanie, reorganizowanie i prezentowanie infor-
macji w formie, która najbardziej odpowiada realizowanemu zadaniu. Podkreślono 
również konieczność przygotowania uczniów do sprawnego wykorzystywania na-
rzędzi ICT w procesach pobierania, scalania i doskonalenia informacji, jak również 
tworzenia prezentacji w takiej formie, która odpowiada potrzebom odbiorów oraz 
koresponduje z zawartością przekazu informacyjnego, nie wpływając na obniżenie 
jego jakości. W tym samym czasie uczniowie dowiadują się, jak mogą wykorzystywać 
różne narzędzia ICT w procesie przekazywania informacji. Wspomniano tu o takich 
sposobach jak korzystanie z poczty elektronicznej, organizowanie wideokonferencji 
czy publikowanie treści w Internecie18.

W ramach realizacji celów kształcenia związanych z umiejętnością oceny postę-
pów pracy podczas key stage 3 centralne miejsce zajmuje konieczność przekazania 
uczniom umiejętności krytycznego myślenia na temat wykorzystywania narzędzi 
ICT w pracy. Rozumie się przez to przede wszystkim zdolność dokonania krytycznej 
oceny wykorzystania nowych mediów w pracy własnej oraz innych uczniów. W tym 
czasie uczniowie powinni również nauczyć się rozmawiać o różnych możliwościach 
zastosowania ICT oraz dzielić się opiniami i doświadczeniami z pracy przy wykorzy-
staniu nowych mediów. Podkreślono również, że podczas trzeciego etapu edukacyj-
nego (key stage 3) uczniowie stają się niezależnymi i wprawnymi użytkownikami 
nowych technologii19.

6.4. ICT – key stage 4

Czwarty, ostatni z obowiązkowych etapów edukacyjnych (key stage 4) ma przy-
gotowywać uczniów do podjęcia dalszej edukacji lub rozpoczęcia pracy zawodowej. 
Podczas jego trwania uczniowie dokonują „coraz bardziej odpowiedzialnego wyboru 

16 Tamże, s. 20.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 21.
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narzędzi ICT i źródeł informacji. Pewnie i efektywnie korzystają z szerokiego spec-
trum aplikacji ICT oraz są w stanie samodzielnie pracować przez większość czasu”20. 
Zakłada się, że na tym etapie edukacji uczniowie są wprawnymi użytkownikami 
źródeł informacji oraz narzędzi ICT.

Podczas tego etapu, w ramach rozwijania umiejętności warunkujących sprawne 
wyszukiwanie informacji, młodzież uczy się przede wszystkim, jak analizować po-
stawione przed nią zadania, biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne oraz sposoby 
późniejszego wykorzystania informacji. Uczniowie powinni też dowiedzieć się, w jaki 
sposób wybierać właściwe informacje pochodzące z rozmaitych źródeł.

W ramach rozwoju kompetencji związanych z wymianą informacji, uczniowie do-
wiadują się, jak efektywnie korzystać z rozmaitych źródeł informacji oraz narzędzi 
ICT w procesie wymiany i prezentowania różnych wiadomości. Ponownie też wspo-
mniano o konieczności przekazania uczniom umiejętności przetwarzania i prezen-
towania informacji zdobytych i opracowanych z wykorzystaniem ICT w taki sposób, 
by najpełniej odpowiadały potrzebom odbiorców21.

Określając cele kształcenia związane z umiejętnością oceny postępów pracy, zwró-
cono szczególną uwagę na umiejętność oceny efektywności korzystania z rozma-
itych źródeł informacji i narzędzi ICT, jaką powinni posiadać uczniowie na poziomie 
key stage 4. Podkreślono, że młodzież powinna umieć ocenić konsekwencje wpływu 
nowych mediów na swoje życie i życie innych osób, rozważając kwestie społeczne, 
ekonomiczne, polityczne, prawne, etyczne i moralne. Zauważono też, że uczniowie 
powinni sami dążyć do zapoznania się z bardziej zaawansowanymi narzędziami ICT 
i źródłami informacji22.

6.5.  Elementy edukacji informacyjnej i medialnej realizowane w ramach innych 
przedmiotów

Jak już wspomniano, również w ramach innych przedmiotów prowadzone są dzia-
łania zmierzające do rozwijania kompetencji informacyjnych i medialnych uczniów.

Kształcenie kompetencji medialnych jest szczególnie widoczne w programie na-
uczania języka angielskiego (English) na etapie 3. i 4. W tym czasie uczniowie dowia-
dują się m. in. jak korzystać z tekstów drukowanych oraz elektronicznych, w tym 
jak wybierać, porównywać i syntetyzować zawarte w nich informacje, jak również 
jak je oceniać. Uczą się również oddzielać fakty od opinii. Na tym samym etapie 
kształcenia dowiadują się jak pracować z takimi tekstami kultury jak film lub klip.  

20 Tamże, s. 22.
21 Tamże.
22 Tamże.
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Tu rozwijają wiedzę na temat tego, w jaki sposób tekst, obraz lub dźwięk mogą być 
nośnikami symboli i znaczeń oraz jak wybór formy i sposobu prezentacji treści wpły-
wa na jej odbiór. W tym bloku zagadnień poruszany jest też problem wpływu natury 
mediów na przekaz informacyjny23.

Pewne treści kształcenia wyraźnie korespondujące z ideą edukacji informacyjnej 
i medialnej można również odszukać w programie przedmiotu Citizenship, będą-
cego odpowiednikiem nauczanej w Polsce Wiedzy o społeczeństwie. Tutaj, podczas 
3. etapu edukacyjnego uczniowie poznają przede wszystkim rolę mediów masowych 
i elektronicznych w przekazywaniu informacji oraz kształtowaniu opinii publicz-
nej24. Dzięki temu uczniowie mają poznać media zarówno jako źródła informacji oraz 
środki komunikacji masowej25. Dodatkowo podczas zajęć z tego przedmiotu reali-
zowanych na 4. etapie kształcenia rozważają, jak informacja jest wykorzystywana 
w debacie publicznej i polityce, w tym informacje pochodzące z mediów oraz różnych 
grup nacisku i środowisk zainteresowanych danymi problemami26.

Inne przedmioty, w mniejszym stopniu związane z korzystaniem z mediów ma-
sowych i elektronicznych, również przygotowują uczniów do życia w społeczeń-
stwie informacyjnym. Warto tu wspomnieć choćby o programie nauczania geografii 
na 3. poziomie kształcenia. Wtedy to uczniowie są przygotowywani do wyszukiwa-
nia i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych mediów, w tym zasobów 
bibliotek dziedzinowych, książek, map, gazet oraz mediów elektronicznych (Inter-
net, przekazy multimedialne) i systemów informacyjnych, w tym przypadku GIS27. 
Również lekcje historii służą rozwijaniu kompetencji informacyjnych i medialnych: 
tu podczas 3. etapu edukacyjnego uczniowie dowiadują się, jak wybierać i wykorzy-
stywać właściwe źródła informacji, w tym przekazy ustne, źródła drukowane, media 
masowe, zdjęcia, obrazy oraz utwory muzyczne czy architekturę jako przekazy histo-
ryczne. Wśród wymienionych źródeł nie zabrakło oczywiście nowych mediów, które 
– na równi z innymi przekazami – mają być podstawą samodzielnych i obiektywnych  

23 English. The National Curriculum for England. Qualifications and Curriculum Development Agency, 1999. 
Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/English%201999%20programme%20of%20
study_tcm8-12054.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 35.
24 Citizenship. Programme of study for key stage 3 and attainment target. Qualifications and Curriculum  
Development Agency, 2007. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ 
QCA-07-3329-pCitizenship3_tcm8-396.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 32.
25 Tamże, s. 34.
26 Citizenship. Programme of study for key stage 4 and attainment target. Qualifications and Curriculum  
Development Agency, 2007. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ 
QCA-07-3330-pCitizenship4_tcm8-397.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 47.
27 Geography. Programme of study for key stage 3 and attainment target. Qualifications and Curriculum  
Development Agency, 2007. Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ 
QCA-07-3334-pGeography3_tcm8-400.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 107.
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dociekań historycznych. Młodzież uczy się również, jak zachowywać i przetwarzać 
informacje, by ich dociekania oraz wnioski były poparte rzetelnym materiałem 
informacyjnym28.

7. Analiza efektów wdrożonych programów edukacji medialnej

Według Office for National Statistics od 2009 roku 1,6 miliona ludzi w Wielkiej 
Brytanii po raz pierwszy skorzystało z Internetu. Pozostawia to 8,4 miliona ludzi, 
którzy nigdy nie byli online, co wynosi około 13,5 % całej populacji Brytyjczyków29. 
Wzrastają także umiejętności z zakresu media literacy, choć są one o wiele trudniej-
sze do zmierzenia. Audyty przeprowadzone przez Ofcom pokazują, że od 2009 roku 
o 11% wzrósł odsetek użytkowników Internetu, którzy za jego pośrednictwem wy-
konują minimum 18 różnych czynności. Wskazuje to na wzrost świadomego korzy-
stania z Internetu wśród Brytyjczyków. 82 % użytkowników Internetu stwierdziło, 
że dzięki korzystaniu z Internetu dokonali pewnych oszczędności, natomiast 46 %, 
że dzięki zakupom online zaoszczędzili duża kwotę pieniędzy. Od roku 2009 spadł 
odsetek osób dorosłych, które chciałyby nauczyć się czegoś więcej na temat media 
literacy (z 25% na 22%)30.

8. Ocena całokształtu działań na rzecz edukacji medialnej. Inspiracje dla Polski 

8.1. Edukacja w systemie oświaty

Na podstawie powyższej analizy można zauważyć, że przeważająca większość tre-
ści edukacji informacyjnej i medialnej jest realizowana w ramach przedmiotu ICT. 
Pomniejsze elementy przygotowujące do korzystania z mediów i informacji zawarto 
również w wytycznych innych przedmiotów: angielskiego, historii, geografii i citi-
zenship. Należy wyraźnie podkreślić, że w brytyjskim systemie edukacji występują 
wszystkie elementy związane z realizacją procesu informacyjnego. Co więcej, pro-
blemy te są w miarę upływu czasu omawiane coraz bardziej dogłębnie, dzięki czemu 
uczniowie mogą zapoznawać się z konkretnymi zagadnieniami w sposób systematycz-
ny i uporządkowany. Ponadto program kształcenia jest bardzo bogaty i wartościowy.  

28 History. The National Curriculum for England. Qualifications and Curriculum Development Agency, 1999.  
Dokument elektroniczny dostępny online: http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/History%201999%20programme%20of%20
study_tcm8-12056.pdf (dostęp 12.11.2011 r.), s. 20.
29 Race Online 2012. (2011). Race Online 2012 – August 2011 Highlight Report. Race Online 2012. Dokument elektro-
niczny dostępny online: http://raceonline2012.org/sites/default/files/resources/raceonline2012_august2011_highlight_report.pdf  
(dostęp 18.11.2011 r.)
30 Ofcom. (2011). UK Adults’ Media Literacy. Office of Communications. Dokument elektroniczny dostępny onli-
ne: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/media-lit11/Adults.pdf (dostęp 18.11.2011 r.) oraz
Ofcom. (2011). UK children’s media literacy. Office of Communications. Dokument elektroniczny dostępny  
online: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/media-lit11/childrens.pdf (dostęp 18.11.2011 r.).
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Najistotniejszą jego zaletą jest zawartość merytoryczna: zawarto w nim wszyst-
kie elementy istotne w procesie zaspokajania potrzeb informacyjnych, począwszy 
od zdefiniowania samej potrzeby, wyboru właściwych źródeł i samych informacji, 
oceny ich jakości, wiarygodności i zgodności z potrzebą informacyjną. Jednocześnie 
nie pominięto takich kwestii jak zawężanie wyników wyszukiwania, prezentowa-
nie informacji w różnych formach oraz uwzględnianie potrzeb odbiorców informacji. 
Wydaje się, że takie ujęcie kształcenia uczniów w zakresie information literacy jest 
najwłaściwsze. Inną cechą brytyjskiego programu jest zwięzłość – wszystkie treści 
przedstawione są w skondensowanej, syntetycznej i bardzo jasnej formie. Jednocze-
śnie podawanie licznych przykładów pozwala nauczycielom skorzystać z gotowych 
lub łatwych do modyfikacji wzorów najlepszych na danym etapie edukacyjnym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że twórcy National curricu-
lum nie pominęli żadnego z rodzajów mediów: uczniowie są motywowani do korzy-
stania zarówno z mediów masowych, tradycyjnych, jak i elektronicznych. Dodat-
kowo, wzbogacają wiedzę korzystając z przekazów ustnych, muzycznych, czy dzieł 
sztuki. Podejście takie pozwala na wykształcenie pozytywnej postawy wobec infor-
macji oraz mediów, niepozbawionej jednocześnie podejścia krytycznego. Dodatkowo, 
podanie licznych przykładów oraz ujęcie wszystkiego w syntetycznej formie stanowi 
przykład tego, jak powinny być konstruowane programy edukacji.

Wydaje się, że powyższe wnioski mogą być wykorzystane w pracach związanych 
z przygotowaniem wytycznych lub programów kształcenia kompetencji informacyj-
nych i medialnych na poziomie edukacji szkolnej. Lepsze dostosowanie programów 
edukacji do potrzeb młodzieży oraz wyraźniejsze skoncentrowanie się na edukacji 
w zakresie information literacy, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem problemu 
niezadowolenia młodzieży z kształcenia informacyjnego w polskich szkołach. Wnio-
ski te dają również asumpt do dalszych rozważań i badań dotyczących kompetencji 
informacyjnych innych grup użytkowników nowych technologii (aktywnych zawo-
dowo, seniorów). Takie, szerokie ujęcie problemu kształcenia kompetencji informa-
cyjnych powinno mieć swój wyraz zarówno w programach kształcenia studentów 
w zakresie bibliologii i informatologii, jak i działalności rozmaitych instytucji kultu-
ry, w tym np. bibliotek.

8.2. Edukacja nieformalna

Działania promocyjne z zakresu media literacy są organizowane w Wielkiej Bry-
tanii na szeroka skalę. Wynika to przede wszystkim z tego, że takie działania zostały 
zapisane w Communications Act, jednak można także zaobserwować silne zainte-
resowanie innych grup społecznych i komercyjnych promocją edukacji medialnej. 
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Efekty tych działań są szczególnie widoczne w odsetku Brytyjczyków korzystających 
z sieci, który niezmiennie wzrasta i osiągnął już ponad 85%. Wzrastają także umiejęt-
ności z zakresu media literacy, choć są one o wiele trudniejsze do zmierzenia.

Działania rządowe są skierowane przede wszystkim na rozwijanie aspektów  
media literacy związanych z użytkowaniem i rozumieniem przekazów medial-
nych. Najmniej akcji jest prowadzonych na rzecz samodzielnego tworzenia takich 
przekazów. Wśród organizacji zajmujących się tym aspektem media literacy war-
to wyróżnić BBC, British Film Institute (www.bfi.org.uk/) oraz Scottish Screen  
(www.scottishscreen.com/).

Warte wyróżnienia jest oficjalne stanowisko rządu w sprawie promowania media 
literacy na terenie Wielkiej Brytanii. Wyraźnie widoczne jest przeświadczenie o opła-
calności prowadzenia takich działań oraz tworzenie atmosfery wsparcia dla tego 
typu działalności. Rząd Wielkiej Brytanii stworzył doskonałą atmosferę do promo-
wania media literacy, dzięki czemu różne organizacje charytatywne chętnie włącza-
ją się do tego typu działań. Dzięki temu wiele mniejszych grup społecznych, które 
nie mogą być specjalnie wspierane przez rząd, otrzymuje pomoc od wyspecjalizowa-
nych organizacji (np. Mencap).

Rozwiązania Brytyjskie mogą być istotnym źródłem inspiracji, szczególnie w kwe-
stii umocowania prawnego działań na rzecz media literacy, tworzenia przyjaznej 
atmosfery dla tego typu działań, wspierania niezależnych inicjatyw oraz nakłania-
nia wpływowych organizacji do współpracy. Ważne jest także stworzenie jednostki 
jednoznacznie odpowiedzialnej za koordynowanie wszystkich działań, co eliminuje 
problem rozmycia odpowiedzialności.
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