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1. definicja i sposób rozumienia edukacji medialnej we Francji

W języku francuskim oficjalnym terminem określającym edukację medialną jest 
„edukacja do mediów” (éducation aux médias). Nazwa ta sugerowałaby zawężenie 
treści tego pojęcia do jednego z trzech komponentów (pozostałe dwa to edukacja 
o mediach oraz edukacja poprzez media). Jednak kontekst występowania tego ter-
minu oraz jego zastosowanie w praktyce wskazują na pełny zakres znaczeniowy, na-
tomiast sama nazwa odnosi się do tego, co w edukacji medialnej kluczowe, czyli wy-
chowania do mediów. Wychowanie to jest efektem kształcenia o mediach i poprzez 
media; w ten sposób dochodzimy do wszystkich trzech komponentów edukacji me-
dialnej. Co ciekawe, w oficjalnych dokumentach (przepisy prawne, statuty, misje itp.) 
organizacji i instytucji wymienionych w niniejszym opracowaniu nie znajdziemy de-
finicji edukacji medialnej ani wykładni, jak dana instytucja/organizacja ją rozumie. 
Definicji nie podaje także francuska ustawa audiowizualna (tzw. ustawa o swobodzie 
komunikacji), ani słowniczek i glosariusz na stronie internetowej głównej instytucji 
powołanej do celów edukacji medialnej we francuskim systemie oświaty (CLEMI). 
Wydawałoby się zatem, że Francję omija znany z innych krajów, a szczególnie z orga-
nizacji międzynarodowych, spór definicyjno-interpretacyjny o zakres pojęć dotyczą-
cych edukacji medialnej – cyfrowej – informacyjnej w zestawieniu ze sporem o za-
kres pojęciowy odpowiadających im kompetencji (kompetencje medialne – cyfrowe 
– informacyjne). 

2. zakres inicjatyw edukacyjno-medialnych

2.1. Edukacja medialna w systemie oświaty

Obecnie obowiązująca we Francji podstawa programowa wynika z przepisów usta-
wy z 2005 r.1, a szczegóły znajdują się w ministerialnym dekrecie z 2006 r.2 Podstawa 
ta składa się z siedmiu filarów nauczania, z czego czwarty filar obejmuje „Opanowa-
nie technologii informacyjno-komunikacyjnych”, ale co ciekawe, nie przekłada się 
to na odrębny przedmiot szkolny; umiejętności w tym zakresie nauczane są podczas 
różnych przedmiotów kierunkowych, a także w środowisku pozaszkolnym. Eduka-
cja medialna znalazła swoje miejsce w podstawie programowej w filarze szóstym 
o nazwie „Kompetencje społeczne i obywatelskie” – w części dotyczącej kompetencji 
obywatelskich. Zakładane umiejętności w tym zakresie dotyczą (dosłowne tłumacze-
nie z języka francuskiego):

1 Ustawa o programie szkolnym i jego orientacji na przyszłość z dn. 23 kwietnia 2005 r. (Loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005)
2 Dekret n° 2006-830 z dn. 11 lipca 2006 r. ws. podstawy programowej (Décret nr 2006-830 du 11 juillet 2006 
concernant le socle commun de connaissances et de compétences)
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•  oceniania subiektywnej lub stronniczej części przemówienia/rozprawki, opowia-
dania lub reportażu;

•  rozróżniania argumentów racjonalnych od argumentów autorytatywnych;
• rozróżniania między tym, co wirtualne od tego, co realne;
•  bycia wyedukowanym do mediów, a także bycia świadomym miejsca, jakie media 

zajmują w społeczeństwie oraz ich wpływu na to społeczeństwo;
•  tworzenia własnych opinii i dopuszczania do ich zakwestionowania lub niuanso-

wania (poprzez wzięcie pod uwagę tego, że powstały one w jakiejś części pod wpły-
wem afektu, przesądu, czy stereotypu). 

Wyżej wymienione umiejętności również nie są nauczane w ramach oddzielnego 
obowiązkowego przedmiotu szkolnego, lecz ich nabywanie rozrzucone jest po wszyst-
kich przedmiotach. Edukacja medialna nauczana jest we Francji w sposób interdy-
scyplinarny na wszystkich poziomach nauczania: szkoła podstawowa – gimnazjum 
– szkoła średnia. W przypadku tzw. „matury humanistycznej” można ją wybrać 
opcjonalnie w ramach zajęć filmowych (audiowizualnych). 

Agenda Ministerstwa Edukacji powołana w celu prowadzenia edukacji medialnej 
nauczycieli i uczniów – tzw. CLEMI 3 monitoruje pod tym kątem podstawę progra-
mową oraz program nauczania na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa – gim-
nazjum – szkoła średnia) w rozbiciu na wszystkie lata nauki. Na stronie internetowej 
CLEMI dostępne jest szczegółowe zestawienie – analiza w tej sprawie4. 

Różnica we francuskim podejściu systemu oświaty do edukacji medialnej i edu-
kacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych polega na tym, że o ile 
nabywanie umiejętności z tego pierwszego zakresu nie jest oceniane w sposób for-
malny, o tyle nabywanie umiejętności z zakresu informatyki podlega systemowi oce-
niania poprzez przyznawanie certyfikatów na każdym poziomie nauczania, tj. szko-
ły podstawowej – gimnazjum – szkoły średniej (są to tzw. certyfikaty B2i). W celu 
zdobycia certyfikatu należy spełnić określone kryteria, które podzielone są na trzy 
kategorie: wiedza, umiejętności i postawa, które uczeń ma przyswoić. Interesujące 
jest to, że w kategorii „wiedza” znajdują się też kryteria z zakresu szeroko rozumia-
nej edukacji medialnej, czyli np. nabycie świadomości, że korzystanie z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wpisuje się w reguły umożliwiające ochronę wła-
sności intelektualnej, a także reguły dotyczące praw i obowiązków obywatelskich 
oraz ochrony samego siebie. Natomiast w kategorii „postawa” należy wykazywać się 
świadomą i krytyczną postawą wobec pozyskiwanych informacji, a także wykazywać  

3 CLEMI- Centre de Liaison d’Enseignement et des Medias d’Information, czyli dosł. Centrum Łączności Oświaty  
z Mediami Informacyjnymi
4 http://www.clemi.org/fichier/plug_download/26454/download_fichier_fr_education.aux.medias.dans.les.programmes.septembre.2011.pdf
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odpowiedzialność w użytkowaniu interaktywnych narzędzi. Certyfikowanie wiedzy, 
umiejętności i postaw w zakresie użytkowania technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (Francuzi zapewnili sobie patent na ten system certyfikacji) ma o tyle istotne 
przełożenie na praktykę, że luka cyfrowa francuskich uczniów – jak przyznała przed-
stawicielka CLEMI na konferencji Kultura 2.0. „Świadomi mediów” 5 – nie polega 
na niedostatecznych umiejętnościach technicznych, tylko na luce poznawczej. Zda-
jąc sobie z tego sprawę, władze francuskie koncentrują się teraz na wypełnianiu tej 
właśnie luki poprzez skupianie się na nabywaniu przez uczniów umiejętności w za-
kresie krytycznej analizy mediów i samodzielnego ich tworzenia. Służą temu takie 
projekty jak prowadzenie przez uczniów szkolnych blogów, szkolne radio interneto-
we, szkolna telewizja internetowa, czy też gazetki szkolne w wydaniu internetowym, 
a także wykorzystanie komunikatorów – np. akcja „Twitter w szkole”. Praktyczne 
wykorzystanie mediów 2.0 oraz zachęcanie do ich używania w ramach edukacji for-
malnej tworzy we francuskiej szkole przestrzeń wymiany informacji i doświadczeń 
oraz pełni rolę integracyjną i społecznościową.

Poniżej przykłady takich działań. Są to projekty zaprezentowane przez przedsta-
wicielkę CLEMI na warszawskiej konferencji Kultura 2.0 „Świadomi mediów”:

•  http://blogpeda.ac-poitiers.fr/coll-sand-media/ – blog szkolny dla dzieci w wieku 
11-15 lat;

•  http://netia59a.ac-lille.fr/douaicantin/spip.php – portal dla młodszych dzieci;
•  http://ecprim.fontvenelle.free.fr/ECOLE/JT.htm
•  http://www.scoop.it/t/des-nouvelles-des-eleves
•  http://twittclasses.posterous.com/ – Twitter at school
•  http://faceyourmanga.com/ – Virtual new form with avatared pupils 

Pomagając uczniom w realizacji „szkolnych mediów”, CLEMI stawia nacisk 
na oryginalność i innowacyjność form oraz treści medialnych, a także prowadzi do-
kumentację tych prac oraz organizuje ogólnokrajowe konkursy na najlepsze prace 
medialne wyprodukowane przez uczniów. CLEMI współpracuje też z wieloma part-
nerami zarówno publicznymi, jak i komercyjnymi, np. z INA – Narodowym Insty-
tutem Audiowizualnym w zakresie krytycznej analizy materiałów archiwalnych; 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z nadawcami publicznymi w zakresie przy-
gotowania pomocy dydaktycznych dla szkół (tzw. pakiet edukacyjny dystrybuowany 
w szkołach).

Sztandarowym projektem CLEMI i jego znakiem rozpoznawczym w środowisku 
szkolnym jest coroczny „Tydzień prasy i mediów w szkole®”, który umożliwia ponad  

5 Warszawa, Narodowy Instytut Audiowizualny, 27-28.10.2011 r.
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4 milionom uczniów z 15 tys. szkół lepiej poznawać świat mediów oraz rozumieć zwią-
zane z nim wyzwania kulturowe i demokratyczne. W tym czasie wydawcy dzien-
ników i magazynów rozkładają swoje stoiska w szkołach biorących udział w akcji, 
odbywają się panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty oraz konkursy z krytycznej 
analizy prasy i innych mediów. Do tej pory odbyły się 22 edycje tego wydarzenia, 
a tematem przewodnim kolejnej edycji przewidzianej na marzec 2012 r. jest „Obraz 
a informacja”.

W ramach propozycji na przyszłość w zakresie edukacji medialnej w systemie 
oświaty powołana przez rząd Komisja ds. Rodziny i Edukacji Medialnej rekomendo-
wała (X. 2009 r.) w raporcie pt. „Stworzenie strukturalnej polityki w zakresie eduka-
cji do mediów przeznaczonej dla wszystkich odbiorców” następujące działania:

•  uczynienie z edukacji medialnej obowiązkowego przedmiotu szkolnego (wszyst-
kie poziomy nauczania, w tym elementy wychowania do mediów już na poziomie 
przedszkola; program edukacji nauczycieli przedszkolnych powinien zawierać 
moduł dot. edukacji medialnej);

•  większe otwarcie szkół na rodziców w zakresie edukacji medialnej (np. poprzez za-
chęty do stworzenia w każdej szkole komitetu ds. mediów złożonego z nauczycieli 
i rodziców; zorganizowanie w szkole ogólnokrajowego „Dnia Rodziny i Mediów”;

•  położenie większego nacisku na prowadzenie badań naukowych z zakresu eduka-
cji medialnej; 

•  kształcenie specjalistycznej kadry w zakresie edukacji medialnej na poziomie 
studiów wyższych – utworzenie kierunku studiów o tej specjalności;

•  zachęcanie licealistów do roli twórców mediów (np. pomoc dla licealistów w two-
rzeniu studia telewizyjno-radiowego w połączeniu z redakcją prasową i stroną in-
ternetową, stworzenie licealnej legitymacji prasowej; szkolne programy pilotażowe 
z wykorzystaniem zasobów i infrastruktury regionalnych anten telewizji publicz-
nej, subwencje z Ministerstwa Edukacji Narodowej przy wsparciu samorządów 
regionalnych dla liceów prowadzących tego typu projekty, wliczanie ocen z pracy 
licealistów w zakresie edukacji medialnej do wyników egzaminu maturalnego.

Rekomendacje te w dalszym ciągu czekają na realizację.

Wszyscy nauczyciele, bez względu na rodzaj szkoły, w której uczą oraz na przed-
miot, którego uczą, mają dostęp do CLEMI w zakresie szkoleń. Zgodnie z infor-
macją zamieszczoną na stronie internetowej CLEMI, w roku szkolnym 2008/2009 
instytucja ta przeprowadziła szkolenia dla 31 tys. nauczycieli. Ponadto wszyscy fran-
cuscy nauczyciele mają dostęp do zasobów informacyjno-dokumentacyjnych CLEMI  
oraz do bezpłatnego poradnictwa w zakresie narzędzi i metod pracy, pomocy dydak-
tycznych, modułów programowych i programów pilotażowych. Zasoby te znajdują 



Francja: instytucje publiczne liderem edukacji medialnej [ 163 ]

się na stronie internetowej CLEMI oraz w dziale dokumentacji w siedzibie głównej 
w Paryżu. Dział ten wydaje w formie elektronicznej miesięcznik na temat realizowa-
nych prac oraz minionych wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej edukacji medial-
nej, a także udostępnia w swojej siedzibie głównej ponad 10 tysięcy publikacji książ-
kowych i prac naukowo-badawczych, specjalistycznych periodyków oraz artykułów 
(pełny katalog zasobów jest dostępny w Internecie) dotyczących różnorakich i szero-
ko pojętych aspektów edukacji medialnej i informacyjnej w podziale na następujące 
kategorie: 

•  historia, funkcjonowanie i ekonomika mediów; 
•  socjologia mediów; 
•  „młodzi a media”; 
•  analiza treści/analiza obrazu ruchomego i nieruchomego; 
•  dziennikarstwo i techniki dziennikarskie; 
•  reklama; 
•  Internet i rewolucja cyfrowa; 
•  edukacja medialna dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne w tym zakresie.

2.2. Społeczne inicjatywy w zakresie edukacji medialnej

Społeczne inicjatywy w zakresie edukacji medialnej nie są zbyt imponujące, ani 
pod względem liczebności i popularności organizacji, które się tym zajmują, ani pod 
względem zakresu tematycznego, czy też zasięgu ich działania. Zapewne po części 
wynika to ze specyfiki Francji polegającej na dominującej roli państwa w kształto-
waniu postaw społecznych i obywatelskich. Jednocześnie da się zauważyć, że więcej 
organizacji społecznych (i są one bardziej znane) działa np. w zakresie bezpieczeń-
stwa w Internecie i w sferze szeroko pojętej ochrony konsumentów niż w sferze edu-
kacji medialnej.

Jedną z najbardziej znanych i uznanych organizacji społecznych w tym zakresie 
jest powstały w 2002 r. CIEM, czyli tłumacząc dosłownie – Międzystowarzyszeniowy 
Kolektyw na rzecz Dzieciństwa i Mediów (Collectif Interassociatif Enfance et Media). 
Dziwnie brzmiąca nazwa jest dla polskiego czytelnika trochę myląca; w rzeczywi-
stości chodzi o federację stowarzyszeń (zgodnie z informacją ze strony internetowej 
CIEM – jest ich około 100 tysięcy), dla których wspólnym mianownikiem jest dzia-
łalność na rzecz edukacji medialnej dzieci i młodzieży. W związku z powyższym, jej 
grupą docelową są dzieci i ich rodzice, a także nauczyciele i władze publiczne, dla 
których CIEM stanowi grupę nacisku zabierającą głos w konsultacjach społecznych 
oraz ad hoc w imieniu dzieci i ich rodziców. Misją CIEM jest bowiem reprezento-
wanie dzieci i młodzieży w świecie mediów (nadawcy, autorzy, reżyserzy, producen-
ci itp.) oraz wobec organu regulacyjnego ds. treści audiowizualnych (CSA), a także 
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w zgromadzeniach parlamentarnych – krajowym i europejskim. Do misji CIEM na-
leży również prowadzenie dialogu między uczestnikami życia społecznego w wymia-
rze medialnym oraz pobudzanie badań naukowych w zakresie edukacji medialnej. 
Metody działania CIEM to:

•  praca w sieci oraz spotkania członków w celu wypracowania kierunków działania 
i zadań;

•  organizacja letnich uniwersytetów i salonów edukacyjnych;
•  publikacje (biuletyn „flash” oraz kwartalnik, raporty i opracowania);
•  funkcjonowanie komitetu naukowego, w którego skład oprócz ekspertów medial-

nych wchodzą prawnicy, filozofowie, socjologowie, psychiatrzy i psychoanalitycy 
dziecięcy.

Kolejny przykład organizacji społecznej o uznanej marce, tym razem działającej 
w dużej mierze w środowisku internetowym, to APTE. W dosłownym tłumaczeniu 
nazwa ta oznacza „Ekrany, media i my” (Les écrans, les médias et nous). Działanie tej 
organizacji koncentruje się na krytycznej analizie obrazu w mediach i multimediach 
oraz na poradnictwie dla osób tworzących media. Jej misją jest wskazywanie, w jaki 
sposób media kształtują naszą percepcję rzeczywistości. Na rok 2011/2012 organi-
zacja proponuje stacjonarne warsztaty i spotkania dla rodziców (np. na temat zro-
zumieć relację „dziecko-ekran”), szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty otwarte. 
APTE prowadzi też wortal e-learningowy o nazwie MEDIAPTE (webinaria, interne-
towe quizy i zagadki).

Dopełnieniem obrazu społecznych inicjatyw w zakresie szeroko pojętej edukacji 
medialnej (a zarazem pewnego rodzaju ciekawostką) jest fakt, iż we Francji istnieją 
sprofilowane, silnie „walczące” organizacje społeczne. Ich działalność ogniskuje się 
na obronie praw obywateli wobec świata reklamy oraz na wyrabianiu w społeczeń-
stwie krytycznego podejścia do reklamy. Dwie najbardziej znane z nich to R.A.P 
– Stowarzyszenie Oporu przeciwko Agresji Reklamowej (Association Résistance à 
l’Aggression Publicitaire) oraz tzw. Pogromcy reklamy (Casseurs de pub). Ich najbar-
dziej spektakularne akcje to:

•  „Tydzień bez 100 telewizorów” – tydzień, podczas którego zgłoszeni wolontariusze 
nie włączają telewizorów, a swój wolny czas spędzają na pogłębianiu życia domo-
wego, wypoczynku i dyskusjach;

•  „Szkoła bez znaków towarowych” – roczna kampania przeciwko inwazji rekla-
my w klasie szkolnej (aktywny sprzeciw wobec „władzy” marek w środowisku 
szkolnym).
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2.3. Regulacje prawne i polityka państwa w zakresie edukacji medialnej

We Francji, znanej ze swej etatystycznej tradycji, to na ogół państwo pełni central-
ną rolę w projektowaniu systemowych działań. Tak też jest w przypadku edukacji 
medialnej, tyle, że akurat w tym zakresie trudno oprzeć się wrażeniu, że o ile myśl 
strategiczna jest silna, o tyle jej praktyczna realizacja została odłożona na „potem”. 
Otóż, w październiku 2009 r. upubliczniony został raport pt. „Stworzenie struktural-
nej polityki w zakresie edukacji medialnej przeznaczonej dla wszystkich odbiorców”, 
który na zamówienie pani Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Solidarności (Ministerstwo 
Pracy) został opracowany przez powołaną w tym celu Komisję ds. Rodziny i Eduka-
cji Medialnej. Komisja ta składała się z przedstawicieli instytucji publicznych i or-
ganizacji społecznych oraz ekspertów medialnych. Pracę rozpoczęła od dokładnego 
rozeznania, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z mediów w kontekście ekspansji 
Internetu. Głównym wnioskiem było stwierdzenie, iż największe zmiany polegają 
na coraz większym rozdźwięku między sposobami korzystania z mediów przez dzie-
ci w stosunku do sposobów korzystania z tych mediów przez rodziców. W praktyce 
oznacza to, iż umiejętności dzieci w obsłudze nowych technologii przerosły umie-
jętności rodziców, ale nie idzie to w parze z umiejętnością zarządzania nabytymi 
umiejętnościami, znajomością dobrych praktyk, czy z twórczym i krytycznym ko-
rzystaniem z mediów. W związku z powyższym, Komisja wskazała, że to rodzina 
powinna być docelową grupą aktywnej polityki państwa w zakresie edukacji me-
dialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważenia kompetencji medialnych 
dzieci i rodziców. Komisja wyznaczyła cele, które w tym nowym kontekście powinna 
spełniać edukacja medialna. Są to:

•  dalsze wzmacnianie ochrony dzieci i młodzieży nie tylko poprzez udostępnianie 
rodzicom stosownych narzędzi w tym zakresie, ale też poprzez nauczanie ich, 
jak stosować te narzędzia w praktyce oraz pomoc w lepszym rozeznaniu sposo-
bów korzystania z mediów przez młodych użytkowników;

•  położenie nacisku na edukację obywatelską i społeczną w ramach wychowania 
do mediów, co jest szczególnie ważne w kontekście coraz bardziej zindywiduali-
zowanych sposobów użytkowania mediów; 

•  uczynienie z edukacji medialnej obszaru ogólnokrajowej mobilizacji, tak by do-
trzeć do wszystkich rodzin w kraju oraz uczynić z niej powszechnie czytelną 
i rozpoznawalną akcję. W tym celu Komisja zaproponowała powołanie Fundacji 
ds. Rodziny i Edukacji Medialnej, której rolą byłoby wdrażanie i upowszechnia-
nie strukturalnej polityki państwa w zakresie edukacji medialnej oraz stworze-
nie przestrzeni dla dialogu i wymiany doświadczeń dla wszystkich zainteresowa-
nych stron. Fundacja miałaby również organizować tuż po powszechnie znanym  
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„Tygodniu Prasy i Mediów w Szkole®” – ogólnokrajowy „Dzień Rodziny i Me-
diów” (byłby to, między innymi, dzień otwarty we wszystkich mediach ogólno-
krajowych i regionalnych), a także miałaby powołać Obserwatorium Edukacji 
Medialnej oraz finansować badania naukowe dotyczące tej sfery. Jednym z głów-
nych narzędzi upowszechniania edukacji medialnej byłby zarządzany przez nową 
fundację portal internetowy, który zbierałby w jednym miejscu wszystkie zasoby 
na temat edukacji medialnej. Niestety, jak dotąd (stan wiedzy na listopad 2011 r.) 
znaczna większość tych planów nie została jeszcze zrealizowana.

Pod koniec 2009 r. Komisja ds. Rodziny i Edukacji Medialnej przedstawiła fran-
cuskiemu Ministerstwu Pracy 4 kierunki działania rozpisane na 15 konkretnych 
działań. Są to:

1)  wzmocnienie edukacji medialnej i zmiana działań podejmowanych w jej zakre-
sie (powołanie Fundacji ds. Rodziny i Edukacji Medialnej, powstanie portalu, or-
ganizacja „Dnia Rodziny i Edukacji Medialnej”, zainicjowanie europejskiej sieci 
wymiany i współpracy w zakresie edukacji medialnej); 

2)  uwrażliwienie rodzin na edukację medialną poza terenem szkoły (bezpłatne szko-
lenia dla rodziców; kampanie informacyjne i edukacyjne przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży, poszerzenie oferty mediów publicznych w zakresie edukacji medial-
nej i udostępnienie jej na wszystkich nośnikach, zachęcanie audiowizualnych me-
diów komercyjnych oraz dostawców usług medialnych na żądanie do włączenia 
się w działania na rzecz edukacji medialnej, w tym tworzenie nowych treści pro-
gramowych, progresywne objęcie wszystkich treści audiowizualnych jednolitym 
systemem oznakowania chroniącym małoletnich odbiorców);

3)  stałe dostosowywanie edukacji medialnej w systemie oświaty do nowych sposo-
bów korzystania z mediów i związanych z tym usług informacyjno-komunika-
cyjnych: rekomendacja wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu w zakresie 
edukacji medialnej, większe otwarcie szkoły na współpracę z rodzicami, większy 
nacisk na badania naukowe i kształcenie specjalistów edukacji medialnej, zachę-
canie młodzieży do roli twórców mediów w szkole;

4)  większy nacisk na wzmocnienie ochrony dzieci i młodzieży w Internecie: akcje 
informacyjne dla użytkowników Internetu – zarówno rodziców jak i dzieci, dalszy 
rozwój narzędzi chroniących dzieci w Internecie, uczynienie edukacji medialnej 
tematem tzw. „Wielkiej Sprawy Narodowej” na przyszły rok kalendarzowy6. 

6 Jak się jednak okazało tematem „Wielkiej Sprawy Narodowej” (Grande Cause Nationale), czyli ogólnokrajo-
wej akcji społecznej na 2010 r. została przemoc wobec kobiet, a w 2011 r.- walka z osamotnieniem. Pokazuje 
to, że edukacja medialna jeszcze nie przebiła się do świadomości francuskich decydentów jako temat godny 
powszechnej akcji uwrażliwiającej.
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Mimo, iż większość wyżej wymienionych wniosków nie doczekała się jeszcze 
praktycznej realizacji, to przytaczamy je w całości, ponieważ mogą stanowić dobre 
źródło inspiracji do budowy polskiego modelu edukacji medialnej. 

W marcu 2011 r. temat edukacji medialnej powrócił do strategicznych prac rzą-
du francuskiego, tym razem w postaci raportu Ministerstwa Kultury i Komunikacji 
pt. „Kultura i media 2030; prognozy polityki kulturalnej”. Edukacja medialna stano-
wi w nim element jednego z 20 wyzwań7. Symptomatyczne jest jednak, że wyzwanie 
to wskazując na potrzebę zapewnienia edukacji przez całe życie wymienia nie edu-
kację medialną, lecz edukację artystyczną i kulturalną. Opisując zaś kompetencje, 
które powinny być wynikiem tego typu edukacji wymienia te, które są wyznaczni-
kami edukacji medialnej. Przykładowo, jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, na-
cisk ma być położony na: kreatywność, pracę zespołową, partycypację i uczenie się 
krytycznej analizy. Termin edukacji medialnej (dosł. edukacji do mediów) pojawia 
się dopiero w opisie powyższego wyzwania, tuż obok edukacji cyfrowej. Pomieszanie 
pojęć, czy wręcz przeciwnie? Znak, że dopóki edukacja medialna nie wypracuje so-
bie inkluzywnej definicji, oficjalna terminologia będzie ją wypierać na korzyść po-
wszechnie znanych i utartych pojęć. 

Jeśli chodzi o działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji 
medialnej, koncentrują się one na pracy CLEMI, czyli wspomnianego w pkt. 2.1. Cen-
trum Łączności Oświaty z Mediami Informacyjnymi. Działa ono pod egidą Minister-
stwa już od 1983 r. Celem CLEMI jest edukacja medialna na poziomie całego systemu 
oświaty. Co ważne, CLEMI oprócz siedziby głównej w stolicy, dysponuje 30 regional-
nymi przedstawicielami usytuowanymi przy kuratoriach oświaty, co daje mu dobry 
wgląd w działania terenowe w zakresie oświaty. CLEMI bierze też udział w projek-
tach międzynarodowych: Educaunet, Media-educ, Allmedia, Mediappro i innych. 

a. Rola organu regulacyjnego w zakresie treści audiowizualnych

Najwyższa Rada Audiowizualna (CSA – Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) nie zaj-
muje się edukacją medialną jako taką, natomiast od wielu lat pełni aktywną rolę 
w zakresie ochrony małoletnich widzów i słuchaczy w radiu i telewizji, a ostatnio rów-
nież w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. CSA jest autorem łącznie 
kilkunastu regulacji w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do zasad kwalifikacji 
wiekowej audiowizualnych usług medialnych8 (linearnych i nielinearnych) oraz ich 

7 Inne wyzwania to np. zapewnienie cyfrowej przestrzeni publicznej w zakresie kultury, zapewnienie synergii 
pomiędzy polityką kulturalną a przemysłową, zapewnienie spójności regulacji w środowisku cyfrowym (prawo  
konkurencji, prawo autorskie, ochrona życia prywatnego itp.), wzmocnienie publicznego finansowania kultury itp.
8 Chodzi o tzw. system „signalétique”, na którym w swoim czasie wzorowany był polski system kwalifikacji wieko-
wej audycji telewizyjnych (oznaczenia graficzne).
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graficznego znakowania. Ponadto, CSA bardzo dba o powszechną popularyzację sys-
temu znakowania wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, 
jako osób biorących odpowiedzialność za to, w jaki sposób korzystają z mediów ich 
dzieci. W tym celu CSA prowadzi np. we współpracy z wszystkimi ogólnokrajowymi 
nadawcami telewizyjnymi coroczną kampanię informacyjną w telewizji. Działania 
CSA w tym zakresie w pośredni sposób stanowią zatem realizację edukacji medial-
nej w społeczeństwie.

b. Rola mediów publicznych i komercyjnych 

W ramach pełnionej przez telewizję publiczną France Télévisions misji, telewizja 
ta zobowiązana jest „rozwijać edukację medialną zarówno na antenie telewizyjnej, 
jak też w każdy inny sposób. Zobowiązana jest także pomagać telewidzom, w szcze-
gólności najmłodszym, rozpoznawać treści i procesy zachodzące we wszystkich me-
diach” 9. Jakkolwiek enigmatycznie nie brzmiałby ten przepis, w praktyce chodzi 
o zobowiązanie telewizyjnego nadawcy publicznego do zajęcia się edukacją medial-
ną swoich odbiorców. Przepis ten znajduje się w licencji programowej tego nadawcy, 
którą ze strony państwa francuskiego podpisuje Premier rządu oraz Minister Kultu-
ry i Komunikacji. 

Wspomniany Raport Komisji ds. Rodziny i Edukacji Medialnej zaproponował 
uszczegółowienie tego zapisu poprzez:

•  poszerzenie oferty programowej o jedną cykliczną audycję (magazyn) związaną 
z tematyką edukacji medialnej oraz o jedną audycję informacyjno-szkoleniową 
skierowaną do dzieci, a także udostępnienie tych audycji na wszystkich platfor-
mach dystrybucji;

•  stworzenie odrębnego programu telewizji publicznej poświęconego edukacji me-
dialnej, rozpowszechnianego za pomocą nowych technologii (telewizja mobilna, 
IPTV itp.) jako kanału popularno-edukacyjnego, którego zawartość stanowiłyby 
wyżej wymienione audycje, jak też produkcje licealistów zrealizowane w ramach 
„telewizji licealnej”; 

•  stworzenie pozbawionej reklam, publicznej platformy w Internecie, na której młodzi  
ludzie mogliby zakładać swoje blogi, własne strony internetowe, czaty, czy profile.

Od 2007 r. telewizja publiczna France Télévisions prowadzi fundację, która służy 
wsparciem eksperckim oraz przyznaje środki finansowe na realizację zgłaszanych do 
niej projektów z zakresu edukacji medialnej. Do tej pory zrealizowano kilkadziesiąt 
takich projektów, w szczególności skierowanych do młodzieży z trudnościami (ubogie  
środowisko, dotknięcie chorobą lub niepełnosprawnością, mniejszość etniczna itp.). 

9 Art. 15 cahier des charges de France Télévisions (licencja programowa)
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Są to między innymi: warsztaty twórczości audiowizualnej, warsztaty muzyczne 
(np. pogłębiające wiedzę o operze czy o pracy orkiestry), warsztaty teatralne, ale też 
bezpłatne kursy przygotowujące niezamożną młodzież do egzaminów na wydziały 
dziennikarskie elitarnych wyższych uczelni, jak również stypendia dla młodych 
amatorów (16-25 lat) na zrealizowane pierwszej etiudy filmowej (krótkometrażowy 
film fabularny lub reportaż). Ponadto, jeden z programów telewizji publicznej, Fran-
ce 5, zgodnie ze swoim edukacyjnym profilem szczególnie angażuje się w działania 
edukacyjno-medialne na rzecz młodzieży szkolnej i nauczycieli. Nadaje i produku-
je audycje edukacyjno-medialne, które promuje na swojej stronie internetowej. Na 
stronie tej znajduje się specjalna strefa dla nauczycieli. Zawiera ona zasoby do wyko-
rzystywania w ramach edukacji medialnej – np. specjalnie wyselekcjonowane filmy, 
a także przestrzeń do prowadzenia własnych nauczycielskich blogów oraz możliwość 
dzielenia się swoimi zasobami edukacyjnymi. Program France 5 prowadzi też przy 
wsparciu francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej specjalny interaktywny 
portal telewizji edukacyjnej (www.lesite.tv), który zawiera ponad 3 tys. plików wi-
deo pogrupowanych tematycznie zgodnie z programem szkolnym wraz z materiała-
mi dydaktycznymi dla nauczycieli. Dostęp do tych pozycji jest symbolicznie płatny 
– 4 euro miesięcznie za dostęp do kilkuset pozycji. 

Z kolei publiczne Radio France Internationale oraz TV5Monde (program telewi-
zji publicznej skierowany do odbiorców za granicą) we spółpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych oraz CLEMI przygotowały pakiet materiałów dydaktycznych 
z edukacji medialnej na lekcje języka francuskiego, które umożliwiają tworzenie sce-
nariuszy lekcji i produkowanie przez uczniów treści audiowizualnych.

c. Media komercyjne i dostawcy usług medialnych na żądanie

Raport Komisji ds. Rodziny i Edukacji Medialnej przedstawił również konkretne 
propozycje w zakresie edukacji medialnej skierowane do mediów prywatnych i do-
stawców usług medialnych na żądanie. Zakłada przy tym udzielenie im merytorycz-
nego wsparcia ze strony Fundacji ds. Rodziny i Mediów. Do propozycji tych należą:

•  wyznaczenie przez nadawców radiowych i telewizyjnych osób odpowiedzialnych 
za „edukację medialną” (pełniłyby one rolę osób do kontaktu z Fundacją ds. Ro-
dziny i Edukacji Medialnej), a także określenie przez nich rocznego zobowiązania 
w postaci konkretnych działań z zakresu edukacji medialnej, które pozostawałyby 
pod kontrolą CSA (organ regulacyjny ds. audiowizualnych). Nadawcy posiadający 
szerokie audytorium dziecięce mogliby być w specjalny sposób zachęcani do pro-
dukowania audycji o edukacji medialnej skierowanej do dzieci z wykorzystaniem 
funduszy Fundacji ds. Rodziny i Mediów;
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•  poszerzenie jednolitego oznakowania (tzw. signalétique) pod kątem ochrony dzie-
ci i młodzieży na całą zawartość audiowizualną (a nie tylko audycje telewizyjne) 
– wideo na żądanie, catch-up TV, itp. oraz udoskonalenie funkcjonowania tego 
oznakowania w audycjach telewizyjnych – ten postulat został akurat spełniony;

•  oznakowanie podcastu audycji radiowych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży 
(piktogramy).

d. Instytucje publiczne działające na rzecz edukacji medialnej

W ramach polityki państwa francuskiego w zakresie edukacji medialnej szczegól-
nie mieści się działalność dwóch szeroko znanych we Francji instytucji. Jest to Na-
rodowy Instytut Audiowizualny (INA – Institut National de l’Audiovisuel) oraz Naro-
dowa Kinoteka (la Cinémathèque Française).

 INA finansowany jest, podobnie jak radio i telewizja publiczna, z powszechnej 
opłaty abonamentowej, zwanej w tym kraju opłatą audiowizualną. INA, tak samo 
jak nadawcy publiczni, podpisuje z rządem kilkuletnie strategiczno-budżetowe kon-
trakty oraz licencje programowe wydawane w formie rządowego dekretu. Dokumen-
ty te nadają Instytutowi określone obowiązki oraz gwarantują mu określone finan-
sowanie na ich realizację. Ponieważ INA posiada depozyt na wszystkie francuskie 
archiwa radiowe i telewizyjne (stanowi zresztą największe centrum audiowizualne 
na świecie) oraz odpowiedzialna jest za ich digitalizację, ma wszelkie atuty, by z tego 
korzystać w celach edukacji medialnej i jest do tego prawnie zobowiązana. Czyni 
to zresztą z dużym zaangażowaniem i rozmachem kierując swoje działania do trzech 
kategorii odbiorców: 

•  szerokiej publiczności (portal internetowy i działania pod szyldem ina.fr);
•  osób zawodowo związanych z mediami (portal internetowy i działania pod szyl-

dem inamediapro.com);
•  naukowców, badaczy, studentów oraz uczniów (portal i działania pod szyldem 

Inathèque de France, Ina SUP oraz Jalons). 

„Jalons” to nazwa projektu on-line dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum 
i liceum. Projekt ten oparty jest na szkolnej podstawie programowej. Obejmuje 
on bazę 1200 plików wideo ilustrujących wybrane zagadnienia z historii Francji i hi-
storii powszechnej z lat 1920-2000 w podziale tematycznym i geograficznym. Pliki 
są opisane i zawierają transkrypcję. Materiały te mogą być wykorzystywane jako 
gotowe pomoce naukowe dla nauczycieli geografii i historii. W projekcie uczest-
niczy ponad 1000 szkół (zasada subskrypcji), a miesięcznie korzysta z niego od 60 
tys. uczniów (miesiące letnie) do ponad 200 tys. uczniów (okres szkolny). Subskryp-
cja jest płatna: szkoła podstawowa płaci 50 EUR rocznie, gimnazjum – 250 EUR  
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a liceum – 350 EUR rocznie. Projekt ma już aplikację na iPada, a w przygotowaniu 
jest aplikacja na smartfony. 

INA prowadzi szkolenia zawodowe, seminaria, konferencje i wykłady oraz finan-
suje badania naukowe i publikacje. Uczestniczy też w wielu projektach partnerskich, 
między innymi z CLEMI – rządową agendą ds. edukacji medialnej w systemie oświa-
ty, czy z uniwersytetem – słynną Sorboną w zakresie organizacji corocznych interdy-
scyplinarnych seminariów na tematy medialne. Jest też głównym francuskim wy-
dawcą i popularyzatorem publikacji naukowych i popularno-naukowych w zakresie 
edukacji medialnej. Dla przykładu poniżej kilka nazw kategorii publikacji INA:

•  „Media i mediamorfozy”;
•  „Media – badania naukowe”;
•  „Media – kultura”;
•  „Historia mediów”;
•  „Kultura i technika audiowizualna”;
•  „Zrozumieć media”;
•  „Media w zapisie” (udostępnienie jak najszerszemu gronu odbiorców wyników 

konferencji i seminariów prowadzonych przez INA). 

W ramach swojej odrębnej działalności komercyjnej INA od kilku lat prowadzi 
własną niepubliczną szkołę wyższą, tzw. INA Sup, w której kształci studentów na po-
ziomie zawodowym, licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Jeszcze innym przejawem polityki państwa w zakresie edukacji medialnej jest 
działalność Narodowej Kinoteki (la Cinémathèque Française), która prowadzi tema-
tyczne warsztaty filmowe dla uczniów. Obejmują one 30 klas z różnych miejscowości 
oraz zagranicy (projekt międzynarodowy). Wymiar czasowy to 50 godzin rozłożonych 
w okresie październik-czerwiec, z dwudniowym szkoleniem wstępnym w siedzibie 
głównej w Paryżu oraz wspólnym spotkaniem w połowie warsztatów. Postępy w pra-
cy oraz relacje i komentarze z przebiegu warsztatów umieszczane są na wspólnym 
blogu. Efektem końcowym jest stworzenie własnego krótkiego filmu i jego prezen-
tacja w Paryżu, w prawdziwej dużej sali kinowej Kinoteki. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji warsztatów jest „rzeczywistość w filmie fabularnym”. Ponadto, 
Kinoteka prowadzi cykl weekendowych spotkań filmowych dla rodziców z dziećmi. 

3. podsumowanie

3.1. Krótka charakterystyka modelu edukacji medialnej we Francji

Prowadzenie edukacji medialnej ma we Francji długoletnią tradycję. Z jednej stro-
ny jest to związane z silnie obecnym we Francji duchem Oświecenia i upodobaniem  
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do prowadzenia dyskusji, krytycznej analizy, personalizacji opinii i ścierania różnych, 
często sprzecznych punktów widzenia. Zanim jeszcze edukacja medialna wykluła 
się w postaci terminu, a komputery nie były jeszcze rozpowszechnione, Francuzi 
znani byli z wysokiego czytelnictwa prasy drukowanej, poważnego do niej stosunku 
oraz upodobania do krytycznej analizy zawartych tam treści. Prowadzenie edukacji 
medialnej na poziomie systemu oświaty zaistniało już w 1983 r. w postaci powołania 
CLEMI, czyli Centrum Łączności Oświaty z Mediami Informacyjnymi jako agendy 
Ministerstwa Edukacji. CLEMI rozpoczęło swoją pracę również od prasy, obejmując 
stopniowo media audiowizualne i nowe media. Dorobek i doświadczenie CLEMI nie 
przekuło się jednak na powstanie oddzielnego przedmiotu szkolnego ani w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, ani edukacji medialnej, mimo iż jed-
na z rekomendacji Komisji ds. Rodziny i Mediów (2009 r.) dotyczyła tego ostatnie-
go postulatu (jak również objęcia elementami edukacji medialnej dzieci w wieku 
przedszkolnym). 

Inicjatywy społeczne w zakresie edukacji medialnej nie są za to we Francji sze-
roko zakrojone, ani znane i nie mają większego wpływu na stan edukacji medialnej 
społeczeństwa.

3.2. Ocena stanu edukacji medialnej we Francji

Badanie „Current trends and approaches to media literacy in Europe” 10 wyko-
nane w 2007 r. dla Komisji Europejskiej przez Universidad Autonoma z Barcelony 
dla 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej podaje dla każdego z tych krajów 
17 wskaźników, które w skali 1 – 4 ocenia pod kątem silnych i słabych stron modelu 
edukacji medialnej w danym kraju. W przypadku Francji badanie to wykazało dwie 
bardzo silne strony, a mianowicie funkcjonowanie systemu szkoleń dla nauczycieli 
(CLEMI) oraz pozycję lidera w zakresie międzynarodowych odniesień. To ostatnie 
wiąże się z dużą aktywnością w tamtym czasie francuskiego Komitetu UNESCO, 
który w 2005 i 2007 r. zorganizował konferencje w zakresie edukacji medialnej, do-
prowadzając do powstania Agendy Paryskiej (12 Zaleceń) jako kanonu wyznacza-
jącego kierunki rozwoju edukacji medialnej. O ile ocena ta zawiera dwie czwórki 
(maksymalna liczba punktów), o tyle autorzy badania nie zidentyfikowali żadnej bar-
dzo słabej strony modelu francuskiego, tzn. na 17 kryteriów nie przyznali ani jednej 
jedynki. Wynika z tego, że pozostałe 15 ocen oscyluje wokół przeciętnej (ocena 2-3) 
i tak też można postrzegać francuski model edukacji medialnej: nie jest bardzo źle 
ani bardzo dobrze, raczej przeciętnie. Od czasu ww. badania minęło już kilka lat i to, 
co można stwierdzić jako ogólną słabą stronę modelu francuskiego, to rozproszenie 

10 http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/studies/index_en.htm
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działań i brak realizacji całościowej, systemowej i strukturalnej wizji instytucjonal-
nego modelu edukacji medialnej. Co prawda, Polska też nie wypracowała takiej wi-
zji, więc trudno jest czynić takie zarzuty Francuzom, skoro oni przynajmniej podej-
mowali pewne kroki w tym zakresie. Większość rekomendacji francuskiej Komisji 
ds. Rodziny i Mediów przygotowanych w 2009 r. dla Ministerstwa Pracy nie została 
jeszcze zrealizowana.

3.3. Inspiracje i wskazania do budowy polskiego modelu edukacji medialnej

To, czego niewątpliwie można Francji pozazdrościć, to silne, dobrze zaprojektowa-
ne i sprawnie działające instytucje publiczne działające na rzecz edukacji medialnej, 
z których polski model edukacji medialny mógłby czerpać wzorce. Ich kompetencje 
się nie pokrywają, nie istnieje zatem ryzyko konfliktu interesów, ani konkurowania 
ze sobą, natomiast ich komplementarność powoduje, że instytucje te umieją i chcą ze 
sobą współpracować na zasadach partnerstwa. Tymi instytucjami są: 

•  CLEMI – Centrum Łączności Oświaty z Mediami Informacyjnymi (analiza pod-
stawy programowej pod kątem edukacji medialnej; szkolenia dla nauczycieli, 
tworzenie i upowszechnianie narzędzi i pomocy dydaktycznych)

•  INA – Narodowy Instytut Audiowizualny. Jego kompetencje i zakres działania są 
dużo szersze niż polskiej NInA, co sprawia, że francuska INA jest obok CLEMI 
znakiem rozpoznawczym edukacji medialnej w tym kraju. 

•  Media publiczne, szczególnie telewizja publiczna, której jeden z programów jest 
szczególnie zaangażowany w wychowywanie do mediów i upowszechnianie edu-
kacji medialnej wśród telewidzów traktując to jako element misji publicznej.

Dobrą inspiracją dla Polski mogą być też rekomendacje i wnioski francuskiej Komi-
sji ds. Rodziny i Mediów (szczegóły patrz. punkt 2.1 oraz 2.3.), które pomimo upływu 
czasu (2009 r.) nie straciły swojej aktualności.
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Materiały źródłowe:

Regulacje i polityka państwa 
Raport Komisji ds. Rodziny i Edukacji Medialnej, październik 2009 r. http://eduscol.education.fr/dossier/education-aux-
medias/interet-educatif/recommandations-france/commission-famille-education-aux-medias

Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Raport Kultura i Media 2030 – perspektywy polityki kulturalnej, marzec 
2011 r. http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/enjeux/default.html

CLEMI http://www.clemi.org/

Najwyższa Rada Audiowizualna (CSA – Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) – podstrona poświęcona ochronie 
małoletnich http://www.csa.fr/protection_mineurs_TV/csa01.html

Cahier des missions de France Télévisions 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020788471&fastPos=1&fastReqId=1122714874&categorieLien= 
cid&oldAction=rechTexte

France 5 – www.france5.fr oraz http://www.lesite.tv

Fundacja France Télévisons http://www.fondationfrancetelevisions.fr/actionssoutenues, 
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/boursesdesquartiers/presentation

Narodowy Instytut Audiowizualny (INA) – www.ina.fr; http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil

Kinoteka Narodowa (la Cinémathèque Française) www.cinematheque.fr

Francuski system oświaty
Ustawa o programie szkolnym i jego orientacji na przyszłość z dn. 23 kwietnia 2005 r. (Loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&dateTexte=

Dekret n° 2006-830 z dn. 11 lipca 2006 r. ws. podstawy programowej (Décret nr 2006-830 du 11 juillet 2006  
concernant le socle commun de connaissances et de compétences)
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm

Ministerstwo Edukacji Narodowej, CLEMI, Przegląd programu szkolnego pod kątem edukacji medialnej,  
materiał wyjściowy z listopada 2003 r. aktualizacja – wrzesień 2011 r.
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/26454/download_fichier_fr_education.aux.medias.dans.les.programmes.septembre.2011.pdf

Prezentacja zakresu wymagań i sposobu ewaluacji certyfikatu B2i http://www.b2i.education.fr/index.php

Inicjatywy społeczne
CIEM – www.collectifciem.org

APTE – http://www.apte.asso.fr

R.A.P. – http://antipub.org

Casseurs de pub – www.casseursdepub.org


