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Częstotliwość  
korzystania  
z internetu  
przez dzieci  
i młodzież  
w wieku  
6-19 lat 
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7,01%
Raz na tydzień 
lub rzadziej

42,10%
Cały czas on-line

35,09%
Kilka razy dziennie

15,79%
Codziennie lub  
co drugi dzień

K OMP E T E NC JE  
ME DI A L NE I  C Y F R O W E

DZ IE C I  
I  M Ł ODZ IE Ż Y

Internet i nowe technologie są narzędziami 
służącymi pracy, zabawie oraz komunikowaniu 
się. Korzystają z nich osoby w każdym wieku, 
a zwłaszcza dzieci i młodzież. Edukacja 
medialna i cyfrowa pozwala na wzmocnienie 
wiedzy i kompetencji niezbędnych do 
bezpiecznego, odpowiedzialnego i krytycznego 
korzystania ze środków społecznego przekazu.

Edukacja medialna i cyfrowa kształtuje  
świadomych użytkowników mediów.  
Wzmacniane są m.in. kompetencje:

• rozumienia języka mediów
• kształtowania relacji medialnych
• przestrzegania standardów etycznych
• rozumienia języka mediów
•  dbałości o swoje bezpieczeństwo w sieci
•  kreatywnego korzystania z nowoczesnych narzędzi
•  tworzenia wizerunku medialnego i prezentacji swojej pracy
•  krytycznego podejścia do informacji i jej przetwarzania

zrealizowano w ramach projektu Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej

Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa
tel/fax: (22) 621-30-17, e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl

Zadbaj o rozwój kompetencji 
medialnych i cyfrowych  
swojego dziecka! 

Zadbaj o rozwój kompetencji 
medialnych i cyfrowych  
swojego dziecka! 



Katalog kompetencji  
medialnych, informacyjnych 
i cyfrowych

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaProjekt współfinansuje m.st.Warszawa

Katalog do pobrania 
katalog.edukacjamedialna.edu.pl

Scenariusze zajęć,  
ćwiczenia, materiały
edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/

Kompetencje medialne i cyfrowe zostały 
wskazane przez Unię Euro pej ską jako jeden 
z obszarów kompetencji kluczowych – zdefi-
niowanych przez Parlament Europejski i Radę 
Europy jako najważniejsze umiejętności, 
które człowiek powinien rozwijać w trakcie 
swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu 
zawodowym i prywatnym.
 
Fundacja Nowoczesna Polska przygotowała 
Katalog kompetencji medialnych, informa-
cyjnych i cyfrowych – pierwszy w Polsce 
kompletny program edukacji medialnej i cy-
frowej. Program zawiera listę kompetencji 
w podziale na 10 obszarów tematycznych  
i 6 grup wiekowych/poziomów zaawansowa-
nia. Katalog może służyć do oceny potrzeb 
edukacyjnych i planowania działań wzmac-
niających kompetencje. Pozwala na zgłębie-
nie tematyki edukacji medialnej i cyfrowej.  
Na podstawie Katalogu przygotowujemy 
materiały edukacyjne dostępne na stronie 
edukacjamedialna.edu.pl. 

Materiały na stronie edukacjamedialna.edu.pl  
są dostępne na licencji CC BY-SA. Można je pobierać,  
wykorzystywać, tworzyć własne wersje i dzielić się z innymi.


