
CO ? 
Umiejętność korzystania z mediów:

Dla ekspertów ds. umiejętności korzystania z me-
diów, określenie to jest "chwytliwym" terminem
związanym z umiejętnością świadomej konsumpcji
wiadomości rozpowszechnianych przez media
masowe wśród dorosłych.

Jest ono zdefiniowane jako wyrażenie zbiorcze
obejmujące wszystkie :
- zdolności techniczne, poznawcze, społeczne,
obywatelskie i twórcze, które umożliwiają
obywatelowi uzyskanie dostępu do mediów, ich
krytyczne rozumienie oraz interakcję z nimi.

Wszystkie te zdolności umożliwiają obywatelom
uczestniczenie w gospodarczych, społecznych i kul-
turalnych aspektach społeczeństwa oraz odgrywa-
nie aktywnej roli w procesach demokratycznych.

Edukatorzy dorosłych działający w imieniu
uczniów w ramach społeczeństwa obywatelskiego
muszą nauczyć się rozpoznawać, analizować i wyja-
śniać im kluczowe terminy i idee dotyczące
rozumienia dezinformacji zgodnie z zasadami
umiejętności korzystania z mediów.

Umiejętność
korzystania

z mediów
online

 

PARTNERZY PROJEKTU

Asociatia Centrul 
de Dezvoltare
Arad, Rumunia

LABC S.R.L.,
Włochy

CSI Center for
Social Innovation
ltd, Cypr

Asociación Valencia
Inno Hub, 
Hiszpania

E&d Knowledge
Konsulting, lda
Portugalia

Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Edukacji i 
Przedsiębiorczości,
Polska

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia
dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Consorzio Materahub
Industrie Culturali e
Creative, 
Włochy

Śledź nas na
imedial.erasmus.site



JAK...
rozwinąć umiejętności 
#krytycznegomyślenia 

w #mediach.
Istnieje "potrzeba wzmocnienia wysiłków w celu
zwiększenia umiejętności korzystania z mediów

na wszystkich poziomach"
MLEG, czerwiec 2018

 

PROJEKT IMEDIAL dostarcza materiały edukacyjne edukatorom
 

DLA KOGO ? JAK ?  W JAKIM CELU ?

Dla edukatorów 
Dla uczniów 

 

i karty pracy
dla edukatorów

podręcznik 
- Poszerzanie i rozwijanie
umiejętności i kompetencji
edukatorów osób dorosłych
z zakresu edukacji medial-
nej  w  skutecznym naucza-
niu tego tematu.
- Zwiększanie umiejętności
korzystania z mediów przez
dorosłych.

karty dla uczniów

aplikacja mobilna
dla obu grup

Podręcznik (dla edukatorów)

Trening nauki "języka mediów".

- metodologia, materiały, przykłady,
ćwiczenia, testy ujawniające techniki
stosowane przez osoby pracujące w
mediach

Cel :
nauczenie uczestników warsztatów
krytycznego myślenia, świadomej
konsumpcji e-treści, poznanie strategii
i trików stosowanych przez media
masowe.

Karty (dla uczniów) 

Będą to fizyczne karty zawierające
konkretne czynności, ćwiczenia,
instrukcje.

5 kategorii:
przełamywanie lodów, analiza tekstu
pisanego, analiza treści wizualnej,
analiza treści multimedialnych,
refleksje oraz następujące elementy:
nazwa działania, opis, wskazówki,
czas trwania, materiały potrzebne do
realizacji działania.

Aplikacja mobilna (dla obu
grup) 
 
Aplikacja będzie zawierała 2 rodzaje
kart:

Karty nauczycieli - cyfrowa wersja kart

Karty uczniów - z materiałami /
zasobami (zdjęcia, teksty, wideo itp.)
do wykorzystania podczas warsztatów.

Posiadanie aplikacji mobilnej IMEDIAL
umożliwi edukatorom osób dorosłych
prowadzenie warsztatów w nowocze-
sny sposób.


