EDUKACJA
MEDIALNA
--------------------------------------SERWIS Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI DO KSZTAŁTOWANIA
KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH

Co? Edukacjamedialna.edu.pl to pierwszy w Polsce serwis zawierający
kompletny program nauczania edukacji medialnej. W ponad 200
materiałach znajdziesz scenariusze zajęć, wiedzę w pigułce, materiały
dodatkowe oraz zadania sprawdzające. Przygotowaliśmy także
słowniczek i czytelnię, które pomogą Ci poszerzyć i usystematyzować
wiedzę oraz infografiki, które w przystępny sposób wyjaśniają, czym
są kompetencje medialne.
Dla kogo? Dla osób pracujących w szkołach, bibliotekach, domach kultury,
organizacjach pozarządowych etc. Chcesz kształtować kompetencje
medialne dzieci i młodzieży? Ten serwis jest dla Ciebie! Nasze materiały
edukacyjne to propozycja dla wszystkich grup wiekowych – od
przedszkolaków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Dlaczego? Znaczenie kompetencji medialnych ciągle rośnie. Dzięki nim
można sprawnie i świadomie posługiwać się nowymi technologiami,
krytycznie odbierać informacje i skutecznie nadawać komunikaty.
Ułatwiają zrozumienie języka i zjawisk medialnych. Budzą kreatywność.
Pomagają tworzyć swój wizerunek i relacje w sieci oraz dbać o swoje
bezpieczeństwo w internecie.

Z SERWISU MOŻESZ
KORZYSTAĆ BEZ OBAW
– JEST BEZPŁATNY.
CO WIĘCEJ, WSZYSTKIE
MATERIAŁY TO OTWARTE
ZASOBY EDUKACYJNE
OPUBLIKOWANE NA
WOLNEJ LICENCJI
CC BY-SA.
MOŻESZ JE ŚCIĄGAĆ
NA SWÓJ KOMPUTER,
ROZDAWAĆ UCZNIOM,
A TAKŻE TWORZYĆ
WŁASNE WERSJE
I DZIELIĆ SIĘ NIMI
Z INNYMI.

Jak? Nasze materiały są przygotowane w oparciu o Katalog
kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, opracowany
przez Fundację Nowoczesna Polska. Podpowiadamy, w ramach
jakich przedmiotów można prowadzić zajęcia edukacji medialnej,
pokazujemy, jak łączą się z podstawą programową. Nasz program
jest tylko propozycją, łatwo możesz dostosować go do własnych
potrzeb i możliwości.
PATRONAT HONOROWY:

edukacjamedialna.edu.pl
FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA, UL. MARSZAŁKOWSKA 84/92 LOK. 125, 00-514 WARSZAWA
TEL: 22 621 30 17, MAIL: EDUKACJAMEDIALNA@NOWOCZESNAPOLSKA.ORG.PL

WIELKI TURNIEJ
EDUKACJI MEDIALNEJ
Ogólnopolski konkurs dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, których program nauczania kończy się egzaminem
maturalnym. Celem Turnieju jest propagowanie edukacji medialnej,
informacyjnej i cyfrowej oraz kształtowanie świadomych użytkowników i użytkowniczek nowych mediów.
Etapy konkursu:
I etap: przygotowanie projektu w 3-5 osobowych grupach, pod opieką
nauczyciela/bibliotekarza, na jeden z zaproponowanych
tematów,
II etap: test on-line,
III etap: zawody finałowe w Warszawie.
Tematem przewodnim III edycji Turnieju (rok szkolny 2015/2016)
jest bezpieczeństwo i prywatność w sieci.
Warto wziąć udział w Turnieju, ponieważ główną nagrodą jest indeks
na dowolny kierunek studiów licencjackich w Collegium Civitas w
Warszawie oraz zwolnienie z opłat za czesne przez okres jednego
roku. Zwycięzca spoza Warszawy może również liczyć na miejsce
w akademiku i możliwość przebywania w nim przez okres roku bez
ponoszenia żadnych kosztów.
PARTNEREM STRATEGICZNYM TURNIEJU JEST COLLEGIUM CIVITAS.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Więcej informacji na stronie:

edukacjamedialna.edu.pl/wtem
KOORDYNATORKA WIELKIEGO TURNIEJU EDUKACJI MEDIALNEJ:
PAULINA OŁTUSEK, PAULINAOLTUSEK@NOWOCZESNAPOLSKA.ORG.PL, TEL. 22 621 30 17

