28.
Środki masowego przekazu
nośnikami wartości
I.

PROSPEKT WARTOŚCI

1.1.

CEL OGÓLNY

Rozwój intelektualny

1.2.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Poszukiwanie prawdy

1.3.

CEL WYCHOWAWCZY

Nabycie umiejętności sprawnego korzystania z otwartego dostępu do informacji

1.4.
−

PROPONOWANE TEMATY
Dotarcie do prawdy wymaga czasu i wysiłku, przynosi jednak radość
z odkrywania jej.
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−

−

1.5.

Rozmaite źródła oraz wielość stanowisk w prezentowaniu danej infor‑
macji może prowadzić do zamętu, a nawet do zwątpienia w istnienie
obiektywnej rzeczywistości i prawdy.
Funkcjonowanie mediów w świetle kodeksu etyki dziennikarskiej Sto‑
warzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE

Normy
− Człowiek nieświadomy technik i sposobów manipulacji medialnej ule‑
ga negatywnym wpływom narzuconym przez media.
− Internet może być źródłem informacji i wiedzy na każdy temat,
nie może jednak być jedynym sposobem weryfikacji prawdy.
− Istnieje wiele ciekawych i wiarygodnych witryn internetowych przeka‑
zujących ogólnoludzkie wartości czy mających charakter chrześcijań‑
ski, za których pośrednictwem można nawiązywać kontakty, a nawet
przyjaźnie z rówieśnikami.
Zasady
− Treści przekazywane poprzez środki masowego przekazu, które wywo‑
łują mój niepokój bądź wątpliwości staram się konfrontować z zaufa‑
nymi źródłami informacji.
− Nie traktuję każdej nowinki medialnej jako miarodajnego źródła
prawdy.
− Mam świadomość, że Internet czy telewizja nie stanowią wartości sa‑
mej w sobie; korzystam z nich nie dla zabicia czasu, ale służą mi do zdo‑
bywania wiedzy i nowych umiejętności.

1.6.

ZADANIA DLA RODZICÓW

Normy
− Informacja, wiedza, wszelkie treści dostępne w środkach masowego
przekazu nie zastąpią indywidualnego dochodzenia do prawdy.
− Swobodny dostęp do informacji i atrakcyjna forma przekazu medial‑
nego winny być traktowane jako pomoc i dopełnienie edukacji.
− Wiele programów telewizyjnych posiada oznaczenia informujące
o grupie wiekowej, do której są skierowane.

357

Wychowanie do wartości | Poziom 5

Zasady
− Dbam o poziom intelektualny mojej rodziny; zaopatruję domową bi‑
bliotekę w dobre lektury, proponuję dzieciom dobrą prasę, dyskutuję
na poruszane w nich tematy.
− Staram się, by telewizor i komputer nie był centralnym miejscem w ży‑
ciu rodzinnym; szukam alternatywnych sposobów kontaktu i form
tworzenia więzi rodzinnej (spacer, rozmowa, gry, czytanie na głos, re‑
cytacja wierszy itp.).
− Dzielę się z dziećmi informacjami płynącymi z mediów.

1.7.

ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY

Normy
− Telewizja i Internet powinny być wykorzystywane jako pomoce
edukacyjne.
− Szkoła powinna zapewnić uczniom dostęp do źródeł informacji.
− Dokształcanie się nauczyciela nie może opierać się wyłącznie na infor‑
macjach telewizyjnych lub internetowych.
Zasady
− Uczę młodych ludzi twórczego i krytycznego odbioru informacji
medialnych.
− Techniki i sposoby manipulacji powinny stać się przedmiotem lekcji
wychowawczej.
− Zachęcam uczniów do szukania rzetelnych źródeł informacji oraz
przestrzegam przed naiwnym powtarzaniem nowinek czy wszechobec‑
nych w dzisiejszej kulturze fake newsów.

1.8.

SPOSÓB REALIZACJI

Uczniowie dzielą się na kilka grup. Każda z nich ma za zadanie wybrać jedno
z proponowanych źródeł informacji (książka, prasa, Internet, telewizja), na jego
podstawie będzie starała się opracować wybrane zagadnienie. Wszystkie gru‑
py opracowują ten sam temat. Po prezentacji, uczniowie wspólnie porównują
wartość informacji w konkretnym źródle i dzielą się refleksjami z przeprowa‑
dzonego eksperymentu.
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1.9.

OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY

Czerpiąc wiadomości z książek, prasy i mass mediów, uczniowie wzbogacają
wiedzę i rozbudzają zainteresowania wydarzeniami na świecie. Mass media
uzupełniają informację o obraz. Dzięki temu młodzi ludzie mogą dokonywać
interesujących odkryć, poznawać rzeczy unikatowe i niedostępne bez tego
środka przekazu, mogą poznawać ciekawe miejsca i zabytki kultury.

1.10. ZAGROŻENIA
Istnieje realne zagrożenie wyparcia tradycyjnych środków przekazu, takich jak
książka czy prasa przez błyskawiczny i atrakcyjny przekaz medialny. Media, łą‑
cząc słowo mówione z obrazem, stwarzają złudzenie wyczerpującej informacji.
Jednak bez poznania jej kontekstu, okoliczności lub innych punktów widzenia
informacja może być zdeformowana i niepełna. Odejście od zwyczaju czytania
książek na rzecz telewizji i Internetu zubaża język i wyobraźnię młodego czło‑
wieka. Upolitycznienie, zjawisko komercjalizacji prowadzą do zniekształcenia
informacji. Sposób jej prezentacji dokonuje się bowiem zgodnie z zasadą nie‑
autonomicznej oceny faktów.
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II.

PEDAGOG

2.1.

TREŚĆ MATERIAŁU

Trudno sobie wyobrazić współczesną edukację bez najnowszych osiągnięć
techniki. Gdyby nie dostęp do Internetu, zdalne nauczanie nie byłoby możliwe
w czasie pandemii; przez wszystkich jest uważane za konieczne, ale jest mało
skutecznym środkiem zastępczym nauki w szkole. Również Internet umożliwia
kontakty z ludźmi z całego świata. Telewizja i radio relacjonują na żywo naj‑
ważniejsze wydarzenia ze świata. Newsy to chyba najmodniejsze słowo w prze‑
strzeni mass mediów. Środki masowego przekazu służą więc społeczeństwom,
będąc nośnikami informacji i ułatwiając kontakt między ludźmi. Jednak nie‑
trudno się w tym świecie mediów zatracić. Powszechnie mówi się o uzależnie‑
niu dzieci od telefonu komórkowego, Internetu, gier i telewizji. Dlatego też tak
ważną rolę pełni wychowanie młodego człowieka do racjonalnego korzystania
ze środków masowego przekazu i nowych technologii.

2.2.

LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM

Książka Ewy Nowak Pajączek na rowerze to powieść opisującą uczucia. Bohate‑
rami książki są Ola i Łukasz, dwoje dzieci. Łukasz wraz z mamą przeprowadza‑
ją się na to samo osiedle, na którym mieszka Ola. Przez przypadek poznają się
na podwórku. Są bardzo różni: Ola nie potrafi się skupić na jednej czynności,
siedzenie na lekcjach to dla niej prawdziwa męczarnia, za to lubi jazdę na ro‑
werze. Jest bardzo szybka i silna, zdarza się jej nawet dołożyć chłopakowi z kla‑
sy. Łukasz natomiast jest bardzo spokojny, mądry, skupiony, potrafi spędzać
godziny na jednej czynności, ma doskonałą pamięć. Za to sport nie jest jego
mocną stroną; nie potrafi grać w piłkę ani jeździć na rowerze. Z tych powodów
inne dzieci się z niego śmieją, z czym sobie nie radzi. Interesuje się pająkami,
których Ola bardzo się boi.
Łukasz i Ola początkowo się nie lubią, nie mają ze sobą nic wspólnego,
poza tym, że chodzą do jednej klasy. Jednak po jakimś czasie wszystko się zmie‑
nia. On zauważył, że ona jest bardzo ładna, ona – że on jest mądry i inny niż
jej koledzy. Tak rodzi się pierwsza miłość, pierwsze uczucie… Wbrew kolegom
i koleżankom, którzy się z nich śmieją oraz dorosłym, którzy nie rozumieją.
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E. Nowak, Pajączek
na rowerze, wyd. Greg,
Kraków 2018, s. 17.

Z kolegami zawsze szło mu bardzo trudno, więc nie może teraz ryzyko‑
wać, że uznają go za kompletnego wariata. Chwile pomyślał i zdarł opa‑
kowanie. Ruszył w stronę chłopców, jakby chciał tylko koło nich przejść.
Gdy był już blisko, upuścił loda na ziemię.
– O rany! Lód mu wypadł!
– Ale się rozklapciał!
– Ty, co to było?
– Superior – cicho odparł Łukasz, wykorzystując okazję, że któryś
z chłopców go zaczepił.
Stanął ze spuszczoną głową nad smętnymi, topiącymi się resztkami loda.
– Superior? Co ty tak niewyraźnie… a masz aparat, jak moja siora. Ona
też ma taki, tylko niebieski. […]
– Patrzcie jak się szybko topi. Szkoda, nie?
– Wiecie co? Mnie kiedyś też wypadł, i to jeszcze gorzej!
– Jak to gorzej? Gorzej już nie można. Nawet nie polizał ani razu, sam
widziałem.
– A jednak gorzej, bo biegłem do autobusu i wtedy jedna pani…
– I co, kupisz sobie drugiego?
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W przywołanym fragmencie widzimy naszego bohatera – Łukasza,
który próbuje nawiązać relację z kolegami. Ucieka się do heroicznego wręcz
zabiegu – poświęca pysznego, pożądanego przez wszystkich loda Superior,
by za to choć na chwilę zyskać uwagę kolegów. Niewątpliwie budowanie rela‑
cji międzyludzkich bywa trudne, a dla młodego człowieka czasem nawet nie‑
osiągalne. Jednak bardziej doskwiera ich brak, co można dostrzec w postawie
bohatera prezentowanej powieści. Wszechobecne środki masowego przekazu
mogą pomagać w nawiązywaniu relacji, ale czasem zastępują młodzieży świat
rzeczywisty. Mówiąc o tej wartości, trzeba uwrażliwiać młodzież, że żadne mass
media nie zastąpią spotkania z drugim człowiekiem.

III.

NAUCZANIE RELIGIJNE

3.1.

NAUCZANIE PAPIESKIE

Wiadomo, że środki przekazu społecznego oddziałują na psychikę od‑
biorców tak pod względem uczuciowym i intelektualnym, jak moralnym,
a nawet religijnym, zwłaszcza młodych. Mogą zatem mieć dobroczynny
wpływ na życie i zwyczaje rodzin oraz na wychowanie dzieci, lecz jedno‑
cześnie kryją zasadzki i niebezpieczeństwa, których nie należy lekcewa‑
żyć, i mogą stać się nosicielami – czasem, zręcznie i systematycznie wma‑
newrowanymi, co niestety zdarza się w różnych krajach świata – ideologii
rozkładających i zniekształcających poglądy na życie, rodzinę, religię, mo‑
ralność, nieszanujących prawdziwej godności i przeznaczenia człowieka.

Dostęp do telefonów komórkowych i komputerów, w połączeniu z glo‑
balnym zasięgiem oraz rozprzestrzenianiem się internetu, stworzył wiele
dróg, jakimi momentalnie można przesyłać słowa i obrazy do najodle‑
glejszych i najbardziej odosobnionych zakątków świata, co było oczywi‑
ście niewyobrażalne dla wcześniejszych pokoleń. Młodzież w szczegól‑
ny sposób zdała sobie sprawę z tego, jak ogromne możliwości stwarzają
nowe media w zakresie łączności, komunikacji i porozumienia między
jednostkami i wspólnotami, i korzysta z nich, by utrzymywać kontakty
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Benedykt XVI, Nowe
technologie, nowe
relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę
szacunku, dialogu
i przyjaźni. Orędzie
Papieża na XLIII ŚDŚSP,
Watykan, 24.01.2009,
[online:] https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/
WP/benedykt_xvi/
przemowienia/massmedia2009_24012009.html
[dostęp: 31.07.2021].

z przyjaciółmi, zawierać nowe znajomości, tworzyć wspólnoty i sieci, szu‑
kać informacji i wiadomości, dzielić się poglądami i opiniami. Ta nowa
kultura komunikacji jest źródłem wielu korzyści: rodziny mogą utrzymy‑
wać kontakt, nawet jeśli dzielą je wielkie odległości, studenci i naukowcy
mają łatwiejszy i natychmiastowy dostęp do dokumentów, źródeł i odkryć
naukowych, co pozwala im pracować zespołowo, nawet jeśli każdy z nich
przebywa w innym miejscu. Ponadto dzięki interaktywnej naturze no‑
wych mediów możliwe są bardziej dynamiczne formy nauczania i komu‑
nikacji, przyczyniające się tym samym do postępu społecznego.

3.2.

Mt 5,33‑37;
por. Ef 4,25; 1 P 2,1.

PISMO ŚWIĘTE

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię,
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wiel‑
kiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa
nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
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3.3.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę mają
obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie ob‑
rażać miłości. Powinny starać się, by szanować z równą troską istotę fak‑
tów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się
do oszczerstw.
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FILM EDUKACYJNY
Środki masowego przekazu nośnikami wartości
https://youtu.be/LcyWV_68pTU
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