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Język polski

C1 - przedstawienie wybranych psychologicznych aspektów korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci, młodzież i dorosłych – zarówno
 w kontekście zagrożeń jak i nowych możliwości w zakresie stymulowania rozwoju odbiorców/użytkowników

C2 – przedstawienie możliwości oddziaływań edukacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie podnoszenia kompetencji medialnych dzieci,
 młodzieży i dorosłych

C3 – rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji zajęć dydaktycznych z edukacji medialnej

brak

 WIEDZA
 1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat roli mediów masowych dla rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży - K_W05

2. Student posiada wiedzę na temat różnych zagrożeń oraz zachowań ryzykownych podczas korzystania z mediów masowych oraz zna
 możliwości oddziaływań psychoprofilaktycznych w tym obszarze, m.in. poprzez edukację medialną - K_W11

 UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu psychologii mediów korzystając z różnych źródeł informacji, w tym nowoczesnych

 technologii (ICT) - K_U04
 2. Student opracowuje oraz realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu podnoszenia kompetencji medialnych dzieci i młodzieży - K_U06

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość znaczenia kompetencji medialnych człowieka dla jakości jego funkcjonowania podczas korzystania z mediów

 masowych; dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii mediów - K_K04
2. Student potrafi współpracować w grupie, podejmuje aktywne role w zespole, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne wśród dzieci i
młodzieży- K_K08

Metody aktywizujące, dyskusja, praca w podgrupach, praca w parach, opracowanie konspektu zajęć dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych w grupie dzieci lub młodzieży

 Obecność na zajęciach
 Aktywność oraz udział w dyskusjach, zaangażowanie i umiejętność formułowania wniosków oraz informacji zwrotnych

 Przygotowanie do zajęć (literatura, wypełnione karty ćwiczeń itd.)
 Opracowanie zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji medialnej

 Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z edukacji medialnej w grupie dzieci/młodzieży
Praca zaliczeniowa zawierająca scenariusz zajęć profilaktycznych opracowany w poszczególnych podgrupach oraz sprawozdanie z

 przeprowadzonych zajęć z uczniami
Prezentacja grupowa scenariusza zajęć profilaktycznych

 Rok akademicki:

 Organizator:

Liczba godzin tydzień /  semestr:

 Jezyk wykładowy:

 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:

 Efekty kształcenia dla przedmiotu:

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Informacje ogólne:

 Korzystanie z mediów elektronicznych a wybrane aspekty rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 Obrazy przemocy w przekazach medialnych - mechanizmy wpływu

 Seksualizacja kobiet i mężczyzn w przekazach medialnych
 Internetowe aktywności seksualne
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 Literatura:

 Portale społecznościowe – granice prywatności i bezpieczeństwa
 Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych - uzależnienia medialne

 Profilaktyka zagrożeń medialnych - rola rodziny i szkoły
 Możliwości kształtowania kompetencji medialnych - edukacja medialna

 Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji medialnej
 Zasady etyczne obowiązujące w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy


