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Özet
XX. yüzy›ldan itibaren bireylerin, zamanlar›n›n büyük bir bölümünü etkisi alt›na alan medyay› do¤ru okuyup do¤ru yorumlamalar› ve medyay› izleyen bireyler de¤il de, etkin kat›l›mc›lar haline gelmeleri önemli bir konu olmuﬂtur. Bu çerçevede medya okuryazarl›¤› kavram› aç›klanm›ﬂ, uygulamalar› ve
e¤itimi farkl› boyutlar› ile irdelenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Medya okuryazarl›¤›, eleﬂtirel medya okuryazarl›¤›, medya e¤itimi

Giriﬂ
XX. yüzy›ldan itibaren günlük zaman dilimlerinin önemli bir bölümünü medya ile etkileﬂim içinde geçiren bireyler, giderek artan bir yo¤unlukta medya mesajlar›
ile yüz yüze kalmaktad›rlar. Güç elde etme ve ticari amac› olan medya, bireyleri yönlendirebilmek için çeﬂitli teknikler kullanmaktad›r. Bu süreç içinde, bireylerin medyadan gelen mesajlar› alg›lay›p sorgusal bir yaklaﬂ›m içinde de¤erlendirebilmeleri ve
eleﬂtirel becerilere sahip, sosyal ve kat›l›mc› bir birey olabilmeleri için medya okuryazarl›¤› kavram› öne ç›kmaktad›r.
Medya, bizi hem bireysel hem de sosyal olarak yans›tan de¤il, ayn› zamanda
bizi etkileyerek sosyalleﬂtirme görevi üstlenen bir kitle iletiﬂim arac›d›r (Galician,
2004, 144). Bireyler, medyan›n etkisinden kaçamazlar. Önemli olan, medyatik haberlerin, e¤lencelerin ve reklamlardaki mesajlar›n; k›yafet, araba, siyasi lider gibi çeﬂitli
seçimlerimiz üzerindeki etkisinin fark›na varamamam›zd›r. Bireyler medyadan izledikleri gibi davrand›klar›, konuﬂtuklar› ve giyindikleri zaman mutlu olmakta (Samuelson, 2003); ayr›ca Boorstin (1987, akt: Galician, 2004, 144)’in dikkat çekti¤i gibi illüzyon ve görüntüleri, gerçek ve do¤rulara tercih edebilmektedirler. Bu etkiler alt›nda
bireyler medya ile yo¤un bir etkileﬂim içindedir. Insight Express taraf›ndan 2004 y›l›nda online olarak yap›lan araﬂt›rma sonucuna göre bireylerin medya ile etkileﬂiminde en çok, s›ras›yla internet (%40), televizyon (%39) ve gazete (%8) yer almaktad›r
(httpwww.frankwbaker.commediause.htm).
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** Arﬂ. Gör.; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, E¤itim Bilimleri Bölümü.
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Tablo 1. ‹nternet Kullan›c› ‹statistikleri (31.12.2007)
Ülkeler
Ukrayna
Hindistan
Çin

2007 Y›l› Nüfusu
(Tahmini)

‹nternet Kullan›c›
Say›s›

Nüfusa Oran›
(%)

Art›ﬂ
(2000-2007)

46.299.862

5.545.000

12.0 %

2,672.5 %

1.129.866.154

60.000.000

5.3 %

1,100.0 %

1.321.851.888

210.000.000

15.9 %

833.3 %

Türkiye

71.158.647

16.000.000

22.5 %

700.0 %

Fransa

63.718.187

34.851.835

54.7 %

310.0 %

‹ngiltere

60.776.238

40.362.842

66.4 %

162.1 %

‹talya

58.147.733

33.143.152

57.0 %

151.1 %

Avustralya

20.434.176

15.504.532

75.9 %

134.9 %

ABD

301.139. 947

212.088.545

71.4 %

125.6 %

Almanya

82.400.996

53.240.115

64.6 %

121.8 %

Japonya

127.433.494

87.540.000

68.7 %

85.9 %

Kanada

33.390.141

22.000.000

65.9 %

73.2 %

(http://www.internetworldstats.com/stats4.htm)

Farkl› ülkelerdeki internet kullan›m› ile ilgili verilere bakt›¤›m›zda (Tablo 1)
2000-2007 y›llar› aras›nda internet kullan›c› say›s›n›n h›zl› bir ﬂekilde artt›¤› gözlemlenmektedir. ‹nternet kullan›m›n›n yan›s›ra, bireyler zamanlar›n›n önemli bir k›sm›n›,
Buckingham (2006, 42)’›n sihirli pencere olarak adland›rd›¤› televizyon karﬂ›s›nda geçirmektedirler. “Dijital Çocukluk: Bebekler ve Okulöncesi Yaﬂ Aral›¤›ndaki Çocuklarda Elektronik Medya ve Teknoloji Kullan›m›” isimli çal›ﬂmada 3 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n beﬂte birinin yatak odalar›nda televizyon bulundu¤u; 3-4 yaﬂlar›ndaki çocuklar›n %43’ünün ise odalar›nda televizyon bulundu¤u ve sa¤l›ks›z al›ﬂkanl›klar geliﬂtirdikleri sonucuna ulaﬂ›ld›¤› belirtilmektedir (Vandewater, 2007, 1006-1015). Integrated Media Measurement Inc. (IMMI) taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›na göre ebeveynlerin, “çok fazla televizyon izlemeyin” diye uyard›klar› çocuklar›ndan daha fazla televizyon izledikleri belirtilmektedir. 45-54 yaﬂ aral›¤›ndaki annelerin y›l›n 47,6 gününü, 35-44 yaﬂ aral›¤›ndakiler ise 38,3 gününü televizyon karﬂ›s›nda geçirmektedirler. 45-54 yaﬂ aral›¤›ndaki babalar›n 40,2 gününü, 35-44 yaﬂ aral›¤›ndakiler ise 33,9 gününü televizyon izleyerek geçirmektedirler. Ebeveynlerin 13-17
yaﬂ aral›¤›ndaki çocuklar› ise 33,4 gün televizyon izlemektedirler (httpwww.frankwbaker.commediause.htm). Ayr›ca, “Sonraki Bölüme K›sa Bir Bak›ﬂ” isimli çal›ﬂmada
17 farkl› ülkeden toplam 9000 tüketici ile yap›lan görüﬂme sonuçlar›na göre bireylerin %39’u internet üzerinden, %23’ü ise mobil araçlar arac›l›¤› ile televizyon izlemektedirler (http://www.nokia.com).
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Tablo 2. Gazete Bask› Say›lar›
Ülke

Türkiye

Ülke Nufusu
(31.12.2007)

Verilerine
Ulaﬂ›lan
Ulusal
Gazete
Say›s›

Gazetelerin
Toplam
Bask›
Say›s›
(2007)

71.158.647

38

5.085.776
(Haftal›k)

127.433.494

Japonya

22

49.523.077
(Günlük)

Gazete ‹smi

Bask›
Say›s›

Veri Tarihi

Zaman

758.589

Posta

625.754

Hürriyet

499.923

Sabah

424.360

Milliyet

270.600

28.0103.02.2008
tarihleri aras›
haftal›k
ortalama
gazete bask›
say›lar›d›r.

Yomiuri Shimbun
The Asahi Shimbun
Mainichi Shimbun
Nihon Keizai Shimbun

Hindistan

1.129.866.154

17

18.055.000

Sankei Shimbun

2.086.391

Dainik Jagran
Rajasthan Patrika

21.200.000 2006 y›l› günl ü k ortalama
21.000.000
gazete bask›
say›lar›d›r.

USA Today

2.549.695

The Wall Street Journal

2.074.127

The New York Times

1.623.697

(Günlük)
ABD

301.139. 947

100

36.166.623
(Günlük)

Kanada

33.390.141

50

29.393.496
(Haftal›k)

10.077.410 2007 y›l›
günlük
8.284.513
ortalama
3.957.410 gazete bask›
3.009.253 say›lar›d›r.

Toronto Star

640.367

The Globe and Mail

410.266

2006 y›l› günl ü k ortalama
gazete bask›
say›lar›d›r.
2006 y›l› günl ü k ortalama
gazete bask›
say›lar›d›r.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_circulation ve http://www.netgazete.com/ratingtiraj/tiraj.htm)

Farkl› ülkelerin gazete bask› say›lar›n›n belirtildi¤i Tablo 2’ deki sonuçlara göre gazetelerin okuyucu kitlesi önemli birer say›sal de¤er olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Medyan›n sadece bireyler üzerinde de¤il, bireylerin e¤itim sürecinde de
önemli bir etkisi vard›r. Çünkü ö¤renciler, pek çok bilgiyi medyadan ö¤renmektedirler. Bunun için ö¤rencilerin, medya yaﬂant›lar›n› eleﬂtirel olarak yorumlay›p de¤erlendirebilmelerini sa¤layacak becerilere ihtiyaçlar› vard›r. Bu nedenle, onlar›n medyay› okuyup anlamalar› için gerekli becerilerin kazand›r›lmas› (Hendrix, 1998, 9),
medya okuryazar› olmalar›n›n sa¤lanmas› yaklaﬂ›m› ön plana ç›kmaktad›r.
Medya Okuryazarl›¤›
Medya, bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsamaktad›r (Andersen,
2002, 31). Medya, kitap, gazete, dergi, bilgisayar, televizyon, internet, video oyunlar›,
müzik, film, CD-ROM, DVD, ça¤r› cihazlar›, cep telefonlar›, bilboardlar olarak tan›mlanabilir. Bilgiyi transfer eden bas›l›, elektronik ve dijital her ﬂey bu tan›ma dahil edilebilir (Levin vd, 2004, 6).
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Okuryazarl›k kavram›, çeﬂitli metin ve sanat yap›lar›n› okuma, yorumlama,
üretme bilgi ve becerisi ile bir kültür ve topluma tam anlam›yla kat›labilme kapasitesi ve entelektüel becerilerini kazanmay› içerir (Kellner ve Share, 2005a, 369). Bu bilgi
ve beceriler, bireyin kendi çat›ﬂmalar›n›, tart›ﬂmalar›n›, mücadelelerini yönlendirme
ve bir sonuca ba¤lamas›nda etkin olmas›n› gerektirir (Kellner ve Share, 2005b, 1).
Medya okuryazarl›¤›, çeﬂitli formlardaki medyaya giriﬂ (çeﬂitli kaynaklardaki
bilgiye eriﬂim), analiz (mesajlar›n nas›l oluﬂturuldu¤unu keﬂfetme ve analiz etme),
de¤erlendirme (medyadaki örtük ve aç›k mesajlar› etik, ahlaki ve demokratik ilkelere göre de¤erlendirme) ve yaratma (çeﬂitli medya materyalleri kullanarak kendi mesaj›n› yaratma) yetene¤idir (Thoman ve Jolls, 2003, 21; Hoem, 2004, 3; Kellner ve Share, 2005b, 5; Ofcom Media Literacy Bulletin, 2006, 14). Medya okuryazarl›¤› XXI. yüzy›l›n e¤itim yaklaﬂ›m›d›r (Thoman ve Jolls, 2003, 21; Hoem, 2004, 3) ve alan› tüm
medyay› kapsamaktad›r. Televizyondaki reklamdan, CD’deki müzi¤in sözüne, gazete yaz›s›ndan bir tiﬂörtün üzerindeki slogana kadar çeﬂitli biçimlerde yans›t›lan medya mesajlar› karﬂ›s›nda bireylerin fark›nda ve uyan›k olmalar›n› sa¤lamak medya
okuryazarl›¤›n›n amaçlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir (Pekman, 2005, 18). Medya okuryazarl›¤›n›n ortak özellikleri ise ﬂöyle s›ralanmaktad›r (Rogers, 2001; Kellner ve Share, 2005a, 374-377):
a. Medya iletilerinin hepsi kurgulanm›ﬂt›r.
b. Medya iletileri belli kurallar çerçevesinde kendine özgü yarat›c› bir dil kullanmaktad›r.
c. Ayn› ileti, farkl› insanlar taraf›ndan farkl› alg›lanabilir.
d. Medyada de¤erler ve bak›ﬂ aç›lar› örtüktür.
e. Medya iletileri, iktidar ve ticari kazanç amac›yla oluﬂturulur.
Medya mesajlar›n›n niteli¤ine yönelik bu özellikler, medya okuryazarl›¤› kavram›n› ön plana ç›karmaktad›r.
Medya okuryazarl›¤› kavram›, 1970’li y›llardan 2000’li y›llara do¤ru farkl›laﬂma göstermektedir. Thoman ve Jolls (2004)’a göre, 1970’li y›llarda medya okuryazarl›¤› çocuklara medyada reklamlar›n nas›l iﬂledi¤ini ve televizyon programlar›n›n nas›l analiz edilece¤ini ö¤retme iﬂi olarak görülmektedir. 1980 y›l›n›n medya okuryazarl›¤› e¤itiminin ö¤renci kazan›mlar› ﬂunlard›r (Morrow, 1980, 50):
1. Televizyon programlar› izlerler ve programdaki hikayenin gerçek mi yoksa senaryo mu olup olmad›¤›n› belirleyebilirler.
2. Film sahnelerini ve sahne kesimlerini tan›mlayabilirler; filmin kesilen sahnelerini ay›rt edebilirler.
3. Video grafikleri, bilgisayar grafikleri gibi çeﬂitli türdeki animasyonlar›
aç›klayabilirler.
4. Sadece filmi özetleyerek de¤il, yönetmenin resimleri filme iﬂlemesini, kesmeleri, diyaloglar›, sesleri, fikirleri de¤erlendirerek filmi eleﬂtirebilirler.
5. Programlar›n senaryolar›n› de¤erlendirebilirler.
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Günümüzde ise medya okuryazarl›¤›, demokratik toplumlar için gerekli olan,
bireylerin kendini ifade ve sorgulama yetene¤ini, toplumda medyan›n rolünü anlamay› bireylere kazand›rmay› amaçlamaktad›r (Thoman ve Jolls, 2003, 21; Fedorov,
2003, 7-12). Dünyada bilginin, de¤erlerin, toplumsal rollerin, olumlu ve olumsuz davran›ﬂlar›n ö¤retildi¤i e¤itsel form olarak nitelendirilen medya kültürünün, bireylerin
e¤itimindeki yerinin fark›nda olunmas› önemlidir. Bu noktada, medyan›n kendi de¤erlerini ve mesajlar›n› empoze ederek bireyleri nas›l e¤itti¤inin ve etkiledi¤inin fark›na var›lmas› için sorgusal bir yaklaﬂ›m olan “eleﬂtirel medya okuryazarl›¤›” kavram› ön plana ç›kmaktad›r. Eleﬂtirel medya okuryazarl›¤›, medya kodlar›n› ve kurallar›n› analiz etme, kal›plaﬂm›ﬂ örnekleri, bask›n de¤er ve ideolojileri sorgulama ve medya metinlerindeki mesaj ve anlamlar› yorumlama becerilerini geliﬂtirmeyi gerektirir
(Kellner ve Share, 2005a, 371-372). Bu süreçte, medya okuryazarl›¤›, bireyleri istenmeyen medya mesajlar›ndan korumak de¤ildir. Medyan›n kültür içinde kökleﬂmiﬂ hale
geldi¤i günümüzde medya kültüründen kaç›ﬂ olanaks›z hale gelmektedir. Medya, art›k kültürü etkileyememektedir. Çünkü kendisi baﬂl› baﬂ›na bir kültür olmuﬂtur. Bu
nedenle, medya okuryazarl›¤› ö¤rencilere, bütün medya formlar›nda yetenekli, eleﬂtirel ve okuryazar olmalar› konusunda yard›m etme durumundad›r. Karl (1974, 9)’›n
belirtti¤i gibi medya okuryazarl›¤› bir gerekliliktir.
Medya ile etkileﬂimin bu kadar yo¤un oldu¤u günümüzde medya okuryazarl›¤› önemlidir. Çünkü:
a. Medya, demokrasi sürecinde etkilidir. Demokrasiye küresel boyutta bak›ld›¤›nda, medya ve medya okuryazarl›¤› kavram›n›n küresel anlamda bir demokrasi anlay›ﬂ› kazand›rmas› iﬂlevi belirmektedir. Özellikle çocuklar›n medyay› gördükleri ﬂekilde taklit ettikleri bir yaﬂ sürecinde, demokrasinin medya ile yaﬂant›ya sunulmas›
önemlidir (Ferguson, httpwww.mediaeducation.netresourcepdfhemesDemocracyIntro EN.pdf). Medya okuryazarl›¤›, demokrasinin gerekliliklerinden olan eleﬂtirel düﬂünme ve kendini ifade edebilme becerilerini ö¤retmektedir (Thoman ve Jolls, 2003, 9).
Bunun yan›nda, iyi bir vatandaﬂ olmalar› için becerilerin geliﬂtirilmesi ve sosyal yaﬂam içerisinde daha çok motive olmalar› ve kat›l›mc› olmalar›n›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r (Kellner ve Share, 2005a, 372).
b . Medya ile etkileﬂim artmaktad›r. Bilgi toplumunun amac›, teknolojiye uyum
sa¤lamaktan çok toplumu geliﬂtirmektir (Riley, 2003, 9). Video oyunlar›n›n, televizyonun, pop müzi¤in, radyonun, gazetelerin, dergilerin, billboardlar›n, internetin ve hatta T-shirtlerin üzerindeki bask›lar›n bile dikkati çekti¤i günümüzde, bireyler, önceki
neslin bir y›l boyunca etkileﬂim içinde olduklar› medya mesajlar›yla bir günlük süreç
içinde etkileﬂimde bulunmaktad›rlar. Medya okuryazarl›¤› da insanlar›n hayatlar› boyunca ihtiyaçlar› olan, görüntü ve mesajlar denizinde güvenli olarak yol almalar›n›
sa¤layacak becerileri ö¤retmektedir.
c. Alg›lar, inançlar ve tutumlara ﬂekil vermede medya etkili olmaktad›r. Medyan›n bireylerin dünyas›nda anlama, yorumlama ve davran›ﬂlar› üzerinde önemli bir etkiye
sahip oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle medya e¤itimi, medyaya olan ba¤›ml›l›ktan
kurtulmak için bireylere yard›m edebilir.
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d. Sanal iletiﬂim ve sanal bilginin önemi artmaktad›r. Okullarda bas›l› bilgi sistemi
devam ederken günlük hayatta sanal görüntü ve sembollerin etkisi artmaktad›r.
e. Toplumda bilginin önemi ve yaﬂam boyu ö¤renmenin gereklili¤i öne ç›kmaktad›r.
Bilgi iﬂlem ve bilgi servisleri, ülkelerin üretimlerinin temelinde bulunmaktad›rlar. Fakat bu küresel medya endüstrisinin büyümesi, ba¤›ms›z düﬂünceleri, farkl› ve çeﬂitli
görüﬂleri ortaya ç›karmaktad›r. Medya e¤itimi, ö¤retmen ve ö¤rencilere bilgilerin
do¤rulu¤unu ve kayna¤›n› sorgulamalar› ve alternatif fikirlerin nas›l bulunabilece¤i
konusunda yard›m edebilir (Thoman ve Jolls, 2003, 9).
Ayr›ca medya okuryazarl›¤›, medya taraf›ndan iletilen mesajlar› ö¤rencilerin
anlamalar›n›; onlar›n, eleﬂtirel düﬂünen birey olmalar›n›, medya taraf›ndan iletilen
olumlu ve olumsuz mesajlar›n fark›na varmalar›n› ve mesaj›n iletilme sebebini anlamalar›n› sa¤lamakta (Scharrer, 2002, 354); ö¤rencilere medya hakk›nda tercihlerinde
sorumlu olmalar› için yetki vermektedir.
Medya Okuryazarl›¤› E¤itimi
Medya okuryazarl›¤› e¤itimine tarihsel olarak bak›ld›¤›nda, 1960’l› y›llar›n
sonlar› ile 1970’li y›llar›n baﬂlar›nda baﬂlad›¤› görülmektedir. Bu dönemde, lise ve kolejlerde film çal›ﬂmalar› olarak e¤itim verilmektedir (Sanchez, httpwww.unm.edu~
abqteachmedia_cus01-04-09.htm). 1970’lerin sonlar›nda, medya e¤itimi programlar›ndaki art›ﬂ yerini, 1980’lerde gerilemeye b›rakmaktad›r. 1990’larda ö¤rencilere eleﬂtirel bak›ﬂ aç›s› kazand›rmak için medya okuryazarl›¤› programlar›nda, yeniden bir
ilerleme sürecinin baﬂlad›¤› gözlemlenmektedir (Singer ve Singer, 1998, 165). E¤itim
sistemlerinin, dünyay› tan›ma ve hayalleri oluﬂturmada etkili olan medyaya karﬂ›,
çok kültürlü dünyam›zda medya okuryazarl›¤› e¤itimiyle tan›ﬂmalar› bir zorunluluk
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Farkl› ülkelerin e¤itim programlar› incelendi¤inde, medya
e¤itiminin ya farkl› bir ders olarak ya da var olan bir ders kapsam›nda verildi¤i gözlemlenmektedir.
E¤itimsel çerçevede medya okuryazarl›¤› e¤itimi çeﬂitli anlay›ﬂlara göre temellenmektedir. Geleneksel “korumac›” model, bireyleri medyan›n olumsuz etkilerinden korumay› amaçlamaktad›r. Medya okuryazarl›¤› hareketi (yetkilendirmeci
model), aksine ö¤rencilerin medyay› okumalar›n›, yorumlamalar›n›, çözümlemelerini ve kendi medya mesajlar›n› üretmelerini amaçlamaktad›r. Medya-sanat e¤itimi
modeli ise medyan›n estetik niteli¤ini de¤erlendirme, kendini ifade etme ve yarat›m
sürecinde çeﬂitli medya teknolojileri kullanmay› ö¤retmektedir (Kellner ve Share,
2005a, 372).
Williams (2003)’a göre medya okuryazarl›¤› e¤itimi üç farkl› yaklaﬂ›m› vurgulamaktad›r. ‹lk yaklaﬂ›m, ö¤rencilere medyan›n yap›s›n› anlamalar›n› sa¤lar. Örne¤in
gazete, televizyon, internet gibi çeﬂitli medya formlar›n› okuma ve yorumlama becerilerini içeren bir e¤itim sürecidir. Ö¤renciler, medya metinlerinin özel bir yap›ya sahip oldu¤unun fark›na var›rlar. ‹kinci yaklaﬂ›m, kültürel çal›ﬂmalar üzerine medya
okuryazarl›¤›n› geliﬂtirmeyi içerir. Ö¤renciler, popüler kültür ortam›nda eleﬂtirel düﬂünme becerileri kazanarak tüketici kimli¤inde eleﬂtirel boyut geliﬂtirirler. Üçüncü
yaklaﬂ›m ise ö¤rencilere medya formlar› üzerinde analitik becerileri kullanarak praMillî E¤itim u Say› 181 u K›ﬂ/2009
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tik yapmalar›na yard›mc› olmak ve bu becerileri kendi yaﬂant›lar›na transfer etmelerini sa¤lamakt›r.
Okullarda medya okuryazarl›¤› e¤itiminin baﬂar›ya ulaﬂmas›nda en önemli
görev ö¤retmenlere düﬂmektedir (Haider ve Dall, 2005, 10). Ö¤retmenlerin medya
okuryazarl›¤› e¤itiminde, medya kuramlar›n›n kapsaml› bilgisine, örne¤in gazetecilik, sinemac›l›k hakk›nda profesyonel yeterlili¤e ihtiyaçlar› yoktur. Medya okuryazarl›¤› e¤itim sürecinde ö¤retmenlerin, öncelikle ö¤renci merkezli ö¤renmeyi düzenleyecek ve uygulanmas›n› kolaylaﬂt›racak becerilere ihtiyac› vard›r. (Thoman ve Jolls,
2003, 32; www.medialit.org, 2003). Halliday ve Blackburn (2003, 4)’un yaﬂam boyu
ö¤renme süreci olarak nitelendirdi¤i medya okuryazarl›¤› e¤itimi, yap›land›rmac›l›k,
proje temelli ö¤renme, iﬂbirlikli ö¤renme, eleﬂtirel düﬂünme süreçlerini gerekli k›lmaktad›r. Ö¤rencilerin aktif olarak, problem çözerek bilgiyi inﬂa etti¤i yap›land›rmac› e¤itim yaklaﬂ›m›nda, ö¤renciler kompleks problemleri analiz ederek temel ö¤renme becerilerini keﬂfederler. Yap›land›rmac›l›k yaklaﬂ›m›, medya okuryazarl›¤›n›n ö¤retmen ve ö¤renciler için bir ö¤renme süreci oldu¤unu kavramalar›n› sa¤lamaktad›r.
Proje temelli ö¤renme ise, bilgi ve becerilerin kazan›m›nda etkili bir yöntemdir. Ö¤renciler projenin her aﬂamas›nda ö¤renme süreçlerinde etkin olarak uygulamaya kat›larak deneyim kazanmaktad›rlar. Len Masterman’a göre medya e¤itimi iﬂbirlikli ö¤renmeyi gerektirir. Çünkü grup temellidir. Bireyleraras› bir rekabetin ön planda olmad›¤›, bütün grubun kaynaklara ortak eriﬂebildi¤i, anlay›ﬂ ve düﬂüncelerini paylaﬂabildi¤i ö¤renme sürecidir (Williem, 2004, 8-11). Medya e¤itimi tart›ﬂma ortam›n›n oldu¤u, eleﬂtirel becerilerin uyguland›¤›, k›sacas› Sokratik Yöntemi içerdi¤i zaman daha
baﬂar›l› oldu¤u ifade edilebilir (Kenner ve Rivera, 2007).
Halliday ve Blackburn (2003)’a göre e¤itim sürecinde etkili bir medya okuryazarl›¤› e¤itimi için ö¤renciler, önceki bilgi ve deneyimlerini harekete geçirmeli ve fikirlerini eleﬂtirel bir ﬂekilde de¤erlendirebilmeleri için cesaretlendirilmelidir. Ö¤rencilere, konuyu anlatmaktan ziyade nas›l soru sorulaca¤› ö¤retilmelidir. Otonomi sadece ö¤rencilerin düﬂünme sürecinde kendilerini özgür hissettikleri zaman geliﬂebilece¤i için, ö¤retmenler fikirlerini tart›ﬂma sonuna kadar saklamal› ve ö¤rencileri yönlendirmemelidirler. Tart›ﬂmay› daha etkili hale getirmek için ö¤rencilerden fikirleri
hakk›nda aç›klama ve neden istenmelidir. Ö¤rencilere farkl› fikirlere sayg› duyma anlay›ﬂ› kazand›r›lmal›d›r. Ö¤rencilerden her bir medya formunun ve çeﬂitli medya
ürünlerinin amac›n› tan›mlamalar› ve araﬂt›rmalar› sa¤lanmal›d›r. Ö¤rencilerin çeﬂitli bak›ﬂ aç›lar›n›n fark›na varabilmeleri için drama gibi etkinliklerle farkl› yorumlar›
incelemeleri sa¤lanmal›d›r. Küçük grup ya da grup tart›ﬂmalar›n› kullanmal› ve ö¤rencilerin birbirlerinden ö¤renmeleri söz konusu oldu¤u için ö¤renciler grup çal›ﬂmalar›na teﬂvik edilmelidir.
Medya okuryazarl›¤› konusunda yap›lan araﬂt›rmalar, sosyal bilimlerde medya okuryazarl›¤› etkinliklerinin vatandaﬂl›k kat›l›mc›l›¤›n› ve gençlerin düzenli olarak gazete okumalar›n› artt›rd›¤›n› göstermektedir. Internet kullan›m› ve web sitelerinin artmas› ile ö¤renciler maruz kald›klar› bilgi y›¤›n›n geçerlili¤ini ve güvenirli¤ini sorgular ve yarg›lar olmuﬂtur (Kubey, 2002, 4). Hobbs’un 9. s›n›flara yönelik yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, medya okuryazarl›¤›n› dil, sanat, sosyal bilimler, sa¤l›k ve di¤er
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bilim alanlar›na entegre ederek alan ö¤renciler, bu e¤itimi almayan ö¤rencilere göre
medyan›n hedef kitlesinin ve ekonomik amaçlar›n›n daha çok fark›nda olmakta;
medya okuryazarl›¤›n›n sonucu olarak, ö¤renciler ça¤r›ﬂ›m, hat›rlama, anlama ve
kavrama becerilerine sahip olmaktad›r (Hobbs, 1996; Krueger, 1998, 17). Yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada, medya okuryazarl›¤› e¤itimi alan ortaö¤retim 10. s›n›f ö¤rencilerinin medya metinlerine karﬂ› eleﬂtirel beceriler geliﬂtirdikleri görülmektedir (Kartal,
2007).
Medya okuryazarl›¤› program›, medyan›n birey ve toplum üzerindeki etkisinin fark›nda olma, kitlesel iletiﬂim sürecini anlama, medya mesajlar›n› analiz etme ve
tart›ﬂma stratejilerini geliﬂtirme, medya içeriklerinin ve mesajlar›n›n fark›nda olma,
medyan›n ticari ve e¤lence içeri¤ini anlama konular›nda ö¤rencilerin geliﬂimlerine
yard›mc› olmaktad›r.
Farkl› Ülkelerde Medya Okuryazarl›¤› E¤itimi
Medyan›n baz› olumsuz etkilerini ortadan kald›rmak için, medya okuryazarl›¤› e¤itiminin gereklili¤i ön plana ç›kmaktad›r. Birçok ülkede, okullarda medya e¤itimi program› geliﬂtirilmektedir. ‹ngiltere, Kanada, Avustralya, ABD, Yeni Zelanda,
Kuzey ‹rlanda, Rusya, Hong Kong, Japonya, hemen hemen bütün Avrupa’da, Güney
Amerika ve Afrika’da medya e¤itimi bir yükseliﬂ içindedir. Farkl› ülkelerdeki medya
e¤itimi yaklaﬂ›mlar› ﬂu ﬂekildedir:
‹ngiltere’de, oldukça uzun bir geçmiﬂi olan medya e¤itiminin 1929 y›l›nda çocuklar› kitlesel medyan›n etkilerinden koruma amaçl› olarak baﬂlad›¤› görülmektedir
(Barnes ve Di¤erleri, 2007, 12). 2000’li y›llarda, medya e¤itimi ulusal e¤itim program›nda zorunludur. Medya ve e¤itim konusunda master derecesi sa¤layan 5 üniversite (Southampton, Reading, Leicester, London Institute of Education, Goldsmith’s) ve
konu ile ilgili uzmanlaﬂm›ﬂ Medya Okullar› bulunmaktad›r. Medya e¤itimi Ulusal
E¤itim Program›n›n ana alan› olan ‹ngilizce içine entegre edilmiﬂtir. Her y›l konu ile
ilgili çeﬂitli kaynaklar bas›lmaktad›r. ‹lkokullarda k›sa filmler hakk›ndaki e¤itime uygun olarak haz›rlanan “k›sa hikayeler” film paketleri, bu kaynaklara örnek olarak
gösterilebilir (Merry ve Titley, t.y, 42-46). Ayr›ca ‹ngiltere’de British Film Institute’sü,
medya e¤itimi konusunda ö¤retmen yetiﬂtirme alan›nda destek vermekte ve Kültür,
Medya ve Spor Bakanl›klar› ile birlikte medya okuryazarl›¤› hakk›nda analitik ve
eleﬂtirel düﬂünme yaklaﬂ›mlar›n› geliﬂtirecek politik raporlar geliﬂtirmektedirler (Heins ve Cho, 2003, 36).
Kanada’da 1960’lar›n sonlar›na do¤ru ekran e¤itimi (screen education) ad› alt›nda ilk defa medya okuryazarl›¤› e¤itimi baﬂlam›ﬂt›r. 1980 ve 1990’larda ortaokullarda medya okuryazarl›¤› e¤itimi geliﬂmiﬂ, günümüzde ilkö¤retim okullar›nda güçlenen bir medya okuryazarl›¤› hareketi baﬂlam›ﬂt›r (Pungente, 2007, 1). Kanada, her
yaﬂtan vatandaﬂ›na yönelik bir medya program›na sahiptir. Medya e¤itimi program›
dil e¤itimi ve sosyal bilimler konular›na entegre edilerek sunulmaktad›r (Fedorov, t.y,
12). Ayr›ca e¤itim ve medya kurumlar› aras›nda iﬂbirli¤i kurulmuﬂtur (Combrie ve
Di¤erleri, 2007, 37). Ontario’da Dünya’n›n en geliﬂmiﬂ zorunlu medya okuryazarl›¤›
program› uygulanmaktad›r (Heins ve Cho, 2003, 34).
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Almanya’da 1970 ve 1980’li y›llarda medya okuryazarl›¤› hakk›nda teorik yay›nlar yap›lm›ﬂt›r. 1980 ve 1990’l› y›llarda baﬂlayan medya e¤itimi (http://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) 2000’li y›llarda çeﬂitli disiplinlere entegre edilerek verilmektedir. Medya e¤itimi sanat, co¤rafya ve sosyal bilimlere dahil edilmiﬂtir. Bunun
yan›nda National Institute of Film in Science gibi araﬂt›rma enstitüleri bulunmaktad›r. Bu enstitüler, okullar için kaynak ve ö¤renme materyalleri yay›nlamaktad›rlar
(Fedorov, t.y, 11).
Norveç’te 1977 y›l›ndan itibaren Norveç ulusal e¤itim program›nda
1-10.s›n›flarda medya e¤itimi verilmektedir. Medya ile ilgili konular, müzik e¤itimi,
sosyal bilimler ve el iﬂleri derslerinde ö¤retilmektedir. Önceleri, ö¤rencileri medyan›n
zararl› etkilerinden koruma amac›nda olan medya e¤itimi, sonralar› ö¤rencilerin
medyay› eleﬂtirel olarak kullanabilmeleri ve medya üretim becerilerini kazanma amac› do¤rultusunda de¤iﬂmiﬂtir. Medya kuruluﬂlar› ve okullar aras›nda iﬂbirli¤i kurulmuﬂtur. Örne¤in Norveç’in en büyük gazetelerinden biri, ö¤rencilerin gazete üretimini izleyebilecekleri bir merkez kurmuﬂtur (Buckingham ve Domaille, 2001, 55-56).
Avustralya’da 1980’li y›llarda medya okuryazarl›¤›n›n biçimlendi¤i görülmektedir (Barnes ve Di¤erleri, 2007, 19). Medya e¤itimi, ‹ngilizce, Sanat ve Teknoloji
gibi derslere entegre edilerek ilkö¤retim ve lise e¤itiminde verilmektedir (Fedorov, t.y,
12). Avustralya e¤itim sisteminde medya e¤itimi oldukça ilerlemiﬂ durumdad›r. Sadece medya e¤itimi konusunda e¤itilen ö¤retmenler, medya e¤itimi dersi verebilmektedirler. Medya üreticileri ve medya e¤iticileri aras›nda iﬂbirli¤i kurulmuﬂtur. Örne¤in
ATOM (The Australian and New Zealand Teachers of Media), e¤itim materyalleri
sa¤lamaktad›r (Buckingham ve Domaille, 2001, 33-35).
Kuzey ‹rlanda’da medya okuryazarl›¤› çal›ﬂmalar›n›n uzun bir geçmiﬂi vard›r.
‹lk defa 1984 y›l›nda medya çal›ﬂmalar› ile ilgili kurslar Ulster Üniversitesi ve Further
Education College’inde baﬂlam›ﬂt›r. Son on y›ldan fazla bir süredir Ulster Üniversitesi ve Queens University Belfast taraf›ndan medya çal›ﬂmalar› ile ilgili üniversite ö¤rencilerine ve üniversite mezunu gençlere yönelik kurslar geliﬂtirilmiﬂtir. Bunun yan›
s›ra ilkö¤retim seviyesinde medya çal›ﬂmalar›, ‹ngilizce müfredat›na entegre edilmiﬂtir. 2000 y›l›nda kurulan, hükümet ve e¤itim birimlerinin temsilcilerinden oluﬂan E¤itim Politikalar› Çal›ﬂma Grubu, 2000-2004 y›llar› aras›nda Kuzey ‹rlanda’da yayg›n
bir medya okuryazarl›¤› vizyonunun geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu grup ﬂu anda formal
ve informal ba¤lamda birçok medya okuryazarl›¤› pilot projesi uygulamakta, konu
ile ilgili ö¤retmen yetiﬂtirme ve program reformu giriﬂimlerinde bulunmaktad›r. ‹lkokul ve ortaokullarda yap›lan pilot projelerde, medya okuryazarl›¤› uzmanlar› okullara gidip, var olan teknoloji imkanlar› ile neler yap›labilece¤ini uygulamal› olarak göstermektedirler (Kerr, t.y, 6-9).
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda üniversiteler taraf›ndan film ve televizyon üzerine
9000’den fazla kurs veren ABD, 1990’lar›n ortalar›nda 12 eyalette medya e¤itimini
e¤itim programlar›na dahil etmiﬂtir. 2004 y›l› itibari ile medya okuryazarl›¤› müfredat
program›n›n bir parças› olarak 50 eyalet taraf›ndan uygulamaya koyulmuﬂtur. Medya e¤itimi, baz› eyaletlerde ‹ngilizce ve Sanat E¤itimi ile birlikte verilirken, baz› eyaletlerde Sosyal Bilimler, Tarih, Vatandaﬂl›k E¤itimi, Ekoloji, Sa¤l›k gibi disiplin alanlar›na entegre edilerek verilmektedir (Fedorov, t.y, 13).
326

Millî E¤itim u Say› 181 u K›ﬂ/2009

u Remzi Y. K›ncal / Osman Y›lmaz Kartal

Finlandiya’da vatandaﬂl›k için önemli becerilerden biri olarak görülen medya
metinlerini okuma ve yaratma e¤itimini sa¤layan medya okuryazarl›¤› e¤itimi,
1994’ten beri 7-16 yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤rencilere, iletiﬂim e¤itiminin disiplinleraras› konular› içerisinde sunulmaktad›r. 1990’l› y›llarda ö¤retmen e¤itimi, medya e¤itimi konusunu da kapsamaya baﬂlam›ﬂt›r (Buckingham ve Domaille, 2001, 44-45).
15. Anniversary Forum (1992)’unda ilk defa medya okuryazarl›¤› kavram› ile
karﬂ›laﬂan Japonya’da, 2000’li y›llar›n baﬂ›nda e¤itimde medya materyallerinin s›k
kullan›lmas›na ra¤men medya okuryazarl›¤› program›nda bir ilerleme görülememiﬂtir. Fakat ö¤retmenler, ö¤rencilere medyay› eleﬂtirel olarak okumay› ö¤retmeye baﬂlam›ﬂlar, bunun yan›nda formal olarak üniversitelerde, informal olarak da yaﬂam boyu
ö¤renme merkezlerinde medya okuryazarl›¤› ö¤retilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ritsumeikan
University Media Literacy Project ile medya okuryazarl›¤› program›, ‹ngiltere ve Kanada’daki araﬂt›rmalar ile sosyal, politik ve kültürel uygulamalar› göz önüne al›narak
geliﬂtirilmiﬂtir. Bunun yan›nda medya e¤iticileri ve medya üreticileri aras›nda iﬂbirli¤i kurulmuﬂtur. Medya okuryazarl›¤› çal›ﬂmalar›, informal çevrede demokrasi ve yetkilendirme arac› olarak görülmektedir (Buckingham ve Domaille, 2001, 32-33). Medya okuryazarl›¤›n›n yay›lmas› amac›yla bütün Japonya’da düzenli medya workshoplar›, yaz seminerleri, yerel hükümetler taraf›ndan düzenlenen çeﬂitli kurslar yap›lmaktad›r (Miyazaki, 2007, 4-5). Japonya’da ayr›ca yaﬂl›lara yönelik medya okuryazarl›¤› program› uygulanmaktad›r. Japon yaﬂl›lar›n›n 21. yy. teknolojisine uyum sa¤lamalar› ve yaﬂam kalitelerini artt›rmalar› için medya e¤itimi verilmektedir (Kumagai,
2001, 14).
Avusturya’da medya e¤itimi, 1994 y›l›ndan itibaren 6-19 yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤rencilere çeﬂitli konulara entegre edilmiﬂ biçimde verilmektedir. Medya e¤itimi ö¤rencilere kendi medya metinlerini oluﬂturabilmeleri için eleﬂtirel beceriler kazand›rmay› amaçlamaktad›r. E¤itim ve medya üreticileri aras›nda iﬂbirli¤i projeleri vard›r.
Ö¤retmenlerin e¤itimi ve yeterlilikleri ile ilgili ve medya e¤itiminin disiplinleraras›
bir konu olarak nas›l entegre edilece¤i üzerinde araﬂt›rmalar yap›lmaktad›r. Medya
e¤itiminin geliﬂimi için etkili bir ö¤retmen e¤itimi, ön plana ç›kmaktad›r (Buckingham ve Domaille, 2001, 39).
1995 y›l›ndan itibaren medya okuryazarl›¤› e¤itimi, Güney Afrika Ulusal E¤itim Program›’n›n dil ve sanat e¤itimi standartlar›na dahil edilmiﬂtir. 2003 y›l›nda hükümete ba¤l› olan Film ve Yay›n Kurumu, gençlerin kendi hikayelerini üretebilmeleri, medyan›n yarat›c› ve yetkin bireyleri olacak ﬂekilde ak›ll› tüketici olmalar› için yetkilendirme hedefinde olan ulusal medya e¤itimi giriﬂimini baﬂlatm›ﬂt›r (Heins ve
Cho, 2003, 32).
1990’l› y›llar›n sonunda e¤itim reformuna giden Hong Kong’da, 1999’da hükümet taraf›ndan medya e¤itim program› geliﬂtirilmiﬂtir. Medya e¤itimi, korumac›
bir model alt›nda ele al›nm›ﬂ ve vatandaﬂl›k ve ahlak e¤itimi üzerinde temellendirilmiﬂtir. Örne¤in; ö¤rencilere haberlere ﬂüpheyle bakmalar› ve mesajlar› eleﬂtirel olarak
de¤erlendirmeleri ö¤retilmiﬂtir. Medyadan korumac› anlay›ﬂ, sonradan ö¤rencilere
yetki verme olarak de¤iﬂmiﬂtir. 2000’li y›llarda medya üreticileri ile medya e¤itim materyallerinin üretimi için iﬂbirli¤i oluﬂturulmuﬂtur. Hong Kong Program Geliﬂtirme
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Enstitüsü, 2001 Ekim’inden itibaren medya e¤itiminde ö¤retmen yetiﬂtirme kurslar›
geliﬂtirmektedir (Buckingham ve Domaille, 2001, 28-29)
‹sveç’te medyay› izleme ve analiz etme, medya dilini anlamay› ö¤renme, medya üretme (film, video, radyo vb.), medya temelli toplumun üyesi olmak için üretim
etkinliklerine kat›lmak amac› olan medya e¤itimi, 2000 sonbahar›ndan itibaren ulusal
e¤itim program›n›n bir parças› olmuﬂtur (Buckingham ve Domaille, 2001, 62).
Yeni Zelanda’da medya e¤itimi hem ayr› bir konu olarak hem de anadil ö¤renme program›n›n bir parças› olarak okul müfredat program› kapsam›nda yer almaktad›r. Ayr›ca e¤itim ve medya kurumlar› aras›nda iﬂbirli¤i kurulmuﬂtur (Combrie ve Di¤erleri, 2007, 37). Tüm dünyaya örnek olan araﬂt›rma temelli e¤itim program›n› oluﬂturarak bu konuda liderlik etmektedir (Sanchez, httpwww.unm.edu~abqteachmedia_cus01-04-09.htm).
Belçika’da medya e¤itimi, müzik ve dil e¤itiminin bir parças› olarak verilmektedir. Medya e¤itimi, koruyucu ve yetkilendirici bir model olarak görülmekte ve ö¤rencilere medyaya karﬂ› eleﬂtirel tutum kazanmalar›; medyan›n düﬂünme ve eylemler üzerindeki etkisinin gösterilmesini amaçlamaktad›r (Buckingham ve Domaille,
2001, 40).
Türkiye’de Medya Okuryazarl›¤› E¤itimi
Kitle iletiﬂim araçlar›n›n özgürce faaliyette bulunmas› önem taﬂ›maktad›r.
Cumhuriyet Dönemi’nde radyo, televizyon, video, sinema gibi medya formlar› yayg›n ve örgün e¤itimde etkili olmuﬂlard›r (Akyüz, 2007, 406). Örne¤in TRT (Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu)’nin, 1964 y›l›nda özerkleﬂmesinden sonra e¤itici yay›nlara yer vermesi yasal zorunluluk olmuﬂtur (Geray, 1978, 105). Fakat kitle iletiﬂim
araçlar›n›n bireyler üzerinde olumsuz etkileri de söz konusudur. Ayr›ca ticari kayg›
taﬂ›yan ve özel ﬂah›slar›n elinde olan medya giderek tehlikeli biçimde tekelleﬂmektedir (Akyüz, 2007, 406). Medyan›n, olumlu ve olumsuz etkileri karﬂ›s›nda, medya
okuryazarl›¤› dersinin e¤itim sistemine dahil edilmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
RTÜK ile Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n iﬂbirli¤inde uygulamaya geçen medya
okuryazarl›¤› dersi, 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda ilk olarak Adana, Ankara, Erzurum, ‹stanbul ve ‹zmir’deki beﬂ pilot okulda verilmiﬂtir. Hizmetiçi e¤itim alan Sosyal Bilgiler dersi ö¤retmenlerince okutulan ders, iletiﬂime giriﬂ, kitle iletiﬂimi, medya,
televizyon, aile, çocuk ve televizyon, radyo, gazete ve dergi, internet konu baﬂl›klar›ndan oluﬂmaktad›r (www.meb.gov.tr). 2007-2008 e¤itim-ö¤retim y›l›nda, Medya
Okuryazarl›¤› dersi ilkö¤retim ikinci kademe s›n›flar›nda seçmeli ders olarak verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹lkö¤retim Seçmeli Medya Okuryazarl›¤› Dersi Ö¤retim Program›, 11.09.2006
tarih ve 354 say›l› Talim ve Terbiye Kurulu karar›yla kabul edilmiﬂtir. Talim ve Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤› 04.06.2007 tarih ve 111 say›l› kararla düzenleme yapt›¤› “‹lkö¤retim Okulu Haftal›k Ders Çizelgesi”nde yer alan 15. aç›klama maddesi gere¤ince;
“Medya okuryazarl›¤› dersinin 6, 7 ve 8. s›n›flar›n herhangi birinde sadece bir kez
okutulur” denilmektedir (http://iogm.meb.gov.tr/files/2007_ogrt_yili_ilkogretim_kurumlari_ders lerine_iliskin_hususlar.pdf, 2007, 4).
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Medya okuryazarl›¤› dersini verecek ö¤retmenlere hizmetiçi e¤itim verilmiﬂtir. Konuya iliﬂkin, hizmetiçi e¤itim çal›ﬂmalar›n›n geliﬂtirilerek sürdürülmesinin yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir. Ancak, üniversitelerin ö¤retmen yetiﬂtirme programlar›nda medya okuryazarl›¤› e¤itimiyle ilgili bir ders bulunmamaktad›r. K›ncal
(2007)’›n çal›ﬂmas›nda, ö¤retmen adaylar›n›n medya okuryazarl›¤› hakk›nda yeterli
bilgiye sahip olmad›¤› görülmektedir. Gelece¤in ö¤retmenlerinin, hem birey olarak
medya okuryazar› olmalar›, hem de ö¤retmen olarak medya okuryazarl›¤› bilgi ve
becerilerine sahip olmalar› için ö¤retmen yetiﬂtirme programlar›nda medya okuryazarl›¤› içeri¤inin yer almas› bir zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Sonuç
Bireylerin medyayla birlikte geçirdikleri sürenin giderek artt›¤›n›n gözlemlendi¤i bir ortamda, medya karﬂ›s›nda ba¤›ml› hale gelme, medyan›n yönlendirmelerine
aç›k olma ve iletilen her mesaj› sorgulamadan kabul etme sorunu çözülmesi gereken
bir öncelik olmuﬂtur. Bu süreçte zorunlu olarak medya okuryazarl›¤› kavram› ve e¤itimi öne ç›kmaktad›r.
Medya okuryazarl›¤› e¤itimi, bireylere medya ve medya mesajlar›na karﬂ› fark›ndal›k geliﬂtirmekte ve eleﬂtirel beceriler kazand›rmaktad›r. Medya okuryazar› bireyler, medya metinlerini sorgusal bir süreçte de¤erlendirebilmekte ve kendi medya
mesajlar›n› üretebilmektedirler. Medya ile etkileﬂim sürecinde, bireyler etkin rol oynayarak kendi fikirlerini ifade edebilmekte ve medyadan ilgileri, ihtiyaçlar› ve tercihleri do¤rultusunda yararlanmaktad›rlar.
Farkl› ülkelerin, yaklaﬂ›k 40 y›ll›k bir geçmiﬂe sahip olan medya okuryazarl›¤›
e¤itimi konusunda, farkl› yaklaﬂ›m tarzlar›n›n oldu¤u görülmektedir. Medya okuryazarl›¤› e¤itimi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim programlar›nda ya ayr› bir disiplin olarak
ya da farkl› disiplinler içine entegre edilerek verilmektedir. E¤itim sürecinde korumac› ve yetkilendirici modeller ön plana ç›kmakta; 2000’li y›llar›n medya okuryazarl›¤›
anlay›ﬂ› do¤rultusunda ise yetkilendirici model daha etkin olmaktad›r.
E¤itim sürecinin baﬂar›s›nda, ö¤retmenlerin rolü önemlidir. Özellikle, farkl›
ülkelerin ö¤retmen yetiﬂtirme programlar› incelendi¤inde, medya okuryazarl›¤› konusunun program içeriklerine dahil edildi¤i görülmektedir. Ülkemiz ö¤retmen yetiﬂtirme programlar›nda, medya okuryazarl›¤› içeri¤inin yer almad›¤› dikkati çekmektedir. Medya okuryazarl›¤› dersini veren ya da verecek olan ö¤retmenlere, ülkemizde
oldu¤u gibi, di¤er ülkelerde de hizmetiçi e¤itim verilmektedir. Ayr›ca medya ve e¤itim kurumlar› aras›nda iﬂbirli¤inin kuruldu¤u ve yetiﬂkin e¤itimi programlar›nda
medya okuryazarl›¤› konusunun yer ald›¤› görülmektedir.
Medya okuryazarl›¤› e¤itimi 2000’li y›llar›n e¤itim anlay›ﬂ›na paralel olarak,
ö¤renciyi merkeze alan yap›land›rmac› yaklaﬂ›m çerçevesinde, iﬂbirlikli ö¤renme,
proje tekni¤i, grup çal›ﬂmas›, grup tart›ﬂmalar› gibi bireyi etkin k›lacak teknikleri iﬂe
koﬂan bir anlay›ﬂ› uygulama sürecinin merkezine yerleﬂtirmektedir. Ayr›ca Sokratik
Yöntemi kullanarak, ö¤rencilere soru sorma becerileri kazand›rmaktad›r.
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Böylece, medya okuryazarl›¤›, bireylerin kendi düﬂüncelerini ifade etme becerilerini geliﬂtirmekte, medya mesajlar›na karﬂ› eleﬂtirel beceriler kazanmalar›n› ve
sosyal yaﬂam içerisinde etkin ve kat›l›mc› olmalar›n› sa¤lamaktad›r.
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Abstract
The ability of individuals to be able to understand, interpret the media
accurately and as the active participants in media has become an important
issue as it has affected the many parts of human life from the 20th century. On
this frame the concept of media literacy has been defined and the practices and
education of it have been examined along with its different dimensions.
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