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Temat: MEDIA – „CZWARTA WŁADZA”.
I Współczesna rola mediów
1. Co to są media?
Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze
świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak
zwana „czwarta władzą”.
Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet
dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki
mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy.
2.Rodzaje mediów.
Do podstawowych rodzajów mediów należą:
- prasa, książki, obrazy, plakaty, ulotki, itp.,
-radio, płyty, audiobooki,
- telewizja, kino,
- media wirtualne – np.: strony www, portale, wortale, blogi, fora, komunikatory, aplikacje, gry.
3. Rola „czwartej władzy”
Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym. Głównie ich zadaniem jest
informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub w państwie. Rolą środków masowego przekazu
jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – nie
wystarczy powiedzieć, co się stało, ale trzeba spróbować wytłumaczyć, dlaczego to się
wydarzyło i co z tego może wyniknąć. Bardzo ważna jest tez funkcja kontrolna mediów –
dziennikarze śledzą życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez nich władzy.
Media obserwują także działalność instytucji publicznych i często ją krytykują. W ten sposób
wywierają poważny wpływ na podejmowane przez polityków decyzje. Krytyka mediów może
doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do
zajęcia się ignorowanym problemem.
4. Wpływ mediów na życie człowieka.
Media mają duży wpływ na opinie i system wartości swoich odbiorców. Wywierają one:
- pozytywny wpływ- np. rozrywka, przekaz wiadomości,
- negatywny wpływ - przyczyniają się one do agresywnych zachowań głównie ze strony
młodzieży i dzieci.
Szczególną rolę odgrywa telewizja, która obecnie jest ogólnodostępna. Najbardziej
niebezpieczne są programy z elementami przemocy i agresji, pełnej okrucieństwa i pogardy dla
ludzkiej godności. Zapomina się, że obrazami i ich ujęciami można manipulować tak samo jak
tekstem artykułu prasowego.
Radio podobnie jak telewizja wpływa na społeczeństwo. W radiu słyszymy krótkie zwięzłe
audycje, które z całego bogactwa faktów wybrał dziennikarz.
Zagrożeniem, ale tez wielka szansa jest Internet. Praktycznie każdy może umieścić na
darmowych kontach serwisów swoja stronę, gdzie może zamieścić wszystko – od informacji o
zwierzętach do pornografii. Jest tez to wielka szansa, bo w Internecie jest dużo przydatnych i
edukacyjnych stron, które pomagają nam w pracy i w szkole. Trzeba również pamiętać, że nie
każde źródło informacji jest wiarygodne, a nie każda wiadomość prawdziwa.

