मीिडया लट्र सी
समस्या
िवद्याथर्वी इंटरनेटवर मािहती िमळिवण्यासाठी तसेच अभ्यासासाठी बराच वेळ ऑनलाइन घालवतात.
इंटरनेटच्या माध्यमातून ज्ञानाचा ख￭जना क्षणात उपलब्ध होत आहे. परंतु, इंटरनेटवर बर्याचदा चुकीची
मािहतीही असते. िवद्या यार्थ्यांसमोर वारंवार खोट्या बातम्या अशा पद्धतीने मांडल्या जातात की, त्यांना फसव्या
गोष्टीदेखील िव ासाच्या वाटायला लागतात. संशोधनांमध्ये असे आढळू न आले आहे की, िवद्याथर्वी इंटरनेटवर
आढळणार्या मजकूराचे मूल्यांकन करण्यासाठी सध्या पूणर्नपणे तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांना वास्तिवक आण
फसव्या मािहतीमध्ये फरक करणे कठीण जाते.
ह्या समस्येवर एक उपाय
इंटरनेट वापरण्यासाठी िवद्या यार्थ्यांनी ऑनलाइन मजकूर खरे आहे की खोटे हे ओळखण्याची क्षमता आण गंभीर
िवचार करण्याची मान￭सकता िवक￭सत करणे आवश्यक आहे (MIT TSL, 2020). वस्तु स्थत तपासण्यासाठी
तज्ञ अनेक पद्धती वापरतात. यापैकी दोन सोप्या पद्धती म्हणजे ‘िक्लिक रस्ट्र ेंट आण ‘लॅटरल रीडग’ (SHEG,
2019).

िक्लिक रस्ट्र ेंट

लॅटरल रीडग

ऑनलाइन मािहतीचे मूल्यांकन करताना,
पिहल्या कवा दुसर्या संकेतस्थळावर लगेच
िक्लिक करणे टाळा. पिहल्या पानाच्या पलीकडे जा
आण इतर संकेतस्थळे ही पहा. कोणत्याही
संकेतस्थळावर िक्लिक करण्यापूवर्वी पुढील गोष्टी
तपासा:

ऑनलाइन मािहतीचे मूल्यांकन करताना, एकाच
संकेतस्थळावर लक्ष केंिद्रित न करता इतर
संकेतस्थळे त्याबद्दल काय म्हणतात हे पाहण्याचा
प्रयत्न करा. एका पेक्षा जास्त टॅब उघडा आण
मजकूराचे लेखक कवा संकेतस्थळ यांबद्दल मािहती
िमळवा. मजकूरामागे काय हेतू आहे आण मजकूर
कोणासाठी आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा.

• URL
• शीषर्न क
• मािहती उतारा

तुम्ही पुढील प्रश्न िवचारात घेऊ शकता:
• ही मािहती कोण प्रस्तुत करत आहे?
• या मािहतीबद्दल काही पुरावा उपलब्ध आहे का?
• या मािहतीबद्दल इतर स्त्रोत काय म्हणतात

URL

शीषर्न क
मािहती
उतारा
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आपका डज़ाइन ( चत्र/ रे खा चत्र)
पोस्टर डझाइन कायर्न

स्त्रोत: https://pixabay.com/illustrations/clipart-cartoon-pencil-stationery-2798937/

अलीकडेच, राहु ल नावाच्या तुमच्या एका िमत्राने 'मून लँडग’ (म्हणजेच चंद्रिावर उतरणे) कसे बनावटी
होते आण नासाने (NASA) ते कसे घडवले होते याबद्दल एक व्हडओ पाठवला आहे. नोंद झालेल्या
काही गोष्टींमध्ये अिनयिमतता आण िमशनमध्ये काही िवसंगती असतानासुद्धा मून लँडगवर िवश्वास
ठे वण्यासाठी लोकांची कशी िदशाभूल केली गेली याची चचार्न या व्हडीओमध्ये केली गेली आहे. मून लँडग
हे खरे होते यासंबध
ं ी पुरावे उपलब्ध असताना देखील, या िवडयोतून मून लँडग बनावटी आहे हे
सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. या व्हडओवर काही िमत्रांनी 😇, 🤪, LOLआण ‘हु ...!’ अश्या प्रतिक्रिया
िदल्या. पण एका िमत्राला मात्र हे पूणर्नपणे पटले आण त्याने ते पुढे त्याच्या िमत्रांसोबत शेअर केले.
तुम्हाला आत्तापयर्थ्यांत कळाले असेल, की राहु लला वास्तिवक आण फसव्या मािहतीमध्ये फरक करणे
कठीण जात आहे. इथे तुम्हाला मीडया लटरसीचा सराव करून मािहती खरी आहे की नाही हे कसे
ओळखायचे हे शकायला िमळे ल. राहु लला मदत करण्यासाठी तुम्ही शकलेल्या दोन पद्धतींपैकी म्हणजेच
िक्लिक रस्ट्र ेंट आण लॅटरल रीडग यांपक
ै ी एक पद्धत समजावून सांगण्यासाठी एक पोस्टर डझाइन करा.
तुम्ही आतापयर्थ्यांत जे िविवध पोस्टसर्न पािहले आहेत त्यांचा िवचार करा. काही पोस्टसर्न तुम्हाला पाणी
वाचवण्याबद्दल कवा कचर्याचा पुनवार्नपर करण्याबद्दल मािहती देतात, तर काही रहदारीचे िनयम
शकवतात. पोस्टसर्न बनवताना तुम्ही जी पद्धत िनवडली आहे त्याबद्दल फक्त लहायचेच नाहीये तर
तुमहाला ती पद्धत व्हज्युअलस् वापरुन समजावून पण सांगायची आहे. यासाठी तुम्ही उदाहरणांचा आण
तुमच्या मजकूरात चन्ह व चत्रांचा समावेश करू शकता. तुमच्या पोस्टरला शीषर्न क द्यायला िवसरू नका
आण पोस्टर मनोरंजक तसेच मािहतीपूणर्न बनवण्याचा प्रयत्न करा.
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पा र्नभूमी
आजच्या जगामध्ये आपण सवर्न जण मािहतीच्या समुद्रिात वावरत आहोत. या समुद्रिात काही चुकीचीही
मािहती असू शकते आण आपण सगळे इन्फोडेिमकशी (UN, 2020; WHO, 2020) लढत असल्याचे
आढळू न येते. इन्फोडेिमकची व्याख्या ‘अत प्रमाणात मािहती’ अशी केली जाते. इंटरनेटवर असणारी
मािहती काही अचूक तर काही चुकीची असते आण िवद्या यार्थ्यांना त्यामध्ये फरक करणे कठीण होऊ शकते
(Breakstone et al., 2019). प रणामी, चुकीच्या मािहतीमुळे त्यांचे नुकसान होते. खोटी मािहती
जागरूकते शवाय पाठवल्यामुळे ती त्यांच्या िमत्रमैित्रणींमध्ये सुद्धा पसरू शकते. परंतु, काही वेळा लोक
चुकीची मािहती जाणून-बुजून िदशाभूल करण्यासाठी पसरवतात (Vosloo, 2021). चुकीची मािहती
पसरण्यार्या घटना ज्या स्थािपत वैज्ञािनक िनष्कषार्थ्यांना िवरोध करतात त्यांबद्दल चता व्यक्त केली जात
आहे. यामुळे िवज्ञान साक्षरता असणे महत्वाचे झाले आहे. शास्त्रज्ञ वैज्ञािनक मािहती कशा पद्धतीने
िमळवतात आण िविवध माध्यमे ही मािहती आपल्यासमोर कशाप्रकारे मांडतात आण या मािहतीच्या
आधारे आपण आपली मते कशी बनवतो हे जाणून घेणे िवद्या यार्थ्यांसाठी महत्वाचे झाले आहे (Howell &
Brossard, 2021).
मीडया लट्र सी या समस्येचे मोठ्या प्रमाणात िनराकरण करू शकते. मीडया लट्र सी ही इंटरनेटवर
सापडलेल्या मािहतीचे मूल्यांकन करण्याची प्रिक्रिया आहे. िवद्या यार्थ्यांनी िमळालेल्या मजकुराचे मूल्यांकन कसे
करावे व त्यावर िवचार करून खोटी मािहती कशी ओळखावी हे मीडया लट्र सी शकवू शकते (Moyer,
2022). या कृतीचा पिहला भाग िवद्या यार्थ्यांमध्ये गंभीर िवचारसरणी िवक￭सत करण्यावर लक्ष केंिद्रित करते,
तर दुसरा भाग त्यांचे संवाद कौशल्य वाढवण्यावर भर देते. तसचं ही कृती िवद्या यार्थ्यांना शब्द आण
चत्रं वापरुन सुसंगतपणे मािहती सादर करण्याची संध देते आण सिक्रिय शक्षणासाठी प्रोत्सािहत करते
(Mayer, 2019).
ही कृती नताशा मुजगुले िहच्या D&T, HBCSE सोबतच्या इंटनर्न शप प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून िवक￭सत केली गेली आहे.
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