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Wstęp

Książka ta traktuje o różnych znaczeniach, kluczowych wymiarach, wzor-
cach, funkcjach i kontekstach edukacji medialnej w Polsce i na świecie. 
Uczenie o mediach, przez media i dla mediów służy rozwojowi kompetencji 
medialnych i informacyjnych, a te z kolei przyczyniają się do rozwoju zaso-
bów indywidualnych i społecznych. Mówimy zatem jednocześnie o wzroście 
potencjału człowieka w odwołaniu choćby do modelu inteligencji wielora-
kich czy poznania rozproszonego, jak i ewolucji potencjału społecznego, 
co widać na przykładzie społecznościowych projektów wikinomicznych. 
Kooperacja, postawa aktywistyczna i dostęp do nowych technologii, a tak-
że chęć dzielenia się wiedzą i uczenia się od innych stają się współcześnie 
istotnym kapitałem społecznym i kulturowym. W znaczący sposób może się 
on przyczyniać do większej demokratyzacji społeczeństwa, uwolnienia się 
potencjału ludzkiego i jego materializacji (obiektywizacji) w postaci nowych 
dóbr kultury, stosunków społecznych, ekonomii, polityki i strategii zarzą-
dzania oraz form edukacji. 

Ideologia społeczeństwa masowego, obecna w modelu „szkoły jako fa-
bryki ładu”, dystrybutora jednej oferty dla wszystkich, nie przystaje ani do 
wymogów współczesności, ani też do przyzwyczajeń kulturowych i komuni-
kacyjnych kolejnych pokoleń użytkowników mediów. Przepaść między cy-
frowymi tubylcami a cyfrowymi imigrantami niebezpiecznie powiększa się 
w cywilizacji medialnej, która nie objęła jeszcze w pełni wszystkich instytu-
cji społecznych, w tym zwłaszcza współczesnego systemu szkolnictwa i tzw. 
edukacji formalnej. Komunikowanie jednostronne charakterystyczne dla 
starych mediów i tradycyjnych podawczych form nauczania i zarządzania 
(np. informacją) koegzystuje z różnymi formami komunikacji interakcyjnej 
i dialogicznej. Scentralizowane i zhierarchizowane układy władzy charakte-
rystyczne dla tych pierwszych konkurują z modelami władzy rozproszonej 
w sieci stosunków społecznych; przetwarzanie szeregowe, linearne i sekwen-
cyjne współistnieje z równoległymi i dywergencyjnymi strategiami „opero-
wania” na danych i informacjach. 

Używając języka konstruktywistów społecznych, można sformułować 
wniosek, iż żyjemy w różnych światach, ponieważ indywidualny poziom 
kompetencji medialnych i informacyjnych decyduje o strategiach myśle-
nia i działania w świecie każdej jednostki i każdej wspólnoty dyskursywnej, 
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każdego medialnego pokolenia. Szereg konfliktów społecznych i barier ko-
munikacyjnych wiąże się z niekompatybilnością tych światów oraz dalszych 
społecznych, ekonomicznych, politycznych konsekwencji tego negatywnego 
stanu rzeczy. 

Pisząc współcześnie, tzn. na początku 2. dekady XXI wieku, o alfabety-
zacji medialnej, nie sposób nie wspomnieć o celach i zadaniach współczesnej 
edukacji w ogóle, przed którą formułuje się wciąż nowe wytyczne i oczeki-
wania związane z nowymi wyzwaniami społecznymi, politycznymi i kul-
turowymi oraz rozwojem samych mediów. Postulaty wysuwane względem 
osób odpowiedzialnych za edukację, tzn. głównie nauczycieli, wychowawców 
i decydentów oświatowych, bardzo często dotykają problemów rozwoju róż-
nie konceptualizowanych form społeczeństwa; mowa zatem – w kontekście 
edukacji medialnej – o konieczności rozwoju: społeczeństwa obywatelskie-
go, społeczeństwa informacyjnego czy społeczeństwa wiedzy. W tym samym 
kontekście wspomina się także o potrzebie dążenia do integracji społecznej, 
przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, ekonomicznym i cyfrowym; 
w literaturze przedmiotu, dyrektywach unijnych oraz dokumentach oświa-
towych łączy się problematykę alfabetyzacji medialnej z ideami rozwoju edu-
kacji kulturowej i dialogu interkulturowego, z hasłami budowania solidarne-
go społeczeństwa planetarnego, a także z edukacyjnym potencjałem kultury 
konwergencji i kultury uczestnictwa. Dlatego w książce tej często pojawiają 
się odwołania do pojęć sygnowanych numerem 2.0: Web 2.0, edukacja 2.0, 
e-learning 2.0, film 2.0 itd., co wskazuje na ważne przesunięcie komunikacyj-
ne, kulturowe i pokoleniowe1. 

Gdy mowa w tej publikacji o generacjach medialnych, czyli pokole-
niach: X, Y czy Z, nie sposób pominąć zagadnień związanych z tożsamo-
ścią i pamięcią (np. kulturową, komunikacyjną, translacyjną), komunikacją 
międzypokoleniową (np. model globalnego nastolatka) czy nowymi formami 
kooperacji i uczenia się w środowisku sieci. 

Te nowe wyzwania wymuszają także refleksję nad zmianami w obowiązu-
jących modelach, formach, treściach i strategiach kształcenia oraz w samych 
relacjach między uczniem a nauczycielem. W tym kontekście pojawiają się 
rozważania nad tradycyjnymi i posttradycyjnymi instytucjami edukacyjny-
mi, rolą mediów w edukacji ustawicznej oraz rozwoju człowieka w biegu jego 
życia czy edukacyjnymi kontekstami wykorzystywania mediów oraz kultury 
popularnej. 

Konieczne są także pewne przewartościowania i zmiany sposobu myśle-
nia odnośnie do edukacyjnego wykorzystania nie tylko mediów, elementów 

1 T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audio-
wizualnych, Katowice 2002.
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kultury medialnej czy popularnej, ale także twórczego nawiązywania w pro-
cesie kształcenia do doświadczeń uczniów i studentów dotyczących obsza-
rów ich codziennej egzystencji i codziennego życia.  

Edukacja medialna funkcjonuje także jako pole interdyscyplinarnych 
badań i studiów prowadzonych przez pedagogów, medioznawców, psycholo-
gów, filmoznawców, socjologów; jako obszar interdyscyplinarnych dyskusji 
i sporów praktyków z teoretykami, badaczy i nauczycieli oraz pracowników 
mediów i polityków decydujących o kierunkach i reformach edukacyjnych. 

Żywię nadzieję, iż książka ta wpisze się w nurt bieżących dyskusji nad 
tym zagadnieniem oraz pobudzi badaczy do dalszych studiów i badań po-
święconych zarówno edukacji medialnej, jak i rozwojowi kompetencji me-
dialnych i informacyjnych. Być może zainspiruje także decydentów oświa-
towych do podjęcia konkretnych działań na rzecz większej promocji idei 
edukacji medialnej w Polsce oraz wdrażania konkretnych działań i progra-
mów edukacyjnych, zarówno dla przedszkolaków, uczniów i studentów, jak 
i dla osób zajmujących się także zawodowo procesem kształcenia, wychowy-
wania i terapią uzależnień. W działaniach tych nie sposób oczywiście pomi-
nąć rodziców, opiekunów i wychowawców oraz osób w wieku senioralnym, 
którzy także powinni funkcjonować jako beneficjenci odpowiednich progra-
mów edukacyjnych, a nawet zostać włączeni w cały system takich działań, 
i to w formie systemowych programów w skali całego kraju. Zwłaszcza że 
edukacja formalna (zinstytucjonalizowana) jest obecnie jednym ze sposobów 
zdobywania wiedzy i kompetencji, także w odniesieniu do alfabetyzacji me-
dialnej. 

  



Rozdział I

EDUKACJA MEDIALNA:  
WPROWADZENIE DO DEBATY  

Edukacja medialna jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy teoretycznej 
i stosowanej, przy czym ta pierwsza (teoria) inspiruje rozwiązania dydaktycz-
ne i psychoedukacyjne, zaś praktyka życia codziennego i wyzwania współ-
czesności związane m.in. z dynamicznym rozwojem mediów motywują do 
nieustannych badań i tworzenia coraz bardziej nowoczesnych modeli i stra-
tegii kształcenia. 

Dziedzina ta wykorzystuje dorobek takich nauk, jak: pedagogika, filmo-
znawstwo, medioznawstwo, komunikologia, wiedza o kulturze, teoria litera-
tury, socjologia, antropologia, politologia, historia sztuki i estetyka oraz ich 
subdyscyplin, przykładowo: pedagogiki mediów, socjologii mediów czy este-
tyki mediów. Klasyczna definicja edukacji medialnej z 1989 roku zakłada, iż:

Celem edukacji medialnej jest rozwój pełnego i krytycznego rozumienia natury 
mass mediów, technik przez nie wykorzystywanych oraz ich wpływu. To forma 
edukacji, której celem jest wzrost świadomości studentów w zakresie rozumie-
nia i czerpania satysfakcji z tego, jak media pracują, jak tworzą znaczenia, jak są 
zorganizowane, jak konstruują rzeczywistość. Zadaniem edukacji medialnej jest 
również wyposażenie słuchaczy w umiejętność kreowania własnych produktów 
medialnych1.

Koncepcja edukacji medialnej jest także rozwijana przez wiele organizacji 
międzynarodowych, np. UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation)2, UNICEF (United Nations Children’s Fund), 
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) oraz 

1 Media Literacy:Essentials Survival Skills for the New Millenium, http://www.oise.utoron-
to.ca/orbit/mediaed_sample.html [dostęp 10.02.12].

2 Koncepcje edukacji medialnej mogą być rozpatrywane w ramach dwóch kluczowych 
działań UNESCO: obrony praw człowieka oraz tworzenia społeczeństwa wiedzy. Study Assess-
ment Criteria for Media Lieracy Levels. Final Report edited by EAVI for the European Comminison, 
Brussels, October 2009, p. 22 [dostęp 06.08.12].



11

struktury Unii Europejskiej, przede wszystkim Komisję Europejską, która 
nadzoruje badania związane z tą problematyką. W 2006 roku powstało ciało 
doradcze Komisji Europejskiej – Media Literacy Expert Group, zaś artykuł 
26 Dyrektywy usług mediów audiowizualnych (Audiovisual Media Service 
Directive) określa poziom edukacji medialnej w krajach członkowskich. Rada 
Europy wspiera działania krajów UE na rzecz rozwoju kompetencji medialnej 
ich obywateli – ważnym dokumentem potwierdzającym to zainteresowanie 
było Zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1466 (2000). 
W dokumencie tym akcentuje się problem dynamicznego rozwoju nowych 
technologii, które stanowią poważne wyzwanie dla ich użytkowników, do-
chodzi u nich m.in. do zacierania się granicy między światem realnym i wir-
tualnym oraz są narażeni na przemoc medialną. Cele edukacji medialnej 
w tym dokumencie są podporządkowane postawie protekcjonistycznej, tzn. 
ochronie użytkowników przed negatywnymi skutkami korzystania z me-
diów, zarówno w roli odbiorców, jak i producentów przekazów medialnych. 
W tych dyrektywach widać wyraźne odniesienie do trzech typów protekcjo-
nizmu wobec mediów3. Pierwszy z nich, tzw. protekcjonizm kulturalny, 
akcentuje fakt, iż media i przekazy medialne są pośledniejszą formą kultury 
o zasięgu masowym; drugi – protekcjonizm polityczny – ujmuje media 
jako narzędzie indoktrynacji politycznej, trzeci – protekcjonizm moral-
ny – upatruje w nich źródło rozkładu moralnego i upadku podstawowych 
wartości społecznych. We wszystkich trzech przypadkach edukacja medialna 
jest postrzegana jako antidotum na negatywny wpływ mediów, jako rodzaj 
„szczepionki”, która w założeniu ma uodpornić odbiorców i użytkowników 
na negatywne wpływy nowych technologii i kultury medialnej.

Pojawiły się także zalecenia adresowane do państw członkowskich Unii 
Europejskiej, by rozwijały one kompetencje medialne swoich obywateli, ini-
cjowały i wdrażały programy edukacyjne w tym zakresie, zwłaszcza dla na-
uczycieli, by wspierały działania na rzecz społecznej promocji idei edukacji 
medialnej oraz kreowały fora dialogu między – zainteresowanymi sprawą – 
podmiotami i grupami interesu. 

Ważną rolę odegrały także dokumenty wypracowane i przyjęte przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej podczas VII Konferencji Ministe-
rialnej na temat polityki medialnej, która odbyła się w Kijowie w dniach 10 
– 11 marca 2005 roku. Wówczas wyznaczono zadania Rady Europy w zakre-
sie edukacji medialnej na kolejne cztery lata. W grudniu 2007 roku przyję-

3 A. Burn, Świadomość mediów – sześć stojących przed nami wyzwań, 2011, http://www.
nina.gov.pl/edukacja/artykul/2011/10/26/świadomość-mediów-sześć-stojących-przed-nami-
-wyzwań-(1-3)-andrew-burn [dostęp 20.03.12]. Koncepcję protekcjonizmu wobec mediów 
stworzył David Buckingham.
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to Dyrektywę usług mediów audiowizualnych (2007/65/EC), która między 
innymi uzasadnia konieczność podnoszenia kompetencji medialnej wśród 
wszystkich obywateli UE, akcentując zagrożenia związane z bezkrytycznym 
odbiorem mediów (art. 26 dyrektywy)4. 

Komisja Europejska odnosi się do wszystkich mediów w trzech obszarach: 
edukacji medialnej w komunikacji biznesowej, edukacji medialnej w twórczo-
ści audiowizualnej oraz edukacji medialnej on-line. Globalizacja sprzyja two-
rzeniu przyjaznego środowiska dla edukacji medialnej, inicjatywy te wspierają 
nie tylko UNESCO, UNICEF, Komisja Europejska, ale także m.in.: Council 
of Europe, Alliance of Civilizations, ISESCO, SEGIB, Liga Arabska, Nordi-
com’s International Clearing – House on Children, Youth and Media.  

W ramach UNESCO od wielu lat podejmowane są inicjatywy na rzecz 
propagowania edukacji medialnej: już w 1971 organizacja ta podkreślała 
wagę kompetencji informacyjnych, co zostało ujęte w raporcie „Uczyć się, 
aby być”5.  

Warto wspomnieć także o Deklaracji z Grünwaldu przyjętej w 1982 roku, 
w której podniesiono tę kwestię na gruncie międzynarodowym. Trzy kolejne 
ważne inicjatywy UNESCO związane z problematyką edukacji medialnej to: 
Konferencja w Tuluzie w 1990 roku, Konferencja w Wiedniu w 1999 roku 
oraz Seminarium w Sewilli w  2002 roku. Te trzy ostatnie inicjatywy spra-
wiły, iż zwrócono uwagę na: narodowe i regionalne zróżnicowanie edukacji 
medialnej i konieczność specyficznego profilowania tych zagadnień w po-
szczególnych krajach, obligatoryjną potrzebę uwzględniania problematyki 
medialnej w ramach edukacji formalnej. Ponadto podkreślano konieczność 
łączenia jej z edukacją obywatelską oraz (Seminarium w Sewilli) potrzebę 
włączania pozaszkolnych i pozauniwersyteckich środowisk w edukowanie 
medialne. Chodzi bowiem o wykorzystywanie różnych form edukacji nie-
formalnej (np. prowadzonej w środowisku domowym) oraz angażowania 
wszystkich aktorów społecznych (potencjalnie i realnie) zainteresowanych 
tym zagadnieniem, a w rezultacie – wyzwolenie i  konsolidację kapitału spo-
łecznego, ekonomicznego i kulturowego wokół tej sprawy. Ważnym czyn-
nikiem jest także – w tej propozycji – integracja różnych środowisk, np. 
edukacyjnego i biznesowego (zwłaszcza podmiotów związane z rynkiem me-
dialnym). Istotne jest jednak, by wszystkie zaangażowane w sprawę strony 
rozumiały istotę i cele edukacji medialnej, potrafiły poprawnie zdefiniować 

4 M. Borkowska, E. Murawska-Najmiec, P. Stępka, A. Woźniak, Organizacje międzyna-
rodowe oraz wybrane państwa wobec edukacji medialnej, Analiza Biura KRRiTV, nr 2 (marzec 
2010), s. 2, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2010_02_edu_
medialna.pdf  [dostęp 19.02.12].

5 E. Faure, Uczyć się, aby być, tł. Z. Zakrzewska, Warszawa 1975.
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swoją rolę w promowaniu i rozwijaniu tych zagadnień oraz dostrzegały nie 
tylko społeczny, ale także swój partykularny interes angażowania się w takie 
działania. 

Z punktu widzenia uczestnika tych procesów istotne jest rozróżnienie na 
konteksty: formalne i nieformalne. Natomiast biorąc pod uwagę zawartość 
mediów, warto podkreślić edukacyjny potencjał samych mediów, który może 
determinować oba wcześniej wymienione konteksty, tzn. wpływać na formy 
i treści kształcenia. Tabela 1 zawiera obrazowy przegląd tych zagadnień. 

Tabela 1. Formalne i nieformalne konteksty edukacyjne

Konteksty Aktorzy Kompetencje Procesy
Personalny Dorośli,

dzieci  
i młodzież

Indywidualne kompetencje 
potrzebne do korzystania 
z mediów i nowych techno-
logii

Warunki dostępu i wykorzystania 
indywidualnych umiejętności 
nabywanych w toku rozwoju 
indywidualnego

Rodzinny Rodzice 
i opiekuno-
wie

Dzieci 
i młodzież

Kompetencje do korzysta-
nia z mediów i technologii 
informacyjnych i kompe-
tencje związane z edukacją 
medialną

Kompetencje związane ze 
zbiorowym (kolektywnym) 
uczeniem się poprzez media 
i technologie informacyjne

Domowe warunki dostępu i wy-
korzystania rodzinnej edukacji 
medialnej

Działania w zakresie produkcji 
rodzinnych przekazów medial-
nych 

Formalna 
edukacja

Legislatorzy 
i autorytety

Nauczyciele 
i edukatorzy

Rodzice 
i opieku-
nowie

Studenci

Kompetencje w zakresie re-
gulacji i nakładania sankcji 
w odniesieniu do rzeczy-
wistości komunikacyjnej 
i edukacji medialnej

Instytucjonalne i  kolektyw-
ne kompetencje nauczycieli 
w odniesieniu do sprawo-
wania opieki i edukacji 
medialnej

Osobiste kompetencje ro-
dziców; osobiste i zawodowe 
kompetencje  nauczycieli 
i opiekunów

Kompetencje w zakresie 
kolektywnego uczenia się 
i kształcenia   

Warunki dostępu i korzystania 
z technologii informacyjnych; 
wytyczne i programy; działania 
związane z edukacją medialną; 
działania związane z produkcją 
przekazów medialnych
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Media Legislatorzy 
i autorytety

Firmy

Profesjona-
liści

Odbiorcy

Kompetencje w zakresie  
polityki edukacyjnej doty-
czące edukacji medialnej 
oraz polityki edukacyjnej

Kompetencje w zakresie 
promocji edukacji medialnej

Kompetencje w zakresie po-
lityki edukacyjnej odnośnie 
do edukacji medialnej

Zbiorowe kompetencje w za-
kresie edukacji medialnej

Warunki w zakresie regulacji 
rynku mediów i uczestnictwa 
(w kulturze medialnej); dystrybu-
cja i promocja działań; publiczne 
kompetencje i uczestnictwo

Obywatele Stowarzy-
szenia

Indywidual-
ni obywatele

Kompetencje w zakresie 
rozwoju, przygotowywania 
i oceny projektów w zakresie 
edukacji medialnej; umiejęt-
ność synergii;

Kompetencje obywatelskie

Warunki regulacji aktywności 
obywatelskiej i uczestnictwa; 
tworzenie i promocja  działań 
związanych z edukacją medial-
ną; indywidualne kompetencje 
i partycypacja

Źródło: J.M.P. Tornero, T. Varis, UNESCO Institute for Information Technologies in Eduaction, Rus-
sian Federation, 2010, p. 47

Wspomniana wcześniej konferencja w Sewilli wpłynęła także na inne 
działania Komisji Europejskiej, która od 1999 roku interesuje się konsekwen-
cjami użytkowania komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Dowodem 
tej troski jest program „Bezpieczny Internet”: jego celem było przeciwdzia-
łanie potencjalnie negatywnym wpływom tego medium, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o dostęp do informacji, w których obecne są treści związane z seksem lub 
przemocą, oraz działań w sieci skutkujących utratą prywatności. 

W 2000 roku, by w pełni rozwijać potencjał społeczeństwa informacyj-
nego, a jednocześnie prowadzić edukacyjne formy działalności prewencyjnej, 
Komisja zdecydowała się na wyłonienie grupy wysoko wykwalifikowanych 
ekspertów, których zadaniem miało być wypracowanie strategii promocji 
kompetencji cyfrowej wśród obywateli UE. W ramach tych działań w 2004 
roku powstała publikacja J.M. P. Tornero pt. Promoting Digital Literacy. Final 
Report6, w której autor wyraźnie zaznaczał, iż zmianom i wyzwaniom tech-
nologicznym współczesnej cywilizacji medialnej powinna towarzyszyć kul-
turowa transformacja, przemiany edukacyjne i instytucjonalne oraz ewolucja 

6 http:// www.EAC/76/03.ec.europa.eu/education/archive/elearning/doc/studies/dig_lit_
en.pdf [dostęp 10.01.13]
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mentalności obywateli, dotycząca słuszności idei edukacji medialnej. Po-
nieważ Komisja Europejska skoncentrowała swoje zainteresowania na In-
ternecie, do priorytetowych działań należało: dostarczenie technologii (np. 
wyposażanie szkół w dostęp do Internetu i komputera) oraz materiałów edu-
kacyjnych związanych z tym medium. Działania te kontynuowano do 2004 
roku, kiedy okazało się, że brak spójnej polityki edukacyjnej powoduje, iż 
wysiłki Komisji przyniosły jedynie niepowodzenie, zaś grupy społeczne, do 
których adresowano te działania, nie przyswoiły sobie kompetencji informa-
cyjnych i medialnych w takim zakresie, w jakim tego oczekiwano. Przeważy-
ły czynniki psychologiczne: potencjalni beneficjenci programu nie dostrze-
gali wagi posiadania tych umiejętności, a przez to nie mieli motywacji do ich 
rozwijania. W odpowiedzi na te niepowodzenia Komisja Europejska wsparła 
tzw. ilościową politykę edukacyjną (więcej komputerów, więcej Internetu, 
więcej zajęć) programem działań nastawionym na inicjowanie zmian w tzw. 
klimacie kulturowym. Chodziło o przekonanie uczestników programu, iż 
kompetencje cyfrowe są istotnym kapitałem kulturowym, który mogą oni 
wykorzystać w przestrzeni codziennego życia. 

Od czasów konferencji w Grünwaldzie stało się jasne, że kompetencje 
informacyjne i medialne powinny być rozwijane równolegle z uwagi na po-
stępujący proces cyfryzacji oraz status Internetu jako metamedium. Digital-
ne (cyfrowe) kompetencje zaczęły być zatem rozpatrywane w ramach zbioru 
kompetencji przynależących do kompetencji medialnej. Te ostatnie zaczęto 
postrzegać jako system umiejętności ujęty w formie piramidy kompetencji 
(na wzór piramidy potrzeb Abrahama Maslowa). Na samym szczycie pirami-
dy znajdują się kompetencje związane z komunikacją i kreatywną produkcją. 

Dla utrwalenia międzynarodowego znaczenia edukacji medialnej ogrom-
ną rolę odgrywały kolejne inicjatywy. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć wagę 
Proklamacji z Aleksandrii (2005 rok) o Kompetencji Informacyjnej i Ucze-
niu Ustawicznym oraz wspomnieć o światowym spotkaniu w Paryżu w 2007 
roku (UNESCO Paris Agenda), na którym – w nawiązaniu do wcześniejszej 
Deklaracji – opracowano 12 Zaleceń dla państw członkowskich. W punkcie 
pierwszym stwierdzono, że edukacja medialna powinna obejmować wszyst-
kie media, bez względu na ich naturę i technologię. Zaproponowano tak-
że, żeby problematyka ta była włączana do programów szkolnych, zgodnie 
z ideą demokratyzacji dostępu do edukacji i kultury. Tak zwana inkluzyw-
na koncepcja edukacji medialnej stawia przed sobą trzy priorytetowe 
zadania: a) umożliwienie wszystkim ludziom dostępu do mediów, które są 
potencjalnym narzędziem rozumienia społeczeństwa i udziału w życiu de-
mokratycznym; b) rozwijanie umiejętności krytycznej analizy przekazu, 
zarówno informacji, jak i rozrywki; c) popieranie produkcji, kreatywności 
i interaktywności na różnych płaszczyznach komunikacji medialnej. 
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Kompetencje związane  
z krytycznym rozumieniem 

mediów  

Kompetencje związane z dostępem  
i użyciem mediów 

 Kompetencje  
związane  

z komunikacją  
i kreatywną produkcją 

Schemat 1. Piramida kompetencji 
Źródło: opracowania własne na podstawie J.M.P. Tornero, T. Varis, UNESCO Institute for Information 
Technologies in Education, Russian Federation, 2010, p. 74   

W punkcie drugim zaleca się wzmocnienie relacji między edukacją me-
dialną a promowaniem różnorodności kulturowej i działań związanych z po-
szanowaniem praw człowieka, a w związku z tym – w punkcie trzecim – optu-
je się za określeniem „zestawu” podstawowych umiejętności do opanowania 
na poszczególnych poziomach edukacyjnych, a także sposobów ich oceny. 

W punkcie czwartym podkreśla się konieczność włączenia edukacji me-
dialnej do programów kształcenia nauczycieli, zaś w punkcie piątym potrze-
bę zaprojektowania adekwatnych metod dydaktycznych i podejść pedago-
gicznych. 

W punkcie szóstym dostrzega się konieczność integracji wokół idei eduka-
cji medialnej wszystkich uczestników systemu edukacyjnego (tzn. nauczycieli, 
twórców programów, dyrektorów szkół, urzędników i decydentów oświato-
wych, ekspertów itp.), w tym także (punkt siódmy Zaleceń) zainteresowanych 
tym problemem przedstawicieli sfery społecznej (m.in. rodzin, stowarzyszeń, 
środowisk zawodowo związanych z mediami) oraz organów regulacyjnych. 

W punkcie ósmym, zgodnie z ideą edukacji ustawicznej, zakłada się, iż 
problematykę edukacji medialnej należy wprowadzić do kursów i zajęć dla 
dorosłych. W punkcie dziewiątym dostrzega się konieczność rozwijania edu-
kacji medialnej i interdyscyplinarnych badań z nią związanych na poziomie 
szkolnictwa wyższego. 
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Punkt dziesiąty dotyczy konieczności tworzenia i systematycznego 
rozwijania sieci badawczych w dziedzinie edukacji medialnej na poziomie 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Z tym związana jest treść je-
denastego zalecenia poświęconego konieczności organizowania wymiany 
międzynarodowej w celu upowszechniania tzw. dobrych praktyk dotyczą-
cych edukacji medialnej oraz wymiany informacji o podejmowanych w tym 
zakresie działaniach w poszczególnych państwach. 

Ostatni punkt Zaleceń tyczy się podejmowania działań na rzecz wzrostu 
świadomości społecznej i mobilizowania decydentów politycznych do umac-
niania idei edukacji medialnej przez UNESCO oraz organizacje międzynaro-
dowe, przede wszystkim Radę Europy oraz Unię Europejską7.  

Wytyczne dla poszczególnych krajów stowarzyszonych w UE znajdują się 
także w raportach z badań, które stanowią istotne źródło informacji na temat 
współczesnych sposobów rozumienia tego problemu. Idea promowania eduka-
cji medialnej pojawia się w Deklaracji i Planie Działania Światowego Szczytu 
nt. Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS, Genewa, 2003)8. Z kolei uchwalo-
na z udziałem UNESCO Deklaracja z Fezu (na I Międzynarodowym Forum 
Kompetencji Medialnej i Informacyjnej, który odbył się w Fezie w Maroku 
w dniach 15–17 czerwca 2011 roku) głosi, że w dobie rozwoju cywilizacji me-
dialnej kompetencja medialna i informacyjna stanowią podstawowe prawo 
człowieka i są niezbędnym warunkiem podnoszenia jakości życia oraz zrów-
noważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Podczas tej 
ważnej konferencji, w której uczestniczyło ponad 200 delegatów z 40 krajów, 
ogłoszono publikację UNESCO Media and Information Literacy. Curriculum for 
Teachers. Składa się ona z dwóch części – programu kształcenia nauczycieli 
edukacji medialnej i zakresu kompetencji oraz modułów dydaktycznych. Na 
forum opracowano także Deklarację z Fezu, która odwołuje się do działań wy-
tyczonych kolejno przez Deklarację Grünwaldzką oraz Agendę Paryską. 

Polski Komitet IFAP UNESCO uznaje za słuszne postulaty Deklaracji 
z Fezu w zakresie: konieczności przeprowadzenia krajowych badań diagno-
zujących kompetencje medialne i informacyjne, zwłaszcza wśród młodzieży; 
włączenie kompetencji informacyjnej i medialnej w ramy edukacji formal-
nej i nieformalnej (rodzina, organizacje pozarządowe, biblioteki czy domy 
kultury) jako wyraz nowej edukacji obywatelskiej; budowania sieci szkół 

7 Mapping Media Education Policies in the World. Visions, Programmes and Challenges, United 
Nations Alliance of Civilizations UNESCO, European Commission, Grupo Comunicar, 2009.

8 Declaration of Principles, Building the Information Society: a  global challenge in the new 
Millennium, Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 12 December 2003; Plan of Action, Doc-
ument WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 December 2003, http://www.itu.int/wsis/documents/
doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160 [dostęp 10.02.12].
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wyższych oraz krajowych i regionalnych instytutów/centrów prowadzących 
działania w zakresie kompetencji informacyjnej i medialnej; ustanowie-
nia światowego tygodnia kompetencji medialnych i informacyjnych. Przez 
polski Komitet IFAB edukacja medialna jest łączona także z zagadnieniem 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Kompetencja informacyjna stanowi także jeden z priorytetów Progra-
mu Informacja dla wszystkich UNESCO (IFAP). UNESCO uznaje, że kon-
wergencja mediów i telekomunikacji napędzana przez erę cyfrową sprawia, 
że kompetencja informacyjna i medialna powinny być rozpatrywane łącz-
nie9. Parlament Europejski wzywa do traktowania edukacji medialnej jako 
ogólnoeuropejskiego fundamentu procesu kształcenia ustawicznego. Orga-
nizacja ta rozpatruje oba wymienione typy kompetencji w kontekście art. 
19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł ten głosi, iż: „Każdy 
człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; pra-
wo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, 
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, 
bez względu na granice”. W związku z tym edukacja medialna ma – w zamie-
rzeniu – zagwarantować realizację tego uniwersalnego prawa.  

Komisja Europejska formułuje także wskazania dla krajów członkow-
skich, które mają przyczyniać się do równomiernego rozwoju polityki eduka-
cyjnej w Europie. Poniżej znajduje się przykładowa lista takich postulatów:

1. Krytyczne rozumienie jako kluczowy czynnik rozwoju polityki pro-
mującej edukację medialną.

2. Promowanie obywatelskiego zaangażowania jako kluczowy kompo-
nent pełnego i aktywnego europejskiego obywatelstwa.

3. Zachęcenie rządów poszczególnych krajów UE i decydentów medial-
nych, by uczestniczyły w monitorowaniu i wzmacnianiu idei edu-
kacji medialnej oraz promowały je w swoich własnych działaniach 
i w relacjach międzynarodowych w formie tzw. dobrych praktyk.

4. Monitowanie i rozszerzanie dostępu do technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

5. Promowanie publicznej debaty i wiedzy na temat edukacji medialnej.
6. Wzmacnianie zintegrowanych działań dotyczących edukacji medial-

nej, uwzględniających zarówno specyficzne cele narodowe, jak i mię-
dzykulturowe zagadnienia.

7. Podtrzymywanie roli organizacji obywatelskich oraz związanych 
z nimi inicjatyw społecznych celem wzmacniania demokratycznej 
kultury oraz wspólnych wartości.

9 Patrz strona internetowa UNESCO: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID= 
31434&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostep 16.03.12].
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8. Wzmacnianie aktywnego zaangażowania ze strony przemysłu me-
dialnego, a zwłaszcza mediów audiowizualnych10.

Z kolei w raporcie Komisji Europejskiej z 2 maja 2009 roku czytamy:

Edukacja medialna może być definiowana jako umiejętność pozyskiwania, ana-
lizy i oceny  znaczenia obrazów, dźwięków i informacji, z którymi współcześnie 
się stykamy w codziennym życiu, i które stanowią istotną część współczesnej 
kultury, jak również jako umiejętność kompetentnego komunikowania się za 
pośrednictwem dostępnych mediów na poziomie podstawowych relacji społecz-
nych. Edukacja medialna odnosi się do wszystkich mediów, łącznie z  telewizją 
i filmem, radiem, zarejestrowaną muzyką, mediami drukowanymi, Internetem 
i innymi nowymi cyfrowymi technologiami komunikacyjnymi11.

Edukacja medialna, zgodnie z dalszymi założeniami raportu, służyć ma 
rozwijaniu: kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie 
wiedzy, umiejętności związanych m.in. z: dostępem do mediów, oceną na-
pływających informacji oraz tworzeniem własnych przekazów i komuniko-
wania się z innymi przy wykorzystaniu technologii medialnych. Nabywanie 
tych umiejętności stanowi kluczowy element takich działań UE, jak: promo-
cja wolności wypowiedzi, prawo do informacji, wzmacnianie demokratycz-
nych zasad w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie dialogu 
międzykulturowego oraz rozwój świadomości obywateli jako konsumentów 
i użytkowników mediów.  Do tych postaw i wartości nawiązują kolejne ini-
cjatywy międzynarodowe inspirowane przez UNESCO. 

Przykładowo Deklaracja Moskiewska powstała na Międzynarodowej 
Konferencji na temat roli kompetencji medialnych i informacyjnych dla 
rozwoju społeczeństwa wiedzy została zorganizowana w Moskwie (24.06 – 
28.06.2012) w ramach przewodnictwa Rosji w programie UNESCO „Infor-
macja dla Wszystkich” (IFAP). Zgromadziła ona 120 uczestników z 40 kra-
jów, przedstawicieli instytucji działających na polu informacji, komunikacji, 
mediów, alfabetyzacji medialnej, nowych technologii oraz innych reprezen-
tantów instytucji publicznych. Deklaracja Moskiewska nawiązuje do usta-
leń wcześniejszych konferencji i deklaracji, m.in. z Grünwaldu (1982), Pragi 
(Towards an Information Literate Society (2003)), Aleksandrii (Beacons of the 
Information Society (2005)) czy z Fezu (2011)12.  

10 Źródło: Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels. Final Report edited by EAVI 
for the European Commission, Brussels, October 2009, pp. 13–14. 

11 Media Literacy Study. The Framework. Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels. 
Final Report edited by EAVI for the European Commission, Annex B, Brussels, October 2009.

12 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/
Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf [dostęp 23.12.12].
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Celem konferencji było m.in. podniesienie świadomości podmiotów 
społecznych na temat znaczenia i roli kompetencji informacyjnych i medial-
nych (KIM), zwłaszcza wśród pracowników mediów, oświaty, przedstawicie-
li rządu; nakreślenie strategii służących promocji tych zagadnień w Federa-
cji Rosyjskiej oraz w krajach europejskich i pozaeuropejskich; wzmocnienie 
współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji medialnej; identyfikowa-
nie i promowanie tzw. dobrych praktyk w tym zakresie. Twórcy Deklaracji 
Moskiewskiej podkreślili znaczenie kompetencji informacyjnych i medial-
nych w odpowiedzi na zmiany środowiska pracy i życia, zdeterminowanych 
dynamicznym rozwojem mediów oraz technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Zdaniem sygnatariuszy Deklaracji, alfabetyzacja medialna w spo-
sób istotny przyczynia się do podniesienia jakości życia osoby wyposażonej 
w stosowne kompetencje. Autorzy zwrócili także uwagę na szereg barier, 
m.in. komunikacyjnych, edukacyjnych czy ekonomicznych, utrudniają-
cych lub wręcz uniemożliwiających osiągnięcie tego celu: brak infrastruk-
tury, dostępu do źródeł informacji, cenzura, komercjalizacja, prywatyzacja 
i monopolizacja informacji, bariery prawne, brak szacunku i zrozumienia 
dla kulturowej i językowej różnorodności, brak świadomości w zakresie dłu-
goterminowej ochrony informacji cyfrowej, jak również brak współpracy 
międzysektorowej i interdyscyplinarnej w skali lokalnej, narodowej i mię-
dzynarodowej pomiędzy zainteresowanymi stronami13. Kompetencja infor-
macyjna i medialna zostały natomiast opisane jako zestaw/kombinacja wie-
dzy, postaw, umiejętności i działań potrzebnych, by pozyskiwać, analizować, 
oceniać, wykorzystywać, produkować i przekazywać informację oraz wiedzę 
w twórczy, legalny sposób z uwzględnieniem praw człowieka.

UNESCO i UNICEF jako struktury Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych wyraźnie podkreślają w swoim statucie, zaleceniach i programach: 
prawo dostępu do informacji, konieczność rozwijania kompetencji komuni-
kacyjnych, medialnych i kulturowych oraz zdobywania wiedzy niezbędnej 
do budowania społeczeństwa demokratycznego, prawo wolności słowa czy 
ochronę dziedzictwa narodowego (UNESCO)14. Podkreśla się także potrzebę 
łączenia edukacji medialnej z ideą nowego humanitaryzmu jako odpowiedź 
na wyzwania współczesnego globalnego multikulturowego społeczeństwa15. 
Choć filozofia antropocentryczna (human-centred philosophy) i  tzw. rozwojo-

13 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/
Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf [dostęp 23.12.12].

14 http://www.unesco.org/new/en/custom-search/?cx=000136296116563084670%3Ah-
14j45a1zaw&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Media+literacy&hl=en&sa=ok&si-
teurl=www.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Feducation%2F [dostęp 20.12.12]

15 J.M.P. Tornero, T. Varis, Media Literacy and New Humanism, UNESCO Institute for 
Information Technologies in Eduaction, Russian Federation, 2010.
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wy humanizm (evolutionary humanism) były już akcentowane przez pierwsze-
go generalnego dyrektora UNESCO Sir Juliana Sorella Huxleya, to w do-
bie globalizacji i rozwoju społeczeństwa planetarnego powstała idea nowego 
humanizmu, która stała się przewodnią ideą UNESCO, także w odniesieniu 
do działań związanych z edukacją medialną. Nowy humanizm implikuje 
szacunek wobec wielości i różnorodności kulturowej, wsparcie dla rozwoju 
mediów służących tej idei oraz wszelkich dążeń związanych z nową kulturą 
pokoju. Hasło to zawiera w sobie także ideę badania i rozwijania cyfrowej 
i medialnej kompetencji w kontekście tzw. edukomunikacji oraz proklamuje 
różne formy przeciwdziałania depersonalizującym skutkom mediów i no-
wych mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współcześnie 
rozpatruje się edukację medialną w perspektywie dialogu interkulturowego 
oraz w kontekście działań „translatorskich” i interpretacyjnych związanych 
z zagadnieniami kulturowego przekładu oraz otwarcia się na Innego16. Edu-
kacja medialna jest w kontekście nowego humanizmu postrzegana jako głęb-
szy (na miarę wyzwań naszych czasów) proces humanizacji obywateli oraz 
wzmacniania godności osoby ludzkiej. Podkreśla się także w obrębie tego po-
dejścia, iż posiadanie nowych kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 
czy medialnych i informacyjnych przyczynia się do rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz społeczeństwa wiedzy. 

Co warte podkreślenia, hasło nowego humanizmu zasadniczo korespon-
duje z wizją edukacji kulturowej rozwijaną od wielu lat także przez polskich 
pedagogów (m.in.: Irenę Wojnar,  Bogdana Suchodolskiego) oraz  jest mocno 
akcentowane we współczesnych pracach naukowo-badawczych, tzn. książ-
kach, raportach z badań oraz programach edukacyjnych z zakresu pedagogi-
ki i edukacji kulturowej oraz międzykulturowej. 

Idee nowego humanizmu korespondują zwłaszcza z opisem katego-
rii „edukacja kulturowa” w ujęciu pedagogicznym. Dzierżymir Jankowski 
wyodrębnił trzy sposoby rozumienia tego pojęcia: edukacja kulturowa jest 
opisywana po pierwsze jako forma edukacji humanistycznej, której celem 
jest wprowadzanie jednostki „w świat wartości uznanych za szczytne ideały 
i osiągnięcia kultury europejskiej i światowej”; po drugie – jako forma edu-
kacji estetycznej nastawionej na wychowanie jednostki do sztuki i umiejęt-
ności obcowania z nią i z pięknem; po trzecie – jako wychowanie „do uczest-
nictwa w kulturze symbolicznej w drodze kształtowania kompetencji 

16 D. Badarch, 2010, Foreword, [in:] J.M.P. Tornero, T. Varis, Media Literacy and New 
Humanism, UNESCO Institute for Information Technologies in Eduaction, Russian Federa-
tion, 2010. 
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kulturalnej, stanowiącej psychologiczną podstawę aktywności jednostki 
w świecie”17. 

Edukacja kulturowa, której istotnym komponentem, a współcześnie na-
wet filarem jest edukacja medialna, obejmuje trzy sfery kultury: symbolicz-
ną, materialną oraz społeczną. W Polsce otwarcie na problematykę kształce-
nia kulturowego, podejmowaną w duchu otwarcia na inność i różnorodność 
kulturową oraz tzw. dialog interkulturowy, stało się szczególnie wyraźne po 
przełomie 1989 roku, a świadomość wagi tych zagadnień narastała systema-
tycznie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej18. Jej wzrostowi nie to-
warzyszyły jednak kompetentne i całościowe programy nauczania dotyczące 
edukacji medialnej19.

UNICEF to organizacja stworzona dla dzieci na całym świecie w tro-
sce o ich zdrowie, edukację, równość, ochronę prawną; wpływa na decyden-
tów politycznych oraz instytucje zajmujące się ochroną praw dziecka, także 
w kontekście obecności ich racji w systemie medialnym. Aktywizuje i wspie-
ra młodych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, by wykorzystywali me-
dia jako forum prezentacji swoich poglądów oraz do obrony partykularnych 
interesów swojej grupy. Konwencja Praw Dziecka przyjęta w Oslo w 1999 
roku akcentuje wagę relacji między systemem medialnym a prawami dziec-
ka, zwracając uwagę na rolę mediów w najważniejszych aspektach jego życia: 
edukacji, wolności słowa i prawa do ekspresji, zabawie, kreowania tożsamo-
ści, zdrowia, godności oraz szacunku do własnej osoby. 

Uczestnicy konwencji (Oslo Challenge) sformułowali 5 priorytetów, 
o które zabiega ta organizacja, a mianowicie: dostęp do mediów i nowych 
mediów, do edukacji medialnej i kształcenia, do uczestnictwa w mediach, 
do ochrony przed szkodliwym wpływem mediów oraz przemocą na ekranie, 
podkreślenie roli mediów w ochronie dziecka oraz promowaniu jego praw20. 
Uczestnicy Oslo Challenge określili także wskazania dla rządów, organizacji 
państwowych, instytucji medialnych, dzieci, młodych ludzi, sektora prywat-
nego (w tym właścicieli mediów komercyjnych, rodziców, nauczycieli, na-

17 D. Jankowski, Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej, 
[w:] D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, Poznań 1996, s. 46.

18 M. Lipińska (oprac.), „Edukacja kulturalna dzieci i  młodzieży. Problemy i  wyzwa-
nia”, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu pod 
patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka 14 stycznia 2003 r., Warszawa;  
H. Depta, J. Półturzycki, H. Solarczyk, Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań między-
kulturowych, Warszawa–Płock 2004; B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja 
kulturalna dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2000.

19 Edukacja medialna w Polsce. Raport przygotowany przez zespół W. Godzica dla KRRiT, 
2000, Warszawa.

20 http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html [dostęp 23.02.12].
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ukowców, badaczy), jak można praktycznie zaangażować się w: badanie, roz-
wój, monitorowanie i aktywne uczestnictwo w złożonych relacjach między 
dziećmi a mediami. W odpowiedzi na te zalecenia UNICEF stworzył stronę 
internetową zwaną MAGIC (Media Activities and Good Ideas)21. 

1.1. Edukacja medialna: znaczenie pojęcia  
i geneza dyscypliny

Nazwa tej stosunkowo nowej dyscypliny (media literacy), tłumaczona 
także jako kompetencja medialna, przyjęła się głównie w krajach angloję-
zycznych i Stanach Zjednoczonych, między innymi w związku z rozwojem 
(głównie w Anglii) badań kulturowych (ang. culture studies)22. Wielka Bry-
tania jest do tej pory wiodącym krajem, jeśli chodzi o rozwój teorii i badań 
dotyczących tej tematyki. Do światowej czołówki, zgodnie z ustaleniami Ko-
misji Europejskiej,  należą także: Australia, Nowa Zelandia i Kanada23. 

W latach 60. XX wieku na fali kontekstowego badania kultury i litera-
tury pojawiła się w tych państwach idea kształcenia kompetencji medial-
nych (ang. media literacy). W tym okresie nastąpiła także zmiana podejścia 
do mediów: z protekcjonistycznego na akcentujące wagę i potrzebę badania 
kultury popularnej. Zmiana paradygmatu, znanego jako paradygmat sztuki 
popularnej, pociągnęła za sobą dalszą ewolucję: w latach 70. zainteresowano 
się krytyką ideologiczną mediów i zwrócono uwagę na tzw. medialne repre-
zentacje rzeczywistości, co zaowocowało kolejną zmianą perspektywy badaw-
czej, określaną jako paradygmat reprezentatywności mediów. 

Szkocja w latach 80. XX w. niezależnie od Wielkiej Brytanii, zaczęła 
wdrażać swój system edukacji medialnej, natomiast w Anglii od 1990 roku 
zaczęto nauczać tych zagadnień w ramach zajęć z języka ojczystego. Rozwój 
takich instytucji, jak: British Film Institute, the English and Media Center, 
Film Education i the Center for the Study of Children, Youth and Media 
w Instytucie Edukacji w Londynie przyśpieszyły reformy w tym zakresie. 
Problematyka edukacji medialnej jest obecna w reformach i programach 
edukacyjnych w krajach skandynawskich  (Szwecja, Norwegia, Dania) od  

21 http://www.unicef.org/magic/ [dostęp 06.09.12].
22 Por. też: Ch. Jenks, Kultura, tł. W.J. Burszta, Poznań 1992, s. 194–206. 
23 Media Literacy Information in New Zealand: a comparative assessment of current data in re-

lation to adults, http://www.bsa.govt.nz/assets/Research/Media-Literacy-Information-in- New-
Zealand-BSA2007.pdf [dostęp 06.08.12].
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lat 70. Współcześnie pozostaje pod silnym wpływem dokonań Brytyjczyków 
oraz Kanadyjczyków24. 

W tym samym czasie w latach 60. XX w. w Polsce dojrzewał pomysł wy-
korzystania mediów w procesach wychowawczych i edukacyjnych; krystali-
zowały się takie subdyscypliny pedagogiki, jak technologia kształcenia, czy 
od lat 70. ubiegłego wieku – dydaktyka mediów. Mimo pokrewieństwa eduka-
cji medialnej z wymienionymi subdyscyplinami pedagogiki badacze związani 
z tymi ostatnimi traktowali media instrumentalnie, głównie w funkcji środ-
ków dydaktycznych wspomagających proces uczenia się i nauczania, zgodnie 
z klasyczną ideą poglądowości zgłaszaną przez czeskiego reformatora i kla-
syka pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego. Perspektywa ta dominuje tak-
że wśród polskich pedagogów i psychologów, przy czym zwłaszcza ci ostatni 
wciąż podkreślają zagrożenia płynące ze strony mediów dla rozwoju człowie-
ka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Tej protekcjonistycznej postawie badaw-
czej podporządkowane jest dość schematyczne, uproszczone i monolityczne 
postrzeganie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wy-
nika przede wszystkim z braku kompleksowej wiedzy na temat historii i teo-
rii mediów, odnośnie do poszczególnych gatunków i formatów medialnych, 
czy w końcu strategii użytkowania i wytwarzania tych produktów25. 

Pedagodzy medialni próbują ponadto zawłaszczyć terytorium edukacji 
medialnej, uważając ją za praktyczny aspekt teorii i badań prowadzonych na 
ich rodzimym terenie. W ten sposób edukacja medialna często jest sprowa-
dzana do wypełniania i realizowania dyrektyw tworzonych na gruncie pe-
dagogiki mediów. Demonizacji zwłaszcza tzw. nowych mediów służy także 
pojawienie się nowych form uzależnień medialnych (np. od gier kompute-
rowych, rzeczywistości wirtualnej, cyberhazardu), co – z kolei – dostarcza 
argumentów negatywnie zorientowanym na tę sferę badaczom i praktykom, 
głównie psychopedagogom i terapeutom.      

W krajach niemieckojęzycznych bardziej popularna, także współcześnie, 
jest właśnie pedagogika mediów26, a także jej subdyscyplina – dydaktyka me-
diów. W ramach tych nauk, których względna autonomia ustaliła się na prze-

24 Por. np.: w kontekście Szwecji: R. Manalili, J. Rehnberg, Media Education in the Swe-
dish Compulsory School – a comparison of the Swedish curriculum documents with the leading coun-
tries, http://uppsatser.jmg.gu.se/uppsats/mkv/Examensarb/666.pdf; w  kontekście Norwegii:  
J. Hoem, Personal publishing and media literacy, http://infodesign.no/artikler/personal_%20pub-
lishing_media_literacy.pdf; w kontekście Danii: http://www.mediawijzer.net/?q=node/2746 
[dostęp 12.06.12].

25 W tym kontekście por. także raport z 2000 roku wykonany na zlecenie KRRiTV przez 
W. Godzica, E. Ostrowską, A. Pitrusa pt. „Edukacja medialna”. 

26 W Polsce po raz pierwszy termin ten został użyty przez Ludwika Bandurę. Por. tenże, 
Pedagogika medialna, „Ruch Pedagogiczny” 1983, nr 3–4.
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łomie lat 60. i 70. XX wieku, akcentuje się przede wszystkim rolę technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Wspomina się 
także o konieczności kształcenia kompetencji medialnych, ale dotyczą one 
przede wszystkim nauczycieli. Obejmują zatem umiejętności pozyskiwania 
przez nich informacji, wykorzystywania gotowych tekstów medialnych i sa-
mych mediów w procesie planowania i realizowania działań edukacyjnych27. 
Pedagogika mediów jest silnie inspirowana osiągnięciami współczesnej psy-
chologii kształcenia, psychologii poznawczej (procesów poznawczych) oraz 
teorii uczenia się28. Zwraca się zatem uwagę na rolę procesów poznawczych, 
głównie odbioru i przetwarzania informacji, w mniejszym stopniu uwzględ-
nia się w tych działaniach wiedzę z zakresu medioznawstwa czy filmoznaw-
stwa, nie wspominając o tzw. ludologii (obejmującej np. problematykę gier 
komputerowych).  

Istotną rolę w kształtowaniu kompetencji medialnych edukatorów od-
grywa w tych ujęciach także umiejętność wykorzystania koncepcji pedago-
gicznych/dydaktycznych przy organizowaniu zinstytucjonalizowanego pro-
cesu kształcenia. Niemieccy pedagodzy dzięki tym ustaleniom podkreślają 
istotną ideę: nie ma jednolitej kompetencji medialnej – czym innym jest ona 
dla nauczyciela, czym innym dla ucznia, czym innym dla samouka, choć 
można z pewnością wytyczyć dla nich obszary wspólne, a dokładnie – okre-
ślić uniwersalne wskaźniki i komponenty tzw. kompetencji medialnej. Pod-
mioty, do których adresowana jest oferta edukacyjna, są bowiem uczestnika-
mi sytemu edukacyjnego, a szerzej – beneficjentami i współtwórcami całego 
uniwersum kultury. Ich doświadczenia medialne wynikają także z pełnio-
nych każdorazowo ról społecznych: nauczyciel czy pedagog wykorzystujący 
media w pracy zawodowej jest jednocześnie, niejako „prywatnie” także ich 
użytkownikiem w czasie wolnym od pracy. Dzięki temu może wykorzystywać 
w praktyce zawodowej kompetencje edukacyjne i informacyjne rozwijane 
w nieformalnych kontekstach edukacyjnych. Dlatego też wiedza i umiejęt-
ności związane z użytkowaniem mediów oraz uczestnictwem w kulturze me-
dialnej i informacyjnej, właśnie w ramach tych rozmaitych ról społecznych 
przeplatają się, kumulują, zazębiają. Im większa jest motywacja nauczycieli 
i wychowawców do uczestnictwa w sferze kultury medialnej, tym większa 
szansa włączenia tych doświadczeń do praktyki edukacyjnej oraz objęcie ich 
bardziej analityczną refleksją, która może przekładać się w dalszej perspek-
tywie na projektowanie konkretnych, twórczych rozwiązań edukacyjnych. 

27 F.W. Kron, A. Sofos, Dydaktyka mediów, tł. J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Gdańsk 2008.
28 B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i ba-

dań naukowych, rozdz. 9, 10, Gdańsk 2006. 
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Analogicznie – z wyżej opisanymi tendencjami europejskimi – definiuje 
się przedmiot i cele edukacji medialnej w Rosji. Według Rosyjskiej encyklope-
dii pedagogicznej z 1993 roku funkcjonuje ona jako subdyscyplina pedagogiki 
poświęcona badaniom mediów oraz praw komunikacji medialnej w celach: 
przygotowania młodej generacji do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
uczenia odbioru różnych typów informacji, rozumienia przekazów oraz ich 
wpływu na psychikę ludzką oraz opanowania różnych form komunikacji 
(w tym również komunikacji niewerbalnej) za pomocą i pośrednictwem me-
diów29.  

Len Masterman, klasyczny badacz problematyki edukacji medialnej, 
przedstawia kilkanaście zasad, do których odwołują się (także na prawach 
polemiki) naukowcy na  świecie. Warto zaznaczyć, iż odróżnia on wyraźnie 
edukację medialną (media education) od kompetencji medialnej (media litera-
cy), traktując tę ostatnią jako wynik określonych działań edukacyjnych. Ta-
bela 2 przedstawia te zasady.

Tabela 2. Edukacja medialna według Lena Mastermana

1. Edukacja medialna to bardzo poważne i znaczące zadanie. Jej celem jest „upełno-
mocnienie” (empowerment) większości obywateli oraz wzmocnienie demokratycznych 
struktur w społeczeństwie.

2. Centralną kategorią edukacji medialnej jest pojęcie reprezentacji. Media mediują. Nie 
odzwierciedlają rzeczywistości, ale ją reprezentują. Media są systemami symbolicznymi 
lub znakowymi. Bez respektowania tej zasady edukacja medialna nie jest możliwa, gdyż 
wszystkie pozostałe wskazówki wynikają z tej jednej.

3. Edukacja medialna jest procesem trwającym całe życie, dlatego wzbudzenie motywacji 
w studentach jest celem prymarnym.

4. Celem edukacji medialnej jest wzmacnianie nie tylko krytycznej inteligencji, ale także 
krytycznej autonomii.

5. Edukacja medialna nie jest podporządkowana jednemu wybranemu kulturowemu sys-
temowi wartości.

6. Edukacja medialna jest tematyczna i sytuacyjna. Oświetla i wyjaśnia sytuacje życiowe 
uczących się. Koncentruje się na tym, co „tu i teraz”, wyjaśniając to w szerokim kontek-
ście historycznym i ideologicznym.

7. Głównym przedmiotem edukacji medialnej są raczej analityczne narzędzia analizy niż 
dostarczanie alternatywnej treści.

8. W edukacji medialnej treści to środki prowadzące do celu. Celem jest rozwój takich 
narzędzi analitycznych, które mogą być wykorzystywane do analizy różnych treści.

9. Efektywność edukacji medialnej może być oceniana przy wykorzystywaniu dwóch kry-
teriów: umiejętności stosowania krytycznego myślenia do rozwiązywania nowych sytu-
acji; stopnia zaangażowania i motywacji studenta.

10. Ocenianie w edukacji medialnej oznacza samoocenę ucznia.

29 Za: J. Yoon, The Development of Media Literacy in Russia: Efforts from Inside and Outside 
the Country, [in:] M. Leaning (ed.), Issues in Information and Media Literacy: Criticism, History 
and Policy, California 2009, pp. 194–195.
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11. Edukacja medialna usiłuje zmienić relacje między nauczycielem i uczniem poprzez do-
starczanie (obu stronom) obiektów do refleksji i dialogu.

12. Edukacja medialna rozwija się raczej poprzez dialog (wymianę informacji i doświad-
czeń) niż (moderowaną odgórnie) dyskusję.

13. Edukacja medialna ze swej istoty jest aktywizująca i wymaga uczestnictwa, wzmacnia 
rozwój pedagogiki bardziej otwartej i demokratycznej. Zachęca uczniów do ponoszenia 
większej odpowiedzialności za proces kształcenia, planowania jego etapów i treści oraz 
uwzględniania perspektywy długodystansowej; w skrócie: edukacja medialna jest ra-
czej formą nowych strategii niż nową tematycznie dyscypliną.

14. Edukacja medialna wymaga uczenia opartego na współpracy; jest skoncentrowana na 
grupie; zakłada, iż indywidualne kształcenie nie jest wzmacniane przez rywalizację, 
lecz poprzez dostęp do rozwiązań i zasobów całej grupy.

15. Edukacja medialna składa się zarówno z praktycznego krytycyzmu, jak i krytycznej 
praktyki. Afirmuje raczej prymat kulturowego krytycyzmu niż kulturowej reprodukcji.

16. Edukacja medialna jest procesem całościowym. Formuje relacje z rodzicami, pracow-
nikami mediów, nauczycielami.

17. Edukacja medialna kieruje się zasadą ciągłej zmiany. Musi rozwijać się równolegle do 
zmian rzeczywistości.

18. Podstawą edukacji medialnej jest epistemologia różnicująca (distinctive epistemology). 
Istniejąca wiedza nie jest po prostu transmitowana przez nauczycieli czy „odkrywana” 
przez studentów; dopiero się rozwija.  Jest to przedmiot krytycznych badań i dialogu, 
w wyniku czego nowa wiedza jest aktywnie kreowana przez studentów i nauczycieli.

Źródło: L. Masterman, 18 Principles of Media Education, http://www.media-awareness.ca/ english/resourc-
es/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/18_principles.cfm [dostęp 18.03.12]

Masterman podkreśla kilka kluczowych kwestii związanych z edukacją 
medialną; po pierwsze akcentuje cele społeczno-polityczne, jakim ma ona 
służyć; po drugie zwraca uwagę na konstruktywistyczny i ideologiczny wy-
miar przekazów medialnych (m.in. zagadnienie reprezentacji), po trzecie 
wskazuje na związki edukacji medialnej z rozwojem człowieka (life-span psy-
chology – rozwój człowieka w biegu ludzkiego życia oraz life-long education 
– idea edukacji ustawicznej); po czwarte podkreśla konieczność łączenia tej 
problematyki z codziennym życiem człowieka i jego doświadczeniami, po 
piąte proklamuje nową wizję pedagogiki: otwartej, demokratycznej, nasta-
wionej na dialog i wymianę poglądów, czy w końcu, proponuje odejście od 
reproduktywnych mechanizmów instytucji edukacyjnych (reprodukcja wie-
dzy, kultury, stosunków społecznych). 

Zasady sformułowane przez Lena Mastermana wskazują także na klu-
czowe obszary, w jakich jest „zakotwiczona” refleksja dotycząca edukacji me-
dialnej: socjologia, medioznawstwo, pedagogika i psychologia. Amerykański 
badacz akcentuje także znaczenie dwóch kluczowych pojęć dla edukacji me-
dialnej: myślenia krytycznego oraz reprezentacji medialnej30.

30 Na temat tej drugiej kategorii pisałam już w książce: A. Ogonowska, Między reprezenta-
cją a symulacją. Szkice z socjologii mediów, Kraków 2007.
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1.1.1. Myślenie krytyczne w edukacji medialnej

Krytyczne myślenie jest formą metamyślenia, obejmuje bowiem umie-
jętność identyfikowania podstawowych elementów treści (przedmiotu) my-
ślenia (np. założeń, pochodzenia faktów, wiarygodności źródeł informacji) 
oraz ich oceny za pomocą takich uniwersalnych kryteriów, jak: jasność, 
adekwatność, rzetelność, prawdziwość, poziom argumentacji. Istotą krytycz-
nego myślenia jest wieloaspektowa i wielokontekstowa analiza informacji, 
„uruchomienie” refleksyjności i metajęzyka, a w rezultacie dostrzeganie 
ukrytych założeń leżących u ich podstaw, w celu ukształtowania własnego 
osądu lub podjęcia decyzji. Krytyczne myślenie obejmuje zatem określone 
strategie rozumienia środowiska kulturowego, w tym kultury informacyjnej 
i medialnej oraz powiązane z nimi wzorce działań. 

Proces metamyślenia obliguje do odpowiedzi na następujące pytania: 
jakie znaczenie ma dla mnie określona informacja i jaki ma ona związek 
z posiadaną przeze mnie wiedzą? Jakie są jej przesłanki i założenia? W jakim 
kontekście powstała i po co? Jak mogę wykorzystać i zbadać daną informa-
cję, by ocenić jej wiarygodność i przydatność? Jakie wynikają z niej skutki/
konsekwencje dla mnie i dla innych ludzi? W celu przeprowadzenia tego 
procesu człowiek wykorzystuje podstawowe czynności i operacje umysłowe, 
takie jak: analizowanie i syntetyzowanie informacji, poszukiwanie analogii, 
wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, porządkowanie informacji (tzn. 
grupowanie i kategoryzowanie), ocena informacji z różnych punktów widze-
nia, testowanie alternatywnych rozwiązań oraz decentralizacja poznawcza. 
Przegląd tych czynności i operacji umysłowych pozwala stwierdzić, iż zdol-
ność krytycznego myślenia przysługuje jednostce znajdującej się co najmniej 
na poziomie stadium operacji formalnych w koncepcji rozwoju poznawcze-
go Jeana Piageta. Osoba, która uruchamia krytyczne myślenie w stosunku 
do nowych informacji, podnosi zasadnicze pytania, formułuje je obrazowo 
i precyzyjnie; zbiera i pozyskuje najważniejsze informacje oraz wykorzy-
stuje różne perspektywy do ich interpretacji. W rezultacie tak przeprowa-
dzonego procesu wnioskowania dochodzi do ugruntowanych w „materiale 
dowodowym” konkluzji i rozwiązań, testuje dodatkowo ich prawomocność 
poprzez odwołanie do różnych standardów i kryteriów, a w razie potrzeby 
zasięga opinii innych ekspertów. Umiejętność ta powinna być przedmiotem 
kształcenia i treningu, po to by uchronić człowieka przed zgubnym skut-
kiem nieracjonalnych sądów i nieprzemyślanych decyzji podejmowanych na 
podstawie niesprawdzonych informacji, przekłamań i mistyfikacji oraz bez-
refleksyjnej akceptacji określonych sądów i stanów rzeczy. Wśród prekur-
sorów myślenia krytycznego wymienia się: Sokratesa, Platona, Arystotele-



29

sa, greckich sceptyków, Tomasza z Akwinu, Francisa Bacona, Kartezjusza, 
sir Thomasa Moore’a, Machiavellego, Roberta Boyle’a, sir Isaaka Newtona, 
Monteskiusza, Voltaire’a, Diderota, Adama Smitha, Kanta, Karola Marksa, 
Zygmunta Freuda, Wiliama Grahama Sumnera, Johna Deweya oraz Ludwi-
ga Wittgensteina31. 

Istotą krytycznego myślenia jest także budowanie perspektywy dystan-
su do wiedzy i informacji, ich „denaturalizacja”, demistyfikacja i dekon-
strukcja, sprzyjające ujawnianiu ukrytych założeń i autorytetów stojących 
za określoną wizją rzeczywistości w nich artykułowaną. Krytyczne myślenie 
implikuje zatem konstruktywną podejrzliwość oraz postawę dociekliwego 
badacza, który poprzez swój trud intelektualny poszerza obszar samowiedzy 
i autonomicznego sprawstwa. Jest ono także fundamentem upełnomocnienia 
w ujęciu pedagogiki krytycznej proklamowanej przez Henry’ego Giroux32. 

Leon Dyczewski w kontekście oceny informacji, a więc procesu bez-
pośrednio związanego z istotą krytycznego myślenia, przytacza następującą 
anegdotę:

Do Sokratesa, znanego mędrca w starożytności greckiej, przybiega znajomy 
i zdyszany zaczyna opowiadać:
Sokratesie, muszę Ci coś powiedzieć, twój przyjaciel…
Poczekaj, przerywa mu mędrzec. Czy to, co chcesz powiedzieć, przesiałeś przez 
trzy sita?
Trzy sita, zdziwił się sprawozdawca.
Tak, przez trzy sita.
Pierwsze – to prawda. Czy jesteś pewny, że wszystko co chcesz mi powiedzieć, 
jest zgodne z prawdą?
No, nie wiem. Opowiedział mi to…
Ale, przerywa filozof, z pewnością przesiałeś to przez drugie sito, a jest nim do-
bro. Czy to, co chcesz mi powiedzieć jest przynajmniej dobre i pożyteczne?
Przeciwnie…
To weźmy jeszcze trzecie sito i zapytamy, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest 
niezbędne?
Niezbędne? Chyba nie…
A więc, uśmiecha się Sokrates, jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani 
prawdziwe, ani dobre, ani niezbędne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani mnie33.  

31 http://www.criticalthinking.org/pages/about-critical-thinking/1019 [dostęp 12.06.12].
32 H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki 

radykalnej, Kraków 2010, s. 83. 
33 L. Dyczewski (red.), Jaka informacja?, Lublin 2009, s. 29–30.



30

1.1.2. Pojęcie reprezentacji medialnej

Reprezentacja medialna to sposób przedstawiania ludzi, zjawisk, obiek-
tów i zdarzeń w przekazach medialnych; przyjmuje charakter konstrukcji 
kulturowej podporządkowanej zarówno cechom i logice konkretnego me-
dium (poziom technologii), jak i ideologicznym uwarunkowaniom związa-
nym z instancją nadawczą (poziom ideologii); charakteryzuje się także iko-
nicznym podobieństwem do świata realnego (pierwszy, denotatywny poziom 
sygnifikacji). 

W zależności od medium, założeń twórców przekazów (estetycznych, 
ideologicznych, politycznych, komercyjnych itp.) oraz przyjętych celów ko-
munikacyjnych, konkretna reprezentacja medialna realizuje jedną z dwóch 
podstawowych filozofii reprezentacji: mimetyczną lub performatywną, a naj-
częściej w praktyce sytuuje się między tymi dwoma ujęciami modelowymi. 
W ujęciu szerszym – można przyjąć, iż każdy przekaz jest formą reprezen-
tacji medialnej, zaś w ujęciu węższym, zakłada się, iż w każdym przekazie 
rozpoznać można szereg medialnych reprezentacji osób, zjawisk, obiektów 
i zdarzeń, także w sytuacji, gdy przedmiotem analizy są zależności intertek-
stualne. W dobie konwergencji mediów oraz rozwoju mediów cyfrowych 
i nowych mediów coraz częściej spotykamy się z reprezentacją medialną dru-
giego (i kolejnego) stopnia, gdy przekaz medialny reprezentuje inny przekaz. 

Jak piszą Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek:

Reprezentacja ma zawsze charakter kontekstualny, tak jak rzeczywistość jest 
zawsze kontekstualna. Usiłując przedstawić rzeczywistość, reprezentacja – jako 
sama w sobie jej integralna część – tworzy ją. Stanowi ona bowiem niezbędny 
i istotny element dynamiki istnienia tej rzeczywistości. Można stwierdzić, iż 
rzeczywistości społecznej „jako takiej” nie ma, są jedynie jej kulturowe arty-
kulacje i reprezentacje. […] Nie ma niewinnego oka ani obserwatora, nie ma 
obiektywnego punktu poza rzeczywistością; reprezentacja/artykulacja to jedy-
nie kolejne „nośniki” tekstów i kontekstów. Nieprzypadkowo przy tym używa 
się bardzo często pojęcia „polityka reprezentacji”. W społeczeństwach trwa 
bowiem walka o obowiązujący kształt rzeczywistości; (re)prezentowane są jej 
różne wersje – jedne dominują, inne właśnie odchodzą w cień, jeszcze inne cze-
kają cierpliwie na swój moment w historii, aby wyjść na powierzchnię wyda-
rzeń. Polityka reprezentacji może być bezwiedna lub świadoma, dryfująca lub 
celowościowa. W każdym jednak przypadku jej twórcy bądź zwolennicy pragną 
przeforsować swoją wizję rzeczywistości – to, co oni za rzeczywistość uważają, 
ma uzyskać status rzeczywistości uniwersalnej i obowiązującej34.

34 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i  edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 
2009, s. 43. 
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Twórcy reprezentacji medialnych w coraz większym stopniu bazują nie 
tylko na ekstrawertycznej koncepcji obrazu (w ujęciu Rudolfa Arnheima), 
czyli na podobieństwie między przedstawieniem a jego implikowanym desy-
gnatem, tj. światem realnym lub inną reprezentacją medialną, lecz odwołują 
się (zarówno do uniwersalnych, jak i uwarunkowanych kulturowo) umie-
jętności poznawczych jednostki opisywanych m.in. przez psychologów po-
znawczych oraz gestaltystów. 

Zadaniem edukacji medialnej jest zatem uruchamianie krytycznego my-
ślenia; jego obiektem jest reprezentacja medialna i jej dekonstrukcja. Proces 
ten prowadzi do ukazania wskazanych wcześniej determinant technologicz-
nych, ideologicznych, ontologicznych i semiotycznych, a także odkrywania 
psychologicznych mechanizmów kształtowania ludzkiej percepcji oraz prze-
twarzania informacji i aktywnego kierowania nimi w procesie dekodowania 
przekazu przez jednostkę. Celem działań edukacyjnych jest denaturalizacja 
założeń odnośnie do rzeczywistości realnej i świata medialnego oraz „uru-
chomienie” w użytkownikach mediów perspektywy krytycznego dystansu 
na bazie kształconych kompetencji medialnej i informacyjnej. Zrozumienie 
„konstrukcyjnego” charakteru reprezentacji medialnej ma być – w założeniu 
– czynnikiem motywującym jednostkę do analitycznego, pogłębionego na-
mysłu nad indywidualnym doświadczeniem medialnym i kulturą informa-
cyjną oraz do ustawicznej indywidualnej pracy własnej na rzecz rozszerzania 
kompetencji medialnej i informacyjnej.

1.2. Edukacja medialna: podstawowe obszary działań 

Nadrzędnymi hasłami działań związanych z edukowaniem medialnym 
(na każdym etapie i w każdej formie kształcenia) są: (1) uczenie o mediach, 
(2) przez media i (3) dla mediów. W niektórych ujęciach zakres i cele eduka-
cji medialnej są redukowane do jednego lub dwóch wyznaczonych obszarów, 
np. badacze blisko związani z dydaktyką mediów na plan pierwszy wysuwa-
ją ideę uczenia przez media, z kolei – medioznawcy – uczenia o mediach. 
Aby jednak całościowo realizować kształcenie kompetencji medialnych i in-
formacyjnych, należy brać pod uwagę wszystkie trzy wymienione obszary 
działań, co jest tym bardziej uzasadnione, iż użytkownik mediów występu-
je najczęściej w roli odbiorcy, producenta lub prosumenta i decydenta me-
dialnego; wykorzystuje także media, by oddziaływać na innych. Wymiar 
performatywny i pragmatyczny kompetencji medialnych i informacyjnych 
odgrywa tutaj rolę kluczową. Postulat uczenia o mediach, przez media i dla 
mediów koresponduje ściśle z obszarami edukacji medialnej zaproponowa-
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nymi przez amerykańskie stowarzyszenie National Association for Media 
Literacy Education. Aktywiści związani z tą organizacją odróżniają media 
literacy (umiejętność kodowania i dekodowania przekazów medialnych oraz 
tworzenia autorskich tekstów) od  media education (uczenia, jak posługiwać 
się mediami, także wykorzystując dotychczasowe doświadczenie użytkowni-
ków w tym zakresie) i media literacy education (obszaru edukacji dedykowane-
go kształceniu umiejętności związanych z media literacy)35. 

Wbrew pozorom nie są to postulaty proste do realizacji w praktyce eduka-
cyjnej. Trudność wynika z kilku podstawowych czynników. Przede wszyst-
kim z dynamicznego rozwoju samych mediów, kultury medialnej i zjawisk 
im towarzyszących. Autorzy książki Nowe media. Wprowadzenie, próbując 
scharakteryzować  tytułowy fenomen – „nowych mediów”, wskazują wła-
śnie między innymi na takie problemy, jak: ustawiczny i dynamiczny rozwój 
nowych form gatunkowych i tekstualnych, nowych sposobów reprezentacji 
świata, nowych relacji między użytkownikami, producentami i konsumenta-
mi mediów a samymi technologiami, nowymi relacjami między cielesnością 
a technologią, nowymi sposobami doświadczania (konstruowania) tożsamo-
ści, nowymi wzorcami: produkcji, konsumpcji i dystrybucji przekazów me-
dialnych36.

Pojawia się zatem pierwsze pytanie: jak objąć/uwzględnić te zagadnie-
nia i specyfikę samej mediamorfozy w praktyce edukacyjnej? A po nim dru-
gie: w jaki sposób przygotowywać uczniów, studentów i nauczycieli, a także 
pedagogów i psychologów do krytycznego, twórczego użytkowania mediów 
i rozumienia związanych z nimi zjawisk po zakończeniu etapu ich formal-
nego kształcenia? Z tym drugim pytaniem związany jest – jak widać – kolej-
ny dylemat edukacyjny dotyczący kwestii projektowania nie tylko procesu 
edukacji ustawicznej nastawionej na systematyczny rozwój posiadanej wie-
dzy i kompetencji, ale także – zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli 
niektórych środowisk edukacyjnych – tzw. edukacji wyrównawczej. Celem 
tej ostatniej byłoby złagodzenie skutków niskiego poziomu świadomości 
medialnej przez wdrożenie systemu możliwie intensywnego dokształcania 
w tym zakresie. W przypadku nauczycieli zajęcia dokształcające wymagałyby 
konkretnych decyzji i wytycznych ze strony decydentów oświatowych, które 
zmotywowałyby środowisko do podjęcia takich działań: umożliwiałoby to 
stworzenie zaplecza dydaktycznego oraz sfinansowanie kadry szkoleniowej 
dla nauczycieli uczestniczących w obligatoryjnych zajęciach z zakresu edu-
kacji medialnej. 

35 http://namle.net/publications/media-literacy-definitions/ [dostęp 26.02.12].
36 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, tł.  

M. Lorek, A. Sadza, K. Rawicka, Kraków 2009, s. 21.
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Każdy z tych trzech elementów (postulatów): uczenia o mediach, dla 
mediów i przez media wymaga rozwinięcia. Pierwszy z nich, uczenie o me-
diach, obejmuje następujące zagadnienia:

– Cechy i typy mediów (np. media drukowane, media wizualne, media 
audiowizualne, media elektroniczne, nowe media, media analogowe, 
media cyfrowe, multimedia, hipermedia).

– Związki i relacje między poszczególnymi mediami (np. problemy: 
konwergencji mediów, synergii mediów, koegzystencji starych i no-
wych mediów, multimediów, hipermediów, intermediów i interme-
dialności), a także związki i relacje między poszczególnymi produkta-
mi medialnymi oraz kulturowymi.

– Strategie komunikacyjne (odbioru, tworzenia i dystrybucji informacji) 
w poszczególnych mediach oraz formy i rezultaty komunikacji pomię-
dzy ich użytkownikami w przestrzeni realnej i wirtualnej.

– Społeczne konteksty odbioru przekazów medialnych (np. odbiór kino-
wy, odbiór telewizji w domu, korzystanie z telewizji internetowej czy 
mobilnej) i ich wpływ na dekodowanie i użytkowanie tych produktów; 
instytucjonalne ramy korzystania z dostępnej oferty medialnej (np. 
dzieła sztuki w przestrzeni Internetu vrs. dzieła sztuki w tradycyjnej 
przestrzeni muzealno-galeryjnej; e-booki vrs. tradycyjne książki do-
stępne w księgarniach, czytelniach i bibliotekach; filmy „na życzenie” 
vrs. filmy na różnych nośnikach dostępne w wypożyczalniach). 

– Formy przekazów medialnych i związki między nimi (np. problem in-
tertekstualności, adaptacji i intermedialności); gatunki i formaty me-
dialne oraz ich rozwój; przekazy tradycyjne (linearne, sekwencyjne, 
o ustalonej formie, niezmienne w treści, jak: film kinowy czy tomik 
poezji) vrs. przekazy hipertekstualne; opowieści transmedialne, któ-
rych elementy/komponenty rozgrywają się na różnych platformach 
medialnych i w formie różnych przekazów (filmów, gier komputero-
wych, tekstów literackich, programów telewizyjnych, komiksów, ga-
dżetów reklamowych).

– Metody badania przekazów medialnych (np. filmu, programu telewi-
zyjnego, fotografii, blogu) – przykładowo: analizy treści, analizy ide-
ologiczne, analizy semiotyczne, analizy strukturalne; analiza tych tek-
stów medialnych pod kątem wybranych problemów społecznych (np. 
źródła wiedzy na temat: istniejących stereotypów, wzorców męskości 
i kobiecości, form komunikacji międzyludzkiej itd.) w perspektywie 
antropologicznej (rozumienia kultury jako świata społecznego). 

– Teorie mediów i procesów komunikowania (nurty / paradygmaty / 
szkoły w badaniach nad mediami, związki między nimi i ich przedsta-
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wiciele); wiedza z zakresu teorii mediów, teorii filmu, historii mediów 
oraz nauki o komunikowaniu. 

Nadrzędną kategorią pozwalającą natomiast porównać różne media, ich 
„języki”, związane z nimi przekazy oraz relacje zachodzące pomiędzy współ-
czesną mediasferą i w jej obrębie jest kategoria „sytuacji komunikacyjnej”. 
Pozwala ona bowiem uczynić przedmiotem refleksji wszystkie wymienione 
powyżej zagadnienia (komparatystyka mediów) oraz opisać procesy komu-
nikacji społecznej zachodzącej poprzez i w obrębie różnych mediów oraz 
środowisk medialnych. W tym kontekście można mówić o takich zagadnie-
niach, jak (przykłady):

– komunikacja w Internecie;
– projekty społecznościowe jako pragmatyczny wymiar komunikacji; 
– komunikacja w (kontekście) telewizji, między uczestnikami programu 

oraz z telewidzami i (w dobie konwergencji mediów) internautami; 
– komunikacja (audio)wizualna (w tym filmowa), jej funkcje, zastosowa-

nia w kulturze, sztuce, biznesie, ekonomii;
– strategie komunikacyjne związane z poszczególnymi mediami oraz 

kontekstami komunikacyjnymi;
– genologia mediów (np. gatunki i formaty medialne) w perspektywie 

komunikacyjnej;
– strategie komunikacyjne w obrębie sztuki (nowych) mediów;
– „teatr telewizji”, czyli formy hybrydalne „na przecięciu” różnych me-

diów oraz związane z nimi strategie odbioru;
– krytyka filmowa, telewizyjna i teatralna jako formy metakomunikacji;
– zasady archiwizowania informacji; przekazów (dóbr) kultury w insty-

tucjach publicznych i na platformach medialnych; zasady korzystania 
z poszczególnych źródeł informacji, kryteria ich doboru, selekcji, oce-
ny, interpretacji.   

Idea uczynienia z „sytuacji komunikacyjnej” pojęcia nadrzędnego wy-
nika z potrzeby uwolnienia edukacji medialnej i informacyjnej od prób 
podporządkowania jej nie tylko wybranemu paradygmatowi nauczania kon-
kretnego przedmiotu (np. języka ojczystego), ale też – w dobie konwergencji, 
cyfryzacji, koegzystencji starych i nowych mediów (jak pisał  Henry Jenkins) 
uwolnienia jej spod prymatu jednego wybranego medium (kina/filmu, tele-
wizji, Internetu itp.). Każde z wymienionych zagadnień (por. przykłady) 
może być dodatkowo „oświetlane” czy profilowane przez konteksty: socjolo-
giczne, filozoficzne, ekonomiczne czy literaturoznawcze, w zależności od za-
interesowań i wiedzy nauczyciela, wytycznych programu oraz zainteresowań 
i potrzeb poznawczych uczniów. 
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W tym kontekście można także projektować podstawy profilaktyki edu-
kacyjnej nastawionej na przeciwdziałanie negatywnym skutkom użytkowa-
nia mediów, w tym zjawiskom cyberprzemocy czy uzależnieniom medial-
nym.   

Drugi element działań związanych z edukowaniem medialnym, ucze-
nie przez media, obejmuje problematykę:

– przekazów medialnych jako źródeł wiedzy społecznej; strategii poszu-
kiwania i oceny rzetelności, wiarygodności danych oraz źródeł ich po-
chodzenia; 

– edukacyjnej i socjalizacyjnej funkcji mediów;
– kulturotwórczej roli mediów;
– funkcji mediów w kształtowaniu tożsamości (indywidualnej, grupo-

wej, społecznej, kulturowej) ich użytkowników;
– wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej do ucze-

nia innych przedmiotów w obrębie tzw. dydaktyk przedmiotowych 
(np. w szkole: języka obcego, ojczystego, wiedzy o społeczeństwie,  in-
formatyki, chemii, plastyki); tworzenie i posługiwanie się dostępnymi 
na rynku multimedialnymi programami edukacyjnymi;

– stosowania mediów do realizacji celów indywidualnych i grupowych 
(np. promocji określonej idei, kandydata politycznego, programu ba-
dawczego);

– e-learning i kształcenie na odległość;
– wykorzystywanie mediów do celów terapeutycznych i rewalidacyjnych 

(np. u osób z deficytami słuchu, mowy czy uwagi);
– wykorzystywanie mediów do celów ewangelizacyjnych (np. teleewan-

gelizacja, ewangelizacja przez Internet);
– posługiwanie się mediami w procesie tworzenia, przechowywania, dys-

trybucji i promocji współczesnej sztuki37.
Trzeci element edukacji medialnej, uczenie dla mediów, dotyczy 

strategii ustawicznego rozwijania kompetencji medialnej i informacyjnej 
wśród użytkowników mediów (np. w różnych grupach wiekowych i zawo-
dowych, w różnych formach edukowania), by stali się oni świadomymi kon-
sumentami i producentami oferty medialnej, posiadali wiedzę i praktyczne 
umiejętności jej zastosowania w dziedzinie etyki mediów oraz ochrony wła-
sności intelektualnej. Istotnym aspektem jest także umiejętność kooperacji 
z innymi użytkownikami mediów celem rozwijania rynku medialnego oraz 
wpływania na jego poszczególne podmioty (np. decydentów politycznych, 
firmy i organizacje zajmujące się produkcją medialną). 

37 Na ten temat por.: R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do 
interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
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Na kompetencję medialną i informacyjną, związaną z uczeniem dla 
mediów, składają się zatem (niezależnie od grupy docelowej):

– umiejętność świadomego wyboru produktów medialnych spośród 
ofert dostępnych na rynku lub/i tworzenia własnych, w zależności od 
indywidualnych potrzeb i motywacji;

– zdolność krytycznego, analitycznego, wielokontekstowego interpreto-
wania przekazów medialnych celem wywierania presji na decydentach 
medialnych i politycznych oraz kooperacji ze środowiskiem innych 
użytkowników zainteresowanych podnoszeniem jakości dostępnej 
oferty oraz ochroną praw konsumentów i użytkowników mediów;

– samodzielna obsługa technologii służących produkcji, rejestracji, prze-
chowywaniu, przetwarzaniu danych (np. programów komputerowych, 
aparatu fotograficznego, Internetu). Te uniwersalne atrybuty kompe-
tencji medialnej kształtują się bazie kompetencji językowej i komu-
nikacyjnej, opisanej w teoriach psychologicznych, językoznawczych, 
filozoficznych (np. przez Noama Chomsky’ego, Jeana Piageta, Della 
Hymesa). 

1.2.1. Dyrektywy europejskie w zakresie uczenia o mediach,  
  przez media i dla mediów

Komisja Europejska, choć nie ma bezpośredniego wpływu na działania 
edukacyjne podejmowane w tym zakresie w poszczególnych krajach człon-
kowskich, może formułować pewne zalecenia dla europejskiej polityki oświa-
towej, które znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach podejmowanych 
przez podmioty, tzn. instytucje prywatne i publiczne, edukacyjne i medialne 
w poszczególnych krajach UE. W tabeli 3 przedstawiono praktyczny wymiar 
edukacji medialnej i jej rolę dla świadomego, krytycznego i autonomicznego 
działania podmiotów w różnych aspektach życia społecznego. 
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1.2.2. Cele edukacji medialnej a style użytkowania mediów
Cele edukacji medialnej powinny być skonfrontowane z istniejącymi 

stylami użytkowania mediów, a zatem z praktyką życia codziennego. Wśród 
nich można wyróżnić style: unikowo-lękowy, kompulsywny, eksplora-
cyjno-zadaniowy, eskapistyczno-rozrywkowy. Jak zaznaczono wcze-
śniej, postawa wobec mediów determinuje bowiem gotowość uczestniczenia 
w programach związanych z edukacją medialną oraz bezpośrednio wpływa 
na poziom wiedzy i aktywności kulturowej i obywatelskiej oraz działań wpi-
sanych w rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa wiedzy.

Styl unikowo-lękowy charakteryzuje się niechęcią użytkownika wo-
bec technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz powiązanej z nimi kul-
tury medialnej. Nie sprzyja pogłębianiu wiedzy i umiejętności praktycznych 
z tego zakresu oraz prowadzi do samowykluczenia się jednostek z wielu sfer 
współczesnej kultury. Skutkuje to negatywną oceną stanu obecnej cywilizacji 
medialnej; krytyka ta najczęściej nie opiera się na doświadczeniach indy-
widualnych i kompetencjach kulturowych jednostki, ale na sądach innych, 
negatywnie nastawionych osób lub grup społecznych.   

Styl kompulsywny cechuje intensywne (wielogodzinne, emocjonal-
nie zaangażowane, a często automatyczne i bezkrytyczne) korzystanie z me-
diów, które prowadzić może do wyraźnego upośledzenia funkcjonowania 
w zakresie innych wymiarów życia społecznego jednostki (np. pracy, rodzi-
ny, relacji społecznych), a w konsekwencji do uzależnień medialnych, np. od 
cyberhazardu, cyberseksu, gier komputerowych. Przyjęcie tego stylu wynika 
często ze współistnienia dodatkowych uzależnień, np. alkoholizmu czy nar-
komanii, nieprzystosowania społecznego (np. nieśmiałości, izolacji, niepeł-
nosprawności fizycznej lub psychicznej), tendencji depresyjnych w zachowa-
niu, skłonności do zachowań ryzykownych itd. 

Styl eksploracyjno-zadaniowy polega na traktowaniu mediów elek-
tronicznych i drukowanych jako źródeł informacji oraz możliwości poszerza-
nia indywidualnych zasobów informacyjnych, kulturowych i społecznych, 
np. przy rozwiązywaniu konkretnych zadań, poszukiwaniu określonych 
danych, nawiązywaniu kontaktów społecznych z ekspertami w konkretnej 
dziedzinie oraz instytucjami usługowymi (np. dokonywaniu operacji banko-
wych czy zakupów przez Internet).

Styl eskapistyczno-rozrywkowy charakteryzuje się prymatem 
funkcji ludycznych, które funkcjonują jako główny motywator podejmo-
wanych kontaktów z mediami i w środowisku medialnym. Znaczna część 
aktywności użytkowników związana jest z inicjowaniem różnych form ko-
munikacji w mediach interaktywnych (poprzez komunikatory internetowe, 
w grach internetowych) oraz produkcją autorskich przekazów wynikających 
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z potrzeby zaistnienia w obrębie określonej medialnej wspólnoty dyskursyw-
nej, złożonej z osób o podobnych zainteresowaniach. Celem takich form ak-
tywności jest ucieczka od problemów życia codziennego. Niekiedy styl ten 
współistnieje ze stylem kompulsywnym. 

1.2.3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
 w integracji społecznej oraz w diagnostyce i terapii  
 psychopedagogicznej

Jednym z ważnych aspektów edukacji medialnej, jak wspomniano wcze-
śniej, jest wykorzystywanie technologii informacyjnych (uczenie przez media) 
w projektowaniu szeregu działań pedagogicznych i psychologicznych oraz 
edukacyjnych, służących optymalizacji rozwoju człowieka. Przykładem takich 
działań była „Europejska inicjatywa i2010 na rzecz tzw. e-integracji – uczestnic-
two w społeczeństwie informacyjnym”38 (komunikat przyjęty przez Komisję 
Europejską 8 listopada 2007 r.) wyrażająca ideały solidarności społecznej oraz 
mówiąca o konieczności podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania róż-
nym formom wykluczeń społecznych, także wykluczeniom cyfrowym. 

Kluczowe znaczenie dla e-integracji miało przyjęcie na konferencji mi-
nistrów państw europejskich w Rydze w dniach 11–13.06.2006 r. Deklaracji 
w Sprawie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) na Rzecz 
Integracji Społeczeństwa Informacyjnego39.

e-integracja oznacza działania mające na celu stworzenie integracyjnego spo-
łeczeństwa informacyjnego, to znaczy społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkich. Jej celem jest umożliwienie każdej zainteresowanej osobie pełnego 
udziału w społeczeństwie informacyjnym, niezależnie od jej ewentualnego upo-
śledzenia społecznego czy indywidualnego. E-integracja jest również koniecz-
na z przyczyn ekonomicznych, ponieważ umożliwi pełne urzeczywistnienie 
potencjału społeczeństwa informacyjnego w zakresie wzrostu produktywności 
i zmniejszenia kosztów wykluczenia społecznego oraz upośledzenia ekonomicz-
nego. Oprócz tego integracyjne społeczeństwo informacyjne oferuje sektorowi 
TIK (Technologii informacyjnych i komunikacyjnych) duże możliwości ryn-
kowe. E-integracja stanowi klucz do realizacji celów dotyczących postępu go-
spodarczego i społecznego zakładanych w inicjatywie i2010 Społeczeństwo infor-
macyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w strategii lizbońskiej40.

38 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1470:PL:HTML 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/comm_
native_com_2007_0694_f_pl_acte.pdf [dostęp 28.02.12].

39 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf 
[dostęp 28.02.12].

40 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska inicjatywa i2010 na rzecz e-in-
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Program e-integracji koresponduje także z ideą edukacji ustawicznej 
oraz różnorodnymi formami edukacji formalnej i nieformalnej, podejmo-
wanej i inicjowanej przez instytucje edukacyjne i kulturalne, a także (przy-
najmniej w założeniu) placówki zajmujące się opieką nad osobami niepeł-
nosprawnymi oraz osobami wykluczonymi społecznie (np. ze względu na 
bezrobocie, biedę, niski poziom wykształcenia). 

Działania na rzecz e-integracji dotyczą także osób w wieku senioral-
nym41. W czerwcu 2007 roku Komisja Wspólnot Europejskich przedstawiła 
m.in. komunikat „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeń-
stwie informacyjnym. Inicjatywa i2010. Plan działania w sprawie technologii 
teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa”42. Zakłada on, że cyfrowe 
technologie komunikacyjno-informacyjne mogą pomóc osobom starszym 
w poprawie jakości ich życia, w zachowaniu lepszej kondycji psychofizycz-
nej oraz samodzielności życiowej. W komunikacie zauważono, iż nowe tech-
nologie pomagają w przeciwdziałaniu problemom związanym z pamięcią, 
wzrokiem, słuchem i mobilnością, które nasilają się z wiekiem; pozwalają 
również starszym ludziom na aktywność zawodową i społeczną, zaś zgroma-
dzone przez nich doświadczenie i umiejętności są postrzegane jako wielki 
zasób, zwłaszcza w ramach społeczeństwie opartego na wiedzy. 

W 2008 roku przyjęto w naszym kraju „Strategię rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce do roku 2013”, która zakłada m.in, iż działania rzą-
du w odniesieniu do nowych mediów powinny w miarę możliwości uwzględ-
niać kwestie: integracji społecznej, aktywizacji społecznej oraz minimali-
zowania zakresu i ewentualnych skutków wykluczenia cyfrowego. Do grup 
społecznych szczególnie zagrożonych brakiem odpowiednich umiejętności 
niezbędnych do obsługi cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych zalicza się osoby słabo wykształcone, starsze oraz bezrobotne43. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne oferują także możliwości 
stosowania specjalistycznych programów komputerowych w diagnosty-
ce i terapiach psychopedagogicznych, np. do wspomagania rozwoju dzieci 
i młodzieży z wrodzonymi lub nabytymi deficytami poznawczymi44 (różne 

tegracji: „Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym” [SEK (2007) 1469] [SEK (2007) 
1470], Bruksela 8.11.2007, KOM (2007) 694, s. 2.  

41 W tym kontekście por.: D. Batorski, J. Zając (red.), Dojrzałość  w Sieci. (Raport Otwar-
cia Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+), http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Ra-
port.pdf [dostęp 12.09.12].

42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:PL: 
PDF [dostęp 18.08.12].

43 http://www.msw.gov.pl/portal/SZS/495/6271/ [dostęp 12.07.12].
44 A. Lechowicz, Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wielo-

raką niepełnosprawnością, Warszawa 2005.
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formy i stopnie upośledzenia umysłowego, wady wzroku, słuchu, problemy 
z czytaniem i pisaniem, zaburzenia procesów poznawczych związane z uwa-
gą, nabywaniem nowych informacji, posługiwaniem się językiem, przetwa-
rzaniem danych ikonicznych i audiowizualnych)45. Wiele z tych problemów 
dotyczy osób dorosłych, także tych, które na skutek choroby lub wypadków lo-
sowych (np. wypadku samochodowego) doznały uszkodzeń neurologicznych, 
wymagających ponownej nauki pisania, czytania, mówienia, rozpoznawania 
czy ćwiczenia pamięci. Istotną rolę w tych działaniach leczniczych i rehabilita-
cyjnych odgrywa zatem uczenie przez media w celu optymalizacji dobrostanu 
psychofizycznego człowieka oraz odzyskania przynajmniej w części możliwo-
ści funkcjonowania społecznego (w tym podejmowania pracy zawodowej). 

Należy przy tym pamiętać – i jest to ważne zadanie dla psychologów i pe-
dagogów, że przekazy medialne kształtują u odbiorców specyficzne strategie 
ich rozumienia i odbioru. Nowe pokolenia rodzą się już w świecie mediów 
(audio)wizualnych i zwykle mają wcześniej kontakt z kreskówką telewizyjną 
czy grą komputerową niż z książką drukowaną. Dlatego też próba przenie-
sienia wcześniej nabytych strategii dekodowania przekazów medialnych na 
teksty pisane (charakteryzujące się między innymi linearnością i sekwen-
cyjnością) powoduje u nich problemy i prowadzi do porażki edukacyjnej, co 
w następnie zniechęca młodego człowieka do podejmowania dalszych eta-
pów edukacji i autoedukacji. Można i trzeba temu przeciwdziałać przez takie 
metody nauki czytania i pisania, które nie tylko ułatwią dziecku zrozumie-
nie tej różnicy, ale także będą nawiązywały do jego wczesnych doświadczeń 
z kulturą medialną. W ten sposób proces kształcenia kompetencji językowo-
-kulturowych i medialnych będzie przebiegał równolegle bez narażania pod-
miotu na porażki edukacyjne i wynikające z tego powodu frustracje.       

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwił także 
edukację osób niepełnosprawnych ruchowo, m.in. dzięki technikom e-lear-
ningu (edukacja na odległość). Wprawdzie zdobywanie wiedzy i informacji 
w systemie e-edukacji wymaga od uczącego się silnej determinacji, samo-
dyscypliny, to jest to odpowiednia forma kształcenia, integracji społecznej 
i podnoszenia kwalifikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Problemy, które mogą wystąpić u osób nie(do)słyszących, niedowidzących 
i niewidomych w pewnym przynajmniej zakresie są niwelowane przez ta-
kie urządzenia i aplikacje, jak: syntetyzatory mowy, monitory brajlowskie, 

45 Por. np. J. Gruba, Mutimedialny Pakiet Logopedyczny, [w:] W. Strykowski, W. Skrzy-
dlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań 2004, s. 335–339; taż, 
Opinie logopedów na temat wykorzystania komputera w  terapii, [w:] W. Strykowski (red.), Me-
dia a edukacja: III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 8–11 kwietnia 2000 r., Poznań 2000,  
s. 500–508.
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programy czytające dane z ekranu, programy powiększające. Istnieje zatem 
potrzeba adaptacji materiałów edukacyjnych, tak by uwzględniały możli-
wości i ograniczenia uczących się oraz dostępną infrastrukturę techniczną. 
Materiały te powinny zatem być przygotowane zgodnie z zasadami WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines). Osoby niepełnosprawne korzystające 
z możliwości, jakie dają sieci komputerowe i Internet, najczęściej używają do 
tego celu takich aplikacji, jak: przeglądarki internetowe, poczta elektronicz-
na, wyszukiwarki, komunikatory, listy mailingowe, fora dyskusyjne, progra-
my interaktywne. Natomiast wśród form edukacji internetowej preferują: 
biblioteki internetowe, encyklopedie i słowniki on-line, portale edukacyjne, 
gazety i czasopisma on-line, tematyczne listy dyskusyjne, kursy lub szkole-
nia e-learningowe oraz studia  przez Internet46.

Dzięki takiej formie nauczania możliwy staje się także rozwój relacji spo-
łecznych, niezwykle istotnych zwłaszcza dla osób osamotnionych i izolowa-
nych ze względu na ich niepełnosprawność. W takich przypadkach umiejęt-
ność korzystania z nowych technologii (głównie z Internetu) może spełniać 
także funkcje terapeutyczne, ponieważ w sieci ludzie niepełnosprawni od-
najdują grupy wsparcia złożone z osób posiadających takie same lub zbliżone 
doświadczenia życiowe. Mamy zatem do czynienia z nowymi formami za-
chowań społecznych o charakterze pomocowym oraz możliwością pozytyw-
nego wykorzystania tzw. autorytetów medialnych, które dostarczają wsparcia 
emocjonalnego oraz rzetelnej, opartej na osobistym doświadczeniu, wiedzy 
osobom, które tego poszukują. Internetowe grupy wsparcia stają się zatem 
przykładem cyberspołeczności pełniącej istotne funkcje  prospołeczne. 

Wykorzystanie przekazów audiowizualnych umożliwia również modelo-
wanie zachowań pożądanych społecznie u różnych grup wiekowych; progra-
my te adresowane są do osób posiadających deficyty w zakresie umiejętności 
nawiązywania, kształtowania i rozwijania prawidłowych relacji międzyludz-
kich, w tym procesów komunikacyjnych. Adresatami takiej oferty są m.in. 
osoby objęte programami resocjalizacyjnymi i wychowawczymi (tzw. trudna 
młodzież, pensjonariusze zakładów penitencjarnych). Nowe technologie sto-
suje się także w różnego rodzaju terapiach, których elementem jest „praca” 
na materiałach nagranych podczas interakcji z osobami poddanymi takim 
działaniom psychologicznym. Często wykorzystuje się nagrania z sesji, aby 
unaocznić pacjentom/klientom nieprawidłowości komunikacyjne, które 
powodują dalsze problemy interpersonalne, np. w kontaktach między mał-

46 Cz. Ślusarczyk, Rola Internetu w edukacji osób niepełnosprawnych, [w:] M. Dąbrowski,  
M. Zając (red.), E-edukacja. net. Materiały z  III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji 
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa 2007.
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żonkami (terapia małżeńska) czy między członkami rodziny (w terapiach 
rodzinnych). 

Media, w ich funkcji utrwalającej, dokumentującej określony fragment 
rzeczywistości społecznej, są także wykorzystywane w instytucjach, gdy do-
chodzi do konfliktów między członkami zespołu i konieczna jest interwencja 
specjalisty – psychologa (terapeuty, trenera biznesu, mediatora). Przekazy me-
dialne stanowią także istotny element we wszelkiego rodzaju działaniach szko-
leniowych (np. trenowaniu sportowców, mówców, aktorów czy polityków).

1.3. Edukacja na odległość: od Web 1.0 do Web 2.0

Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej (współcześnie 
przede wszystkim komputerów i Internetu) umożliwił jej wprowadzenie 
i stosowanie w procesie kształcenia, głównie akademickiego. Edukacja na 
odległość przyjmuje dwie podstawowe formy: albo wspomaga tradycyjne, 
zinstytucjonalizowane formy kształcenia (oparte na bezpośrednich relacjach 
z edukatorem i/lub pozostałymi uczestnikami tego procesu), lub też stano-
wi samodzielną i jedyną formę kształcenia (np. w krajach rozwijających się, 
gdzie niski dochód na jednego mieszkańca współistnieje z wysokim pozio-
mem zaludnienia). Ta ostatni forma edukacji na odległość wyłoniła się z róż-
nych form edukacji korespondencyjnej, gdzie podstawą procesu kształcenia 
były materiały drukowane (przesyłane do uczniów i odsyłane przez nich 
w formie uzupełnionych zadań i ćwiczeń jednostce edukacyjnej organizują-
cej cały proces). W nauczaniu akademickim obserwuje się wykorzystywanie 
różnych form e-learningu, m.in. w celu: 

– przesyłania dodatkowych materiałów edukacyjnych (w tym szkolenio-
wych) dla uczniów, słuchaczy i studentów;

– prowadzenia konsultacji prac realizowanych przez słuchaczy (np. prac 
dyplomowych, prezentacji multimedialnych, projektów indywidual-
nych i grupowych);

– inicjowania dyskusji w czasie rzeczywistym na temat wybranego pro-
blemu teoretycznego lub badawczego;

– organizowania konsultacji i debat naukowych w formie wideokonferencji.
Przykładowe działania edukacyjne, które wymieniono powyżej, wska-

zują, że niezależnie od wcześniej zaproponowanego podziału form edukacji 
na odległość (2 typy) mogą one przyjmować postać  nauczania synchro -
nicznego lub nauczania asynchronicznego. Istotą pierwszego jest 
to, że nauczyciel i uczeń/uczniowie wymieniają informacje (komunikują się 
ze sobą) w czasie rzeczywistym (np. wykorzystując system wideokonferencji 
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czy możliwości, jakie oferuje tzw. Second Life).  W uczeniu asynchronicznym 
wymiana komunikatów między zaangażowanymi stronami przyjmuje cha-
rakter odroczony (np. wykłady na CD-ROM-ie, materiały szkoleniowe na 
DVD, poczta elektroniczna).

Edukacja na odległość umożliwia także samokształcenie zgodnie z ideą 
edukacji permanentnej i ideą kształcenia przez całe życie (ang. life-long educa-
tion). Decyzja o podjęciu tej formy kształcenia wynika najczęściej z potrzeby 
podniesienia/ zmiany swoich kwalifikacji zawodowych, rozwoju poszukiwa-
nych na rynku pracy kompetencji, a także z chęci dalszego rozwoju (motyw 
samorealizacji w koncepcji Abrahama Maslowa).

W systemie edukacji zdalnej (na odległość) sztywnemu systemowi klaso-
wo-lekcyjnemu, który realizowany jest w czasie rzeczywistym, odpowiada ela-
styczny system grupowo-modułowy realizowany w trybie asynchronicznym. 
O ile cechą tego pierwszego jest bezpośrednia interakcja, komunikacja i pre-
zentacja materiału, o tyle w obrębie drugiego wyróżnia się trzy klasy wirtual-
ne: klasę demonstracji (w której znaleźć można m.in. materiały dydaktyczne 
udostępniane przez edukatora), klasę spotkań (gdzie dochodzi do interakcji 
i wymiany wiedzy także między uczącymi się) oraz wirtualną pracownię (któ-
ra służy m.in. modelowaniu i wdrażaniu praktycznych rozwiązań związanych 
z realizowanym programem kształcenia)47. Wśród zalet edukacji na odległość 
wymienić można:

– dostosowanie procesu nauczania (tempa uczenia, zakresu materiału, 
miejsca i pory uczenia się) do możliwości i preferencji ucznia;

– redukcję kosztów związanych z uczestnictwem w tradycyjnym proce-
sie edukacyjnym (np. koszty dojazdu czy zakwaterowania);

– oszczędność czasu i efektywne zarządzanie własnym czasem;
– możliwość podejmowania edukacji przez osoby niepełnosprawne, jed-

nostki w trakcie rekonwalescencji/terapii; osoby obciążone obowiąz-
kami domowymi i zawodowymi.

Do wad tej formy kształcenia zalicza się:
– konieczność posiadania sprzętu umożliwiającego proces kształcenia 

i opanowania zasad jego obsługi;
– ograniczenie więzi społecznych (kontakty w sieci mają swoją specyfikę);
– potrzebę posiadania silnej motywacji do samokształcenia i często brak 

dopingu do nauki ze strony grupy; 
– brak wsparcia administracyjnego, technicznego, logistycznego ze stro-

ny pracowników administracji uczelni (tak jak ma to miejsce w trady-
cyjnych instytucjach edukacyjnych)48. 

47 B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. 1, Warszawa 2008.
48 Tamże.
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Jednocześnie jednak należy podkreślić względny charakter wymienio-
nych powyżej wad tego systemu nauczania. Względność ta wynika m.in. 
z atrybutów nowych generacji medialnych, które nie odczuwają wcale (lub 
jedynie w ograniczonym zakresie) istnienia wzmiankowanych barier tech-
nologicznych oraz ograniczeń społecznych. Ich przedstawiciele wręcz ce-
nią sobie możliwość dostosowania form i treści oferty edukacyjnej do in-
dywidualnego stylu życia (tzw. personalizacja edukacji); są przyzwyczajeni 
do komunikacji i kooperacji w środowisku medialnym i poprzez media. 
Nie odczuwają potrzeby bycia częścią tradycyjnie rozumianej społeczności 
akademickiej; bardziej naturalnie czują się w obrębie wybranych wspólnot 
dyskursywnych, emocjonalnie i merytorycznie związanych z wybraną pro-
blematyką. Zdobywając wiedzę tą drogą, mają także szansę rozwijać i pogłę-
biać wiele cennych kompetencji społecznych, niezmiernie ważnych choćby  
dla różnych form tzw. telepracy. Poznają także wiele aplikacji, które mogą 
być wykorzystane przy realizacji projektów grupowych w środowisku sie-
ci. E-learning 2.0 jest zatem takim nowoczesnym trendem w edukacji. Jak  
zauważa Patrycja Rudnicka:

Środowisko edukacji 2.0 jest rozproszone, składa się z szeregu aplikacji, któ-
re w łatwy sposób mogą wymieniać dane. Użytkownik znajduje się w chmurze 
aplikacji tworzących jego osobiste środowisko edukacyjne i dostarczających mu 
informacji za pośrednictwem różnorodnych kanałów technologicznych. Poziom 
personalizacji nowych technologii jest wysoki, ale użytkownik nie znajduje się 
w izolacji – stanowi część społeczności skupionej wokół danej usługi lub aplika-
cji i współtworzącej ją. Nauczanie w wersji 2.0 jest uczeniem się kolektywnym. 
Bez społeczności aplikacje, takie jak wikipedie, folksonomie i blogi nie funkcjo-
nują. Uczestnictwo w tworzeniu sieci możliwe jest na wielu poziomach, począw-
szy od prostych czynności, takich jak linkowanie, tagowanie wiadomości, aż do 
zamieszczania bardziej zaawansowanych treści własnego autorstwa. O specyfice 
Web 2.0 decyduje jednak efekt skali uzyskiwany dzięki zaangażowaniu wielu 
ludzi w różnorodne działania49. 

Dynamiczne rozwiązania technologiczne i powiązane z nimi nowe for-
my działań społecznych opartych na kooperacji (np. wikpedia, wikonomia) 
wpłynęły także na rozwój nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Jednym 
z istotnych symptomów tych zmian jest ewolucja e-learningu z wersji 1.0 do 
wersji 2.0. Tabela 4 przedstawia istotne parametry tej ewolucji.

49 P. Rudnicka, E-learning 2.0 jako nowy trend w edukacji, [w:] B. Szmigielska (red.), Edu-
kacja w dwóch światach offline i online, Kraków 2011, s. 57.
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Tabela 4. E-learning 1.0 i e-learning 2.0: analiza porównawcza 

Typy e-learningu e-learning 1.0 e-learning 2.0

Wyróżniająca cecha łączność wspólnotowość

Typowa przestrzeń eduka-
cyjna platforma Sieć/archipelag/portfolio usług

Sposób organizacji treści Centralizacja, hierarchiczność Rozproszenie, chmura (np. 
tagów, aplikacji) 

Sposób prowadzenia 
edukacji

Sekwencyjny, scenariusz 
opracowany przez nauczyciela

Personalizowany dobór suge-
rowany przez nauczyciela

Dominujący środek prze-
kazu Tekst, hipertekst Multimedia

Rola nauczyciela Mentor Coach

Źródło: P. Rudnicka, E-learning 2.0…, s. 58.

Web 2.0 jest połączeniem nowych technologii i usług z kilkoma zasa-
dami, które  wpłynęły na sposób, w jaki ludzie wchodzą w relacje interper-
sonalne i myślą o nowych formach współpracy w środowisku medialnym. 
Samo pojęcie zostało stworzone w 2004 roku przez Dale’a Dougherty’ego, 
wiceprezesta O’Reilly Media Inc. Wprawdzie wynalazca www sir Tim Ber-
ners-Lee podkreślał już w książce Weaving the Web50 wizję globalnej infor-
macyjnej przestrzeni sprzyjającej współpracy, ale to Tim O’Reilly wskazał na 
nowe zastosowania i ogromy potencjał związany z tą infrastrukturą techno-
logiczną, także dla sfery biznesu. W relatywnie krótkim czasie wspomniana 
infrastruktura doprowadziła do ogromnej akumulacji i rozrostu potencjału 
społecznego, dynamicznego rozwoju fenomenu Web 2.0 opartego na trzech 
podstawowych hasłach: współpraca, wkład, wspólnota. W artykule What is 
Web 2.0: Design Patterns and Business Model for the Next Generation of Software 
O’Reilly wyjaśnia i opisuje technologie „społecznego” software’u związane z: 
uczestnictwem, użytkownikiem jako producentem treści, inteligencją kolek-
tywną oraz doświadczeniem użytkownika. Do kluczowych aplikacji Web 2.0 
zalicza: blogi, wikis, taggowanie i tworzenie zakładek (social bookmarking), 
folksonomię i kolektywne słowniki (collabulary), przesyłanie materiałów 
multimedialnych (multimedia sharing), audioblogging i podcasting51. Web 2.0 
to także nowe strategie uczenia się i podejścia do tej problematyki uwzględ-
niające zarówno zasoby technologiczne, dyspozycje jednostkowe jak i zasoby 
społeczne. Tabela 5 przedstawia to zagadnienie.

50  T. Berners-Lee, Weaving the Web: The Original Design and Ultimate  Destiny of the World 
Wide Web by its inventor, NY 1999.

51 P. Anderson, What is Web 2.0? Ideas, technologies and implication for education, http://
www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [dostęp 12.06.12].
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Tabela 5. Strategie uczenia się

Typ uczenia się Opis
Aktywne uczenie się Opiera sie na zdecentralizowanych formach uczenia się, jak np. in-

terakcja związana z pracą w sieci, współpraca w ramach projektu 
społecznościowego; centralnym punktem jest uczeń/student, który 
sprawuje kontrolę nad procesem uczenia się. W tym podejściu pod-
kreśla się: rolę rozwiązywania problemów codziennego życia oraz 
obserwację wybranych zjawisk, znaczenie indywidualnej refleksji 
oraz współpracę w ramach małych grup zadaniowych; ważna jest 
interakcja między bogatym doświadczeniem i pogłębioną refleksją 
nad tymi doświadczeniami; sprzyjają temu m.in. blogi oraz narzę-
dzia wiki.

Społeczne uczenie się Kładzie się nacisk na proces uczenia się w kontekście doświadczeń 
społecznych; ludzie uczą się od siebie nawzajem w takich procesach, 
jak: uczenie się przez obserwację, imitację i modelowanie zachowań; 
wiele aspektów związanych z budowaniem wspólnoty w ramach 
Web 2.0 przyciąga teoretyków społecznego uczenia się, pozwalają 
one bowiem uczestniczyć jednostkom w różnych poziomach pro-
dukcji, od peryferyjnych form partycypacji do tych bardziej aktyw-
nych w ramach danej wspólnoty.  

Konstruktywistyczne 
uczenie się

Podkreśla się, iż nauczyciele powinni bazować na wiedzy i umie-
jętnościach przyswojonych już przez uczniów/studentów po to, by 
angażować ich w nowe podejścia; do kluczowych elementów tego 
podejścia zalicza się m.in.: aktywne zaangażowanie, interaktywne 
formy działania skoncentrowane na uczniu; demokratyczne proce-
dury uczenia się; proces kształcenia, w którym uczeń jest podmio-
tem niezależnym, sam kieruje swoimi działaniami i polega na swoim 
doświadczeniu, zaś nauczyciel nadzoruje ten proces.  

Źródło: J. Armstrong, T. Franklin, A review of current and developing international practice in the use of social 
networking (Web 2.0) in higher education, 2008, p. 99, http://franklin-consulting.co.uk/LinkedDocuments/
the%20use%20of%20social%20networking%20in%20HE.pdf [dostęp 28.06.12].

Współcześnie dochodzi do głosu jeszcze jeden typ uczenia się, zwany ko-
nektywnym. Bazuje on na kilku założeniach: po pierwsze, uczenie się, zdo-
bywanie i modyfikowanie wiedzy są wynikiem konfrontowania się z różnymi 
opiniami oraz korzystania z różnych źródeł informacji (triangulacja źródeł). 
Po drugie, proces konstruowania i zdobywania wiedzy jest istotniejszy od 
stanu jej posiadania. Po trzecie, istotna jest umiejętność dostrzegania i bu-
dowania związków między różnymi koncepcjami, obszarami, ideami, syste-
mami wartości. Po czwarte, kluczowym zasobem determinującym wszystkie 
wymienione procesy są: krytyczne myślenie oraz decyzyjność (umiejętność 
samodzielnego podejmowania decyzji w odniesieniu do procesu zdobywania 
wiedzy)52. George Siemens i Stephen Downes, autorzy tej koncepcji, podkre-

52 L. Hojnacki (red.), M-learning, czyli (r)ewolucja w  nauczaniu, 2011, s. 17, http://
www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=m%20learning%20czyli%20(r)ewolucja%20w%20
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ślają także, że uczenie się należy postrzegać jako proces łączenia się z określo-
nymi węzłami (obrazami, danymi itp.) lub zasobami informacji, a w rezultacie 
rozwijania sieci. Podkreślają prymat myślenia nad wiedzą oraz umiejętność 
poszukiwania ważnych informacji, które mogą znajdować się poza jednost-
ką; w uczeniu (się) konektywnym – „wiedzieć jak” oraz „wiedzieć co” – zo-
stają zastąpione przez „wiedzieć gdzie”. Kluczową kompetencją w tej nowej 
koncepcji uczenia się jest odnajdywanie informacji lub ekspertów oraz umie-
jętność rozróżniania tego, co istotne w infomasie. Obaj badacze podkreślają 
także, iż każdy człowiek uczy się przez całe życie, także nieformalnie (poza 
instytucjami edukacyjnymi). Uczenie się pojawia się w różnych formach, np. 
poprzez procesy komunikacji, sieci relacji interpersonalnych czy realizację 
zadań związanych z pracą oraz kontekstem codziennego życia. Przy czym 
media i technologie informacyjno-komunikacyjne determinują nasze myśle-
nie i „przepisują”, inaczej mapują nasze mózgi, wpływają na sposób, w jaki 
działamy w świecie. Konektywność łączy zatem trzy ważne elementy współ-
czesnej rzeczywistości socjokulturowej i psychologicznej: teorię uczenia się, 
struktury społeczne i narzędzia technologiczne, zwłaszcza że kluczowe hasło 
tej koncepcji brzmi: „połącz się, aby się uczyć”53. 

nauczania&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fedustyle.pl%2F-
c%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3D1469b6fd-56f3-429d-ab69-2e5f3ce7cdeb%26gro-
upId%3D10157&ei=Am4AT7HvIcuq-Ab7xMHCAQ&usg=AFQjCNHEDTt2AB2dJbK2RSfcA9IJ-
mV6Ziw [dostęp 25.06.12].

53 G. Siemens, Connectivism: a  Learning Theory for the Digital Age, 2004, http://www.
elearnspace.org/Articles/connectivism.htm [dostęp 28.07.12].



Rozdział II 

WZORY NAUCZANIA 
W EDUKACJI MEDIALNEJ NA ŚWIECIE

Należy podkreślić, iż zakres i formy edukacji medialnej powinny być dosto-
sowane do potrzeb i celów każdego społeczeństwa, tzn. historii kraju i jego 
bieżącej sytuacji geopolitycznej, czynników ekonomicznych i ustroju poli-
tycznego, struktury społecznej oraz systemu medialnego1. Stopień rozwoju 
edukacji medialnej w konkretnym państwie zależy od sześciu podstawowych 
czynników, które zostały opisane w Dictionary of Media Literacy. Należą do 
nich:

– poziom rozwoju systemu medialnego i edukacyjnego;
– socjokulturowe, socjopolityczne i socjoekonomiczne uwarunkowania, 

w jakich działają obydwa wymienione systemy;
– natura, struktura, funkcje oraz cele mediów i edukacji;
– zróżnicowane potrzeby zdywersyfikowanych odbiorców edukacji me-

dialnej;
– istniejące media społecznościowe i tradycyjne sieci komunikacyjne, 

które nadal funkcjonują jako część obu systemów;
– rola i zakres działalności oddolnych (obywatelskich) i pozarządowych 

instytucji zajmujących się edukacją medialną2. 

2.1. Wzorce nauczania w edukacji medialnej  
w krajach europejskich

Na świecie obserwuje się kilka wzorców uczenia o tych zagadnieniach, 
a wytyczne Komisji Europejskiej spowodowały pojawienie się różnych na-
rodowych kontekstów wdrażania tych rozporządzeń. Dlatego we Włoszech 

1 M.W. Apple, Ideology and Curriculum, London 2004.
2 A. Silverblatt, E.M.E. Eliceiri (eds.), Dictionary of Media Literacy, Westport, CT 1997, 

pp. 61–62.
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i Francji największy nacisk kładzie się na edukację filmową związaną z ucze-
niem o tradycji kina narodowego, zaś na Węgrzech obserwuje się ewolucję 
w zakresie treści kształcenia: od filmowego paradygmatu edukacji medialnej 
do uczenia tej problematyki w ramach paradygmatu cyfrowego3. 

Na Węgrzech od lat 60. XX w. prowadzone były zajęcia z edukacji fil-
mowej, zaś w 1996 roku do systemu szkolnego (na poziomie szkoły podsta-
wowej i średniej) wprowadzono obowiązkowy przedmiot: kultura filmowa 
i edukacja medialna. Widać wyraźną ewolucję w tym kraju w zakresie treści 
kształcenia: od podejścia estetycznego i symbolicznego (np. interpretacja 
przekazów audiowizualnych) do podejścia funkcjonalnego otwartego na sze-
rokie konteksty społeczne (istotne w odniesieniu do problematyki rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego i demokratycznego). 

Wprowadzeniu nowego przedmiotu (do uznania szkół pozostawiono wy-
bór formy nauczania: autonomiczny przedmiot, zajęcia zintegrowane z na-
uczaniem innych przedmiotów) towarzyszyło stworzenie 23 regionalnych 
centrów edukacji medialnej wspierających nauczycieli w realizacji progra-
mu nauczania (szkolenia, warsztaty, materiały dydaktyczne). Powstało także 
Węgierskie Stowarzyszenie Edukacji Filmowej i Medialnej, które monito-
ruje ten proces oraz pomaga wdrażać kolejne unowocześnione programy. 
Kultura filmowa i edukacja medialna posiada swoje odrębnie zredagowane 
podstawy programowe, a niezależnie także – w ramach podstaw programów 
dla kształcenia ogólnego – uwzględniono kształcenie w zakresie kompetencji 
medialnych (mowa w dokumencie o kompetencjach cyfrowych, estetyczno-
-artystycznych, kompetencjach w zakresie uczenia się). Przykład węgierski 
jest inspirujący dla Polski, dlatego że jest to również kraj postkomunistyczny 
(po 1989 roku wstąpił na drogę reform demokratycznych i gospodarczych, 
w 1999 wstąpił do NATO, w 2004 do UE). Posiada podobny system eduka-
cyjny (z centralnie prowadzoną i kontrolowaną polityką edukacyjną) – na 
Węgrzech pozostaje on w gestii Ministerstwa Zasobów Narodowych, oraz 
podobny system medialny4. 

We Francji edukacja medialna jest realizowana w trybie „rozproszo-
nym”, tzn. funkcjonuje jako element programu obowiązkowych zajęć z róż-
nych przedmiotów oferowanych na różnych poziomach wiekowych (od 
przedszkola, przez gimnazjum, do szkoły średniej o profilu ogólnokształcą-
cym i zawodowym). Nad realizacją programu z tego zakresu czuwa Centrum 

3 A. Burn, J. Durran, Media Literacy in Schools, London 2007. Por. też. P. Drzewiecki, 
Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej, [w:] J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja me-
dialna i  informacyjna w  Polsce – raport otwarcia, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/
uploads/2012/01/Raport-Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-.pdf  [dostęp 14.06.12]. 

4 P. Drzewiecki, Węgry: od edukacji filmowej… 
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Łączności Oświaty z Mediami Informacyjnymi (Centre de Liaison d’Ense-
ignment et des Medias d’information – CLEMI); agenda ta powstała w 1983 
roku pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji jako część Kra-
jowego Centrum Dokumentacji Pedagogicznej. Działalność tej organizacji 
obejmuje cały system oświaty francuskiej, dba ona o aktywną współpracę 
między środowiskiem nauczycieli i profesjonalistów związanych z mediami 
informacyjnymi. CLEMI koncentruje się na edukacji formalnej w dziedzinie 
edukacji medialnej, oferuje szkolenia dla nauczycieli wszystkich przedmio-
tów, udziela porad metodycznych oraz dostępu do materiałów edukacyjnych 
i informacyjnych związanych z edukacją medialną. Udostępnia także publi-
kacje książkowe, prace naukowo-badawcze, periodyki i artykuły oraz upu-
blicznia posiadane zasoby w Internecie. Pomaga także uczniom w realizacji 
tzw. szkolnych mediów, czego przykładem jest coroczna akcja „Tydzień pra-
sy i mediów w szkole®”5. 

Również w brytyjskim systemie edukacji problematyka alfabetyzacji 
medialnej stanowi element nauczania takich przedmiotów, jak język ojczysty 
(angielski, walijski lub irlandzki) oraz edukacji obywatelskiej. Jak czytamy 
w dokumencie udostępnionym na stronie KRRiTV: 

Wytyczne dotyczące tej kwestii różnią się nieco w poszczególnych częściach 
Zjednoczonego Królestwa. I tak na przykład w Irlandii Północnej mowa jest 
o wykształceniu u młodych ludzi „świadomości medialnej” poczynając już od 
szkoły podstawowej, w ramach nauki języka  angielskiego. W Szkocji wytycz-
ne dla nauczania uczniów w wieku 5–14 lat podkreślają „co uczniowie powinni 
wiedzieć o mediach”, a także odwołują się do kształcenia umiejętności „słucha-
nia i patrzenia” (również w ramach nauki języka angielskiego). W Walii doku-
menty programowe dotyczące nauczania języka walijskiego oraz angielskiego 
odwołują się do „słuchania i reagowania na informacje medialne”, zaś poczyna-
jąc od 11 roku  życia – „omawiania zróżnicowanych wybranych treści z litera-
tury i mediów audiowizualnych”. Od ponad 20 lat uczniowie brytyjskich szkół 
średnich (od 14 roku życia) mają możliwość uczestniczenia w fakultatywnych 
warsztatach dotyczących mediów, co z kolei wymagało wykształcenia grupy na-
uczycieli specjalizujących się w tej dziedzinie, jednakże z zajęć takich korzysta 
jedynie np. 7% młodzieży z tej grupy wiekowej, czyli w widoczny sposób nie są 
spełniane założenia edukacji medialnej, która ma objąć całe społeczeństwo od 
najmłodszych klas szkolnych wzwyż. Wciąż nie ma porozumienia, jakie stan-
dardy muszą być osiągnięte, jeśli chodzi o edukację medialną, nie istnieje organ, 
który kontrolowałby nauczanie tych umiejętności ani nawet nie uzgodniono, 

5 M. Borkowska, E. Murawska-Najmiec, P. Stępka, A. Woźniak, Organizacje międzyna-
rodowe oraz wybrane państwa wobec edukacji medialnej, Analiza Biura KRRiT, nr 2 (marzec 
2010), s. 12–16, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2010_02_
edu_medialna.pdf [dostęp 27.06.12].
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jakie elementy składają się na edukację medialną. Wiele instytucji w Wielkiej 
Brytanii podpisało Europejską Kartę Edukacji Medialnej, która wymienia  
7 kluczowych umiejętności, ale nie zbadano wciąż jeszcze, jakie są implikacje 
ich nauczania6. 

Edukacja medialna w Wielkiej Brytanii pozostaje w sferze zainteresowań 
dwóch ministerstw: Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu (Departament of 
Culture, Media and Sport, DCMS) oraz Ministerstwa ds. Dzieci, Szkół i Ror-
dzin (Department of Children, Schools and Families). W 2003 roku powołano 
Ofcom, agencję podlegającą DCMS i odpowiedzialną za edukację medialną 
w dziedzinie mediów elektronicznych. DCMS sprawuje pieczę nad mediami 
publicznymi oraz nowelizuje co 10 lat Kartę BBC. Ofcom z kolei nadzoru-
je prace badawcze w dziedzinie edukacji medialnej (m.in. pilotuje aktualny 
poziom kompetencji medialnych społeczeństwa), inicjuje działania nauko-
we (sympozja, konferencje) związane z tą problematyką, wspomaga realiza-
cję projektów edukacyjnych dotyczących alfabetyzacji medialnej oraz tworzy 
system informacji i doradztwa na temat wykorzystania nowych technologii 
w edukacji. Agenda ta tworzy także system oznakowań treści medialnych, 
które mogą być potencjalnie szkodliwe dla osób niepełnoletnich. Ofcom ini-
cjuje kampanie społeczne związane z upowszechnianiem znaczenia edukacji 
medialnej, wydaje kwartalny biuletyn edukacji medialnej oraz tworzy forum 
badawcze złożone z przedstawicieli nadawców, operatorów, dostawców Inter-
netu, grup konsumenckich, kadry akademickiej i przedstawicieli właściwych 
ministerstw. Ofcom zainicjował także Wspólną Grupę Parlamentarną ds. 
Edukacji Medialnej złożoną z parlamentarzystów oraz pracowników branży 
medialnej i sektora telekomunikacji w celu wymiany informacji między róż-
nymi grupami interesu zaangażowanymi w kwestie mediów i edukacji.  

BBC natomiast, jako nadawca publiczny, aktywnie angażuje się we 
wszystkie projekty związane z edukacją medialną, zarówno te adresowane do 
dzieci i młodzieży, jak i osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdzia-
łając negatywnym zjawiskom związanym z cyfrowym wykluczeniem. BBC 
jest także członkiem założycielem Grupy Zadaniowej ds. Edukacji Medialnej 
Zjednoczonego Królestwa, która integruje przedstawicieli BBC, Brytyjskiej 
Rady Klasyfikacji Filmów, Brytyjskiego Instytutu Filmowego, Channel 4, 
ITV, Stowarzyszenia Edukacji Medialnej, Brytyjskiej Rady Filmowej oraz 
Skillset (Rady ds. Kreatywności Medialnej). Wymienione instytucje człon-
kowskie, także poprzez wspólne forum internetowe, wymianiają doświadcze-
nia oraz inicjują projekty dotyczące edukacji medialnej7. 

6 Tamże, s. 19.
7 Tamże, s. 22. 
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W Wielkiej Brytanii, oprócz organizacji rządowych, problematyką eduka-
cji medialnej zajmują się organizacje pozarządowe: Centrum Badań Młodzieży 
i Mediów (Center for the Study of Youth and Media), Centrum Języka Angiel-
skiego i Mediów (The English and Media Center), Stowarzyszenie Edukacji 
Medialnej (Media Education Association – MEA), Trust Telewizji Wspólno-
towej (Community TV Trust – CTVT), Stowarzyszenie Mediów Wspólnoto-
wych (Community Media Association – CMA), Media Smart, Think U Know, 
Citizens Online, Digital Unite, Cineclub, The Nerce Centre i wiele innych8.  

W Niemczech zarówno regulacje rynku mediów, jak i polityka edukacyj-
na są rozstrzygane na poziomie landów, np. w Bawarii edukacja medialna była 
łączona z lekcjami informatyki, zaś w Walonii (Wspólnota Francuska w Bel-
gii), podobnie zresztą jak we Francji, była nauczana interdyscyplinarnie jako 
tzw. temat przekrojowy. W ten sam sposób edukuje się dzieci i młodzież w za-
kresie: edukacji obywatelskiej, prozdrowotnej czy edukacji na temat bezpie-
czeństwa drogowego. Problematyka edukacji medialnej jest obecna w ramach 
różnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji formalnej. 

Od 1995 roku do 2008 roku istniała w Walonii Rada Edukacji Medial-
nej (Conseil de l’Education aux Medias) zrzeszająca przedstawicieli: rządu, 
organu regulacyjnego ds. audiowizualnych (CSA), naukowców i środowisk 
twórczych, nauczycieli, rodziców i uczniów. Jej zadania przejęła powołana 
dekretem rządowym Wysoka Rada ds. Edukacji Medialnej (Conseil Superie-
ur de l’Education aux Medias), która posiada rozleglejsze kompetencje i szer-
szą grupę docelową – obejmuje ona wszystkie media i wszystkich obywateli9. 

Edukacja medialna rzadko występuje jako samodzielny przedmiot na-
uczania10, częściej stanowi element szerszego bloku tematycznego (np. wie-
dzy o kulturze; wiedzy o społeczeństwie) czy jest powiązana z konkretnym 
przedmiotem (np. językiem ojczystym, informatyką, plastyką) lub określoną 
ideologia/ideą (np. kształcenia kompetencji technicznych, ochrony i profi-
laktyki zdrowia, rozwijania przedsiębiorczości)11. Jak pisze Dafna Lemish, 

8 Tamże.
9 Tamże, s. 9.
10 Kanadyjscy pedagodzy mediów podkreślają konieczność traktowania edukacji me-

dialnej jako kluczowego w systemie oświaty, nie zaś jako elementu dodatkowego do innych 
zajęć; por. P. Drzewiecki, Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury, [w:] J. Lip-
szyc (red.), Cyfrowa przyszłość…, s. 103. Na Węgrzech edukacja medialna jest obowiązkowym 
przedmiotem szkolnym, a szkołom pozostawia się wybór, czy będzie on realizowany jako sa-
modzielny i odrębny przedmiot, czy element innych zajęć, np. języka węgierskiego, historii, 
edukacji obywatelskiej, wychowania artystycznego, por. P. Drzewiecki, Węgry: od edukacji 
filmowej…,  s. 123.  

11 Na temat wzorów edukacji medialnej w  Belgii (część walońska), Francji, Niemczech 
(przykład Bawarii) oraz Wielkiej Brytani por. M. Borkowska i in., Organizacje międzynarodowe…
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wskazując na kulturowe, polityczne i społeczne uwarunkowania edukacji 
medialnej w różnych krajach:

na postulat kształcenia kompetencji medialnej w Izraelu istotny wpływ miała 
chęć przeciwstawienia się procesowi amerykanizacji kultury izraelskiej. W In-
diach i Australii kompetencję medialną traktuje się jako sposób skłonienia 
dzieci do analizy lokalnych problemów związanych z klasą, płcią i różnicami 
etnicznymi. W Korei Południowej kształcenie w tym kierunku ma ułatwić edu-
kację techniczną i mobilność społeczną. W Japonii kwestia ta wiąże się z dys-
kursem na temat praw dzieci jako jednostek. W Hiszpanii kładzie się nacisk na 
rozwój demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. W Szwecji obiektem 
zainteresowania jest dziecięca umiejętność wyrażania siebie, a w RPA – możli-
wości edukacji na temat HIV i AIDS12. 

2.2. Edukacja medialna: casus Stanów Zjednoczonych  
na tle innych krajów anglojęzycznych

Stany Zjednoczone pozostają w tyle za innymi krajami anglojęzycznymi 
w dziedzinie edukacji medialnej. Na przykład w Kanadzie problematyką tą 
zajmowano się już od lat 60. XX w., w odpowiedzi na napływ produktów 
kultury medialnej z USA (i widmo inwazji kulturowej) oraz z inspiracji Mar-
shalla McLuhana; ponadto duża rozległość terytorialna sprzyjała od dawna 
rozwojowi tzw. nauczania na odległość, które często uzupełniało nauczanie 
szkolne. Promocji edukacji medialnej służy znaczny wkład oraz zaangażowa-
nie organizacji społecznych i rodziców, a także ośrodków katolickich. Wyni-
ka to m.in. z organizacji kanadyjskiego systemu edukacyjnego: obok naucza-
nia publicznego i prywatnego istnieje tam także trzeci, dotowany z budżetu 
państwa, system szkolnictwa katolickiego. W 1978 roku powołano specjalną 
organizację: Association for Media Literacy, która stopniowo skupiała nie 
tylko pedagogów z Ontario i innych prowincji Kanady, ale też ze Stanów 
Zjednoczonych. Z kolei jeden z pedagogów katolickich, jezuita John Pun-
gente, stworzył Jesuit Communication Project – organizację która promuje 
edukację medialną w szkołach – jej pomysłodawca i twórca jest także go-
spodarzem programu na temat edukacji filmowej: Beyond the Screen. Można 
wymienić wiele inicjatyw społecznych związanych z kształtowaniem świado-
mości medialnej, by wymienić przykładowo: „Tydzień edukacji medialnej”, 
„Be Web Aware i Web Awereness” (dwa ostatnie poświęcone bezpieczeń-
stwu i odpowiedzialności w Internecie). W Ottawie funkcjonuje niezwykle 

12 D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, tł. A. Sadza, Kraków 2008, s. 188.
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prężnie Media Awarness Network, organizacja typu non profit promująca 
wykłady, badania i materiały edukacyjne z zakresu edukacji medialnej13. 

W latach 60. XX w. w Kanadzie wprowadzono najpierw programy eduka-
cji wizualnej dla nauczycieli, zaś w latach 80. – edukacji medialnej14. W 1987 
roku Ontario jako pierwsza prowincja wprowadziła do programu szkolnego 
edukację medialną, co wynikało ze starań pedagogów zrzeszonych w Asso-
ciation for Media Literacy. Po reformie edukacyjnej z początku lat 90., której 
celem była pewna próba ujednolicenia i centralizacji programów nauczania 
w skali kraju, kolejne wybrane prowincje postanowiły rozszerzyć program 
nauczania języka angielskiego i kultury o elementy związane z kształceniem 
medialnym, powstawały także kolejne stowarzyszenia związane z edukacją 
medialną. Ta ostatnia stała się elementem kształcenia językowego i kultural-
nego, przy czym przedmiotem uwagi edukatorów są różne teksty kultury (li-
terackie, audiowizualne, multimedialne). Model edukacji medialnej rozwija-
ny przez Kanadyjczyków wpisuje się w tradycje cultural studies; akcentowane 
są bardziej społeczne i kulturowe konteksty funkcjowania mediów niż ich 
uwarunkowania technologiczne, ponadto wiąże się tę problematykę z eduka-
cją obywatelską oraz wymogami funkcjonowania jednostki w społeczeństwie 
informacyjnym. W programach nauczania obserwuje się też konsekwentne 
nawiązywanie do zagadnień dotyczących życia młodych ludzi w szerokim 
kontekście. 

Australia także prowadzi programy, badania i studia poświęcone edu-
kacji medialnej w duchu brytyjskich badań kulturowych, są one skoncen-
trowane wokół trzech głównych nurtów: protekcjonizmu medialnego, kul-
tury popularnej oraz badań krytycznych. Znaczący wkład w rozwój wiedzy 
i kompetencji medialnych wśród australijskich nauczycieli wnosi z kolei 
organizacja Australian Teachers of Media. Do czołowych teoretyków edu-
kacji medialnej w Australii zalicza się: Graeme’a Turnera i Johna Hurtleya, 
którzy rozwijają koncepcje w duchu badań kulturowych, z kolei Robyn Quin 
i Barrie MacMahon, autorzy książki Real Images, próbują aplikować teorie 
mediów do edukacji szkolnej15. 

Polityczne, ekonomiczne, historyczne i kulturowe uwarunkowania edu-
kacji medialnej w USA szczegółowo opisuje Robert Kubey – w tym miejscu 

13 Na stronie http://www.media-awareness.ca/english/research/YCWW/index.cfm moż-
na zapoznać się z wynikami badań na temat zachowań i postaw młodych kanadyjskich inter-
natów (Young Canadians in a Wired Word) [dostęp 26.02.12]. 

14 P. Drzewiecki, Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury, [w:] Cyfrowa 
przyszłość…, s. 104–105.

15 W  tym kontekście por. też: M. Łacek, Media masowe w  programie szkolnym, „Nowa 
Polszczyzna” 1999, nr 4(14); tenże, Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku, „Nowa Polsz-
czyzna” 2005, nr 4 (44).
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zostaną poruszone tylko wybrane, ale i kluczowe przyczyny niedostatków 
w zakresie alfabetyzacji medialnej w tym kraju. 

USA jest państwem o bardzo zróżnicowanej populacji, w którym cało-
ściowa polityka edukacyjna oraz medialna jest podporządkowana władzom 
federalnym. Wielkość państwa, multikulturowość oraz jego struktura poli-
tyczno-administracyjna utrudnia wypracowanie spójnej polityki edukacyj-
nej, łatwiej pod tym względem sytuacja przedstawia się w takich krajach, jak 
Szkocja czy Izrael. Z kolei w krajach większych, także o charakterze wielo-
kulturowym, jak Australia czy Kanada, działają silne, wpływowe oddolne 
organizacje i ruchy obywatelskie złożone z nauczycieli i aktywistów, którzy 
– mimo rozległości terytorialnej – utrzymują ścisłe kontakty z administra-
cją oraz środowiskami akademickimi (głównie w Zachodniej Australii oraz 
Ontario). W USA istnieje duże rozproszenie terytorialne i brakuje kontak-
tów między autorytetami naukowymi a lokalnymi aktywistami i ruchami 
związanymi z problematyką medialną. Można jednak wymienić kilka takich 
stowarzyszeń: the National Telemedia Council, the Center for Media Li-
teracy, the Center for Media Education. Prym wiodą jednak dwie czołowe 
amerykańskie organizacje: założona w 2001 roku AMLA (Alliance for a Me-
dia Literate America) oraz powstała w 2002 roku ACME (Action Coalition 
for Media Education). Pierwsza z wymienionych pełni rolę patronackiej or-
ganizacji dla wielu niezależnych instytucji, stowarzyszeń i działań aktywi-
stów związanych edukacją medialną. Skupia także komercyjnych twórców 
mediów zainteresowanych tą problematyką i promuje liberalną koncepcję 
edukacji. Druga odrzuca współpracę z instytucjami, które prowadzą działal-
ność komercyjną, jak również wszelkie formy sponsoringu. Douglas Kellner 
i Jeff Share wymianiają także dwie inne instytucje nastawione na nowe me-
dia oraz dynamicznie rozwijającą się kulturę partycypacji: the Partnership 
for 21st Century Skills (prywatno-publiczną organizację stworzoną w 2002 
roku przez Amerykański Departament Edukacji oraz m.in.: Microsoft Cor-
poration, Apple Computer Inc., AOL Time Warner Foundation) oraz The 
Salzburg Academy for Media and Global Change16. 

Chociaż kraj ten eksportuje więcej produktów kulturowych (głównie 
filmów i programów telewizyjnych) niż importuje, to nie poświęca należy-
tej wagi kształceniu kompetencji medialnych związanych z ich odbiorem, 
analizą, krytyczną recepcją. Jako światowy potentat nie widzi potrzeby de-

16 W  swoim tekście Kellner i  Share podają bogatą listę innych organizacji, inicjatyw 
lokalnych i parafialnych oraz wykaz uczelni wyższych, które zdecydowały się na wdrożenie 
edukacji medialnej, zarówno w  formie kursów, jak i programów studiów. Por. D. Kellner,  
J. Share, Toward Critical Media Literacy: Core concept, debates, organization and policy,  
„Discourse: studies in the cultural politics of eduaction” 2005, September, vol. 26, no 3,   
pp. 369–386.
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konstruowania ideologii i mitologii amerykańskiej wpisanej w te produkty, 
które stanowią formę kapitału symbolicznego związanego z promocją kraju. 
Ponieważ USA jest światowym liderem produktów medialnych, następuje 
także pewna naturalizacja kultury popularnej: w powszechnej opinii nie ma 
sensu prowadzić nad nią dodatkowych studiów (analizy krytycznej czy ba-
dań estetycznych), chyba że są one związane z wybranymi zagadnieniami po-
lityki społecznej, takim jak: przemoc, wykorzystanie seksualne, uzależnienie 
od narkotyków czy inne formy patologii. Na fali moralnej paniki odżywa in-
cydentalne zainteresowanie produktami medialnymi, lecz nie wpływa to na 
uzupełnienie niedostatków istniejącej polityki edukacyjnej. Różnice kultu-
rowe, rasowe i religijne, a ostatnio także problemy pojawiające się w związku 
z załamaniem ekonomicznym i wzrostem bezrobocia amerykańskiego spo-
łeczeństwa wywołują już i tak spore problemy związane z wypracowaniem 
spójnej polityki edukacyjnej i społecznej nastawionej na ograniczenie skut-
ków istniejących kryzysów i konfliktów. Poza tym amerykańscy nauczyciele 
nie są przygotowani do wykorzystywania tych różnic w praktyce edukacyjnej 
oraz bronią się przed wprowadzaniem nowych treści nauczania. Opór środo-
wiska potęguje fakt, iż w ostatnim czasie wprowadzono do programów za-
gadnienia związane z edukacją o narkotykach, AIDS, informatyką. Do tego 
nauczyciele muszą sami ponosić koszty dodatkowych szkoleń z edukacji me-
dialnej; wielu z nich nie chce angażować się w podnoszenie kwalifikacji, by 
nie posądzono ich o zaangażowanie polityczne. Dlatego też w systemie ame-
rykańskiej edukacji problematyka medialna jest częściej rozwijana w szkol-
nictwie prywatnym i parafialnym niż w sektorze kształcenia publicznego.     

Chociaż ruch związany z edukacją medialną rozpoczął się blisko 30 lat 
temu, kiedy wiele państw zaczęło wcielać w życie programy nauczania zwią-
zane z tą problematyką i od połowy lat 90. XX w. edukacja medialna była 
obecna na większości etapów kształcenia m.in. w Australii, Wielkiej Bry-
tanii, Afryce Południowej, krajach skandynawskich, to w USA działania te 
rozwijały się bardzo powoli. Były związane zaledwie z kilkoma stanami: New 
Mexico, North Carolina, Wisconsin, Minnesota, a dopiero stopniowo inny-
mi. W Stanach Zjednoczonych mamy raczej do czynienia z szeregiem często 
nieskoordynowanych i niescentralizowanych działań podejmowanych na 
poziomie lokalnym stanowym i federalnym. 

W 1992 roku odbyła się pierwsza istotna konferencja poświęcona eduka-
cji medialnej w Aspen Institute, która zgromadziła 25 edukatorów i aktywi-
stów medialnych debatujących nad definicją edukacji medialnej, jej celami 
i zadaniami ramowymi. Na kolejnej – Media Literacy National Leadership 
Conference, zorganizowanej w 1993 roku, uczestnicy zgodzili się ze wzora-
mi edukowania medialnego, które zostały wypracowane przez Brytyjczyków, 
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Australijczyków oraz Kanadyjczyków. Najważniejsze ustalenia dotyczyły na-
stępujących kwestii:

– wszelkie przekazy stanowią konstrukt medialny;
– są produkowane w różnorodnych kontekstach ekonomicznych, socjo-

logicznych, politycznych, historycznych i estetycznych;
– w procesie ich interpretacji znaczenie przekazu jest wynikiem interak-

cji między odbiorcą, przekazem i kontekstem kulturowym;
– mają specyficzny język, reprezentują różne systemy komunikacji, 

przyjmują różne formy i gatunki;
– reprezentacje medialne odgrywają istotną rolę w nadawaniu znaczenia 

rzeczywistości społecznej17.  
Wymienione założenia posłużyły także organizacji the Center for Me-

dia Literacy (CML) do stworzenia wytycznych dla nauczycieli i studentów 
zainteresowanych tymi zagadnieniami18. Mimo istniejących różnic między 
uczestnikami konferencji reprezentującymi różne środowiska i frakcje poli-
tyczne oraz interesy społeczne spotkanie to przyczyniło się do zacieśnienia 
więzi i współpracy między amerykańskimi środowiskami związanymi z edu-
kacją medialną oraz do rozwoju kolejnych inicjatyw dotyczących tej proble-
matyki. Jedną z nich była 3-dniowa konferencja: National Media Literacy 
Conference w Nowym Jorku w 1996 roku. Zgromadziła ona wielu ekspertów, 
nauczycieli, aktywistów i przedstawicieli świata mediów, specjalistów od po-
lityki komunikacyjnej, artystów i muzyków, przedstawicieli wspólnot reli-
gijnych oraz pracowników sektora IT; dzięki dużemu zainteresowaniu tak 
wielu grup interesu związanych z edukacją medialną – spojrzenie na to za-
gadnienie miało charakter wieloperspektywiczny i interdyscyplinarny. Spot- 
kania te przyczyniły się nie tylko do integracji środowiska złożonego z osób 
zainteresowanych problemem, ale także do wyłonienia się kilku kluczowych 
zagadnień, które do tej pory są przedmiotem debat, sporów, konsultacji 
i mediacji. Siedem kwestii, które zostały wyodrębnione przez Renee Hobbs, 
zostało ujętych w formie pytań, w których amerykańska badaczka przybliża 
sprawy kontrowersyjne, sporne i problematyczne odnośnie do formy, treści 
i celów edukacji medialnej w USA i krajach anglojęzycznych.  

2.2.2. Edukacja medialna w Stanach Zjednoczonych: kwestie sporne

Wspomniane konferencje przyczyniły się do określenia kluczowych 
kwestii problemowych związanych z edukacją medialną, które nadal są 

17 R. Hobbs, The seven great debates in the media literacy movement, „Journal of Communi-
cation” 1998, Winter, vol. 48, no 1, s. 17–18.

18 D. Kellner, J. Share, Toward Critical Media Literacy..., s. 374–377.



60

przedmiotem debat i konsultacji. Na marginesie warto dodać, iż wiele z nich 
podejmowanych jest poza USA. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy eduka-
cja medialna ma służyć ochronie dzieci i młodzieży przed nega-
tywnym wpływem mediów? Gdyby odpowiedź była twierdząca, to była-
by ona formą profilaktyki edukacyjnej, z założenia mającej przeciwdziałać 
patologiom społecznym. Ta perspektywa jest odrzucana przez edukatorów 
z Wielkiej Brytanii, ponieważ nie jest umocowana w badaniach społecznych, 
a nawet jeśli takie związki można by udowodnić, to i tak Brytyjczycy są prze-
ciwni, aby rozpatrywać te kwestie na gruncie pedagogicznym. Ponadto, jak 
zauważa Hobbs, komentując opinie innych badaczy, taka „prewencyjna” 
i „zachowawcza” retoryka nie jest efektywna na zajęciach szkolnych, gdyż 
uczniowie i studenci od razu odrzucają pogląd, iż są biernymi ofiarami me-
diów, które negatywnie wpływają na ich rozwój, zachowanie, psychikę. Efekt 
bumerangu, jaki możemy uzyskać w pracy edukacyjnej czy pedagogicznej, 
wynika z faktu, iż młodzi są w tę kulturę bardzo emocjonalnie zaangażowani, 
czerpią z niej ogromne profity i stanowi ona dla nich główne źródło przy-
jemności. Ponadto protekcjonistyczna postawa prowadzi do dyrektywnych 
zajęć instruktażowych na temat manipulacji w mediach i ich destrukcyjnego 
wpływu, co ani nie buduje autorytetu nauczyciela, ani nie powiększa wiedzy 
i kompetencji medialnej uczniów. 

Drugie pytanie dotyczy tego, czy produkcja przekazów medial-
nych jest elementem edukacji medialnej? Jak twierdzi Hobbs, wielu 
edukatorów sądzi, że młodzi ludzie nie będą w stanie podchodzić do me-
diów krytycznie póki nie zdobędą doświadczenia w roli kreatorów przeka-
zów medialnych. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Kanadzie produkcja 
autorskich przekazów jest kluczowym elementem edukacji medialnej. Edu-
katorzy, którzy decydują się na wykorzystanie tej formy kształcenia w pracy 
ze studentami, zwykle stosują dwa rozwiązania: 1) media jako narzędzia słu-
żące (auto)ekspresji oraz pracy kreatywnej, 2) praca z mediami jako element 
przygotowania do pracy zawodowej. Z wybranego rozwiązania wynikają róż-
ne priorytety ujawniające się w pracy z uczniami – dla kładących nacisk na 
ekspresję istotne są: rozwój kreatywności oraz zachęcanie ucznia, by poprzez 
pracę wyrażał swoją wizję świata; z kolei dla traktujących edukację medial-
ną pod kątem wyboru przyszłego zawodu istotne są: umiejętność działania 
w zespole, myślenie wizualne, planowanie, edytowanie, zarządzanie projek-
tem itp.

Największym zagrożeniem – zdaniem uczestników debat referowanych 
przez Hobbs – jest to, że uczniowie mogą powielać wzory konstruowania 
przekazów znane choćby z mediów głównego nurtu czy kina hollywoodz-
kiego, a umkną ich uwadze takie kwestie, jak: ideologia przekazów, ich 
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zakotwiczenie historyczne, polityczne i kulturowe, czy zagadnienia socjo-
demograficzne, z jakimi są związane. Inna przeszkoda dotyczy negatywnej 
tradycji praktycznego uczenia wykorzystywania mediów w szkole. Mimo re-
latywnie dobrego wyposażenia szkół w zasoby techniczne i kadrowe, podob-
nie jak w Wielkiej Brytanii, w USA zajęcia praktyczne związane z produkcją 
medialną prowadzono w szkołach przygotowujących do zawodu i w klasach 
profilowanych. Zwłaszcza mniej zdolni uczniowie byli przyuczani do obsłu-
gi mediów i nowych technologii, zaś bardziej ambitni otrzymywali trady-
cyjną edukację opartą na kulturze druku. W wielu amerykańskich szkołach 
i w niektórych europejskich produkcja medialna jest domeną analfabetów, 
uczniów z deficytami edukacyjnymi oraz sprawiających trudności wycho-
wawcze; dla nich ten typ aktywności stanowi „ostatnią deskę ratunku” przed 
wydaleniem ze szkoły. W wyniku debat postanowiono zmienić tę negatywną 
tradycję i podnieść status zajęć praktycznych poprzez ich wyższe ulokowanie 
w hierarchii przedmiotów.

Trzecie pytanie brzmi: czy edukacja medialna powinna koncen-
trować się na tekstach kultury popularnej? Twierdząca odpowiedź 
na to pytanie wydaje się oczywista, chociaż nauczyciele szkół podstawowych 
i średnich zgłaszają zastrzeżenia co do możliwości efektywnego wykorzy-
stania tych przekazów na zajęciach lekcyjnych. Obawiają się, iż pojawienie 
się tych zagadnień na lekcjach przedmiotowych może budzić opór zarówno 
uczniów, jak i ich rodziców. Uczniowie mogą buntować się przed tą formą 
kolonizacji sfery, która do tej pory była domeną ich czasu wolnego, zaś opie-
kunowie wyrażać zdziwienie z powodu wykorzystania w celach edukacyjnych 
tak błahych i szkodliwych treści19. Pojawiają się również opozycyjne głosy: 
oponenci twierdzą, iż wykorzystanie tekstów kultury popularnej w praktyce 
edukacyjnej pozwala przełamać rutynę szkolną i wprowadzić do programu 
kształcenia treści, którymi młodzi żyją na co dzień, choć często przyjmują 
je bezrefleksyjnie. Edukatorzy zauważają także, że teksty popularne mogą 
być postrzegane jako ważne źródło wiedzy społecznej, politycznej i kulturo-
wej, a ich analiza pozwala łączyć interpretacje tekstualne (np. semiotyczne) 
z ujęciami historycznymi i ideologicznymi w sposób pozwalający spojrzeć na 
problem wielokontekstowo i transdyscyplinarnie.

Czwarte pytanie jest następujące: czy edukacja medialna powinna 
służyć celom politycznym lub ideologicznym? Zdania w tej kwestii, 
jak pokazuje Hobbs, są podzielone. Istnieje natomiast zgoda co do tego, że 
edukacja medialna może służyć wielu reformom, np. instytucji szkoły i sys-
temu edukacyjnego czy publicznej telewizji, wpływać pozytywnie na rozwój 

19 Por. też: T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, 
Kraków 1993.
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alternatywnej sztuki mediów lub restrukturyzację amerykańskiego rynku 
medialnego. Jedni twierdzą, że edukacja medialna może wpływać nie tylko 
na samą mediasferę, ale także przyczynić się do wzrostu świadomości spo-
łecznej i politycznej społeczeństwa, np. w odniesieniu do takich zagadnień, 
jak: rasizm, seksizm, przemoc czy uzależnienia. Krytyczna analiza przekazów 
medialnych pomaga w identyfikacji kodów kulturowych konstytuujących au-
torskie teksty oraz ułatwia rozpoznanie, jak one funkcjonują w obiegach spo-
łecznych, jak wpływają na tworzenie znaczeń w poszczególnych kręgach od-
biorczych oraz jaka jest ich performatywna siła. Jednocześnie dekonstrukcja 
tych przekazów ułatwia ich alternatywne interpretacje. Semiotyczna władza 
użytkowników mediasfery jest elementem postmodernistycznego projektu 
politycznego, w którym aktywność krytyczna wiąże się z rozwojem (nie tylko 
semiotycznej) demokracji. Nauczyciele w większości opowiadają się za rozwo-
jem autonomii studentów jako podmiotów społecznych zdolnych do autore-
fleksji i krytycznego osądu istniejących instytucji i problemów społecznych. 
W tym ujęciu edukacja medialna jest narzędziem osiągania tych kompeten-
cji. Problem polega na tym, jak zauważają sceptycy, że wielu nauczycieli nie 
widzi siebie w roli aktywistów politycznych czy społecznych działających na 
rzecz zmiany, ale definiuje swoją misję tradycyjnie; inni dodają, iż niebezpie-
czeństwo tego „reformatorskiego” ujęcia polega również na tym, że studen-
ci i uczniowie mogą wygłaszać tezy poprawne politycznie, ale będą czynić to 
bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się nad zasadnością tych tez z perspektywy 
ich doświadczenia i zajmowanej pozycji podmiotowej (społecznej). Wydaje 
się to tym bardziej prawdopodobne, iż nauczyciele nie są przygotowani do 
posługiwania się mediami w celach szeroko pojętej edukacji społeczno-poli-
tycznej, a ich autorytatywność może prowadzić do narzucania ich osobistych 
postaw, przekonań politycznych i systemów wartości słuchaczom.

Piąte pytanie dotyczy tego, czy edukacja medialna powinna bazo-
wać na systemie szkolnictwa amerykańskiego? Choć szkoła jest na-
turalnym miejscem dla edukacji medialnej, ponieważ właśnie tam jest odpo-
wiednia infrastruktura techniczno-organizacyjna oraz społeczność złożona 
z uczniów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych tym zagadnieniem, to 
praktyka edukacyjna pokazuje co innego. Po pierwsze, relacje między misją 
szkoły a rolą mediów i systemu informacyjnego w kontekście edukacyjnym 
nie są nigdzie zdefiniowane. Po drugie, różnorodność celów, programów 
i wizji edukacji medialnej sprawia, że ich realizacja nie jest możliwa w pu-
blicznym systemie edukacyjnym. Jak pokazały badania, inicjatywy związa-
ne z edukacją medialną kończą się sukcesem jedynie w szkołach, w których 
nauczyciele, uczniowie i rodzice podzielają wspólną wizję kształcenia oraz 
postawy wobec mediów. Istotne jest zatem, aby program kształcenia kore-
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spondował zarówno z przekonaniami lokalnej społeczności i lokalnych de-
cydentów, jak i z kulturą szkoły. Fiasko ponoszą programy, które są opra-
cowane, przedstawiane i wdrażane przez zewnętrznych ekspertów, ponieważ 
nauczyciele się z nimi nie identyfikują i nie chcą ponosić odpowiedzialno-
ści za ich realizację, nawet pod presją uczniów, rodziców czy administracji 
w poszczególnych okręgach szkolnych. Ponadto, jak zauważają nauczyciele, 
niezmiernie trudno jest zamienić np. tradycyjną edukację literacką na stu-
diowanie tekstów medialnych: filmów, reklamy czy strony internetowej. 
Taka rewolucja wymaga poważnej przemiany światopoglądowej, zmiany ca-
łej dotychczasowej filozofii kształcenia. Publiczny sektor edukacji wymaga 
kompleksowych i dalekosiężnych zmian, stąd też pomysł, aby treści zwią-
zane z edukacją medialną wykładać w formie zajęć pozalekcyjnych, obozów 
letnich, religijnych programów edukacyjnych, programów prewencyjnych, 
szkoleń bibliotecznych, w innych formach działalności edukacyjnej organi-
zacji i stowarzyszeń, a także w środowisku domowym przy wsparciu rodzi-
ców. Jednocześnie wielu nauczycieli widzi potrzebę takich zajęć na poziomie 
lokalnym i stanowym, systematycznie wzrasta zainteresowanie edukacją me-
dialną wśród nauczycieli szkół podstawowych, jak również szkół średnich 
wykładających przedmioty artystyczne, muzyczne, społeczne, językowo-lite-
rackie i nauki ścisłe. Warto jednocześnie zauważyć, że większość nauczycieli, 
którzy wprowadzają idee edukacji medialnej, nie jest włączanych w żadne 
systematycznie prowadzone szkolenie, które podnosiłoby ich kwalifikacje 
zawodowe. Raczej nauczyciele dokształcają się na własną rękę, czytając o me-
diach czy uczestnicząc sporadycznie w kursach doszkalających (np. oferowa-
nych przez instytucje medialne).

Szóste pytanie dotyczy tego, czy edukacja medialna powinna być 
odrębnym przedmiotem czy komponentem istniejących? Każdy 
nauczyciel intuicyjnie czuje potrzebę wprowadzenia edukacji medialnej do 
istniejących treści nauczania. Teksty medialne są postrzegane jako nośniki 
treści pomocnych w nauczaniu przedmiotów ścisłych, społecznych, huma-
nistycznych, np. historii, sztuki czy literatury. W tym ujęciu media nie są 
formalnie przedmiotem kształcenia jako takiego, lecz wykorzystuje się anali-
zę konkretnych tekstów medialnych i tworzenie autorskich przekazów w ra-
mach istniejących przedmiotów. Mimo tej intuicji i przeważnie pozytywnej 
postawy wobec mediów teksty te relatywnie rzadko pojawiają się na lekcjach. 
Poza tym istnieje niebezpieczeństwo, iż niedokształcony w tym obszarze na-
uczyciel jest raczej miernym edukatorem. Obserwacja praktyki szkolnej spra-
wiła, że są także rzecznicy innego stanowiska, którzy wysuwają argumenty za 
istnieniem edukacji medialnej jako odrębnego przedmiotu. Wtedy istniałaby 
szansa, że będzie on zasługiwał na większą uwagę nauczycieli i decydentów 
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oświatowych, co w rezultacie podniesie jakość kształcenia edukatorów oraz 
przysłuży się podniesieniu kompetencji medialnej uczniów i studentów.  

Ostatnią kwestię można wyrazić w postaci pytania, czy edukacja me-
dialna powinna być finansowana przez instytucje medialne? Jak 
zauważa Hobbs, w ostatnich latach zwiększa się liczba instytucji medialnych, 
które oferują nauczycielom bezpłatne szkolenia z zakresu mediów, techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych czy edukacji medialnej. Instytucje te 
wspierają także edukację uczniów i studentów, dostarczając im materiałów 
edukacyjnych (np. The Newspaper Associacion of America Foundation, The 
Learning Channel, Know-TV, National Parent-Teacher Associacion czy Na-
tional Cable Television Associacion). Jednakże w USA brakuje centralnej or.-
ganizacji kulturalnej lub agencji rządowej w rodzaju British Film Institute 
lub National Film Board of Canada, która mogłaby podejmować takie dzia-
łania systematycznie oraz sprawować nadzór nad wdrażaniem programów 
edukacji medialnej w szkole. Jeszcze gorzej wygląda szkolenie samych na-
uczycieli: wielu edukatorów i aktywistów zauważa, iż organizacje medialne 
(np. telewizja kablowa oraz wydawcy prasowi) powinny wspomagać wysiłki 
nauczycieli, ułatwiając im dostęp do technologii, wiedzy oraz strategii ucze-
nia o mediach. Ich zdaniem, ponoszą one społeczną odpowiedzialność za 
rozwój krytycznego myślenia o mediach wśród ich konsumentów. Sceptycy 
twierdzą, że organizacje medialne czerpią korzyści z tej negatywnej sytuacji, 
ponieważ niedofinasowani i niedokształceni nauczyciele i tak są wdzięczni, 
i chętnie korzystają z wszelkich darmowych materiałów i ofert szkolenio-
wych. Poza tym, ich zdaniem, są one zainteresowane przede wszystkim re-
alizacją własnych komercyjnych celów, więc polityka antymedialna w szkole 
jest im na rękę. 

2.2.2.1. Cztery podejścia do edukacji medialnej w USA

Douglas Kellner i Jeff Share wskazują na cztery główne podejścia do 
edukacji medialnej, które określają politykę edukacyjną i działania społecz-
ne związane z tą problematyką w Stanach Zjednoczonych20. Pierwsze z wy-
różnionych, podejście protekcjonistyczne, bazuje na lęku przed media-
mi, a jego rzecznicy proklamują ochronę ludzi przed manipulacją mediów 
i uzależnieniem medialnym. Odbiorcy mediów są przedstawiani jako bierne 
ofiary tych działań, a media wini się za wiele groźnych patologii społecz-
nych: destrukcję wartości rodzinnych, przemoc, uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków, ciąże u nieletnich. Zwolennikiem tego podejścia jest Neil 

20 D. Kellner, J. Share, Critical Media Literacy, Democracy, and the Reconstruction of Edu-
cation, New York 2007.
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Postman, który w książce Zabawić się na śmierć21 ostrzega przed TV, medium 
destrukcyjnym, które zdominowało czas, uwagę i nawyki poznawcze młode-
go pokolenia. Wielu aktywistów społecznych i politycznych wykorzystuje te 
hasła do swoich celów: konserwatyści winią media za destrukcję tradycyj-
nych wartości, lewicowcy za promocję konsumeryzmu oraz konsumpcjoni-
stycznych wzorców życia. Podejście to, łączące się z dyskursem aksjologicz-
nym oraz rozwijane w duchu moralnej paniki, cieszy się dużym poparciem 
i zainteresowaniem szerokich kręgów społecznych (rodziców, decydentów 
politycznych, sfer rządowych), ponieważ krytyka mediów wyraża ich obawy 
oraz łączy się z ich interesami, poza tym nie obniża ich autorytetu i pozy-
cji społecznej22. Edukacja medialna prowadzona zgodnie z tym podejściem 
polega na zniechęcaniu do korzystania z mediów oraz nauczaniu na temat 
zgubnego ich wpływu, a prowadzona nazbyt ortodoksyjnie i dogmatycznie 
zniechęca uczniów do korzystania z takiej oferty edukacyjnej.  

Drugie podejście – medialna edukacja artystyczna  (Media Arts Edu-
cation) – kładzie nacisk na uczenie studentów oceny produktów medialnych 
pod kątem estetycznym oraz wykorzystywania mediów do celów pracy arty-
stycznej i kreatywnej. Priorytetowym celem kształcenia jest w ramach tego 
podejścia autoekspresja poprzez wzory dominującej kultury medialnej, roz-
wój technicznych umiejętności wpisany jest w mechanizm reprodukowania 
tej kultury, przy jednoczesnym braku refleksji nad zagadnieniami: ideologii 
czy krytyki społecznej, nie wspominając o: rasie, klasie, władzy. Tego typu 
podejście do edukacji medialnej odnaleźć można na kierunkach profilowa-
nych oraz w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Trzecie podejście – ruch na rzecz edukacji medialnej  (Media Lite-
racy Movement) – określa edukację medialną jako zbiór kompetencji komu-
nikacyjnych związanych z umiejętnością pozyskiwania, analizy i oceny in-
formacji oraz komunikowania się. Przedmiotem zainteresowania rzeczników 
tego podejścia są różne formy mediów i przekazów medialnych (muzyka, 
film, wideo, Internet) oraz teksty związane z kulturą druku oraz ich analiza 
głównie przy wykorzystaniu semiotyki i kategorii intertekstualności. Edu-
katorzy zwracają uwagę na potrzebę kształcenia kompetencji medialnych 
analogicznie do tradycyjnej nauki pisania i czytania, uznając te pierwsze za 
priorytetowe w cywilizacji medialnej. Ruch ten akcentuje funkcje eduka-
cyjne kultury popularnej i kultury medialnej, lecz nie uwzględnia związku 
edukacji z demokracją. Nie zauważa relacji między kompetencjami komuni-

21 N. Postman, Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tł.  
L. Niedzielski, Warszawa 2002.

22 R. Kubey, Obstacles to the development of media education in the United States, „Journal of 
Communication” 1998, Winter, 48, 1, pp. 65–66. 
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kacyjnymi a problematyką władzy, ideologii, dominacji, natomiast umacnia 
mit o politycznej i ideologicznej neutralności mediów.

Ostatnie podejście – krytyczna pedagogika medialna  (Critical Me-
dia Literacy), której zresztą rzecznikami są także Kellner i Share – opiera się 
na pedagogice krytycznej, studiach kulturowych oraz teorii feministycznej, 
a także zawiera wybrane aspekty wcześniej opisanych ujęć. Badacze zwią-
zani z tym podejściem koncentrują się na krytyce ideologicznej przekazów 
medialnych przez pryzmat takich zmiennych, jak: narodowość, rasa, klasa, 
seksualność. Kładą nacisk na analizę tekstów medialnych w szerokim kon-
tekście społecznym, uwzględniając analizę alternatywnych obiegów me-
dialnych, a nie tylko media głównego nurtu. Przy opisie związków: władzy, 
mediów i informacji, posługują się takimi kluczowymi kategoriami, jak: 
ideologia, konflikt i dominacja. Odbiorcy mediów są w ramach tego ujęcia 
postrzegani jako aktywni producenci znaczeń, jako ważna siła kulturowa, 
której władza nadawania znaczeń została opisana w formie trzech modeli 
dekodowania przekazów Stuarta Halla czy w kontekście modalności reakcji 
przez Matta Briggsa23. 

Krytyczna pedagogika medialna funkcjonuje także jako polityczny pro-
jekt demokratycznych zmian społecznych prowadzonych w duchu Deweya 
i Freire’a, obejmuje wieloaspektową i wielokontekstową krytykę kultury 
medialnej i przemysłu kulturowego, w tym wcześniej wymienione zmienne 
socjodemograficzne, a także promuje alternatywną kontrhegemoniczną pro-
dukcję medialną. 

Zakłada się, iż media i technologie informacyjno-komunikacyjne mogą 
być narzędziem uprawomocnienia marginalizowanych grup społecznych, 
ponieważ edukacja medialna pozwala im opowiedzieć własną historię oraz 
wyrazić swój punkt widzenia. Z kolei dla ludzi należących do grup dominu-
jących jest to szansa pełniejszego zaangażowania się w społeczną rzeczywi-
stość, która jest udziałem większości społeczeństwa24.

Krytyczna edukacja medialna, zdaniem jej rzeczników, sprzyja także 
multikulturowej edukacji, zwraca bowiem uwagę na hybrydyczność i hete-
rogeniczność współczesnej kultury. Związana z projektem radykalnej de-
mokracji oraz rozwijaniem kompetencji społecznych przydatnych zwłaszcza 
w państwach wielonarodowych, wzmacnia procesy demokratyzacji i party-
cypacji obywatelskiej. Stwarza wizję edukacji opartej na współpracy między 
uczniem a nauczycielem, zwracając uwagę na to, że o ile ten pierwszy jest 
dobrze zorientowany we współczesnej kulturze medialnej jako jej uczest-
nik i twórca, o tyle nauczyciel posiada niezbędny warsztat metodologiczny 

23 M. Briggs, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, tł. B. Radwan, Kraków 2012.
24 D. Kellner, J. Share, Critical Media Literacy…, s. 6–17. 
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i narzędzia hermeneutyczne do jej badania i analizy. Tym samym postulu-
je się tu odejście od tradycyjnej pedagogiki opartej na jasnym podziale ról 
i kompetencji, dyrektywnym stylu nauczania i wychowywania oraz kanonie 
tekstów obowiązkowych oraz stabilnych i sztywnych procedur oceny stopnia 
przyswojenia materiału.    

2.3. Edukacja medialna: casus Rosji

Tabela 6 przedstawia rozwój edukacji medialnej w Stanach Zjednoczo-
nych i Rosji w ujęciu porównawczym (perspektywa historyczna).

Tabela 6. Rozwój edukacji medialnej w Stanach Zjednoczonych i Federacji  
    Rosyjskiej

Lata Stany Zjednoczone Związek Radziecki/Rosja

20. W college’ach nauczyciele wyko-
rzystują film, by nauczyć krytycz-
nej analizy oraz rozwijać umiejęt-
ności komunikacyjnej uczniów

W szkołach wykorzystywano prasę i mate-
riały filmowe do celów propagandowych

50./60. Analiza języka przekazów medial-
nych

Edukacja medialna pojawia się w progra-
mach nauczania na poziomie szkoły śred-
niej, na uniwersytetach, w formie kursów 
pozaszkolnych; bardzo często ogranicza się 
do edukacji filmowej* 

70./80. Zainteresowanie mediami i kulturą 
popularną jako formami ekspresji 
i komunikacji społecznej

Badania estetyczne przekazów medialnych

90. Na lekcjach języka ojczystego poja-
wia się edukacja medialna w związ-
ku z rosnącą rolą komunikacji wi-
zualnej i elektronicznej 

Od lat 70. do 90. pojawiają się programy 
nauczania o filmie i edukacji medialnej za-
twierdzone przez Ministerstwo Edukacji

Od 2000 Rozwój edukacyjnych standardów 
dotyczących edukacji medialnej na 
poszczególnych etapach kształcenia

Od 2002 roku edukacja medialna jest nową 
specjalizacją na pedagogice

* Dlatego w 1960 roku powstaje Rosyjskie Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, a w 1988 roku Rosyjskie 
Stowarzyszenie Edukacji Filmowej i Medialnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Yoon, The Development of Media Literacy in Russia: Efforts 
from Inside and Outside the Country, [in:] M. Leaning (ed.), Issues in Information and Media Literacy: Criti-
cism, History and Policy, Santa Rosa, California 2009, pp. 189–213

Na początku ubiegłego wieku edukacja medialna (jeszcze w Związku 
Radzieckim) obejmowała najważniejsze mass media: prasę, radio i film, 
i służyła celom propagandowym. Kreml zauważył, że są one największym 
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i najbardziej efektywnym źródłem rozrywki, głównie dla niepiśmiennej 
części społeczeństwa oraz skutecznym sposobem społecznego oddziaływa-
nia. Dostęp do informacji na temat całego systemu medialnego, jak również 
możliwość prowadzenia tego rodzaju badań naukowych był ograniczony 
właśnie ze względów politycznych. Aż do nastania rządów Stalina (1934 
rok) rozwijano głównie edukację filmową silnie skorelowaną z rozwojem 
instytucji związanych z krzewieniem kultury filmowej: w Moskwie powsta-
ła pierwsza szkoła filmowa (1919), w głównych miastach zakładano kluby 
filmowe, kluby młodych dziennikarzy, amatorskie studia filmowo-fotogra-
ficzne, amatorskie czasopisma i magazyny związane z tą tematyką w szko-
łach i na uniwersytetach. Wszystkie tego typu instytucje i formy działalności 
były podporządkowane ideologii reżimu komunistycznego, łącznie z tym, że 
pierwszym dyrektorem Radzieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Kina (za-
łożonego w 1925 roku) był Feliks Dzierżyński. Stowarzyszenie to do 1934 
roku zajmowało się przede wszystkim: propagandą filmowo-fotograficzną, 
socjologicznymi badaniami publiczności, a także zakładaniem amatorskich 
studiów filmowych i fotograficznych, dyskusyjnych klubów filmowych oraz 
kin dla dzieci i młodzieży. Władze chciały osiągnąć swoje polityczne cele, 
a pod hasłem „rewolucji kulturalnej” i poprzez promowanie edukacji fil-
mowej zlikwidować analfabetyzm. Powołano więc Centralną Radę, w której 
zasiadali tacy reżyserzy, jak S. Eisenstein, V. Pudowkin, Dż. Wiertow, by 
wymienić najbardziej znane nazwiska. Przy ich udziale organizowano semi-
naria, konferencje i wydawano czasopismo „Kino”, jednocześnie na pozio-
mie edukacji szkolnej położono nacisk na prasową edukację dziennikarską, 
która w praktyce polegała na tworzeniu gazetek szkolnych. Rządy Stalina 
zahamowały rozwój tych wszystkich inicjatyw, Stowarzyszenie przyjaciół 
Kina zamknięto w 1934 roku, a głównych aktywistów poddano represjom. 
Ponownie ruch odrodził się na przełomie lat 50. i 60. XX w., gdy w Moskwie, 
Woroniecku, Petersburgu, Samarze, Taganrogu i wielu innych miastach 
ZSRR wprowadzono kursy edukacji filmowej. Ponownie zaczął dynamicz-
nie rozwijać się ruch szkolnych dziennikarzy, w tym także radiowych, oraz 
zajęcia dla młodych fotografów. Od 1957 roku obserwowano powstawanie 
licznych klubów filmowych, zajmujących się nie tylko projekcją i dyskusja-
mi filmowymi, ale także studiowaniem historii kina oraz badaniami socjo-
logicznymi. Część z nich w drugiej połowie lat 60. XX w. przekształciło się 
w małe centra edukacji medialnej (głównie filmowej). W tym samym okresie 
(w 1967 roku) Związek Filmowców w Moskwie powołał do życia Radę Edu-
kacji Filmowej na poziomie edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Środowisko 
nauczycieli próbowało się konsolidować wokół idei edukacji medialnej we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji, Akademią Pedagogiczną czy Narodo-
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wym Komitetem Kinematografii. Mimo słabego wyposażenia szkół i domów 
kultury w sprzęt audiowizualny oraz komputery, a także niskich uposażeń 
nauczycieli, zwłaszcza edukacja filmowa cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, ponieważ dla wielu Rosjan kino było wówczas kluczowym źródłem 
wiedzy na temat świata poza granicami ich kraju. Instruktorzy i nauczyciele 
– animatorzy tych działań – byli w głównej mierze absolwentami Moskiew-
skiego Instytutu Kultury oraz Instytutów Pedagogicznych. W latach 80. XX 
w. wprowadzono pilotażowe (eksperymentalne) zajęcia z edukacji medialnej 
do wybranych szkół podstawowych i średnich w Moskwie, zaś głównie w in-
stytutach pedagogicznych i w instytutach sztuki – wprowadzono kursy dla 
nauczycieli. W tym okresie opublikowano także wiele programów nauczania, 
przewodników i artykułów związanych z tą problematyką. Mimo reżimu ko-
munistycznego edukacja medialna była w coraz mniejszym stopniu skoncen-
trowana na kwestiach propagandowanych na korzyść podejścia estetycznego. 
W tym czasie nie brakowało przeciwników wprowadzania edukacji medial-
nej do szkół i na uniwersytety. Oficjalnie uzasadniali oni swoją niechęć tym, 
iż wiedza ta może utrudnić zwłaszcza młodzieży czerpanie naturalnej przy-
jemności z obcowania z przekazem. Niezależnie od tych głosów krytycznych 
od 1980 roku w edukacji medialnej pojawiają się nowe perspektywy badaw-
cze, tzn. rozwój kreatywności dziecięcej poprzez media oraz wpływ mediów 
na dzieci. 

Pod koniec lat 80. XX w. obserwuje się rozwój wideo, szkolnych studiów 
telewizyjnych, a edukatorzy medialny zaczęli otrzymywać na swoją działal-
ność subwencje państwowe. W okresie pierestrojki na początku zintensyfi-
kowano działania na rzecz rozwoju edukacji medialnej, ale później rozpad 
Związku Radzieckiego w 1991 roku spowodował radykalny wzrost cen, co 
automatycznie przełożyło się na spadek dofinansowania instytucji zajmu-
jących się tym zagadnieniem. Do czasów pierestrojki media były wykorzy-
stywane do wspierania systemu politycznego i umacniania jego ideologii, po 
tym okresie – do reformy systemu politycznego.

W 1988 roku założono, wprawdzie na fali zmian ustrojowych, Rosyjską 
Federację Klubów Filmowych, a w 1990 Stowarzyszenie Młodych Dzienni-
karzy, lecz sami nauczyciele byli w coraz mniejszym stopniu zmotywowani 
do podejmowania nowych wyzwań. Brakowało im przede wszystkim wspar-
cia finansowego i wyposażenia technicznego. Ponadto Rosjanie zaczęli po-
dróżować za granicę, więc media przestały być dla nich jedynym oknem na 
świat, filmy zagraniczne emitowano w telewizji, a informacje związane z mię-
dzynarodowymi twórcami kina i wydarzeniami medialnymi były publiko-
wane w czasopismach, gazetach i książkach specjalistycznych. Na fali tych 
przemian zaczęto organizować konferencje naukowe w głównych miastach 
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Federacji Rosyjskiej, zaś w Laboratorium Sztuki Filmowej przy Badawczym 
Instytucie Edukacji Artystycznej w Rosyjskiej Akademii Edukacji publiko-
wano materiały szkoleniowe z zakresu edukacji medialnej dla uczniów i na-
uczycieli. W 1991 roku otwarto pierwsze Liceum Filmowe (funkcjonowało 
do 1999 roku), a w 1998 – Stowarzyszenie Edukacji Filmowej zostało prze-
kształcone w Stowarzyszenie Edukacji Filmowej i Medialnej. Do głównych 
zadań tej instytucji należało: organizowanie kursów, szkoleń dla uczniów 
i nauczycieli oraz przygotowanie programów nauczania do edukacji medial-
nej. Ponadto organizowano konferencje i zajęcia seminaryjne, wydawano 
specjalistyczne publikacje, tworzono strony internetowe oraz inicjowano 
badania naukowe. Dynamiczny rozwój wideo i technologii informacyjnych 
zmodernizował działalność amatorskich studiów i klubów filmowych, nato-
miast szkoły doposażono w kamery wideo, komputery i odtwarzacze DVD. 
Rosyjskie radio i telewizja zaprezentowały atrakcyjną ofertę edukacji medial-
nej z udziałem młodzieży. W 1990 roku Stowarzyszenie Edukacji Interne-
towej stworzyło sieć kursów dla nauczycieli w całym kraju. Od 1990 roku 
rosyjscy specjaliści od edukacji medialnej biorą udział w międzynarodo-
wych projektach (współpraca z Francją, Kanadą, Austrią, Wielką Brytanią, 
Brazylią, Hiszpanią, Grecją i Szwajcarią). Na początku XXI wieku pojawi-
ły się liczne projekty integrujące edukację medialną ze studiami kultural-
nymi i artystycznymi prowadzone przez Laboratorium Edukacji Akademii 
Rosyjskiej. Wzrasta znacząco liczba instytucji kształcących kadrę dla szkół 
średnich i wyższych, powstaje także Rosyjski Narodowy Instytut Kinema-
tografii, Szkoła Scenarzystów i Reżyserów Filmowych czy Rosyjski Instytut 
Kształcenia Zawodowego w dziedzinie Filmu. Od 2002 roku specjalizacja: 
edukacja medialna pojawia się na uniwersytetach pedagogicznych, a w 2005 
roku z inicjatywy ICOS UNESCO „Information for All” we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej i Medialnej oraz Pedagogicznym In-
stytutem w Taganrogu powstaje czasopismo „Edukacja Medialna”. Z inicja-
tywy tej samej instytucji (UNESCO) w 2005 roku zorganizowano konferen-
cję pt. „Through Libraries – to the Future” w Anapie, współfinansowaną 
m.in. przez UNICEF, Ministerstwo Edukacji, Federalną Agencję Kultury 
i Kinematografii.

Mimo tych działań edukacja medialna nie jest pożądanym przez nauczy-
cieli przedmiotem szkolnym, z wyjątkiem części szkół średnich oraz kierun-
ków studiów i fakultetów zorientowanych na kształcenie medialne. Wielu 
rosyjskich nauczycieli wciąż utożsamia ją z wykorzystywaniem technologii 
informacyjnych na lekcjach w charakterze pomocy naukowych. Jednocze-
śnie, jak pisze Fedorov, od 1950 roku powstało (najpierw w ZSRR, a obecnie 
Federacji Rosyjskiej) 180 prac doktorskich dotyczących edukacji medialnej, 
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z czego ponad 29% bazowało na modelu praktycznym, a ponad 23% na es-
tetycznym. Od 2000 roku w rezultacie intensywnych badań interdyscypli-
narnych oraz współpracy zagranicznej stopniowo do głosu dochodzą inne 
modele, np. opierające się na badaniach kulturowych czy socjologii krytycz-
nej, ich popularność w ostatniej dekadzie osiągnęła wartość blisko 40% ogó-
łu dysertacji doktorskich. W latach 1960–1989 większość z nich dotyczyła 
kina (62%), co było związane z prymatem badań estetycznych i rangą tego 
medium. W dalszej kolejności badacze zajmowali się telewizją, radiem i zapi-
sem dźwiękowym (25%), a relatywnie niskim zainteresowaniem cieszyły się 
badania prasoznawcze (7%), co szczególnie dziwi w kontekście dynamiczne-
go rozwoju różnych inicjatyw edukacyjnych związanych z tym medium (np. 
w szkołach podstawowych). Od 1990 roku wzrasta zainteresowanie Interne-
tem i multimediami, co stanowi naturalną konsekwencję rozwoju mediasfe-
ry. Niemniej jednak tzw. tradycyjne media cieszą się także w ostatniej de-
kadzie niesłabnącym zainteresowaniem specjalistów związanych z edukacją 
medialną. Wśród instytucji najbardziej zaangażowanych w tę problematykę 
wymienia się szkoły (blisko 40%), instytucje zajmujące się edukacją wyższą 
(ponad 21%), agencje medialne (niespełna 15%) oraz organizacje zajmujące 
się tzw. dodatkową edukacją, np. w czasie wolnym (około 11%).     

2.3.1. Kierunki rozwoju, modele i funkcje edukacji medialnej 
  w Rosji

W Rosji obserwujemy cztery główne kierunki rozwoju edukacji medial-
nej, ze względu na typ adresata proponowanej przez edukatorów oferty dy-
daktycznej. Zalicza się do nich edukację medialną:

– dla przyszłych pracowników instytucji medialnych;
– dla przyszłych nauczycieli szkolnych i akademickich;
– jako element tradycyjnej edukacji na różnych poziomach nauczania;
– w instytucjach kulturalnych i rozrywkowych25.
Warto podkreślić, iż edukacja medialna nie jest obligatoryjna dla wszyst-

kich szkół i uniwersytetów z wyjątkiem tych, które realizują program edu-
kacji medialnej w formie zajęć specjalistycznych oraz kierunków studiów 
zorientowanych na media. W Rosji obowiązują dwa wzorce nauczania tych 
zagadnień: elementy edukacji medialnej są wykładane w ramach istnieją-
cych przedmiotów, np. informatyki, estetyki, językoznawstwa, nauk filozo-
ficznych i historycznych lub jako osobny kurs. 

25 A. Fedorov, Media education in Russia: Current stage, 2002, http://edu.of.ru/mediaedu-
cation [dostęp 12.06.12].
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Alexander Fedorov wymienia podstawowe modele edukacji medialnej26: 
pierwszy – edukacyjno-informacyjny – koncentruje się na badaniu teorii 
i historii mediów i jest ufundowany na teoriach kulturowych, estetycznych, 
semiotycznych i socjologicznych. Drugi – edukacyjno-etyczny – na ba-
daniu kwestii moralno-etycznych w przekazach medialnych (odwołuje się 
m.in. do badań ideologicznych oraz protekcjonistycznych teorii edukacji 
medialnej). Trzeci – rozwojowy (socjokulturowy) – koncentruje się 
na socjologicznych i kulturowych aspektach rozwoju kreatywnej jednostki 
w odniesieniu do procesów poznawczych: percepcji, wyobraźni, pamięci wi-
zualnej, interpretacji, analizy, krytycznego myślenia. Czwarty – estetyczny 
– służy rozwojowi gustu artystycznego oraz umiejętności analizy elementów 
kultury medialnej (bazuje na teoriach estetycznych, artystycznych, kulturo-
wych). Ostatni – model praktyczny – jest związany głównie z treningiem 
umiejętności korzystania z komputera i Internetu. W praktyce dochodzi czę-
sto do syntezy poszczególnych modeli, np. estetycznego z socjokulturowym 
czy estetycznego z etycznym. Pojawiają się także rozwiązania nawiązujące do 
propozycji badaczy zagranicznych, np. model edukacji medialnej w kontek-
ście rozwoju krytycznego myślenia (nawiązanie do koncepcji Mastermana, 
Silverblatta) czy kulturowy model edukacji medialnej (nawiązanie do kon-
cepcji Buckinghama). 

Jednocześnie zmieniają się zadania stawiane edukacji medialnej w kon-
tekście dynamicznych przemian społeczno-politycznych (pierestrojka, roz- 
pad ZSRR, powstanie Federacji Rosyjskiej). Edukatorzy zajmujący się tą 
problematyką podkreślają konieczność kształcenia: zdolności krytycznego 
myślenia, rozumienia uwarunkowań socjologicznych, kulturowych, ekono-
micznych i politycznych przekazów medialnych, przygotowania obywateli 
do życia w społeczeństwie demokratycznym, uczenia wykorzystywania me-
diów na potrzeby tworzenia autorskich przekazów i różnych form autoeks-
presji, przekazywania wiedzy na temat teorii i historii mediów oraz systemu 
medialnego i kultury medialnej27.

Kształcenie w tym zakresie – jak podkreśla Fedorov – opiera się na kilku 
fundamentalnych zasadach: rozwoju osobowości ucznia oraz jego zdolności 
poznawczych, związku teorii z praktyką, a praktyki z codziennym życiem 
i doświadczeniami uczącego się podmiotu, podkreślaniu kwestii samokształ-
cenia, uwzględnianiu indywidualności każdego studenta.      

26 A. Fedorov, Modern Media Education Models, 2011, http://edu.of.ru/mediaeducation 
[dostęp 12.06.12].

27 A. Fedorov, Russian Media Educational Researches: 1950–2010, 2011, http://edu.of.ru/
mediaeducation [dostęp 24.06.12].
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Fedorov wymienia także cztery główne funkcje edukacji medialnej: 
tutorialną, adaptacyjną, rozwojową, kontrolującą. Pierwsza związana jest 
z przekazywaniem wiedzy na temat teorii i praw medioznawczych, kształto-
waniem adekwatnej percepcji i nauką krytycznej analizy przekazów medial-
nych oraz zdolności aplikowania tej wiedzy w praktyce. Funkcja adaptacyjna 
sprowadza się przede wszystkim do rozwijania umiejętności komunikowania 
się przez media, zaś rozwojowa – do rozwoju osobowości i kreatywności pod-
miotu. Funkcja kontrolująca dotyczy przede wszystkim kształcenia zasad 
analizy przekazów medialnych.

2.3.2. Udział UNESCO i UNICEF w kształtowaniu edukacji  
  medialnej w Federacji Rosyjskiej

Rosja jest beneficjentem programów oferowanych przez UNESCO 
w dwóch głównych obszarach: edukacji młodych oraz kształcenia profesjo-
nalistów. Od 2001 roku NGO Interregional Civil Organization In Support 
UNESCO „Information for All” (ICOS UNESCO IFAP) wspiera powszech-
ny dostęp do informacji i wiedzy oraz buduje relacje z partnerskimi organi-
zacjami w kraju i za granicą. Od 2003 roku wprowadza w życie projekt Pu-
blicznych Centrów Informacji Prawnej, a także współpracuje z naukowcami 
Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Kamerowie. Wszystko po to, by umożliwić 
każdemu obywatelowi Rosji dostęp do źródeł informacji kulturowych i zaso-
bów edukacyjnych, a także uczyć ich, jak zdobywać, analizować i wykorzy-
stywać te zasoby. Jeden z tych programów nosi nazwę „ABC osobistej kultury 
informacyjnej”. W 2012 roku, jak wspomniano wcześniej (por. rozdz. 1.2.1), 
UNESCO przyczyniło się także do uchwalenia Deklaracji Moskiewskiej.   

IFAP podejmuje także działania szkoleniowe: kształci nauczycieli i pra-
cowników bibliotek do edukowania młodego pokolenia na temat mediów. 
Wspiera także ochronę dziedzictwa kulturowego, np. od sierpnia 2003 roku 
współpracuje z Helkon Opera nad digitalizacją przedstawień operowych, 
tak by były one dostępne na formatach VCD oraz DVD. Moskiewska strona 
internetowa UNESCO (http://uniesco.ru) oferuje osobną sekcję poświęconą 
problematyce edukacji medialnej, zaś biuro UNESCO w stolicy Federacji 
Rosyjskiej organizuje warsztaty dla pracowników mediów (w tym dziennika-
rzy), konferencje, dyskusje, seminaria z wymianą informacji na temat kształ-
cenia medialnego w kraju. UNESCO wspomaga także wysiłki młodych ludzi 
związane z tworzeniem mediów niezależnych.

O ile UNESCO koncentruje się bardziej na kreacji pozytywnych me-
diów i środowiska edukacyjnego, a także stara się wpływać na decydentów 
politycznych i sprawiać, by edukacja medialna rozwijała się w Rosji dyna-
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micznie, o tyle UNICEF pracuje bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz 
ich nauczycielami, dbając, by ich prawa do edukacji i reprezentacji w me-
diach były realizowane. Organizacja ta koncentruje się w Rosji na edukacji 
medialnej poprzez takie działania, jak: udostępnianie stron internetowych, 
książek, tworzenie forów dyskusyjnych w cyberprzestrzeni związanych z tą 
problematyką. Przykładem takiego projektu jest UNICEF MAGIC (WWW.
unicef.org/magic) oraz UNICEF VOICE of YOUTH (www.unicef.org/voy). 
Ten ostatni projekt bezpośrednio koresponduje z priorytetowymi celami 
tej ONZ-towskiej organizacji, ponieważ zachęca ludzi do wymieniania i po-
szukiwania informacji na temat praw człowieka i zmian społecznych, jak 
również motywuje do rozwijania świadomości społecznej w zakresie tych 
zagadnień, krytycznego myślenia oraz budowania globalnego i solidarnego 
społeczeństwa opartego na zasadach humanitaryzmu28.

28 J. Yoon, The Development of Media Literacy in Russia…, pp. 199–209.



Rozdział III

KULTURA MEDIANA  
I KOMPETENCJE MEDIALNE

Głównym przedmiotem zainteresowania edukatorów w zakresie kształto-
wania kompetencji medialnych jest kultura medialna. Obejmuje ona całość 
praktyk społecznych związanych z przetwarzaniem i produkowaniem prze-
kazów ikonicznych oraz (audio)wizualnych w przestrzeni publicznej oraz 
dostępnych obiegach kulturowych (na różnych poziomach i w różnych for-
mach komunikacji międzyludzkiej). Może być również definiowana jako ogół 
materialnych i intelektualnych wartości w sferze mediów oraz historycznie 
określony system ich reprodukcji i funkcjonowania w obiegu społecznym1. 

W bardzo szczególnym znaczeniu kultura medialna – konceptualizowa-
na jako zasób konkretnego człowieka – może być rozumiana jako atrybut 
jednostki legitymującej się: gustem, wiedzą i kompetencją, które przekłada-
ją się na umiejętności rozumienia i wartościowania tekstów, podejmowania 
merytorycznej komunikacji z innymi użytkownikami przestrzeni kulturowej 
odnośnie do istniejących przekazów i produkcji nowych oraz  kulturalnego 
zachowania w przestrzeni medialnej (np. przestrzegania netykiety)2. W ostat-
nim przypadku pojęcie „kultura medialna” posiada charakter wartościujący, 
ponieważ można kogoś ocenić jako osobę posiadającą kulturę medialną lub 
nieposiadającą jej. W pierwszej sytuacji (kultura medialna definiowana jako 
zbiór praktyk) termin ten ma charakter wyłącznie opisowy.

Kultura medialna (w szerokim rozumieniu) jest zatem:
– zespołem norm, dyrektyw, wytycznych dotyczących produkcji prze-

kazów medialnych w określonym czasie, w obrębie konkretnej grupy 
społecznej, na wybranym terytorium;

– formą kultury symbolicznej;

1 S. Ozhegov, The Dictionary of Russian Language, Moscow 1989, p. 314.
2 W  kontekście kultury literackiej por.: J. Sławiński, Socjologia literatury i  poetyka hi-

storyczna, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2. Dzieło – język – tradycja, Kraków 1998, s. 33–63;  
S. Żółkiewski, Wiedza o  kulturze literackiej, Warszawa 1980; tenże, Kultura literacka (1918–
1932), Warszawa 1973; tenże, Kultura, socjologia, semiotyka literacka, Warszawa 1979.
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– repozytorium form materialnych, z uwagi na fakt, że może być utrwa-
lona na różnych nośnikach medialnych (np. fotografia, komiks) i form 
niematerialnych (np. performance);

– zbiorem praktyk społecznych związanych z projektowaniem, tworze-
niem, dystrybucją, oceną przekazów medialnych;

– obiektywizacją pewnych idei, wartości, symboli, wyobrażeń w formie 
produktów medialnych;

– przejawem eksternalizacji stanów emocjonalnych i uczuć autora, jego 
stanów psychicznych i kondycji ciała; wyrazem poziomu jego kompe-
tencji kulturowych i medialnych;

– odzwierciedleniem kluczowych problemów i ducha epoki, formą re-
prezentacji wybranych elementów świata widzianych przez konkretny 
podmiot, czyli przefiltrowanych przez rzeczywistość psychiczną auto-
ra i logikę oraz ideologię wybranego medium;  

– elementem rynku: idei, towarów i usług, 
– zapisami na różnych nośnikach medialnych (w formie cyfrowej i ana-

logowej), które mogą funkcjonować jako osobny przedmiot badań kul-
turowych. 

Ewolucja kultury medialnej jest związana zarówno z rozwojem środków 
przekazu (np. przejściem od mediów analogowych do cyfrowych), jak rów-
nież z ewolucją form komunikacji społecznej (od komunikacji bezpośred-
niej do zmediatyzowanej, od komunikacji jednostronnej do interaktywnej 
i dialogicznej) oraz rozwojem różnych form, poziomów i obiegów kultury en 
globe (np. kultury literackiej, muzycznej, teatralnej, filmowej, cyberkultury). 
W tej ostatniej perspektywie można rozważać także dominujące formy kul-
tury medialnej związane z mediami głównego nurtu lub mediami definiują-
cymi daną epokę kulturową (współcześnie takim medium jest Internet) oraz 
wskazywać na alternatywne jej formy związane przykładowo z działalnością 
różnych subkultur lub grup kontrkulturowych. W tym ujęciu mieszczą się 
także badania i studia nad kulturą popularną czy kulturą elitarną, związany-
mi z mediami (audio)wizualnymi i nowymi mediami. 

Koegzystencja tzw. starych i nowych mediów, rozwój multimediów, 
form intermedialnych oraz różnych form intertekstualności i intermedialno-
ści wymaga holistycznego spojrzenia na kulturę medialną (zwłaszcza w per-
spektywie edukacyjnej). Na przykład kultura literacka czy teatralna będzie 
istotna dla rozważań nad współczesną kulturą medialną w takim stopniu, 
w jakim zjawiska przynależące do dwóch pierwszych kultur będą określa-
ły współczesną produkcję medialną3. Z tego względu na zajęciach poświę-

3 W  tym kontekście por. np. A. Gwóźdź (red.), Ekrany piśmienności. O  przyjemnościach 
tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008; D. Wężowicz-Ziółkowska, Heterotrofizm, epide-
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conych tej kwestii należałoby wskazać obszary tych wpływów i przepływów 
kulturowych. Zależności między poszczególnymi kulturami można dostrzec, 
np. badając ich powinowactwa  i istniejące zapożyczenia na poziomie tema-
tu czy rozwiązań formalnych. Także badania medioznawcze, prowadzone 
w persektywie swoistej archeologii medialnej (propozycja Lva Mano-
vicha), pozwalają dostrzec intermedialne i intertekstualne uwarunkowania 
przekazów kulturowych w perspektywie diachronicznej.  

W perspektywie analiz historycznych każda kultura posiadała charakter 
medialny z uwagi na fakt, iż w każdej epoce można wskazać porządki komu-
nikacyjne i związane z nimi media przekazu. Te ostatnie narzucają zresztą 
strategie i dopuszczalny zakres tematyzowania rzeczywistości (w tym tzw. 
tabu kulturowe); określają więc zarówno treść, jak i formę przekazów. Oral-
ność, piśmienność czy audiowizualność są przykładem owych praktyk ko-
munikacyjnych, które determinują także charakter współczesnej kultury4. 
W szerokim ujęciu – kultura medialna obejmuje wszystkie znane ludzkości 
praktyki komunikacyjne, choć często dostarcza im współcześnie nowych śro-
dowisk medialnych, np. wtórna oralność w telewizji czy literatura sieci5. 

Dla każdej fazy rozwoju cywilizacyjnego można także wyznaczyć do-
minujące media kształtujące społeczną komunikację oraz formujące przy-
najmniej w pewnym stopniu zasoby poznawcze poszczególnych jednostek 
należących do społeczności danego okresu historycznego i kręgu kulturowo- 
-geograficznego. Edukacja medialna jest w tym ujęciu rozpatrywana jako 
etap rozwoju filogenetycznego człowieka, wyposażonego m.in. w klasyczne 
kompetencje (związane z nauką pisania i czytania). Tabela 7 przedstawia 
syntetyczny przegląd tych zagadnień. 

W wąskim znaczeniu kultura medialna obejmuje przekazy związane 
z rozwojem takich mediów, jak: fotografia, film, radio, telewizja, Internet 
i rzeczywistość wirtualna wraz z kompleksem zjawisk socjokulturowych, 
ekonomicznych i politycznych towarzyszących ich rozwojowi, czyli tzw. me-
diamorfozie. W ujęciu Tomasza Gobana-Klasa kultura medialna w wąskim 
rozumieniu obejmowałaby zatem okres od tzw. czwartej mediamorfozy do 
współczesności6. 

miczność, symbiotyczność. O niektórych mechanizmach cyrkulacji treści kulturowych, [w:] A. Gwóźdź 
(red.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Kraków 2010.

4 A. Gwóźdź, Wstęp, [do:], A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, 
komputer, Kraków 1997, s. 7.

5 E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w  przekazach audiowizualnych, Kraków 
2000.

6 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
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Tabela 7. Fazy rozwoju cywilizacyjnego, dominujące media i kompetencje medialne

Okres historyczny Główne media Kompetencje Konsekwencje socjokulturowe

Klasyczny antyk 
i średniowiecze

Komunikacja 
werbalna i nie-
werbalna

Rozwój pisane-
go alfabetu

Kompetencje 
oralne; opano-
wanie języka 
werbalnego 
i niewerbalnego

Kompetencje 
w zakresie czyta-
nia i pisania

Systematyzacja i zachowanie 
wiedzy w tradycji oralnej

Społeczeństwo konsolidowało się 
wokół dokumentów i  tekstów 
pisanych

Renesans  
– oświecenie

Pierwsza rewolucja 
przemysłowa

Rozwój prze-
mysłu drukar-
skiego – prasy, 
książek itp.

Rozwój kompe-
tencji w zakre-
sie czytania 
i pisania

Rozwój nauk empirycznych  
i filologicznych

Druga rewolucja 
przemysłowa

Narodziny 
mediów elek-
tronicznych: 
telefonu, filmu, 
radia i telewizji

Kompetencje 
audiowizualne

Rozwój społeczeństwa masowego 
i konsumpcyjnego

Społeczeństwo 
informacyjne

Trzecia rewolucja 
przemysłowa

Media cyfrowe 
i Internet

Kompetencje 
cyfrowe

Dominacja technologii w rozwoju 
społeczeństwa

Globalizacja
Eksplozja wiedzy

Źródło: J.M.P. Tornero, T. Varis, UNESCO Institute for Information Technologies in Eduaction, Rus-
sian Federation, 2010, p. 33 

Kluczowymi elementami współczesnej kultury medialnej, zasadniczymi 
dla edukacji medialnej, są zatem przekazy (np. komiksy, filmy, programy 
telewizyjne, gry wideo, blogi), strategie korzystania z nich oraz instytucje od-
powiadające za produkcję i dystrybucję przekazów medialnych, jak również 
politykę kulturalną i edukacyjną w tym zakresie. Wytyczne co do kierunków 
i obszarów priorytetowych działań edukacyjnych zawarte są w stosownych 
rozporządzeniach rządowych i dokumentach oświatowych oraz programach 
nauczania zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Mister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dyrektywami KRRiTV 
oraz wytycznymi Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.  

Istotnym elementem kultury medialnej są także czasopisma branżowe, 
np. dotyczące kina („Film”, „Kwartalnik Filmowy”, „Kino”), mediów (np. 
„Przekazy i Opinie”, „Media i Społeczeństwo”), edukacji medialnej („Eduka-
cja Medialna”, pojedyncze artykuły w czasopismach szkolno-edukacyjnych), 
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publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz edukacyjne poświęcone sze-
roko pojętej problematyce mediów. Stanowią bowiem forum wymiany myśli 
na temat wybranych zjawisk medialnych, mają one charakter opiniotwórczy, 
dostarczają informacji oraz kształtują postawy i gusty kulturowe użytkowni-
ków kultury medialnej.

3.1. Kultura informacyjna – kultura medialna  
– kultura audiowizualna

Kultura medialna jest elementem kultury informacyjnej, zaś w ramach 
kultury medialnej mieści się kultura audiowizualna, na którą, obok wiedzy 
rozumianej jako „ogół nabytych umiejętności właściwego rozumienia i war-
tościowania przekazów uznanych przez daną zbiorowość za wzorcowe”7, skła-
da się gust oraz kompetencje medialne. Te ostatnie są kluczowym zasobem 
niezbędnym w procesie rozumienia i interpretowania, a także kreowania 
wszelkich typów przekazów medialnych: audiowizualnych (np. filmów, gier 
komputerowych), wizualnych (np. plakatów, artykułów prasowych, zdjęć), 
jak i audialnych (np. audycji radiowych, muzyki). Gust – rozumiany jako 
ogół upodobań estetycznych i etycznych jednostki determinujących charak-
ter jej wyborów kulturowych (np. form uczestnictwa w kulturze lub prefe-
rowanych tekstów kultury) – jest także przedmiotem kształcenia w ramach 
trzech układów kultury: kontaktów interpersonalnych inicjowanych w ra-
mach grup pierwotnych (np. rodzina) i wtórnych (np. grupa rówieśnicza), in-
stytucji kulturowych oraz mediów i nowych mediów. Inicjowane w ramach 
tych układów procesy komunikacji społecznej mają charakter: formalny lub 
nieformalny, bezpośredni bądź zmediatyzowany; rozgrywają się na różnych 
poziomach (np. komunikacja interpersonalna, grupowa, instytucjonalna, 
masowa) i pełnią różne funkcje. Gust, mimo że związany z wrażliwością es-
tetyczną, zawiera wyraźny komponent poznawczy, dotyczący umiejętności 
oceny przedmiotów i zjawisk, i jako taki jest przedmiotem m.in. kształce-
nia instytucjonalnego, np. na zajęciach poświęconych literaturze czy wycho-
waniu plastycznemu. Jako forma kapitału kulturowego stanowi on istotny 
element kształtowania się indywidualnych i grupowych tożsamości, ulega 
uprzedmiotowieniu i obiektywizacji w postaci różnych dóbr kultury8. Mo-
żemy mówić o kulturach gustu, z których każda obejmuje – podzielane 

7 M. Wawrzak-Chodaczek, Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wrocław 2000, 
s. 61.

8 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tł. M. Falski, Kraków 2008, s. 154 i n. 
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przez daną grupę – wartości estetyczne i kryteria oceny wytworów kulturo-
wych oraz sposoby zaspokajania potrzeb emocjonalnych, intelektualnych czy 
ludycznych wynikające z przyjęcia określonych standardów9.  

Kultura audiowizualna obejmuje praktyki audiowizualne, które prowa-
dzą do wytworzenia przedmiotów kulturowych (np. filmu, gry komputero-
wej, programu telewizyjnego) oraz specyficznych strategii ich odbioru10. We 
współczesnej kulturze uczestnictwa mieszczą się również działania twórcze 
użytkowników przestrzeni kulturowej, których celem jest przekształcanie 
istniejących przedmiotów kulturowych oraz kreowanie nowych. Relacje mię-
dzy poszczególnymi typami kultur ukazuje schemat 2.

Kultura  
informacyjna

Kultura  
medialna

Kultura  
audiowizualna

Schemat 2. Relacje między typami kultur

Źródło: opracowanie własne  

Wszystkie wymienione na schemacie kultury posiadają swój aspekt in-
dywidualny; wyróżniamy zatem: indywidualną kulturę informacyjną, indy-
widualną kulturę medialną oraz indywidualną kulturę audiowizualną. Każ-
da z nich powstaje w wyniku interakcji danego podmiotu z zasobami każdej 
z kultur, która prowadzi do rozwoju zasobów kulturowych jednostki oraz 
określa jej poziom kompetencji: informacyjnej, medialnej i audiowizualnej. 
Kompetencja informacyjna doczekała się zresztą dość obszernych omówień 
i definicji, np.: Maria Próchnicka traktuje ją jako „zintegrowany zespół wie-
dzy, umiejętności, postaw, świadomości i wartości, które są konieczne do 
działania we współczesnym społeczeństwie, we wszystkich sferach życia”11. 
Tę kompetencję określa się także jako zestaw umiejętności składających się 

9 H.J. Gans, Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of Taste, New 
York 1999, s. 6–7. 

10 Por. też: E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (red.), Nowa audiowizualność – nowy para-
dygmat kultury?, Kraków 2008.

11 M. Próchnicka, Information literacy: między podziałami a wspólnotą, [w:] J. Dzieniaw-
kowska (red.), Książka, biblioteka, informacja, Kielce, 2007, s. 442. 
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z poszczególnych etapów procesu badawczego. Dwa pierwsze to: rozpozna-
wanie potrzeb informacyjnych i stawianie na tej podstawie właściwych pytań. 
Kolejne obejmują: identyfikację potencjalnych źródeł informacji oraz ich 
ewaluację pod kątem wiarygodności i przydatności, wdrażanie określonych 
strategii poszukiwania informacji, także z wykorzystaniem TIK, a w koń-
cu: ocenę uzyskanych informacji, ich aplikację, włączenie do posiadanego 
korpusu wiedzy, wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu oraz 
aktywizację krytycznego myślenia. Kompetencja informacyjna przejawia się 
w podejmowaniu przez jednostkę adekwatnych działań zmierzających do 
zaspokojenia wyjściowych potrzeb informacyjnych, co z kolei stanowi m.in. 
podstawę adekwatnego wnioskowania i podejmowania przez jednostkę de-
cyzji12. Kolejne definicje właściwie powielają ten sposób rozumienia kom-
petencji informacyjnej13. Warto natomiast wspomnieć o definicji tej ostat-
niej wypracowanej przez ekspertów UNESCO, upublicznionej w Deklaracji 
Praskiej z 2004 roku, a następnie rozwijanej we współpracy z International 
Federation of Library Associations i National Forum on Information Lite-
racy oraz ponownie zaprezentowanej w tzw. Proklamacji Aleksandryjskiej. 
Według tej definicji kompetencja informacyjna stanowi podstawę edukacji 
ustawicznej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pozwala bowiem 
wszystkim grupom społecznym i zawodowym na efektywne pozyskiwanie, 
ocenianie, wykorzystywanie i tworzenie informacji w celu zaspakajania po-
trzeb: osobistych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych14. 

Cele tak rozumianej edukacji medialnej, związanej z wykształceniem 
wyżej wymienionych kompetencji pokrywają się z celami edukacji zapropo-
nowanymi przez Benjamina S. Blooma w książce Taxonomy of Educational 
Objectives (1956). Należą do nich:

– nabywanie i wzbogacanie wiedzy na temat mediów (wiadomości do-
tyczące historii i teorii mediów, znajomość faktów z zakresu media-
morfozy, terminologii medialnej, reprezentacji medialnych, kryteriów 
sprawdzania i oceny przekazów medialnych, metod badań stosowa-
nych w medioznawstwie itp.); 

– rozumienie obejmujące interpretację materiału i ekstrapolację, inaczej 
transfer treści na inny układ czy przedmiot badania;

– zastosowanie metod, reguł, pojęć ogólnych w praktyce badawczej lub 
analizach teoretycznych;

12 http://www.ericdigests.org/1995-1/information.htm [dostęp 12.08.12].
13 J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport 

otwarcia, s. 13–16, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Raport-Cyfro-
wa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-.pdf [dostęp 14.06.12].

14 Tamże, s. 15.
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– analiza materiału, czyli umiejętność dokonywania podziału całości 
na elementy składowe, ustalenie hierarchii i stosunków pomiędzy 
tymi elementami oraz analiza zasad organizacji całości; 

– synteza rozumiana jako umiejętność tworzenia całości z danych ele-
mentów w celu uzyskania nowej struktury;

– ocenianie materiału i metody ze względu na założone cele (ocena ich 
obu na podstawie kryteriów zewnętrznych oraz wewnętrznych). 

Kultura audiowizualna, zwłaszcza od II połowy XX wieku, wyznacza 
zatem nowe strategie artykulacji świata i współczesnej kultury. Jak zauważa 
Maryla Hopfinger: 

Audiowizualne praktyki komunikacyjne w realizowaniu swoich przedmiotów 
posługują się różnorodnym materiałem. Jest to materiał audialny w postaci 
bezpośrednio mówionego słowa bądź słowa utrwalonego zapisem dźwiękowym, 
w postaci dźwięków naturalnych i muzycznych  słyszalnych bezpośrednio lub 
za pośrednictwem zapisu. Jest to również materiał wizualny obejmujący różne 
aspekty zachowań ludzi i kontekstu sytuacyjnego tych działań, obejmujący wy-
miar wizualny zachowań aktorskich oraz złożonej sytuacji scenicznej, a także 
słowo pisane oraz ruchomy obraz15. 

Nowe sposoby artykulacji świata pojawiają się wraz z dynamicznym 
rozwojem nowej kultury medialnej (i co oczywiste – nowej kultury informa-
cyjnej) i są związane między innymi z cyberkulturą postrzeganą jako nowy 
paradygmat kultury medialnej16. Ważnym komponentem kultury informa-
cyjnej jest także kultura wizualna, której przedmiotem są wszelkie postaci 
obrazowych przedstawień tworzonych w kulturze ludzkiej: malowidła na-
skalne, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, ale także reklama, kino i film, 
telewizja, wideo, gry komputerowe itd. Poza obszarem naszych zaintereso-
wań sytuujemy te przejawy wizualne, które nie funkcjonują jako gotowe, 
celowo stworzone obrazy (np. jako malarstwo czy fotografia), ani w formie 
przedstawienia (o charakterze artystycznym). Choć podlegają one percepcji 
wzrokowej i w doświadczeniu jednostkowym przedstawiają się jako pewna 
całość, dzięki procesom mentalnym, wydobyta z uniwersum wizualnego 
współczesnego świata. Mogą one stać się na powrót przedmiotem naszej ana-
lizy, jeśli zostaną utrwalone na nośnikach medialnych, np. w formie fotogra-
fii lub zapisu filmowego, a zatem gdy podlegają procesom rejestracji, a przez 
to obiektywizacji. 

15 M. Hopfinger, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985, s. 73.
16 P. Zawojski, Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej, [w:] W. Wilk, I. Ko-

lasińska-Pasterczyk (red.), Nowa audiowizualność…
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Można wskazać również na obszary oddzielne i wspólne kultury audio-
wizualnej i wizualnej. Nie chodzi jedynie o atrybut audialności charaktery-
styczny dla pierwszej z wymienionych, ale o ikoniczny charakter przedsta-
wień (tekstów medialnych) właściwy dla obu kultur. W obu przypadkach 
bowiem to obraz artykułuje ludzkie postrzeganie świata oraz wpływa na 
rzeczywistość kulturowo-społeczną, a towarzyszą mu często inne formy ko-
munikacji społecznej, jak język mówiony czy muzyka. Te ostatnie są albo 
elementem konstytuującym sam przekaz na poziomie jego struktury, np. 
w filmie dźwiękowym czy reklamie telewizyjnej, lub są komponentem ze-
wnętrznym wobec tej struktury, ale wpływającym na odbiór samego przeka-
zu (np. gra tapera w kinie niemym). 

Teksty tradycyjnej kultury wizualnej, np. malarstwo lub teatr, stają się 
ponadto elementem dzieł multimedialnych czy sztuki nowych mediów17. 
Mamy zatem do czynienia nie tylko ze zjawiskiem koegzystencji starych 
i nowych mediów, ale z istnieniem intermedialnych i hybrydycznych związ-
ków między tworami kultury wizualnej i audiowizualnej rozpatrywanych 
już w paradygmacie nowych mediów czy w paradygmacie komunikacji mul-
timedialnej. Tabela 8 przedstawia zmianę paradygmatu związanego z rozwo-
jem nowych mediów oraz procesem koegzystencji starych i nowych mediów 
w nowym układzie kulturowym. 

Tabela 8. Paradygmat masowej komunikacji i paradygmat komunikacji multime- 
     dialnej: analiza porównawcza

Paradygmat masowej komunikacji
Media elektroniczne

Paradygmat komunikacji multimedialnej
Integracja mediów i digitalizacja

Autonomia każdego medium Konwergencja mediów

Scentralizowana produkcja i dystrybucja Produkcja i dystrybucja on-line

Statyczna emisja – recepcja Mobilna emisja – recepcja

Pasywna (lub aktywna) masowa recepcja Interaktywny, fragmentaryczny odbiór

Dystrybucja lokalna lub narodowa Dystrybucja lokalna i globalna

Tworzenie szerokiego audytorium Tworzenie aktywnej społeczności

Specyficzne języki dla każdego medium Języki hipertekstualne i multimedialne 

Źródło: J.M.P. Tornero, T. Varis, UNESCO Institute for Information Technologies in Eduaction, Rus-
sian Federation, 2010, p. 35. 

17 R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kra-
ków 2001; tenże, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, War-
szawa 2010.
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Rozwój mediasfery, tzn. mediów (mediamorfoza) oraz powiązanych 
z nimi zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych, determinuje treść 
i formy edukacji medialnej oraz charakter kompetencji medialnych, które 
kształcimy. Jak pisze Tomasz Goban-Klas: 

Gdy badamy system komunikowania jako całość, dostrzegamy, że jego skład-
niki nie występują spontanicznie i niezależnie; stopniowo dokonuje się meta-
morfoza wcześniejszych mediów. I gdy nowe formy komunikowania powstaną, 
dawne formy zwykle nie zanikają – nadal ewoluują i adaptują się do nowych 
warunków. Niedoskonałości jednego medium stymulują wynalazców do kon-
struowania ulepszonej wersji – remedium. Instrumentarium ulega wzbogace-
niu. Podział na epoki pod względem narzędzi komunikowania nie oznacza, że 
nowe wypiera dawne. Następuje raczej kumulacja mediów. W erze cyfrowej  
nadal posługujemy się mową (żywym słowem), piórem, a nawet sygnalizacją 
za pomocą chorągiewek. Wszystkie środki tworzą nowe formy społeczne i in-
stytucjonalne, które w istotny sposób uzupełniają i zmieniają dawne sposoby 
komunikowania18. 

Tempo i charakter zmian w obrębie mediamorfozy uzależnione są od 
potrzeb komunikacyjnych użytkowników mediów. Reprezentują oni m.in. 
różne kohorty oraz zróżnicowany poziom świadomości medialnej; koegzy-
stencja starych i nowych mediów we współczesnym pejzażu kulturowym 
ułatwia większości użytkowników mediasfery realizację indywidualnych po-
trzeb, jak również porozumienie w procesach komunikacji społecznej. Ist-
niejące bogate repozytorium narzędzi służących tym procesom ułatwia wy-
mianę myśli oraz dzielenie się wiedzą. Należy jednak pamiętać, iż dla każdej 
fazy rozwoju społecznego można wyróżnić medium dominujące i definiu-
jące sposoby artykulacji świata, zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli 
młodszych pokoleń. Ci ostatni posiadają wprawdzie klasyczne kompetencje 
komunikacyjne, związane z czytaniem i pisaniem, lecz nowe media „przepi-
sują” te kompetencje, podporządkowując je własnej logice, stąd np. bierze się 
różnica między e-mailem i SMS-em a listem pisanym. 

Kolejne technologie informacyjno-komunikacyjne mapują również 
wrażliwość lingwistyczną, estetyczną i artystyczną swoich użytkowników, 
wyznaczają strategie memoryzacji informacji i wiedzy oraz korzystania z ich 
zasobów, a także produkcję tekstów autorskich; nowe media promują my-
ślenie i przetwarzanie nielinearne, dywergencyjne, interaktywną współpracę 
z samym medium, jak również z innymi jego użytkownikami. Ponadto zmie-
niła się konstelacja samej kultury. Jak zauważa Tomasz Goban-Klas: 

18 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna…, Warszawa 2005, s. 28–29.
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Tradycyjna kultura była hierarchiczna. […] Ten hierarchiczny model uległ 
przekształceniu w model kołowy, gdzie w centrum znajduje się światowa pod-
kultura, tworzona przez tzw. przemysły kultury, oraz kultury tożsamościowe, 
ważne dla społeczności narodowych i lokalnych, ale obrzeżowe. Na obrzeżach 
podkultury globalnej sytuują się także dzieła kultury artystycznej, czyli sztuki 
w tradycyjnym rozumieniu. Są one ważne, ale peryferyjne, będąc, poza jej twór-
cami i koneserami, niezrozumiałe dla szerokich kręgów odbiorców19. 

Te nowe tendencje w przestrzeni medialno-kulturowej wymuszają re-
strukturyzację i modernizację istniejących programów nauczania, i to nie 
tylko w obszarze edukacji medialnej.

3.1.1. Strategie uczestnictwa w kulturze medialnej: między wyklu- 
  czeniem a performatyzacją zachowań 

Choć pojęcia: uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturowej, mają 
charakter interdyscyplinarny, to w tym ujęciu zostaną ukazane w ramach so-
cjologii kultury. 

W socjologii kultury częściej jest używany termin „uczestnictwo w kulturze”. 
Pojęciem tym posługują się także pracownicy instytucji kultury i nauczycie-
le. Jest on także popularnym terminem publicystyki społeczno-kulturowej 
oraz dysput publicznych. Natomiast w psychologii i pedagogice często używa 
się określenia „aktywność kulturalna”, które jest bliskie pojęciu uczestnictwa, 
nie jest jednak całkowicie tożsame z socjologicznie rozumianym uczestnic-
twem w kulturze. W socjologii uczestnictwo w kulturze jest bowiem ujmowane 
przede wszystkim jako składnik społecznego działania ludzi i przejaw funk-
cjonowania grup. Rozpatruje się je przez pryzmat wskaźników percepcji, eks-
presji i twórczości kulturalnej, urzeczywistniających bezpośrednie i pośrednie 
kontakty społeczne, z uwzględnieniem społecznych uwarunkowań i następstw 
aktualizowanych przez nie procesów. W psychologii i pedagogice uczestnictwo 
w kulturze jest analizowane głównie jako postać aktywności jednostki, składnik 
podmiotowego życia psychicznego, przejaw recepcji, ekspresji, twórczości oraz 
czynnik rozwoju osobowościowego20. 

Część z opisywanych strategii uczestnictwa powodowana jest autono-
micznym wyborem podmiotu. Pozostałe wynikają ze społecznego „nazna-
czenia” jednostki (np. ubóstwa ekonomicznego, niskiego statusu społecz-

19 T. Goban-Klas, WWW.kulturapolska – edu czy com?, [w:] M. Lipińska (oprac.), „Edu-
kacja kulturalna dzieci i młodzieży: problemy i wyzwania”, Materiały z konferencji zorgani-
zowanej przez Komisję Kultury i Środków przekazu pod patronatem Marszałka Senatu RP 
prof. Longina Pastuszaka, 14 stycznia 2003 r., Warszawa, s. 40. 

20 D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 49.
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nego, dysfunkcji psychicznych, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, 
niewydolnego systemu kształcenia czy braku dostępu do infrastruktury 
technologicznej).  Jednym z analizowanych wymiarów jest autonomia versus 
wykluczenie. Pierwszy człon (autonomia) określa te formy korzystania z no-
wych mediów, które opierają się na stosunkowo wysokiej kompetencji me-
dioznawczej, w tym na praktycznych umiejętnościach korzystania z nowych 
technologii komunikacyjnych. Te z kolei zasoby umożliwiają jednostce zaj-
mowanie wysokiej pozycji wśród użytkowników: konkretnych mediów (stąd 
mamy np. netokratów i konsumptariuszy w środowisku Sieci) i wybranych 
przekazów/produktów medialnych (np. grup fanowskich skoncentrowanych 
wokół filmu, gry komputerowej, programu telewizyjnego, twórczości literac-
kiej danego pisarza). To właśnie fani i pasjonaci w największym stopniu sty-
mulują rozwój kultury uczestnictwa, choćby przez produkcję tzw. utworów 
zależnych. Czytelnym przykładem takiej sytuacji są teksty literackie pisane 
przez miłośników konkretnego autora, które w stylu i treści przypominają 
do złudzenia jego dzieła. Innych, równie inspirujących przykładów dostar-
cza rynek muzyczny. Różne postaci plagiatów są rozmaicie oceniane przez 
prawdziwych twórców. Niektórzy postrzegają takie działania jako formę pro-
mocji. Wielu autorów filmików zamieszczanych na portalu YouTube wyraź-
nie nawiązuje do konwencji, schematów fabularnych, ścieżek dialogowych 
czy muzycznych wypracowanych przez twórców kina, sztuki, a coraz częściej 
także telewizji. Rozpoznawalność (Ecowska estetyka powtórzenia) gwaran-
tuje bowiem komunikatywność i popularność konkretnego utworu oraz jego 
twórcy. Niekiedy tego rodzaju działalność fanowska przyjmuje znamiona 
czynu karalnego, zwłaszcza gdy motywem podejmowania takiej aktywności 
są wyłącznie korzyści majątkowe.   

Niezależnie jednak od oceny (prawnej, etycznej, artystycznej, socjolo-
gicznej) tego rodzaju aktywności warto nadmienić, iż nowe media przyczy-
niły się do postępującej demokratyzacji kultury, choćby ułatwiając rzeszom 
ludzi udział w tworzeniu różnych jej fenomenów. Z pewnością badanie tych 
ostatnich (np. blogów, wspomnianych filmików i utworów pisanych krążą-
cych w Sieci, zdjęć, autorskich stron internetowych, dzieł reprezentujących 
sztukę Sieci i wielu innych) stanowi istotne źródło danych etnograficznych, 
kulturowych i psychologicznych. Z informacji tych korzystają, choć w ogra-
niczonym zakresie, twórcy mediów głównego nurtu, poszukując inspiracji 
dla własnej twórczości lub też, gdy próbują określać zainteresowania poten-
cjalnych uczestników (konsumentów) rynku medialnego. 

Coraz częściej to nadawcy medialni stymulują różne formy zachowań lo-
jalnościowych (np. organizując zloty miłośników wybranego serialu czy two-
rząc interaktywne platformy komunikacji z odbiorcami przekazów). Rzadko 
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jednak dbają przy tym o rozwijanie u odbiorców wiedzy medialnej związanej 
z produktem (w tym kontekście choćby na temat gatunków telewizyjnych).

Wspomniane zasoby (wiedza i umiejętności praktyczne) nie są  homo-
geniczne (co do formy, treści, zakresu posiadanych informacji) u wszystkich 
uczestników (producentów, konsumentów, prosumentów) rynku. Niektórzy 
z nich posiadają bowiem wiedzę specjalistyczną i wykazują ambicje dosko-
nalenia rozmaitych produktów i urządzeń (często wbrew interesom firm je 
produkujących), inni z kolei są bardziej nastawieni praktycznie na użytko-
wanie gotowych ofert dostępnych na rynku. Z charakteru  aktywności użyt-
kowników wynikają pełnione przez nich role, np. recenzenta, krytyka, inno-
watora, koordynatora projektu racjonalizatorskiego. Dlatego też osiągnięcie 
długofalowej równowagi, np. kompromisu pomiędzy interesami koncernów 
medialnych a potrzebami konsumentów, nie jest prostym zadaniem, zwłasz-
cza od momentu, gdy ci ostatni stali się  bardziej aktywni i zmotywowani 
do współdecydowania o bieżącej i przyszłej ofercie medialnej. W swoich 
działaniach często wymykają się oni koncernom medialnym, które chciały-
by wciąż pełnić wobec swoich odbiorców rolę ogrodnika, tzn. metaforycznie 
rzecz ujmując, kultywować narzucone przez siebie formy korzystania z przy-
gotowanej oferty medialnej. Tymczasem użytkownicy mediów współcześnie 
są – jak zauważa Henry Jenkins – bardziej kłusownikami, nastawionymi na 
przetwarzanie wybranych elementów kultury wyłącznie na własnych pra-
wach i zgodnie z indywidualnymi i zmiennymi potrzebami21. 

Użytkownicy mediów rywalizują nie tylko między sobą, ale także kon-
kurują z producentami o informacje oraz próbują w coraz większym stopniu 
wpływać na ich decyzje. Tak rozumiana konkurencja jest podstawą zjawiska 
„spojlowania”, wszelkiego typu aktywności fanowskiej czy dynamicznego 
rozwoju wspomnianej kultury uczestnictwa, a także motywuje specjalistów 
z branży medialnej do podejmowania działań na rzecz zmiany obowiązujące-
go prawa oraz tradycyjnego modelu biznesowego22. W niektórych przypad-
kach  przyczynia się do daleko idącej uległości korporacji wobec potencjal-
nych i realnych konsumentów. 

Współcześnie mamy do czynienia z różnymi formami performatyzacji 
zachowań użytkowników mediów, którzy często nie szczędzą sił i starań, by 
udowodnić pozostałym podmiotom rynku medialnego własną siłę sprawczą, 
skuteczność w zakresie poszukiwania pożądanych informacji i moc decyzyj-
ną. Pasjonaci potrafią z powodzeniem wykorzystać potencjał dotąd rozpro-
szony, zintegrować i połączyć wysiłki osób pracujących indywidualnie nad 

21 H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, New York–Lon-
don 1992.

22 L. Lessing, Wolna kultura, tł. P. Białokozowicz, Warszawa 2005.
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rozwiązaniem konkretnego problemu, który frapował większą grupę użyt-
kowników23. Często wykorzystują w swoich działaniach istniejące już rozwią-
zania technologiczne na prawach półproduktów, które można doskonalić lub 
uczynić komponentem bardziej zaawansowanego technicznie lub złożonego 
projektu. Ich innowacyjne działania nierzadko prowokują do stawiania pytań 
o granice własności intelektualnej i prawa autorskiego. Te spontaniczne for-
my samoorganizacji potrafią nie tylko wyzwalać i koncentrować na jednym 
zadaniu wiele energii twórczej, ale stanowią rodzaj społecznych ogniw ani-
macji kulturowej, które w różnym stopniu i z rozmaitym skutkiem wpływają 
na współczesny pejzaż kulturowy, na relacje społeczne, w końcu na postawy 
wobec „tradycyjnych” zawodów związanych z mediami oraz na samą etykę 
pracy dziennikarzy. Coraz większe zainteresowanie budzą przekazy (np. ar-
tykuły, blogi czy filmiki w Internecie) tworzone przez niefachowców, posia-
dają bowiem znamiona autentyczności. Na tym przykładzie widać, jak dyna-
micznie zmieniają się: kryteria oceny tzw. dobrego produktu, roli fachowców 
i profesjonalizmu, jak również stosunek do takich podstawowych procesów 
poznawczych, jakim są: uczenie się, zapamiętywanie i zapominanie. 

Ludzie bardzo szybko zrozumieli, jakby niezależnie od prowadzonej 
w tradycyjnych instytucjach społecznych polityki edukacyjnej, iż obserwo-
wany współcześnie lawinowy przyrost informacji wymaga wypracowania 
nowych strategii selekcjonowania, pozyskiwania i pozbywania się danych. 
W coraz większym stopniu istotne staje się zlokalizowanie źródeł informacji 
(infomasy) oraz ustalenie realnej ceny, jaką trzeba zapłacić za jej wykorzy-
stanie, niż kompulsywne przyswajanie i włączanie ich do zasobów pamięci. 
Sprawność ta wymaga wypracowania nowego typu psychiki: poszukiwacza, 
stratega i łowcy, w mniejszym zaś stopniu kolekcjonera czy sentymentalnego 
zbieracza pamiątek. Sposób myślenia na temat rzeczywistości w ujęciu global-
nym ma charakter dywergentny i przypomina w swej strukturze: hipertekst, 
rhizome, kłącze. Zaczyna liczyć się zdolność kojarzenia informacji pocho-
dzących z rozmaitych dziedzin, sektorów, sfer rzeczywistości, wykorzysty-
wania rozwiązań i modeli wypracowanych w innych obszarach na potrzeby 
rozumienia i rozwiązania zgoła odmiennych (różnych istotowo) problemów 
poznawczych. Na wartości zyskują: skuteczność, efektywność i efektowność 
proponowanych rozwiązań, klarowność, prostota, wiarygodność prezentowa-
nych pomysłów, a także to, co Lev Manovich nazywa infoestetyką24. Logika 
funkcjonowania definiujących naszą rzeczywistość mediów zaczyna deter-
minować indywidualny i społeczny sposób organizowania danych. Tworzo-

23 O fenomenie inteligencji sieciowej pisali niezależnie m.in. Derrick de Kerckhove oraz 
Manuel Castells.

24 L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa 2007.
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na tą drogą architektura informacji wymaga specyficznych interfejsów 
technologicznych i kulturowych, które określają dostęp do zasobów kultury 
i sposób ich wykorzystania. Rozwój tych interfejsów, jak zauważa autor Ję-
zyka nowych mediów, wymaga rozpoznania ich specyficznej ideologii, a zatem 
wyprodukowania kolejnej wiedzy o charakterze metapoznawczym, z której 
wynikają określone implikacje pragmatyczne.  

Współczesne strategie uczestnictwa w kulturze mogą być także opisane 
na zasadzie dychotomii: technofilia–technofobia, która warunkuje szereg 
specyficznych postaw związanych z użytkowaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Wśród zachowań obserwowanych w tym zakresie  
odnaleźć można strategie adaptacyjne, służące przystosowaniu się jednostki 
do funkcjonowania w ramach zastanej cyberkultury, jak również tendencje 
transgresyjne, zmierzające do jej twórczego przekraczania (np. w imię roz-
woju intelektualnego jednostki lub wytyczania nowych terenów społecznej 
i/lub artystycznej eksploracji). Osobnym przypadkiem byłoby zbadanie 
wielostronnych inspiracji, choćby między twórcami literatury s.-f. i cyber-
punkowej, artystami eksplorującymi w swoich pracach związki między tech-
no- i biosferą oraz naukowcami i praktykami nowych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. 

Zachowania o charakterze technofobicznym z kolei mogą skutkować 
różnymi formami społecznego i kulturowego samowykluczenia. Oba wy-
miary: autonomia–wykluczenie i technofobia–technofilia, nakładając się 
na siebie, prowokują badacza do podjęcia studiów nad cechami podmiotu 
użytkującego nowe technologie oraz motywami tych działań (np. praca, roz-
rywka, zachowania eskapistyczne, korzystanie z poradnictwa medialnego, 
autokreacja tożsamości, nawiązywanie relacji interpersonalnych, działania 
artystyczne). 

Wśród cech potencjalnego użytkownika nowych mediów na uwagę za-
sługują z pewnością takie atrybuty, jak: zamknięcie/otwartość na zmianę, 
poziom i rodzaj wiedzy oraz kompetencji medialnych, postawa konsump-
cyjna/postawa produkcyjna (kreacyjna) w obszarze działań kulturowych, 
reprodukcja określonych wzorów tożsamości jednostkowej i grupowej/au-
tokreacja nowych modeli podmiotowości. Z tych atrybutów jednostkowych 
wynikają z kolei wspomniane wyżej role kulturowe, np. biernego obserwa-
tora, eksperymentatora powodowanego przymusem lub ciekawością (np. 
kolekcjoner wrażeń), krytyka (o różnym stopniu kompetencji i wiedzy), 
członka subkultury medialnej (konsumptariusza lub mediokraty), twórcy 
(działającego w ramach określonej instytucji medialnej lub niezależnego; 
poruszającego się w ramach istniejących możliwości kulturowych lub two-
rzącego nowe reguły gry). Warto spojrzeć na problem strategii uczestnictwa 
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od strony innych podmiotów i instytucji kultury i zapytać: Jak te ostatnie 
reagują na podejmowane wobec niej i w jej ramach działania? Czym skut-
kuje decyzja o samowykluczeniu z obszaru kultury medialnej? Na ile jest to 
możliwe? Jakie skutki psychologiczne i socjokulturowe przynosi margina-
lizacja tej części społeczeństwa, która nie ma dostępu ani do podstawowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, ani też do żadnej formy wiedzy 
na ich temat. Inspiracją do prowadzonych w rozprawie rozważań mogą być 
m.in. prace: Zygmunta Baumana (problem tożsamości, produkcji kulturo-
wej), Pierre’a Bourdieu, Michaela Foucault (odpowiednio zagadnienia: prze-
mocy symbolicznej, wykluczenia i technologii władzy), a także (cytowanego 
wcześniej) Henry’ego Jenkinsa (kultura uczestnictwa, konwergencja me-
diów), Dafny Lemish (kształcenie kompetencji medialnych na przykładzie 
telewizji25), Derricka de Kerckhove’a (technopsychologia, psychotechnolo-
gia, język jako software), Lva Manovicha (ekran, baza/narracja, paradygmat/
syntagma w świecie nowych technologii), Manuela Castellsa (społeczeństwo 
sieci26). 

Kolejnych inspiracji do podejmowanych tu rozważań dostarczają tak-
że współczesne twórcze metafory medialne: społeczeństwa ekranów i mo-
nitorów (w ujęciu wspomnianego już Lva Manovicha, a w polskiej refleksji 
medioznawczej – Andrzeja Gwoździa i Piotra Zawojskiego), społeczeństwa 
spektaklu (metafory rozwijanej przez badaczy reprezentujących często róż-
ne paradygmaty naukowe, jak Jean Baudrillard i Erving Goffman) czy spo-
łeczeństwa nadzoru (Foucault, Virilio, Bauman)27. Każda z tych metafor 
opisuje wybrany fragment wieloaspektowych zależności między mediami 
a społeczeństwem i jednostką, wykorzystując charakterystyczne słowa-klu-
cze. Pomiędzy nimi występują, co oczywiste, choćby z uwagi na wspólny 
przedmiot, który próbują konceptualizować, wyraźne związki. Wskażmy 
choćby jeden taki przykład: wszechobecne ekrany i monitory umożliwiają 
procesy powszechnej inwigilacji, a także – pośrednio – rozwój tych  produk-
tów medialnych, które korespondują z ideami voyeuryzmu i ekshibicjoni-
zmu medialnego.  Dynamiczny rozwój rynku medialnego zmienia społeczną 
percepcję, jeśli chodzi o zakres tematów, spraw i zjawisk, które mogą stać 
się przedmiotem publicznej uwagi. Sami użytkownicy aktywnie poszerzają 
tę sferę, zwłaszcza w zakresie problemów, uważanych tradycyjnie za tabu 
i związanych z prywatnością i intymnością.    

25 D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, tł. A. Sadza, Kraków 2008.
26 M. Castells, Społeczeństwo Sieci, tł. M. Marody i in., Warszawa 2007.
27 Pisałam o tym szerzej w książce: A. Ogonowska, Twórcze metafory medialne. Baudrillard 

– McLuhan – Goffman, Kraków 2010.
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3.1.2. Wykluczenie cyfrowe a rozwój nowych kompetencji  
  cywilizacyjnych

E-uczestnictwo, e-usługi, e-integracja czy e-demokracja to nowe wy-
zwania, ale także wymiary życia społecznego. W ich kontekście najczęściej 
pojawia się z jednej strony postulat kształcenia nowych umiejętności i kom-
petencji medialno-informacyjnych, z drugiej widmo zagrożenia wyklucze-
niem cyfrowym jako nowym wymiarem nierówności społecznych. Jan van 
Dijk i Kenneth Hacker opisują cztery podejścia do tego zagadnienia, które 
można wyróżnić w literaturze przedmiotu. Rzecznicy pierwszego stanowiska 
zakładają, że nie występuje zjawisko wykluczenia cyfrowego. Inni  uważa-
ją, że wprawdzie ono występuje, ale w krótkiej perspektywie czasu ulegnie 
minimalizacji. Trzecia grupa udowadnia, że wykluczenie cyfrowe będzie się 
systematycznie powiększało, aż w końcu stanie się poważnym problemem 
społeczno-gospodarczym. Ostatnie stanowisko, które zresztą reprezentują 
van Dijk i Hacker, jest takie, że wykluczenie cyfrowe podlega ciągłym zmia-
nom i w niektórych obszarach będzie się powiększało, a w innych malało28. 
Ponadto badacze ci zakładają, iż ma ono charakter wielopłaszczyznowy (tak 
jak złożone są komponenty kompetencji cyfrowej, o czym w dalszej części 
tekstu) i nie zero-jedynkowy. Kwestie związane z wykluczeniem cyfrowym 
tworzą więc złożony kontekst społeczny i psychologiczny. Minimalizacja czy 
likwidacja wykluczenia cyfrowego nie może odbywać się tylko przez dyfuzję 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale przede w wszystkim przez 
rozwój podstawowych i bardziej zaawansowanych kompetencji związanych 
z ich aktywnym użytkowaniem. Istotę tego zagadnienia, tzn. wagę zarówno 
technologii, jak i umiejętności jej obsługi, doskonale oddają takie pojęcia, 
jak: społeczeństwo zinformatyzowane (czyli nasycone technologicznie) oraz 
społeczeństwo demokracji komunikacyjnej (którego obywatele posiadają 
oprócz dostępu do technologii odpowiedni poziom kompetencji cyfrowych).   

Negatywne zjawisko społeczne, jakim jest wykluczenie cyfrowe, ma swe 
źródła w realnie istniejącej strukturze społecznej i społecznych stosunkach; 
w perspektywie psychologicznej skutkuje m.in. ograniczeniem możliwości 
i szans życiowych jednostki, co także prowadzi do jej marginalizacji. Do 
socjodemograficznych parametrów, które bierze się pod uwagę, oceniając 
stopień zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, zalicza się m.in.: położenie 
danego regionu względem centrum politycznego i gospodarczego, strukturę 
osadniczą (zwarta vrs. rozproszona), poziom urbanizacji, stopień zaawanso-

28 J. Van Dijk, K. Hacker, The digital divide as a complex and dynamic phenomenon, „The 
Information Society” 2003, vol. 19, s. 315.
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wania infrastruktury technicznej i społecznej, poziom bezrobocia29. W tym 
kontekście, tzn. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pojawia się 
także kwestia inwestowania w kapitał ludzki30, głównie w wiedzę i umie-
jętności zawodowe członków danej zbiorowości oraz w kształtowanie zdol-
ności praktycznego ich wykorzystania w różnych obszarach i wymiarach 
życia społecznego. Inwestycja w kapitał ludzki kształtuje różne modele ży-
cia, a tym samym poszerza spektrum egzystencjalnych wyborów człowieka. 
Z tymi zagadnieniami powiązany jest także kapitał społeczny, tak jak jest 
on definiowany przez cztery niezależne teorie reprezentowane przez Pierre’a  
Bourdieu, Jamesa Colemana, Roberta Putnama oraz Paula Adlera i Seok-Woo 
Kwona. Pierwszy z wymienionych postrzega kapitał społeczny jako „sumę 
zasobów aktualnych i potencjalnych, które należą się jednostce lub grupie 
z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci 
relacji, znajomości i wzajemnego uznania. To znaczy jest to suma kapitałów 
i władzy, które sieć taka możne zmobilizować”31. Wykorzystanie potencja-
łu zasobów należących do kapitału społecznego zależy, zdaniem Bourdieu, 
od dostępności oraz zasięgu sieci i relacji, w których jednostka uczestniczy. 
James Coleman opisywał kapitał społeczny jako „umiejętności współpracy 
międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji wspólnych interesów”32. Robert 
Putnam z kolei zakładał, iż na kapitał społeczny „składają się takie jakości 
życia stowarzyszonego w danym społeczeństwie, jak sieci, normy oraz zaufa-
nie – jakości te umożliwiają członkom danego społeczeństwa zwiększenie 
efektywności zbiorowego działania i sprawniejsze osiągnięcie podzielonych 
przez nich celów”33. Paul Adler i Seok-Woo Kwon dokonali przeglądu ist-
niejących w literaturze przedmiotu definicji kapitału społecznego i zapropo-
nowali własną, określając go jako „zasób dla indywidualnych i zbiorowych 
aktorów, stworzony dzięki układom i zawartości sieci powiązań istniejących 
w ich mniej lub bardziej trwałych relacjach społecznych”34. 

29 M. Malikowski, K.Z. Sowa, Szanse i bariery rozwoju „Ściany wschodniej” Polski, Rzeszów 
1995, s. 11. 

30 Por. też: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, Kapitał ludzki i systemowy, [w:] A. Giza-Po-
leszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, 
Warszawa 2000.

31 P. Bourdieu, J.D.L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tł. A. Sawisz, Warsza-
wa 2001, s. 105.

32 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tł. A. i L. Śliwa, Warsza-
wa–Wrocław 1997, s. 20.

33 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tł. 
J. Szacki, Kraków–Warszawa 1995, s. 56.

34 P. Adler, S.W. Kwon, Social Capital: The Good, the Bad and the Ugly, [w:] E.L. Lesser 
(red.), Knowledge and Social Capital: Fundations and Aplications, Boston–Oxford, Auckland–Jo-
hanesburg–Melbourne–New Delhi 2000, s. 4.



93

Istniejący kapitał społeczny i kapitał ludzki przekładają się na jakość ży-
cia jednostkowego i zbiorowego, co wyraża się m.in. w poziomie i zakresie 
posiadanych kompetencji cyfrowych czy medialnych i informacyjnych. Sta-
nowią one ważną formę kompetencji cywilizacyjnych, niezbędnych każdej 
jednostce do samorealizacji, rozwoju indywidualnego, aktywności obywatel-
skiej, integracji społecznej35.

Do zjawisk utrudniających przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
z jednej strony należy ubóstwo cyfrowe, z drugiej bariery w dostępie do tech-
nologii cyfrowych opisane m.in. przez Jana van Dijka. Ubóstwo cyfrowe 
bezpośrednio zależy od niskiego dochodu oraz niskiego kapitału ludzkiego, 
co powoduje, iż członkowie danej społeczności albo wcale nie mają dostępu 
do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, lub też nie potrafią 
w pełni korzystać z oferowanych przez nią możliwości36. 

W swojej koncepcji Jan van Dijk opisuje cztery rodzaje barier w dostępie 
do technologii cyfrowych, które prowadzą do wykluczenia cyfrowego, tj. brak: 

– kontaktu z technologią cyfrową spowodowany brakiem zainteresowa-
nia, niepewnością oraz niską atrakcyjnością technologii dla potencjal-
nego użytkownika (bariera mentalna); 

– komputerów i dostępu do Internetu (bariera materialna); 
– umiejętności spowodowany niewystarczającą łatwością użytkowania, 

nieodpowiednią edukacją lub brakiem wsparcia społecznego (bariera 
umiejętności); 

– istotnych możliwości użytkowania (bariera wykorzystania).
Ważnym komponentem w koncepcji van Dijka jest motywacja do ko-

rzystania z komputera i Internetu, której brak związany jest z istnieniem ba-
riery mentalnej. Badani przez niego respondenci tłumaczyli się najczęściej 
brakiem potrzeby użytkowania tych technologii, brakiem czasu lub zain-
teresowań tym tematem, niektórzy uzasadniali to faktem, iż Internet i gry 
komputerowe są „niebezpieczne” jako media, wspominali także o braku pie-
niędzy oraz niedostatku umiejętności. W wypowiedziach badanych dało się 
zauważyć sądy (i racjonalizacje) wskazujące na technofobię oraz świadczące 
o ogólnym braku wiary w pozytywny wpływ nowych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe. Czynniki 
te pojawiły się przede wszystkim w wypowiedziach osób starszych, z niskim 
poziomem wykształcenia i w części populacji kobiet. 

35 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 39.
36 R. Barrantes, Analysis of ICT Demand: What Is Digital Poverty and How to Measure It?, 

[w:] H. Galperin, J. Mariscal, Digital poverty: Latin American and Caribbean Perspectives, 2007, 
p. 36, http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/DIRSI_BOOK-ENG.pdf [dostęp 19.09.11].
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Bariera materialna związana jest z brakiem (dostępu do) komputera i In-
ternetu w gospodarstwie domowym, miejscach publicznych, w pracy oraz 
relatywnym kosztem sprzętu komputerowego, Internetu, oprogramowania 
i usług informatycznych. Wymiar materialny wykluczenia cyfrowego zde-
terminowany jest także położeniem danego regionu oraz cechami społecz-
no-demograficznymi konkretnej jednostki, tj. wiekiem, płcią, poziomem 
wykształcenia, statusem społeczno-zawodowym, przynależnością do mniej-
szości etnicznych. Istotną rolę odgrywają także takie zasoby indywidualne 
i społeczne, jak:  poziom umiejętności cyfrowych, znajomość języka angiel-
skiego, a także: poziom demokracji, zakres i formy polityki na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w zakresie dostępu do Inter-
netu oraz kultury korzystania z nowoczesnych technologii. Bariera umiejęt-
ności, zdaniem van Dijka, przejawia się brakiem lub niedostatecznym pozio-
mem w zakresie umiejętności:

– operacyjnych  potrzebnych do pracy ze sprzętem i oprogramowa-
niem, w tym umiejętności rozwiązywania problemów sprzętu kompute-
rowego;

– informacyjnych związanych z wyszukiwaniem, selekcjonowaniem 
i przetwarzaniem informacji za pomocą komputera i w Internecie;

– strategicznych, najbardziej zaawansowanych, pozwalają one człon-
kom społeczności na realizację określonych celów i poprawę swojej po-
zycji w społeczeństwie; umiejętności te wymagają znajomości obsługi 
komputera i Internetu oraz wiedzy merytorycznej z danej dziedziny, 
np. e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia; umiejętności strategiczne 
stanowią podstawę internetowej aktywności obywatelskiej37.

Opisane powyżej wymiary wykluczenia cyfrowego przyjmują postać pro-
cesu łańcuchowego: zaczynają się od motywacji, a kończą na wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych obszarach życia. 
Proces ten jest rekursywny, czyli może powtarzać się w całości lub w części 
w sytuacji, gdy pojawią się nowe technologiczne innowacje38.

3.2. Kompetencja/e  medialna/e: wybrane podejścia

W odniesieniu do pojęcia: „kompetencja medialna” można postawić na-
stępujące pytania:

37 J.A.G.M. van Dijk, The Network Society. Social Aspects of New Media, Thousand Oaks 
2012.

38 J.A.G.M van Dijk, The Deepening Divide, Inequality in the Information Society, London–
New Delhi 2005, p. 22.
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– Czy wyróżniamy jedną kompetencję (panmedialna forma kompeten-
cji)? Byłoby to wynikiem przemian współczesnej mediasfery, tzn. 
przejścia od mediów masowych do mediów zdywersyfikowanych i te-
matycznych, od poszczególnych mediów działających autonomicznie 
w stronę konwergencji medialnej oraz multimediów, i od mediów jed-
nokierunkowych do interaktywnych. Na marginesie warto zauważyć, 
iż za modelem konwergencji kompetencji opowiadają się m.in. auto-
rzy raportu „Cyfrowa przyszłość”39. Czytamy w nim m.in.: „Szerokie 
ujęcie konwergencyjne – obejmujące całość kompetencji medialnych 
i filmowych, krytycznych i czytelniczych – wydaje się być najwłaściw-
szym kierunkiem prowadzenia dalszych badań”.

– Czy używamy pojęcia: kompetencje medialne, ponieważ każde medium 
ma specyficzne cechy, które determinują zarówno typ relacji z ich 
użytkownikiem, jak i formę medialnej reprezentacji świata? Podążając 
za tym tokiem rozumowania, czy można wyróżnić, np.: kompetencję 
filmową, telewizyjną, internetową? Czy można je jednak precyzyjnie 
oddzielić w sytuacji, gdy odnoszą się one do wspólnego pola kultury 
medialnej czy kultury informacyjnej? Czy należy koncentrować się na 
cechach dystynktywnych mediów i związanych z nimi form komuni-
kowania, czy raczej myśleć o współobecności i zależności starych i no-
wych mediów w kategoriach: konwergencji, intermedialności, adapta-
cji, koegzystencji itp.? Ta druga sytuacja wymagałaby zmiany sposobu 
myślenia, tzn. odejścia od ujęć kompetencji skoncentrowanych na od-
biorcy i jego umiejętnościach (skills based approach) na korzyść podej-
ścia skoncentrowanego na interakcji między odbiorcą a medium.

– Jaka jest struktura kompetencji medialnej, tzn. czy można wyróżnić 
pewne stałe jej komponenty, które wchodzą między sobą w relacje hie-
rarchiczne (por. piramidę kompetencji), np. komponent techniczny 
związany z wiedzą i umiejętnością korzystania z mediów; komponent 
poznawczy, czyli wiedza i umiejętność analizy, oceny i poszukiwania 
potrzebnych informacji w zasobach medialnych; komponent komu-
nikacyjny (kreacyjny), czyli wiedza i umiejętność wykorzystywania 
jej w procesach komunikacyjnych związanych z dystrybucją wśród 
innych użytkowników przestrzeni medialnej, jak również zdolność 
produkowania autorskich przekazów? Niektórzy badacze podkreśla-
ją, że kompetencje medialne mają charakter nabyty, a w ich obrębie 
można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: medialne kompetencje 
funkcjonalne  (nabywane spontanicznie w toku kontaktu jednostki 
z mediami) oraz kompetencje ukierunkowane (rozwijane w toku 

39 J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość…, s. 16.
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szkolnych i pozaszkolnych aktywności o charakterze zinstytucjonali-
zowanym)40.

– Czym różnią się od siebie kompetencje medialne różnych użytkowni-
ków kultury i przestrzeni medialnej (np. uczniów i studentów, ich ro-
dziców i opiekunów, nauczycieli, osób odpowiedzialnych za projekto-
wanie programów nauczania i pomocy naukowych związanych z tym 
obszarem wiedzy i umiejętności, decydentów oświatowych zatwier-
dzających te programy nauczania oraz stworzone pomoce naukowe 
do użytku edukacyjnego w różnych formach i na różnych poziomach 
edukacji medialnej? Jakie są obszary wspólne kompetencji medialnej 
dla wyróżnionych aktorów społecznych? 

– Czy kompetencja medialna ma charakter uniwersalny, tzn. jest wspól-
na dla wszystkich, czy jest sprofilowana do ram konkretnej kultury 
narodowej, lokalnej czy regionalnej? Innymi słowy, czy można zakła-
dać, iż istnieje idealny poziom, wzór, struktura kompetencji, do osią-
gnięcia których dążą wszyscy przedstawiciele różnych kultur, choć są 
na różnych etapach drogi do osiągnięcia stanu idealnego (ewolucjo-
nistyczna wizja kompetencji medialnej)? Czy też jej poziom, 
wzór i struktura są zróżnicowane dla przedstawicieli poszczególnych 
kultur czy kręgów kulturowych (dyfuzjonistyczna wizja kompe-
tencji medialnej)? Czy może kultura medialna jest zbiorem ideal-
nych kompetencji medialnych wyrażających się w zróżnicowanych 
postawach i zachowaniach jednostek? Różnorodność przejawiałaby się 
wtedy w sposobach ujawniania i wykorzystania kompetencji medial-
nej w przestrzeni kultury.

– W jaki sposób kompetencje medialne sytuują się w konstrukcie ideału 
(modelu) człowieka kulturalnego, a zatem pewnego wzorca norma-
tywnego, który wiązałby się z tym konstruktem? Kultura w obszarze 
rozwijania świadomości medialnej byłaby w tym ujęciu konceptuali-
zowana jako forma kultywacji wrodzonych predyspozycji i nabywanej 
wiedzy oraz umiejętności w kontekście mediów. 

– Jak się „mają” kompetencje związane z kulturą druku, np. kompe-
tencja literacka, językowa, do nowych form kompetencji związanych 
z nowymi mediami (np. wtórnej oralności czy wtórnej piśmienności 
w przypadku mediów elektronicznych)41? 

40 F.W. Kron, A. Sofon, Dydaktyka mediów, tł. J. Sztobryn-Gieruszkiewicz, Gdańsk 2008, 
s. 57–58.

41 Por. E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 
2000; taż, Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki, Katowice 1989.
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– jaki kształt przybrałaby operacjonalizacja pojęcia „kompetencja me-
dialna” w odniesieniu do uniwersalnych „kompetencji ludzkich” 
(homo symbolicus), wyrażających się w języku i mowie, ciekawości 
i czynnościach eksploracyjnych, podatności na socjalizację czy inteli-
gencji wielorakiej? W odniesieniu do relacji między „starymi” i „no-
wymi” mediami, i analogicznie: między „starymi” (tradycyjnymi) 
i „nowymi” kompetencjami, Jenkins pisze: 

Szkoły i programy pozaszkolne powinny poświęcić więcej uwagi wspieraniu 
tego, co nazywamy nowymi kompetencjami medialnymi (new media literacies): 
[jest to – A.O.] zestaw kulturowych kompetencji i umiejętności społecznych, 
których potrzebują młodzi ludzie w nowej rzeczywistości medialnej. Kultura 
partycypacji zmienia obiekt zainteresowań w zakresie przedmiotu kształcenia, 
[następuje przejście – A.O.] z umiejętności potrzebnych do indywidualnych 
form ekspresji do [tych niezbędnych w różnych formach – A.O.] zaangażowania 
społecznościowego (community involvement). Prawie wszystkie nowe kompeten-
cje wymagają umiejętności społecznych, które są rozwijane poprzez współpra-
cę i networking. Te umiejętności z kolei są ufundowane na bazie tradycyjnych 
kompetencji oraz umiejętności: badawczych, technicznych, krytyczno-anali-
tycznych rozwijanych w szkole42.

– W jakim stopniu/zakresie pojęcie kompetencji jest związane z dyspo-
zycjami i zasobami jednostki (np. jej zdolnościami uczenia się, pozio-
mem motywacji do samorozwoju w zakresie świadomości medialnej), 
a w jakim stopniu/zakresie jest to termin obciążony politycznie i ide-
ologicznie? W jakich sytuacjach kompetencja medialna może być wy-
korzystana jako środek społecznej kontroli i regulacji czy reprodukcji 
kultury i istniejących stosunków społeczno-ekonomicznych, a w ja-
kim – jako środek społecznej emancypacji poprzez edukację43?

– Jaką rolę odgrywają w kompetencji medialnej kanony złożone z tek-
stów obligatoryjnych, zarówno dla konkretnej kultury narodowej, jak 
i kultury europejskiej czy kultury globalnej? Jak ustalać zawartość tych 
kanonów i w jaki sposób je modernizować, tak by były one adekwatne 
do opisywanych zmian w przestrzeni kultury, a zwłaszcza w odniesie-
niu do mediasfery? 

Refleksja nad poszczególnymi typami kompetencji w naukach humani-
stycznych, zagadnieniami związku kompetencji audiowizualnej z kompeten-
cją językową i komunikacyjną, komunikacją kulturową została już podjęta 

42 H. Jenkins i in., Confronting the Challenges..., s. xiii.
43 Por. H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedago-

giki krytycznej, Kraków 2010.
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w wielu pracach polskich badaczy44. Dyskusja nad daną formą, rodzajem, 
modelem czy ujęciem kompetencji medialnej implikuje dalsze pytania o cele 
i funkcje każdej podejmowanej i proponowanej formy edukacji. Jeśli rozwa-
żymy dwa kluczowe ujęcia (konceptualizacje) tego problemu:

– edukacja (w tym także edukacja medialna) jako demokratyzacja wiedzy 
i kształcenia (np. umożliwiająca dostęp do sfery publicznej, do kariery 
zawodowej, do korzystania z dóbr kulturowych, do podnoszenia statu-
su społecznego; do rozwoju kompetencji politycznych);

– edukacja (w tym także edukacja medialna) jako forma przemocy sym-
bolicznej i dyskryminacja (np. forma promowania dominującej kul-
tury, ideologii, grup społecznych i określonych wizji relacji między-
ludzkich  kosztem alternatywnych rozwiązań i wzorców życia oraz 
deprecjonowanie kultur mniejszościowych jako proces reprodukowa-
nia stosunków społecznych i ekonomicznych45), 

to okaże się, iż np. ideologia kształcenia umiejętności kreowania autorskich 
tekstów opiera się na różnych dyskursach społecznych, które legitymizują jej 
zasadność. W ten sposób dyskurs pedagogiczny może udowadniać, iż ludzie 
najlepiej uczą się poprzez praktykę; dyskurs ekonomiczny, iż nabywanie do-
datkowych kompetencji praktycznych jest bardzo przydatne i pożądane na 
rynku pracy; zaś dyskurs polityczny – że obywatele mają prawo, np. w ob-
rębie społeczeństwa obywatelskiego, do reprezentowania siebie w mediach, 
dlatego wszelkie formy autorskich tekstów wyrażają ich punkt widzenia. Jed-
nocześnie każdy z tych dyskursów może być tak sprofilowany w formie kon-
kretnej ideologii edukacyjnej, by udowadniać słuszność i legitymizować oba 
typy konceptualizacji celów edukowania oraz uzasadniać związane z nimi 
ideologie wychowawcze i edukacyjne46.

3.2.1. Obszary rozwoju kompetencji medialnej: ujęcie metodyczne  

Powrócimy do pytań szczegółowych dotyczących pojęcia „kompeten-
cja medialna” pod koniec tego rozdziału. Tymczasem warto zauważyć, iż 
ze względu na trzy ważne obszary rozwoju kompetencji medialnej: wiedzę, 
umiejętności i postawy, należy położyć nacisk na dobór odpowiednich 
metod nauczania w stosunku do planowa nych rezultatów (zgodnie z ideą 

44 Por. E. Wilk, Kompetencja audiowizualna…; A. Helman, W. Godzic (red.), Film: tekst 
i kontekst, Katowice 1982.

45 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, tł. E. Ney-
man, Warszawa 2006.

46 G.L. Gutek, Filozoficzne i  ideologiczne podstawy edukacji, tł. A. Kacmajor, A. Sulak, 
Gdańsk 2003.
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kształcenia elastycznego Tima Burtona)47. Jeżeli założonym celem jest np. 
przekazanie i przyswojenie wiedzy, dobrymi metodami są: dyskusja, wykład, 
prezentacja, gdy celem jest zmiana postaw, warto wykorzystać: debatę, symu-
lację ról oraz analizę studium przypadków. 

Burton dzieli ponadto metody dydaktyczne na dwie grupy; do pierwszej 
należą te zdominowane przez nauczyciela, jednokierunkowe (zwekto-
rowane) i dyrektywne (np. wykłady, nauczanie tradycyjne, prezentacje); do 
drugiej zorientowane na ucznia (dyskusja, symulacja ról, praca w małych 
grupach, burza mó zgów, uczenie się w grupie, uczenie otwarte). Wszystkie 
wymienione metody kształcenia powinny być z kolei podporządkowane ak-
tywizacji uczniów i rozwijaniu typów umysłowości niezbędnych w radzeniu 
sobie z wyzwaniami współczesnego świata i rozwijającej się cywilizacji me-
dialnej, a także korespondować z nowomedialnymi nawykami komunikacyj-
nymi uczniów. 

Aktywizacja uczestników procesu edukacyjnego przybiera najczęściej 
formę działań zewnątrzsterowanych48 oraz aktywności własnej, która wyni-
ka z wewnętrznej potrzeby poszerzania wiedzy oraz pogłębiania kompetencji 
określonego typu. Dobór metod kształcenia powinien być zatem związany 
zarówno z krótko- lub długoterminowymi celami zadaniowymi (np. opano-
wanie nowej umiejętności), jak i z kształtowaniem określonych postaw wo-
bec samego procesu zdobywania wiedzy oraz budowaniem określonego typu 
umysłowości. 

Howard Gardner wymienia pięć typów umysłu – psycholog ten wyod-
rębnia: umysł dyscyplinarny, niezbędny do przyswajania określonego 
typu wiedzy oraz rozwijania wewnętrznej dyscypliny potrzebnej jedno-
stce do osiągania zamierzonych przez nią celów; umysł syntetyzujący 
potrzebny do przetwarzania informacji napływających z różnych źródeł, 
umysł kreatywny nastawiony na poszukiwanie i wytwarzanie nowych 
rozwiązań, umysł respektujący (pokorny) zdolny brać pod uwagę róż-
nice wynikające z życia w społeczeństwie wielokulturowym i rozwijającym 
się, oraz umysł etyczny, potrzebny do funkcjonowania w sferze abstrakcji 
oraz w kontekście dążeń człowieka do realizacji tzw. celów wyższych49. Istotą 
dobrze zaprojektowanego procesu dydaktycznego powinien być dobór me-
tod dydaktycznych stymulujących rozwój każdego z wymienionych powyżej 
typów umysłu. Zwróćmy uwagę, iż każdy z nich odpowiada określonemu ob-
szarowi edukacji medialnej. Tabela 9 przedstawia obrazowo to zagadnienie. 

47 T. Burton, Kształcenie dorosłych: zestaw materiałów, tł. Z. Adaszyński, Warszawa 1997.
48 Chodzi o działania motywowane i monitorowane przez nauczyciela.
49 H. Gardner, Pięć umysłów przyszłości, tł. D. Bakalarz, Warszawa 2009.
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Tabela 9. Typ umysłu, obszar edukacji medialnej i metody kształcenia

Typ umysłu Obszar edukacji medialnej (przykłady) Metody kształcenia (przykłady)

Umysł  
dyscyplinarny

Historia i teoria mediów wizyta w muzeum fotografii; 
analiza archiwalnych materiałów 
filmowych i telewizyjnych pod 
kątem wcześniej podanych przez 
nauczyciela kryteriów

Umysł  
syntetyzujący

Poszukiwanie informacji dotyczących 
wybranego obiektu w różnych mediach 
(triangulacja źródeł); porównanie i oce-
na rzetelności tych informacji

zespoły zadaniowe pracujące 
nad opracowaniem konkretnego 
zagadnienia, tematu 

Umysł  
kreatywny

Tworzenie projektu reklamy społecznej  
lub scenariusza filmu 

– wykład na temat zasad pro-
jektowania i tworzenia tych 
przekazów;
– burza mózgów 

Umysł  
respektujący

Analiza filmu etnograficznego lub tele-
wizyjnego programu interwenycyjnego

– analiza studium przypadku;
– dyskusja

Umysł  
etyczny

Rozwój świadomości politycznej jed-
nostki poprzez wykorzystanie mediów 
do celów związanych z akcją społeczno-
-polityczną  

Wykorzystanie technik informa-
cyjno-komunikacyjnych do za-
prezentowania własnego poglądu 
politycznego na forum klasy

Źródło: opracowanie własne   

Do przedstawionych przez Gardnera propozycji należy jeszcze dodać 
nową formę inteligencji zaproponowaną przez Henry’ego Jenkinsa w kon-
tekście kultury konwergencji i zachowań „kłusowniczych” oraz projektów 
społecznościowych użytkowników nowych technologii. Jest nią poznanie 
rozproszone, które oznacza właśnie zdolność do interakcji z mediami i in-
nymi ludźmi, co sprzyja „rozszerzaniu naszych możliwości umysłowych”50.

Metody kształcenia wynikają z przyjęcia określonej strategii rozwo-
ju umysłowości i osobowości ucznia, jak również z przedefiniowania za-
dań każdej instytucji edukacyjnej, która staje się środowiskiem uczenia się 
i kształtowania pożądanych postaw jednostki, także wobec jej dalszego roz-
woju. Postawy te dotyczą również samodoskonalenia się podmiotu w zakre-
sie określonych umiejętności. Postulat ten wymaga restrukturyzacji nie tylko 
instytucji edukacyjnych (szkoła, uniwersytet), ale także modernizacji klu-
czowych instytucji kulturowych, np. domów kultury, galerii, muzeów. Ich 
unowocześnianie polega m.in. na wprowadzaniu nowych mediów i technolo-
gii informacyjnych jako instrumentów służących tworzeniu wystaw i ekspo-
zycji oraz tzw. narracji galeryjno-muzealnych, a także wykorzystywaniu ich 
w różnych formach animacji kultury.  

50 D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tł. P. Cypryański, 
Warszawa 2010, s. 203
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3.2.2. Kompetencja medialna: podejście skoncentrowane  
  na odbiorcy

W tej perspektywie kompetencja medialna obejmuje szereg umiejętno-
ści: technicznych (posługiwanie się technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi), kognitywnych (związanych z przetwarzaniem informacji) i ko-
munikacyjnych, a pośrednio także społecznych (np. umiejętność kooperacji 
w grupie zadaniowej, rozwój inteligencji społecznej) oraz twórczych (zwią-
zanych z kreatywnością, innowacyjnością i umiejętnością wymyślania orygi-
nalnych rozwiązań w obszarze technologii medialnych). Jednostka powinna 
zatem umieć: pozyskiwać informacje, dokonywać ich analizy i oceny oraz 
tworzyć własne teksty. 
Tabela 10. Umiejętności techniczne, kognitywne i komunikacyjne związane  
       z edukacją medialną

Umiejętności  
techniczne

Umiejętności  
kognitywne

Umiejętności  
komunikacyjne

Umiejętność obsługi 
i efektywnego uży-
cia mediów, w tym 
także profesjonal-
nych programów 
komputerowych 
oraz urządzeń 
służących do pozy-
skiwania i obróbki 
informacji i goto-
wych przekazów 

Zrozumienie przekazu dzięki 
znajomości kodów potrzebnych 
do jego stworzenia; umiejętność 
zakwalifikowania przekazu do 
określonej formuły gatunkowej, 
formatu medialnego; zdolność 
rozpoznania statusu przekazu, 
np. dokumentalny/fabularny; 
odnoszący się do rzeczywistości 
realnej/produkt technik cyfro-
wych; umiejętność rozpoznania 
denotacji i konotacji przekazu, 
a także oceny systemu medialne-
go w kontekście indywidualnych 
celów, potrzeb i zainteresowań 
jednostki 

Pozostawanie w kontakcie z in-
nymi użytkownikami mediów 
(np. sieć kontaktów interneto-
wych, wspólnoty dyskursywne); 
umiejętność wyboru odpowiedniej 
platformy komunikacyjnej, np. 
w celu zaprezentowania swojego 
profilu; udział w życiu obywatel-
skim poprzez korzystanie z no-
wych technologii (np. głosowanie, 
akcje społecznościowe, komuni-
kacja z instytucjami rządowymi; 
gotowość do indywidualnego 
lub kolektywnego wytworzenia 
zawartości mediów lub produkcji 
tekstów medialnych)  

Źródło: Study Assesment Criteria for Media Literacy Levels. Final Report edited by EAVI for the European 
Commision (Annex B – Framework Media Literacy Study, Brussels, October 2009)

Wymienione typy umiejętności zależą od siebie (są ze sobą wzajemnie 
powiązane), choćby dlatego, że ich nabywanie i rozwój zależy od poziomu 
rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego człowieka. Dlatego 
też opisane w każdym z trzech części tabeli 10 wyróżniki poszczególnych 
umiejętności należy interpretować jako działania ramowe, których zakres 
i stopień komplikacji będzie się zmieniał w zależności od wieku biologicz-
nego i rozwojowego jednostki oraz cech jej środowiska życia (np. środowisko 
wzbogacone/zubożone medialnie). Tabela 10 ukazuje przykładowe umiejęt-
ności i zdolności związane z kompetencją medialną.
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Schemat 3. Kryteria, komponenty i wskaźniki umiejętności związanych z edukacją medialną 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 1   

Opisano także kryteria ułatwiające bardziej analityczne rozpoznanie po-
szczególnych komponentów i wskaźników składających się na każde z trzech 
ujętych w tabeli 10 umiejętności. Model ten reprezentuje tzw. podejście 
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oparte na umiejętnościach jednostki (skills-based aproach). Przyjrzyjmy im się 
bliżej. Schematy 3 i 4 przedstawiają tę charakterystykę. 

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 

Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2   

Wymienione typy umiejętności wpływają na:
– umiejętność krytycznego i refleksyjnego myślenia oraz analizowania 

dostępnych przekazów kulturowych związanych z kulturą medialną; 
pozyskiwania informacji, które mogą być przedmiotem kompleksowej 
oceny i waloryzacji;

– zdolność produkowania/kreowania własnych informacji i przekazów 
medialnych przeznaczonych do funkcjonowania (produkcji i dystry-
bucji) w przestrzeni medialnej/publicznej;  

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)

11

Schemat 4. Konteksty edukacji medialnej i dostępność mediów 
Źródło: Annex L – List of Indicators, Components and Criteria, Brussels, October 2009, p. 2

Kryteria Komponenty Wskaźniki

Dostępność
mediów

Telefon komórkowy Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców

Internet Wskaźnik użytkowania 

Telewizja Wyposażenie gospodarstw domowych/populacji

Radio Liczba odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców

Czasopisma Rynek czasopism

Kino Liczba ekranów kinowych na państwo

Konteksty 
edukacji medialnej

Edukacja medialna Między innymi: działalność edukacyjna,
szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Obecność, znaczenia i działalność decydentów 
edukacyjnych oraz  politycznych

Zakupy przez Internet
Czytanie informacji w Internecie
Korzystanie z bankowości  internetowej

Umiarkowane i aktywne 
użycie mediów

Decydenci edukacyjni 
i polityczni

Czasopisma
Kanały telewizyjne
Festiwale filmowe
Telefonia komórkowa
Dostarczyciele usług internetowych
Inne organizacje

Przemysł medialny
(Industry)



104

– wzrost świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów 
i podejmowania decyzji na podstawie istniejących źródeł informacji;

– wzmacnianie u obywateli świadomości prawa jednostki do informacji 
oraz potrzeby budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na 
wiedzy;

– zdolność podejmowania dialogu międzykulturowego obejmującego 
obiegi kultury narodowej i ponadnarodowej;

– budowanie społeczeństwa demokracji komunikacyjnej, w którym do-
stępności nowych technologii towarzyszy umiejętność ich aktywnego 
użytkowania.

Kompetencja medialna i informacyjna rozwijają się z wykorzystaniem 
wrodzonych zdolności poznawczych jednostki (np. percepcyjnych) pogłębia-
nych stopniowo w toku rozwoju indywidualnego i zdobywania doświadczeń 
kulturowo-społecznych51. O ile dziecko nie ma zwykle problemu z rozpozna-
waniem obrazów i kształtów, które zna z bezpośrednich doświadczeń per-
cepcyjnych, o tyle reprezentacje i narracje medialne opierają się na skonwen-
cjonalizowanych zasadach i kodach: obrazowych, językowych, muzycznych 
i kulturowych, których nie przyswaja się automatycznie52, na co wskazują 
także badania antropologiczne. Na przykład w kontekście „lektury” i rozu-
mienia tekstu filmowego J. Rek proponuje skalę pięciostopniową: pierwszy 
poziom ogranicza się do denotacyjnego rozpoznania ikonicznie przedstawio-
nych przedmiotów i obiektów, i można zakładać, iż umiejętność ta bazuje 
na zdolnościach percepcyjnych jednostki oraz jej podstawowym doświadcze-
niu w bezpośrednich kontaktach z tymi przedmiotami i obiektami. Każda 
kolejna faza rozwoju kompetencji filmowej zawiera zdobycze wcześniejszej 
oraz nowe umiejętności. Druga z wymienionych zatem obejmuje dodatkowo 
dostrzeganie sekwencyjnej ciągłości i uporządkowania rozpoznanych w fil-
mie elementów świata przedstawionego. Trzecia faza zakłada także świado-
mość naturalistycznej iluzji znaków ikonicznych, a czwarta – prawidłowe 
rozpoznanie celu komunikacyjnego, w jakim ikoniczny przekaz jest przed-
stawiany. Ostatni, najbardziej zaawansowany stopień zakłada, iż jednostka 
przyswaja także zasady filmowego montażu53. Zwróćmy uwagę na to, iż pro-
pozycja ta odnosi się wyłącznie do jednego typu kompetencji filmowej, która 
jest związana z widzem – odbiorcą gotowych przekazów. Sytuacja kompliku-
je się, gdy weźmiemy pod uwagę inne media oraz inne strategie korzystania 

51 M. Jagodzińska, Obraz w procesach poznania i uczenia się: specyfika informacyjna, opera-
cyjna i mnemiczna, Warszawa 1991.

52 P. Messaris, Visual Literacy: Image Mind and Realisty, Boudler, CO 1994.
53 J. Rek, Między filmowym alfabetyzmem a kompetencją. Przyczynek do antropologii filmu, 

[w:] A. Helman, W. Godzic (red.), Film: tekst i kontekst, Katowice 1982, s. 39–43. 
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z przekazów medialnych, włączywszy w to autorską produkcję oraz formy 
działań społecznościowych (w kontekście nowych mediów). 

Ponadto Rek przywołuje rozróżnienie wprowadzone przez Rudolfa  
Arnheima odnośnie do dwóch koncepcji obrazu. Pierwsza – ekstrawertyczna 
– zakłada, iż to świat zewnętrzny wyznacza kształt rzeczywistości narzucany 
zmysłom człowieka; druga – introwertyczna – zawiera tezę o amorficznym 
charakterze rzeczywistości zewnętrznej, której kształt i wewnętrzne upo-
rządkowanie nadaje umysł ludzki. Ta druga jest bliższa ustaleniom psycho-
logów poznawczych, kognitywistów oraz przedstawicieli psychologii Gestalt. 
Także w badaniach semiotycznych, strukturalnych, hermeneutycznych, 
analizach ideologicznych oraz krytycznych interpretacjach tekstów medial-
nych spod znaku brytyjskich studiów kulturowych podkreśla się aktywną 
rolę podmiotu jako instancji nadającej znaczenie poszczególnym przekazom, 
a także – pośrednio – wskazuje się na konstruktywistyczny wymiar rzeczywi-
stości. Z punktu widzenia twórców różnych tekstów medialnych wydaje się 
natomiast oczywiste, że zarówno świat realny może być inspiracją w procesie 
kreowania przekazów, jak i świat idei oraz własności ludzkiego umysłu, któ-
ry nadaje spójność dostarczanym informacjom oraz odczytuje sensy niejaw-
ne (porządek konotacji). Dlatego też badania antropologiczne nad filmem, 
rozwijane m.in. przez Sola Wortha i jego współpracowników, pokazały, iż 
znaczny udział w rozwoju kompetencji filmowej i nie tylko mają jednak do-
świadczenia kulturowe, w tym trening w zakresie tych umiejętności54. Na 
podstawowym poziomie, opisanym w propozycji Reka, możliwe jest roz-
poznanie tożsamości przedmiotów i obiektów, lecz jest to prawdopodobnie 
jedyny poziom kompetencji, o jakim można wnioskować, że ma charakter 
uniwersalny wśród przedstawicieli różnych kultur. Ponadto w przekazach 
tych uległ odzwierciedleniu całokształt doświadczeń socjokulturowych i ję-
zykowych ich twórców, dlatego ich prawidłowe odczytanie wymagałoby uru-
chomienia znajomości specyficznych kodów i subkodów umożliwiających 
pełne rozumienie tych artykulacji czy – na wyższym poziomie metaanali-
zy – porównanie ich z własnymi. Ponadto jak w każdym ujęciu modelowym 
(także i w tych przedstawianych dalej), trudno uwzględnić wszystkie stany 
pośrednie kompetencji, choć intuicyjnie przecież wiadomo, iż obok kogi-
tariuszy, czyli osób twórczo korzystających z nowych technologii medial-
nych, znajdują się digitariusze, którzy używają ich w sposób standardowy, 
że użytkownicy różnią się preferencjami w zakresie wyboru różnych mediów 
i typów informacji (z uwagi na indywidualną wrażliwość językową, ikonicz-
ną, audialną, muzyczną itp.).

54 A. Kołodyński, Dokument filmowy jako narzędzie poznania antropologicznego, [w:] A. Hel- 
man, W. Godzic (red.), Film: tekst i kontekst, Katowice 1982.
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3.2.2.1. Kompetencja medialna: między natywizmem  
    a podejściem środowiskowym 

Na rozwój kompetencji medialnej wpływają dwie podstawowe grupy 
czynników: indywidualne zasoby jednostki (m.in. poziom jej możliwości po-
znawczych, motywacja do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, 
ciekawość świata, otwartość na zmiany) oraz czynniki środowiskowe55 (np. 
polityka edukacyjna państwa, środowisko kulturowe życia, prawa człowie-
ka, role i funkcje organizacji medialnych oraz instytucji wychowawczo-edu-
kacyjnych, tradycja kulturowa). W szerszej perspektywie do tych ostatnich 
zaliczyć także można: stan ekonomiczny państwa, sytuację geopolityczną 
i ekonomiczną na rynkach narodowych, która determinuje sytuację w kra-
ju, legislacyjne struktury i mechanizmy prawne wspierające rozwój mediów, 
zwłaszcza cyfrowych.  

Istotnym kryterium oceny czynników środowiskowych są z kolei dwie 
grupy determinantów: po pierwsze, dostęp obywatela do takich mediów, 
jak: telefon komórkowy, Internet, telewizja, prasa i czasopisma, kino i radio, 
a także przekazów utrwalonych na innych nośnikach sprzyjających perso-
nalizacji odbioru (np. DVD); po drugie, kontekst instytucjonalny obejmu-
jący aktorów społecznych i przypisane do nich zadania w obszarze polityki 
edukacyjnej państwa (m.in. infrastruktura edukacyjna, regulacje prawne, 
stowarzyszenie, wspólnoty, towarzystwa społeczne, inicjatywy obywatel-
skie działające na rzecz kształcenia jednostek w biegu ludzkiego życia: na 
różnych jego etapach i w różnych formach). Pierwsza grupa determinantów 
środowiskowych określa tzw. stopień zinformatyzowania społeczeństwa56; 
druga infrastrukturę organizacyjno-techniczną oraz rozwiązania legislacyjne 
umożliwiające i sprzyjające realizacji przyjętych przez państwo zadań eduka-
cyjno-wychowawczych.

Natomiast poziom kompetencji medialnych (np. niski, średni, wysoki) 
można oceniać w odniesieniu do wyżej wymienionych czynników (determi-
nantów indywidualnych i środowiskowych), opisując zestaw umiejętności 
przynależnych do każdej z trzech kategorii: technicznych, kognitywnych i ko-
munikacyjnych. Tabela 11 przedstawia te zagadnienia bardziej poglądowo. 

55 Czynniki środowiskowe można podzielić na trzy sfery: mikro, mezo, makro. Przykła-
dy: sfera mikro – środowisko rodzinne, sfera mezo – zasoby szkolnego środowiska edukacyj-
nego, sfera makro – polityka edukacyjna państwa. 

56 A. Ogonowska, Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kra-
ków 2003.
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Tabela 11. Opis i charakterystyka wybranego poziomu kompetencji medialnych

Poziom kompetencji 
medialnych Opis i charakterystyka wybranego poziomu 

Poziom podstawowy Czynniki indywidualne: umiejętność elementarnej obsłu-
gi mediów; znajomość ich podstawowych funkcji i zasad 
obsługi tych technologii; ograniczona zdolność krytycznej 
analizy informacji; ograniczone umiejętności komuniko-
wania się za pośrednictwem mediów
Czynniki środowiskowe: nie stymulują jednostki do roz-
woju kompetencji medialnych

Poziom średniozaawan-
sowany

Czynniki indywidualne: jednostka jest biegła w obsłudze 
mediów, zna ich funkcje i potrafi przeprowadzić bardziej 
skomplikowane operacje; umiejętności te systematycznie 
się powiększają; wie, w jaki sposób pozyskiwać informacje 
i dokonywać ich oceny
Czynniki środowiskowe: stymulują jednostkę do rozwoju 
kompetencji medialnych, choć ten wpływ nie jest systema-
tyczny i metodyczny

Poziom zaawansowany Czynniki indywidualne: jednostka  jest bardzo aktywna 
w korzystaniu z mediów; jest świadoma prawnych warun-
ków ich użytkowania; użytkownik wykorzystuje zaawan-
sowaną wiedzę techniczną i językową (komunikacyjną) do 
analizy i modyfikacji samych przekazów medialnych oraz 
relacji i zasad komunikacyjnych; jest aktywny w sferze 
kontaktów społecznych, potrafi wykorzystywać te kontak-
ty, by rozwiązywać własne problemy i podejmować decyzje
Czynniki środowiskowe: stymulują jednostkę do usta-
wicznego i dynamicznego rozwoju kompetencji medial-
nych poprzez skoordynowane i zaplanowane działania 
wynikające z przyjętej polityki edukacyjnej w tym zakresie     

Źródło: Study Assesment Criteria for Media Literacy Levels. Final Report edited by EAVI for the European 
Commission (Annex B – Framework Media Literacy Study, Brussels, October 2009)   

Tabela 11 ukazuje trzy poziomy oceny ramowej kompetencji medialnej 
bez uwzględnienia kryterium wieku biologicznego i rozwojowego jednostek. 
Kwestie te muszą być przedmiotem szczegółowych analiz, które wymagają 
osobnych badań i to na poziomie konkretnej populacji. Na podstawie do-
tychczasowych ustaleń na temat charakterystyk kultury medialnej i kompe-
tencji medialnej można natomiast przyjąć, iż edukacja medialna w ramach 
kształcenia zinstytucjonalizowanego może być z powodzeniem elementem 
co najmniej czterech bloków tematycznych, które pojawiają się w szkolnej 
edukacji właściwie od początku kształcenia: edukacji humanistycznej, na 
jaką składają się cztery główne filary: literacki, artystyczny (wiedza o sztu-
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ce, wiedza o muzyce), medialny i komunikacyjny; edukacji informatycznej 
i technicznej; edukacji obywatelskiej. W ten sposób można postrzegać tak-
że możliwość kontynuacji tej problematyki na dalszych etapach kształcenia 
w ramach studiów wyższych, odpowiednio: humanistycznych (np. filologia, 
historia sztuki, filmoznawstwo); artystycznych (np. muzyka, sztuki plastycz-
ne), informatycznych i technicznych, co stwarza – przynajmniej środowisko-
we – uwarunkowania do systematycznego rozwoju kompetencji medialnej aż 
do uzyskania poziomu zaawansowanego. 

Innym przykładem podejścia opartego na umiejętnościach i dyspozy-
cjach jednostki jest koncepcja Alexandra Fedorova. 

Tabela 12. Wskaźniki kompetencji medialnej i ich charakterystyka

Wskaźniki kompetencji  
medialnej Charakterystyka wskaźników

Motywacja

Motywy korzystania z mediów (wynikające z przynależności ga-
tunkowej przekazów medialnych lub zawartości tematycznej); 
emocjonalne, hedonistyczne, epistemologiczne, psychologiczne, 
intelektualne, etyczne, estetyczne, terapeutyczne itd.

Kontakt (komunikacja) Częstotliwość kontaktu/komunikacji poprzez media

Zawartość wiedzy Wiedza na temat terminologii medialnej, teorii i historii mediów

Percepcja Umiejętność odbierania różnych przekazów medialnych

Interpretacja/ocena

Umiejętność krytycznej analizy społecznego wpływu mediów 
oraz różnych przekazów medialnych reprezentujących różne ga-
tunki i typy, wynikające z określonego poziomu rozwoju zdolno-
ści percepcyjnych oraz umiejętności krytycznego myślenia

Aktywność
Umiejętność selekcjonowania mediów oraz kreowania i dystrybu-
cji własnych przekazów medialnych; samokształcenie w zakresie 
kompetencji informacyjnych

Kreatywność Kreatywne podejście do różnych aspektów aktywności medialnej

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011,  
vol. 4, no 2–3, p. 64
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Tabela 13. Poziom motywacji i jego wskaźniki

Poziom  
motywacji

Opis 

Wysoki Szeroki zakres motywów korzystania z mediów – w rezultacie podmiot ko-
rzysta z:
– różnorodności tekstów medialnych (różne gatunki/różna tematyka);
– nowych informacji;
– traktuje te kontakty jako formę rekreacji, kompensacji, rozrywki w stopniu 
umiarkowanym;
– traktuje przekazy jako możliwość uruchomienia procesorów identyfikacji 
lub empatii;
– potwierdza własne kompetencje w różnych sferach życia, w tym w zakresie 
„bycia poinformowanym”;
– poszukuje materiałów naukowych, edukacyjnych, posługuje się mediami 
w celach badawczych;
– doznaje przeżyć estetycznych, poszukuje doświadczeń intelektualnych i fi-
lozoficznych;
– prowadzi dialog/dyskusję z innymi użytkownikami mediów, odpowiada na 
komentarze pod adresem jego autorskich przekazów;
– uczy się tworzyć własne przekazy 

Średni Jw., lecz podmiot  nie odczuwa lub odczuwa w stopniu słabym motywy in-
telektualne i kreatywne w odniesieniu do korzystania z mediów; nie jest 
zmotywowany do tworzenia własnych przekazów i wchodzenia w kontakt 
z innymi użytkownikami mediów; jednym z motywów jest „psychologiczna 
terapia” (terapeutyczne oddziaływanie/potencjał przekazów medialnych) 

Niski Wąski zakres motywów ograniczony do potrzeb: ekscytacji, rozrywki, in-
formacji, kompensacji, terapeutycznych; wąski gatunkowo i tematycznie 
zakres oglądanych przekazów medialnych; brak potrzeb intelektualnych, 
estetycznych i kreatywnych

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, vol. 4, 
no 2–3, p. 65

Tabela 14. Częstotliwość kontaktu/komunikacji z wykorzystaniem mediów

Kontakt/komunikacja Opis 

Wysoka Codzienne kontakty z różnymi typami mediów i przekazów 
medialnych

Średnia Jw., ale kilka razy w tygodniu 

Niska Jw., ale kilka razy w miesiącu

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, vol. 4, 
no 2–3, p. 65
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Tabela 15. Wskaźniki poziomu wiedzy

Poziom 
wiedzy Opis

Wysoki Wiedza na temat podstawowych terminów, historii i teorii masowej komu-
nikacji i artystycznej kultury medialnej; dobre rozumienie procesów komu-
nikacji masowej i wpływu mediów w kontekście kulturowo-społecznym

Średni Wiedza na temat wybranych terminów, historii i teorii masowej komunika-
cji i artystycznej kultury medialnej

Niski Niski poziom wiedzy na temat podstawowych terminów, historii i teorii ma-
sowej komunikacji i artystycznej kultury medialnej

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, vol. 4, 
no 2–3, p. 65

Tabela 16. Poziom umiejętności percepcyjnych i wskaźniki kompetencji medialnej

Poziom umiejętności  
percepcyjnych Opis

Wysoki – „całkowita  
identyfikacja”

Identyfikacja z autorem przekazu medialnego z zachowa-
niem podstawowych komponentów identyfikacji prymarnej 
i sekundarnej

Średni – „identyfikacja 
sekundarna”

Identyfikacja z bohaterem przekazu medialnego; zdolność 
rozumienia motywów jego działania oraz uruchomienie 
postawy empatycznej; dokładna percepcja poszczególnych 
elementów przekazu  

Niski – „identyfikacja pry-
marna”

Emocjonalna i psychologiczna więź ze światem przedsta-
wionym w przekazie; umiejętność dostrzegania sekwencji 
zdarzeń; prosta identyfikacja fabuły przekazu z rzeczywisto-
ścią 

Źródło:  A. Fedorov, 2011, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia”, vol. 4, 
no 2–3, p. 64
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Tabela 17. Poziomy interpretacji/oceny przekazów medialnych i funkcjonowania mediów

Poziom  
interpretacji/oceny Opis

Wysoki Umiejętność krytycznej analizy funkcjonowania mediów 
w społeczeństwie w kontekście różnych czynników; analiza 
tekstów medialnych oparta na wysokim poziomie zdolności 
percepcyjnych bliska kompletnej identyfikacji; umiejętność 
analizy przestrzennych i temporalnych aspektów przekazu; 
rozumienie i interpretacja oparte na umiejętnościach: analizy 
porównawczej, abstrahowania, indukcji, dedukcji, syntezy, 
krytycznej oceny autorskiego punktu widzenia w kontekście 
historycznych i kulturowych uwarunkowań jego pracy (wyra-
żanie argumentów popierających lub krytykujących pracę au-
tora, krytyczna ocena – etyczna, estetyczna, emocjonalna, spo-
łeczna – przekazu; umiejętność łączenia emocjonalnej oceny 
z rzeczowym osądem; rozszerzenie zakresu obowiązywalności 
danego sądu na inne przypadki medialne; łączenie informacji 
z własnym doświadczeniem lub doświadczeniem innych ludzi; 
posiadanie tych umiejętności wskazuje na dużą autonomię 
konkretnej jednostki; krytyczna analiza informacji bazuje na 
wysokim poziomie takich wskaźników, jak: motywacja, per-
cepcja, poziom wiedzy  

Średni Umiejętność krytycznej analizy funkcjonowania mediów w spo- 
łeczeństwie w kontekście wybranych czynników, bazująca na 
średnim poziomie umiejętności krytycznego myślenia; umie-
jętność scharakteryzowania zachowań bohatera przekazu oraz 
stanu jego psychiki oparta na wiedzy fragmentarycznej; umie-
jętność wyjaśnienia logicznej sekwencji zdarzeń w tekście oraz 
opisu ich komponentów; niski poziom lub brak krytycznej 
oceny autorskiego punktu widzenia; krytyczna analiza infor-
macji bazuje na średnim poziomie takich wskaźników, jak: 
motywacja, percepcja, poziom wiedzy  

Niski Brak umiejętności krytycznej analizy funkcjonowania mediów 
w społeczeństwie, jak również myślenia krytycznego; niezdol-
ność do formułowania jasnych, wyważonych sądów i ocen; 
niski poziom wglądu; podatność na wpływy zewnętrzne; brak 
lub niska umiejętność oceny autorskiego punktu widzenia lub 
punktu widzenia bohatera; niska tolerancja na poliwalentne 
i złożone teksty; umiejętność śledzenia fabuły; analiza infor-
macji bazuje na średnim poziomie takich wskaźników, jak: 
motywacja, percepcja, poziom wiedzy   

Źródło:. A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, vol. 4, 
no 2–3, p. 66
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Tabela 18. Wskaźniki aktywności medialnej

Wskaźnik 
aktywności Opis

Wysoki Praktyczna umiejętność niezależnego, samodzielnego wyboru oraz 
umiejętność tworzenia i dystrybucji tekstów medialnych (włączając in-
dywidualne i społeczne projekty), przekazów medialnych różnego typu 
i gatunków; umiejętność samokształcenia medialnego 

Średni Praktyczna umiejętność niezależnego, samodzielnego wyboru oraz 
umiejętność tworzenia i dystrybucji tekstów medialnych (włączając in-
dywidualne i społeczne projekty), przekazów medialnych różnego typu 
i gatunków przy wsparciu osób kompetentnych

Niski Brak umiejętności lub słaba umiejętność niezależnego, samodzielnego 
wyboru oraz umiejętności tworzenia i dystrybucji tekstów medialnych 
(włączając indywidualne i społeczne projekty) różnego typu i gatun-
ków; brak umiejętności lub niechętny stosunek do samokształcenia 
medialnego 

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, 
vol. 4, no 2–3, p. 66

Tabela 19. Wskaźniki kreatywności

Wskaźnik 
kreatywności Opis

Wysoki Kreatywność przejawiająca się w różnych typach aktywności (per-
cepcyjnej, ludycznej, estetycznej, badawczej itp.) związanych z me-
diami (w tym z komputerem i Internetem) 

Średni Kreatywność nie jest wyraźnie artykułowana i ujawnia się w wybra-
nych typach aktywności związanej z mediami

Niski Kreatywność jest niska, fragmentaryczna lub nie ujawnia się wcale

Źródło: A. Fedorov, Levels of media competence: Russian Approach, „Acta Didactica Napocensia” 2011, vol. 4, 
no 2–3, p. 67

3.2.3. Interakcyjna koncepcja kompetencji medialnej

W interakcyjnym ujęciu kompetencji medialnej kładzie się nacisk na rela-
cje między użytkownikiem a medium; zwraca się uwagę na strategie: korzysta-
nia z mediów oraz współkreowania kultury medialnej w dobie konwergencji 
i kultury uczestnictwa. Ujęcie to uwzględnia nowe media i związane z nimi 
strategie komunikacyjne oraz formy tekstualności. Tabela 20 przedstawia pod-
stawowe wskaźniki/wymiary tak ujmowanej kompetencji medialnej.
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Tabela 20. Wskaźniki interakcyjnej kompetencji medialnej 

Wskaźnik Opis

Strategie dekodowania 
przekazów

Wskaźnik związany jest z modelami dekodowania opisanymi 
przez Stuarta Halla  

Interpretacja Umiejętność sytuowania gotowych przekazów medialnych 
w różnych kontekstach interpretacyjnych, przy zastosowaniu 
różnych kryteriów analizy, związanych z konkretnym autorem 
(metody hermeneutyczne), z samym tekstem (metody semio-
tyczno-strukturalne), z figurą odbiorcy i kontekstami prezenta-
cji przekazu (metoda dyskursywna); umiejętność poszukiwania 
związków intertekstualnych danego tekstu z innymi tekstami 
kultury; umiejętność odczytania intencji autorskiej i wyodręb-
nienia tych elementów tekstu, które o niej świadczą; umiejęt-
ność „dekonstrukcji” tekstu i wyodrębniania w nim różnych 
warstw i poziomów, np. estetycznej, ideologicznej, artystycznej, 
fabularnej

Aktywność indywidualna 
użytkownika

Umiejętność (współ)kreowania przekazów związanych z media-
mi interaktywnymi i nowymi mediami (np. ze sztuką nowych 
mediów, literaturą hipertekstualną); umiejętność łączenia in-
formacji dotyczących konkretnego zagadnienia i pochodzących 
z różnych źródeł (np. z różnych mediów); poszukiwania nowych 
rozwiązań w dziedzinie (np. produkcji, technologii, estetyki, 
promocji) mediów

Udział w projektach 
społecznościowych

Kooperacja z innymi użytkownikami mediów przy tworzeniu, 
modyfikowaniu, ulepszaniu produktów medialnych; korzysta-
nie z form komunikacji udostępnianej dzięki nowym mediom 
w celu wymiany informacji, dzielenia się wiedzą, budowaniu 
grup zadaniowych, tworzenia projektów zakładających udział 
wielu podmiotów; uczestnictwo w grupach (wspólnotach dys-
kursywnych) związanych z daną technologią/produktem me-
dialnym

Adaptowanie przekazów Wykorzystywanie/przystosowanie istniejących (elementów) prze- 
kazów na potrzeby tworzenia autorskich produkcji lub projek-
tów opartych na współpracy między użytkownikami mediów

Kreowanie autorskich 
przekazów medialnych

Wykorzystywanie mediów (i technologii medialnych) do two-
rzenia całkowicie nowych produktów medialnych odpowia- 
dających potrzebom konkretnej jednostki – autora tych produk-
tów  

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 21. Strategie dekodowania

Poziom Opis

Wysoki Umiejętność „nakładania” indywidualnych przekonań, doświadczeń, postaw, 
sympatii, antypatii na rzeczywistość tekstu; umiejętność zachowania dystansu 
wobec własnych dyspozycji i preferencji oraz świadomość, iż determinują one spo-
sób odczytania przekazu;  umiejętność odkrywania intencji autorskich, ideologii 
przekazu, mechanizmów tekstowych kierujących strategią dekodowania tekstu, 
mechanizmami identyfikacji 

Średni Umiejętność „nakładania” indywidualnych przekonań, doświadczeń, postaw, 
sympatii, antypatii na rzeczywistość tekstu; ograniczona umiejętność zachowania 
dystansu wobec własnych dyspozycji i preferencji oraz ograniczona świadomość, 
iż determinują one sposób odczytania przekazu

Niski Przyjmowanie przekazów bezrefleksyjnie, bezkrytycznie, zgodnie z intencją au-
torską i zajmowanie projektowanych przez tekst pozycji podmiotowych; pełna 
identyfikacja z ideologią przekazu 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 22. Poziomy interpretacji

Poziom Opis

Wysoki Sytuowanie przekazu w różnych kontekstach interpretacyjnych; umiejętność 
odkrywania polisemantyczności tekstu; „żonglowanie” jego znaczeniami; 
umiejętność odnajdywania cytatów kulturowych w tekście

Średni Sytuowanie przekazu w podstawowych kontekstach interpretacyjnych; świado-
mość możliwości jego wielorakich odczytań

Niski Pozostawanie na poziomie znaczeń literalnych tekstu; niezdolność lub ograni-
czona zdolność aktywizowania alternatywnych odczytań

Źródło: opracowanie własne

Tabela 23. Poziomy aktywności indywidualnej użytkownika

Poziom Opis

Wysoki Swobodne kreowanie przekazów/sytuacji komunikacyjnych przy wykorzystaniu 
nowych mediów i mediów interaktywnych; umiejętność wchodzenia w interak-
cje z tymi mediami oraz pełne korzystanie z ich możliwości

Średni Ograniczona umiejętność kreowania przekazów/sytuacji komunikacyjnych przy 
wykorzystaniu nowych mediów i mediów interaktywnych; podstawowa umiejęt-
ność wchodzenia w interakcje z tymi mediami oraz korzystanie z ich możliwości 
w stopniu podstawowym 

Niski Brak umiejętności lub podstawowe umiejętności wchodzenia w interakcje z no-
wymi mediami i mediami interaktywnymi; korzystanie z ich możliwości w stop-
niu bardzo ograniczonym lub wcale

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 24. Wskaźniki udziału w projektach społecznościowych

Poziom Opis

Wysoki Aktywna kooperacja i komunikacja z innymi użytkownikami mediów; inicjowa-
nie i aktywny udział w projektowaniu i realizowaniu projektów społecznościo-
wych; aktywne monitorowanie i komentowanie propozycji i projektów innych 
użytkowników

Średni Udział w projektach społecznościowych i procesach komunikacji z pozostałymi 
kooperantami; monitorowanie i komentowanie wybranych propozycji i projek-
tów społecznościowych

Niski Sporadyczny udział lub całkowity brak udziału w projektach społecznościowych

Źródło: opracowanie własne

Tabela 25. Adaptowanie przekazów: poziomy 

Poziom Opis

Wysoki Swobodne korzystanie z elementów istniejących przekazów (stylu, formy, kon-
wencji, elementów fabularnych, postaci, fragmentów muzycznych) na potrzeby 
tworzenia nowych produktów (i nowych aranżacji); umiejętność przystosowania 
ich do: nowego medium, kontekstu, formuły gatunkowej, stylu, publiczności itp. 
Umiejętność tworzenia remiksów kulturowych

Średni Podstawowe umiejętności korzystania z elementów istniejących przekazów (sty-
lu, formy, konwencji, elementów fabularnych, postaci, fragmentów muzycznych) 
na potrzeby tworzenia nowych produktów

Niski Bardzo ograniczona lub brak umiejętności korzystania z elementów istniejących 
przekazów

Źródło: opracowanie własne

Tabela 26. Kreowanie autorskich przekazów medialnych: poziomy

Poziom Opis

Wysoki Umiejętność projektowania i tworzenia autorskich przekazów medialnych przy 
zastosowaniu dostępnych technologii medialnych, wykorzystywanie ich do wła-
snych potrzeb i zainteresowań; świadomość medium, formy, stylu, konwencji 
itp. przy realizacji projektu; umiejętność pozyskiwania informacji oraz korzysta-
nia z konsultacji niezbędnych do realizacji produktu

Średni Podstawowa umiejętność projektowania i tworzenia autorskich przekazów me-
dialnych przy zastosowaniu dostępnych technologii medialnych relatywnie do 
założonych celów; podstawowa znajomość technologii medialnej

Niski Brak umiejętności lub bardzo ograniczona umiejętność tworzenia autorskich 
przekazów związana z podstawowymi umiejętnościami posługiwania się media-
mi, np. wysłanie maila, zrobienie zdjęcia aparatem komórkowym

Źródło: opracowanie własne
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3.2.4. Koncepcje kompetencji wielorakich (kkw, a multiple 
  competences approach)

3.2.4.1. Krytyczna koncepcja kompetencji wielorakich

Pierwsza z koncepcji kompetencji wielorakich sytuuje się w nurcie peda-
gogiki i socjologii krytycznej. Ukonstytuowała się ona po pierwsze, w opozy-
cji do tzw. autonomicznego modelu kompetencji, który zakładał konieczność 
nabycia przez jednostkę przede wszystkim podstawowych standardowych 
umiejętności: pisania, czytania i liczenia. W tym autonomicznym modelu 
(politycznie konserwatywnym i skoncentrowanym na jednostce) zwracano 
uwagę na elementarne kompetencje przydatne w codziennym życiu, trakto-
wane bardzo statycznie, zgodnie z deficytową teorią uczenia się: jako „zestaw” 
wiedzy do przyswojenia, by nadrobić braki edukacyjne. Po drugie, koncepcja 
kompetencji wielorakich nawiązuje do ideologicznych modeli kompetencji, 
w których wiąże się edukację z polityczną emancypacją i upełnomocnieniem 
(empowerment) poszczególnych grup społecznych oraz rozwojem umiejętno-
ści krytycznego myślenia. Jak zauważają Richard Kahn i Douglas Kellner: 
w tym ujęciu kompetencja medialna nie jest zestawem statycznych umiejęt-
ności, lecz przyjmuje postać wielu różnych rozwijających się umiejętności 
(wielu kompetencji) niezbędnych do efektywnego wykorzystania społecznie 
konstruowanych form komunikacji i reprezentacji. Kompetencje te kształ-
tują się zgodnie z regułami w ramach różnych instytucjonalnych dyskursów 
i pedagogik, ciągle się rozwijają i modyfikują w odpowiedzi na zmienne wy-
mogi społeczne i kulturowe, jak również w odniesieniu do interesów tych 
grup społecznych, które kontrolują proces ich kształtowania. Ważne jest 
również to, że rezultatem rozwijania tych kompetencji jest świadomość, iż są 
one kontrolowane przez elity sprawujące władzę nad hegemonicznymi insty-
tucjami, które uczestniczą w procesach socjalizacji i edukacji. 

Kompetencje te należy postrzegać jako formy kulturowej polityki pro-
mującej demokratyczne zmiany prowadzone w duchu emancypacji społecz-
nej; jako rozbudowaną umiejętność angażowania się w różne formy patrze-
nia na wybrany problem oraz dialektycznej analizy siebie i społeczeństwa57. 

Koncepcja kompetencji wielorakich pojawia się także w postulatach The 
New London Group; jej rzecznicy zwracają uwagę na różnorodność kultu-
rową i językową w globalizującym się świecie, której towarzyszy różnorod-

57 R. Kahn, D. Kellner, Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacy Approach, http://
pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/technoliteracy.pdf; por. też: D. Kellner, New Me-
dia and New Literacies: Reconstructing Education for the New Millennium, http://www.gseis.ucla.
edu/faculty/kellner/ [dostęp 12.08.12].
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ność mediów i produktów medialnych oraz języków komunikacji. Globalne 
i lokalne środowiska komunikacyjne stają się coraz bardziej złożone, istot-
na jest tu wizja społeczeństwa heterogenicznego złożonego z wielu wspól-
not dyskursywnych, pomiędzy którymi istnieją pewne miejsca styku, np. 
fakt posługiwania się (na określonym poziomie) językiem ojczystym. Z tej 
różnorodności społeczno-kulturowej wynikają nowe wyzwania edukacyjne, 
których bagatelizowanie może doprowadzić do różnych form społecznego 
wykluczenia. Potrzebna jest także nowa forma edukacji w społeczeństwie 
wielokulturowym, nastawiona na analizę, ocenę i tworzenie różnych form 
reprezentacji, które w większym zakresie oddają partykularne interesy po-
szczególnych grup społecznych i kultur narodowych. W miejsce jednego 
standardowego systemu komunikacji, np. języka angielskiego, i jednego 
standardowego pakietu umiejętności członkowie The New London Group 
proponują nabywanie wielu kompetencji odpowiadających jednocześnie na 
globalne ujednolicenie i lokalne zróżnicowanie58. Ponieważ efektywny udział 
w życiu społecznym wymaga posługiwania się wieloma formami reprezenta-
cji i wzorami komunikacji, badacze związani z tym ruchem proponują sześć 
systemów służących kreowaniu znaczeń: lingwistyczny, wizualny, audialny, 
gestykularny, przestrzenny oraz ostatni, oparty na ich wzajemnych związ-
kach. Postulują także sześć podstawowych zasad kształcenia kompetencji: 
związek z praktyką życia codziennego, nacisk na wykształcenie umiejętności 
metakrytycznych i metajęzykowych, „krytyczne ramowanie”, czyli analiza 
społecznych kontekstów, w których powstaje przekaz, oraz „transformatyw-
na” praktyka nastawiona na produkcję autorskich znaczeń59.   

3.2.4.2. Poznawcza koncepcja kompetencji wielorakich 

Źródłem inspiracji dla poznawczej koncepcji kompetencji wielorakich 
jest teoria wielorakich inteligencji, stworzona w 1983 roku przez Howarda 
Gardnera. Zakłada ona, iż inteligencja nie jest jedyną intelektualną właści-
wością, która określa możliwości poznawcze człowieka, lecz istnieje kilka 
rodzajów inteligencji, w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. 

Ponadto w koncepcji Gardnera inteligencja jest dynamiczna i wielo-
płaszczyznowa, obejmuje (w wersji oryginalnej) siedem typów inteligencji: 
werbalną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, fizyczno-kineste- 
tyczną, muzyczno-rytmiczną, interpersonalną oraz intrapersonalną. Gardner 
zakłada, iż każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, lecz rozwinię-
te w różnym stopniu; konfiguracja tych inteligencji tworzy profil niepowta-

58 The New London Group, A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, „Har-
vard Educational Review” 1996, vol. 66, no 1. 

59 Tamże. 
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rzalny dla każdej jednostki; profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie 
rozwoju jednostki; wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych 
konfiguracjach oraz można je rozwijać poprzez odpowiednie ćwiczenia (np. 
trening kulturowy)60. 

Analogicznie do koncepcji Gardnera zakłada się, iż człowiek rozwija 
równolegle wiele typów kompetencji (kognitywne, techniczne, społeczne, 
komunikacyjne) w odpowiedzi na:

– cechy samych mediów;
– związane z nimi układy komunikacyjne;
– cechy współczesnej cywilizacji medialnej;
– wyzwania polityczne, ekonomiczne, rynkowe. 

Tabela 27. Typy inteligencji i poznawcza wieloraka kompetencja medialna

Model Gardnera Poznawcza wieloraka 
kompetencja medialna Zastosowanie (przykłady)

Inteligencja werbalna Kompetencja werbalna Tworzenie tekstów, analiza, interpretacja 
przekazów; budowanie metajęzyka służą-
cego ich analizie

Inteligencja matema-
tyczno-logiczna

Kompetencja matema-
tyczno-logiczna

Projektowanie i ulepszanie rozwiązań in-
formatycznych, gier komputerowych oraz 
innych produktów medialnych (komuni-
katorów internetowych) 

Inteligencja wizual-
no-przestrzenna

Kompetencja wizualno-
-przestrzenna

Projektowanie i tworzenie przekazów wi-
zualnych i audiowizualnych

Inteligencja fizyczno-
-kinestetyczna

Kompetencja fizyczno-
-kinestetyczna

Rozgrywki w grach komputerowych; pro-
jektowanie nowych rozwiązań w symula-
cjach komputerowych 

Inteligencja muzycz-
no-rytmiczna

Kompetencja muzycz-
no-rytmiczna

Analiza przekazów audialnych i audiowi-
zualnych; tworzenie autorskich utworów 
i coverów muzycznych 

Inteligencja intraper-
sonalna

Kompetencja intraper-
sonalna

Umiejętność dobierania przekazów i pro-
duktów kulturowych zgodnie z własnym 
systemem preferencji, potrzeb i wartości 
oraz adekwatnie do realizowanych celów

Inteligencja interper-
sonalna

Kompetencja interper-
sonalna

Kooperacja w projektach społecznościo-
wych; inicjowanie i rozwijanie sieci kon-
taktów społecznych w nowych mediach

Źródło: opracowanie własne

60 H. Gardner, Inteligencje wielorakie: nowe horyzonty w teorii i w praktyce, tł. A. Jankowski, 
Poznań 2009.
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Poszczególne typy kompetencji – w danym momencie – pozostają na 
określonym poziomie, który zmienia się relatywnie do aktywności kultural-
nej i medialnej jednostki oraz poziomu jej wieku biologicznego i rozwojowe-
go. Między nimi dochodzi zwykle do interakcji, ponieważ współczesne prze-
kazy medialne mają charakter multimedialny, konwergentny, hybrydyczny 
i wymagają zaangażowania przynajmniej kilku typów kompetencji. 

3.3. Funkcjonalne ujęcie kompetencji medialnej

Edukacja medialna i kompetencje medialne, jak stwierdzono wyżej, 
mają służyć rozmaitym celom:

– rozwojowi umiejętności posługiwania się mediami oraz tworzenia au-
torskich przekazów i innowacyjnych produktów medialnych;

– do korzystania z kultury medialnej oraz poznawania dziedzictwa kul-
turowego (lokalnego, narodowego i światowego);

– ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwym wpływem mediów 
i przemocy medialnej;

– przeciwdziałaniu różnym formom społecznego wykluczenia oraz 
emancypacji marginalizowanych grup społecznych;

– promowaniu alternatywnych mediów i niezależnych produkcji me-
dialnych;

– rozwijaniu projektów społecznościowych;
– rozwojowi społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa informacyjnego;
– wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz pełnego uczestnictwa 

w społeczeństwie obywatelskim;
– umożliwianiu przeciwstawiania się perswazji i manipulacji medialnej, 

a także praktykom marketingowym wykorzystującym media;
– promowaniu kreatywności i artystycznej ekspresji medialnej;
– promowaniu wartości humanitarnych: tolerancji, równości, solidarno-

ści, praw człowieka;
– podejmowaniu przez ludzi świadomych decyzji społecznych, ekono-

micznych i kulturowych na podstawie krytycznej analizy przekazów 
medialnych;

– tworzeniu nowego środowiska edukacyjnego oraz nowych form peda-
gogii.

Idea przyświecająca realizacji tych wielokierunkowych i wieloaspekto-
wych celów jest taka, by poprzez dostarczenie wiedzy i systematyczny rozwój 
kompetencji medialnych umożliwiać osiąganie specjalistycznych zadań, ja-
kie związane są m.in. z: edukacją obywatelską i multikulturową, rozwojem 
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kreatywności i jednostkowej autonomii czy pozytywnych postaw wobec in-
ności. Edukacja medialna jest zatem – w tym ujęciu – traktowana jako pod-
stawa tworzenia kolejnych, dowolnie profilowanych, zasobów jednostkowych 
i społecznych, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa obywatelskiego, 
integracji społecznej, budowania ponadnarodowej solidarności planetarnej, 
a także wdrażania w życie idei nowego humanitaryzmu. 

3.4. Kompetencje medialne w zawodzie  
nauczyciela i pedagoga 

Program rozwoju kompetencji medialnych i informacyjnych przedstawio-
ny w 2011 roku przez grupę międzynarodowych ekspertów pracujących pod 
auspicjami UNESCO nawiązuje do celów wynikających kolejno z: Deklaracji 
z Grünwaldu (1982), Deklaracji z Aleksandrii (2005) oraz Zaleceń odnośnie 
do edukacji medialnej sformułowanych w Paryżu w 2007 roku. Jest także od-
powiedzią na konwergencję mediów oraz konieczność stworzenia ujednoli-
conego systemu kształcenia nauczycieli w tym zakresie. Edukacja medialna 
wspiera w tym ujęciu edukację obywatelską i czyni z nauczycieli głównych 
agentów zmiany społecznej i kulturowej. Kompetencja medialna i informacyj-
na – zgodnie z założeniami tego dokumentu – obejmuje wiedzę na temat:

– funkcjonowania mediów, bibliotek, archiwów oraz innych źródeł in-
formacji w społeczeństwie demokratycznym;

– warunków, żeby spełniały one efektywnie swoją funkcję;
– sposobów oceny działania tych instytucji przez analizę zawartości 

przekazów medialnych i oferowanych przez te media usług.
Ta wiedza pozwala edukatorom wykorzystywać media w świadomy, 

przemyślany i autonomiczny sposób, przy czym nauczyciele muszą także 
opanować nowe strategie dydaktyczne i wypracować nowe podejścia pedago-
giczne, by zmodernizować sposób, w jaki nauczają także tradycyjnych przed-
miotów. Wyedukowani nauczyciele umożliwiają swoim uczniom efektywne 
uczenie się oraz kształcenie w biegu ich życia oraz zgodnie z założeniami 
edukacji ustawicznej. 

Program UNESCO obejmuje dwa typy kompetencji traktowane łącznie; 
w skład  kompetencji informacyjnej wchodzą następujące umiejętności:

– określania i artykułowania potrzeb informacyjnych;
– prawidłowego lokalizowania dostępu do informacji;
– pozyskiwania informacji;
– organizowania informacji;
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– wykorzystania informacji zgodne z zasadami etyki;
– przekazywania informacji innym podmiotom;
– wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyj-

nych w tym procesie.
Kompetencja medialna obejmuje:
– rozumienie roli i funkcji mediów w demokratycznym społeczeństwie;
– rozumienie warunków, które muszą być spełnione, aby media prawi-

dłowo wypełniały swoją funkcję;
– krytyczną ocenę zawartości mediów w kontekście założonych funkcji;
– wykorzystywanie mediów w celu autoekspresji i działań na rzecz de-

mokratycznego uczestnictwa;
– wykorzystywanie umiejętności, związanych także z obsługą nowych 

technologii do tworzenia autorskich przekazów. 
Proponowany program nauczania ma charakter modularny i koncentru-

je się na następujących obszarach przedstawionych w tabeli 28.

Tabela 28. Modularny program nauczania edukacji medialnej dla nauczycieli

Główne  
obszary progra-
mu nauczania

Wiedza o mediach 
i informacji  

w dyskursie demo-
kratycznym

Ocena mediów 
i informacji

Produkcja i wykorzysta-
nie mediów i informacji

Polityka i wizja Przygotowanie 
nauczycieli posiadają-
cych kompetencje in-
formacyjną i medialną

Przygotowanie 
studentów posiada-
jących kompeten-
cje informacyjną 
i medialną

Wyposażenie społeczeń-
stwa w tę kompetencję

Program i narzę-
dzia pomiaru

Wiedza o mediach, bi-
bliotekach, archiwach, 
innych źródłach infor-
macji; ich funkcjono-
waniu oraz warunkach 
działania 

Rozumienie kry-
teriów oceny me-
dialnych tekstów 
i źródeł  informacji

Umiejętności badania: 
sposobu, w jaki są two- 
rzone informacje i przeka-
zy medialne; społecz- 
nych i kulturowych 
kontekstów ich produk-
cji; wykorzystania przez 
obywateli oraz celów ich 
użycia

Pedagogogika Włączenie mediów 
i informacji w dyskurs 
szkolny

Ocena zawartości 
mediów i innych 
informacji ułatwia-
jących rozwiązywa-
nie problemów

Treści tworzone przez 
użytkownika oraz ich 
wykorzystanie do celów 
edukacyjnych

Media i infor-
macja

Media drukowane 
– gazety i magazyny 
oraz instytucje z nimi 
związane (biblioteka, 
archiwum, muzeum, 
książki, czasopisma)

Media głównego 
nurtu – radio 
i telewizja

Nowe media – Internet, 
sieci społeczne w Interne-
cie, platformy medialne 
dostarczające informacji 
(komputery, telefony 
komórkowe)
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Organizacja  
i administracja

Wiedza o organizacji 
pracy w klasie

Wspólna praca 
z wykorzystaniem 
kompetencji 
informacyjnej 
i medialnej

Zastosowanie kompe-
tencji informacyjnej 
i medialnej do uczenia 
się ustawicznego (life-long 
learning)

Zawodowy rozwój 
nauczyciela

Wiedza o zastoso-
waniu kompeten-
cji informacyjnej 
i medialnej w rozwoju 
społeczeństwa oby-
watelskiego; udział 
w związku zawodo-
wym oraz zarządzanie 
tą społecznością

Ocena i zarzą-
dzanie źródłami 
informacji w kon-
tekście kształcenia 
zawodowego

Przywództwo i modelowa-
nie zachowań obywatel-
skich; forsowanie, promo-
wanie i wykorzystywanie 
kompetencji informa-
cyjnych i medialnych 
w kształceniu nauczycieli 
i studentów 

Źródło: Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, UNESCO, Paris 2011, s. 23 

Tabela 29 zawiera bardziej poglądowy wykaz umiejętności nauczyciela, 
które powinny zostać wykształcone w wyniku realizacji programu.
Tabela 29. Wykaz umiejętności medialnych nauczyciela

Obszary  
programu Cele programu Umiejętności nauczyciela

Polityka  
i wizja

Uczulić nauczycieli na politykę 
i wizje związane z kompetencją 
informacyjną i medialną

Nauczyciele muszą zrozumieć politykę 
niezbędną do promowania kompetencji 
i sposoby jej kształcenia w szkole i w spo-
łeczeństwie; powinni rozumieć związki 
kompetencji z  umiejętnościami życio-
wymi oraz szerszym rozwojem jednostki 
w kontekście edukacji obywatelskiej

Program  
i ocena

Podkreślić wykorzystanie źró-
deł kompetencji oraz możliwo-
ści ich aplikowania 

Nauczyciele muszą zrozumieć, jak 
kompetencja może być wykorzystywana 
w programach szkolnych; powinni być 
zdolni do krytycznej oceny tekstów me-
dialnych i źródeł informacji w kontekście 
mediów informacyjnych i innych źródeł 
informacji; w tym celu muszą umieć 
selekcjonować dostępne źródła informa-
cji; posiadać umiejętności oceny poziomu 
kompetencji medialnych studentów

Kompetencja 
medialna i in-
formacyjna

Pogłębienie wiedzy na temat 
różnych rodzajów mediów i in-
nych zasobów informacji, jak: 
biblioteki, archiwa i Internet

Nauczyciele muszą wiedzieć i rozumieć, 
jak przebiegał rozwój mediów i innych 
źródeł informacji do ich współczesnej 
postaci; muszą rozwijać umiejętności 
dostępnych technologii medialnych, by 
dotrzeć do różnych audytoriów, od me-
diów drukowanych do nowych mediów; 
muszą mieć umiejętność posługiwania się 
różnymi mediami i źródłami informacji, 
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by rozwijać umiejętność krytycznego my-
ślenia i rozwiązywania problemów oraz 
uczenia tych umiejętności studentów   

Organizacja 
i administracja

Wzmacnianie umiejętności na-
uczycieli w zakresie organizo-
wania przestrzeni edukacyjnej, 
tak by sprzyjała ona efektyw-
nemu uczestnictwu w procesie 
kształcenia się i uczenia, i aby 
media i inne źródła informacji 
stały się integralną częścią tego 
procesu

Nauczyciele wyposażeni w kompetencje 
medialną i informacyjną powinni rozu-
mieć zasady organizacji pracy w klasie; 
powinni być zdolni do stworzenia takich 
warunków uczenia się i kształcenia, 
by maksymalizować wykorzystanie 
różnych mediów i źródeł informacji 
w kontekście rozwoju edukacji obywa-
telskiej i edukacji ustawicznej; w tym 
powinni wykazywać się umiejętnością 
takiego organizowania kształcenia, żeby 
przestrzeń klasy stawała się przestrzenią, 
w której problemy rozpatruje się z róż-
nych perspektyw niezależnie od zaplecza 
kulturowego czy płci  

Pedagogika Zmieniać dotychczasowe 
praktyki pedagogiczne, tak by 
przystawały one do uczenia 
o kompetencji medialnej i in-
formacyjnej

Nauczyciele wyposażeni w kompetencje 
medialną i informacyjną powinni umieć 
uczyć tych kompetencji z perspektywy 
dobrego zarządzania, rozwoju i dialogu 
interkulturowego; powinni wymagać od 
studentów umiejętności praktycznych 
w interakcji z mediami jako pierw-
szy stopień kształcenia kompetencji; 
nauczyciele muszą rozumieć istotę 
kompetencji medialnej i informacyjnej, 
aby dostarczyć  takiego doświadczenia 
edukacyjnego studentom, by było ono 
dla nich znaczące oraz przygotowało ich 
do roli aktywnych obywateli

Zawodowy roz-
wój nauczycieli

Promowanie edukacji nauczy-
cieli skoncentrowanej na wy-
korzystaniu mediów i innych 
źródeł informacji  w edukacji 
ustawicznej i rozwoju zawodo-
wym 

Muszą posiadać niezbędne umiejętności 
do wykorzystania mediów i technologii 
w celu dostępu do informacji i pożąda-
nych materiałów oraz wiedzy pedago-
gicznej wspierających ich własny rozwój 
zawodowy

Źródło: Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, UNESCO, Paris 2011, s. 29 

Program ten przedstawia całościowe podejście do kompetencji medial-
nej i informacyjnej, niezbędnej do życia i pracy; obejmuje on wszystkie klu-
czowe media i związane z nimi przekazy oraz cały system medialny. Autorzy 
programu proponują dwa typy modułów: obligatoryjne i fakultatywne. 

Tabela 30 przedstawia wykaz tych modułów oraz wpisanych w nie za-
gadnień (tematy jednostek lekcyjnych).
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Tabela 30. Wykaz modułów obowiązkowych i obligatoryjnych dla nauczycieli

Nazwa modułu  
(O – Obligatoryjny/  
F – Fakultatywny)

Tematy jednostek lekcyjnych

1. Obywatelstwo, wolność 
słowa, dostęp do infor-
macji, demokratyczny 
dyskurs i uczenie 
ustawiczne  

1. Rozumienie istoty kompetencji medialnej i informacyjnej.
2. Kompetencja medialna i informacyjna oraz uczestnictwo 

obywatelskie.
3. Interakcja z mediami i innymi źródłami informacji (jak 

biblioteki, archiwa i Internet).
4. Uczenie kompetencji medialnej oraz kształcenie w tym 

zakresie.

2. Rozumienie informa-
cji, mediów oraz etyki 
informacyjnej

1. Dziennikarstwo i społeczeństwo.
2. Wolność, etyka i odpowiedzialność.
3. Co czyni informację newsem?
4. Rozwój newsa.

3. Reprezentacja  
w mediach i informacji

1. Sprawozdawanie informacji i potęga obrazu.
2. Kody wytwórcze (różnorodność i reprezentacja).
3. Telewizja, film, wydawanie książek.
4. Reprezentacja i wideo muzyczne.

4. Język w mediach  
i informacji

1. Czytanie mediów i tekstów informacyjnych.
2. Medium i informacja: media drukowane i media głównego 

nurtu.
3. Gatunki filmowe i opowiadanie historii.

5. Reklama 1. Reklama, dochód, regulacje.
2. Publiczny serwis ogłoszeniowy.
3. Tworzenie reklamy.
4. Reklama i scena polityczna. 

6. Nowe i tradycyjne 
media

1. Od mediów tradycyjnych do nowych technologii.
2. Wykorzystanie nowych technologii medialnych w społe-

czeństwie – masowa i digitalna komunikacja.
3. Wykorzystanie interaktywnych narzędzi multimedialnych; 

łącznie z digitalnymi grami w klasie szkolnej.

7. Internet: możliwości 
i wyzwania 

1. Młodzi ludzie w świecie wirtualnym.
2. Wyzwania i ryzyko w świecie wirtualnym.

8. Kompetencja informa-
cyjna i umiejętności 
biblioteczne

1. Teorie i zastosowanie kompetencji informacyjnej.
2. Środowiska edukacyjne i kompetencja informacyjna.
3. Kompetencja w zakresie informacji cyfrowej.

9. Komunikacja, kompe-
tencja medialna i infor-
macyjna, kształcenie 

1. Komunikacja, edukacja, kształcenie.
2. Teorie uczenia się i kompetencja medialna i informacyjna.
3. Tworzenie i wzmacnianie środowiska szkolnego przyjaznego 

dla rozwoju kompetencji medialnej i informacyjnej.

10. Audytorium Tło i wskaźniki 
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11. Media, technologia 
i globalna wioska

1. Własność mediów we współczesnej globalnej wiosce.
2. Socjokulturowe i polityczne wymiary zglobalizowanych 

mediów.
3. Utowarowienie informacji.
4. Rozwój mediów alternatywnych.

Do modułu 3/jedn. 5.: 
Edycja cyfrowa i retusz 
komputerowy

Przykładowe treści kształcenia*:
1. Programy komputerowe wykorzystywane do retuszu kom-

puterowego.
2. Cyfrowa obróbka obrazu.

Do modułu 4/ jedn. 4.: 
Kadry filmowe i kąty 
widzenia kamery

Przykładowe treści kształcenia*:
1. Typy planów filmowych.
2. Kompozycja kadru.

Do modułu 5/ jedn. 5: 
Reklama międzynarodowa 
i „supermarki”

Przykładowe treści kształcenia*:
1. Komunikacja wizualna w reklamie i jej uwarunkowania 

kulturowe.
2. Adaptacja reklam międzynarodowych na rynki krajowe.

* przykłady autorskie
Źródło: Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, UNESCO, Paris 2011

Niezależnie od typu realizowanego modułu autorzy referowanej publi-
kacji proponują zastosowanie następujących metod kształcenia nauczycieli: 
badanie problemu (issue-enquiry approach), uczenie problemowe (problem-ba-
sed learning), badanie naukowe (scientific enquiry), studium przypadku, ucze-
nie oparte na kooperacji, analiza tekstualna, analiza kontekstualna, przekład, 
symulacja i produkcja. Przyjrzymy się każdej z wymienionych metod bar-
dziej szczegółowo. 

3.4.1. Metody kształcenia nauczycieli w kontekście  
  nabywania kompetencji medialnej i informacyjnej

Pierwsza z wymienionych metod – tzw. badanie problemu – zawie-
ra elementy różnych form uczenia się, np. rozwiązywanie problemów czy 
podejmowanie decyzji, podczas których uczący się zdobywa nową wiedzę 
i umiejętności, przechodząc przez następujące fazy tego procesu: identyfi-
kacja problemu, rozpoznanie postaw i założeń leżących u jego podstaw, wy-
jaśnianie faktów i zasad związanych z problemem, zlokalizowanie, organiza-
cja i analiza dowodów na jego temat, interpretacja i rozwiązanie problemu, 
podejmowanie działań związanych z wynikiem postępowania badawczego, 
rozważenie wyników i rezultatów każdej fazy. Metoda ta daje możliwość do-
głębnego i analitycznego badania problemu.

Druga metoda – uczenie problemowe – ma na celu rozwój interdy-
scyplinarnej wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz umiejętności krytyczne-
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go myślenia oraz strategicznego rozwiązywania problemów. Jest to wysoko 
strukturalizowany, kooperacyjny styl uczenia się, który rozwija zarówno wie-
dzę indywidualną, jak i kolektywną poprzez angażowanie nauczycieli w kry-
tyczne i analityczne badanie problemów codziennego życia. Projekt badawczy 
(np. pytania badawcze, dobór metod) jest wymyślany przez zespół pracujący 
nad konkretnym zagadnieniem, np. stworzeniem efektywnej kampanii mar-
ketingowej adresowanej do określonego sektora rynku konsumentów.

Trzecia metoda – badanie naukowe – odnosi się do różnych technik, 
które naukowcy wykorzystują, by badać świat naturalny, i proponuje wyjaśnie-
nia oparte na materiale dowodowym uzyskanym w trakcie takich badań. Ważny 
jest tu proces (powtarzalny cykl) zbierania informacji, który obejmuje następu-
jące formy działań: obserwacja, formułowanie pytań, odnajdywanie tego, co już 
o konkretnej sprawie wiadomo (korzystanie ze źródeł zastanych), planowanie 
badań, przegląd wcześniejszej wiedzy w świetle nowych danych eksperymen-
talnych, wykorzystanie narzędzi do zbierania, analizowania i interpretowania 
danych, proponowanie alternatywnych wyjaśnień, przekazywanie informacji 
o rezultatach badań. Przykładem problemu badawczego może być: badanie 
wpływu przemocy medialnej, badanie funkcji społeczności wirtualnych.

Czwarta metoda – studium przypadku – polega na dogłębnym bada-
niu osobnego przykładu lub wydarzenia; oferuje systematyczną obserwację 
wydarzeń, zbierania danych, analizowania faktów; jest określana jako forma 
badania jakościowego, którego celem jest stworzenie jednostkowej teorii zja-
wiska ogólnego. Metoda ta pozwala integrować wiedzę z wybranej dziedziny 
z wiedzą teoretyczną, a także budować zaufanie do własnych umiejętności 
krytycznego myślenia i analizowania faktów. 

Piąta metoda – uczenie oparte na kooperacji – opiera się na umiejęt-
ności pracy zespołowej nad rozwiązaniem konkretnego problemu lub stwo-
rzenia projektu z wykorzystaniem zasobów reprezentowanych przez każdego 
z uczestników procesu uczenia się. Kooperacja ma wspierać nie tylko osią-
gnięcie założonego celu, ale także rozwijać umiejętność uczenia się od siebie, 
czerpania z doświadczeń współuczestników, prawidłowego wykorzystywania 
umiejętności i kompetencji każdego z nauczycieli na potrzeby osiągnięcia sa-
tysfakcjonujących rezultatów pracy zespołowej.

Szósta metoda – analiza tekstualna – polega na identyfikowaniu ko-
dów i konwencji właściwych dla różnych gatunków i form medialnych; ana-
lizie semiotycznej podporządkowana jest identyfikacja technicznych, narra-
cyjnych i symbolicznych kodów zastosowanych przez twórcę przekazu.

Siódma metoda – analiza kontekstualna – skoncentrowana jest na 
badaniu konkretnych przekazów medialnych w odniesieniu do wybranych 
kontekstów: technologicznych, artystycznych, ekonomicznych, społecz-
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nych, jak również do szerokiego zakresu ujęć teoretycznych, których uru-
chomienie sprzyja bardziej krytycznej analizie i interpretacji przekazu. 

Ósma metoda – przekład – bazuje na umiejętności adaptowania wy-
branych form narracyjnych, wizualnych i audiowizualnych na różne media 
i środowiska medialne celem zrozumienia cech i istoty tych mediów, pogłę-
bienia zdolności myślenia kreatywnego oraz wyobraźni twórczej.

Dziewiąta metoda – symulacja – służy demonstrowaniu nauczycielom, 
jak wygląda uczenie mediów na zajęciach ze studentami w odniesieniu do 
konkretnych zagadnień problemowych; nauczyciele podążają za wybranym 
scenariuszem zajęć lekcyjnych poświęconych danemu zagadnieniu; przygo-
towują jednostkę lekcyjną i przeprowadzają ją przed audytorium złożonym 
z innych nauczycieli. Dyskutują i wymieniają poglądy na temat zastosowa-
nych w symulowanej lekcji metod dydaktycznych i podejść pedagogicznych.

Ostatnia metoda – produkcja przekazów – polega na projektowaniu 
i kreowaniu takich sytuacji edukacyjnych, w których nauczyciele występu-
ją jako projektanci i twórcy konkretnych tekstów medialnych spełniających 
różne funkcje, np. informacyjne czy rozrywkowe, przy uwzględnieniu pro-
blemów z zakresu etyki mediów61.

Jednym z kluczowych problemów zarówno kształcenia kompetencji 
medialnych u nauczycieli, jak i projektowanego i realizowanego przez nich 
współcześnie procesu dydaktycznego jest powiększająca się luka cywilizacyj-
na, jaka dzieli ich od kolejnych pokoleń uczniów. Mark Prensky w 2001 roku 
wprowadził podział na cyfrowych tubylców, czyli uczniów, i cyfrowych 
imigrantów, czyli nauczycieli, by zobrazować tę sytuację. Tabela 31 przy-
bliża różnicę między tymi dwiema grupami.

Tabela 31. Cyfrowi imigranci i rodowici cyfrowcy: analiza porównawcza  

Nauczyciele – cyfrowi imigranci Uczniowie rodowici cyfrowcy

Mają problemy ze zrozumieniem 
wirtualnej powierzchni widocznej 
przez okienko ekranu przesuwane 
nad nią 

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć wirtualną po-
wierzchnię widzianą przez okienko przesuwanego nad 
nią ekranu

Potrafią wyobrażać sobie i rozu-
mieć treść długiego, linearnego 
tekstu czytanego z książki 

Mają problemy ze zrozumieniem długiego i skompli-
kowanego tekstu

Lepiej rozumieją tekst drukowany Z powodzeniem czytają z małego ekranu

Przedkładają tekst nad obraz 
i dźwięk

Przedkładają obraz i dźwięk nad tekst

61 Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, UNESCO, Paris 2011. 
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Preferują linearne myślenie i sze-
regowe przetwarzanie informacji

Preferują swobodny (hipertekstowy i hipermedialny) 
dostęp i równoległe przetwarzanie informacji

Preferują cierpliwość, systema-
tyczność i oczekiwanie skumulo-
wanych, odroczonych rezultatów

Preferują akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eks-
perymentowanie, wielozadaniowość, oczekują szybkich 
efektów

Wykorzystują podstawowe, 
standardowe funkcje posiadanych 
urządzeń mobilnych analogiczne 
do tradycyjnych; traktują nowe 
technologie nieufnie

Odkrywają wszystkie funkcje posiadanych urządzeń, 
wymyślają nowe ich zastosowania; traktują nowe 
technologie kreatywnie, ufnie; posiadane urządzenia 
mobilne uważają za przedmioty bardzo osobiste 

Źródło: L. Hojnacki (red.), M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu, 2011, s. 14, http://www.google.
pl/url?sa=t&rct=j&q=m%20learning%20czyli%20(r)ewolucja%20w%20nauczania&source=web&c-
d=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fedustyle.pl%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%-
3Fuuid%3D1469b6fd-56f3-429d-ab69-2e5f3ce7cdeb%26groupId%3D10157&ei=Am4AT7HvIcuq-Ab7x-
MHCAQ&usg=AFQjCNHEDTt2AB2dJbK2RSfcA9IJmV6Ziw [dostęp 25.06.12]

W kontekście „nauczania o” i wykorzystywania nowych mediów ko-
nieczne jest nowe podejście metodyczne i nowe podejście pedagogiczne; 
pożądany jest zwrot w kierunku nowych koncepcji uczenia się (np. kon-
struktywistycznego czy konektywnego) oraz ukształtowanie pozytywnych 
postaw wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych, które otwierają 
nowe perspektywy kształcenia i kształtowania relacji z uczniem. Tym sa-
mym postuluje się odejście od idei „szkoły jako fabryki ładu” i „skansenu 
kulturowego” w kierunku szkoły konceptualizowanej jako „fabryka pomy-
słów” i „poligon doświadczalny”, usytuowany wokół świata życia i realnych 
problemów ucznia. Szkoła kojarzona z tablicą i kredą jest wypierana przez 
obraz uczniów korzystających z różnych form mobilnej edukacji. Postulo-
wane zmiany nie oznaczają jednak descholaryzacji. Jak stwierdza bowiem 
Tomasz Szkudlarek:

Jednak odrębności „szkoły” i „świata” […] nie da się wyeliminować – ta odręb-
ność jest „endemiczna”, ma głębokie uwarunkowania historyczne, kulturowe 
i historyczne. Wynika przede wszystkim z genezy szkoły, najpierw związanej 
z Kościołem, potem z politycznymi wizjami oświecenia i – później – państwa 
narodowego. We wszystkich tych układach szkoła była projektowana niejako 
„przeciw” światu społecznemu, jak instytucja działająca na rzecz świata „nieist-
niejącego”. […] Owo nieprzystawanie szkoły do świata ma dwa wymiary: kon-
serwatywny (szkoła jako instytucja transmisji kultury, będąca maszyną produ-
kującą tożsamości zbiorowe oparte na podzielanych przez wielkie grupy mitach, 
historiach, racjonalnościach itp. – żyjąca światem „już” nieistniejącym) i rady-
kalny (szkoła jako instytucja produkująca przyszłość, utopijna, żyjąca światem 
„jeszcze” nieistniejącym). Splatają się one z wymiarem bezpośredniej, doraźnej 
adaptacji do teraźniejszości. Nie ma chyba szans, aby szkoła stała się instytucją 
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ściśle splecioną z doświadczeniem kulturowym, bo oznaczałoby to koniec edu-
kacji i powrót do pierwotnych form kultury, których transmisja opierała się na 
socjalizacji62. 

Na „straży” tej odrębności stoją konkretne ideologie wychowawcze oraz 
ideologie edukacyjne. Pierwsze wyznaczają cele podejmowanych działań 
pedagogicznych, drugie szczególnie podkreślają rolę ucznia i nauczyciela 
w procesie edukacyjnym. Tabele przedstawione poniżej pozwalają lepiej zo-
brazować istotne cechy ich obu.

Tabela 32. Ideologie wychowawcze

Typ ideologii  
wychowawczej

Podejście  
do wiedzy

Geneza  
danego typu

Główne  
tezy Cele

Romantyczna; 
nauczyciel w roli 
terapeuty i ogrod-
nika czuwającego 
nad rozwojem 
wewnętrznych 
potencji jednostki

Epistemologia 
egzystencjalna  
lub fenomeno-
logiczna

Psychologia 
(jako teoria 
dojrze-
wania); 
filozofia  
J.J. Rousseu

Wiedza i rzeczy-
wistość odnoszą 
się do bezpośred-
niego, wewnętrz-
nego doświadcze-
nia jednostki 

Kształtowanie 
zasobu cnót lub 
pożądanych cech 

Transmisja kultu-
rowa; nauczyciel 
jako pośrednik 
między jednostką 
a społeczeństwem, 
trener, egzekutor

Behawioryzm,
intelektualizm

Poglądy  
J.F. Herbarta 

Wiedza to to, 
co powtarzalne 
i obiektywne; co 
można wskazać 
poprzez zmysły 
i pomiary; to 
to, co może być 
treściowo dzielone 
i sprawdzalne  

Przekazywanie 
wiedzy, umie-
jętności, norm 
społecznych oraz 
sprawdzanie 
stopnia ich opa-
nowania przez 
ucznia

Progresywna; 
nauczyciel jako 
twórca sytuacji 
edukacyjnych; 
konsultant i do-
radca 

Epistemologia 
funkcjonalna 
lub pragma- 
tyczna

Poglądy  
J. Deweya 

Wiedza to 
zrównoważony 
i silny związek 
między jednostką 
a konkretnym 
problemem

Zapewnienie jed-
nostce sytuacji 
mobilizujących 
ją do aktywnego 
myślenia, roz-
wiązywania pro-
blemów, zmian 
we wzorcach 
myślowych, któ-
re determinują 
rozwój poznaw-
czy i moralny 
jednostki

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, [w:]  
Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000

62 T. Szkudlarek, Szkoła wobec nowych mediów, [w:] M. Filiciak i in., Młodzi i media. Nowe 
media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2011, s. 126.
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Tabela 33. Ideologie edukacyjne

Typ ideologii 
edukacyjnej Opis Rola ucznia i nauczyciela

Edukacja  
autorytarna

Podmiot zewnętrzny defi-
niuje, co, kiedy, jak należy 
uczyć oraz jak oceniać wy-
niki tego procesu 

Podejście skoncentrowane na nauczycielu/
decydentach edukacyjnych; uczeń jest bier-
nym obiektem transmisji wiedzy

Edukacja  
autonomiczna

Uczeń podejmuje decyzje, 
co, kiedy i jak się będzie 
uczył

Uczeń musi wykazać się samodyscypliną, 
umiejętnością samodzielnego poszukiwania 
wiedzy oraz pomysłowością w zakresie typów 
i strategii rozwijania konkretnych kompe-
tencji; nauczyciel jako doradca oraz dostar-
czyciel wsparcia 

Edukacja  
demokratyczna

Skoncentrowana na gru-
pie i podziale władzy, któ-
rej członkowie podejmują 
decyzje dotyczące tego, co, 
jak i kiedy będą się uczyć

Daje możliwość rozwoju krytycznego myśle-
nia; autonomicznych form nauki oraz różno-
rodności doświadczeń edukacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, tł. J. Majchrzak, 
[w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. 5, Toruń 1997, s. 159–196

Wprowadzenie koniecznych reform wymaga istotnych zmian mentalnych 
i opracowania nowej koncepcji zarządzania procesem edukacyjnym, uwzględ-
niającym pojawienie się nowych elit władzy w nowych środowiskach eduka-
cyjnych, np. netokratów czy aktywnych członków grup społecznościowych. 
Istotną rolę edukacyjną i wychowawczą w tym ujęciu odgrywa komunikacja 
sieciowa oraz różnorodne formy aktywności społecznościowej w środowisku 
nowych mediów, prowadzące np. do wyłonienia się tzw. nowych plemion.

3.5. Diagnoza zasobów edukacyjnych       

Wykorzystując wiedzę z zakresu (teorii i historii) mediów, procesów ko-
munikowania społecznego, elementów pedagogiki, psychologii i metodyki, 
a także umiejętności: praktycznego obsługiwania mediów oraz pozyskiwania 
informacji, wykorzystywania tekstów zastanych i tworzenia autorskich prze-
kazów medialnych, edukator/wychowawca projektuje jednostkę lekcyjną lub 
większy moduł kształcenia. W tym celu bierze pod uwagę cztery grupy ele-
mentów: (1) otoczenie kulturowe; (2) zasoby szkoły/placówki edukacyjnej; 
(3) wytyczne programu nauczania; (4) cel dydaktyczny i wychowawczy pro-
jektowanej jednostki kształcenia (lekcja lub moduł poświęcony określonym 
zagadnieniom). Kluczowe pytania, jakie dotyczą tych czterech  grup czynni-
ków, przedstawia tabela 34.
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Tabela 34. Zasoby edukacyjne 

Otoczenie  
kulturowe

Jakie inne instytu-
cje kultury znajdu-
ją się w otoczeniu 
ucznia/ szkoły?

Jakie wydarzenia/zjawi-
ska  kulturowe są istotne 
dla kształtowania się 
tożsamości jednostek 
(w danym miejscu 
i czasie)?  

Jakie wydarzenia 
i zjawiska kulturowe 
interesują dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe 
(w danym miejscu 
i czasie)? 

Zasoby szkoły/ 
placówki eduka-
cyjnej

W jakie media/
technologie infor-
macyjno-komuni-
kacyjne wyposażo-
na jest instytucja?

W jakim stopniu istnie-
jący sprzęt (technologie 
informacyjno-komu-
nikacyjne) może być 
on wykorzystany na 
zajęciach?

Jakie kwalifikacje, 
umiejętności, wiedza 
są potrzebne do obsłu-
gi tego sprzętu/tych 
technologii?

Wytyczne  
programu  
nauczania

Jakie są wytyczne 
decydentów oświa-
towych odnośnie 
do nauczania 
edukacji medialnej 
na różnych pozio-
mach kształcenia?

Czy są one spójne ze 
stanem wiedzy na temat 
mediów i kultury me-
dialnej, a także współ-
czesnymi koncepcjami 
pedagogiki, psychologii 
i wychowania? 

Czy odpowiadają moż-
liwościom rozwojo-
wym słuchaczy, ich 
potrzebom edukacyj-
nym i zainteresowa-
niom kulturowym?

Cel dydaktyczny 
i wychowawczy

Idea uczenia  
o mediach

Idea uczenia  
przez media

Idea uczenia  
dla mediów

Źródło: opracowanie własne

Z tabeli 34 wynika wyraźnie, iż problem zinstytucjonalizowanej eduka-
cji medialnej wymaga wypracowania i przyjęcia pewnej spójnej koncepcji za-
rządzania tym procesem. Muszą w nim być uwzględnione zasoby: istniejącej 
kultury, konkretnej instytucji edukacyjnej, osób zajmujących się nauczaniem 
i samych uczniów. Wśród tych zasobów lokują się zarówno dobra material-
ne (np. wyposażenie szkoły w nowe technologie), jak i psychologiczne (np. 
gotowość uczniów i nauczycieli do podejmowania wysiłku edukacyjnego). 
Właściwe ich rozpoznanie jest jednym z ważnych czynników powodzenia ca-
łego procesu. Niebagatelną rolę odgrywa tu także konieczność ciągłego mo-
nitorowania zmian, jakie zachodzą w mediach (mediamorfoza), w kulturze 
medialnej, w koncepcjach pedagogicznych, dydaktycznych, psychologicz-
nych (psychologia nauczania), które powinny być na bieżąco uwzględniane 
w obowiązujących programach nauczania. 



Rozdział IV

KULTURA I KOMPETENCJA WIZUALNA  
W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ 

WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI

Kultura wizualna to całokształt procesów komunikacji wizualnej za-
chodzących w danym społeczeństwie, a zarazem ogół widzialnych aspek-
tów świata społecznego, w części zobiektywizowanych w postaci obrazów 
oraz reguł określających ich produkcję, analizę, interpretację i ocenę (w tym 
konwencje estetyczne oraz standardy etyczne). To zestaw sposobów pa-
trzenia (wpatrywania się, zerkania, molestowania wzrokiem, pogardliwego 
czy zalotnego spojrzenia), w ramach których samo spojrzenie jest nośnikiem 
jednostkowych emocji i postaw wobec różnych obiektów rzeczywistości spo-
łecznej i fizycznej. Jednostka uczy się, np. na drodze obserwacji, jak patrzeć 
na innych w procesach komunikacji społecznej, by zachować określone regu-
ły postępowania właściwe dla danej kultury, subkultury, sytuacji, charakte-
rystyki pozostałych uczestników czy kontekstu interakcji.

Kultura wizualna „ujmuje wszystkie przyjęte w procesie socjalizacji sposoby 
myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywi-
stości. […] kultura [ta – A.O.] może być z pożytkiem rozumiana w kategoriach 
tekstu [np. postmodernistyczne strategie konstrukcji tekstów wizualnych – 
A.O.] i sposobu życia [np. ponowoczesne wzorce i strategie zachowań – A.O.]”1. 

To także zespół strategii wytwarzania nowych (porządków) widzialno-
ści i reżimów widzenia2. Te ostatnie w coraz większym stopniu uwikłane 
są w przemiany społeczne dotyczące płci, seksualności, władzy, relacji spo-
łecznych, w kategorie: Innego i Obcego. Ponadto rozwój technologii wytwa-
rzania wizualności przyczynia się do rozwoju kultury wizualnej repre-
zentacji, która stanowi autonomiczny przedmiot badań3. W tym ostatnim 

1 E. Baldwin i in., Kultura wizualna, [w:] E. Baldwin i in. (red.), Wstęp do kulturoznaw-
stwa, Poznań 2007, s. 416. 

2 Por. też: A. Ogonowska, wypowiedź, w: M. Frąckowiak, Ł. Rogowski (red.), Kwestiona-
riusz Kultury Wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 4. 

3 W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tł. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975.
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kontekście przedmiotem analizy mogą być wzajemne relacje między obra-
zem, technologią służącą do jego wytwarzania a odbiorcą – jako podmiotem 
aktywnie przetwarzającym informacje i działającym w przestrzeni społecz-
nej. Reprodukcja obrazów – jak konstatował już Walter Benjamin – przyczy-
nia się do demokratyzacji sztuki, ale także do upolitycznienia przedstawień, 
które (oderwane od pierwotnego kontekstu) mogą stać się istotnym narzę-
dziem wpływu społecznego i manipulacji.    

Wyjaśnienie tych kwestii będzie łatwiejsze, jeśli uzyskamy odpowiedzi 
na podstawowe pytania: Co może być obiektem utrwalonym w przedstawie-
niu i przedmiotem spojrzenia? Jakich środków symbolicznych należy użyć, 
aby najlepiej wyrazić jakąś ideę i przedstawić wybrany element rzeczywi-
stości? Jak patrzeć na obiekt i co może konotować określony typ spojrzenia 
w odbiorze społecznym? W jaki sposób interpretować obraz? Jakie formy 
spojrzenia zawarte są w obrazie oraz przezeń ewokowane i prowokowane? 
Jakie praktyki wystawiennicze i promocyjne towarzyszą ekspozycji tekstów 
kultury wizualnej? Jaka jest relacja między obrazem a rzeczywistością? Czy 
obraz posiada swój desygnat? Jaki jest status ontologiczny tego ostatniego?

Postawione pytania dotyczą różnych aspektów wizualności i mogą być 
z powodzeniem wykorzystywane w procesie edukacyjnym. Pojawiają się tu 
kwestie obyczajowe i etyczne – problem tego, co może być przedmiotem 
przedstawienia i jaki typ spojrzenia czy sytuacji odbiorczej powinien być ak-
tualizowany? Przywoływane są także możliwe (pożądane?) konteksty inter-
pretacyjne oraz prezentacyjne (instytucjonalne), czy w końcu – zagadnienia 
statusu ontologicznego obrazu i tzw. filozofii reprezentacji. Ważnym zagad-
nieniem edukacyjnym jest także problem tabuizacji pewnych tematów, które 
nie są lub są bardzo rzadko wykorzystywane jako przedmiot przedstawienia 
oraz kwestia obrazów (fenomenów wizualnych, np. tatuaży) odrzucanych 
przez określone kręgi społeczne. Problematykę tę można określić jako obra-
zy nieobecne, a ich odrzucenie interpretować jako znaczące w procesie bada-
nia określonej kultury (subkultury) wizualnej. Postawy wobec konkretnych 
zjawisk i praktyk wizualnych stanowią istotne źródło informacji socjokul-
turowych, tożsamości poszczególnych jednostek czy grup społecznych, do 
których aspirują lub odwrotnie, z jakimi nie chcą się identyfikować.   

W tym kontekście przedmiotem analizy może być także relacja mię-
dzy tzw. obrazami nieobecnymi a określonymi dyskursami społecznymi, 
np. dyskursem sztuki, dyskursem medycznym, teologicznym, oraz relacje 
między nimi. Przedmiotem odrębnej refleksji jest zakres przedstawialności 
określonych elementów ludzkiej egzystencji czy wybranych aspektów życia 
społecznego, np. śmierci i umierania, cierpienia, zabijania, rozważanych 
w perspektywie zagadnień etycznych, estetycznych, religijnych i prawnych.
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4.1. Filozofie reprezentacji i ich metafory.  
Strategie porządkowania obrazów

Kwestia filozofii reprezentacji, jako ważny element treści kształcenia, 
odsyła do pewnych metafor określających relację między tekstem wizualnym 
a rzeczywistością, do jakiej dany obraz się odnosi. Metafory odlewu, odcisku, 
śladu, lustra, odbicia oddają ideę reprezentacji mimetycznej, z kolei wie-
le obrazów ma charakter ściśle kreacyjny i realizuje ideę Baudrillardowskich 
symulacrów. W tej drugiej grupie mieszczą się zatem takie przedstawienia 
wizualne, które manifestują performatywną filozofię reprezentacji4. 
Kreacyjność obrazów wynika także z właściwości podmiotu tworzącego wy-
brane elementy kultury wizualnej, a zatem z takich jego cech, jak: subiek-
tywność i perspektywiczność. Obraz w tym ujęciu jest źródłem wiedzy i in-
formacji na temat swojego twórcy (metoda hermeneutyczna w ujęciu Piotra 
Sztompki)5. Uczniom należy przekazywać – adekwatnie do ich możliwości 
poznawczych – wiedzę z zakresu obydwu typów filozofii, wykorzystując róż-
ne teksty kultury. Identyfikowanie poszczególnych filozofii reprezentacji 
obecnych w tych tekstach pozwala również poznać specyfikę przekazów.    

Jednocześnie pojawiają się różne strategie archiwizowania i porządko-
wania obrazów, np. w formie kolekcji i reprezentacji w ramach takich insty-
tucji, jak galerie i muzea, ale także na użytek prywatny (np. kolekcja zdjęć 
jako forma pamięci rodzinnej). Umiejętność rozpoznawania tych strategii 
oraz korzystania z poszczególnych zinstytucjonalizowanych repozytoriów 
obrazów jest istotnym przejawem kompetencji informacyjnej i medialnej.   

Strategie archiwizowania są z kolei podporządkowane funkcjom po-
szczególnych instytucji kulturalnych i edukacyjnych, ale także związane 
z realizowaną przez nie polityką reprezentacji: rzeczywistości naturalnej, 
świata społecznego, historii, sztuki itp. Chodzi tu o taki sposób organizacji 
przedstawień, który zakłada określoną artykulację zarówno tego, co stanowi 
przedmiot przedstawienia (np. w galerii są to dzieła sztuki), jak i  znacze-
nia poszczególnych eksponatów (obiekty znajdujące się np. w przestrzeni 
muzeum są w określony sposób odbierane przez zwiedzających). Kontekst 
ekspozycji w połączeniu z narracjami muzealno-galeryjnymi nadaje określo-
ny status eksponowanym obiektom. Istotnym elementem procesu edukacji 
medialnej jest zatem zapoznanie słuchaczy z zasadami dekodowania tych 
narracji oraz interpretowania związków między obiektem a kontekstem jego 

4 Por. też: A. Ogonowska, Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediów, Kra-
ków 2007.

5 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005,  
s. 77–81.



135

prezentacji. Tabela 35 przedstawia cechy charakterystyczne kolekcji i repre-
zentacji.

Tabela 35. Kolekcja i reprezentacja: porównanie

Kolekcja Reprezentacja

Opiera się na idei gromadzenia i katalogowa-
nia przedmiotów określonego typu (np. dzieł 
sztuki)

Służy odtworzeniu sytuacji pomyślanej jako 
całość tematyczna, np. życie ludzi w średnio-
wieczu

Nie służy odtwarzaniu sytuacji wyjściowej, 
lecz zestawia wybrane elementy w zbiory 
tematyczne (np. ptaki żyjące w określonym 
kręgu geograficznym; sprzęty medyczne da-
nej epoki)

Polega na zestawieniu elementów kojarzą-
cych się z sytuacją, która jest w przestrzeni 
muzealnej możliwie wiernie odtworzona (np. 
przedmiotów codziennego użytku)

Ekspozycja wymaga zwykle dopełnienia mu-
zealnego imitującego brakujące elementy 
zbioru (np. ryciny, szkice, zdjęcia w miejsce 
eksponatów podstawowych); obok poszcze-
gólnych eksponatów znajdują się opisy

Ekspozycja wymaga dopełnienia muzealne-
go, np. fasad budynków, malowanego tła, 
manekinów przebranych w stroje oddające 
realia epoki; całość ekspozycji (np. z podzia-
łem na poszczególne sceny, bloki tematycz-
ne) zaopatrzona jest w dodatkowy komentarz

Poddaje się ocenie estetycznej; rządzi się 
zasadą ekonomii, nie sposób bowiem zebrać 
i pokazać wszystkich egzemplarzy danej ka-
tegorii, dlatego wybiera się najbardziej repre-
zentatywne lub dostępne w danym czasie

Jej celem jest tworzenie imitacji, kopii sytuacji 
wyjściowej (np. środowiska życia ludzi kon-
kretnej epoki lub zwierząt żyjących w kon-
kretnej przestrzeni geograficznej, w określo-
nym środowisku i czasie) 

Aktywizuje odbiorcę do myślenia w katego-
riach tematycznych zbiorów egzemplarzy 
danej kategorii 

Aktywizuje odbiorcę do identyfikacji ekspo-
zycji muzealnej z fragmentem świata natural-
nego (np. życia konkretnego gatunku roślin 
lub zwierząt) lub społecznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tł. 
E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002, s. 122–125; J. Urry, Spojrzenie turysty, tł. A. Szulżycka, 
Warszawa 2007, s. 189–198

W kontekście alfabetyzacji medialnej należy szczególnie mocno pod-
kreślić, iż widzenie obrazu oraz instytucjonalne strategie prezentacji sfery 
wizualnej są ściśle powiązane z ich wartościowaniem. W ten sposób ujaw-
nia się pewna represyjność i hierarchiczność wiedzy, a także porządkująca 
rola kultury. W procesie edukacyjnym należy również uwzględnić, iż obrazy 
w zależności od różnych kontekstów (praktyki dekontekstualizacji i rekon-
tekstualizacji) zyskują nowe znaczenia; zaakcentować, że instytucjonalizacja 
przedstawień wizualnych umieszcza je w określonych kontekstach interpre-
tacyjnych, naznacza ich sensy i determinuje prawdopodobne kierunki ana-
lizy (model odbiorcy wirtualnego). W celach poglądowych można wykorzy-
stać przedstawienia wizualne o charakterze reklamowo-promocyjnym, np. 



136

foldery, katalogi, albumy, ukazać je w roli metatekstów i paratekstów oraz 
autotelicznych obiektów analizy. Trzeba podkreślić, iż znaczenie konkretne-
go przekazu wizualnego jest zatem wypadkową interakcji między obrazem, 
kontekstem jego prezentacji oraz odbiorcą, jest wynikiem nakładania się 
trzech rzeczywistości: tekstu, kontekstu jego prezentacji i  odbiorcy. 

4.2. Mapowanie przestrzeni. Konstruowanie widoków  

W procesie kształcenia kompetencji wizualnej obraz traktujemy jako 
formę reprezentacji medialnej. Jednocześnie wskazujemy, jak ten obraz frag-
mentaryzuje i mapuje przestrzeń (np. widoki miasta na zdjęciach czy pocz-
tówkach), podnosi jej elementy do rangi widoków, narratywizuje je i nadaje 
znaczenie. Akcentujemy, że przestrzeń ekspozycji także „naznacza” i de-
terminuje obraz – określa: jego skalę, tematykę i technikę, w jakiej jest wy-
konany, sposób waloryzacji obrazu (np. przestrzeń ulicy, jak w przypadku 
graffiti, czy przestrzeń muzealna – w przypadku obrazu malarskiego) oraz 
zakres możliwych działań odbiorcy (kontestowanie, interweniowanie w ob-
raz – w kontekście pierwszej z wymienionych lub bezwzględny zakaz inge-
rencji w dzieło)6. Pokazujemy, iż reguły te są ważnym elementem procesów: 
socjalizacji i edukacji. 

Podkreślamy, iż przestrzeń publiczna zatem – jako ważny kontekst (dla) 
wizualności – w rozmaity sposób determinuje zachowania odbiorcze i per-
formatywne jej użytkowników. Zwracamy uwagę, iż przestrzeń ta może mieć 
charakter bardziej elitarny, adresowany do bardziej kompetentnego odbiorcy 
(np. w galerii), lub egalitarny, totalny, gdy adresatem może być potencjalnie 
każdy przechodzień, zarówno ten zainteresowany problematyką wizualności, 
jak i pozbawiony wysokiej wrażliwości wizualnej. Przykładem tej ostatniej 
sytuacji są reklamy zewnętrzne o charakterze społecznym czy komercyjnym. 

Akcentujemy, iż ujawnianie się różnych form patrzenia umożliwia roz-
wój porządków i form przestrzennych sprzyjających oglądaniu i podglą-
daniu. Należą do nich: promenady, pasaże, pokazy i występy artystyczne, 
uroczystości, obrzędy i przedstawienia religijne, parady i demonstracje orga-
nizowane w miejscach publicznych, pokazy mody, wystawy sklepowe, centra 
rozrywki, parki tematyczne, peep show, kina, teatry, happeningi, varietes, apa-
raty Rentgena, sondy i inne techniki prześwietlania ciała, publiczne prze-
strzenie podlegające inwigilacji kamer dozorowych, programy telewizyjne, 
zdjęcia satelitarne, obserwatoria astronomiczne, cyrki. Rozwijają się także 

6 R. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, 
Poznań 2009.
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narzędzia służące doskonalaniu techniki patrzenia, widzenia i oglądu zja-
wisk: lunety, lornetki, noktowizory, mikroskopy, endoskopy, ekrany techno-
logiczne i wiele innych. Wszystkie te wynalazki służą mobilizacji widzenia 
i wytwarzaniu rytuałów oglądania, a także rozwijaniu nowego designu wi-
dzialności, maszyn widzenia (termin Paula Virilio), a także dyskursów wie-
dzy, władzy, sztuki, religii, rozrywki, polityki i ekonomii, w jakie wpisana 
jest ich społeczna obecność. 

Podkreślamy, iż pojawiają się specyficzne subkultury widzenia, czyli 
socjokulturowe praktyki organizowania widzenia powiązane z określonymi 
kontekstami7. Niekiedy ten sam obraz wchodzi w pole działania różnych 
dyskursów, które zmieniają sposób jego interpretacji. Ciało uwiecznione na 
fotografii może być elementem dyskursu medycznego lub rozrywkowego/
pornograficznego, często niezależnie od przyjmowanych póz i intencji foto-
grafowanego. Mowa zatem o dyskursach (jak pisał Michel Foucault) legity-
mizujących te społeczne działania, które wpisują się w praktyki wytwarzania 
kultury wizualnej oraz związane z nimi ideologie czy polityki reprezentacji. 

W ten sposób kultura wizualna odchodzi od wąskiego pola badań ikono-
logicznych uprawianych przez historyków sztuki na rzecz analizy wszelkich 
fenomenów wizualnych (na poziomie mikro, mezo i makro) kształtujących 
zwłaszcza współczesną komunikację społeczną, także w kontekście dialogu 
interkulturowego. Kształcenie kompetencji wizualnych obejmuje zaś obie te 
sfery.

Nicholas Mirzoeff utożsamia kulturę wizualną z trzema kierunkami 
badań, które dotyczą: zdarzeń wizualnych (opartych na narzędziach 
i technologiach wizualnych, obiektach, przedmiotach patrzenia oraz środ-
kach służących do ich prezentacji), historii obrazów (odwołującej się do 
semiotycznej koncepcji przedstawienia) oraz społecznej teorii wizual-
ności (socjologii kultury wizualnej)8.  Wszystkie wymienione przez 
Mirzoeffa perspektywy powinny być ujęte w treściach kształcenia kompe-
tencji wizualnej. Przywołane w kolejnych podrozdziałach informacje mogą 
stanowić przedmiot inspiracji w procesie projektowania zajęć poświęconych 
tej problematyce. Tytuły tych podrozdziałów z kolei można ująć jako prze-
wodni temat, któremu  podporządkowana jest określona jednostka lekcyjna 
lub wybrany moduł tematyczny. Przykłady konkretnych zagadnień zawiera 
tabela 36.

7 Por. K.T. Konecki, wypowiedź, w: M. Frąckowiak, Ł. Rogowski (red.), Kwestionariusz 
Kultury Wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 4, s. 30.

8 N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London–NY 2003, pp. 1–33.
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Tabela 36. Kultura wizualna: moduły lekcyjne 

Moduł/jednostka lekcyjna Przykładowe zagadnienia do analizy

Kultura wizualna: lokalna, 
narodowa, globalna 

Analiza przekazów wizualnych reprezentatywnych dla 
kultury lokalnej, narodowej, globalnej; ich wpływ na pro-
dukcję przekazów autorskich; lokalne adaptacje przekazów 
wizualnych z repozytorium globalnej kultury wizualnej (np. 
wybranych motywów, rozwiązań formalnych)

Obraz: perspektywa antro-
pocentryczna

Badanie wybranego przekazu wizualnego przy wykorzystaniu 
metodologii wybranych nauk (np. historii sztuki, socjologii, 
psychologii percepcji, antropologii wizualnej)

Obrazy wewnętrzne, obrazy 
zewnętrzne, filozofie repre-
zentacji

Przekładanie obrazów mentalnych (np. indywidualnych wi-
zualizacji i wyobrażeń) na obrazy zewnętrzne (np. fotografie, 
rysunki); identyfikacja nawiązań intertekstualnych w obra-
zach medialnych n-tego stopnia

Geneza kultury wizualnej Analiza roli obrazów zewnętrznych w procesach komunikacji 
społecznej (w ujęciu historycznym i funkcjonalnym); badanie 
wizualnych materiałów archiwalnych jako źródeł wiedzy 
historycznej 

Metody wizualne służące 
do gromadzenia i przekazy-
wania wiedzy

Przygotowanie zajęć (np. warsztatów) z zakresu edukacji 
medialnej lub dydaktyki przedmiotowej z wykorzystaniem 
metod wizualnych 

Źródło: opracowanie własne

4.3. Kultura wizualna: lokalna, narodowa, globalna      

W szerokim ujęciu – pojęcie „kultura wizualna” – jak pisze Sarah Pink – 
„nie powinno odnosić się tylko do materialnych i obserwowalnych, «widzial-
nych» aspektów kultury. To, co wizualne, kształtuje również część ludzkiej 
wyobraźni i rozmów. […] nienamacalność obrazu, który istnieje w opisie 
werbalnym lub jest tylko wyobrażony, nie czyni go mniej prawdziwym”9. 
Istotny staje się zatem wymiar pragmatyczny elementów kultury wizualnej, 
które oddziałują na procesy komunikacji społecznej, jak również na sferę wy-
obrażeń, skojarzeń i myśli. Istniejąca ikonsfera staje się istotnym kontekstem 
tworzenia i wymiany znaczeń wśród przedstawicieli konkretnej kultury lub 
wybranego jej kręgu. W tej perspektywie mamy do czynienia z lokalną, naro-
dową i globalną kulturą wizualną, która ujawnia się w formie wizualnie kon-
struowanych mentalnych światów, które determinują relacje międzyludzkie. 

9 S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tł. M. Skiba, 
Kraków 2009, s. 46.
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Z poziomu procesów psychicznych jednostki ujawnia się represyjne 
działanie obrazów reprezentujących pewną wspólnotę wyobrażeniową, do 
jakiej przynależy ta jednostka. Przykładem tej tradycji myślenia była kon-
cepcja nieświadomości kolektywnej C.G. Junga. Podmiot podziela zawsze 
w części znajomość społecznego repozytorium obrazów, które ujawniają się 
na poziomie procesów intrapsychicznych (np. myślenie obrazami, w snach) 
oraz interpersonalnych (np. odwoływanie się w procesach komunikacji spo-
łecznej do wspólnego obszaru wiedzy wizualnej). Kolektywne formy, tematy 
i style wizualne utrwalają się w wewnętrznych, mentalnych obrazach. Wła-
śnie w procesach komunikacji społecznej aktualizują się elementy kompeten-
cji wizualnej, związane choćby z umiejętnością właściwego przywoływania 
pewnych kontekstów, do których odwołują się inne teksty kultury lub in-
terlokutorzy w swoich wypowiedziach. Jednostki tworzą obrazy (zewnętrzne 
i mentalne), odnosząc się do przyjętych konwencji kulturowo-społecznych, 
nawiązując do znanych i rozpoznawalnych w określonych kręgach znaczeń 
wizualnych. Na poziomie czysto użytkowym mogą to być piktogramy czę-
sto wykorzystywane w komunikacji za pomocą komórki czy Internetu, na 
poziomie wymagającym bardziej pogłębionych kompetencji kulturowych 
– właściwe rozpoznanie malarskich alegorii śmierci czy miłości, występu-
jących w różnych epokach i nurtach sztuki narodowej. Istotnym obszarem 
gier intertekstualnych między obrazami, kontekstem (horyzontem) kultury 
i użytkownikiem jest także np. rozpoznawanie trawestacji istniejących tek-
stów ikonicznych, obszarów zapożyczeń stylistycznych czy tematycznych 
oraz właściwe interpretowanie motywacji ich twórców. 

4.4. Perspektywa antropocentryczna

Kultura wizualna jest rozumiana antropocentrycznie, ponieważ to czło-
wiek wytwarza obrazy oraz odnajduje je – jako pewne całości znaczące – 
w materiale rzeczywistości zewnętrznej10.

„Obraz” – konstatuje Hans Belting – jest czymś więcej aniżeli tylko wytworem 
percepcji. Powstaje jako wynik osobowej lub kolektywnej symbolizacji. Wszyst-
ko, co pojawia się w polu spojrzenia lub przed okiem wewnętrznym, można na tej 
zasadzie ukonstytuować lub zmienić w obraz. Dlatego pojęcie obrazu, jeśli traktu-
je się je poważnie, może być ostatecznie tylko pojęciem antropologicznym11. 
10 Obok cytowanego H. Beltinga perspektywa antropologiczna jest obecna w tekstach: 

Hansa Jonasa, Villéma Flussera czy wczesnego Sartre’a. Por. A. Zeidler-Janiszewska, Visual 
Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicz-
nego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 2006, z 4, s. 19. 

11 H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o  obrazie, tł. M. Bryl, Kraków 2007,  
s. 12–13.
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Jak zaznacza W.J.T. Mitchell, następuje przejście od „społecznego kon-
struowania tego co wizualne do wizualnej konstrukcji tego co społeczne”12, 
zaś podejście pansemiotyczne do obrazu (charakterystyczne dla tradycyjnej 
ikonologii) zostaje zastąpione właśnie przez perspektywę antropologicz-
ną. W odpowiedzi na zarzut ahistoryczności badań nad kulturą wizualną 
(zwłaszcza w odniesieniu do paradygmatu badań ikonologicznych wyzna-
czonych przez historyków sztuki) na łamach wiodącego pisma artystycznego 
„October” (1996) w ramach tzw. Kwestionariusza Kultury Wizualnej pojawiło 
się stwierdzenie, iż interdyscyplinarny projekt „kultura wizualna” nie jest 
oparty na modelu historycznym, jak np. historia sztuki, historia architektury 
czy historia filmu, lecz na modelu antropologicznym13. W ujęciu Mirzoef-
fa, kultura wizualna jawi się jako krytyczne narzędzie służące do stworze-
nia postdyscyplinarnej praktyki badania społecznych oddziaływań kultury  
wizualnej14. Do badania różnych przejawów wizualności zaś J.A. Walker  
i S. Chaplin proponują wykorzystać metodę interdyscyplinarną zakorze-
nioną w takich szkołach i dyscyplinach, jak: antropologia, archeologia, 
ekonomia polityczna, estetyka, feminizm, fenomenologia, filmoznawstwo, 
filozofia, poststrukturalizm, historia społeczna, historia i teoria architektu-
ry, historia i teoria sztuki, językoznawstwo, medioznawstwo, psychoanaliza, 
psychologia poznania, semiotyka, socjologia, studia afroamerykańskie, stu-
dia kulturowe i teoria fotografii15.    

12 W.J.T. Mitchell, Showing Seeing: A Critique of Visual Culture, „Journal of Visual Cul-
ture” 2002, t. 1(2), p. 170. 

13 M. Smith, Visual Culture Studies, Los Angeles–London–Delhi–Singapore 2008, p. 9. 
Dyskusje nad znaczeniem pojęcia „kultura wizualna” przybierały nie tylko formę ankiety 
rozpisanej przez wydawców magazynu „October” jako „Visual Culture Questionaire”, ale 
też prowadzonej w  latach 2002–2003 na łamach „Journal Of Visual Culture” koresponden- 
cji autorów, takich jak: Bryson, Buck-Morss, Elkins, Mitchell, Bal. Por. Visual Culture Ques-
tionnaire, Svetlana Alpers; Emily Apter; Carol Armstrong; Susan Buck-Morss; Tom Conley; 
Jonathan Crary; Thomas Crow; Tom Gunning; Michael Ann Holly; Martin Jay; Thomas 
Dacosta Kaufmann; Silvia Kolbowski; Sylvia Lavin; Stephen Melville; Helen Molesworth; 
Keith Moxey; D.N. Rodowick; Geoff Waite; Christopher Wood, „October”, Summer 1996, 
vol. 77, pp. 25–70. Publikowano także eseje  na łamach „Journal Of Visual Culture”, 2002, vol. 
1 (2), „Journal Of Visual Culture” 2003, vol. 2 (2). Polską dyskusję nad fenomenem kultury 
wizualnej zaproponowano przez Instytut Socjologii UAM w Poznaniu; jej rezultaty zostały 
opublikowane; por. M. Frąckowiak, Ł. Rogowski,  Badania nad wizualnością w  perspektywie 
multidyscyplinarnej. Kwestionariusz Kultury Wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo” 2009, t. LIII, 
nr 4.  

14 N. Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, tł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 2006,  
R. XVII, s. 252.

15 J.A. Walker, S. Chaplin, Visual Culture: An Intrioduction, Manchester–NY 1998,  
pp. 1–6.



141

Na wiele zarzutów skierowanych pod adresem kultury wizualnej odpo-
wiedział także W.J. Mitchell16. Zdaniem tego badacza, po zwrocie lingwi-
stycznym17 (Richarda Rorty’ego) i kulturowym (Frederica Jamesona) nastą-
pił kolejny przełom obrazujący przemiany współczesnej humanistyki. Tzw. 
zwrot obrazowy18 (pictorial turn), gdyż o nim tu mowa, bazuje na swoistej 
koncepcji wizualności. „Obraz – pisze Mitchell – [jest rozpatrywany – A.O.] 
jako gra pomiędzy wizualnością, aparatusem, instytucjami, dyskursami, 
ciałami i figuralnością”19. Zdaniem tego badacza, mimo ekspansji obrazu – 
związanej między innymi z rozwojem mediów audiowizualnych – kultura 
wizualna nie przyczynia się do likwidacji pojęcia sztuki oraz nie unicestwi 
historii sztuki, a tym bardziej nie zawęzi badań obrazu wyłącznie do kwestii 
wizualnych, a raczej zachęci do pogłębionej refleksji nad różnicami między 
sztuką a niesztuką, do rozpoznawania dialektyki między sferą widzialnego 
a niewidzialnego, czyli tego wszystkiego, co doświadczane za pośrednictwem 
innych zmysłów. 

Do krytyki historii sztuki jako swoistego teorematu badań nad obrazem 
przyłącza się także Mieke Bal, wskazując na „dogmatyczną” pozycję samej 
historii, jak i tradycyjnie rozumianej sztuki. „Traktować kulturę wizualną 
jako historię sztuki w perspektywie badań kulturowych to skazywać się na 
powtarzanie tego samego błędu”20. Równoczesnie pojawiają się głosy bada-
czy, którzy zauważają, iż z punktu widzenia narzędzi poznania i badania 
fenomenów współczesnej rzeczywistości należy docenić rolę zwrotu lingwi-
stycznego w badaniu obrazów, zwłaszcza tych związanych z mediami. W tym 
ujęciu obraz medialny traktowany jest jako tekst, który w procesie „lektury” 
podlegać może dekonstrukcji, co w konsekwencji daje odbiorcy perspekty-
wę krytycznego dystansu, a ta z kolei pozwala mu wyzwolić się spod władzy 
przekazu21.

Inną koncepcję zwrotu wizualnego prezentują niemieccy historycy sztu-
ki, by wymienić choćby Gottfrieda Boehma i Martina Seela. O ile pierwsza 
propozycja (Mitchella) mieści się w obrębie tzw. Visual Studies lub Visual 
Culture Studies, o tyle niemiecka inicjatywa transdyscyplinarnych badań nad 

16 W.J.T. Mitchell,  What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago–Lon-
don 2005.

17 R. Rorty, Filozofia analityczna a  filozofia transformacyjna, tł. T. Szubka, „Analiza  
i Egzystencja” 2005, s. 7.

18 W.J.T. Mitchell,  Picture Theory, Chicago 1994.
19 Tamże, s. 16.
20 M. Bal, Visual Essentialism and the Object of Visual Culture, „Journal of Visual Culture” 

2005, t. 2 (1), p. 5.
21 A. Zeidler-Janiszewska, Visual Culture…, s. 13. 
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obrazem – jak zauważa Anna Zeidler-Janiszewska – w odróżnieniu od stu-
diów amerykańskich wyszła od „filozofujących historyków sztuki i estety-
ków”22. Boehm wskazuje także na rolę obrazu w obrębie struktur ludzkiego 
myślenia oraz tekstualności.

Kultura wizualna rozszerza pole badań poza obszar tradycyjnie zarezer-
wowany dla sztuki, obejmuje bowiem studia nad codziennymi praktykami 
patrzenia i pokazywania, a zatem nad sferą dostępnej nam codzienności. Nie-
którzy badacze proponują (w pewien sposób) szersze pojęcie wizualności na 
oznaczenie tego, co zarazem nie jest społecznie uregulowane, a jednocześnie 
może być przedmiotem doświadczania zarówno poszczególnych jednostek, 
jak i (społecznej) wiedzy potocznej23.  

Do zarzutu ahistoryczności badań nad kulturą wizualną odnosi się Hans 
Belting, który we Wstępie do Antropologii obrazu pisze tak: 

Jesienią 1993 roku wygłosiłem wykład inauguracyjny w nowo utworzonej  
Hochschule für Gestaltung w Karsruhe, w którym mówiłem o konieczności 
wypracowania całkowicie nowej historii obrazu poza modelem ugruntowanym 
w tradycji historii sztuki. […] Obraz jako wyobrażenie i produkt lub – według 
określenia Sartre’a – zarazem jako „akt i jako rzecz”, sprzeciwia się tym swoim 
podwójnym sensem schematowi porządkowania historycznego, który wyprak-
tykowaliśmy na dziełach i stylach24. 

„Klasyczne” ujęcie historyczne zostaje zatem zastąpione przez tzw. po-
stawę posthistoryczą właściwą dla czasów postepistemologicznych. W ob-
rębie tego sposobu myślenia następuje szczególne przeniesienie akcentów: 
podejście stricte historyczne (diachroniczne, linearne badanie tzw. faktów) 
zostaje porzucone na rzecz polimetodologicznych analiz kulturowych (m.in. 
wykorzystujących tzw. archeologię wizualną podporządkowaną horyzontal-
nym badaniom kultury). Dokonuje się przejście od analiz sztuki artystycz-
nej (kanonicznej, elitarnej)  do badania wizualności (także tej powszechnej, 
egalitarnej, związane z doświadczeniem codzienności i kulturą popularną), 
wizualności praktykowanej, tzn. tworzonej i dostrzeganej na poziomie  prze-
ciętnego użytkownika kultury. 

22 Więcej na temat różnic między tymi dwoma podejściami por. tamże. 
23 Szerzej na ten temat pisze Marek Krajewski; por. tenże, wypowiedź, w: Kwestionariusz 

Kultury Wizualnej, M. Frąckowiak, Ł. Rogowski (red.), „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 4.   
24 H. Belting, Autropologia obrazu…, s. 5–6.
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4.5. Obrazy wewnętrzne, obrazy zewnętrzne, 
filozofie reprezentacji 

Wyróżniamy zatem obrazy wewnętrzne, dla których medium stanowi 
ciało człowieka (jego umysł, związane z nim procesy poznawcze odpowiada-
jące za wytwarzanie, przetwarzanie, przywoływanie i zapamiętywanie obra-
zów) oraz obrazy zewnętrzne – intersubiektywnie dostępne, zobiektywizowa-
ne i związane z różnymi nośnikami – mediami obrazu.   

Na wspomniany proces ramowania, czyli wydobywania przez jednostkę 
w polu percepcyjnym konkretnych obrazów, wpływają istniejące przedsta-
wienia ikoniczne, np. fotografie czy malarstwo, które m.in. kształtują gust 
i wrażliwość estetyczną jednostki. Są w wśród nich reprezentacje medialne 
pierwszego stopnia odnoszące się do rzeczywistości zewnętrznej (zgodnie 
z mimetyczną lub performatywną filozofią reprezentacji), symulakry, czyli 
obrazy pozbawione realnych desygnatów (np. obrazy cyfrowe) oraz reprezen-
tacje medialne n-tego stopnia odnoszące się do innych tekstów ikonicznych, 
np. zdjęcie obrazu malarskiego. Wśród tych ostatnich istotne miejsce zajmu-
ją także teksty medialne zbudowane zgodnie z zasadą „przejmowania” frag-
mentów lub części cudzych dzieł ikonicznych i budowania z nich kolejnych 
przekazów (np. kolaże). Ważną rolę w konstytuowaniu pejzażu współczesnej 
kultury wizualnej odgrywają także różne formy intertekstualności wizualnej 
oraz parateksty wizualne.   

Doświadczenie wizualne jest w dużym stopniu kolonizowane przez 
istniejące teksty kultury, które matrycują nasze poczucie czasoprzestrzeni, 
kształtują tożsamość kulturową i komunikacyjną (w rozumieniu Jana i Alei-
dy Assmannów) oraz przejmują władzę nad pamięcią indywidualną i kolek-
tywną. Przekazy wizualne narzucają określone sposoby widzenia rzeczywi-
stości i fundują nową płaszczyznę testowania nowych sposobów postrzegania, 
podporządkowując je nowym formom widzialności. „Obraz – konstatuje 
John Berger – to widok, który został odtworzony lub zreprodukowany. Ob-
raz to wygląd rzeczy lub zbiór wyglądów, wyrwany z pierwotnego kontekstu, 
w którym powstał, i utrwalony – na kilka sekund lub kilka stuleci. Każdy 
obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia”25. Czynienie widzialnym, a więc uj-
mowanie fragmentu rzeczywistości realnej lub imaginowanej w formie ob-
razu wpisuje się każdorazowo w specyficzną ideologię widzialności. Wysta-
wienie na pokaz jest zatem specyficznym działaniem społecznym związanym 
z określoną polityką reprezentacji. Kiedy pragniemy stworzyć określony 
wizerunek miejsca lub osoby, a zatem nadać im określoną tożsamość spo-

25 J. Berger, Sposoby widzenia, tł. M. Bryl, Poznań 1997, s. 9–10. 
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łeczną, przedstawiamy je w formie obrazów reprezentujących w zamierzeniu 
pożądane atrybuty tych obiektów. W miejsce realnej przestrzeni lub osoby 
pojawia się zestaw obrazów realizujących określoną politykę widzialności.

Akt rozpoznawania obrazu w świecie jest zatem każdorazowo tworze-
niem przez podmiot całości znaczących z elementów obecnych w przestrzeni 
społecznej, mogą być one jednak odmiennie konfigurowane i refigurowane 
przez poszczególne jednostki. Niektóre fragmenty rzeczywistości realnej 
ulegają silnej konwencjonalizacji, tzn. jednostka przedstawia je w określo-
ny sposób lub wybiera pewne gotowe formy reprezentacji ikonicznej, które 
odpowiadają utrwalonym wyobrażeniom społecznym i kulturowym. Wspo-
mniana konwencjonalizacja obrazów realnego świata sprawia także, iż czło-
wiek poszukuje rzeczywistych odpowiedników (desygnatów) znanych mu 
z przedstawień ikonicznych obiektów, osób czy zjawisk. W takiej sytuacji 
obraz niejako wyprzedza poznanie oraz determinuje akt i kierunek percep-
cji. W skrajnej postaci można mówić (przez analogię do badań językoznaw-
czych – chodzi o koncepcję determinizmu językowego) o tzw. determinizmie 
wizualnym: czego nie ma w naszym repertuarze obrazów zmagazynowanych 
w pamięci, tego nie rozpoznajemy w realnym świecie jako obiektu/całości 
znaczącej. 

O takiej sytuacji wspomina Dean MacCannell w „semiotyce atrakcji”: 
„Najczęściej pierwszy kontakt zwiedzającego z danym obiektem turystycz-
nym nie polega na zetknięciu się z nim samym, lecz z jakimś jego przedsta-
wieniem”26. Zwiedzanie polegałoby zatem na dopasowaniu obrazów znanych 
i przywoływanych z pamięci do realnych widoków. Autor Turysty…, wyko-
rzystując „mechanikę” działania i funkcjonowania znaków Ferdynanda de 
Saussure’a i Charlesa Sandersa Peirce’a, pokazuje, jak w tych turystycznych 
przedstawieniach zmienia się stosunek tzw. oznaczników (znaczącego) do 
widoków (znaczonego). Obraz i sposób ramowania rzeczywistości zewnętrz-
nej jest zatem produktem lub pokłosiem procesów społecznej konstrukcji 
rzeczywistości w formie reprezentacji istniejących uprzednio w różnych me-
diach i obiegach kulturowych. Człowiek rozpoznaje w rzeczywistości widoki, 
które zna, lub które przypominają mu wcześniejsze przedstawienia wizualne. 
Aktowi rozpoznania towarzyszy akt naznaczonej kulturowo waloryzacji 
widoku. W ten sposób także obrazy wewnętrzne są determinowane przez ob-
razy zewnętrzne, znane innym użytkownikom kultury, choćby dlatego, iż są 
spopularyzowane przez przedstawienia ikoniczne charakterystyczne dla kul-
tury popularnej lub kultury medialnej. Dlatego kreując nowe przedstawie-
nia wizualne, ich twórcy odwołują się do rozpoznawalnych klisz i konwencji 
obrazowania po to, by przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy i wywołać 

26 D. MacCannell, Turysta…, s. 172.
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u niego pożądaną reakcję (emocjonalną lub poznawczą poprzez torowanie 
drogi dla określonych skojarzeń). W ten sposób dochodzi do swoistego re-
cyklingu kulturowego, który w istotny sposób przyczynia się do kumulacji 
i cyrkulacji przedstawień w obrębie kultury wizualnej. Ta ostatnia przyjmu-
je różny zasięg, można zatem wnioskować o istnieniu: lokalnej, regionalnej, 
narodowej i globalnej kultury wizualnej. W jej obrębie wyróżnia się także 
sferę wizualności właściwą dla poszczególnych subkultur. Użytkownicy 
kultury uczą się interpretować obrazy w procesach komunikacji społecznej 
o charakterze formalnym i nieformalnym, na drodze obserwacji zachowań 
społecznych, a także w ramach tradycyjnych i posttradycyjnych instytucji 
edukacyjnych.  

4.6. Geneza kultury wizualnej 

Geneza kultury wizualnej sięga początków rozwoju istot humanoidal-
nych, które w procesach komunikacji wykształciły system znaków wizual-
nych służących zarówno ekspresji swoich stanów emocjonalnych i przekazo-
wi informacji, jak i intencjonalnemu utrwalaniu przeszłości. Obraz zawsze 
był formą reprezentacji albo określonych dyspozycji i cech psychicznych 
podmiotu,  albo odległych temporalnie stanów rzeczy, które zostały utrwalo-
ne w obrazie, np. portret zmarłego, dawny widok miasta. Ta sytuacja sprzyja 
uwzględnieniu w procesie edukacyjnym historii obrazu jako formy repre-
zentacji przeszłości, a zarazem formy kreowania pamięci  komunikatywnej 
i kulturowej. 

Jak pisze Michael Tomasello, człowiek podlegając procesom dziedzicze-
nia biologicznego i kulturowego (tzw. Teoria Podwójnego Dziedziczenia), 
doświadcza siebie i innych właśnie jako istot intencjonalnych. Dzięki temu: 

stają się możliwe: a) proces socjogenezy, dzięki któremu wiele jednostek wspól-
nie przyczynia się do powstania kulturowych wytworów i praktyk, których 
historia się akumuluje; b) proces uczenia się kulturowego i internalizacji, za 
pomocą którego rozwijające się jednostki zaczynają używać, a następnie inter-
nalizują aspekty produktów wytworzonych wspólnie przez członków ich gatun-
ku. Oznacza to, że większość kompetencji poznawczych właściwych tylko czło-
wiekowi, a być może wszystkie, nie jest bezpośrednio wynikiem dziedziczenia 
biologicznego, lecz raczej wypadkową wielu procesów historycznych i ontoge-
netycznych27. 

27 M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, tł. J. Rączaszek, Warszawa 2002, 
s. 24.
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Można zatem wnioskować, iż człowiek przychodzi na świat wyposażony 
w pewne dyspozycje poznawcze i społeczne pozwalające mu nie tylko rozu-
mieć zastaną kulturę wizualną, ale także działanie innych ludzi wobec jej fe-
nomenów oraz występować w roli twórcy nowych tekstów kultury wizualnej 
rozpoznawalnych przez innych. Jest wyposażony choćby w receptory, któ-
re pozwalają mu na odbiór różnych bodźców, ale już sposób selekcjonowa-
nia, wartościowania i interpretowania tych ostatnich oraz repertuar reakcji 
zwrotnych reguluje środowisko (kontakty międzyludzkie) oraz kultura. Oko/
wzrok należy do najbardziej złożonych zmysłów człowieka. 

Widzenie jest zawsze widzeniem kulturowym. Antropolodzy opisują przypad-
ki odpowiedzi nierozumiejących, kiedy ludziom spoza kultury Zachodu, nie-
zaznajomionym z technologią fotografii, pokazywano zdjęcia zwykłych przed-
miotów. Ludziom tym brakowało właściwych kompetencji kulturowych, dzięki 
którym mogliby poznać, co przedstawiały zdjęcia28.

Widzenie – jako proces uwarunkowany kulturowo – jest zdetermino-
wane przez szereg wizualnych reprezentacji, z którymi styka się jednostka 
w obrębie własnej kultury. Owe reprezentacje nie tylko utrwalają w jej pa-
mięci miejsca i obiekty wylansowane do rangi widoków, ale także określone 
konwencje ich przedstawiania, które z kolei uzależnione są m.in. od społecz-
nych funkcji przydawanych poszczególnym obrazom. W autorskich przeka-
zach jednostka naśladuje te konwencje oraz powiela tematy, gdyż postrzega 
je jako „naturalny” i warty uwagi przedmiot i sposób przedstawienia. Teksty 
kultury wizualnej zatem naturalizują określone sposoby przedstawiania rze-
czywistości, przyczyniając się do rozwoju kulturowo ukształtowanej kompe-
tencji wizualnej.  

4.7. Kultura wizualna – kultura medialna

Kultura wizualna stanowi typ kultury medialnej, a ta z kolei podkatego-
rię kultury informacyjnej. O jej znaczeniu przesądza choćby fakt, jak wiele 
współczesnych dyscyplin i kierunków naukowych zajmuje się obrazem i jego 
rolą w procesach komunikacji społecznej. Obok historii sztuki, estetyki, ar-
chitektury i planowania przestrzennego, medioznawstwa, filmoznawstwa, 
psychologii Gestalt, psychologii spostrzegania wymienić należy takie subdy-
scypliny jak socjologia wizualna, antropologia obrazu, a nawet radiologia. Na 
obrazie opierają się natomiast konkretne wytwory kulturowe, które stano-

28 E. Baldwin i in., Kultura wizualna…, s. 415.



147

wią przedmiot analizy wyżej wymienionych nauk, subdyscyplin i kierunków 
naukowych. Wśród tych wytworów wymienić można: malarstwo, rzeźbę, 
grafikę, rysunek techniczny, fotografię. Sposób waloryzowania poszczegól-
nych jej elementów zależał od czynników: historycznych, np. obraz prze-
ciwstawia się do tej pory kulturze pisma, zaznaczając, iż ten pierwszy był 
fundamentem komunikacji osób niewykształconych, czy wręcz analfabetów; 
kulturowych, np. sposób ozdabiania ciała w poszczególnych subkulturach 
jest zazwyczaj negatywnie oceniany przez przedstawicieli tzw. kultury do-
minującej; pragmatycznych, np. niektóre systemy komunikacji wizual-
nej mają charakter względnie uniwersalny, np. emotikony w komunikacji 
internetowej czy SMS-owej, znaki informacyjne w obiektach użyteczności 
publicznej. Ich znaczenie rozpoznajemy poprzez obserwacje zachowań in-
nych ludzi występujących zarówno w roli producentów przekazów, jak i ich 
interpretatorów. 

4.8. Badania nad kulturą wizualną 

O znaczeniu obrazu i szeroko pojętej wizualności świadczy również fakt 
ukonstytuowania się nowego obszaru – badań nad kulturą wizualną, trako-
wanych jako subdyscyplina w obrębie studiów kulturowych, medioznaw-
stwa, retoryki i komunikacji oraz historii sztuki i estetyki. Wskazywana 
przez autorów interdyscyplinarność w pewien sposób utrudnia wypraco-
wanie autonomii tej relatywnie nowej perspektywy naukowej, w związku 
z czym pojawiają się sądy, iż badania nad kulturą wizualną należy postrzegać 
jako formację złożoną z nowych interdyscyplinarnych strategii interpretacji 
przejawów kultury wizualnej, jako tzw. żywą metodologię (living methodolo-
gy), która elastycznie reaguje na nowe sytuacje polityczne, dylematy etyczne, 
dokumenty historyczne czy zwroty paradygmatyczne określające podejście 
do współczesnej kultury i jej fenomenów. 

Kategoria „kultura wizualna” oraz podejmowane w związku z nią bada-
nia nie są zjawiskiem nowym, lecz w tym obszarze można zauważyć pewną 
fragmentaryczność podejść, co utrudniało legitymizację tej nowej dyscypli-
ny/formacji badawczej. Fragmentaryczność tę doskonale można zauważyć 
na przykładzie tytułów publikacji poświęconych różnym aspektom i per-
spektywom profilowania problematyki związanej z kulturą wizualną; auto-
rzy stosują zawężenia czasowe (np. koncentrują się na analizie wizualności 
w średniowieczu), terytorialne (np. w konkretnym kraju czy regionie), czy 
tematyczne (analizują obrazy pod kątem sposobu przedstawiania na nich ta-
kich zagadnień, jak: rasa, płeć czy seksualność). Pojawiają się także publi-
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kacje poświęcone badaniom kultury wizualnej adresowane do konkretnych 
grup odbiorców, np. sprofilowane pedagogicznie dla nauczycieli lub metodo-
logiczne – dla badaczy akademickich29. Niezależnie jednak od tych trudności 
– jak zauważa Marquard Smith – można wyznaczyć przynajmniej dwa ważne 
wydarzenia, które wpłynęły na ukonstytuowanie się pewnej wspólnej płasz-
czyzny porozumienia i komunikacji: w 1988 roku odbyła się konferencja 
„Vision and Visuality” zorganizowana przez Dia Art Foundation w Nowym 
Yorku, w której udział wzięli m.in.: Norma Bryson, Jonathan Crary, Hal Fo-
ster, Martin Jay, Rosalind Krauss, Jacqueline Rose; drugim znaczącym dla 
legitymizacji nowej dyscypliny badań wydarzeniem był pierwszy amerykań-
ski program poświęcony studiom wizualnym i kulturowym na Uniwersytecie 
w Rochester w 1989 roku30. Lata 90. XX w. oraz pierwsza dekada XXI wieku 
przyniosły także wyraźny wzrost liczby publikacji, konferencji i programów 
badawczych poświęconych tej kwestii.  

Współcześnie związane z nią teksty kultury, np.: malarstwo, rzeźba, 
ubiór, katalogi mody, system komunikacji drogowej, pocztówki, strony in-
ternetowe, komiksy, afisze filmowe i teatralne, fotografie, tatuaże czy rekla-
my zewnętrzne pełnią istotną rolę w procesach komunikacji wizualnej, wy-
stępują w różnych obiegach kulturowych i na różnych poziomach kultury, 
gdzie pełnią różnorodne funkcje: od czysto artystycznych po perswazyjne 
i komercyjne.

Relacja medium–przekaz wielokrotnie powracała także w refleksji me-
dioznawczej31, choćby na gruncie McLuhanowskiego twierdzenia: „Medium 
is the message”, czy rozważań Rolada Barthesa nad „przeźroczystością” fo-
tografii. Refleksja nad mediami obrazów została uwypuklona także w kon-
tekście badań nad intermedialnością, czyli – w jednym z podstawowych 
znaczeń tego terminu – zdolnością funkcjonowania konkretnego przekazu, 
np. fotografii czy reklamy  w różnych mediach. Obraz zlewa się zwykle ze 
swoim medium w pojedynczym akcie percepcji, medium staje się transpa-
rentne i ukrywa swoją ideologiczność. Transfer intermedialny przełamuje to 
złudzenie, dzięki niemu bowiem uwidacznia się wpływ medium na obraz, 
na sposób jego percepcji, analizy i interpretacji oraz waloryzacji społecznej. 

Różnice między obrazem a medium można rozważać także na gruncie 
antropologicznym. W Antropologii obrazu czytamy: 

29 M. Smith, Visual Culture Studies…  
30 Tamże, s. 6–7.
31 W tym kontekście por. też: A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwa-

niu autora: Wim Wenders, Kraków 2004, s. 14–27.
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Obraz zawsze cechuje wymiar mentalny, medium wymiar materialny, także 
wtedy gdy jednoczą się ze sobą w naszym wrażeniu zmysłowym. Obecność ob-
razu w medium, jakkolwiek niezaprzeczalnie możemy jej doświadczyć, kryje 
w sobie także złudzenie – obraz obecny jest bowiem w inny sposób aniżeli jego 
medium. Obraz dopiero wtedy staje się obrazem, gdy jest ożywiany przez widza. 
W akcie ożywiania oddzielamy go w wyobraźni od jego medium – nośnika32. 

Rozdzieleniu tych dwóch obiektów analizy sprzyjają także studia po-
święcone np. ewolucji czy historii różnych nośników obrazu, prowadzone 
w duchu badań nad rozwojem mediasfery. W tym kontekście (na przykład) 
badania nad tradycyjną pocztówką okazjonalną (np. świąteczną) i tzw. 
e-pocztówką (o tej samej tematyce) ogniskować mogą uwagę badacza na 
przemianach samego medium, ponieważ przedstawienie ikoniczne pozostaje 
właściwie niezmienione.   

4.9. Wrażliwość ikoniczna (wrażliwość wizualna) 
i kompetencje wizualne 

Rozwój kultury wizualnej związany był z jednej strony z rozwojem me-
diów dla obrazu, z drugiej – odpowiadał przyrodzonej człowiekowi wrażliwo-
ści ikonicznej. Wyraża się ona choćby w zdolnościach: myślenia obrazami, 
snucia marzeń na jawie, wizualizacji określonych stanów rzeczy, wzrokowego 
zapamiętywania informacji czy tworzenia marzeń sennych, a także „przetwa-
rzania” informacji na formę wizualną. Na przykład z łatwością wyobrażamy 
sobie wygląd bohaterów lub miejsca akcji podczas lektury utworu literac-
kiego lub sprawozdania znajomego, czy odczytujemy bodźce taktylne, gdy 
druga osoba „pisze” palcem po naszych plecach słowa lub „maluje” proste 
obrazy. Tym wrodzonym dyspozycjom człowieka oraz tendencjom kulturo-
wym towarzyszy potrzeba rozwoju tzw. kompetencji wizualnych. Pojęcie 
to oznacza zestaw umiejętności i wiedzy związanych z tworzeniem, analizą, 
interpretacją i oceną elementów/fenomenów kultury wizualnej. Jej poziom 
zależy od wieku biologicznego i rozwojowego jednostki, w tym stopnia za-
awansowania rozwoju poznawczego człowieka (jego: inteligencji, spostrze-
gania, zapamiętywania, myślenia), wrażliwości estetycznej oraz czynników 
środowiskowych. Do tych ostatnich zaliczają się formy socjalizacji i edukacji 
dostępne jednostce, a także instytucje społeczne  (potencjalnie) wpływające 
na poziom opisywanej kompetencji. Obok szkoły i domów kultury, są to: 
muzea, galerie, wystawy oraz przestrzeń  medialna służąca ekspozycji i dys-

32 H. Belting, Autropologia obrazu…, s. 39.
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trybucji przekazów ikonicznych. Ważnym elementem kompetencji wizual-
nej jest także umiejętność tworzenia reprezentacji wizualnych, które odgry-
wają istotną rolę w przekazywaniu informacji czy komunikacji wiedzy. Jak 
pisze Luc Pauwels:

Przedstawiciele różnych dziedzin nauki w swoich badaniach, komunikowaniu 
wiedzy naukowej oraz nauczaniu posługują się obrazami i innymi formami re-
prezentacji wizualnej na niezliczoną liczbę sposobów. Sięgają po nie z wielu róż-
nych powodów, aby:
– zredukować złożoność zjawisk społecznych lub uchwycić co bardziej ulotne 
w poręcznej, trwałej i szczegółowej formie;
– osadzić dane w szerokim kontekście (np. organizacji przestrzennej);
– zwizualizować abstrakcyjne pojęcia jako pomoc we wnioskowaniu;
– przekładać dane niewizualne na wizualne (np. bodźce słuchowe na reprezen-
tacje);
– asystować werbalnemu i liczbowemu przekazowi wiedzy, korzystając z rozma-
itych komunikacyjnych właściwości środków wizualnych33. 

Pojawia się zatem obszar instrumentalnego wykorzystania reprezentacji 
wizualnych, tzw. naukowej kompetencji wizualnej. Także posługiwanie się 
reprezentacjami wizualnymi wiedzy w procesie dydaktycznym sprzyja  pro-
cesom uczenia się i przyswajania informacji. 

4.9.1. Kompetencja wizualna: podstawowe komponenty

Kompetencja wizualna składa się z trzech podstawowych komponen-
tów: umiejętności poznawczych, technicznych i społecznych. Każda z nich 
może być rozwijana w systemie planowanych i metodycznie realizowanych 
zajęć klasowych/uniwersyteckich, jak również poprzez zróżnicowane formy 
edukacji nieformalnej (w ramach indywidualnych zainteresowań podmiotu 
realizowanych w formie aktywności pozalekcyjnych czy działań hobbystycz-
nych). Umiejętności poznawcze odwołują się do podstawowych proce-
sów poznawczych jednostki, czyli: myślenia, zapamiętywania, rozwiązywa-
nia problemów, kreatywności, zapominania, spostrzegania, posługiwania się 
językiem i innymi niewerbalnymi sposobami komunikacji międzyludzkiej. 
Wśród umiejętności technicznych wyróżnia się: posługiwanie się me-
diami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w realizacji poszcze-
gólnych zadań (np. programami komputerowymi, Internetem, aparatem 

33 L. Pauwels, Zwrot wizualny w badaniach i komunikacja wiedzy. Kluczowe problemy rozwi-
jania kompetencji wizualnej w naukach społecznych, [w:] M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.), 
Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa 2011, s. 21.
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fotograficznym czy komórkowym) oraz innymi przedmiotami, które mogą 
zostać wykorzystane do tego celu. Umiejętności społeczne wyrażają się 
w następujących aktywnościach podmiotu: podejmowanie współpracy z in-
nymi podmiotami w celu realizacji konkretnego projektu wizualnego/do-
tyczącego wizualności, korzystanie z porad ekspertów w sprawie realizacji 
poszczególnych działań oraz pozyskiwania niezbędnych do tego celu: infor-
macji, narzędzi, technologii, produktów, miejsc; aktywizowania jednostek 
do tworzenia grup zadaniowych związanych z realizacją konkretnego za-
dania (związanego z kulturą i komunikacją wizualną) oraz kierowanie taką 
grupą; inicjowanie i przeprowadzanie badań (np. socjologicznych, antropo-
logicznych, psychologicznych) z wykorzystaniem obrazów i technologii wi-
zualnych,  wymiana informacji (np. przez Internet) z innymi użytkownikami 
przestrzeni publicznej na temat możliwości wprowadzenia zmian i udosko-
nalenia współczesnej przestrzeni wizualnej (np. miasta, gminy, wsi, regionu). 

Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań edukacyjnych 
wymaga zaangażowania wszystkich trzech wymienionych elementów kompe-
tencji wizualnej. Ich celem jest rozwój wrażliwości wizualnej jednostek, która 
przekłada się zarówno na umiejętność analizowania wybranych elementów 
kultury wizualnej, jak również tworzenia autorskich przekazów wizualnych. 
Obcując z kulturą wizualną, jednostka przyjmuje pozycję obserwatora i/lub 
inicjatora, (współ)twórcy konkretnych obrazów. W pierwszym przypadku 
– jej postawa zakłada dystans wobec elementów kultury wizualnej, którym 
podmiot nadaje znaczenie i czyni je przedmiotem analizy. W drugim – po-
wołuje je do istnienia, jest zaangażowany w proces kreowania przedstawień. 
W poszczególnych fazach procesu twórczego jednostka może dystansować się 
wobec aktualnych form swojej działalności, przyjmując pozycję obserwato-
ra, skoncentrowanego na procesach metaanalizy wyników dotychczasowej 
pracy. Naprzemienne działanie w trybie obserwatora lub twórcy sprzyja nie 
tylko bardziej efektywnemu wykonaniu działania, ale także procesom samo-
edukacyjnym. Finalnym produktem aktywności jednostki jest zatem – obok 
konkretnego przekazu – nowy obszar metawiedzy. Przy planowaniu poszcze-
gólnych zajęć z tego zakresu należy brać pod uwagę poziom rozwoju poznaw-
czego podmiotu oraz jego cele i doświadczenia kulturowe.    

4.9.2. Propozycje zadań rozwijających kompetencję wizualną

Wśród propozycji zadań znajdują się różne formy aktywizacji i rozwo-
ju kompetencji wizualnej podmiotu, np. w formie zajęć terenowych, zajęć 
klasowych, ćwiczeń na temat (opisanych w literaturze przedmiotu) złudzeń 
optycznych oraz identyfikowania typów i zasad stosowania perspektywy 
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w obrazie, analizowania znaczenia i funkcji wybranych przejawów kultury 
wizualnej. Każde z proponowanych zadań zawiera elementy wiedzy teore-
tycznej, które znajdują zastosowanie w części praktycznej ćwiczenia wyko-
nywanego przez słuchaczy. Proponuje się, by pogrupować je w poszczególne 
bloki (moduły) tematyczne, które mogą być wskazówką dla nauczyciela.

A. Obrazy zastane
Kompozycja  obrazu: analiza konwencji ikonicznych

– Rozpoznawanie podstawowych typów złudzeń optycznych, np. złu-
dzenie Baldwina, figura Ponza, złudzenie Müllera–Lyera, złudzenie 
Sandersa. Słuchacze po części wprowadzającej w zagadnienie złudzeń 
optycznych próbują wykorzystać je np. w swoich pracach rysunkowych 
lub odnajdują ich zastosowanie w zastanych materiałach wizualnych.

– Odkrywanie sposobów zaznaczania głębi i perspektywy na obrazie (np. 
perspektywa linearna, powietrzna, perspektywa żabia, ptasia, nakłada-
nie się przedmiotów, cienie, gradient struktury powierzchniowej). Po 
części teoretycznej słuchacze próbują stworzyć obraz (rysunek, foto-
grafię, plakat) z zastosowaniem poznanych zasad.

– Analiza struktury kompozycyjnej obrazu: osie wertykalne i horyzon-
talne, kierunkowość akcji, środki plastyczne służące podkreśleniu klu-
czowych obszarów i postaci34.

Narracje wizualne
– Identyfikacja podstawowych komponentów schematu narracyjnego: 

bohaterowie, ich intencje, wartości i plany; komplikacje związane z re-
alizacją zadań i zamierzeń; uwarunkowania i szanse realizacji działań; 
powielanie fabuł prototypowych (np. zgodnie z modelem Władimira 
Proppa lub Josepha Campbella)35 – na przykładzie reklam drukowa-
nych i plakatów. 

– Opis wydarzeń i osób przedstawionych na obrazie (uwaga: przy reali-
zacji tego zadania można posługiwać się dodatkowymi informacjami 
na temat autora obrazu i innych jego dzieł). 

– Analiza sposobów stymulowania aktywności narracyjnej odbiorcy, po-
równanie otwartych i zamkniętych narracji wizualnych36.  

34 A. Waligórska, Sugestia i perswazja. Psychologia narracji wizualnej w  sztuce i  reklamie, 
Warszawa 2011.

35 W. Propp, Morfologia bajki, tł. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976; J. Campbell, 
Bohater o tysiącu twarzy, tł. A. Jankowski, konsultacja meryt. W. Burszta, Poznań 1997.

36 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tł. L. Eustachie-
wicz, Warszawa 2008.
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Przekaz wizualny: analiza genologiczna 
– Analiza gatunkowa przekazów wizualnych (np. fotografii prasowych).
– Badanie formatów telewizyjnych w kontekście zagadnień adaptacji kul- 

turowej.
– Interpretacja obrazów (np. malarstwa, grafiki, plakatów) wybranego 

twórcy pod kątem identyfikacji powtarzających się elementów tema-
tycznych i stylistycznych.

– Analiza szaty graficznej książek (okładek, ilustracji) oraz ich związków 
ze światem przedstawionym utworu, z cechami gatunkowymi wybra-
nych dzieł literackich.

– Analiza wyglądu bohaterów popularnych komiksów, filmów, gier kom-
puterowych w kontekście cech charakteru, które uosabiają te postaci.

Relacja: obraz – rzeczywistość. Problem reprezentacji
– Tworzenie modeli (makiet, rysunku technicznego, szkicu, wizualizacji 

komputerowych) realnie istniejących przestrzeni, obiektów, wnętrz.
– Identyfikacja obrazów jako reprezentacji rzeczywistości (obrazy wska-

zujące na rzeczywistość) oraz obrazów przedstawiających historię 
(interpretacja pod kątem obecnych narracji wizualnych ukazujących 
upływ czasu, zmianę, rozwój wydarzeń w porządku temporalnym, ak-
cję); identyfikacja schematów kompozycyjnych oddających rozwój ak-
cji w określonej sekwencji czasowej.

– Analiza katalogów mody z różnych dekad pod kątem identyfikacji pre-
ferowanych/dominujących wzorów urody męskiej i kobiecej danego 
okresu.

Przekaz wizualny a zagadnienie tożsamości (osoby, miejsca, instytucji)
– Zajęcia terenowe: odnajdywanie wizualnych przejawów tożsamości 

mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta, np. graffiti, napisy na 
murach, formy „gwałtu” na istniejących w przestrzeni publicznej ob-
razach, np. dopiski do reklam zewnętrznych, wlepki. 

– Badania terenowe: strategie zawłaszczania sfery publicznej przez kor-
poracje (loga, reklamy, szyldy, city lighty). 

– Rozpoznawanie i projektowanie szaty graficznej obrazu miasta, np. in-
formacji o regionie, jego zabytkach z przeznaczeniem do umieszczenia 
w różnych komunikatach publicznych, np. na stronie internetowej lub 
w blogu.

– Analiza różnych form  identyfikacji i komunikacji wizualnej stosowa-
nej w firmach i instytucjach (np. logo, elementów graficznych powta-
rzających się w materiałach reklamowych, ubioru pracowników, wy-
stroju firmy).
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Adaptacje intermedialne i międzykulturowe
– Kopiowanie (imitowanie pełne lub wybiórcze) wybranej kompozycji 

(np. zdjęcia prasowego) poprzez zastosowanie innej techniki tworzenia 
obrazu, np. odręcznego rysunku. Słuchacze zwracają uwagę na wpływ 
cech konkretnego medium na proces kreowania nowego tekstu wizu-
alnego.  

– Przekład narracji językowych lub muzyki na obraz oraz obrazu na inne 
formy reprezentacji; przekład powiedzeń na obraz; wizualizacja, np. 
w formie rysunków fragmentów tekstów literackich lub artykułów 
prasowych; uzupełnienia materiałów wizualnych komentarzami słow-
nymi oraz ilustrowanie tekstów pisanych obrazem.  

– Analiza komunikatów wizualnych pod kątem ich uniwersalizmu  
i zróżnicowania kulturowego, np. w kontekście reklam, kampanii in-
formacyjnych czy społecznych. 

– Poszukiwanie podobieństw i różnic między obrazami reprezentujący-
mi ten sam obiekt. 

– Budowanie metafor i porównań wizualnych; próba wizualizacji meta-
for i porównań językowych.

Przekazy wizualne w instytucjach
– Zajęcia terenowe: wizyta w instytucjach służących ekspozycji elemen-

tów kultury wizualnej; rozpoznawanie typów muzeów oraz rodzajów/
strategii inwentaryzacji obrazów (np. muzeum sztuki, muzeum biogra-
ficzne, muzeum historii naturalnej). 

– Miejsce obrazu w ramach tzw. rekonstrukcji oraz kolekcji.  
– „Praca na pokaz” jako fakt wizualny (np. różne formy estetyzacji rze-

czywistości w ramach doświadczeń turystycznych). 
– Analiza istniejących i możliwych kontekstów prezentacji wybranych 

obrazów oraz ich wpływ na sposób interpretacji oraz ewaluacji tych 
ostatnich (kontekst domowy, kontekst galeryjny, kontekst muzealny 
itp.); rola narracji muzealno-galeryjnych towarzyszących ekspozycji.

Obraz jako element komunikacji społecznej 
– Porozumiewanie się z drugą osobą kodem wizualnym w zastępstwie 

słów i komunikacji werbalnej. 
– Rozpoznawanie piktogramów używanych w obiektach publicznych; pro- 

jektowanie nowych propozycji takich oznaczeń.
– Badanie terenowe: kierowanie uwagą jednostki poprzez stosowanie 

w przestrzeni publicznej przekazów zawierających specjalne treści, np. 
obrazy małych dzieci i zwierząt, obraz ludzkiej twarzy, przedstawienie 
nagiego ciała ludzkiego.
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– Badanie terenowe i wyszukiwanie informacji na temat wizualnych 
form komunikowania się członków poszczególnych subkultur. 

– Badanie stron internetowych i  tekstów drukowanych dotyczących ta-
tuaży; tatuaż jest traktowany jako forma semantyzacji ciała; uczniowe 
poszukują informacji na temat funkcji tatuażu w różnych kulturach 
i subkulturach, epokach historycznych, kręgach geograficznych.  

– Analiza i interpretacja istniejących obrazów (np. malarstwa, grafiki, 
komiksu) w kontekstach reprezentowanych przez takie dyscypliny na-
ukowe, jak:  historia, historia sztuki, psychologia spostrzegania, socjo-
logia wizualna, antropologia obrazów.

B. Kreacja przekazów wizualnych
Przekazy wizualne w kontekście instytucjonalnym

– Dopasowanie konkretnego ubioru, stroju, kostiumu (np. z katalogu 
mody), a także fryzury, biżuterii, makijażu i innych ozdób ciała do 
cech podmiotu (np. jego wieku, płci, pozycji społecznej, zawodu), pory 
dnia, sytuacji społecznej; ich analiza jako elementów komunikacji nie-
werbalnej odzwierciedlających przyjęte konwencje społeczne i kultu-
rowe. 

– Projektowanie wyglądu jednostki (fryzura, ubiór, biżuteria, makijaż, 
tatuaże) oraz technik zarządzania własnym wizerunkiem (problem toż-
samości, autoprezentacji, PR osób, firm i instytucji). 

Konstrukcja obrazów medialnych: konstruktywizm poznawczy i społeczny
– Zajęcia terenowe: „ramowanie” wizualnych aspektów świata w całości 

znaczące; komponowanie na tej podstawie obrazów, które mogą zostać 
utrwalone np. w formie szkicu lub fotografii.

– Tworzenie projektu reklamy zewnętrznej dotyczącej wybranego obiek-
tu, osoby, zdarzenia.

– Kreowanie fotoesjeju lub fotoreportażu z wydarzeń klasowych, miej-
skich, rodzinnych.

– Tworzenie inwentarzy wizualnych złożonych z obrazów przedmiotów, 
miejsc i zabudowań oddających tożsamość konkretnych jednostek, 
grup społecznych czy siedlisk ludzkich. 

Obrazy wewnętrzne – obrazy zewnętrzne
– Ćwiczenia projekcyjne: na podstawie niejednoznacznego w treści ry-

sunku, przedstawienia, obrazu odbiorca próbuje stworzyć znaczenie 
będące projekcją jego skojarzeń wizualnych, emocji, wiedzy (uwaga: 
zajęcia z tego tematu mogą być poprzedzone przedstawieniem podsta-
wowych praw psychologii Gestalt).
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– Korzystanie z obrazów wewnętrznych (wyobrażeń, elementów pamięci 
wizualnej, wizualizacji miejsc i zdarzeń) do tworzenia nowych zobiek-
tywizowanych przekazów, np. rysunków, grafik.

– Kreowanie autorskich przekazów medialnych (np. zdjęć, fotorepor-
taży, rysunków) jako zapisów obrazów świata realnego lub wewnętrz-
nych stanów świadomości, uczuć, przemyśleń, emocji.

Funkcja ilustracyjna obrazu
– Przedstawienie wybranego fragmentu książki w formie komiksu.
– Wyrażanie emocji za pomocą palety barw (próba dopasowania konkret-

nych barw – koloru, natężenia, nasycenia do stanów emocjonalnych 
człowieka: strachu, gniewu, obrzydzenia, zdziwienia, smutku), a na-
stępnie analiza istniejących obrazów (np. malarstwa, plakatów) pod 
kątem relacji między barwami a emocjami.

– Dopasowanie obrazów twarzy człowieka i/lub elementów przestrzeni 
do określonych stanów emocjonalnych.  

– Stworzenie projektu plakatu do przedstawienia szkolnego, teatralnego, 
filmowego.

– Dopasowanie i tworzenie różnych narracji językowych do tych samych 
przedstawień wizualnych (np. zdjęć) oraz badanie wpływu tych narra-
cji na zmianę znaczenia obrazu.

– Wizualizacja wiedzy jako mnemotechnika; tworzenie multimedialnej 
i/lub hipermedialnej reprezentacji wiedzy.

Obraz w procesie kreowania tożsamości  
– Przekazywanie informacji o osobie, firmie, instytucji poprzez sposób 

organizowania użytkowanej przez te podmioty przestrzeni (słuchacze 
zwracają uwagę na funkcje pełnione przez przestrzeń, charakterystycz-
ne elementy wystroju wnętrz i kolorystykę, typ wyposażenia i mebli 
itp.).

– Inicjowanie projektów wizualnych (np. badanie kultury grafficiarzy) 
opartych na współpracy z informatorami (członkami danej społeczno-
ści, której poświęcony jest projekt).

Zastosowanie obrazów w badaniach społecznych
– Charakterystyka poszczególnych generacji i świata ich życia (wiek XX 

i pierwsza dekada XXI wieku) poprzez dominujące medium. 
– Projektowanie badań nad formami komunikacji wizualnej w Interne-

cie.
– Rekonstrukcja historii (np. rodzinnych, lokalnych) na podstawie za-

stanych materiałów wizualnych, np. obrazów, fotografii, pocztówek, 
filmów. 
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– Analiza szaty graficznej towarów codziennego użytku i towarów luk-
susowych pod kątem informacyjno-estetycznym oraz w odniesieniu do 
cech potencjalnego konsumenta tych produktów (jaki obraz użytkow-
nika projektują te produkty?).

– Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat atrybutów i prze-
jawów istnienia społeczeństwa spektaklu, społeczeństwa nadzoru, spo-
łeczeństwa sieci, społeczeństwa ekranów i monitorów.

– Poszukiwanie przedstawień wizualnych związanych tematycznie z wy-
branym okresem historii/ wydarzeniem historycznym (np. zdjęć, pocz-
tówek, plakatów, komiksów, map, grafik).

– Tworzenie wywiadów z zastosowaniem fotografii.
– Interpretacja reklam drukowanych pod kątem obecnych w nich ste-

reotypów społecznych, zwłaszcza negatywnych stereotypizacji doty-
czących płci, narodowości, orientacji seksualnej, wyznań religijnych, 
wieku, sprawności intelektualnej oraz motorycznej.  

– Analiza zawartości fotoblogów pod kątem obrazu, jaki kreują na swój 
temat ich autorzy. 

– Analiza stylów architektonicznych oraz zasad projektowania przestrze-
ni prywatnych i publicznych w powiązaniu z cechami poszczególnych 
epok, tendencji kulturowych, społecznych i ekonomicznych.

Przykładowe propozycje zadań korespondują także z „Podstawą pro-
gramową przedmiotu wiedza o kulturze”. Do celów kształcenia (wymagania 
ogólne) zalicza się: a) odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nim 
informacji, b) tworzenie wypowiedzi (przy wykorzystaniu różnych mediów, 
systemów reprezentacji oraz systemów semiotycznych) oraz c) analiza i in-
terpretacja tekstów kultury. Przyjrzyjmy się zaleceniom tego dokumentu:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
Uczeń odbiera teksty kultury i wykorzystuje informacje w nich zawarte 
z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane. Uczeń tworzy 
wypowiedzi, celowo posługując się różnymi mediami (słowo mówione i pisane, 
obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, widowisko, środki multime-
dialne); […] Uczeń posługuje się pojęciem kultury rozumianej jako całokształt 
ludzkiej działalności; analizuje i interpretuje teksty kultury – potoczne prakty-
ki kultury, a także dzieła sztuki.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:
1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (litera-
turę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych me-
diów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;
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2) wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, spo-
łeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną);
3) analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, 
wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin 
sztuki;
4) analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi 
pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
5) charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowi-
sko);
6) wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, 
obraz malarski, fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz 
użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia);
7)  wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, 
aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, ani-
macja);
8) lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory ma-
terialne, dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone 
i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);
9)  samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, 
bibliotekach.

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
1) wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich 
praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł 
sztuki);
2) wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla 
poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, 
odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);
3) przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, 
forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z sze-
roko pojętymi problemami kultury współczesnej;
4) bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, anima-
cyjnych, społecznych i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, 
gazetka szkolna, kulturalna akcja charytatywna);
5) organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórcą 
kultury, przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tra-
dycji lokalnej lub regionalnej);
6) określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasad-
nia je w dyskusji;
7) dba o  ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa kulturo-
wego.
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3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:
1) odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury ro-
zumianej jako całokształt dorobku ludzkości, ze zrozumieniem używa określeń: 
kulturowy i kulturalny;
2)  rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kul-
tury; 
3) odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty mate-
rialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (ro-
dzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);
4) interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, 
osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski);
5) dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną 
i obyczajami epoki, w której powstało;
6) posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, na-
rodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich 
w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych;
7) wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europej-
ską, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach37.    

Przedstawione propozycje działań rozwijających wrażliwość wizualną 
mogą być skoncentrowane na analizie współczesnych elementów kultury 
i komunikacji wizualnej (analizy synchroniczne) lub ukierunkowane na ba-
dania przemian w zakresie form, wzorców i przejawów tych aktywności (ba-
dania diachroniczne). Część z nich dotyczy wizualnych reprezentacji wiedzy 
oraz badania konkretnej społeczności poprzez zastane i kreowane przekazy 
wizualne; wybrane zadania wymagają przyjęcia postawy obserwatora, pod-
czas gdy inne (w większym stopniu) – twórcy, kreatora. Preferuje się jednak 
krzyżowanie metod (synchronicznej i diachronicznej) oraz aktywizowania 
obu wymienionych postaw w celu wykształcenia możliwie pełnej, dojrzałej 
i wieloaspektowej umiejętności interpretowania, analizowania, oceniania 
i kreowania nowych przekazów wizualnych w formie projektów indywidual- 
nych i społecznościowych. Jednocześnie sama problematyka kultury wizual- 
nej, jak również zaproponowane powyżej zadania rozwijające kompetencję 
wizualną mogą być podejmowane na poziomie nauczania podstawowego 
i średniego – w kontekście różnych przedmiotów, tzn. wychowania plastycz-
nego, historii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie itp., dopóki nie zostanie 
pozytywnie rozstrzygnięta kwestia istnienia autonomicznego przedmiotu: 
edukacja medialna lub edukacja medialna i informacyjna.    

37 Edukacja artystyczna w  szkole podstawowej, gimnazjum, liceum. Podstawa programowa 
przedmiotu wiedza o kulturze, Warszawa 2009, s. 47–48. 
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Istotnym elementem kompetencji wizualnej jest także wytwarzanie wi-
zualności (faktów wizualnych) oraz strategie ich prezentacji oraz archiwi-
zacji. Kiedy omawialiśmy kwestie (filozofii) reprezentacji podstawowym, 
kontekstem odniesienia była relacja między obrazem a jego desygnatem; gdy 
mówimy o wytwarzaniu wizualności, uruchamia się perspektywa refleksyjna 
podkreślająca rolę podmiotu twórczego i jego dyspozycji w procesie kreowa-
nia fenomenów wizualnych. Refleksyjność oznacza centralną rolę podmiotu, 
którego subiektywność wpływa na tworzenie określonej formy widzialności, 
a następnie sposobów ich kontekstualizacji, narratywizacji, przedstawienia. 

Równoczesnie, kiedy chcemy badać daną społeczność (np. grupę, sub-
kulturę), można wykorzystać wizualność na trzy sposoby: użyć tekstów zasta-
nych (np. fotografie, rysunki, szkice, filmy); skłonić przedstawicieli tej spo-
łeczności do wykonania autorskich przekazów (zgodnie z ustaloną techniką, 
tematyką) oraz współpracować z nimi w celu tworzenia projektów opartych 
na kooperacji. W tym ostatnim przypadku badacz poznaje lokalne konwen-
cje tworzenia przedstawień wizualnych, a zatem zaznajamia się z elementami 
lokalnej kultury wizualnej. 

4.9.3. Metody wizualne w gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy 

Istotnym elementem kompetencji wizualnej jest również nauczenie słu-
chaczy korzystania z metod wizualnych w celu gromadzenia wiedzy na temat 
różnych aspektów rzeczywistości społecznej. Z kolei w celach przekazywania 
wiedzy oraz jej poznawczego opracowywania i stosowania w praktyce wyko-
rzystuje się – obok metod tradycyjnych – także techniki aktywizujące proce-
sy uczenia się. Stożek zapamiętywania Dale’a obrazuje rolę (proporcjonalny 
wkład) każdej z tych metod w proces zapamiętywania materiału. Warto pod-
kreślić, iż poniższe ustalenia są istotne dla wszystkich nauczycieli zaintere-
sowanych rozwijaniem własnego warsztatu metodycznego.              

Wśród ważnych technik aktywizowania słuchaczy istotne miejsce zaj-
muje także przekład informacji na różne systemy komunikacyjne, w formie 
różnych reprezentacji medialnych. Ten sam komunikat może być zatem 
wyrażony w postaci: tekstu pisanego, przekazu wizualnego czy audialnego. 
Odbiór tej samej informacji, lecz w różnych postaciach determinuje sposób 
zapamiętywania danych, wspomaga efektywność w zakresie ich przywoły-
wania i aktualizacji. Podwójne czy nawet wielorakie kodowanie informacji 
sprzyja bowiem – jak udowadniają psychologowie uczenia się – reminiscencji 
w rozpoznaniu odroczonym38.   

38 Z. Włodarski (red.), Psychologia uczenia się, Warszawa 1996, s. 342.
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zapamiętujemy  
na dłużej  zaangażowanie 

10% tego co czytamy czytanie percepcja 
werbalna 20% tego co słyszymy słuchanie 

30% tego co widzimy oglądanie ilustracji 
bierne 

percepcja 
wizualna 

50% tego co słyszymy  
i widzimy 

oglądanie filmów 

oglądanie eksponatów 

oglądanie pokazów na żywo 

70% tego co mówimy  
i zapisujemy 

udział w dyskusji percepcja / 
 uczestnictwo wygłaszanie referatu 

90% tego co mówimy  
i robimy 

odgrywanie przedstawień dramatycznych czynne 
 

wykonywanie 

projektowanie i przygotowanie doświadczeń 

własnoręczne wykonanie, prezentowanie  komentowanie 
eksperymentów 

 

 

 

Schemat 5. Piramida zapamiętywania Dale’a

 

 

5%   – Wykład 
10% – Czytanie 
20% – Metody  
audiowizualne 

30% – Demonstracje 
50% – Gry dyskusyjne 

70% – Praktyka i działanie 
90% – Natychmiastowe 
wykorzystanie wiedzy  

– uczenie innych 

Schemat 6. Stożek zapamiętywania Dale’a

Źródło: http://www.google.pl/search?q=sto%C5%BCek+dale”a&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo 
=u&source=univ&sa=X&ei=tk1oT8SGL6Sl4gSBrID8CA&sqi=2&ved=0CCIQsAQ&biw= 
1024&bih=641 [dostęp 12.04.12]
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Umiejętność kodowania i dekodowania informacji w postaci różnych 
systemów semiotycznych (związanych z poszczególnymi mediami) umoż-
liwia rozumienie logiki działania samych mediów jako specyficznych ma-
szyn znakotwórczych/tekstotwórczych. Rozwój umiejętności w tym zakresie 
ułatwia także zrozumienie wszelkich praktyk adaptacyjnych, prowadzonych 
w obszarze współczesnej produkcji (audio)wizualnej oraz zjawisk interme-
dialnych. „Na zdanie Horacego, że «słabiej wzrusza umysły to, co wchodzi 
uszami, niż to, co podpada pod wierne oczy i co widz sam sobie opowiada», 
powoływało się wielu późniejszych cenzorów przedstawień wizualnych”39 – 
konstatuje Freedberg. 

4.10. Przemoc obrazów. Edukacja medialna  
 jako forma profilaktyki edukacyjnej

Warto jednak zauważyć, że praca „z” i „w obrębie” różnych przedsta-
wień wizualnych nie tylko zwiększa efektywność procesów uczenia się i za-
pamiętywania, ale może posłużyć do przygotowania użytkowników mediów 
w zakresie obrony przed tzw. przemocą ikoniczną40. Znając i prawidłowo 
rozpoznając mechanizmy oddziaływania przedstawień wizualnych na sferę 
emocji, postaw i działań ludzkich, a wcześniej mechanizmy konstruowania 
obrazu, łatwiej skutecznie bronić się przed ich wpływem na nasz sposób po-
strzegania świata i działania w obrębie rzeczywistości społecznej. Posiadanie 
kompetencji wizualnych pozwala skutecznie stawić czoła perswazyjności 
wizualnych przedstawień, choćby poprzez aktywizację praktyk rekonstruk-
cyjnych, analityczne i krytyczne dekodowanie przekazów ikonicznych, uru-
chamianie właściwych kontekstów interpretacyjnych, które ułatwiają zdy-
stansowanie się wobec elementów sfery wizualnej. 

W praktyce, tzn. w obszarze życia,  kompetencje te pozwalają również 
przeciwstawiać się korporacyjnym formom zawłaszczania przestrzeni pu-
blicznej. Opór przed tą właśnie formą przemocy ikonicznej przyjmuje choćby 
postać subvertising; „można chyba powiedzieć, że w każdym działaniu subver-
tisingowym chodzi o przejęcie semantycznej kontroli nad komunikatami, 
w które wszyta jest funkcja perswazyjna”41. Aby dokonać tego typu przejęcia, 
należy po pierwsze zauważyć zjawisko zawłaszczania, ocenić je negatywnie, 

39 D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z teorii i historii oddziaływania, tł. E. Klekot, 
Kraków 2005, s. 50.

40 A. Ogonowska, Przemoc ikoniczna: zarys wykładu, Kraków 2004.
41 R. Drozdowski, Obraza na obrazy…, s. 124. 



163

wyzwolić w sobie opór przed przemocą tego typu oraz motywację do prze-
ciwdziałania zjawisku. Po drugie, posiadać stosowne umiejętności w zakre-
sie „przeznakowania” komunikatów reprezentujących interes korporacji 
lub też tworzenia kontrkampanii subversingowych, które stylistycznie lub 
tematycznie nawiązują do przekazów korporacyjnych, lecz całkowicie zmie-
niają ich znaczenie. Posługiwanie się kompetencją wizualną w wielu przy-
padkach łączy się z upodmiotowieniem czy upełnomocnieniem użytkowni-
ków i twórców współczesnej kultury, dostarczając im narzędzi poznawczych 
do stworzenia swoistych wysp oporu. Jednostki dostrzegają performatywną 
rolę przekazów w przestrzeni publicznej, które – z założenia – mają wpływać 
na realne decyzje obywateli i konsumentów; potrafią przeciwstawić się tym 
wpływom, korzystać z tego samego asortymentu środków symbolicznych co 
przeciwnicy, a przez to zaznaczać swoją obecność, swoje własne stanowisko 
w obliczu prób zawładnięcia zbiorową wyobraźnią przez przekazy o wyraź-
nym ładunku perswazyjnym.     

Kompetencja wizualna staje się istotnym kapitałem społecznym i inte-
lektualnym, który powinien podlegać procesowi systematycznego wzrostu 
i rozwoju. Część z tych zadań realizuje się już w ramach edukacji formalnej, 
choćby na zajęciach z wychowania plastycznego, wiedzy o kulturze czy lek-
cjach języka ojczystego. Zagadnienia te zajmują jednak wciąż marginalne 
miejsce w obrębie realizowanych treści nauczania, a ich rozproszenie nie 
sprzyja raczej zdobywaniu bardziej pogłębionej wiedzy i umiejętności w tym 
zakresie. Edukacja medialna jest w dużej mierze pracą na gotowych tekstach 
współczesnej kultury wizualnej oraz ułatwia świadomy proces konstruowa-
nia autorskich przekazów opartych na systematycznie i metodycznie pogłę-
bianych kompetencjach wizualnych42. 

42 Niniejszy rozdział jest rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją artykułu, który ukazał się 
w książce: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, 
Poznań 2012.



Rozdział V

EDUKACJA MEDIALNA:  
MIĘDZY PEDAGOGIKĄ A MEDIAMI 

Edukacja medialna jest obszarem wiedzy i działań praktycznych, który 
obejmuje problematykę wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz medio-
znawstwa. Po stronie pierwszej z wymienionych (pedagogiki) lokują się 
przykładowo takie kategorie opisowe/analityczne/badawcze, jak kształcenie, 
wychowanie, programy, treści i cele kształcenia, filozofie (ideologie) edu-
kacji i filozofie (ideologie) wychowania, instytucje i przestrzenie edukacyj-
ne, systemy oświatowe i koncepcje edukacyjne, model nauczyciela i model 
ucznia oraz ich relacji w procesie edukacyjnym. Po drugiej stronie (medio-
znawstwa) można wymienić następujące subdyscypliny i zagadnienia : histo-
ria i teoria mediów, metody analizy przekazów medialnych, strategie komu-
nikacyjne w mediach i nowych mediach, mediamorfoza, kultura medialna 
– jako najważniejsze. 

5.1. Edukacja medialna w kontekście pedagogiki kultury 

Uniwersalnym atrybutem kompetencji medialnych jest zasada wykorzy-
stywania mediów do celów kształcenia i samokształcenia oraz rozwoju oso-
bowości, a pośrednio – zaspokajania indywidualnych potrzeb poznawczych, 
emocjonalnych, kulturowych i społecznych. Z tego względu idee edukacji 
medialnej są bliskie pedagogice kultury, w której podkreśla się właśnie za-
sadę kształcenia osobowości poprzez dobra kultury, czyli wychowywania do 
kultury i poprzez kulturę1. 

Priorytetowymi zadaniami w tym obszarze pedagogiki są: badanie zja-
wisk i nurtów kultury, kształcenie edukatorów i wychowawców do działań 
związanych z przygotowaniem człowieka do refleksyjnego korzystania z jej 

1 Por. S. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006.
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zasobów oraz tworzenia nowych dóbr kultury opartych na wartościach hu-
manistycznych. Chodzi zatem o trzy równorzędne cele i powiązane z nimi 
typy zadań, tzn.: rozumienie dziedzictwa kulturowego, umiejętności wyko-
rzystania tej wiedzy w życiu codziennym oraz tworzenie kultury dla przy-
szłych pokoleń. Do polskich prekursorów tego sposobu myślenia zalicza się 
m.in.: Bogdana Nawroczyńskiego, Sergiusza Hessena oraz Bogdana Sucho-
dolskiego. Sama zaś pedagogika kultury została uformowana na poglądach: 
Wilhelma Diltheya, Edwarda Sprangera, Georga Kerschensteinera, Teo-
dora Litta czy Hermana Nobla, w kręgu niemieckiej filozofii kultury „uj-
mowanej z punktu widzenia humanistycznego”2. Początków tego kierunku 
myśli pedagogicznej należy poszukiwać w tzw. zwrocie humanistycznym, 
jaki dokonał się na przełomie XIX i XX wieku w związku z odchodzeniem 
od przyrodniczo-naturalistycznego modelu poznania w humanistyce, oraz 
w poglądach filozoficznych Hegla3. Pedagogika kultury została ufundowana 
na rozróżnieniu między naukami o naturze i naukami o kulturze, zgodnie 
z ideą głoszącą, iż przyrodę wyjaśniamy, zaś ducha rozumiemy. Do podsta-
wowych kategorii terminologicznych rozwijanych przez ten kierunek peda-
gogiki zalicza się zatem: rozumienie, wartość i sens oraz koncepcję Bildung. 

Koncepcja Bildung w sposób bezpośredni nawiązuje do tradycji greckiej  
Paidei i rzymskiej Humanitas, przeświadczenia, iż człowiek – istota twórcza 
rozwija się i pogłębia w wyniku nieustannej wymiany z wartościami kreowane-
go universum kultury; staje się ono instancją edukacyjną, dzięki której wzboga-
ca się „tkanka ludzka”4.

Do kluczowych dzieł polskich pedagogów kultury określających kształt 
współczesnej refleksji naukowej związanej z tą problematyką zalicza się 
m.in.: Uspołecznienie kultury (1937) B. Suchodolskiego, Podstawy pedagogiki 
(1931) S. Hessena oraz Życie duchowe. Zarys filozofii kultury (1947) B. Nawro-
czyńskiego5. Trzeba podkreślić, iż zwłaszcza w poglądach Suchodolskiego 
akcentowana jest kwestia aktywnego udziału człowieka w nowoczesnych 
formach życia i działania kulturowego, społecznego i zawodowego jako pod-
stawa kulturowego rozwoju jednostki. Po II wojnie światowej – na gruncie 
pedagogiki kultury – dynamicznie rozwijała się właśnie idea edukacji kul-

2 I. Wojnar, Trwała obecność pedagogiki kultury, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogika kultury 
a edukacja kulturalna. Rozwój historyczny, aktualność, perspektywy, Lublin–Dęblin 1996, s. 16.

3 S. Wołoszyn, Pedagogika kultury nie wymaga restytucji – jest żywa, [w:] J. Gajda (red.), 
Pedagogika kultury…

4 I. Wojnar, Trwała obecność pedagogiki kultury…, s. 17.
5 J. Gajda, Pedagogika kultury – optymalną szansą ratowania zagrożonych wartości humani-

stycznych, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogika kultury... 



166

turowej, animacji kultury, a także problematyka uczestnictwa kulturowe-
go i wychowania estetycznego. Współcześnie pojęcie „pedagogika kultury” 
oznacza zarówno subdyscyplinę pedagogiki, jak również teorie kształcenia 
i wychowania, w obu jednak przypadkach – jak zaznacza Bogusław Milerski 
– „koncentruje się na procesach edukacji i socjalizacji kulturalnej, których 
celem jest kształtowanie osobowości kulturalnej, a dokładniej – kulturowej 
struktury osobowości”6. W węższym sensie, jak konstatuje pedagog, chodzi 
o edukację i socjalizację w zakresie różnych dziedzin kultury (np. muzyki, 
filmu, literatury czy teatru), w szerokim – o całość kultury symbolicznej 
(w tym kultury popularnej oraz różnych form życia społecznego)7. 

Z uwagi na fakt, że poznanie humanistyczne opiera się na rozumieniu 
rzeczywistości, czyli rozpoznaniu sensu w zobiektywizowanych przejawach 
życia duchowego (czyli w wytworach kultury), ważna jest perspektywa her-
meneutyczna. Stanowi ona podstawę kształcenia, i to zarówno treści kształce-
nia, jak i teorii uczenia się. Istotną rolę w tych procesach odgrywa rozumienie 
siebie i świata – pozwala to z kolei przeżywać i interpretować dobra kultury, 
co zwrotnie wpływa na rozwój osobowości interpretującego podmiotu. 

Edukację medialną należy postrzegać jako istotny obszar edukacji kul-
turowej, zaś kompetencje medialną i informacyjną jako element nadrzędnej 
kategorii, jaką jest kompetencja kulturowa. Tę ostatnią należy rozumieć za-
równo „jako odkrywanie i nadawanie znaczeń różnorodnym tekstom kultu-
ry”8 (czyli ich kontekstualizację, także w odniesieniu do indywidualnych do-
świadczeń życiowych podmiotu), jak i kreowanie własnych przekazów. Jak 
pisał bowiem Florian Znaniecki: „udział w kulturze jest normalnie udzia-
łem w tworzeniu kultury, choćby w drobnym stopniu”9. Pedagogika kultury 
– w tym ujęciu – jest wiedzą o edukacji kulturalnej. Korzenie tej ostatniej 
sięgają czasów oświecenia oraz uwidaczniają się w programie działań powsta-
łej w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Choć sam termin „edukacja 
kulturowa” wprowadzono na fali rozwoju pedagogiki kultury (przełom XIX 
i XX wieku, w Polsce w latach 20. i 30. XX wieku), to wcześniej przynaj-
mniej część z desygnatów tego pojęcia obecnych było w takich kategoriach, 
jak: „edukacja narodowa”, „wychowanie kulturowe”, „wychowanie estetycz-

6 B. Milerski, Pedagogika kultury, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 4. Subdysycypliny 
i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 69.

7 Tamże, s. 72–73.
8 A.Z. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompe-

tencji, Kraków 2003, s. 56. 
9 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.
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ne” czy „oświecenie”10. W naszym kraju powrócono do intensywnych stu-
diów nad tym zagadnieniem w latach 80. XX wieku11. 

Idee afirmowane przez ten nurt współczesnej pedagogiki, głównie ak-
tywizm, antyelitaryzm i demokratyzm kulturowy (dwie ostatnie zwłaszcza 
zajmujące ważne miejsce w poglądach Suchodolskiego), ściśle odpowiada-
ją bieżącym tendencjom socjokulturowym, np. model edukacji związany 
z transmisją tzw. dziedzictwa kulturowego zostaje zrównoważony przez ideę 
szkoły jako laboratorium życia społeczno-kulturowego. Celem kształcenia 
jest umożliwienie jednostce samorozwoju, przygotowanie do aktywnego ży-
cia społeczno-kulturowego oraz kooperacji społecznej. 

Obecnie zwraca się uwagę na potrzebę rozwijania teorii pedagogicznych 
w kontekście studiów kulturowych, zwłaszcza że – jak zauważają Zbyszko 
Melosik i Tomasz Szkudlarek – 

Studia kulturowe rozwinęły się w Wielkiej Brytanii w środowisku ludzi związa-
nych zawodowo z oświatą dorosłych. Szybko usamodzielniły się jako odrębna 
dziedzina badań i współcześnie rozwijają się dynamicznie zarówno w Wielkiej 
Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Ich rozwój w dużej mierze wiąże się 
z niekonwencjonalnym, interdyscyplinarnym i jednocześnie praktycznie zaan-
gażowanym podejściem do problematyki kultury. Współcześnie też obserwuje 
się ponowne ich zbliżenie z pedagogiką12.

Za kulturowym nachyleniem współczesnej pedagogiki przemawiają 
także względy praktyczne, np. coraz większą wagę przywiązuje się do roli 
doświadczeń kulturowych w kształtowaniu tożsamości jednostki oraz w jej  
rozwoju poznawczym, emocjonalnym czy społecznym. Współczesna wizja 
pedagogiki kulturowej związana jest z potrzebą humanistycznego kształce-
nia sensu largo. Związki człowieka, kultury i edukacji wyrażają choćby takie 
pojęcia, jak „kultura edukacji”, „edukacja kulturowa”, „pedagogika kultury”, 
„pedagogika z kultury” czy „pedagogika w kulturze”13. Pojawiają się także 
poglądy ukazujące tożsamość edukacji i pedagogiki, np. Melosik i Szkudla-
rek, powołując się na koncepcję Richarda Johnsona odnośnie do pola stu-
diów kulturowych, wskazują na istniejące analogie w perspektywie antropo-
centrycznej14. Tabela 37 ilustruje te zagadnienia. 

10 D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 15–16.
11 Tamże, s. 18.
12 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i  edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 

2009, s. 41.
13 M. Jaworska-Witkowska, Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i  ogarnięcia, 

Kraków 2009, s. 82. 
14 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja… 
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Tabela 37. Studia kulturowe i pedagogika

Studia kulturowe Pedagogika

Produkcja kulturowa Kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa 
w kulturze w roli producenta 

Teksty kultury Produkcja tekstów kultury 

Interpretacja tekstów kultury z wykorzy-
staniem posiadanych kompetencji

Interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem 
posiadanych kompetencji

Kultura przeżywana i relacje społeczne  
między wspólnotami dyskursywnymi

Odniesienie treści kształcenia do doświadczeń 
życiowych i kulturowych uczniów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja…, s. 41    

Z kolei David Buckingham i Julian Sefton-Green utrzymują, iż bry-
tyjskie studia kulturowe są podstawowym kontekstem dla celów i praktyki 
edukacji medialnej, zaś kultura popularna naturalnym przedmiotem zainte-
resowań związanych z obszarem form kształcenia i edukowania15. Tym tro-
pem podążają także autorzy książki Media Literacy in Schools: Andrew Burn 
and James Durran omawiają w swojej pracy kulturowo-semiotyczny model 
edukacji medialnej oraz analizują go w kontekście teorii kultury Raymon-
da Wiliamsa. Tabela 38 przedstawia główne założenia tego modelu, które 
będą przydane do dalszych studiów nad rozwijaną w tej publikacji koncepcją 
kształcenia kulturowo-medialnego.

Tabela 38. Kulturowo-semiotyczny model edukacji medialnej

Kontekst kulturowy Funkcje społeczne Procesy semiotyczne

Kultura życia codziennego (Lived) Kulturowe Dyskurs

Uniwersalna kultura reprezentująca tzw. 
wielką tradycję (selective tradicion) 

Kreatywne Design/produkcja

Kultura zrekonstruowana (recorded culture) Krytyczne Dystrybucja,
interpretacja

Źródło: A. Burn, J. Durran, Media Literacy in Schools, London 2007

Burn i Durran wychodzą z założenia, iż wszystkie formy edukowania 
(a zwłaszcza w zakresie mediów) mają charakter: 1) kulturowy, 2) krytyczny 
oraz 3) kreatywny. Użytkownicy kultury korzystają z 1) zasobów, systemów 
wartości, idei kulturowych; 2) wykorzystują swój gust, smak, preferencje 
i wiedzę do oceny produktów kulturowych, które nierozerwalnie wiążą się 
z ich tożsamością (pozycją podmiotową wobec tekstu); 3) w tym celu wyko-
rzystują operacje mentalne, które pozwalają im na dekodowanie istniejących 

15 D. Buckingham, J. Sefton-Green, Cultural Studies Goes to School, London 1994.
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tekstów, szukanie związków między nimi oraz produkcję własnych. Obaj 
autorzy podkreślają wkład Wiliamsa w uznanie kultury życia codziennego, 
a zwłaszcza kultury popularnej za istotny przedmiot nie tylko badań kultu-
rowych, ale także studiów i praktyki edukacyjnej. W jej ramach mieszczą się 
dwie pozostałe formy kultury: uniwersalna (elitarna) oraz ta zrekonstruowa-
na na podstawie materiałów archiwalnych. Zasługą Wiliamsa i brytyjskich 
badań kulturowych było przeciwstawienie się idei wielkiej tradycji prokla-
mowanej przez F.R. Leavisa, która ograniczałaby zakres kształcenia insty-
tucjonalnego wyłącznie do obszaru kultury wysokiej. Z kolei kultura zre-
konstruowana umożliwia: badania nad rozwojem poszczególnych mediów 
oraz zjawisk kulturowych w perspektywie historycznej, a także restytucję 
niektórych jej elementów, które funkcjonują w obrębie pierwszej z wymie-
nionych form kulturowych. W ten sposób tworzą się podwaliny archeologii 
medialnej, która łączy przeszłość z teraźniejszością w perspektywie takich 
zjawisk, jak intertekstualność, remake, covery, kultura remiksu. Edukacja 
medialna pełni zatem trzy podstawowe funkcje społeczne:

– kulturową, ponieważ obejmuje praktyki kulturowe, które są naszym 
udziałem; wpływa na nasz gust, odczuwanie kulturowych przyjemno-
ści oraz strategie kreowania tożsamości kulturowej; 

– kreatywną, gdzie podkreśla się, iż akt kreacji wpływa na przemiany 
autora tekstu, na jego poczucie potencji kulturowej, miejsca i znacze-
nia w świecie; poza tym kreatywność staje się istotnym fundamentem 
produkcji kulturowej reprezentowanej przez takie słowa-klucze, jak: 
reprezentacja, komunikacja, kompozycja całościowych przekazów;

– krytyczną, która współcześnie ogranicza się nie tylko do produkcji 
znaczeń i sensów, ale także własnych tworów kulturowych. Studia kul-
turowe ukazały użytkowników w nowym świetle: jako aktywnych pro-
ducentów: znaczeń, sensów, przekazów, a nie biernych konsumentów 
zastanej oferty kulturowej. 

Z kolei procesy semiotyczne (ostatnia część tabeli) obejmują:
– dyskurs: wiedzę o wybranym aspekcie rzeczywistości;
– design: wybór medium, modalności narracyjnej, konwencji gatunkowej 

jako specyficznych systemów sygnifikacji;
– produkcję:  wybór medium w znaczeniu środka produkcji i dystrybu-

cji przekazów;
– dystrybucję: kanały medialne i obiegi kulturowe, w których funkcjo-

nują przekazy medialne; 
– interpretację: zastanych tekstów kulturowych oraz własnych (istnie-

jących i planowanych) w odniesieniu do potencjalnego odbiorcy/pu-
bliczności.
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W nawiązaniu do kulturowej koncepcji Raymonda Wiliamsa Burn 
i Durran proklamują trzyczęściową strukturę edukacji medialnej – przed-
miotem treści kształcenia według nich powinny być:

– instytucje medialne – przykładowe problemy: produkcja przekazów 
medialnych oraz ekonomiczne i polityczne konteksty ich powstawa-
nia; ideologia wpisana w te produkty przez ich nadawców i producen-
tów;

– tekst – przykładowe problemy: „język” i „gramatyka mediów”, prze-
kazów medialnych; ich budowa, zagadnienie reprezentatywności i re-
prezentacji tych przekazów;

– publiczność (odbiorcy/użytkownicy) – przykładowe problemy: spo-
łeczne konteksty użycia mediów, gusta, przyjemności, strategie inter-
pretacji.

Te wstępne rozważania dotyczące struktury kształcenia prowadzą obu 
autorów do dwóch ważnych konstatacji: po pierwsze, edukacja medialna 
powinna być związana z kształceniem wielu różnych kompetencji (multilite-
racy); po drugie, co bezpośrednio wiąże się z pierwszym założeniem, eduka-
cja medialna jest formą edukacji, która posiada swoje podtypy, np. edukację 
filmową czy edukację telewizyjną. O konieczności kształcenia multikompe-
tencji wspominają także członkowie The New London Group16. Zwracają 
oni uwagę na to, iż idea ta jest odpowiedzią na postępujące procesy globali-
zacji i lokalną różnorodność, rozwój społeczeństwa multikulturowego oraz 
rozwój mediów i kanałów komunikacyjnych. W tym kontekście piszą – jak 
zaznaczono wcześniej – o sześciu głównych elementach wspomnianej kom-
petencji: językowych, wizualnych, audialnych, gestycznych, prokesmicz-
nych znaczeń, których znajomość pozwala na kształtowanie społeczeństwa 
przyszłości (designing of social futures)17. 

O konieczności kształcenia wielu kompetencji medialnych, a zwłaszcza 
kompetencji komputerowej, wypowiada się także Douglas Kellner, który – 
powołując się na koncepcję Deweya, dotyczącą związku edukacji i demokra-
cji – wskazuje na szereg przemian społecznych, kulturowych i cywilizacyj-
nych, które wymagają gruntowej reformy systemu oświaty oraz programu 
edukacji. Wskazuje on na cele krytycznej pedagogiki medialnej związane 
z przygotowaniem społeczeństwa do pełnej partycypacji w życiu społecz-

16 The New London Group jest organizacją powstałą w 1994 roku, zrzeszająca naukow-
ców z krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Australia) zainteresowanych edukacją 
i pedagogiką, a  zwłaszcza kształceniem nowych kompetencji medialnych w odpowiedzi na 
wymogi współczesnej kultury i cywilizacji.

17 A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Future, „Harvard Educational Review” 
1996, vol. 66, no 1.
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nym i politycznym, a także aktywnego uczestnictwa w zjawiskach i proce-
sach kulturowych. Kellner dostrzega także możliwość rozwoju komunikacji 
międzykulturowej poprzez nabywanie specjalistycznych umiejętności pracy 
z nowymi mediami18. 

W dobie konwergencji mediów, jak sądzę, nie ma taki podział (medialny 
czy semiotyczny) głębszego uzasadnienia, ewentualnie ze względów praktycz-
nych, np. umiejscowienia tych form edukowania w obrębie programu szkoły 
czy uniwersytetu. Niemniej jednak istotny jest fakt, iż wszyscy wspomnia-
ni autorzy widzą potrzebę edukowania medialnego, wiążąc te kompetencje 
z aktywizmem społecznym i politycznym, rozwojem społeczeństwa obywa-
telskiego, globalnej ekonomii, społeczeństwa sieciowego i cyberkultury. 

5.1.1. Pedagogika kulturowa, pedagogika twórczości  
  a edukacja medialna: miejsca wspólne

Tabela 39. Pedagogika kultury i pedagogika twórczości 

Pedagogika kultury Pedagogika twórczości

Edukacja kulturowa Edukacja do twórczości 

Cele: przekazywanie wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturalnego, umiejętności oceny po-
szczególnych dóbr kultury oraz uczestnictwa 
we współczesnym życiu kulturalnym; upeł-
nomocnienie (wartości/znaczenia) różnych 
kultur oraz uwrażliwienie na relacje między 
wspomnianym dziedzictwem a współczesno-
ścią; kształcenie interkulturowe i wielokultu-
rowe; edukacja artystyczna i estetyczna oraz 
kształcenie do wartości: estetycznych, arty-
stycznych, moralnych, obywatelskich.   

Cele: przekazywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności służących rozwijaniu postawy 
i zdolności  twórczych oraz kreatywnego 
działania w różnych obszarach życia spo-
łecznego; umożliwianie jednostce zarówno 
realizacji pierwotnych potrzeb związanych 
z wszelką aktywnością człowieka wykracza-
jącą poza imitację i powtarzanie zachowań 
zastanych w przestrzeni socjokulturowej 
oraz samorealizację poprzez zachowania 
związane z kreatywnością o charakterze in-
nowacyjnym i transgresyjnym. 

Edukacja medialna jest formą edukacji kultu-
rowej ze względu na pełnione funkcje społecz-
ne: kulturową, kreatywną, krytyczną. Kładzie 
nacisk na rozwój umiejętności w zakresie kry-
tycznego i świadomego poruszania się w prze-
strzeni kultury (zwłaszcza kultury medialnej) 
oraz swobodnego korzystania z jej zasobów.   

Edukacja medialna jest formą edukacji do 
twórczości, ponieważ akcentuje rolę indywi-
dualnych i kolektywnych działań człowieka 
w obszarze kultury medialnej, które prowa-
dzą do wytworzenia kolejnych dóbr kultury, 
przekazów medialnych oraz form komuni-
kacji społecznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3. Subdyscypliny wiedzy pedago- 
gicznej, Gdańsk 2006

18 D. Kellner, New Media and New Literacies: Reconstructing Eduaction for the New Mille- 
nium, http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner [dostęp 16.12.2011]. 
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Edukacja medialna jest – jak zaznaczono w tabeli – formą edukacji kul-
turowej, zwłaszcza w jej modelu antropologicznym, w którym kładzie się 
nacisk na wiedzę o kulturze jako wiedzę o świecie człowieka. Dla edukacji 
medialnej istotne są (analogicznie jak dla edukacji kulturowej) trzy wymiary 
wiedzy o kulturze: antropologiczny, komunikacyjny i obszar związany z ani-
macją kulturową oraz – co oczywiste – oba aspekty: komunikacyjny i me-
dialny19. Z pedagogiką twórczości z kolei łączy edukację medialną zespół 
celów związanych z rozwojem postawy twórczej oraz stwarzaniem takiego 
środowiska edukacyjnego, które sprzyja wyzwalaniu działań kreatywnych 
sprzyjających zarówno rozwojowi jednostki, jak i wspomaganiu gratyfikacji 
jej potrzeb związanych z samorealizacją. 

5.2. Edukacja medialna w kontekście pedagogiki 
kultury popularnej

Pedagogika kultury popularnej jest jedną z najmłodszych subdyscyplin 
pedagogicznych, której dynamiczny rozwój nastąpił jako rezultat przełomu 
postmodernistycznego w humanistyce  oraz powiązanych z nim zjawisk. 

Pojęcie „postmodernizm” funkcjonuje w trzech podstawowych kontek-
stach. Po pierwsze jako 

okres w rozwoju kultury następujący po okresie modernizmu, liczonego od 
schyłku XIX w. (z główną fazą 1910–30) do połowy XX w., zapoczątkowany 
w latach 60. XX w. na gruncie literatury amerykańskiej, później rozwijający się 
także w Europie Zachodniej; w tym znaczeniu stosują je najczęściej krytycy li-
teratury (L. Fiedler, I. Hassan), sztuki (R. Krauss), architektury (Ch. Jenks); po 
drugie, jako: „epoka kulturowo-cywilizacyjna następująca po epoce nowocze-
sności, liczona od narodzin oświeceniowego światopoglądu w XVIII w., do lat 
60. XX w.; jednym z głównych problemów myśli postmodernistycznej jest ko-
nieczność odrzucenia bądź możliwość krytycznego przewartościowania oświe-
ceniowego dziedzictwa; takie rozumienie pojęcia postmodernizm nałożyło się 
na wcześniejszy literacko-artystyczny jego sens i rozprzestrzeniło głównie we 
Francji (J.F. Lyotard – autor raportu Kondycja ponowoczesna 1979, wydanie pol-
skie 1997, J. Derrida, G. Deleuze, J. Baudrillard), a następnie na powrót w USA 
(H. Silverman, R. Rorty); po trzecie w kontekście hasła „kondycja postmoder-
nistyczna”, a więc [chodzi o – A.O.] uwarunkowania sytuacji społecznej, ekono-

19 P. Rodak, Antropologia, komunikacja, animacja – trzy wymiary „wiedzy o kulturze”, „Kul-
tura Współczesna” 2006, nr 2 (48).
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micznej, mentalnej w obecnym postindustrialnym, wyrafinowanym technolo-
gicznie stanie zachodniej cywilizacji20. 

Wspomniane zmiany społeczno-kulturowe zauważalne i doświadczane 
w różnych przestrzeniach współczesnej nauki oraz praktyki życia codzienne-
go nałożyły na pedagogikę obowiązek ich uwzględnienia w proklamowanych 
przez tę dyscyplinę wizjach kształcenia oraz podejmowania interwencji pe-
dagogicznej. 

W odniesieniu do pedagogiki kultury popularnej zmiany te dotyczą 
dwóch zasadniczych obszarów: treści kształcenia oraz form edukowania, 
w tym zmian w zakresie rozumienia roli nauczyciela i pedagoga. W obrębie 
pierwszego z wymienionych (treści kształcenia) podkreśla się konieczność 
włączania kultury popularnej jako fundamentu kształtowania się tożsamości 
zwłaszcza młodych generacji, określanej jako poptożsamość, oraz odejście od 
postawy negatywnie wartościującej twory tej kultury, zwłaszcza w odniesie-
niu do tzw. kultury wysokiej (elitarnej). W ramach nowej postmodernistycz-
nej optyki badania zależności między treściami różnych obiegów kulturo-
wych zwraca się uwagę m.in. zjawiska: intertekstualności, intermedialności, 
konwergencji, seryjności, kulturowego recyklingu oraz kultury remiksu, 
które w istotny sposób rzutują na obraz współczesnej kultury jako przedmio-
tu kształcenia .Według Johna Fiske’a tekst kultury popularnej:

– ma „wytwarzany” charakter: tekst taki jest łatwo odczytywany przez 
odbiorcę (posiada więc cechy tekstu czytalnego w rozumieniu Barthe-
sa), ale posiada także polisemiczną otwartość tekstu pisanego (w no-
menklaturze autora S/Z);

– posiada luki i luźne wątki, które sprzyjają wytwarzaniu znaczeń;
– jest podatny na czytanie, a nie odcyfrowanie21; 
– wykorzystuje gry komunikacyjne (np. językowe), dzięki czemu, wej-

ście w grę semiotyczną staje się źródłem przyjemności;
– cechują go: powtarzalność i seryjność oraz przesada i oczywistość;
– wykazuje wyraźnie związki z życiem codziennym; 
– jest przepełniony sprzecznościami, niedoskonałościami, niedopowie-

dzeniami22.
Te właśnie cechy, zdaniem Fiske’a, często deprecjonują kulturę popu-

larną jako przedmiot edukacji, podczas gdy – jak pokazuje praktyka społecz-

20 Hasło: Postmodernizm, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3960928 [dostęp  
03.12.11].

21 Fiske powołuje się na rozróżnienie M. de Certeau; odcyfrowanie oznacza tu odbiór 
tekstu zgodnie z intencją autora; czytanie zaś – kontekstualne dekodowanie go, poprzez co-
dzienne użycie języka i własną kulturę.

22 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tł. K. Sawicka, Kraków 2010.
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na – jest ona kluczowym elementem życia społecznego oraz kształtowania 
się różnych form tożsamości. Tym, co decyduje o jej ważności jest funkcjo-
nalność, a nie cechy estetyczne. Powstając „na styku życia codziennego i za-
sobów kulturowych dostarczanych przez kapitalizm”23, kultura popularna 
jest adekwatna, tzn. jest w stanie zaspokoić istniejące potrzeby kulturowe, 
a także pobudzać do różnych form twórczości semiotycznej (por. twórczość 
fanowską) oraz umożliwia elastyczne sposoby popkulturowej konsumpcji. 

W tym kontekście, na fali poststrukturalnych badań kultury popularnej 
oraz  tzw. zwrotu etnograficznego (przełom lat 70. i 80. XX wieku), doko-
nał się przełom w rozumieniu kultury popularnej, zwłaszcza w perspektywie 
postrzegania jej jako pola walki, wytwarzania heteogeniczności, aktywnej 
i krytycznej praktyki  kulturowej, pretekstu do artykulacji alternatywnych 
głosów wyrażających sprzeciw wobec – manifestowanych w przekazach kul-
turowych stosunków władzy. Następuje także odwrót od myślenia o użyt-
kownikach w kategoriach pasywanych odbiorców odgórnie narzuconych 
systemów znaczeń na rzecz kulturotwórczej, edukacyjnej i politycznej roli 
„oddolnych” praktyk kulturowych oraz mechanizmów semiotycznego oporu 
w stosunku do narzucanych znaczeń oraz związanych z nimi ideologii24. 

W kontekście drugiego obszaru (roli nauczyciela i pedagoga) podkreśla 
się fakt, iż współcześnie jest on tłumaczem rzeczywistości społeczno-kultu-
rowej, który – korzystając z doświadczeń uczniów – pomaga im je w pełni 
zrozumieć, dostarczając różnorodnych kontekstów interpretacyjnych, oraz 
przygotowuje ich do refleksyjnego, krytycznego i aktywnego udziału w roli 
producentów (treści) kulturowych25. Edukację w kulturze postmoderni-
stycznej – jak konstatuje Zbyszko Melosik – cechuje m.in.: odwrót od mo-
dernistycznego (elitarnego i reprodukującego) modelu kształcenia, zwrot 
w kierunku różnorodności kulturowej i etnicznej, uwzględnianie doświad-
czeń i perspektyw życiowych grup zajmujących niższą pozycję w hierarchii 
społecznej (które w tradycyjnym modelu kształcenia nie miały szans na 
osiągniecie życiowego sukcesu); ponadto dochodzi do przewartościowania 
wiedzy – nie jest ona już postrzegana jako homogeniczna i uniwersalna, 
lecz relatywna, kontekstualna, partykularna, uwikłana w lokalne uwarun-
kowania, rozproszona, fragmentaryczna i zmienna. Dlatego też, jak zauważa 
przywoływany pedagog, nauczyciel przestaje być dystrybutorem prawdy (jak 

23 Tamże, s. 133.
24 W tym kontekście por.: Z. Melosik, Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika, 

[w:] A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i spo-
łeczno-kulturowe, Kraków 2010; J. Barański, Rola antropologii w badaniach kultury popularnej 
i tożsamości, [w:] A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna… 

25 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
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w modelu edukacji modernistycznej), a staje się tłumaczem różnych jej re-
prezentacji i uwarunkowań społecznych, politycznych, historycznych; post-
modernistyczny edukator przybliża zatem rozmaite polityki czy też ideologie 
reprezentacji. Adaptacji tych założeń doszukiwać się można w wielu ważnych 
nurtach współczesnej pedagogiki, np. w krytyczno-postmodernistycznej pe-
dagogice pogranicza Henry’ego Giroux, pedagogice postkolonialnej Petera 
MacLarena oraz w ramach pedagogiki postkrytycznej26. 

Tym samym, zarówno w zakresie treści, jak i form kształcenia, pod-
kreśla się w tej subdyscyplinie pedagogiki konieczność zbliżenia instytucji 
edukacyjnych do materii i praktyk społecznych życia codziennego. Te ostat-
nie (a zwłaszcza kultura popularna) są nie tylko podstawowym fundamen-
tem tożsamości kolejnych generacji, ale też kontekstem i treścią dialogu 
generacyjnego i międzypokoleniowego, co widać choćby w języku młodego 
pokolenia, ich stylu życia czy autorskich przekazach medialnych27. Stano-
wią one ważny zapis i świadectwo nowej wrażliwości i nowych strategii do-
świadczania świata. Paradoksalnie włączanie elementów kultury popularnej 
do procesu edukacyjnego, czyli tzw. pedagogizacja mediów oraz kolonizacja 
popkultury28, często budzi opór wśród samych uczniów i studentów, którzy 
kojarzą te treści ze sferą czasu wolnego, przyjemnością i niechętnie godzą 
się na poddanie ich szkolnemu czy akademickiemu rygorowi, zwłaszcza gdy 
niszczy on pierwotne nacechowanie pozytywnymi emocjami i konotacjami.   

5.3. Edukacja medialna w kontekście pedagogiki krytycznej

Założenia pedagogiki krytycznej i geneza tego ważnego nurtu współcze-
snej myśli pedagogicznej doczekały się już obszernych omówień i opracowań 
także w Polsce29. W związku z tym warto zwrócić uwagę wyłącznie na miej-
sca wspólne edukacji medialnej i pedagogiki krytycznej. Po pierwsze, podej-
mują one krytyczną refleksję nad rolą oświaty i systemu edukacji w rozwoju 

26 Z. Melosik, Pedagogika kultury popularnej, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3. Sub-
dyscypliny..., s. 143–145. 

27 W tym kontekście por. też: W. Jakubowski, E. Zierkiewicz (red.), Edukacyjne konteksty 
kultury popularnej, Kraków 2002.

28 W tym kontekście por. A. Ogonowska, Kultura popularna, „Nowa Polszczyzna” 2005, 
nr 2 (42), s. 46.

29 Por. np. T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki krytycznej, [w:] T. Szkudlarek, B. Śliwer-
ski (red.), Wyzwania pedagogiki krytycznej i  antypedagogiki, Kraków 2000; tenże, Pedagogika 
krytyczna, [w:]  Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki, Warsza-
wa 2003; H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki 
radykalnej, Kraków 2010.
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człowieka jako istoty społecznej i podmiotu politycznego. W tym obszarze 
badań pojawiają się pytania o to, jak rozwijać indywidualność i niezależność 
jednostki w ramach kształcenia instytucjonalnego, tak by uzyskana wiedza 
i kompetencje pozwalały na w pełni podmiotowe funkcjonowanie człowie-
ka we współczesnej przestrzeni socjokulturowej. Ponadto, zdaniem pedago-
gów krytycznych, wszelkie formy uczenia się i zdobywania wiedzy powinny 
składać się na całokształt aktywności umożliwiającej podmiotom rozumienie 
i przekształcanie świata. Pedagogika jest w tym ujęciu traktowana jako forma 
politycznej i moralnej działalności praktycznej; na przeciwległym biegunie  
sytuują się techniczne i uprzedmiotawiające działania edukacyjne podejmo-
wane w służbie korporacyjnej kultury. Celem edukacji medialnej, podobnie 
jak i pedagogiki krytycznej, jest uruchomienie w uczniach zdolności kry-
tycznego myślenia przy wykorzystaniu takich narzędzi intelektualnych, 
które umożliwiają analizę zjawisk w kategoriach: zmiany, różnicy, postępu, 
emancypacji. 

Po drugie, pedagodzy krytyczni podnoszą zagadnienie ukrytych wymia-
rów procesów edukacyjnych, które prowadzą do reprodukcji (kulturowej, 
społecznej i ekonomicznej) istniejącego systemu społecznego. Pedagogi-
ka krytyczna, jako pewien projekt edukacji zaangażowanej w kwestie spo-
łeczno-polityczne, jest walką przeciwko fundamentalizmom i totalitarności 
przejawiających się w narracjach i dyskusjach zamykających możliwość od-
mienności, legitymizujących demagogię, ucisk czy przemoc symboliczną. 
Pedagogika, która nie obnaża tych form jawnej i ukrytej niesprawiedliwości, 
prowadzi wyłącznie, ich zdaniem, do utrwalania status quo. Edukacja medial-
na oparta na badaniach kulturowych i socjologii krytycznej także domaga 
się przebudowy istniejącego systemu kształcenia, poddania refleksji na nowo 
filozofii i celów edukowania; w jej obrębie także zwraca się uwagę na powięk-
szającą się przepaść między kulturą szkoły, doświadczeniem oraz wiedzą, 
jaką uczeń – w wyniku transmisji kulturowej – ze szkoły wynosi, ale z niej 
nie korzysta lub korzysta bezkrytycznie. Jej nieprzystawalność do doświad-
czeń i wyzwań pozaszkolnych przynosi szereg dalszych problemów psycho-
logicznych, społecznych i pedagogicznych. Prowadzi także do buntu, oporu 
i niechęci wobec szkoły, która nie odpowiada na współczesne wyzwania cy-
wilizacyjne. Tymczasem, jak twierdzi Henry A. Giroux, szkoła jest ważnym 
ogniwem sfery publicznej, zaś rolą edukacji jest rozwijanie różnorodnych 
kultur publicznych oraz afirmowanie różnych języków, doświadczeń i tożsa-
mości, wkraczanie w różne sfery kultury i uznawanie złożonej natury naszej 
tożsamości. W miejsce pedagogiki adaptacyjnej i tłumienia różnicy w imię 
utrzymania ideologii kultury dominującej oraz wizji szkoły jako instytucji 
reprodukującej stosunki społeczne proponuje się misję publiczną czynienia 
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społeczeństwa bardziej demokratycznym. W tym projekcie nauczyciel pełni 
rolę transformatywnego intelektualisty, który jest zaangażowany w działal-
ność publiczną oraz przyczynia się do rozwoju sfery demokracji; przestaje 
być urzędnikiem czy funkcjonariuszem instytucji edukacyjnej jako fabryki 
ładu, a staje się reformatorem społecznym i aktywizuje uczniów do działania 
w sferze publicznej na bazie rozwijanej wiedzy i kompetencji. 

Szkoły są czymś więcej niż zapleczem przedsiębiorstw –  stwierdza Giroux – 
Mają one o wiele bardziej radykalny cel edukowania obywateli, przez co też 
drugie podstawowe założenie edukacji radykalnej stanowi język możliwości. 
Wykracza to poza krytykę, ku wypracowaniu pozytywnego języka, służącego 
upełnomocnieniu człowieka [empowerment]30. 

W obydwu dziedzinach (edukacji medialnej i pedagogice krytycznej) 
podkreśla się, że szkoła, właśnie w obliczu rozwijającej się mediasfery, nie 
jest jedyną przestrzenią edukacyjną; akcentuje się konieczność posługiwa-
nia się wieloma kodami kulturowymi. Ta właśnie umiejętność wytycza prze-
strzeń dla nowych praktyk ideologicznych i relacji społecznych. Podkreśla 
się zatem performatywny wymiar kompetencji kulturowych, które umożli-
wiają równoczesnie dialog trans- i międzykulturowy, otwieranie się na róż-
nice oraz przeciwstawianie fundamentalizmom poznawczym oraz różnym 
formom symbolicznego gwałtu. 

Po trzecie, demaskując i demistyfikując wspomniane mechanizmy re-
produkcji i przemocy, pedagogika krytyczna podobnie jak edukacja medialna 
upomina się o nowy język, formy i strategie uczenia, które uskutecznią eman-
cypację jednostek, tzn. umożliwią uczniom rozwój kompetencji krytycznego 
myślenia i aktywnego działania społecznego. W ten sposób szkoła – z prze-
strzeni represyjnych oddziaływań systemu społecznego – przekształciłaby 
się w sferę publiczną, w której uczniowie – jak chce Henry Giroux – posługi-
waliby się „własnym głosem” i mieliby możliwość artykulacji własnych zróż-
nicowanych doświadczeń kulturowych, a także zdolni byliby do ujawniania 
konstruktywnego oporu. W kontekście tych postulatów, w ramach edukacji 
medialnej – jak sygnalizowano wcześniej – proklamuje się wprowadzenie 
elementów kultury popularnej,  która w dużym stopniu jest punktem odnie-
sienia w procesie konstruowania tożsamości (np. indywidualnej, grupowej, 
subkulturowej), przestrzenią komunikacji oraz formą realizacji: indywidual-
nych i społecznościowych projektów. Kultura masowa i popularna powinny 
być powiązane z kanonem, aby edukacja umożliwiła jednostce rozumienie 
świata. Chodzi jednak o tzw. kanon zdecentrowany, który – jak twierdzi 
Giroux – nie może być obiektem czci potwierdzającym autorytet dominu-

30 Tamże, s. 83.



178

jącej kultury, ale programem ułatwiającym zrozumienie zależności między 
wiedzą a władzą, narzędziem emancypacji i krytycznego dialogu z wiedzą. 
Istotne staje się zatem stawianie pytań ideologicznych, przykładowo: jak 
kanon wykorzystywany jest do wzmacniania poszczególnych form autory-
tetu? Jak kanon odnosi się do różnych odbiorców, którzy mają konkretne 
doświadczenia biograficzne i tożsamości kulturowe?  

Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwość przeciwdziałania przemocy 
symbolicznej (oraz przemocy ikonicznej) poprzez kształcenie umiejętności 
refleksyjnej interpretacji przekazów oraz tworzenia własnych produktów 
kulturowych. Edukacja medialna funkcjonuje zatem jako forma profilaktyki 
edukacyjnej i kompleksowej interwencji psychopedagogicznej nastawionej 
na podmiotowość jednostek oraz złożony charakter przestrzeni kulturowej. 

5.4. Edukacja medialna w kontekście nauk  
o komunikowaniu i mediach 

Niebagatelną rolę dla ukonstytuowania się edukacji medialnej odegrał 
także rozwój nauk o komunikowaniu i mediach, który utwierdził badaczy 
w przekonaniu o konieczności interdyscyplinarnego badania instytucji me-
dialnych, przekazów medialnych, kultury medialnej oraz związanych z nimi 
procesów społecznych, politycznych i kulturowych. Na tę perspektywę uj-
mowania edukacji medialnej wpłynęły zarówno przemiany samych mediów 
(mediamorfoza: od starych do nowych por. tabela 41), jak i przemiany w ob-
rębie medioznawstwa. Tę drugą kwestię obrazowo ujmuje tabela 40.

Tabela 40. Medioznawstwo i nowe studia nad mediami

Medioznawstwo Nowe studia nad mediami 

Skutki technologii są zdeterminowane 
społecznie

Natura społeczeństwa jest zdeterminowana 
technologicznie

Aktywni odbiorcy Interaktywni użytkownicy

Interpretacja Doświadczenie

Oglądanie Immersja

Przedstawienie Symulacja

Scentralizowane media Wszechobecne media

Konsument Uczestnik/współtwórca

Praca Zabawa

Źródło:  J. Dovey, H. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tł. A. Oksiuta, Kraków 2011, s. 4
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Tabela 41. Media 1.0 i Media 2.0

Media 1.0 Media 2.0

Stare (analogowe) media Nowe (cyfrowe) media

Konsumpcja Produkcja/partycypacja

Hierarchia Popularna demokracja

Studia nad mediami 1.0 Studia nad mediami 2.0

Kanon medialny Zróżnicowane gusta

Zachodnie media Globalne media

Analiza tekstualna i ekonomia polityczna Badanie publiczności

Konwencjonalne metody badawcze Jakościowe/ kreatywne metody badawcze

Odczytanie eksperckie Zwykli członkowie publiczności

Ludzie muszą być uczeni krytycznego 
myślenia

Ludzie podchodzą krytycznie do mediów

Źródło: D. Buckingham, Do We Realy Need Media Education 2.0? Teaching Media in the Age of Participary 
Culture, 2010, http://lboro.academia.edu/DavidBuckingham/Papers/692455/Do_we_really_need_media_
education_2.0 [dostęp 12.06.12]

Badania nad mediami i komunikowaniem społecznym są także bada-
niami nad kulturą: wystarczy wymienić trzy takie przełomy, które w zna-
czący sposób wpłynęły na współczesny stan badań i refleksji nad edukacją 
medialną. Zalicza się do nich: działalność szkoły frankfurckiej, powstanie 
Centrum Badań nad Kulturą Współczesną na Uniwersytecie w Birmingham 
oraz okres lat 80. XX w., kiedy studia nad mediami weszły w obszar eduka-
cji i pedagogiki, czego namacalnym dowodem jest książka Lena Mastermana 
Teaching the Media (1985). O związkach tych trzech obszarów pisze także Bo-
gusława Dobek-Ostrowska31. Referując współczesne badania nad komuniko-
waniem, autorka wyróżnia dwie szkoły: empiryczną i krytyczną, oraz tzw. 
inne teorie (determinizm technologiczny i hipotezę spirali milczenia). Do 
pierwszej zalicza: funkcjonalizm, teorię użytkowania i korzyści, szkołę Palo 
Alto (nurt antropologiczny i psychologiczny), interakcjonizm symboliczny, 
teorię porządku dziennego (agenda setting) oraz teorię kultury George’a Gerb-
nera. Do szkoły krytycznej: szkołę frankfurcką, teorię działania komunika-
cyjnego Jürgena Habermasa, ekonomię polityczną komunikowania, teorie 
hegemoniczne, teorie imperializmu kulturowego, studia kulturowe, struktu-
ralizm i semiologię.     

31 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s. 53–73.
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O ile jednak komunikolodzy są już niejako oswojeni z możliwością wie-
loparadygmatycznego badania mediów i procesów komunikacji społecznej, 
o tyle w zakresie badań poświęconych różnym aspektom kultury medialnej 
(w podejściu edukacyjnym) mamy do czynienia ze swoistą fragmentaryza-
cją postaw i działań badawczych, które nie składają się na spójną propozycję 
metodologiczną. Dlatego też poszczególne podejścia do edukacji medialnej 
będą się od siebie znacznie różniły. Różnice te dotyczą właśnie metod ba-
dania i „sposobów artykulacji” podobnych zagadnień, które są funkcją wyj-
ściowych domen dyscyplinarnych i paradygmatów badawczych reprezen-
towanych przez badaczy, które determinują pole ich refleksji naukowych 
i profilują kierunki podejmowanych badań. Zupełnie inaczej do tych samych 
problemów, np. badania przemian instytucji kina w XX i XXI wieku, będzie 
podchodził: historyk kultury, socjolog mediów czy filmoznawca. Przedsta-
wicieli różnych nauk zajmujących się kulturą medialną i jej kontekstami 
(np. kulturoznawcę, politologa, psychologa, estetyka, pedagoga) będą inte-
resowały – właśnie z perspektywy reprezentowanych przez nich dyscyplin 
i zainteresowań naukowych – często odmienne zagadnienia. Brak wspomnia-
nych przestrzeni dialogu, zwłaszcza między polskimi naukowcami, niweluje 
możliwość włączenia ich ustaleń do wielokontestowych badań związanych 
z edukacją medialną.

5.5. Edukacja medialna w kontekście psychologii mediów

Korzenie psychologii mediów sięgają prac amerykańskiego psychologa 
społecznego (pochodzenia niemieckiego) Hugo Münsterberga, który zaj-
mował się badaniem psychologicznego wpływu filmu na odbiorcę, a wyniki 
swoich obserwacji zawarł w książce Dramat kinowy: studium psychologiczne 
(1916). Drugim znanym prekursorem psychologii mediów był Louis Leon 
Thurstone, który stworzył skalę do pomiaru postaw wobec kina dla Payne 
Found Reasearch w 1928 roku. Wskazywał, iż film jest tym medium, które 
inspiruje młodych ludzi do aspołecznego zachowania. Obaj znani psycholo-
gowie społeczni ugruntowali główny przedmiot zainteresowań tej subdycyli-
ny psychologii, mianowicie: wpływ mediów na jednostki i grupy społeczne. 
Ich następcy wykorzystywali teorie, koncepcje i metody psychologiczne, aby 
zbadać oddziaływanie każdego medium komunikacji, przykładowo: na my-
ślenie, relacje społeczne, postawy, wartości i wierzenia ludzi na temat realne-
go świata społecznego.  

Przedmiotem zainteresowania psychologów mediów w kolejnych deka-
dach stały się zatem kolejne media (współcześnie: telewizja, Internet, telefo-



181

nia komórkowa) oraz związane z nimi przekazy medialne oraz strategie ko-
munikacji. Na przykład w latach 50. XX w. zainteresowano się telewizją oraz 
wpływem reklam na zachowania i postawy odbiorców. 

W rozwoju tej nowej sudyscypliny psychologii mieli także swój udział 
psychologowie dziecięcy, którzy zapoczątkowali badania nad negatywnym 
wpływem mediów masowych (głównie telewizji, a współcześnie Internetu 
i gier komputerowych) na umiejętność czytania oraz antyspołeczne zachowa-
nie dzieci i młodzieży. Stosunkowo wcześnie oskarżano także media masowe 
o to, iż promują negatywne wzorce osobowe, antyspołeczne systemy war-
tości, przemoc i niedojrzałe zachowania seksualne, przedstawiając je w po-
zytywnym kontekście. Zarzucono mediom, że przedstawiają nieprawdziwe 
obrazy rzeczywistości, które są jednak tak atrakcyjne dla odbiorców, że ci 
ostatni chętnie się z nimi identyfikują i przenoszą wybrane wzorce zacho-
wań do przestrzeni codziennego życia. Wraz z dynamicznym rozwojem gier 
komputerowych oraz różnych form komunikacji oferowanych przez Sieć 
psychologowie zaczęli badać negatywne skutki tych fenomenów medialnych 
dla rozwoju społecznego oraz rozwoju osobowości młodych użytkowników; 
wzrosło także zainteresowanie uzależnieniami od mediów (od Internetu – 
siecioholizm, cyberhazard, cyberseks itp.).    

Współcześnie wyróżnia się dwa główne paradygmaty psychologii me-
diów: pierwszy z nich – protekcjonistyczny – koncentruje się na ukazy-
waniu negatywnych skutków oddziaływania mediów na jednostki (głównie 
dzieci i młodzież) oraz na poszczególne sfery ich rozwoju. Paradygmat ten 
stanowi istotne źródło inspiracji dla zachowawczo (konserwatywnie) nasta-
wionych pedagogów, których studia teoretyczne i działania  pedagogiczne 
sprowadzają się do ukazania zagrożeń oraz ograniczania dostępu do mediów 
jako podstawowa forma interwencji psychopedagogicznej. 

Drugi paradygmat – eksperymentalny – koncentruje się na wpły-
wie poszczególnych mediów głównie na procesy poznawcze człowieka, re-
akcjach na bodźce (wizualne, audiowizualne, audialne) oraz na zjawiskach 
neurologicznych, które im towarzyszą. Prowadzone są badania nad wpły-
wem struktury mediów audiowizualnych na umysł odbiorcy, nad percepcją 
i wyobraźnią wizualną oraz psychologiczne badania odbioru programów 
telewizyjnych32. Próbuje się przenieść wyniki tych eksperymentów/badań 
empirycznych na praktyczne rozwiązania w obszarze codziennego życia, np. 
w szkoleniach dla pracowników mediów, głównie dziennikarzy. Centralnym 
punktem odniesienia obu tych paradygmatów jest człowiek i jego zachowa-
nie w konkretnych warunkach sytuacyjnych. Interpretacja tych zachowań 

32 P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych pro-
gramów informacyjnych, Lublin 2002.
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ma więc charakter interakcyjny: bierze się pod uwagę dyspozycje jednost-
ki oraz cechy sytuacji społecznej, w jakiej znajduje się podmiot. Kluczową 
formułą (i priorytetowym zadaniem) psychologii mediów jest zatem bada-
nie wpływu mediów m.in. na osobowość, rozwój poznawczy, emocjonalny, 
społeczny człowieka. Edukacja medialna nie jest subdyscypliną psychologii, 
a  jedynie – korzystając z dorobku psychologii mediów (i innych subdyscy-
plin psychologii, np. psychologii poznawczej czy rozwojowej) – koncentruje 
się na stworzeniu warunków do rozwoju  określonych kompetencji i wiedzy 
jednostki, opierając się na jej zasobach, np. określonym poziomie rozwoju 
procesów poznawczych. Ponadto edukacja medialna znajduje zastosowanie 
w obrębie obu wymienionych paradygmatów, ponieważ dostarcza psycholo-
gom wiedzy na temat cech mediów (gatunków, formatów, strategii komuni-
kacyjnych, zjawisk kulturowych związanych z nowymi mediami) oraz strate-
gii rozwijania kompetencji informacyjnych i medialnych. 

5.6. Kultura konwergencji: potencjał edukacyjny

Jednym z podstawowych atrybutów współczesnych użytkowników me-
diów jest z pewnością  mobilność: obrazów, informacji, odpadów i samych 
ludzi (rzeczywista i wirtualna, korporalna i wyobrażona) oraz związane z tym 
nowe pojmowanie miejsca i  własnego zakotwiczenia w świecie. O procesach 
tych pisali niezależnie od siebie badacze współczesnej kultury medialnej, 
zwracając uwagę na rozmaite jej komponenty (np. prędkość, ekstatyczną ko-
munikację, „plastyczne” tożsamości)33.   

Odpowiedzią na nowe potrzeby społeczne, ale także czynnikiem je napę-
dzającym jest proces konwergencji związany ze zmianą paradygmatu określa-
jącego relacje między treścią informacji a samymi mediami, między mediami 
korporacyjnymi a użytkownikami produktów medialnych i między samymi 
użytkownikami. Nowe technologie rozszerzają nie tylko możliwości two-
rzenia „rozmaitych globalnych «sieci i przepływów»”, jak zaznacza znawca 
socjologii mobilności John Urry34, ale także w znaczący sposób modyfikują 
rozumienie własnej indywidualnej sytuacji egzystencjalnej przez konkretną 
jednostkę. Okazuje się bowiem, iż zapóźnienie technologiczne określonych 
regionów kraju wynikać może nie tyle z biedy, bezrobocia strukturalnego 

33 Por. np. P. Virillio, Bomba informacyjna, tł. S. Królak, Warszawa 2006; tenże, Pręd-
kość i polityka, tł. S. Królak, Warszawa 2008; T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. 
Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002; S. Turkle, Life on the Screen: 
Identity in the Age of the Internet, NY 1995.

34 J. Urry, Socjologia mobilności, tł. J. Stawiński, Warszawa 2009, s. 11.
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i ogólnej niezaradności życiowej  mieszkańców (choć jest to jedna w ważnych 
przyczyn), ile z chęci zachowania możliwie długo starego porządku znanego 
im świata i obrona przed tym, co nowe, a więc nieznane i odczuwane jako 
zagrażające. Media są, przynajmniej intuicyjnie, przez nich postrzegane jako 
konkurencyjne źródło wartości i autorytetów, wiedzy na temat  porządku na-
tury czy relacji międzyludzkich; jako „coś” zgoła niepotrzebnego, co może 
podważyć aksjologiczne fundamenty, a nawet sens ich dotychczasowej egzy-
stencji. Równocześnie wiele popularnych przekazów medialnych (głównie 
tych o charakterze promocyjno-reklamowym) zachęca do fetyszyzowania 
technologii komunikacyjnych, część z nich to zwyczajnie dobrze wylansowa-
ne gadżety popkultury. Przekazy takie są przy tym rozpowszechniane w sze-
roko dostępnej sferze publicznej (np. jako forma reklamy outdoorowej). Jej 
przedmiotem są zarówno określone możliwości oferowane przez nowe tech-
nologie (np. telefonię komórkową), jak i programy czy stacje, głównie tele-
wizyjne (o czym wspomniano wcześniej). Obiektem  takich działań  współ-
cześnie jest przede wszystkim najbardziej „konwergentne” medium – telefon 
komórkowy. Jego możliwości są wykorzystywane z reguły tylko częściowo: 
użytkownicy komórek najczęściej eksplorują trzy jego funkcje: prowadzenia 
rozmów, wysyłania SMS-ów, ewentualnie robią – za pomocą aparatu – zdjęcia 
lub krótkie filmiki. Coraz częściej amatorskie materiały są wykorzystywane 
przez wielkie koncerny medialne (głównie telewizję i Internet) jako ilustra-
cje do bieżących serwisów informacyjnych. Współcześnie liczy się o wiele 
bardziej tzw. informacja z pierwszej ręki, nawet gdy jej autentyczność jest 
wątpliwa, a autor takiego przekazu próbuje wpisać się jedynie w hołubioną 
współcześnie poetykę atrakcji i autentyczności. 

Pojawia się oksymoroniczny w samym swym charakterze fenomen pro-
fesjonalnych amatorów, tzn. osób niezwiązanych zawodowo z żadnym me-
dium, a jednak posiadających umiejętności przerastające często kwalifikacje 
i umiejętności praktyczne etatowych pracowników. Część z nich (profesjo-
nalnych amatorów), najbardziej ambitnych i kompetentnych, często zosta-
ła zatrudniona przez media głównego nurtu, jeśli wykażą się wyjątkowymi 
umiejętnościami i pasją, np. w rozmaitych formach globalnej (np. sieciowej) 
współpracy nad „firmowym” produktem. Wiele firm, zwłaszcza w branży IT, 
„powierza” takie zadania zewnętrznym zespołom pasjonatów, którzy potra-
fią myśleć niestandardowo, są krytyczni wobec samych siebie i pracy pozo-
stałych członków zespołu, wzajemnie się motywują do działania w ramach 
tzw. projektu oraz aktywnie wykorzystują i zarządzają własnymi zasobami35. 

35 D. Tapscott, A.D. Wiliams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 
tł. P. Cypryański, Warszawa 2008.
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Dzięki tym atrybutom pasjonaci są w stanie pokonać konkurencję i nie ob-
ciążają firmy stałymi kosztami. 

Mamy również do czynienia wręcz z hegemonią amatora, jak w Web 2.0  
(z jednej strony) i katastroficzną oceną tego stanu rzeczy oraz jego wpływu 
na kulturę en globe (z drugiej)36.  Ten ostatni problem jest najczęściej opisywa-
ny w kontekście fenomenu Wikipedii, narodzin nowej kategorii ekspertów, 
wpływu społecznie (kolektywnie) tworzonej wiedzy na tradycyjne instytu-
cje i autorytety związane dotąd z jej produkowaniem, przechowywaniem 
i dystrybucją. Swoistym znakiem działalności tych ostatnich (tradycyjnych 
ekspertów) są: drukowane encyklopedie, naukowe biblioteki i księgarnie, re-
cenzowane publikacje, osoby ze stopniami naukowymi. W tym przypadku 
rzetelność związana z upływem czasu, wysiłkiem, często żmudną, wymagają-
cą wysiłku i zaangażowania pracą zostaje zastąpiona przez natychmiastową, 
atrakcyjną w formie informację, której wiarygodność przestaje być głównym 
atutem. Fenomen, często krytykowanej, Wikipedii być może polega jednak 
na czym innym, tj. na możliwości spontanicznej – w dużej mierze – współ-
pracy ludzi zamieszkujących różne regiony świata, którzy zajmują się opisy-
waniem i definiowaniem takich zagadnień, jakich nie sposób znaleźć w tra-
dycyjnych źródłach wiedzy. Ich udział w globalnym projekcie jest nie tylko 
wymierny, ale także podlega weryfikacji przez innych internautów korzysta-
jących z zasobów sieciowej encyklopedii. 

5.6.1. Formy korzystania z produktów medialnych

 Formy zaangażowania użytkowników w rynek medialny są rozmaite. 
Wielu konsumentów ma jedynie ambicję posiadania  technologii najbardziej 
nowoczesnej, mimo że nie wykorzystują nigdy jej możliwości i nawet nie 
mają takiego zamiaru w momencie wyboru konkretnej usługi lub sprzętu. 
Zakup towaru/ usługi/ oferty medialnej  pomaga osiągnąć określony typ toż-
samości, zaproponowany  przez współczesny rynek usług kulturowych. Na 
tym właśnie rynku mamy przede wszystkim do czynienia ze sprzedażą pa-
kietową lub tzw. ofertą podporządkowaną prawu seryjności. Cechą pierwsze-
go wariantu jest specyficzna kumulacja i nagromadzenie, drugiego – pewne 
wyczekiwanie na kolejne produkty, które wzbudzają nadzieję na osiągnięcie 
pełni, np. kompleksowej wiedzy na określony temat lub ekstatycznej atrakcji. 
Według pierwszego wariantu działają media poddane procesowi konwergen-
cji (komórka, Internet, telewizja), zgodnie z drugim – seriale telewizyjne i te 
przekazy medialne (czasopisma specjalistyczne, filmy w odcinkach, dodatki 

36 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tł. M. Bernatowicz, K. Topolska- 
-Ghariani, Warszawa 2007.
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do gazet związane z określonym tematem), które  pogłębiają zaangażowanie 
odbiorcy w proces konsumpcji. 

Młodzi użytkownicy nowych mediów wykazują prawdopodobnie więk-
sze kompetencje praktyczne związane z obsługą nowych technologii, a także 
wykorzystywania ich do produkcji własnych przekazów niż starsze pokole-
nia, dla których te zdobycze techniki stanowiły przedmiot co najwyżej wtór-
nej socjalizacji. Te podziały pokoleniowe nie są jednak bezwzględnie obowią-
zujące, choćby z uwagi na inne czynniki socjalne, polityczne i ekonomiczne, 
które determinują dostęp (fizyczny i mentalny) do nowych technologii. 
Dalszy rozwój mediów z pewnością wpłynie na powstanie nowych strategii 
komunikacyjnych, być może pogłębi istniejące podziały, zarówno w obrębie 
poszczególnych wspólnot dyskursywnych, jak i w skali globalnej, pomiędzy 
technologicznie (a często i ekonomicznie) marginalizowaną sferą społeczeń-
stwa a tymi jej członkami, którzy aktywnie rozwijają kulturę uczestnictwa. 
Z pewnością brak spójnej polityki państwa w dziedzinie edukacji medialnej 
upośledza zwłaszcza te grupy społeczne, które i tak mają utrudnioną sytuację 
życiową, nie mówiąc o dostępne do nowoczesnych form i treści kształcenia. 
Przymusowa marginalizacja w tej dziedzinie przynosi negatywne skutki dla 
najważniejszych sfer funkcjonowania człowieka: jego rozwoju osobistego, ale 
także udziału w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym kraju. 

5.7. Kultura uczestnictwa: nowe formy uczenia się 

Kultura uczestnictwa – jak pisze Henry Jenkins – to forma kultury z relatywnie 
niskimi ograniczeniami artystycznej ekspresji i obywatelskiego zaangażowania, 
silnie wspierająca produkcję i dzielenie się jej efektami oraz wybrane typy nie-
formalnego mentorstwa, gdzie zaangażowani uczestnicy dzielą się swoją wiedzą 
z nowicjuszami. W kulturze partycypacji uczestnicy wierzą także w istotę spo-
łecznego wkładu oraz czują pewien stopień społecznej więzi z innymi („przynaj-
mniej biorą pod uwagę opinię innych odnośnie do tego, co sami stworzyli”)37. 

Autor Kultury konwergencji wprowadza podział na najważniejsze formy 
kultury uczestnictwa. Tabela 42 przedstawia ich charakterystykę.

37 H. Jenkins i in., Confronting the Challenges of Participory Culture. Media Education for the 
21st Century, Massachusetts 2009, s. Xi (tłumaczenie własne). 
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Tabela 42. Kultura partycypacji i jej formy

Forma kultury partycypacji Opis

Przynależność (afiliacja) Formalne i nieformalne członkostwo w społecznościach 
wirtualnych skoncentrowanych wokół różnych typów me-
diów, np. Facebook, MySpace, tablic informacyjnych (mes-
sage board)

Twórczość (formy ekspresji) Produkcja nowych kreatywnych przekazów, np. przekazów 
wideo, tekstów fanowskich (fan fiction)

Społecznościowe formy roz-
wiązywania problemów

Wspólna praca w formalnych i nieformalnych zespołach, łą-
czenie zadań i rozwój nowej wiedzy, np. Wikipedia, aktyw-
ność tzw. spojlerów

Cyrkulacja (krążenie w obie-
gach medialnych)

Kształtowanie strumienia medialnego, np. podcasting lub 
blogowanie

Źródło: H. Jenkins i in., Confronting the Challenges…, s. Xi–Xii

Dynamiczny rozwój kultury uczestnictwa, wspierany przez konwergen-
cję mediów, stwarza niepowtarzalne szanse i korzyści edukacyjne związane 
nie tylko z kształceniem nowych kompetencji medialnych i kulturowych, 
ale także nowych postaw obywatelskich, etycznych i świadomości prawnej. 
Wśród korzyści edukacyjnych (w zakresie wymienionych sfer rozwoju jed-
nostki) pojawiają się: możliwość uczestnictwa w formalnych i nieformalnych 
wspólnotach edukacyjnych (np. mentorstwo sieciowe, konsultacje), działania 
w ramach projektów społecznościowych ukierunkowanych na różne cele, te-
matykę, sfery życia, zmiana nastawienia wobec zagadnień związanych z wła-
snością intelektualną oraz zarządzaniem własnymi zasobami społecznymi 
i produktami kulturowymi. Oddolne inicjatywy społecznościowe nie ozna-
czają, iż interwencje pedagogiczne są zbędne: przed edukatorami stoją nowe 
wyzwania związane m.in. z motywowaniem młodych ludzi do przyswajania 
i rozwijania nowych kompetencji kulturowych oraz ze stwarzaniem szans 
i środowisk edukacyjnych pozwalających intensyfikować te procesy. Ponad-
to nauczyciele i pedagodzy muszą w swoich działaniach brać pod uwagę pro-
blemy związane z cyfrowym i społecznym wykluczeniem, które upośledzają 
nie tylko rozwój poszczególnych podmiotów, ale też szansę budowania spój-
nego i dojrzałego społeczeństwa wiedzy. Pojawiają się także nowe kompe-
tencje medialne i umiejętności społeczne, które muszą być systematycznie 
przyswajane przez wszystkich użytkowników przestrzeni kulturowej. Tabela 
43 zawiera wykaz i opis tych nowych kompetencji.
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Tabela 43. Typy kompetencji w kulturze uczestnictwa

Typ kompetencji Opis kompetencji

Zabawa Umiejętność eksperymentowania z otoczeniem jako forma 
rozwiązywania problemów

Odgrywanie roli (performance) Umiejętność przyjmowania alternatywnych tożsamości 
w celach improwizacji i dokonywania odkryć

Symulacja Umiejętność interpretowania i konstruowania dynamicz-
nych modeli (odpowiedników) procesów zachodzących 
w realnym świecie

Dostosowanie Umiejętność tworzenia remiksów medialnych i tekstów na 
podstawie istniejących przekazów kulturowych

Wielozadaniowość Umiejętność „skanowania” środowiska i koncentrowania 
się na poszczególnych jego elementach

Podzielne procesy poznawcze 
(distributed cognition)

Umiejętność interakcji z narzędziami, które rozszerzają 
mentalne zdolności jednostki

Kolektywna inteligencja Umiejętność gromadzenia wiedzy oraz porównywania in-
formacji z innymi w celu osiągania wspólnych celów

Ocena Umiejętność oceny rzetelności i wiarygodności różnych 
źródeł informacji

Nawigacja transmedialna Umiejętność śledzenia przepływu historii i informacji 
w obrębie różnych modalności medialnych

Praca w sieci (networking) Umiejętność poszukiwania, syntetyzowania i deseminacji 
informacji  

Negocjacja Umiejętność przemieszczania się w obrębie różnych wspól-
not, respektowania różnorodnych perspektyw, opanowy-
wania i stosowania alternatywnych norm i reguł

Źródło: H. Jenkins i in., Confronting the Challenges…, s. XiV  

Kultura uczestnictwa funkcjonuje jako idealne środowisko edukacyjne, 
ponieważ opiera się nieformalnych interakcjach między podmiotami emo-
cjonalnie zaangażowanymi zarówno w procesy pozyskiwania wiedzy i roz-
wój związanych z tym kompetencji kulturowych, jak również chętnych do 
współpracy i mentorstwa, a więc dzielenia się swoimi zasobami (wiedzą, 
umiejętnościami z innymi). Wspomniane formy interakcji rozgrywają się 
między osobami o wspólnych zainteresowaniach, które naturalnie motywu-
ją ich do dalszej współpracy i własnego rozwoju poznawczego, społecznego 
i moralnego. Gdy porówna się tradycyjne i te nieformalne formy uczenia się 
i edukowania (por. tabela 44), okazuje się, że te drugie w większym stopniu 
kształtują pożądane współcześnie umiejętności, takie jak: zdolność do ko-
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operacji i pracy zespołowej, kreatywność, przywództwo merytoryczne, zaan-
gażowanie w życie wspólnoty.

Tabela 44. Tradycyjne uczenie i nieformalna edukacja

Tradycyjne uczenie Nieformalna edukacja

Uczenie konserwatywne oparte na ści-
słym podziale ról (uczeń, nauczyciel) 
i zadań oraz na procedurach 

Eksperymentalne poszukiwanie informacji; ela-
styczne korzystanie z możliwości oferowanych 
przez środowisko w poszukiwaniu takich opcji, 
które najlepiej odpowiadają na potrzeby jednost-
kowe

Stabilność treści kształcenia (realizacja 
programu)

Środowisko odpowiada na krótkoterminowe po-
trzeby i bieżące zainteresowania podmiotu

Biurokratyczne procedury z wyraźnie 
zaznaczoną hierarchią władzy

Zmienne co do struktury i pełnionych funkcji 
wspólnoty dyskursywne  

Pasywni i aktywni odbiorcy Interaktywni użytkownicy

Przyswajanie treści i interpretacja Doświadczenie i rozwijanie kompetencji

Konsumpcja wiedzy Uczestnictwo oraz współtworzenie wiedzy

Źródło: opracowanie własne

W kulturze uczestnictwa podkreśla się wartość złożonych i wielopo-
ziomowych relacji społecznych, które wyrażają się w: przynależności do 
określonych miejsc afektywnych (np. forów internetowych, Facebooka); 
wspólnotowym rozwiązywaniu problemów oraz udoskonalaniu istniejących 
produktów kulturowych czy produkcji nowych form medialnych. O ile isto-
tą rewolucji cyfrowej jest personalizacja mediów, o tyle kluczową zdobyczą 
kultury konwergencji i kultury partycypacji jest uspołecznienie mediów. 
Kształcenie kompetencji medialnych poszczególnych jednostek odbywa się 
zatem poprzez współpracę i networking oraz bazuje na zdobyczach tradycyj-
nej edukacji, do których Jenkins zalicza, oprócz umiejętności pisania i czyta-
nia, umiejętność: prowadzenia badań, technicznej obsługi mediów, zdolność 
krytycznej analizy tekstów kultury. Kompetencje medialne są zatem kompe-
tencjami wyższego rzędu i są wyzwalane przez dynamiczną mediamorfozę. 
W ramach tradycyjnej edukacji szkolnej uczeń powinien dowiedzieć się, jak: 
dotrzeć do książki czy artykułu z biblioteki, jak robić notatki i wykorzysty-
wać wtórne źródła informacji do badań własnych, jak ocenić wiarygodność 
tych źródeł, jak czytać mapy i grafy, jak dekodować różne formy reprezen-
tacji wiedzy, w tym także wizualne, jak odróżniać fakty od fikcji oraz fak-
ty od opinii i komentarzy, a także jak budować własną linię argumentacyj-
ną38. Oprócz wymienionych szczegółowo umiejętności badawczych istotne 

38 H. Jenkins i in., Confronting the Challenges…, s. 30. 
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są także umiejętności techniczne, które powinny stanowić przedmiot uwagi 
edukatorów – wśród nich warto wymienić np.: umiejętność logowania się 
do sieci, edytowania tekstów i materiałów audiowizualnych czy korzystania 
z różnych programów komputerowych. Tradycyjne uczenie się z kolei obej-
muje: konkretne treści, procedury i algorytmy działań, sposoby reprezen-
towania wiedzy, dekodowanie istniejących tekstów i języków, umiejętność 
decentralizacji poznawczej oraz analizy konkretnego problemu z różnych 
perspektyw.  

Nieformalna edukacja wspiera wszystkie klasyczne typy uczenia się, ta-
kie jak: obserwacja, naśladowanie (np. zachowań), powtarzanie (np. treści), 
eksperymentowanie, rozwiązywanie problemów (np. metodą prób i błędów), 
odgrywanie ról, symulowanie/projektowanie możliwych stanów rzeczy oraz 
rozpoznawanie prawidłowości (np. natury cyklicznej czy konsekwencji okre-
ślonych działań).

5.8. Zabawa: od przyjemności do zaangażowania

Wśród nowych kompetencji kulturowych Jenkins wymienia na pierw-
szym miejscu zabawę jako podstawową formę aktywności człowieka, któ-
ra sprzyja jego rozwojowi we wszystkich najważniejszych płaszczyznach: 
od rozwoju poznawczego do rozwijania kompetencji społecznych. Zabawa 
zresztą w różnych formach towarzyszy człowiekowi przez całe życie i nieod-
miennie nie tylko sprzyja doświadczaniu przyjemności, ale także służy wielu 
celom socjalizacyjnym i kulturowym. Kultura rozwija się w zabawie i jako 
zabawa: o tym przekonywali już klasycy ludologii, by wymienić choćby: Hu-
izingę (1955), Caillois (1961), Winnicotta (1971) czy Victora Turnera, o jej 
rozwojowym znaczeniu traktują także prace Lwa Wygotskiego. Współcze-
śnie podkreśla się, iż sytuacja zabawy i związane z nią emocje potęgują zaan-
gażowanie człowieka w wykonywane zadania oraz motywują go do poszuki-
wania i eksperymentowania ze środowiskiem, np. wirtualnym. 

Szczególną rolę odgrywa ona także w kulturze gier komputerowych, które 
z uwagi na wzrastające zainteresowanie młodzieży stają się istotną płaszczy-
zną zarówno socjalizacji, jak i kreowania podstawowych form tożsamości39. 
Teoria zabawy wykorzystywana jest zatem do analizy gier komputerowych 
w ujęciu kulturowym. Przedmiotem badań są zarówno ich narratologiczne 
aspekty (co zbliża badanie tych produkcji do ujęć teoretycznoliterackich 
i filmoznawczych), jak i perspektywy ludyczne (związane z rozwojem ludo-

39 Por. J. Dovey, H.W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tł. T. Macios, A. Oksiuta, 
Kraków 2011.



190

logii). W obu tych ujęciach odnaleźć można źródło istotnych inspiracji edu-
kacyjnych; chodzi nie tylko o rozwój nowego typu kompetencji medialnej, 
zwanej game literacy40, ale także o wykorzystanie potencjału tych produktów 
w procesie kształcenia innych kompetencji, np. uczenia się przez interaktyw-
ną zabawę, rozwiązywanie problemów przez symulację komputerową, podej-
mowanie decyzji w sytuacji presji czasowej, ćwiczenia pamięci i koncentra-
cji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy równoległego przetwarzania 
różnych typów informacji41. 

Mówiąc inaczej – zauważa autor Cyfrowej dorosłości – ludzie, którzy często gra-
ją w gry wideo, są w stanie śledzić większą liczbę obiektów wizualnych naraz, 
niż ludzie, którzy w ogóle nie grają. Po drugie, lepiej śledzą nieuporządkowane 
bodźce wizualne – są w stanie znacznie szybciej rozpoznać cel pojawiający się na 
krótko na zróżnicowanym wizualnie tle. Po trzecie, gracze o długim stażu lepiej 
przetwarzają dynamiczne strumienie informacji wizualnych42. 

Umiejętności te, oparte na kompetencji wizualnej, są niezwykle pożąda-
ne w rozwoju tych partii mózgu, które zarówno odpowiadają za koordynację 
ruchowo-przestrzenną, widzenie centralne i peryferyjne, wyczucie przestrze-
ni, wyobraźnię przestrzenną, co staje się niezwykle  przydatne choćby w ta-
kich zawodach, jak: architekt, rzeźbiarz, grafik komputerowy, projektant wi-
zualizacji przestrzennych, koordynator lotów, chirurg43. Gra komputerowa 
stymuluje bowiem części mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji 
wizualnych, przyczyniając się do lepszej sprawności także w obszarze innych 
aktywności społecznych i zawodowych. 

Ten typ aktywności kulturowej i społecznej jest w coraz większym stop-
niu doceniany przez specjalistów w zakresie edukacji, ponieważ gry nie tyl-
ko rozwijają wiele pożądanych umiejętności społecznych i poznawczych, ale 
także – właśnie z uwagi na emocje i zaangażowanie graczy – są doskonałym 
sposobem uczenia poprzez zabawę, co z kolei wpisuje się w ideę edutainment. 

Ponadto, jak zauważa James Paul Gee, gry dzięki temu, iż wymagają bu-
dowania hipotez czy możliwych scenariuszy działań oraz eksplorowania wir-

40 A. Burn, J. Durran, Media Literacy in Schools…, s. 110.
41 W tym kontekście por. też następujące artykuły: Gry komputerowe mogą wiele człowieka 

nauczyć, czyli młodzież o  grach komputerowych i  wideo, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 3 (43);  
B. Skowronek, Gry komputerowe, czyli między ekstatycznym entuzjazmem a  moralną paniką, 
„Nowa Polszczyzna” 2005, nr 3 (43); J. Szeja, Jakie są przyczyny popularności gier komputero-
wych?, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 4 (44); M. Filiciak, Zabawa naszych czasów, „Nowa Pol-
szczyzna” 2005, nr 4 (44). 

42 D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tł. P. Cypryański, 
Warszawa 2010, s. 183.

43 Tamże, s. 184. 
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tualnego środowiska wpływają na rozwój krytycznego myślenia. Jednocze-
śnie wiedza gracza jest silnie skontekstualizowana, co wpływa na lepsze jej 
zapamiętywanie, np. nowe słowa podawane są w kontekście działań czy ob-
razów, a nowe dane są elementem większych systemów złożonych z faktów, 
wydarzeń, osób, sytuacji nacechowanych dla gracza emocjonalnie. Podkreśla 
się także korelacje wiedzy z konkretnym problemem oraz fakt, iż konkretne 
działanie (inaczej niż w nauczaniu szkolnym) poprzedza nabywanie kompe-
tencji. W grach wielosobowych (typu multi-player games) istotna jest często 
współpraca, umiejętność konsolidacji wspólnych wysiłków i umiejętności 
w celu osiągnięcia wyraźnie sprecyzowanego celu; rozwijają  się jednocze-
śnie myślenie linearne i peryferyczne strategie przetwarzania informacji oraz 
umiejętność analizy znaczenia różnych form (także niewerbalnych) komuni-
kacji międzyludzkiej44. Dzięki tym stymulującym atrybutom gier są one wy-
korzystywane w celach edukacyjnych – w rezultacie tworzy się gry edukacyj-
ne oraz planuje się zajęcia lekcyjne na podobieństwo rozgrywek spotykanych 
w grach komputerowych45. 

Gry strategiczne i symulacje komputerowe są również traktowane jako 
innowacyjne formy nauczania komunikacji interkulturowej. Jako nowocze-
sne narzędzia edukacyjne opierają się one na kilku podstawowych zasadach: 
wymagają od uczestników ścisłej kooperacji na drodze do osiągania strate-
gicznych celów, mają charakter interaktywny, wykorzystują system, który 
odzwierciedla pewien fragment świata realnego lub fikcyjnego itp.46 Gra 
lub symulacja jest elementem większego „pakietu” edukacyjnego złożonego 
także z części teoretycznej dotyczącej problematyki komunikacji interkultu-
rowej oraz tzw. debriefingu, czyli procesu refleksji, metakomunikacji, który 
następuje po zakończeniu rozgrywki. 

Podkreślając edukacyjne i socjalizacyjne walory gier komputerowych, 
należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe poziomy znaczeń w ich obrębie, 
które – przynajmniej potencjalnie – są możliwe do rozpoznania przez gra-
cza. Po pierwsze, gry komputerowe jako pewien przekaz medialny wymagają 
od gracza prawidłowego rozpoznania reguł gry. Część graczy pozostaje na 
tym poziomie kompetencji medialnych. Po drugie, gry komputerowe jako 
reprezentacja medialna, w pewnym stopniu odnosząca się do  rzeczywisto-
ści realnej (np. historycznej, geograficznej czy politycznej), organizują naszą  

44 J.P. Gee, Good video games and good learning, http://www.academiccolab.org/resources/
documents/Good_Learning.pdf  [dostęp 06.08.12].

45 M. Polak, Czy granie może zmienić edukację, http://www.edunews.pl/nowoczesna-eduka-
cja/edutainment/1185-czy-granie-moze-zmienic-edukacje [dostęp  06.08.12].

46 S. Strohschneider, Gry strategiczne i symulacje komputerowe jako innowacyjna forma na-
uczania, tł. K. Gaca, [w:] M. Mackiewicz (red.), Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce 
edukacyjnej, Poznań 2010.
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percepcję rzeczywistości. W tym drugim przypadku gracz uruchamia meta-
myślenie na temat sposobu konstrukcji gry i jej struktury, wykorzystanych 
kodów reprezentacji  oraz relacji względem realności47.  

Zaangażowanie w zabawy i gry widoczne jest szczególnie w kontekście 
tzw. produktów kultowych. „Kultowy” to – jak podaje słownik języka pol-
skiego – mający związek z umiłowaniem czegoś ponadczasowego, co nie 
traci na przesłaniu, znaczeniu i charakterze mimo zmieniających się tren-
dów kulturowych i chwiejnych gustów odbiorców. Dlatego ponadczasowość 
i uniwersalizm stają się najważniejszymi wyznacznikami kultowości; należy 
jednak pamiętać, iż określenie „kultowy” odnosi się wyłącznie do przeja-
wów kultury masowej czy współczesnej kultury popularnej. Trzeba wyraź-
nie zaznaczyć, że termin: „kultowy” nie obejmuje wszystkiego, co jest popu-
larne, a jedynie to, co cieszy się szczególną estymą w określonych kręgach, 
np. fanów, pasjonatów, miłośników filmu, literatury czy gry komputerowej. 
„Kultowy” produkt medialny cechuje się więc pewną wyjątkowością, nie 
schlebia powszechnym gustom, ale oferuje wąskiej grupie przestrzeń iden-
tyfikacji i fundament afiliacji; staje się elementem doświadczeń wspólnoto-
wych: pojawia się – na prawie zapożyczeń intertekstualnych – w komuni-
katach i przekazach kreowanych przez uczestników tej wspólnoty. Ułatwia 
dialog wewnątrzpokoleniowy, staje się formą artykulacji potrzeb określonej 
generacji, zainteresowań, interesów społecznych i – właściwych dla danego 
pokolenia – wizji postrzegania świata.  

47 H. Jenkins, Confronting the Challenges…, s. 21.



Rozdział VI

MEDIA W KSZTAŁTOWANIU PAMIĘCI  
I TOŻSAMOŚCI: PERSPEKTYWA KULTUROWA

Opisana przez Michaela Tomasello Teoria Podwójnego Dziedziczenia zakła-
da, iż człowiek jest beneficjentem zarówno wyposażenia biologicznego, jak 
i kultury wypracowanej w rozwoju filogenetycznym gatunku ludzkiego. Ku-
mulacja zdobyczy kulturowych w formie dziedzictwa kulturowego jest moż-
liwa dzięki zdolnościom ludzi do: posługiwania się językiem symbolicznym, 
uczenia się (np. poprzez obserwację i naśladownictwo oraz internalizację 
zasad życia społecznego), silnej identyfikacji z innymi ludźmi oraz rozpo-
znawania intencji ich działań, a w konsekwencji postrzegania innych jako 
istot intencjonalnych. Dzięki tym zdobyczom ewolucyjnym jednostki zdolne 
są do współpracy oraz wypracowania nowych rozwiązań z wykorzystaniem 
istniejących zasobów kulturowych, co – zdaniem Tomasello – jest istotą 
procesu socjogenezy1. W otwieraniu człowieka na kulturę i świat społeczny 
uczestniczą trzy podstawowe mechanizmy: edukacja, socjalizacja i transmi-
sja kulturowa.

Współcześnie media należą do wiodących posttradycyjnych instytucji 
edukacyjnych, a tym samym wpływają na procesy socjalizacji podmiotu. 
W tej perspektywie pedagogika jest formą artykulacji kultury, która posiada 
ogromny potencjał edukacyjny. Rezultatem procesów kształcenia jednost-
ki jest jej umiejętność pozyskiwania i tworzenia informacji oraz rozumie-
nia sensu przekazów kulturowych z wykorzystaniem istniejących zasobów 
symbolicznych oraz w odniesieniu do ram indywidualnego życia i potrzeb 
egzystencjalnych. „Teoria pedagogiczna – jak twierdzą Zbyszko Melosik 
i Tomasz Szkudlarek – posiada władzę kształcenia: tworzenia jednostek 
i przekształcania rzeczywistości”2. 

1 M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, tł. J. Rączaszek, Warszawa 2002.
2 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i  edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 

2009, s. 24. 
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W wyniku działań pedagogicznych dochodzi do nieustannego kreowa-
nia tożsamości; ich istotą jest otwieranie podmiotu na nowe możliwości 
kulturowe oraz adaptowanie do procesu zmiany i zmiennego charakteru 
organizacji społecznej (w zakresie pracy, relacji międzyludzkich, ścieżek sa-
morealizacji, stylu życia). Mimo braku stabilności makrośrodowiskowej dla 
jednostki istotne jest zachowanie ciągłości w zakresie definiowania i określa-
nia własnego „ja”, które jest podstawą i rdzeniem tożsamości. Wspomniana 
ciągłość poczucia „ja” umożliwia jednostce odnalezienie punktu równowagi 
w świecie zmiennych możliwości: szans i zagrożeń rozwojowych. Narracja 
(auto)biograficzna, związana ze zdolnością człowieka do (auto)refleksji, do-
starcza spójności jego indywidualnym doświadczeniom, zakotwicza go także 
w świecie społecznych interesów, wartości i spraw oraz Historii. Ta narracja 
powstaje przy udziale pamięci indywidualnej, która w procesie rekonstruk-
cji indywidualnych opowieści posiłkuje się wieloma nośnikami przeszłości. 
Są wśród nich zarówno przedmioty materialne pełniące funkcje semioforów, 
jak i przekazy (audio)wizualne. Z jednej strony – jak zauważa Jerzy Trze-
biński – narracja jest sposobem rozumienia świata, z drugiej – formą nar-
racyjną charakteryzuje się wiele wytworów kulturowych3. „Opowieść” jest 
więc miejscem styku człowieka i kultury, medium wyrażania jednostkowych 
myśli i przeżyć, które podlegają negocjacji i obiektywizują się w aktach spo-
łecznej komunikacji oraz utrwalają w wielu przekazach kulturowych. Kon-
struowanie opowieści ma charakter twórczy i stanowi warunek podstawowy 
rozumienia siebie i świata społecznego; każda z nich zawiera pewne uniwer-
salne kategorie; należą do nich: aktorzy i ich intencje warunkujące działanie, 
strategie realizacji tych intencji oraz pojawiające się przeszkody, wyznacz-
niki czasoprzestrzenne miejsca akcji. Obcując z różnymi tekstami kultury 
oraz poprzez uczestnictwo w różnych praktykach dyskursywnych, jednost-
ka przyswaja reguły określonych wzorców narracyjnych, które determinu-
ją formę i zawartość jej indywidualnych opowieści, w tym także (auto)nar-
racji. Opierając się na określonych wzorcach narracyjnych (w tym tekstach 
literackich czy audiowizualnych), jednostka  konstruuje swoją tożsamość, 
w procesie tym pomija pewne fakty, które nie przystają do przyjętego wzorca 
kulturowego, oraz kreuje nowe informacje na swój temat4. Stworzona w ten 
sposób tożsamość jest potwierdzana w formie realnych zachowań społecz-
nych, które niejako wtórnie legitymizują przyjętą koncepcję własnej pod-
miotowości. Wpływ kultury i relacji społecznych opartych na komunikacji  

3 J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja 
jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.

4 K. Stemplewska-Żakowicz, Koncepcje narracyjnej tożsamości, [w:] J. Trzebiński (red.), 
Narracja jako…
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na procesy tworzenia narracji i autonarracji odgrywają szczególną rolę w psy-
chologii narracyjnej (nurt społeczno-konstruktywistyczny) oraz w obrębie 
psychologii dyskursywnej. Ta ostatnia, bazując na koncepcji dyskursu Lwa 
Wygotskiego (teza, iż praktyki dyskursywne, czyli mowa i współdziałanie 
społeczne determinują myślenie) oraz pracach Michaiła Bachtina (koncepcja 
dialogowości oraz pojęcie „głosów” jako zinternalizowanych i podmiotowo 
naznaczonych dyskursów określających dostępne jednostce sposoby myśle-
nia), silnie akcentuje wpływ kulturowych wzorców na proces konstruowania 
tożsamości przez jednostkę5. Narracja oparta na wybranym schemacie kul-
turowym porządkuje zatem jednostkowe przeżycia i doświadczenia. Dzięki 
różnym formom jednostkowej ekspresji (np. produkcji autorskich tekstów 
medialnych) dochodzi pośrednio do aktualizacji fragmentu dziedzictwa kul-
turowego, a w myśl antropologii doświadczenia aktualizuje się związek 
między rzeczywistością, doświadczeniem i ekspresją. Kultura jako 
przedmiot indywidualnego doświadczenia podlega różnym formom artyku-
lacji i wchodzi w różne obiegi społeczne, z kolei: „Opowieści, jako konstru-
owane kulturowo ekspresje, zaliczają się do najbardziej uniwersalnych środ-
ków służących organizacji i artykulacji doświadczenia”6.

Pedagogika wynikająca z filozofii działań emancypacyjnych musi prio-
rytetowo traktować zagadnienie konstruowania tożsamości oraz przyjąć za-
równo perspektywę badawczą studiów kulturowych, jak i wzmiankowanych 
wyżej podejść psychologicznych. Tylko w tej interdyscyplinarnej optyce jest 
w stanie sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym oraz projektować zwią-
zane z tym działania i interwencje pedagogiczne. Siła ciążenia ku studiom 
kulturowym oraz koncepcjom narracyjnym w psychologii dotyczy także 
edukacji medialnej, dlatego wiele problemów poruszanych na gruncie współ-
czesnej pedagogiki, w tym właśnie problem tożsamości i pamięci, nabiera 
szczególnego znaczenia w odniesieniu do zadań alfabetyzacji medialnej. 

Ten naturalny, a więc narracyjny sposób myślenia o świecie, powinien 
być wykorzystywany w praktyce szkolnej. Wtedy w miejsce edukacji trans-
misyjnej, silnie sformalizowanej wiedzy scholastycznej i dydaktyki uru-
chamiającej tryb myślenia paradygmatycznego (w koncepcji J.S. Brunera7) 
należałoby wprowadzić: model edukacji oparty na naturalnych sposobach 
aktywnego nadawania znaczeń, wiedzę zakorzenioną w doświadczeniu oraz 
dydaktykę uruchamiającą tryb myślenia narracyjnego8. W tym ujęciu narra-

5 Tamże. 
6 V.W. Turner, E.M. Bruner, Antropologia doświadczenia, z  epilogiem C. Geertza, tł.  

E. Klekot, A. Szczurek, Kraków 2011, s. 23. 
7 J.S. Bruner, Actual minds, possible worlds, Cambridge 1986.  
8 D. Klus-Stańska, Narracje w szkole, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako…  
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cja staje się, z jednej strony formą wyjaśniania treści nauczania, z drugiej spo-
sobem aktywizacji procesów ich rozumienia i przyswajania przez uczniów. 
Istotne są także badania i poznanie tzw. osobistych teorii pedagogicznych 
nauczycieli, które – wyrażone w formie autonarracji – nie tylko reprezentu-
ją sposób myślenia konkretnego edukatora o jego zawodzie i pełnionej misji 
społecznej, ale też determinują sposób pracy z uczniami9 (wybór określonego 
trybu myślenia oraz strategii konstruowania narracji edukacyjnych). 

6.1. Pamięć kulturowa, narracja i media 

To, co łączy indywidualny modus snucia opowieści z  przekazami me-
dialnymi, to właśnie ich narracyjny charakter. Założenie to jest wspólne 
zarówno dla  psychologii dyskursywnej i  społeczno-konstruktywistyczne-
go podejścia narracyjnego, jak i dla koncepcji pamięci kulturowej. Kultu-
rotwórcza siła mediów z kolei sprawia, iż są one ważnym mechanizmem pa-
mięci kulturowej. Jan Assmann tak opisuje to ostatnie zjawisko: 

Pojęcie pamięci kulturowej odnosi się do ponadindywidualnej pamięci ludz-
kiej. Zwykliśmy uważać pamięć za fenomen czysto wewnętrzny, funkcję mózgu  
jednostki i przedmiot badań fizjologa, neurologa i psychiatry, ale nie historyka 
kultury. Jednak o tym, co pamięć indywidualna przyswaja i przechowuje de-
cydują nie tylko indywidualne zdolności i wola, ale również uwarunkowania 
zewnętrzne – społeczne i kulturowe10. 

Kulturowe koncepcje pamięci akcentują rolę mediów jako nośników 
pamięci oraz ich funkcje w procesie kształtowania różnych typów  tożsa-
mości (np. jednostkowej, grupowej, narodowej). Społeczeństwo posługuje 
się nimi (tzn. mediami) w procesie komunikacji, memoryzacji przeszłości 
oraz wywoływania wspomnień i rekonstruowania pamięci. Tożsamość nie 
jest własnością podmiotu (nie ma charakteru esencjonalnego), lecz proce-
sem konstruowania i rekonstruowania obrazu siebie, własnej podmiotowości 
trwającym przez całe życie. Tym samym odchodzi się od ujęć esencjonali-
stycznych na rzecz konstruktywizmu (poznawczego i społecznego), który 
bardziej adekwatnie oddaje istotę rzeczy. Tożsamość, ujmując problem sło-
wami Anthonego Giddensa, jest projektem realizowanym przez refleksyjny 
podmiot, który wyznacza swoją własną trajektorię rozwoju (rozpiętą między 

9 Tamże, s. 189–190.  
10 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywiliza-

cjach starożytnych, tł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. R. Traba, Warszawa 2008, s. 35.
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przeszłością a przyszłością) oraz dba o jego spójność (możliwą do uchwyce-
nia w narracjach)11. 

Każdy człowiek, zdaniem Ireny Wojnar, jest mentalnie zakotwiczony 
w trzech podstawowych kręgach tożsamości; po pierwsze, w wartościach tra-
dycji narodowej, tzn. w jej dziedzictwie, języku, obyczajach; po drugie, w tra-
dycji kultury europejskiej; po trzecie: 

Będąc Polakami i Europejczykami, jesteśmy przede wszystkim ludźmi zamiesz-
kującymi na wspólnej Ziemi […]. Sygnalizowana trzecia tożsamość współczesne-
go człowieka jest więc tożsamością humanistycznego gatunku istot żyjących na 
Ziemi, to znaczy tych wszystkich, którzy niezależnie od tego, z jakich wywodzą 
się korzeni i jakie dziedzictwo jest ich udziałem, dzielą wspólnie ludzki los12. 

Współcześnie bardzo często wspomniane kręgi ulegają nałożeniu i swo-
istemu zwielokrotnieniu, np. w rodzinach wielonarodowych i bi- czy multi-
lingwialnych, a ponadto media globalne (Internet) i produkty ponadnarodo-
we (np. formaty medialne) kreują nowe kręgi tożsamości dla przedstawicieli 
poszczególnych generacji. Na wspomniane kręgi tożsamości nakładają się 
obiegi kulturowe skoncentrowane wokół takich instytucji społecznych, jak 
np. rodzina, szkoła, kościół, media masowe, organizacje medialne, nowe me-
dia, uniwersytety, biblioteki, kina. Człowiek rozwija się zatem „pod wpły-
wem” i „na przecięciu” owych kręgów i obiegów lansujących często przeciw-
stawne/alternatywne systemy wartości, moralności, wizje świata. Zależności 
między poszczególnymi tekstami kultury cyrkulującymi w systemie społecz-
nym trafnie oddają takie słowa-klucze, jak: intertekstualność, intermedial-
ność, adaptacja, konwergencja. 

Dzięki narracjom (auto)biograficznym dokonuje się proces eksterna-
lizacji i obiektywizacji historii w poszczególnych mediach (np. dzienniku, 
fotografii czy wideopamiętniku). Możliwe jest tworzenie różnych, także me-
dialnie, wersji własnej biografii, lecz jak zauważa Aleida Assmann: „Każde 
medium otwiera innego rodzaju specyficzny dostęp do pamięci kulturowej. 
Pismo, podążając za językiem, zapisuje inaczej i co innego niż obrazy, które 
rejestrują wrażenia i doświadczenia niezależne od języka”13. Każde medium 
– jako specyficzny interfejs kultury (termin Lva Manovicha) – specyficznie 
naznacza indywidualną opowieść i wiążę ją z przestrzenią kultury. Tym, co 

11 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.
12 I. Wojnar, Edukacja humanistyczna i trzy kręgi tożsamości człowieka, [w:] M. Kujawska 

(red.), Uczeń i nowa humanistyka, Poznań 2000, s. 101–102.
13 A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] M. Sar- 

yusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 
2009, s. 113.
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łączy tożsamość człowieka z przekazami medialnymi, jest ich narracyjny 
charakter; dlatego tożsamość narracyjna jest tą kategorią, która najpełniej 
opisuje działanie refleksyjnego podmiotu, który kreuje projekt własnego 
„ja” wybierając określony styl życia14. Autorefleksja wynika z  pragnienia, by 
„rozumieć siebie jako podmiot zmieniający się i podmiot w zmieniających 
się sytuacjach. Tożsamość w takim ujęciu nie jest więc katalogiem «cech 
przynależnych trwale mojej osobie», ale historią zmienności mojego losu”15. 
Narracja  oferuje mechanizmy spójnościowe oraz ułatwia ujęcie  indywidual-
nych historii w określonym porządku temporalnym. Jak zauważają autorzy 
książki Paradoks czasu: 

Każdy z nas dzieli niekończący się strumień swoich doświadczeń na części 
w obrębie pewnych ram czasowych, co pozwala nadać wydarzeniom porządek, 
spójność i znaczenie. Owe ramy czasowe mogą odbijać cykliczne i powtarzalne 
wzory, takie jak zmieniające się pory roku, twoje cykle miesięczne, czy uro-
dziny twoich dzieci lub też mogą odzwierciedlać pojedyncze i niepowtarzalne 
wydarzenia układające się linearnie – jak na przykład śmierć rodzica, dzień, 
w którym wydarzył się wypadek, początek wojny. Wykorzystujesz perspektywy 
czasowe do kodowania, przechowywania i przywoływania swoich doświadczeń, 
do tego by być i odczuwać, do kształtowania oczekiwań i celów, podejmowania 
prób przewidywania nieprzewidzianych wypadków oraz, w końcu, do tworzenia 
wyobrażeniowych scenariuszy16. 

Dzięki tworzonym narracjom (auto)biograficznym jednostka ma poczu-
cie trwania w czasie, mimo zmienności warunków sytuacyjnych oraz prze-
mian własnego wyglądu, choćby w związku z procesem starzenia się jej orga-
nizmu. Zyskuje także poczucie łączności ze światem kultury, bardzo często 
bowiem wręcz kreuje swoją tożsamość na bazie kulturowej fikcji (zasada Don 
Kichota, efekt Wertera). Anna Łebkowska w tym kontekście stwierdza:

opowieść o sobie może powstawać w efekcie negocjacji z wieloma wzorcami 
tożsamości narracyjnej podsuwanymi przez kulturę itd., jednakże za każdym 
razem analizujący taką opowieść wydobywa z niej aspekt porządkująco-scala-
jący i podkreśla dążenie do znaczeniowej – opartej na czasowym następstwie 
– koherencji. Pozornie sytuacja taka nie powinna budzić zdziwienia: w psycho-
logii kulturowej, gdzie nacisk kładzie się na terapeutyczną funkcję autonarra-
cji, uwypuklenie jej aspektu scalającego jest przecież uzasadnione: zwłaszcza że 

14 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość…, s. 16–17.
15 J. Trzebiński (red.), Narracje jako…, s. 37.
16 Ph. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, tł. A. Cybulko, M. Zieliński, Warszawa 2009, 

s. 24.



199

opierać się ona ma na rozumieniu siebie i innych poprzez rozpoznawalne klisze 
narracyjne (np. typowe dla konkretnych gatunków literackich)17.

Niemożność utrzymania spójnej narracji prowadzi do rozbicia tożsamo-
ści, skutkuje niezdolnością doświadczania ciągłości czasu oraz powoduje lęk 
wynikający z utraty poczucia bezpieczeństwa i stabilności18. 

Wpływ mediów na proces konstruowania opowieści (auto)biograficz-
nych jest znaczący, gdyż przy tworzeniu wszelkiego typu relacji, sprawoz-
dań, opisów wydarzeń jednostki posiłkują się wzorami istniejących przeka-
zów medialnych (tzn. elementami ich fabuł czy wzorców narracyjnych). Jak 
zauważa Harald Welzer: 

w naszych opowiadaniach autobiograficznych wykorzystujemy, obok bezpo-
średniego importu całych historii czy segmentów narracyjnych, społecznie 
uformowane zasady organizacyjne. Dzięki procesowi memory talk, czyli dzięki 
wspólnej praktyce snucia wspomnień w toku konwersacji, jak również dzięki 
każdej przeczytanej książce czy obejrzanemu filmowi, nauczyliśmy się, że pra-
widłowa historia ma swój początek, środek i koniec. Aby zaś była zrozumiała, 
musi kierować się określonymi wzorcami19. 

Ponadto gdy podmiot konstruuje każdą taką wypowiedź, zawsze uwzględ-
nia potencjalnego i realnego ich adresata, dlatego też odnosi się do wspólnej 
dla nich płaszczyzny faktów i doświadczeń społecznych, kulturowych i histo-
rycznych, a także generacyjnych inklinacji do konkretnych mediów, które 
występują w roli środków i form komunikacji. Na przykład młodzież wyko-
rzystuje relatywnie częściej komunikację audiowizualną niż osoby w wieku 
senioralnym, które z kolei zwykle reprezentują tzw. kulturę pióra. 

Jacques Le Goff patrzy na problem przypisania generacyjnego jeszcze 
szerzej – diachronicznie. Francuski badacz przedstawia i opisuje rozwój pa-
mięci za pośrednictwem dominujących w różnych epokach mediów. W tym 
szerokim ujęciu historycznym Le Goff wyróżnia: pamięć etniczną w spo-
łecznościach nieposługujących się pismem, pamięć okresu przejścio-
wego między oralnością a piśmiennością i prehistorią a antykiem, pamięć 
średniowieczną ocenianą przez badacza jako stan równowagi między prze-
kazem mówionym a pisanym, etap od XVI wieku do współczesności, w któ-
rym następuje dominacja pamięci pisanej, i wreszcie wskazuje na  współcze-

17 A. Łebkowska, Granice narracji, [w:] tejże, Empatia. O  literackich narracjach przełomu 
XX i XXI wieku, Kraków 2008, s. 262.

18 R.D. Laing, Podzielone ja, tł. M. Karpiński, Poznań 1995.
19 H. Welzer, Materiał, z  którego zbudowane są biografie, tł. M. Saryusz-Wolska, [w:]  

M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i  kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, 
Kraków 2009, s. 40. 
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sną ofensywę pamięci20. W szerokim ujęciu kulturowym – ta ostatnia wynika 
z ogromnego przyśpieszenia cywilizacyjnego, które wyraźnie odczuwane jest 
przez jednostki w różnym wieku, co motywuje je do tworzenia świadectw  
(z) własnego życia. Narracje indywidualne składają się na ciągłość między-
pokoleniową, ale także – zwłaszcza w przypadku młodych twórców – umoż-
liwiają im funkcjonowanie w określonej wspólnocie dyskursywnej, która 
stanowi oparcie dla indywidualnie kreowanych tożsamości. Myśl ta stanowi 
jeden z przewodnich wątków psychologii dyskursywnej. 

Wspomniane fakty i doświadczenia stanowią istotny kontekst wszelkich 
procesów komunikacji społecznej, który umożliwia stworzenie określonej 
wspólnoty informacyjnej, określanej także jako wspólnota wiedzy. 
Wybór konkretnego medium oraz związanych z nim narracji jest funkcją 
motywacji jednostki oraz poziomu jej kompetencji medialnych i informa-
cyjnych oraz kulturowych. Potrzeba kreowania autonarracji może wynikać 
przykładowo z normalnej aktywności refleksyjnego podmiotu lub też z pro-
cesu terapeutycznego nastawionego na przywrócenie spójności „ja”, czyli od-
zyskanie własnej tożsamości. Niezależnie jednak od priorytetowych przyczyn 
aktywności zwanej snuciem opowieści, w każdym przypadku istotną rolę 
odgrywa tożsamość translacyjna, która łączy podmiot ze sferą kultury21. 
Translację można sobie wyobrazić jako proces, który przebiega w dwóch kie-
runkach: 1) od człowieka do kultury, który przyswaja pewne treści i filtruje 
je przez swoje doświadczenia, wspomnienia, przekonania i wiedzę; podstawą 
tego procesu jest (antropocentryczna) asymilacja; 2) od kultury do człowie-
ka, w tym przypadku jednostka dokonuje takich zmian, by jej dyspozycje 
(np. wiedza) pasowały do nowych treści i narzędzi poznania, podstawą tego 
z kolei procesu jest (kulturocentryczna) akomodacja. Między rzeczywisto-
ścią jednostki a systemem kultury pośredniczą media. Człowiek jest zarazem 
podmiotem refleksyjnym oraz podmiotem działającym w świecie. Jak zauwa-
ża Andrzej Gwóźdź: 

Media I stopnia (teksty, fotografie, filmy itp.) służą kodyfikacji i akumulacji wie-
dzy, w odróżnieniu od mediów II stopnia, które strategie pamięci włączają w szer-
sze układy społeczne pożądanych i praktykowanych wartości przypominania (ta-
kich jak działania rytualne i ceremoniały, a więc święta, uroczystości itp.)22. 

Zestawienie podstawowych kategorii dla tych dwóch poziomów analizy: 
psychologicznego i kulturowego, zawiera tabela 45. 

20 J. Le Goff, Historia i pamięć, tł. A. Gronowska, J. Syryjczyk, Warszawa 2007.
21 E. Rewers, Tożsamości translacyjne, [w:] A. Gwóźdź, A. Nieracka-Ćwikiel (red.), Media. 

Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Warszawa 2006,
22 A. Gwóźdź, Ciało ekranowe, [w:] A. Gwóźdź, A. Nieracka-Ćwikiel (red.), Media. Ciało. 

Pamięć…, s. 129. 
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Tabela 45. Kryteria analizy psychologicznej i kulturowej

Perspektywa jednostkowa (psychologiczna) Perspektywa kulturowa

Tożsamość indywidualna Tożsamość kulturowa

Pamięć indywidualna Pamięć kulturowa

Narracja autobiograficzna Tekst kultury

Opowieść Historia

Komunikacja intra- i interpersonalna Komunikacja kulturowa

Komunikat System znaków

Dziedzictwo biologiczne Dziedzictwo kulturowe

Komunikacja zwektorowana Transmisja kulturowa

Rozwój człowieka (ontogeneza) Ewolucja kulturowa

Rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny człowieka Kulturowe ścieżki rozwoju jednostki

Świadomość indywidualna Świadomość kulturowa

Nieświadomość indywidualna Nieświadomość kolektywna

Źródło: opracowanie własne

Budując narracje, zarówno o charakterze językowym, jak i (audio)- 
wizualnym jednostka odwołuje się do wcześniejszych tekstów kultury, zali-
czanych zarówno do kultury narodowej (np. poematów, treści utworów mu-
zycznych, filmów), jak i kultury globalnej. W trosce o czytelność tych prze-
kazów oraz możliwie pełne zrozumienie intencji nadawcy autor przekazu/
wypowiedzi/komunikatu wykorzystuje tzw. powszechniki kulturowe. 
Zdaniem Tomasza Gobana-Klasa oraz Walerego Pisarka, autorów tej kon-
cepcji, powszechniki kulturowe są ważnym elementem świadomości 
kulturowej społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek23. Ich znajomość 
jest wynikiem cyrkulacji pewnych treści w obrębie trzech obiegów kulturo-
wych: bezpośredniego (dyfuzyjnego) – kreowanego przez grupy pierwotne, 
instytucjonalnego (tradycyjne instytucje edukacyjne i kulturalne, jak: szko-
ła, teatr, kino, dom kultury) oraz medialnego (tworzonego zarówno przez 
media tradycyjne, jak również tzw. nowe media). Każda z wymienionych: 
grup, instytucji oraz obiegów kulturowych uczestniczy w transferze wiedzy 
i wartości, a więc w procesie transmisji kulturowej. 

23 W. Pisarek, T. Goban-Klas, Aktywność, preferencje i  świadomość kulturalna społeczeństwa 
polskiego, Kraków 1981; por. też: T. Goban-Klas, Świadomość kulturalna społeczeństwa polskie-
go, Kraków 1985.
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Koncepcja powszechników kulturowych jako elementu społecznej świa-
domości kulturowej sytuuje się bardzo blisko rozważań wokół tzw. kanonu, 
jego zawartości i funkcji. Przyjrzyjmy się trzem wybranym definicjom ka-
nonu, które wydają się najbardziej użyteczne w kontekście prowadzonych 
w książce rozważań. 

German Ritz pisze:

Każda zmiana systemu i przemiana kultury pociąga za sobą dyskusję nad kano-
nem. Kanon to decydujący czynnik w budowaniu tożsamości kulturowej. Rzą-
dzi dostępem do historii, a odnosząc się do przeszłości, wyznacza aktualny spo-
sób rozumienia literatury [i innych przekazów – A.O.] przez twórców i krytykę 
literacką [oraz producentów i użytkowników tekstów kultury – A.O.]. Dyskusja 
nad kanonem wiąże się z polityką kulturalną24. 

Druga autorka, Dorota Kozicka, konstatuje: 

Kanon rozumiany jest przede wszystkim „zdroworosądkowo”, a przy tym dwo-
jako: albo jako zbiór dzieł, do których należy w jakiś sposób odnosić bieżącą 
twórczość (kanon literatury czy kultury), albo też nie do końca sprecyzowany, 
ale funkcjonujący zespół milcząco deklarowanych wartości, stanowiących inten-
cjonalny punkt odniesienia dla twórczości, krytyki lub innych działań na polu 
kultury; jako – jak to określa Jarzębski – „kręgosłup kultury uniwersalnej”25.

Z kolei Andrzej Szpociński na łamach „Kultury i Społeczeństwa” za-
uważa, iż: 

Kanon to taka szczególna część tradycji, która w powszechnym przekonaniu 
członków zbiorowości obowiązuje wszystkich jej uczestników, a ponadto dzie-
dziczona ma być z pokolenia na pokolenie. Kanon zatem jest zawsze odniesiony 
do przeszłości i projektowany w przyszłość26. 

Wszyscy cytowani autorzy podkreślają kilka podstawowych funkcji ka-
nonu:

– pełni on istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości kulturowej;
– jest ważnym elementem tradycji i ciągłości kulturowej; 
– zapewnia fundament porozumienia i komunikacji między poszczegól-

nymi generacjami; 
– wyznacza  kryteria oceny poziomu dzieł, sposobów ich interpretacji;
– wytycza kierunki i normy dla nowych przekazów kulturowych. 
24 G. Ritz, Kanon i historia literatury widziane z zewnątrz, tł. M. Łukasiewicz, [w:] I. Iwa-

siów, T. Czerska (red.), Kanon i obrzeża, Kraków 2005, s. 29.
25 D. Kozicka, Wołanie o kanon?, [w:] I. Iwasiów, T. Czerska (red.), Kanon i obrzeża…,  

s. 60; autorka powołuje się na artykuł  Jerzego Jarzębskiego. Por. tenże, Sceptycznie o sceptycy-
zmie, „Znak” 1998, nr 11. 

26 A. Szpociński, Kanon kulturowy, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2.
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Kanon jako mechanizm ładotwórczy, normatywny i dyscyplinujący 
wywołuje także szereg negatywnych skojarzeń oraz kontrowersji. Tabela 46 
przedstawia konotacje pozytywne i negatywne związane z tą kategorią.

Tabela 46. Kanon kulturowy: konotacje pozytywne i negatywne

Kanon kulturowy (pozytywne konotacje) Kanon kulturowy (negatywne konotacje)

Ideał, wzór, norma Narzucony porządek i norma kulturowa

Ciągłość idei, transmisja kulturowa, tradycja Hierarchiczność, elitarność, archaizm,  
stagnacja

Autorytet, drogowskaz Narzędzie dominacji, kontroli i represji 

Czynnik kształtowania tożsamości kulturowej Przejaw imperialnego myślenia elit

Fundament wyobraźni zbiorowej Reproduktywny mechanizm kultury 
patriarchalnej

Przestrzeń wspólnoty i porozumienia Narzędzie utrwalania i rozpowszechniania 
interesów grupy sprawującej władzę

Źródło: I. Iwasiów, T. Czerska (red.), Kanon i obrzeża, Kraków 2005

Dla poszczególnych kohort i pokoleń (w rozumieniu H. Świdy-Ziemby) 
zawartość świadomości kulturowej jest inna, co wynika między innymi 
z różnych doświadczeń generacyjnych oraz poziomu edukacji i zaintereso-
wań, lecz – zwłaszcza w odniesieniu do tzw. tekstów kanonicznych kultury 
– można mówić o istnieniu ponadpokoleniowych powszedników, które wy-
nikają z funkcjonowania każdej jednostki w obrębie wymienionych obiegów. 
W procesach komunikacji społecznej, które obejmują 3–4 pokolenia, docho-
dzi do wymiany wspomnień oraz negocjacji interpretacji przeszłości; z bez-
pośrednich i zmediatyzowanych interakcji odwołujących się do wspólnych 
doświadczeń kulturowych powstaje pamięć komunikacyjna (termin Aleidy 
Assmann) oraz wyłaniają się poszczególne kultury pamięci (termin Brigit 
Neumann). Media wspomagają nie tylko cyrkulację opisywanych wcze-
śniej powszechników, ale także wspólnej wersji przeszłości zapisanej w róż-
nych przekazach i kodach, tzn. różnych formach oralności i piśmienności, 
a współcześnie także różnych formach przedstawień (audio)wizualnych. 

6.2. Neotrybalizm i media społecznościowe

Na opisane powyżej procesy społeczne i kulturowe nakłada się także roz-
wój nowych form trybalizmu: tzw. nowe plemiona wskazują na wciąż domi-
nującą potrzebę przynależności społecznej, podzielania określonych uczuć, 
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afektów i zainteresowań w ramach poszczególnych wspólnot27. Namiętność 
wspólnotowa, tzn. tendencja do współbycia i kooperacji w ramach określo-
nej sieci relacji społecznych, pozwala zrozumieć proces – dokonującej się 
w społeczeństwach ponowoczesnych – dezindywiduacji oraz znaczenie roli 
odgrywanej przez członka wspólnoty neoplemiennej. Jednocześnie, o ile 
klasyczny trybalizm konotował stabilność, także w zakresie struktury tożsa-
mości poszczególnych jej członków, o tyle neotrybalizm cechuje zmienność, 
rozproszenie i płynność, następuje także dynamiczny przepływ członków 
pomiędzy poszczególnymi plemionami. 

Tabela 47. Trybalizm i neotrybalizm

Trybalizm/ tradycyjne plemiona Neotrybalizm/ neoplemiona

Stabilność w zakresie struktury społecznej 
(w tym liczby współplemieńców oraz ról 
społecznych pełnionych przez poszczegól-
nych członków) 

Brak stabilności w zakresie struktury społecz-
nej, zmienna liczba współplemieńców, względ-
na stałość pełnionych ról w ramach konkretnej 
wspólnoty

Stabilność tożsamości indywidualnej i gru-
powej

Płynność tożsamości indywidualnej i grupowej

Procesy komunikacji bezpośredniej Sieci komunikacji oparte na nowych technolo-
giach komunikacyjnych

Ciągłość w czasie, przypisanie do określo-
nej fizycznej przestrzeni

Brak ciągłości, członkostwo czasowe, momen-
talne przypisanie do wybranej przestrzeni po-
zytywnie nacechowanej emocjonalnie  

Horyzont trwania: życie wspólnoty z „dzia-
da pradziada”

Horyzonty trwania: relatywnie krótki, sama 
długość życia konkretnej wspólnoty zależy od 
stopnia zaangażowania jej członków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społe- 
czeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008

Warto jednocześnie zauważyć, iż tworzenie neoplemion i związanych 
z nimi zjawisk kulturowych jest przede wszystkim charakterystyczne dla 
młodych użytkowników nowych mediów interaktywnych, którzy we wza-
jemnych relacjach kierują się „namiętnością wspólnotową”. Kiedy myślimy 
o mediach społecznościowych, wspominamy także o pewnym trendzie kul-
turowym, który narastał stopniowo od końca lat 90. XX w. i osiągnął apo-
geum w pierwszej dekadzie XXI wieku. Współcześnie rozwój mediów spo-
łecznościowych łączy się z takimi kategoriami, jak (nowe) media, Web 2.0, 
kultura uczestnictwa czy konwergencja medialna. W potocznej świadomości 
to przede wszystkim Nasza Klasa, Facebook, Twitter, ale także serwisy inter-

27 Por. też: P. Stasiak, Plemiona sieci, „Polityka” 2012, nr 7.
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netowe oparte na mechanizmie „wiki”, tworzone przez internautów. Jednym 
z najpopularniejszych jest oczywiście, krytykowana przez wielu i uwielbiana 
przez licznych – Wikipedia. Badania Megapanel PBI/Gemius z marca 2011 
roku pokazały, iż w Polsce do najpopularniejszych serwisów społecznościo-
wych zalicza się nk.pl, Facebook, GoldenLine i grono.net. Pamiętajmy, że 
społeczne media to narzędzia internetowe lub oparte na technologii komór-
kowej, które służą użytkownikom do dzielenia się informacją i własnymi do-
świadczeniami, tworzenia słów, obrazów, wideo i dźwięku oraz komentowa-
nia ich. Koszta korzystania z aplikacji internetowych i telefonii komórkowej 
sukcesywnie maleją, a tym samym zwiększa się ich społeczna dostępność. 

Jeśli chodzi o social media, na niespotykaną dotąd skalę wykorzystano 
technologię, co przełożyło się na wzrost społecznych interakcji w przestrzeni 
medialnej. Serwisy społecznościowe – ogólne, tematyczne, lokalne, bizneso-
we – zaktywizowały ludzi do zawierania i utrzymywania relacji, które często 
przenoszą się do tzw. realu. Blogi sprawiły, że ich użytkownicy chętnie dzielą 
się swoimi codziennymi doświadczeniami i przemyśleniami, często bezkry-
tycznie odsłaniają swoją prywatność, narażając się często  na przykre komen-
tarze, a nawet działania przestępcze. Do tego grona popularnych mediów 
społecznościowych trzeba zaliczyć także inne formy dzielenia się treścią, 
jak fora, wspomniane już wiki, podcasty, dzielenie się muzyką, tworzenie 
grup, VOIP, P2P, czy wirtualne światy jak SecondLife i wiele innych. Media 
społecznościowe stworzyły zatem przestrzeń do tworzenia i modyfikowania 
treści oraz kanały do ich wymiany – ten, kto nie jest aktywnym użytkowni-
kiem tych aplikacji, sytuuje się poza obszarem ważnych działań społecznych. 
W wersji radykalnej brzmi to bardziej groźnie: kogo nie ma w sieci, ten nie 
istnieje, jak zauważa wielu badaczy nowych mediów.    

Raport „Power to the People – Wave 4”  Universal Mc Cann z lipca 2009 
roku oparty na badaniach przeprowadzonych w 38 krajach, także w Polsce, 
pokazuje, iż 63% wszystkich internautów na świecie korzystało z przynaj-
mniej jednego portalu społecznościowego, w Polsce ich liczba sięgała ponad 
40%. Media społecznościowe należą obecnie do największych i najpopular-
niejszych serwisów internetowych na świecie. W czołówce liderów znajduje 
się oczywiście Facebook, YouTube, Wikipedia, Twitter.  

Z pewnością do popularności mediów społecznościowych przyczyniły 
się te ich atrybuty, które wyraźnie odróżniają je od tzw. mediów tradycyj-
nych. Po pierwsze, to użytkownicy stali się producentami treści: mechanizm 
jednokierunkowego nadawania informacji został wyparty przez model wie-
lu-do-wielu, a to ułatwia wzajemne interakcje między twórcami, odbiorcami 
i recenzentami przekazów. Dostęp do tradycyjnych mediów (telewizji, prasy, 
radia itp.) był limitowany, wymagał kapitału finansowego czy intelektualne-
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go, zaś media społecznościowe są łatwo dostępne dla każdego. Ułatwiają po-
nadto szybki dostęp do informacji i możliwość ich modyfikacji. Są bardziej 
elastyczne, podatne na zmiany. Umożliwiają przy tym współuczestnictwo, 
aktywizują relacje międzyludzkie, dają ogromne możliwości komunikowania 
się, poznawania innych nowych ludzi. Film Social Network (2010) Davida 
Finchera pokazuje dobrze skalę tego zjawiska.

W przypadku starszych generacji, dla których nowe media nie stano-
wią naturalnego (elementu) środowiska życia, procesy e-integracji muszą 
być inicjowane odgórnie, np. przez środowisko pracy, decydentów politycz-
nych. W związku z tym u seniorów dominuje podejście zadaniowe do kwe-
stii opanowania nowych kompetencji medialnych, identyfikują się oni zatem 
w większym stopniu z atrybutami tradycyjnego trybalizmu i tradycyjnego 
plemienia.           

6.3. Tożsamość, kultura popularna  
i pojęcie globalnego nastolatka

Jak zauważa Zbyszko Melosik, współcześnie to kultura popularna unie-
ważnia różnice narodowe, państwowe, etniczne i językowe, ponieważ ma 
charakter globalny, a nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
przyśpieszenie cywilizacyjne, widoczne choćby w komunikacji i transporcie, 
zmienia ludzkie doświadczenie czasu, przestrzeni, przynależności terytorial-
nej. Kultura popularna stanowi przestrzeń (dla) identyfikacji (np. pozy-
cji podmiotowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych, w odniesieniu 
do istniejących dyskursów oraz tekstów kultury lub też w procesie konstru-
owania indywidualnej tożsamości), interpretacji, czyli nadawania znaczeń 
istniejącym przekazom i ich doświadczania, oraz ekspresji, czyli aktów 
produkcji przekazów służących eksternalizacji: własnej tożsamości, przyj-
mowanych pozycji podmiotowych oraz indywidualnych doświadczeń. 

W kontekście pierwszej z wymienionych (identyfikacji) użytkownicy 
kultury utożsamiają się z konkretną grupą produktów i negocjują (konstruują, 
rekonstruują, określają, definiują) w odniesieniu do nich własną tożsamość 
indywidualną i grupową. Interpretacja przekazów popkulturowych zaś umoż-
liwia im aktywną interpretację tekstów, które – podobnie jak w poprzednim 
przypadku – otwierają przestrzeń identyfikacji i kontridentyfikacji podmioto-
wych. Przyjmuje się zatem, zgodnie z założeniami społecznego konstruktywi-
zmu, iż jednostki konstruują wiedzę o świecie i o sobie samych, w tym także 
własną tożsamość (narrację autobiograficzną), opierając się na globalnych za-
sobach (pop)kultury, w tym istniejących w ich obrębie reprezentacjach. Pod-
mioty w procesie identyfikacji i interpretacji sytuują się wobec różnorodnych 
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reprezentacji kulturowych, a tym samym określają swoją pozycję w obrębie 
poszczególnych dyskursów i praktyk społecznych. Są interpelowani wpraw-
dzie przez poszczególne teksty, ale nie zajmują automatycznie przeznaczo-
nych dla nich (przez nadawcę, kulturę dominującą) pozycji podmiotowych. 
Negocjują je także w procesach społecznej komunikacji, dochodzi wtedy np. 
do wymiany znaczeń i sposobów wartościowania przekazów popkulturowych 
w obrębie konkretnych wspólnot dyskursywnych (np. pasjonatów określo-
nej gry komputerowej czy komiksu). Każda narracja, zarówno istniejąca, jak 
i wytwarzana przez użytkowników, odnosi się do istniejących reprezentacji 
rzeczywistości, sama jest taką reprezentacją, a zarazem kolejną propozycją od-
czytania znaczeń kulturowo-społecznych. Zarówno świat, jak i tożsamość są 
więc produktami społecznej konstrukcji rzeczywistości, także w odniesieniu 
do sfery podmiotowej28. Gordon Mathews sugeruje np., by kulturę rozumieć 
jako zbiór informacji i tożsamości dostępnych w globalnym supermarkecie 
kultury29. Kultura w tym ujęciu funkcjonuje jako zbiór świadomie podejmo-
wanych wyborów służących m.in. wytworzeniu tożsamości na miarę naszych 
czasów – tożsamości: płynnej, niestabilnej, kruchej, nieciągłej. 

Na kanwie tych zmian, których doświadczają wszystkie generacje, ale 
w różnym stopniu je akceptują i wykorzystują zdobycze nowych czasów, wy-
łania się model globalnego nastolatka. Jak zauważa Melosik, dzięki uczest-
nictwu w różnych formach kultury popularnej:

wielkomiejską młodzież „klasy średniej” cechuje – niezależnie od kraju i kon-
tynentu – podobna tożsamość i podobny styl życia. Nastolatek z tej klasy żyjący 
w Paryżu, Warszawie czy nawet Pekinie jest bardziej podobny do swojego rówie-
śnika z Sydney czy Limy z tej samej klasy, niż do swojego rówieśnika, żyjącego 
w jego własnym kraju w rodzinie chłopskiej lub robotniczej. Mało tego, powsta-
nie światowej kultury młodzieżowej powoduje, iż nastolatki całego globu – włą-
czając w to kraje Trzeciego Świata – są znacząco bardziej wzajemnie do siebie 
podobni, niż do pokolenia swoich rodziców. Kultura popularna (i to zapewne 
w wersji przesyconej przez amerykański image) działa w poprzek granic i konty-
nentów i rozprasza różnice – narodowe, państwowe, etniczne i językowe30. 

Tym, co kształtuje tożsamość globalnego nastolatka jest zatem ponad-
narodowa kultura popularna, której produkty umożliwiają uczestnictwo 
w gloklokalnych doświadczeniach kulturowych, oraz ideologia konsumpcji, 

28 T.A. Schwandt, Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry, [w:]  
N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research, London–New Delhi 1994.

29 G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, tł. E. Klekot, 
Warszawa 2005.

30 Z. Melosik, Pedagogika kultury popularnej, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 4. Sub-
dyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 140. 
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która warunkuje m.in. zbliżone formy konsumowania, spędzania wolnego 
czasu, stylu życia. Oba te czynniki (kultura popularna i konsumpcja) stają się 
podstawą wspólnej tożsamości kulturowej nastolatków pochodzących z róż-
nych krajów. Na opisywany proces konsolidacji i wspólnotowości kulturowej 
wpływa także przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego, któ-
ra ułatwia młodym ludziom funkcjonowanie w tej kulturze, zarówno w roli 
producentów, jak i konsumentów. W tym kontekście kanon kulturowy zo-
staje uzupełniony przez produkty kultowe należące do kultury ponadnaro-
dowej, np.: filmy, wideoklipy, gry komputerowe. 

Poszczególne media funkcjonują pokoleniowo, tzn. dla każdej z gene-
racji można wyznaczyć określone medium, które nie tylko determinuje jej 
wzorce i sposoby komunikacji, lecz „mapuje” jej procesy poznawcze, zwią-
zane z przetwarzaniem informacji. Ten sposób rozumienia roli mediów po-
jawił się już m.in. w obrębie determinizmu technologicznego (McLuhan, 
de Kerckhove) oraz w książce Dona Tapscotta Cyfrowa dorosłość. Autor tej 
ostatniej, opisując cechy pokoleń: wyżu demograficznego, X, Y i Z, wskazuje 
na medium definiujące ich tożsamość, styl życia, strategie komunikacyjne, 
zachowania społeczne, wzorce uczenia się, a także poszukiwania informacji 
i tworzenia nowych treści kulturowych. Medium definiujące (np. dla poko-
lenia wyżu demograficznego – telewizja, dla pokolenia Y – Internet) określa 
także stosunek użytkowników do samej technologii, ich postawy wobec waż-
nych obszarów życia społecznego, np. polityki, biznesu, edukacji. Wywołane 
mediamorfozą (np. przejściem od mediów jednokierunkowych do mediów 
interaktywnych) zmiany w funkcjonowaniu społecznym i psychologicznym 
przedstawicieli poszczególnych generacji medialnych wymuszają zmiany we 
wszystkich kluczowych sferach życia społecznego, ze szkołą włącznie. Hie-
rarchiczna struktura wielu organizacji: edukacyjnych, politycznych i me-
dialnych, masowy charakter wytwarzanych przez nich ofert (odpowiednio: 
edukacyjnych, politycznych i medialnych) „zderza się”, wchodzi w swoisty 
dysonans z wzorami funkcjonowania młodych pokoleń, które rodzą się już 
w środowisku przesyconym mediami, a nowe technologie stają się dla nich 
niemal przezroczyste. Konwergentne media przystosowują jednostki do my-
ślenia konwergentnego, aktywnego poszukiwania informacji, tworzenia hi-
pertekstualnych połączeń między różnymi bazami danych i środowiskami 
medialnymi, symultanicznego realizowania wielu zadań (wielozadaniowości) 
oraz współpracy z innymi użytkownikami mediów. Ich wzorce dekodowania 
informacji przestają być sekwencyjne i linearne, a ich procesy poznawcze 
działają równolegle, a nie szeregowo; środowisko sieci aktywizuje odmienne 
– od tradycyjnie literackich – sposoby czytania i pisania (np. on-line), a także 
korzystania z zastanych przekazów (problem własności intelektualnej). W ten 
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sposób pewne idee Web 2.0 odzwierciedlają się w tzw. filmach 2.0 lub edu-
kacji 2.0. Wspólnym mianownikiem tych działań, rozgrywających się w róż-
nych mediach i przestrzeniach społecznych, są: aktywność użytkowników, 
performatyzacja ich zachowań, wolność wyboru, personalizacja dostępnych 
usług, które są dostosowane do potrzeb poszczególnych jednostek, innowa-
cja, kreatywność, wspólnotowość podejmowanych działań oraz oczekiwanie 
na natychmiastowy efekt, informację zwrotną, gratyfikację potrzeb. Pamięć 
służy w coraz większym stopniu przechowywaniu procedur czy algorytmów 
konkretnych działań, a nie zapamiętywaniu konkretnych faktów. Młodzi 
użytkownicy nowych technologii nie czytają instrukcji obsługi, przechodzą 
od razu do obsługi; nie lubią „uczyć się o”, preferują „uczenie się czegoś”, 
a więc konkretnych umiejętności: uczą się właściwie rozwiązywać problemy 
techniczne metodą prób i błędów, myślenia przez analogię czy konsultacji 
z innymi użytkownikami, którzy funkcjonują w roli doradców, ekspertów 
czy kooperantów. Symultaniczność wielu podejmowanych przez nich działań 
nie służy wprawdzie koncentracji uwagi i dogłębnej analizie treści, lecz może 
być przydatne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, np. poszuki-
waniu właściwego rozwiązania zadania szkolnego lub przejścia na wyższy 
poziom w grze. Potrzeba prędkości, natychmiastowości rozwiązań i zmiany 
koliduje z tradycyjnym sposobem przekazywania informacji i weryfikowania 
poziomu wiedzy, zwłaszcza gdy ocena jej poziomu jest odroczona w czasie, 
a uczeń nie ma poczucia, że jest ona naprawdę przydatna. Wielozadaniowość 
i przełączanie uwagi pomiędzy poszczególne zadania nie są najczęściej wy-
korzystywane w nauczaniu tradycyjnym, a jednokierunkowy przekaz raczej 
sprzyja przetwarzaniu linearnemu i sekwencyjnemu, biernemu słuchaniu 
i oglądaniu, a więc działaniu w zupełnie innym trybie myślenia, działania, 
odczuwania. Uczeń musi więc nauczyć się uczestnictwa w różnych przestrze-
niach edukacyjnych i komunikacyjnych, dla każdej z nich, tzn. szkoły i me-
diów, przewidziane są odrębne reguły postępowania. 

Jednostki dywergentne, multizadaniowe, myślące hipertekstualnie 
(uczniowie jako cyfrowi tubylcy) mają problem w porozumieniu się z inną 
grupą jednostek: konwergentnych, skoncentrowanych na jednym zadaniu, 
myślących linearnie i sekwencyjnie, posiadających ponadto władzę (nauczy-
ciele jako cyfrowi imigranci). Pojawia się zatem pilna potrzeba stworzenia 
nowego języka komunikacji i platformy porozumienia, potrzeba zaadapto-
wania nowych narzędzi i technologii do nowego uczenia i wychowywania, 
czyli stwarzania optymalnych warunków rozwoju dla indywidualnych po-
tencjałów. 



Rozdział VII

EDUKACJA MEDIALNA WOBEC  
WYZWAŃ EDUKACJI W XXI WIEKU 

Edukacja medialna musi sprostać nowym wyzwaniom: społecznym, poli-
tycznym, edukacyjnym i oświatowym, które pojawiły się szczególnie wyraź-
nie na przełomie XX i XXI wieku, choć rozwój niektórych zjawisk, np. zwią-
zanych z mediamorfozą czy demokratyzacją stosunków społecznych, można 
było obserwować przez cały ubiegły wiek. 

Wspomniana ewolucja filozofii kształcenia i wychowania wynika z kolei 
ze zmian o charakterze makrospołecznym i ponadkulturowym. Istotną rolę 
w tych przemianach odgrywają procesy globalizacji, rozwoju mediów i syste-
mów medialnych, ale także zagadnienia: medialnego (cyfrowego), społeczne-
go i ekonomicznego wykluczenia. 

Zadaniem systemu kształcenia jest zatem przewidywanie możliwych 
zmian i trendów po to, by przygotować jednostkę do życia i efektywnego 
wypełniania ról społecznych w społeczeństwach: obywatelskim, wiedzy, in-
formacyjnym. Chodzi nie tylko o aktywizację i rozwój zasobów społecznych 
z wykorzystaniem nowoczesnego systemu edukacji i zarządzania oświatą, 
lecz także o integrację społeczną oraz budowanie świadomości praw i obo-
wiązków wynikających z bycia obywatelem świata i Europy.

W epoce postępującej globalizacji produkty medialne stają się w co-
raz większym stopniu ponadnarodowe: chodzi nie tylko o dostępność tych 
samych przekazów w różnych krajach, np. filmów, tekstów literackich, 
utworów muzycznych czy gier komputerowych, ale także o ponadnarodo-
wy „przepływ” konkretnych formatów medialnych. Widać to doskonale na 
przykładzie wielu popularnych programów telewizyjnych, które produkowa-
ne są na tzw. licencji. Można je zatem traktować jako produkty glokalne, 
ponieważ globalny format  wypełnia się lokalną treścią  oraz dostosowuje do 
mentalności narodowej, kulturowych przyzwyczajeń i oczekiwań konkretne-
go kręgu odbiorców. Formaty medialne są przykładem tzw. adaptacji kul-
turowej. Globalne sensy oferowane przez system kultury medialnej ulegają 
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ulokalnieniu (indygenizacji) i mieszaniu (kreolizacji) w wyniku procesów: 
interpretacji oraz negocjacji ich znaczeń w powiązaniu z doświadczeniami 
kulturowymi, politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i egzystencjalny-
mi użytkowników. W ten sposób dokonuje się na szeroką skalę proces ada-
ptacji tego, co globalne (treści, form, ideologii) do ram lokalnych (np. syste-
mu wartości, przekonań, przeżyć, oczekiwań formułowanych przez wybraną 
grupę odbiorców, którzy aktywnie kontaktują się ze sobą i wymieniają infor-
macje na temat bieżącej oferty kulturowej). Wymienione czynniki w istotny 
sposób wpływają na proces nadawania sensu i rozumienia poszczególnych 
przekazów medialnych, ich znaczenie jest zatem wynikiem procesu negocja-
cji, który każdorazowo zależy od poziomu kompetencji kulturowej, medial-
nej i informacyjnej konkretnej jednostki.

Edukacja  w epoce globalizacji wymaga ciągłego monitorowania zmian 
w systemie kształcenia, wyznaczania nowych trendów i scenariuszy działań. 

Przykładem takich działań – jak piszą autorzy raportu pt. „Jak będzie zmieniać 
się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia” – są m.in. międzynaro-
dowe badania PISA prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) czy raporty horyzontalne The Horison Report wydawane co 
roku przez międzynarodowe konsorcjum The New Media Consortium1. 

Pierwsza z wymienionych organizacji opracowała sześć scenariuszy roz-
woju systemu edukacji, które podzielono na trzy grupy: do pierwszej przyna-
leżą takie, które zakładają, iż instytucja szkoły oraz kształcenia formalnego 
pozostaną takie same, do drugiej przypisano takie scenariusze, które zakła-
dają przebudowę systemu edukacyjnego zgodnie z wymogami życia społecz-
nego, do ostatniej grupy zalicza się podejście zakładające zerwanie z trady-
cyjnym, monolitycznym systemem edukacji na rzecz wielu alternatywnych 
jej form i przestrzeni edukacyjnych, a nawet – w wersji skrajnej – całkowitą 
likwidację tej instytucji2. Model edukacji oparty na zasadzie „jeden rozmiar 
dla wszystkich”, charakterystyczny dla zasad masowej produkcji i społeczeń-
stwa przemysłowego, nie wytrzymuje próby czasu, nie koresponduje także 
z ich doświadczeniami pozaszkolnymi, gdy młodzi ludzie funkcjonują często 
w roli uczniów i zdobywają wiedzę, ale w inny sposób i innego typu. Ucznio-
wie nie odnajdują się zatem w szkolnej rzeczywistości, wielu z nich przerywa 
naukę lub jej nie kontynuuje3. 

1 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej 
szkoły i ucznia, Warszawa 2011, s. 19. 

2 Tamże, s. 19–20.
3 D. Tapscott, Cyforwa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tł. P. Cypryański, 

Warszawa 2010, s. 215–217.
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7.1. Scenariusze zmian w edukacji

Demontaż scentralizowanego i zinstytucjonalizowanego systemu kształ-
cenia wiązałby się z przejmowaniem zadań edukacyjnych i socjalizacyjnych 
przez społeczeństwo sieciowe oparte na nowych mediach, procesach konwer-
gencji, kulturze uczestnictwa, aktywizacji uczniów oraz poznawania rozpro-
szonego (przypomnijmy: nowy typ inteligencji wyróżniony przez Jenkinsa). 
Te scenariusze należy traktować jako propozycje reformy systemu oświaty, 
gdzie wybór konkretnego wariantu zależy od uwarunkowań krajowych sys-
temów edukacji. Polskie scenariusze takich działań – jak podają autorzy cy-
towanego raportu – także powstają, czego przykładem są ustalenia twórców 
projektu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. „Pomorze 2030”4. 
Jego autorzy, wzorem badaczy zagranicznych, proponują cztery scenariusze:

– w ramach pierwszego szkoła jest konceptualizowana jako Fabryka 
Komponentów; model ten odpowiada tradycyjnej instytucji edukacyj-
nej zwanej przez Zygmunta Baumana fabryką ładu5;

– w ramach drugiego, zwanego Edukacją Instant, chodzi o dostarczenie 
uczniowi takiej wiedzy i wykształcenie takich kompetencji, które po-
zwolą mu odnaleźć się na rynku pracy;

– w ramach trzeciego, w tzw. Mozaice Możliwości, kładzie się nacisk na 
wszechstronny rozwój jednostki korzystającej z różnych, tzn. formal-
nych i nieformalnych, form kształcenia, publicznych i prywatnych in-
stytucji edukacyjnych;  

– w czwartym, określanym jako Wspólnota Ideałów, mowa jest o kształ-
ceniu człowieka do bycia aktywnym i świadomym członkiem wspól-
noty obywateli, społeczeństwa solidarnego i obywatelskiego.

Każdy z wymienionych modeli obejmuje specyficzne założenia na te-
mat roli oraz pozycji ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym, form, 
środków i treści kształcenia, źródeł finansowania tego systemu oraz stopnia 
wpływu ucznia oraz jego opiekunów na sam ten proces. Przedstawione wyżej 
scenariusze oddają także podstawowe dylematy etyczne i zawodowe każdego 
człowieka odpowiedzialnego w jakiejś mierze (nauczyciela, wychowawcy, ro-
dzica, opiekuna, decydenta oświatowego) za planowanie i realizację działań 
edukacyjnych zgodnie z ustalonymi a priori założeniami. Przyjęte filozofie 
edukowania i wychowania mają bezpośredni wpływ na przebieg i ostateczny 
rezultat kształcenia, a przez to na życie konkretnych jednostek. 

4 http://www.pomorze2030.pl [dostęp 12.06.12]
5 W tym kontekście por.: Z. Bauman, W kwestii ponowoczesnej szkoły życia, [w:] tegoż, 

Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
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Próbując odpowiedzieć na kluczowe pytanie: „Czego uczyć?”, należy 
wziąć pod uwagę szereg zachodzących przemian natury społecznej, politycz-
nej i kulturowej. Te bowiem zjawiska składają się nie tylko na makrootocze-
nie, w jakim przebiegają procesy kształcenia, edukowania i wychowania, ale 
także wyznaczają one zakres pożądanej wiedzy i kompetencji społecznych. 
Wpływają one także na ich status oraz strategie modernizacji i modyfikacji. 
Bauman w Ponowoczesnej szkole życia pisze: 

Musi więc człowiek ponowoczesny celować nie tylko w odnajdywaniu logiki 
w chaosie zdarzeń i wzorów geometrycznych w gmatwaninie plam, ile w sztuce 
rozbiórki czy rozsypywania wzorów na zawołanie, bez skrupułów i za jednym 
potrząśnięciem; w sztuce obchodzenia się z doświadczeniem tak, jak bawi się 
dziecko znalezionym pod choinką kalejdoskopem. Powodzenie życiowe pono-
woczesnego człowieka zależy od chyżości w pozbywaniu się wzorów raczej, niż 
w ich nabywaniu. A lepiej jeszcze, by układaniem wzorów w ogóle sobie czło-
wiek głowy nie zaprzątał. Nawyk, nabywany w toku „nauki trzeciego stopnia” 
,jest nawykiem obchodzenia się bez nawyków…6 

Uczenie się „czegoś” oraz uczenie się strategii uczenia zostały współcze-
śnie, czyli w dobie przyrostu tzw. infomasy, zdominowane przez nabywanie 
strategii pozbywania się wiedzy niepotrzebnej, blokującej dalszy rozwój jed-
nostki i jej efektywne przystosowanie się do świata życia. 

Jak wynika z corocznych raportów horyzontalnych publikowanych od 
2004 roku przez New Media Consortium, w procesie edukacji wzrasta rola 
technologii, która wspiera wszechstronny rozwój uczniów, także jako narzę-
dzie komunikowania się i socjalizacji. W coraz większym stopniu (także na 
rynku pracy) ceni się innowacyjność, kreatywność, elastyczność, rośnie zna-
czenie edukacji nieformalnej (pojawiają się nowe przestrzenie edukacyjne) 
oraz zapotrzebowanie na personalizowane formy uczenia się (kastomizacja 
edukacji/oferty edukacyjnej), konieczna jest pogłębiona edukacja medialna 
oraz alfabetyzacja informacyjna. Edukacja ma bowiem zasadniczy wpływ na 
ludzkie szanse życiowe, rozwój kapitału ludzkiego i zasobów społecznych. 

W kontekście tych konstatacji  radykalnym zmianom powinna podlegać: 
struktura szkolnictwa i systemu oświaty oraz rola nauczyciela7. Jednocześnie 
pojawiają się nowe źródła kształcenia, by wymienić choćby Otwarte Zaso-
by Edukacyjne, czyli materiały, które są dostępne w Internecie dla każdego 
z możliwością ich wykorzystania na prawie wolnych licencji. Często moż-
liwe jest rozwijanie ich i przekształcanie przez użytkowników, co sprzyja: 
aktualizacji treści, podnoszeniu ich jakości, komunikacji między autorami, 

6 Tamże, s. 227. 
7 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja…, s. 29–34.
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prezentacji wybranych problemów z różnych punktów widzenia, społecznej 
kooperacji i rozwijaniu związanych z nią kompetencji.  W ten sposób ma-
teriały edukacyjne (dostępne w ramach OER – Open Educational Resources) 
są tłumaczone na różne języki oraz wykorzystywane przez edukatorów na 
całym świecie, dzięki czemu skraca się czas przygotowania zajęć, a jednocze-
śnie otrzymuje się produkt wysokiej jakości oraz rozwija inne kompetencje 
medialne i informacyjne związane z wyszukiwaniem, ocenianiem, interpre-
tacją i przetwarzaniem informacji. Popularność działań związanych z wy-
mianą wiedzy przyczyniła się do rozwoju ruchu Otwartych Zasobów Edu-
kacyjnych, a w styczniu 2008 roku opublikowano Kapsztadzką Deklarację 
Otwartej Edukacji określającą cele i zadania tej inicjatywy8. 

7.2. Alfabetyzacja medialna.  
Polityka edukacyjna w Polsce

W Polsce brakuje spójnej polityki w zakresie edukacji medialnej, a mię-
dzyprzedmiotowa ścieżka: edukacja czytelnicza i medialna, wprowadzona 
przez MEN w 1999 roku, nie spełniała pokładanych w niej oczekiwań, po-
dobnie zresztą jak przedmiot: wiedza o kulturze, który został wprowadzony 
trzy lata później. Za realizację tego zadania uczyniono odpowiedzialnymi 
polonistów i bibliotekarzy – aby ułatwić im kompetentne wypełnienie tych 
obowiązków, za granty MEN powołano studia dyplomowe z zakresu eduka-
cji czytelniczej i medialnej, m.in. w Rzeszowie, Kaliszu, Olsztynie i Pozna-
niu. W dokształcaniu medialnym nauczycieli uczestniczyły też wojewódzkie 
ośrodki metodyczne i podmioty prywatne, np. wydawnictwa, które przy oka-
zji promocji książek (najczęściej podręczników) prowadziły szkolenia dla na-
uczycieli dotyczące wybranych zagadnień związanych z edukacją medialną 
(np. adaptacji filmowych)9. 

Sytuacja ta wynika między innymi z braku całościowej koncepcji kształ-
cenia medialnego. Choć kompetencje w tym obszarze posiadają: Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, to dochodzi do „rozmycia 
odpowiedzialności” za realizację tego zadania. Część działań w zakresie edu-
kacji medialnej realizują także: media publiczne, Narodowy Instytut Audio-
wizualny, instytucje samorządowe oraz KRRiTV (Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji). Problematyką edukacji medialnej obok instytucji publicznych 

8 K. Grodecka (oprac.), Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Warszawa 2010.
9 Przykładem jest krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne, które specjalizuje się w pod-

ręcznikach do nauki języka polskiego (To Lubię!). 
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zajmują się też: organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne, wyróżnić 
tu można także szereg inicjatyw nieinstitucjonalnych10. 

Krajowa Rada definiuje edukację medialną jako: 

proces kształcenia i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego 
korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecz-
nych oraz wiekowych. Proces edukacji medialnej to działania, które powinny 
trwać przez całe życie, ponieważ formy i technologie przekazu ulegają zmia-
nom, a ponadto społeczeństwo także ulega ciągłym przeobrażeniom11. 

W pewnym zakresie na tak zarysowany obszar działań odpowiada pro-
jekt Cyfrowa Szkoła. Jego celem jest kompleksowe wdrożenie technologii 
informacyjnych i polepszenie dostępu do technologii cyfrowych dla uczniów 
klas 4–6 szkoły podstawowej, w założeniu rozszerzany stopniowo na kolejne 
roczniki. 

Dotychczasowe niepowodzenia w zakresie realizacji działań związanych 
z edukacją medialną są powodowane także czynnikami psychologicznymi, 
tzn. głównie niechęcią nauczycieli12. W krajowym systemie szkolnictwa 
przyjęło się także, że edukacja medialna jest domeną polonistów, a w konse-
kwencji treści związane z tą problematyką, jeśli są wykładane, to w powiąza-
niu z programem nauczania języka ojczystego. Ta „przyliterackość” edukacji 
medialnej przynosi także szereg pozytywnych rezultatów, ale głównie dla 
jakości nauczania tego przedmiotu. Są one związane między innymi z kon-
tekstowym rozumieniem literatury i języka polskiego, gdyż – w takim ujęciu 
– teksty literackie są elementem uniwersum kultury. Dlatego też przedmio-
tem zainteresowań polonistów stać się mogą związki intertekstualne i in-
termedialne przekazów pisanych (także literackich), problem ich adaptacji 
filmowych, telewizyjnych, teatralnych czy funkcjonowanie literatury w śro-
dowisku sieci (zjawiska związane z liternetem). Z kolei jeśli mowa o proble-
mach stricte językowych, to przedmiotem uwagi jest wykorzystanie z jednej 
strony zasobów języka w tworzeniu przekazów medialnych (np. sloganów 
reklamowych, artykułów prasowych, komunikatów internetowych), z dru-
giej – niejako zwrotny wpływ mediów, głównie nowych mediów i mediów 
elektronicznych, na język mówiony i pisany. 

10 W Aneksie na końcu pracy znajduje się wykaz takich instytucji i działań.
11 Dyrektywa medialna. Pytania i odpowiedzi. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://

www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/dyrektywa-medialna/pytania-i-odpowiedzi/ [do-
stęp 06.08.12].

12 J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport 
otwarcia, s. 44, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Raport-Cyfrowa-
-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-.pdf [dostęp 14.06.12]; por. też: H. Batorowska, Kultura 
informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009.
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Niestety, są i rozliczne wady takiego sposobu myślenia o nauczaniu eduka-
cji medialnej w szkole. Przypisanie tych zagadnień do nauczania języka ojczy-
stego niejako zwalnia nauczycieli innych przedmiotów z konieczności uwzględ-
nienia tej problematyki w  dydaktyce przedmiotowej, a pośrednio także ich 
samych z konieczności rozwijania kompetencji medialnych i informacyjnych, 
które można z pożytkiem wykorzystać w planowaniu procesu edukacyjnego. 
Niektórzy nauczyciele stosują oczywiście edukacyjne programy multimedialne, 
nie jest to jednak praktyka powszechna, a poza tym obejmuje jedynie wybrany 
aspekt alfabetyzacji medialnej, tzn. uczenie przez media. Jak wiadomo, stan-
dardowe i tradycyjne metody nauczania, zwłaszcza gdy nie są modernizowane 
i dostosowywane do potrzeb współczesnych, także przez uczniów są postrzega-
ne jako anachroniczne, nieciekawe i co ważne – niepotrzebne. 

W niewielkim stopniu z przekazów medialnych korzystają także nauczy-
ciele-wychowawcy. Tymczasem współczesny przemysł kulturowy dostarcza 
wielu treści, które wręcz wymagają systematycznego włączania ich w proces 
wychowawczy. Należą do nich zarówno popularne programy telewizyjne czy 
gry komputerowe, jak i wszystkie te przekazy, które można wykorzystać, by 
ukazać dzieciom i młodzieży wybrany problem społeczny13. Dzięki takim dzia-
łaniom nie tylko na atrakcyjności i skuteczności zyskuje lekcja wychowawcza, 
ale także tą drogą wspomagany jest właśnie proces kontekstowego i problemo-
wego dekodowania różnych tekstów medialnych, nawet gdy zostały one przez 
ich twórców i nadawców wpisane pierwotnie w dyskurs rozrywkowy. 

Ponadto wcześniejsze próby połączenia zajęć języka polskiego z pełną, 
kompleksową edukacją filmową  nie zdały egzaminu z uwagi na szereg ogra-
niczeń: liczby godzin przewidzianych na naukę języka ojczystego, braku 
wiary samych nauczycieli w posiadane przez nich kompetencje filmowe czy 
też niedostatki w zakresie infrastruktury technologicznej w szkole (brak pra-
cowni audiowizualnych, sprzętu niezbędnego do projekcji filmów). Pamię-
tajmy, że kontekstowe uczenie literatury i języka polskiego wymaga także 
od nauczycieli uwzględnienia innych tekstów kultury: teatru czy malarstwa, 
co nakłada na pedagoga dodatkowe obowiązki i wymagania co do realizacji 
programu. Klasyczny paradygmat nauczania języka ojczystego ulega i tak 
stopniowym zmianom, polegającym na włączaniu elementów współczesnej 
kultury (w tym kultury medialnej i popularnej), nie ma jednak powodu, by 
działania te ciążyły w kierunku stworzenia na lekcji „małego filmoznaw-
stwa”, co jest działaniem niemożliwym, zważywszy na wcześniej wymie-
nione ograniczenia14. Ponadto film współcześnie jest zaledwie „jednym z”, 

13 A. Ogonowska, Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009.
14 W. Bobiński, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturo-

wego, Kraków2011; por. A. Książek-Szczepanikowa, Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polo-
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a nie dominującym przekazem kultury medialnej czy audiowizualnej, dlatego 
tworzenie filmocentrycznych modeli kształcenia literackiego nie wystarcza 
w dobie nowych mediów czy zjawisk kulturowych cywilizacji medialnej. Film 
jest ponadto zjawiskiem ekranowym, które powstaje w różnych kontekstach 
społecznych, w różnych celach i z przeznaczeniem do odbioru w różnych me-
diach (także w telefonie komórkowym, Internecie itd.). Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, by rozproszonym formom kształcenia kompetencji medialnych 
i informacyjnych (także filmowych) w obrębie różnych przedmiotów (np. hi-
storii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych), towarzyszyło 
wprowadzenie autonomicznego przedmiotu poświęconego rozwojowi tych 
kompetencji oraz edukacyjnej profilaktyce medialnej. 

Na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) 
w dziale: „Dla abonentów i konsumentów” znajdują się wytyczne dotyczące 
ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w mediach, w tym wzory 
piktogramów dotyczących kwalifikacji programów telewizyjnych oraz wska-
zania dla nadawców radiowych, zaś w dziale: „Dla mediów i analityków” – 
informacje związane z działaniami KRRiTV na rzecz edukacji medialnej. 
Znajduje się tam wzmianka o powołaniu w kwietniu 2008 roku w Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji zespołu ds. edukacji medialnej (jego koor-
dynatorem był ówczesny członek KRRiT, Piotr Marian Boroń), ustalenia 
Deklaracji Brukselskiej w sprawie edukacji medialnej oraz programy dwóch 
inicjatyw organizowanych przez KRRiTV, tzn. jednodniowej konferencji pt. 
„Edukacja medialna i kompetencje społeczne” (3.12.2010) oraz jednodnio-
wego VII Forum Edukacji Medialnej (4.03.2010)15. 

25 stycznia 2012 r. na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej została powołana Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji, która jest 
tzw. organem pomocniczym MEN. Głównym zadaniem Rady jest udział 
w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania 
technologii cyfrowych w edukacji oraz doradztwo w kwestiach związanych 
z problematyką  nowoczesnych technologii w tym obszarze. Rada, licząca  
17 członków, integruje przedstawicieli świata akademickiego, dyrekto-
rów szkół i nauczycieli oraz przedstawicieli administracji samorządowej. 
Poprzednim organem doradczym MEN w tym zakresie była, powołana 
09.07.2008 roku, Rada do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej, która 
z kolei kontynuowała misję Rady do Spraw Edukacji Informatycznej działa-
jącej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. 

nisty, Szczecin 1996, E. Nurczyńska-Fidelska, Film w kręgu kultury literackiej. Z teorii praktyki 
pedagogicznej, [w:] E. Nurczyńska-Fidelska, B. Parniewska, E. Popiel-Popiołek, Film w szkol-
nej edukacji humanistycznej, Warszawa 1993.

15 http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/edukacja-medialna/ [dostęp 27.02.12].
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Rada ds. Informatyzacji Edukacji zajmuje się wypracowaniem strate-
gii i kierunków działań dotyczących krajowego systemu kształcenia na lata 
2010–2013. Celem nadrzędnym prowadzonych projektów jest m.in. przygo-
towanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informa-
cyjnym oraz wyposażenie ich w umiejętności wykorzystania najnowszych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych16. Przyjmuje się ponadto za-
łożenia – wzorem opisanych dyrektyw ogólnoeuropejskich, iż kształcenie 
i rozwój jednostek trwa przez całe życie oraz jest traktowane jako strategicz-
ne działanie państwa. Postulat kształcenia ustawicznego pojawia się także 
w dokumencie przedstawionym przez Parlament Europejski i Radę Europy 
w grudniu 2006 roku pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe 
życie – europejskie ramy odniesienia”17, do którego odwołują się członko-
wie Rady w dwóch dokumentach udostępnionych na stronie internetowej 
MEN18. Kompetencje (w dokumencie europejskim) określa się jako połącze-
nie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, a wśród kompe-
tencji kluczowych wymieniono następujące: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;  
2) porozumiewanie się w językach obcych;  
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;  
4) kompetencje informatyczne;  
5) umiejętność uczenia się;  
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;  
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;  
8) świadomość i ekspresja kulturalna19. 

Autorzy polskiego dokumentu podkreślają szczególną wagę kompetencji 
informatycznych oraz umiejętności uczenia się, co jest związane z przyjętymi 
przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (obecnie Radę ds. Infor-

16 Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA opracował drugą edycję  „Społe-
czeństwa informacyjnego w liczbach 2010”. Publikacja prezentuje stan rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce w drugim roku po przyjęciu przez Radę Ministrów „Strategii roz-
woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” (SRSI2013) na podstawie danych 
statystycznych GUS, UKE, Eurostatu, OECD, ITU oraz wyników badań zrealizowanych na 
zlecenie MSWiA wśród internautów i w urzędach administracji publicznej.

17 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_pl.pdf [dostęp 
07.12.12]; por. też „Edukacja i Dialog” nr 232/233 – numer w całości poświęcony kompeten-
cjom kluczowym w odniesieniu do wskazań Parlamentu Europejskiego 2011.

18 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog 
&id=46&Itemid=77 [dostęp 07.12.12].

19 Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, 
Dodatki do Kierunków działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły 
w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji, Warszawa 2009, s. 10.
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matyzacji Edukacji) priorytetami; poza obszarem refleksji tego ciała znajdują 
się natomiast kwestie dotyczące edukacji medialnej sensu stricto. Rozpatrując 
kwestie edukacji i kompetencji informatycznych, członkowie Rady w anali-
zowanych dwóch dokumentach nawiązują także do tzw. Europejskich Ram 
Kwalifikacji, które 

mają służyć jako instrument przełożenia kwalifikacji i ich poziomów w różnych 
systemach kwalifikacji w kształceniu ogólnym i wyższym, jak i w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym. Umożliwią one porównywanie, przenoszenie i uzna-
wanie kwalifikacji obywateli, uzyskanych w poszczególnych państwach człon-
kowskich i służyć powinny międzynarodowym organizacjom sektorowym do 
odnoszenia swoich systemów kwalifikacji do wspólnego europejskiego punktu 
odniesienia. Zatem Europejskie Ramy Kwalifikacji przyczynią się do promo-
wania uczenia się przez całe życie oraz zwiększania możliwości zatrudnienia, 
mobilności i integracji społecznej pracowników i osób uczących się. Jedno z za-
leceń związanych z ramami kwalifikacji poleca stosowanie podejścia opartego 
na efektach uczenia się przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji, np. w stan-
dardach kształcenia promowana powinna być również uznawalność uczenia się 
nieformalnego i incydentalnego20. 

Rezultatem tej wspólnej polityki europejskiej w zakresie kształcenia 
obywateli zgodnie z ideą edukacji przez całe życie, w celu nabywania i rozwi-
jania kompetencji kluczowych oraz realizacji Strategii Lizbońskiej i rozwoju 
tzw. społeczeństwa wiedzy są m.in.: „Program edukacja i szkolenia 2010”, czy 
Program „i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzro-
stu i zatrudnienia”. W kontekście wspomnianych priorytetów oraz zaleceń 
formułowanych w obrębie wymienionych programów europejskich człon-
kowie Rady zwracają także uwagę na potrzeby przygotowania: nauczycieli 
do realizacji tych zadań, zasobów edukacyjnych w formie elektronicznych 
platform kształcenia oraz stworzenia odpowiedniej infrastruktury technolo-
gicznej w jednostkach odpowiedzialnych za realizację procesu dydaktyczne-
go. Właśnie nauczyciele należą do tych grup zawodowych, których postulat 
edukacji ustawicznej dotyczy w najwyższym stopniu. Do ich kompetencji 
należy m.in. uczenie słuchacza strategii nabywania wiedzy, motywowanie go 
do autoedukacji oraz ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój. 

W polskim dokumencie, stworzonym przez członków Rady, jest także 
mowa o utworzeniu Powszechnej Sieci Edukacyjnej, zbudowaniu tzw. plat-
form edukacyjnych oraz Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE). Pod-
kreśla się również potrzebę stworzenia agencji rządowej (na wzór BECTA21 

20 Tamże, s. 13.
21 BECTA (British Educational Communication and Technology Agency) – rządowa 

agencja zajmująca się efektywnym i innowacyjnym wykorzystaniem TIK w edukacji.
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w Wielkiej Brytanii), która zajmie się wdrażaniem i rozwojem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz będzie prowadzić 
badania nad efektywnością jej wykorzystania w systemie edukacji formal-
nej. Celem podejmowanych działań jest m.in. powstawanie tzw. e-szkół, czy-
li szkół wykorzystujących TIK do bardziej efektywnego wypełniania misji 
edukacyjnej, wychowawczej i społecznej. Wymienione działania obejmować 
mają całą Polskę, choć dopuszcza się różnorodne realizacje regionalne i lo-
kalne wytycznych wypracowanych na szczeblu centralnym, pod warunkiem 
że będą one spójne z polityką oświatową prowadzoną przez MEN. W doku-
mencie uwzględniono nie tylko rozporządzenia i zalecenia Unii Europejskiej 
(UE) oraz innych instytucji międzynarodowych zajmujących się tą proble-
matyką, ale również krajowe wytyczne dotyczące polityki edukacyjnej w za-
kresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza edukacji infor-
matycznej. Należą do nich m.in: Raport o rozwoju społecznym pt. „Polska 
w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego”, opracowany przez 
zespół krajowych ekspertów pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego w ra-
mach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONDP), strategia 
kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 (powstała w poło-
wie 2005 roku) oraz „Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Pola-
ków” przygotowana pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. 

Członkowie Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej postulowa-
li zastąpienie alfabetyzacji komputerowej przez tzw. biegłość komputerową 
oraz myślenie komputacyjne. Pod tym ostatnim pojęciem autorzy dokumen-
tu rozumieją: 

takie działanie intelektualne, które wykorzystując moc tkwiącą w komputerach 
i przy pełnej świadomości ich ograniczonych możliwości, uwzględniają metody 
komputerowe przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych w różnych obszarach 
i stają się równoprawnym „partnerem” dla tradycyjnych kompetencji w zakresie 
trzech R, czyli czytania, pisania i rachowania (ang. reading, writing, arithmetic)22. 

Zwracają także uwagę na to, iż wprowadzenie nowych technologii do 
edukacji oznacza konieczność przedefiniowania filozofii i celów kształce-
nia, a także wypracowania nowych treści i rozwiązań metodycznych w ob-
rębie dydaktyk przedmiotowych. Autorzy dokumentu podkreślają także, że 
wszystkie formy kształcenia, tzn. formalne, nieformalne oraz incydentalne, 
wzajemnie się uzupełniają dzięki zastosowaniu TIK oraz – w założeniu – 
mają służyć wdrażaniu idei edukacji ustawicznej, co ma istotne znaczenie 

22 Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, 
Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeń-
stwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji, Warszawa 2010, s. 7. 
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zwłaszcza w kontekście współczesnego rynku pracy. Obok kształcenia trady-
cyjnego istotną rolę odgrywa kształcenie na odległość oraz tzw. kształcenie 
mieszane, inaczej hybrydalne (połączenie tych dwóch form), co ma szcze-
gólne znaczenie w kontekście edukacji ustawicznej oraz kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególną rolę w procesie efek-
tywnej realizacji tych zadań – zdaniem członków Rady – pełni dydaktyka 
informatyki oraz dydaktyka technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Jednocześnie obserwuje się w Polsce kryzys kształcenia informatycznego 
spowodowany spadkiem zainteresowania studiowaniem kierunków mate-
matyczno-przyrodnicznych, informatycznych i technicznych. Sytuację tę 
pogłębia niż demograficzny, jednocześnie na rynku pracy wzrasta zapotrze-
bowanie na absolwentów tych kierunków. Rządowy program „Strategia roz-
woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” przyjmuje za cel 
priorytetowy przyśpieszenie wzrostu kapitału intelektualnego i społecznego 
Polaków dzięki rozwojowi ich kompetencji informatycznych. Jest to program 
spójny z kluczowymi dokumentami określającymi strategiczne kierunki roz-
woju Polski, tzn. ze: „Strategią Rozwoju Kraju 2007–2015”, „Narodowymi 
Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007–2013”, „Strategicznymi Planami 
Rządzenia”; program ten uwzględnia także priorytety europejskiej polityki 
w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, wynikające z założeń Strate-
gii Lizbońskiej oraz inicjatyw: „eEurope – społeczeństwo informacyjne dla 
wszystkich” oraz jej kontynuacji „i2010 – Europejskie społeczeństwo infor-
macyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”23. TIK, zdaniem członków Rady, 
umożliwia m.in.: większą indywidualizację kształcenia oraz personalizację 
podejścia do ucznia i jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Wobec 
przyrostu informacji przestaje spełniać swoje zadanie pamięciowe opanowa-
nie faktów oraz tzw. podający styl nauczania, istotną rolę pełni natomiast 
umiejętność selekcji i krytycznej interpretacji dostępnych informacji pocho-
dzących z różnych zasobów danych.

Jak podkreślono wcześniej, działania członków Rady Edukacji Infor-
matycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej skoncentrowa-
ne były przede wszystkim na rozwoju kompetencji informatycznych oraz 
– w sferze deklaracji – na przygotowaniu wszystkich obywateli do pełnego 
i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, brakuje jednak 
deklaracji i działań dotyczących edukacji medialnej oraz strategii rozwoju 
kompetencji medialnych i informacyjnych. Informatyczny profil tego ciała 
doradczego widoczny jest jeszcze bardziej w obecnej nazwie, przypomnijmy: 
Rada ds. Informatyzacji Edukacji. Tym samym kwestia edukacji medialnej 
(uczenia o mediach, dla mediów i przez media) została skutecznie zmargi-

23 http://www.msw.gov.pl/portal/SZS/495/6271/ [dostęp 26.01.12].
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nalizowana w tworzonych przez to ciało wytycznych dla krajowej polityki 
edukacyjnej.

Edukacja jako sfera działań społecznych oraz jej ewentualne reformy 
uzależnione są od czynników makro-, mezo- i mikrośrodowiskowych: lokal-
nych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych. Wpływają one na 
formy i treści kształcenia oraz strategie realizacji założonych celów eduka-
cyjnych. Czynniki te determinują m.in.: modele kształcenia nauczycieli i ich 
rozwój zawodowy, zasady prowadzenia polityki oświatowej i finansowania 
oświaty, rolę kadry zarządzającej we wdrażaniu innowacji w szkole w odpo-
wiedzi na zmiany rynku pracy, rozwój nowych strategii i form kształcenia 
w odpowiedzi na zmiany demograficzne i procesy ludnościowe (np. migra-
cje, procesy starzenia się społeczeństw, zmiany wykształcenia powodowane 
wymogami rynku pracy). 

Zależności między systemem politycznym, ekonomicznym, medialnym 
i kulturowym oraz edukacyjnym przyjmują formę naczyń połączonych – 
każdy z wymienionych wpływa na pozostałe i wymusza określone kierun-
ki działań w poszczególnych resortach. Uczestnictwo Polski w strukturach 
europejskich i światowych dodatkowo określa charakter wprowadzanych 
zmian i realizowanej obecnie polityki edukacyjnej. 

Współcześnie obserwuje się w Polsce między innymi:
– Dynamiczne przeobrażenia w strukturze samej rodziny – 

w związku z masową migracją zarobkową coraz częściej pojawiają się 
rodziny niepełne, a także sytuacje, w których za proces wychowania 
dzieci – w zastępstwie niewydolnych wychowawczo lub nieobecnych 
rodziców – odpowiadają dziadkowie lub krewni. Coraz powszechniej-
sze staje się zjawisko tzw. eurosierot, które często poza rodzinnym do-
mem poszukują autorytetów i wzorców socjalizacyjnych. Kryzys tra-
dycyjnych autorytetów przekłada się na większą podatność – zwłaszcza 
dzieci, młodzieży i młodych ludzi – na wpływ przypadkowych i często 
patologicznych grup odniesienia, które pozwalają zaspokoić potrzeby 
przynależności i akceptacji społecznej określonego środowiska. Regu-
ły postępowania wypracowane przez lokalną społeczność bardzo często 
uniemożliwiają wydostanie się jednostce z zamkniętego kręgu patolo-
gii (przykładem jest zjawisko dziedziczenia biedy), nawet gdy czło-
wiek ma świadomość negatywnych następstw przynależności do danej 
grupy (np. osiedlowego gangu) i postępowania zgodnie z narzuconymi 
przez nią zasadami (np. zagrożenie karą więzienia). Niektóre przeka-
zy medialne wspierają romantyczny mit „twardego gangstera”, który 
uosabia męskość i władzę, inne – np. gry komputerowe – wskazują na 
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prostą zależność między stosowaniem przemocy fizycznej a uzyskiwa-
niem  natychmiastowej nagrody. 

– Radykalne zmiany postaw wobec płci i seksualności – ob-
niżającemu się wiekowi inicjacji seksualnej nie towarzyszą żadne 
poważne zmiany w systemie edukacyjnym, podstawowym źródłem 
informacji dla dzieci i młodzieży w tym zakresie jest kultura medial-
na oraz popkultura. Do popularnych źródeł informacji należą przede 
wszystkim czasopisma pornograficzne, głównie amerykańskie filmy 
fabularne i zagraniczne seriale telewizyjne, które dostarczają nielet-
nim wzorów inicjacji seksualnej. Ważną rolę odgrywa w tym wzglę-
dzie także prasa adresowana do młodzieży, na łamach której znajdują 
się działy poświęcone wyłącznie poradom erotycznym i seksualnym. 
Równocześnie coraz częściej w środkach masowego przekazu podej-
muje się tematy niegdyś tabuizowane, np. problematykę osób i związ-
ków homoseksualnych, a także zagadnienia dotyczące różnych posta-
ci tożsamości seksualnej (zagadnienia te pojawiają się coraz częściej 
w programach talk-show oraz telewizyjnych magazynach porannych, 
do których zapraszani są specjaliści z zakresu seksuologii).

– Przechodzenie kolejnych etapów rozwoju ma charakter mniej 
przewidywalny i uregulowany niż kiedyś, pojawiają się bowiem alter-
natywne (wobec szkoły i rodziny) środowiska i instytucje społeczne, 
które proponują specyficzne ścieżki samorealizacji, kształtowania wła-
snego życia i systemu wartości, a także duchowości. Młody człowiek 
staje wobec wyboru spośród wielu ofert kształtowania własnej tożsa-
mości, rozwoju osobowości i zainteresowań. Duża liczba możliwości 
nie ułatwia jednak samodzielnego, krytycznego, świadomego wyboru 
określonej drogi rozwojowej, niektóre z grup społecznych (np. wspól-
noty wyznaniowe, sekty, stowarzyszenia) proponują i nakłaniają do 
uczestnictwa w działaniach, które zagrażają zdrowiu psychicznemu, 
a nawet życiu człowieka. Potrzeba przynależności społecznej, a także 
nadawania sensu własnym działaniom nierzadko ograniczają zdolność 
podejmowania racjonalnych decyzji, zwłaszcza gdy działania takich 
grup społecznych wpisane są w dyskurs nowej duchowości czy eduka-
cji (np. religijnej czy psychologicznej). 

– Problemy natury epistemologicznej – postmodernistyczna filo-
zofia relatywizmu i sceptycyzmu podważa możliwość istnienia racjo-
nalnej obiektywnej wiedzy. Kryzys wielkich narracji podważył także 
wiarę w istnienie jednego spójnego systemu aksjologicznego, który po-
zwoliłby ocenić – wedle tej samej miary – obiekty, zjawiska i procesy 
współczesnego świata. Źródłem informacji na temat różnych aspektów 
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życia społecznego są współcześnie głównie środki masowego przekazu 
i nowe media, które określają poznawcze reprezentacje rzeczywistości 
i to na poziomie globalnym. Media aktywnie konstruują obrazy świata 
przesiąknięte określoną ideologią, potrafią skutecznie wyzwalać i ka-
nalizować społeczne emocje, determinować postawy społeczne wobec 
osób, grup społecznych, obiektów, procesów i zjawisk, ogniskować 
uwagę społeczną na określonych wydarzeniach i aktywizować do okre-
ślonych działań. Procesy komunikacji i kooperacji w Sieci przyczynia-
ją się do realizacji wielu działań i projektów społecznościowych.  

– Rozwój nowych przestrzeni edukacyjnych, czyli nowych form 
wielowymiarowej przestrzeni społecznej, w której realizowany jest 
proces kształcenia formalnego (zinstytucjonalizowanego, np. edukacja 
na odległość) i nieformalnego (np. w ramach projektów społecznościo-
wych, networkingu czy konsultacji społecznych w środowisku sieci). 
Rozwój tych nowych przestrzeni edukacyjnych stanowi platformę ko-
munikacyjną i kontekst nowych zachowań społecznych związanych 
z kreowaniem społeczeństwa wiedzy oraz kultury partycypacji. Jedno-
cześnie zmienia się sposób definiowania informacji i wiedzy w kontek-
ście takich fenomenów, jak: wspólnota wiedzy, społeczeństwo wiedzy, 
zbiorowa inteligencja, sieciowa inteligencja, kultura partycypacji, inte-
ligencja otwarta. Wiedza traktowana jest jako proces przepływu treści 
i idei reprezentujących różne modalności medialne i obiegi kulturowe. 
Centralistyczny system legitymizowania wiedzy i autorytetów nauko-
wych będących w stanie ją produkować i zatwierdzać jej poprawność 
konkuruje z siecią wiedzy kreowanej przez użytkowników różnych 
przestrzeni kulturowych (kult amatorów).   

– Nierówności ekonomiczne przekładają się na różne formy spo-
łecznego wykluczenia, a w konsekwencji marginalizacji pewnych grup 
społecznych w dostępie do edukacji. Dochodzi do dyskryminacji, get-
toizacji oraz obniżania szans rozwoju grup społecznych dotkniętych 
biedą oraz zamkniętych w środowiskach podatnych na występowanie 
różnych form patologii i nieprzystosowania społecznego; poważnym 
problemem staje się również zjawisko tzw. cyfrowego wykluczenia.

– Społeczne upośledzenie niektórych grup społecznych sprzyja ne-
gatywnemu zjawisku dziedziczenia tych dysfunkcji przez kolejne po-
kolenia, zwłaszcza gdy procesy te odbywają się w środowisku izolowa-
nym, np. na osiedlach socjalnych budowanych na peryferiach miast, 
wsiach mieszczących się na terenach popegeerowskich, na obszarach, 
gdzie obserwuje się wysoki odsetek bezrobocia. 
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– Komercjalizacja dużej części systemu edukacyjnego, która 
zmienia logikę całego procesu kształcenia w instytucjach edukacyj-
nych (edukacja staje się towarem, nauczyciele – jego dostarczycielami, 
a uczniowie – klientami/konsumentami różnych usług edukacyjnych). 
Studia podejmują osoby dorosłe na różnych etapach rozwoju, formu-
łując wobec dostępnych ofert edukacyjnych różne oczekiwania (np. dla 
jednych jest to forma dokształcenia; dla innych – sposób spędzania 
wolnego czasu). 

– Pod wpływem nowych technologii zmienia się charakter relacji 
i  komunikacji międzyludzkiej – ludzie komunikują się częściej 
za pośrednictwem nowych mediów (głównie Internetu i telefonów 
komórkowych), a nawyki związane z tymi formami porozumiewania 
się przenoszone są na kontakty bezpośrednie. Nowe media wpływają, 
a wręcz determinują szereg aktywności społecznych (np. sferę usług 
bankowych, zakup towarów, charakter pracy, formy edukacji na odle-
głość).

– Funkcje tradycyjnych instytucji (np. edukacyjnych, terapeu-
tycznych) są przejmowane przez instytucje medialne, do których za-
praszani są specjaliści (np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, le-
karze) w roli doradców i ekspertów (np. w telewizyjnych magazynach 
porannych, w programach talk-show). Problemy dotyczące sposobów 
radzenia sobie z różnymi sferami rzeczywistości są zatem rozwiązywa-
ne na forum (medialnym, internetowym, radiowym, prasowym). 

– Wyraźnemu przesunięciu ulega granica między sferą pry-
watną a publiczną – zjawisko to dotyczy nie tylko osób publicznie 
znanych, ale także zwykłych ludzi (tzw. normalsów), których życiowe 
historie są przekształcane w opowieści medialne (na łamach prasy, cza-
sopism, na stronach internetowych, w programach telewizyjnych) za 
ich zgodą i wiedzą lub całkowicie niezależnie od ich woli; obserwuje 
się zatem intensywny rozwój tzw. kultury obnażania, która w mniej-
szym stopniu dotyczy tradycyjnie rozumianej pornografii, a w więk-
szym stopniu różnych aspektów życia prywatnego (doświadczeń, prze-
żyć, przekonań, zachowań konkretnej jednostki).

– Postępująca spektakularyzacja życia publicznego zmienia 
społeczne nastawienie do jego uczestników i wydarzeń. Do ich oce-
ny wykorzystywane są zatem podobne kryteria jak przy filmach czy 
przedstawieniach teatralnych. Tendencji tej sprzyja tworzenie me-
dialnych spektakli na temat różnych bieżących wydarzeń: afer poli-
tycznych, decyzji rządzących, kryzysów w państwowych instytucjach. 
Ludzie podejmują poważne decyzje polityczne, ekonomiczne, społecz-
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ne na podstawie wiedzy na temat z przedstawień medialnych różnych 
sfer rzeczywistości i związanych z nimi osób. Zaciera się granica mię-
dzy tzw. rzeczywistością obiektywną a sferą związanych z nią kreacji 
(w skrajnych przypadkach – jak zauważa Jean Baudrillard – mamy do 
czynienia z symulakrami rzeczywistości).

– Kultura typu instant podporządkowana jest cyklowi „nowość  
–przestarzałość” w różnych sferach życia. Pociąga za sobą koniecz-
ność nieustannej adaptacji do zmiany i nowości. Jej egzemplifikają jest 
moda, konsumpcja, poptożsamość, tzn. kreowanie tożsamości w kon-
tekście gier społecznych i propozycji oferowanych przez współczesną 
kulturę popularną i przemysł kulturowy, fast food, chirurgia plastycz-
na, „szybki seks” bez zobowiązań i zaangażowania emocjonalnego itd. 
Prymat wiedzie orientacja na natychmiastowość doświadczeń, wybo-
rów życiowych i działań nastawionych na szybką gratyfikację oraz in-
tensywną przyjemność24. 

– Rozwój społeczeństwa sieci, w obrębie którego ludzie konstruują 
swoją tożsamość często w opozycji do tendencji wynikających z proce-
sów globalizacji. Część z tych projektów tożsamości wynika z potrzeby 
wyrażania zbiorowego oporu czy kontestacji wobec działań legitymi-
zowanych przez oficjalną władzę czy poszczególne instytucje społecz-
ne. Wykorzystywane do tego celu media pozwalają zainteresowanym 
podmiotom na konsolidację, stworzenie określonej grupy interesu 
oraz popularyzację swoich idei w społeczeństwie. Tożsamość oporu, 
jak nazywa ją Manuel Castells, może współwystępować z tzw. tożsa-
mością projektu, która konstytuuje się wtedy, gdy „aktorzy społeczni 
na podstawie dostępnych im materiałów kulturowych budują nową 
tożsamość, która redefiniuje ich pozycję w społeczeństwie, a czyniąc 
to, dążą do transformacji całej struktury społecznej”25. Budowanie toż-
samości społecznej w obrębie społeczności sieciowej prowadzi zatem 
do zakwestionowania określonych porządków i ideologii władzy oraz 
wyłaniania się skonsolidowej grupy, która identyfikując się z podob-
nymi wartościami i celami, zmierza do dokonania zmiany społecznej.         

– Szanse życiowe człowieka nie są już determinowane przez stan jego 
urodzenia (średniowiecze) ani współcześnie przez terytorialność (po-
nowoczesność), ponieważ powstanie globalnej kultury wywołuje „peł-
zającą uniformizację”, jak i fragmentaryzację; tzn. mieszkańcy całego 

24 Z. Melosik, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] W. Burszta, A. de Tchorzew-
ski (red.), Edukacja w czasach podkultury, Bydgoszcz 2002.

25 M. Castells, Siła tożsamości, tł. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 24.
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świata stają się do siebie coraz bardziej podobni, z kolei na poziomie 
lokalnym życie staje się coraz bardziej zróżnicowane26.

Globalna kultura popularna wywołuje proces homogenizacji na pozio-
mie makro i zróżnicowania na poziomie mikro. Funkcjonuje ona jako pod-
stawowy kontekst edukacyjny, socjalizacyjny oraz wyznacza ona formy i za-
sady kreowania kluczowych form tożsamości. Tabela 48 przedstawia różnice 
między tradycyjną edukacją a kulturą popularną.

Tabela 48. Tradycyjna edukacja i kultura popularna

Tradycyjna edukacja Kultura popularna

Narracja linearna Narracja skokowa

Hierarchia treści i celów podporządko-
wana kanonom i programom kształcenia 

Hierarchiczność i zróżnicowanie związane czę-
ściowo ze zjawiskiem kultowości kształtowanym 
przez media  

Logocentrym i wiedza encyklopedyczna 
jako podstawowe treści kształcenia 

Konglomerat treści reprezentujących różne 
kody, obiegi kulturowe i porządki kultury 

Gratyfikacja odroczona podporządkowa-
na etosowi systematycznej pracy i produ-
kowania

Kult rozrywki, przyjemności, ideologii związanej 
z kulturą instant

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.J Burszta, O kulturze, kulturze popularnej i edukacji, [w:]  
W.J. Burszta, A. de Tchorzewski (red.), Edukacja w czasach popkultury, Bydgoszcz 2002  

To tyko wybrane zagadnienia, które określają zarówno kontekst, jak 
i problematykę procesów edukacyjnych. Wyzwania te determinują także 
zakres kompetencji, jakie powinien posiąść i rozwijać człowiek w XXI wie-
ku. I niezależnie od jego wieku biologicznego, wcześniejszych doświadczeń 
życiowych czy wykonywanego zawodu media stanowią istotny element tej 
edukacji obejmującej – zgodnie z ideą rozwoju człowieka w biegu jego życia 
(life-span developmental psychology) –  okres od momentu narodzin jednostki 
do jej śmierci. 

7.3. Edukacja medialna: kompleksowa koncepcja nauczania

Kształcenie kompetencji medialnych powinno się odbywać przez całe 
życie człowieka i rozpoczynać się w momencie, kiedy dziecko zacznie wy-
kazywać zainteresowanie mediami i przekazami medialnymi. W tym wcze-
snym okresie rozwoju podstawową rolę edukacyjną odgrywają opiekuno-
wie, to oni bowiem decydują o zakresie uczestnictwa dziecka w dostępnej 

26 Z. Melosik, Kultura instant…, s. 27.
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ofercie  medialnej, monitorują tę aktywność oraz wspierają podopiecznego, 
pomagając rozwiązywać trudności techniczne i poznawcze, które pojawiają 
się np. podczas oglądania dobranocki czy korzystania z komputera. Aktyw-
ność edukacyjna i wychowawcza opiekunów na tym etapie rozwoju jest nie-
zmiernie ważna, gdyż oprócz przekazów medialnych adresowanych do dzieci 
i młodzieży, ich potomek spotyka się (zarówno w przestrzeni domowej, jak 
i publicznej) z wieloma innymi produktami przeznaczonymi dla starszych 
odbiorców. 

W myśl tej propozycji, korespondującej zresztą z psychologiczną kon-
cepcją rozwoju człowieka w biegu życia oraz ideą life-long learning, konieczne 
jest opracowanie kompleksowej polityki edukacyjnej, obejmującej wszystkie 
kategorie wiekowe oraz typy kształcenia (w instytucjach edukacyjnych i poza 
nimi), wspierającej także rodziców i opiekunów w działaniach związanych 
z alfabetyzacją medialną ich dzieci. 

Edukacja medialna nie tylko rozciąga się na całe życie człowieka, ale 
także przybiera postać spiralną, tzn. do tych samych zagadnień powraca się 
na kolejnych etapach rozwoju człowieka, w miarę jak postępuje jego rozwój 
w innych sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej itd. Idea spiralnego 
układu treści nauczania jest lansowana przez psychologa i pedagoga Jero-
me’a Brunera. W klasycznej pracy Poza dostarczone informacje. Studia z psy-
chologii poznania pisze on tak:

Jeśli respektuje się sposób myślenia rosnącego dziecka, jeśli dba się o przetłu-
maczenie nauczanego materiału na język właściwych dziecku operacji logicz-
nych w sposób wystarczająco interesujący, by skłonić je do postępów, wówczas 
staje się możliwe wczesne wprowadzenie dziecka w świat pojęć i nazw, które 
w późniejszym życiu stanowią o wykształceniu człowieka. […] Jeśli hipoteza 
rozpoczynająca ten rozdział – głosząca, że każde dziecko można uczyć każdego 
przedmiotu w dostatecznie rzetelnej postaci – jest prawdziwa, to wynikałoby 
z niej, że program powinno się tworzyć opierając się na centralnych zagadnie-
niach, zasadach i wartościach, uznanych przez społeczeństwo za godne stałego 
zainteresowania. […] Jeśli przyjmuje się np., że jest pożądane uświadomienie 
dziecku znaczenia tragedii ludzkiej oraz wzbudzenie w nim współczucia wobec 
niej, czyż nie można by zapoznawać dzieci od najmłodszych lat z tragedią jako 
gatunkiem literackim w sposób instruujący, lecz nie budzący grozy? Zaczynać 
można rozmaicie: opowiadając wielkie mity, korzystając z klasyków literatury 
dziecięcej lub demonstrując i komentując wybrane filmy27.  

Ponadto ta spiralna koncepcja nauczania powinna obejmować od same-
go początku trzy wspomniane wcześniej sfery: uczenie o mediach, uczenie 

27 J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, wybór, red., wstęp  
J.M. Anglin, tł. B. Mroziak, Warszawa 1978, s. 698–699. 



229

przez media, uczenie dla mediów, oraz trzy uniwersalne procesy uczenia się: 
nabywanie nowych wiadomości, transformację posiadanej wiedzy, tak by 
była użyteczna do rozwiązywania danego zadania, oraz – w fazie końcowej – 
ocenę adekwatności  własnego postępowania28.

W różnych formach kształcenia instytucjonalnego zagadnienia dotyczą-
ce mediów będą połączone z kształceniem przedmiotowym i/lub dostosowa-
ne do wybranego kierunku edukacji (np. w liceach profilowanych, na kie-
runkach nauczycielskich i pedagogicznych, na określonych specjalnościach 
związanych z mediami na studiach wyższych). 

Poszczególnym etapom uczenia się w polskim systemie edukacji for-
malnej należy przyporządkować  modularną koncepcję kształcenia w zakre-
sie treści przedmiotowych. Wspomniane moduły dzielą się na trzy grupy: 
1) w obrębie edukacji obowiązkowej, tzn. do ukończenia gimnazjum, 2) na 
etapie średniego poziomu kształcenia (np. licea, technika, szkoły zawodo-
we) oraz 3) kształcenia uniwersyteckiego (studia licencjackie, magisterskie, 
doktoranckie, podyplomowe). Z uwagi na fakt, iż jedynie moduły pierwsze-
go poziomu są uniwersalne dla wszystkich podejmujących obowiązek edu-
kacyjny, powinny one obejmować także kształcenie kompetencji w zakresie 
samodzielnej edukacji medialnej, już po zakończeniu kształcenia zinstytu-
cjonalizowanego, tak by możliwe stało się wypracowanie motywacji do po-
dejmowania samokształcenia w zakresie kompetencji medialnych. 

Osobną uwagę należy poświęcić studentom kierunków nauczycielskich, 
psychologicznych, pedagogicznych, a na studiach związanych z mediami 
(np. medioznawstwo, filmoznawstwo, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo 
i informacja naukowa) zaprojektować odrębną specjalizację poświęconą tej 
problematyce. W przypadku wymienionych społecznych kierunków kształ-
cenia (psychologii i pedagogiki) trzeba wprowadzić zajęcia przygotowujące 
adeptów tych studiów do podejmowania wszechstronnych działań edukacyj-
nych, terapeutycznych i wychowawczych wspierających rozwój człowieka 
(w biegu ludzkiego życia). 

7.4. Edukacja medialna: treści kształcenia  
na studiach nauczycielskich

Wizja kształcenia nauczyciela we współczesnej refleksji pedeutologicz-
nej jest „mapowana” przez trzy ujęcia modelowe, które ukazują nowe atrybu-
ty jego umysłowości i działań oraz miejsce i pełnione przezeń role w świecie 

28 Tamże, s. 694–695.
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ponowoczesnym. Stanowią one przeciwwagę dla racjonalistycznych i beha-
wiorystycznych modeli edukacji nauczycielskiej, właściwych m.in dla ide-
ologii społeczeństwa industrialnego oraz modernistycznej wizji nauczycie-
la, nauki i statusu wiedzy. Nie oznacza to jednak, że te ostatnie całkowicie 
odeszły do historii działań pedagogicznych. Pomimo diametralnych zmian 
w rzeczywistości socjokulturowej i świadomości ich zaistnienia w umysłach 
edukatorów i reformatorów oświatowych trudno się z nimi definitywnie po-
żegnać, ponieważ  są – dla wielu podmiotów – gwarancją (pozornego) ładu, 
przejrzystości i bezpieczeństwa. 

Modele racjonalistyczne i behawiorystyczne, jako specyficzny typ in-
żynierii społecznej, gwarantowały stabilność systemu, zachowawczy model 
transmisji kulturowej oraz reprodukcję istniejących stosunków społecznych, 
ekonomicznych i politycznych, także w formie tzw. ukrytych programów na-
uczania. 

We wspomnianych trzech nowych modelach, w przeciwieństwie do 
ujęć tradycyjnych, podkreśla się m.in. rolę refleksyjnego podejścia eduka-
tora do wykonywanego zawodu, związek teorii z praktyką nauczania, wizję 
nauczyciela jako zdolnego do autorefleksji, wrażliwego badacza, społeczne-
go aktywisty, moderatora procesów uczenia się kontekstowego i związanego 
z obszarem doświadczeń kulturowych uczniów, edukatora zorientowanego 
na działanie i doskonalenie własnego warsztatu zawodowego, zdolnego do 
kontestowania zastanego porządku społecznego – krytycznego  pedagoga, de-
mokraty i reformatora.

Pierwszy model – Donalda Schöna, określa nauczyciela jako refleksyj-
nego praktyka, dla którego refleksja jest szczególnym rodzajem myślenia 
towarzyszącego działaniu (epistemologia refleksyjnej praktyki). Obok reflek-
sji-w-działaniu kładzie się również nacisk na rolę refleksji-nad-działaniem, 
której znaczenie jest zbliżone do pojęcia deliberacji w ujęciu Deweya29. Drugi 
model, rozwijany przez Henry’ego Giroux w ramach pedagogiki krytycznej 
– konceptualizuje nauczyciela jako transformatywnego intelektuali-
stę, który występuje jako aktywny reformator i działacz polityczny walczący 
z dyskryminacją społeczną, ekonomiczną i kulturową, przekazuje uczniom 
wiedzę i umiejętności pozwalające im w przyszłości na  obronę wartości de-
mokratycznych. Ostatni model, Joe Kincheloe’a, opisuje nauczyciela ery 
ponowoczesnej jako postpozytywistycznego praktyka, który w swoim 
działaniu kieruje się swoistym pedagogicznym dekalogiem. Wśród podsta-
wowych zasad tego postulatywnego programu znaleźć można takie, które 
nawiązują do poprzednich dwóch ujęć modelowych, czyli alternatywnej epi-
stemologii praktyki i pedagogiki krytycznej, jak również do konstruktywi-

29 Por. też: H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008.
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zmu, hermeneutyki, psychologii humanistycznej, ponowoczesnych teorii 
społecznych i progresywizmu Johna Deweya. Pojawiają się więc w „deka-
logu” m.in. postulaty dotyczące konieczności podejmowania refleksji nad 
własnym działaniem i przygotowania uczniów do bycia aktywnymi badacza-
mi własnej praktyki edukacyjnej, analizowania społecznych i politycznych 
uwarunkowań procesu konstruowania wiedzy oraz funkcjonowania insty-
tucji edukacyjnych, zaangażowania w demokratyczną edukację, pobudzania 
na lekcji kultury uczestnictwa i nawiązywania do doświadczeń społecznych 
uczniów30. Choć pierwszy z wymienionych modeli (D. Schöna) ma charakter 
izomorficzny – próbuje bowiem opisać fenomen profesjonalnego działania 
praktycznego,  a dwa ostatnie – postulatywny, to w każdym z nich odnaleźć 
można inspirujące wątki niezbędne do kompleksowej refleksji nad filozofią 
i ideologią współczesnej edukacji nauczycielskiej, także w obszarze alfabety-
zacji medialnej. 

Kształcenie kompetencji medialnych przyszłych adeptów studiów na-
uczycielskich powinno być powiązane z kierunkiem ich studiów oraz kon-
sekwentnie wpisane w idee: uczenia o mediach, przez media, dla mediów. 
Niezależnie od przedmiotu, w jakim będzie specjalizował się przyszły na-
uczyciel, istnieje (w związku z pierwszym postulatem – uczenia o mediach) 
pewien korpus treści obowiązujących wszystkich studentów. Jest to między 
innymi wiedza na temat elementów historii mediów, współczesnych teorii 
medialnych oraz metod analizy przekazów medialnych. Część z tej wiedzy 
ulega stosunkowo szybkiej dezaktualizacji, co wynika choćby z przemian 
mediasfery i zjawisk towarzyszących temu procesowi. Drugi postulat – ucze-
nie przez media – obejmuje (w zależności od przedmiotu) wykorzystanie:

– mediów (np. odtwarzacza DVD, komputera, Internetu), aby w ten spo-
sób przedstawić materiał edukacyjny (np. film, komputerowy program 
edukacyjny);

– gotowych materiałów (audio)wizualnych (z przeznaczeniem edukacyj-
nym i pozaedukacyjnym) do celów kształcenia;

– dostępnych w placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu produkcji autorskich tekstów będących egzemplifikacją kon-
kretnego problemu będącego przedmiotem lekcji;

– nowych mediów (np. Internetu) do wymiany poglądów z innymi specja-
listami oraz realizacji projektów on-line i offline wymagających współ-
pracy i konsultacji z innymi użytkownikami przestrzeni medialnej. 

Wszystkie wymienione powyżej przykładowe treści zajęć przygotowują 
nauczycieli do aktywnego korzystania z dostępnej oferty medialnej, w tym 

30 H. Mizerek, Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem 
a ponowoczesnością, Olsztyn 1999.
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oczywiście specjalistycznych programów edukacyjnych31. W zależności od 
profilu kształcenia możliwe jest wykorzystywanie takich przekazów medial-
nych, które wpisują się w sferę kultury popularnej, a przez to są bliskie sfe-
rze doświadczeń przeciętnego ucznia. Mowa tu np. o filmach fabularnych, 
programach telewizyjnych, grach komputerowych, komiksach, graffiti, stro-
nach internetowych, literaturze popularnej. Jest to bardzo ważna konstatacja 
w kontekście kolejnego postulatu: konieczności nawiązywania w procesie 
edukacyjnym do doświadczeń kulturowych młodych ludzi, tak by dostrzega-
li oni związek między kształceniem szkolnym/uniwersyteckim a sferą ich ży-
cia poza tymi instytucjami edukacyjnymi. Trzeba się jednak liczyć z różny-
mi formami uczniowskiego oporu przed kolonizacją tych treści, które łączą 
się i kojarzą w sposób naturalny z czasem wolnym, odpoczynkiem, relaksem 
i swobodną twórczością, która nie podlega obowiązkom szkolnym i kontroli 
edukatora. 

7.5. Edukacja medialna: treści kształcenia  
na studiach związanych z mediami

Studenci dziennikarstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa, reżyse-
rii, produkcji filmowej i  telewizyjnej, innych kierunków o specjalnościach 
medioznawczych (np. filologii polskiej z komunikacją społeczną) zwykle 
nie mają przygotowania pedagogicznego pozwalającego przekazać tę wiedzę 
uczniom i studentom. Równocześnie istnieje nisza na rynku usług eduka-
cyjnych związanych z kształceniem kompetencji medialnych  adresowanych 
do różnych grup wiekowych (od uczniów szkół podstawowych do seniorów, 
pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tą 
problematyką). Istnieje również szereg placówek (np. domy kultury, uniwer-
sytety trzeciego wieku), które organizują kursy specjalistyczne dla osób zain-
teresowanych konkretną problematyką: historią kina i współczesnego filmu, 
posługiwaniem się komunikatorami i projektowaniem stron internetowych, 
pisaniem blogów, tworzeniem folderów reklamowych, rozwijaniem warszta-
tu fotograficznego czy redagowaniem artykułów prasowych. 

Przedstawiciele pokolenia seniorów mają także motywację do uczest-
nictwa w różnego typu kursach rozwijających ich wiedzę medialną, chcą 
bowiem aktywnie uczestniczyć i choć w części partycypować w zaintereso-
waniach kulturowych swoich dzieci i wnuków, pragną także być na bieżąco 
ze zjawiskami współczesnej kultury. Dla każdej z tych grup wiekowych (po-

31 W tym kontekście por. A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008.
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tencjalnych uczestników takich kursów: szkoleń, warsztatów, seminariów) 
warto opracować odrębną ofertę edukacyjną korespondującą z ich oczekiwa-
niami, możliwościami poznawczymi, zainteresowaniami i doświadczeniami 
ze sferą szeroko pojętej kultury medialnej. 

Adeptom studiów związanych z mediami należy także – oprócz przy-
gotowania pedagogicznego – dostarczyć podstawowej wiedzy z zakresu psy-
chologii rozwoju człowieka oraz psychologii edukacji. Musi to być jednak 
wiedza praktyczna, dostosowana do zadań, jakie może w przyszłości podej-
mować ta grupa zawodowa. Ważne jest, aby przekazać absolwentom tych 
kierunków medialnych podstawowe umiejętności uczenia o mediach także 
w sytuacji, gdy podejmą oni pracę w instytucjach medialnych (np. radiu, te-
lewizji, agencji reklamowej). Być może bowiem będą oni odpowiedzialni za 
prowadzenie w miejscu swojego zatrudnienia warsztatów dla studentów in-
nych kierunków (w tym studiów nauczycielskich), aby podzielić się z nimi 
swoją wiedzą praktyczną. Trzeba bowiem pamiętać, iż udział pracowników 
mediów w kształceniu i rozwijaniu kompetencji medialnych jest nie do prze-
cenienia ze względu na możliwość przekazywania przez nich praktycznych 
wskazówek i informacji.  

7.6. Edukacja medialna: treści kształcenia  
na studiach psychologicznych  i pedagogicznych

Kształtowanie kompetencji medialnych w tych zawodach powinno 
przygotowywać psychologów i pedagogów do:

– opracowania i wdrażania skutecznych terapii związanych z uzależnie-
niami medialnymi;

– stworzenia spójnych programów profilaktycznych zapobiegających ne-
gatywnym wpływom mediów elektronicznych i tzw. nowych mediów 
na dobrostan psychofizyczny jednostek;

– badań na temat wpływu różnych mediów (np. jednokierunkowych, in-
teraktywnych) na rozwój poszczególnych procesów poznawczych (tzn. 
przetwarzania informacji (audio)wizualnych i efektywności w zakresie 
procesów pamięciowych, kreatywności, podejmowania decyzji w sytu-
acji presji czasowej); 

– wykorzystywania istniejących przekazów medialnych (np. reklam, ele-
mentów kampanii społecznych) w  celach edukacyjnych (chodzi o pro-
blematykę społeczną, np. przeciwdziałanie rasizmowi, dyskryminacji, 
wykluczaniu, marginalizacji różnych grup społecznych; o tematykę 
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zdrowotną – choćby zainteresowanie uczniów i studentów istniejący-
mi kampaniami prozdrowotnymi);

– wykorzystywania różnych produktów medialnych w badaniach wła-
snych poświęconych różnym aspektom życia społecznego (np. za-
leżnościom między wzorami urody kobiecej i męskiej ukazywanymi 
w środkach masowego przekazu a anoreksją i bulimią; typami relacji 
międzyludzkich i sposobami ich waloryzowania w mediach a rzeczy-
wistymi związkami społecznymi i oceną tzw. atrakcyjności interperso-
nalnej);

– stosowania przekazów medialnych w procesach kształcenia celem 
optymalizacji osiąganych rezultatów edukacyjnych (z wykorzystaniem 
wybranych koncepcji z zakresu psychologii i pedagogiki mediów, psy-
chologii kształcenia, metodyki nauczania z wykorzystaniem technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych);

– przygotowania kursów dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcie-
liby uczestniczyć aktywnie w rozwoju kompetencji medialnych swoich 
podopiecznych, aktywizować ich do krytycznego, świadomego korzy-
stania z mediów; dostarczać wykazów i wskazówek odnośnie do wybo-
ru takich produktów kulturowych (np. filmów, gier komputerowych, 
czasopism, komiksów), które będą dostosowane do wieku dziecka, jego 
możliwości poznawczych i społecznych;

– stworzenia oferty kształcenia kompetencji medialnych dla seniorów 
stosownie do ich oczekiwań względem takich zajęć, zainteresowań oraz 
możliwości poznawczych.

7.7. Personalizacja oferty i strategii edukacyjnych  

Edukacja medialna oparta na trzech filarach: uczenia o mediach, przez 
media i dla mediów, obecna jest w kształceniu kompetencji medialnych i in-
formacyjnych wszystkich grup potencjalnych słuchaczy, niemniej jednak – 
w zależności od grupy docelowej – tematyka ta może być różnie profilowana. 
Edukatorzy przyjmują odmienne priorytety w zależności od takich zmien-
nych, jak: wiek, wykształcenie kierunkowe, wyuczony i wykonywany zawód, 
zainteresowania i gusty kulturowe, czy styl życia odbiorców oferty eduka-
cyjnej. W procesie kształcenia kompetencji medialnych i informacyjnych 
można wyznaczyć dwa poziomy: pierwszy jest ściśle związany z obszarem 
przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności, drugi obejmuje zbiór stra-
tegii metodycznych związanych z realizacją tych zadań. Opracowując stra-
tegie kształcenia, należy mieć na uwadze generacyjne preferencje słuchaczy 
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odnośnie do sposobów przekazywania wiedzy czy typów zadań praktycznych 
sprawdzających rozwijane umiejętności. Linearne, sekwencyjne i szeregowe 
przetwarzanie informacji będzie – jak można przypuszczać – bardziej ade-
kwatną metodą przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności niż stwarza-
nie sytuacji edukacyjnych, w których stosuje się całkowicie nowe metody 
nauczania do kształcenia całkowicie nowych kompetencji. Kreowana przez 
edukatorów przestrzeń edukacyjna (zarówno realna, jak i wirtualna) powinna  
posiadać cechy przestrzeni bezpiecznej emocjonalnie i atrakcyjnej poznaw-
czo oraz stymulującej społecznie. Takiej, w której możliwy staje się zarówno 
rozwój zasobów jednostkowych, jak i rozwój i twórcze zarządzanie zasobami 
społecznymi (np. w ramach grupy realizującej wspólny projekt edukacyjny). 
Opisane w poprzednim rozdziale typy i koncepcje kompetencji medialnych 
i informacyjnych należy w dużej mierze traktować jako pewną wskazówkę 
metodyczną, pozwalającą właśnie odpowiednio zdiagnozować: cele  uczącego 
się oraz dostępne i możliwe do wykorzystania w trakcie procesu edukacyjne-
go – zasoby jednostkowe i środowiskowe.



Zakończenie: formy i funkcje edukacji medialnej  
w perspektywie rozwoju człowieka

Na edukację medialną składają się nie tylko zinstytucjonalizowane i sfor-
malizowane formy kształcenia, ale także całokształt kulturowych doświad-
czeń użytkowników, odbiorców i twórców przekazów medialnych. Tym 
różni się edukowanie od kształcenia. Dlatego, jak pamiętamy, nabywanym 
spontanicznie medialnym kompetencjom funkcjonalnym towarzyszą 
kompetencje ukierunkowane. Te ostatnie powinny być dostosowane 
zarówno do profilu kształcenia konkretnej osoby, jak również do jej zain-
teresowań i możliwości poznawczych (wynikających z wieku biologicznego 
i rozwojowego, posiadanych przez nią zasobów – np. intelektualnych, a także 
dostępnego środowiska edukacyjnego). 

Edukowanie jest procesem kompleksowym, zachodzi także, a współcze-
śnie coraz częściej, poza instytucjami edukacyjno-wychowawczymi. Medial-
ne doświadczenia człowieka, właśnie w powiązaniu z programem realizo-
wanym w placówkach edukacyjnych, mogłyby składać się na wartościowy 
kapitał kulturowy, tak istotny dla sukcesywnego rozwoju społeczeństwa 
demokratycznego, obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy czy informacyj-
nego. Należałoby jednak wypracować, choćby z wykorzystaniem wzorców 
zagranicznych, efektywne sposoby kształcenia w tym zakresie, adresowane 
do różnych grup zawodowych i wiekowych: od nauczycieli i wychowawców, 
przez psychologów, po pracowników instytucji medialnych; od najmłod-
szych dzieci do osób w wieku senioralnym. Inne oczekiwania względem tego 
przedmiotu będą formułowały osoby związane zawodowo z systemem eduka-
cyjnym (np. nauczyciele), inne – zwykli użytkownicy mediów, którzy wyko-
rzystują je także w swojej pracy zawodowej i w innych obszarach życia spo-
łecznego, odmienne – rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby wziąć czynny 
udział w poszerzaniu kompetencji medialnych własnych dzieci, a zarazem 
rozwijać własne umiejętności. Pamiętajmy przy tym, że poszczególne role 
społeczne pełnione przez tę samą osobę często się nakładają, co – przy umie-
jętnym projektowaniu procesu edukacyjnego – zwiększa szansę pogłębienia 
cennych kompetencji informacyjnych i medialnych. Tym bardziej że wiele 
spośród kompetencji determinuje współcześnie jakość kontaktów społecz-
nych, zwłaszcza między pokoleniem seniorów a młodzieżą. Brak kompeten-
cji medialnych i informacyjnych pogłębia jedynie lukę międzygeneracyjną 
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oraz przyczynia się do postępującej izolacji społecznej seniorów. Pojawia się 
zatem niekorzystne zjawisko wykluczenia społecznego.

Wśród głównych grup adresatów oferty edukacyjnej w zakresie kształ-
cenia medialnego wymienić zatem należy: dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniów i studentów, nauczycieli (przed)szkolnych i akademickich, pracow-
ników sektora medialnego, pracowników instytucji kultury (np. animatorów 
kultury, opiekunów kół zainteresowań). Zgodnie z koncepcją modularnego 
i spiralnego systemu kształcenia należy:

– Opracować moduły zawierające treści obowiązkowe dla wszystkich 
grup docelowych (zgodnie z ich wiekiem, poziomem kompetencji 
społecznych i poziomem rozwoju poznawczego; moduły te powinny 
obejmować strategie samoedukacji w odniesieniu do mediów, by przy-
gotować odbiorców do procesu samodzielnego rozwijania indywidu-
alnych kompetencji medialnych i informacyjnych oraz indywidualnej 
kultury medialnej). W tym ujęciu osoba dorosła o wysokim poziomie 
kultury medialnej posiada bardzo dobrą orientację w zakresie współ-
czesnych mediów oraz trendów kulturowych z nimi związanych, wy-
stępuje w roli aktywnego, świadomego i krytycznego użytkownika, 
a także producenta przekazów medialnych, posiada umiejętność ko-
operacji z innymi użytkownikami przestrzeni medialnych w zakresie 
wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

– Opracować moduły specjalistyczne, tzn. ukierunkowane na rozwój 
kompetencji medialnych i informacyjnych określonej grupy docelowej 
(np. wiekowej czy zawodowej). Moduły te powinny być sfunkcjonali-
zowane, tzn. podporządkowane roli kompetencji medialnych i infor-
macyjnych w rozwoju indywidualnego i społecznego kapitału kulturo-
wego.

– W ramach modułów obowiązkowych, zgodnie z modelem spiralnym, 
powracać do wybranych zagadnień na kolejnych etapach kształce-
nia, lecz w bardziej zaawansowanej formie (np. w odniesieniu do wy-
branych kontekstów kulturowych). Należy także kształcić i rozwijać 
kompetencje informacyjne i medialne związane z umiejętnością wy-
korzystywania mediów do pozyskiwania informacji oraz prowadzenia 
konsultacji z innymi użytkownikami technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Ci ostatni mogą funkcjonować jako doradcy, mentorzy, 
eksperci i kooperanci w przypadku realizacji projektów społecznościo-
wych lub projektowania i wdrażania inicjatyw społecznych.

Przy planowaniu treści poszczególnych modułów kształcenia trzeba 
wziąć zatem pod uwagę: zasoby jednostki i jej otoczenia społecznego, poziom 
zaawansowania, częstotliwość oraz typy aktywności konkretnej jednostki 
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jako odbiorcy i twórcy przekazów medialnych, atrybuty samych mediów (np. 
tradycyjne media vrs. nowe media).   

Opisane wcześniej modele edukacji medialnej (np. informacyjno-edu-
kacyjny, estetyczny, etyczny i prawny, praktyczny oraz psychokulturowy) 
doskonale wpisują się w idee uczenia o mediach, przez media i dla mediów. 
Działania tego typu powinny być podejmowane nie w duchu „ślepego” i za-
chowawczego protekcjonizmu medialnego, lecz zgodnie z modelem wyja-
śniającym, który – w dużym stopniu – opiera się na brytyjskich studiach 
kulturowych, badaniach ideologicznych, semiotycznych i strukturalnych. 
A przy tym w jego ramach zwraca się uwagę na aktywną rolę użytkownika 
jako producenta znaczeń i treści, co zgodne jest także ze współczesnymi ten-
dencjami kulturowymi, by wymienić choćby kulturę uczestnictwa, konwer-
gencję medialną czy otwarte zasoby edukacyjne. 

Przy inicjowaniu i wdrażaniu poszczególnych programów edukacyjnych 
w zakresie alfabetyzacji medialnej należałoby pomyśleć o stworzeniu scentra-
lizowanej struktury jednoczącej podmioty odpowiedzialne za realizację tego 
zadania w poszczególnych sektorach kultury i edukacji, przy uwzględnieniu 
istniejących do tej pory oddolnych inicjatyw o różnym stopniu formalizacji. 
Struktura taka umożliwiłaby nie tylko koordynację działań oraz wypracowa-
nie nowoczesnych i kompleksowych programów nauczania, ale także przyczy-
niałaby się do stworzenia przestrzeni kontaktu pomiędzy wszystkimi zainte-
resowanymi stronami. To z kolei ułatwiłoby wymianę doświadczeń i wiedzy 
(w formie (wideo)konferencji, otwartych seminariów, warsztatów, publikacji) 
także z podmiotami i instytucjami zagranicznymi, często o większym do-
świadczeniu organizacyjnym, edukacyjnym i badawczym. Taka struktura po-
winna być oparta na lokalnych środowiskach edukacyjnych, które stanowiłyby 
ogniwa zhierachizowanej sieci zarządzanej odgórnie. W dużym stopniu niedo-
statki w zakresie edukacji medialnej w Polsce wynikają właśnie z rozproszenia 
kompetencji oraz braku sprawnej struktury komunikacji między wymienio-
nymi podmiotami, w tym także decydentami politycznymi i edukacyjnymi 
a nauczycielami, pedagogami, psychologami i aktywistami w zakresie edukacji 
medialnej. Stworzenie spójnej struktury organizacyjnej wspomagałoby rów-
nież integrację dotychczasowych działań związanych z alfabetyzacją medialną, 
konsolidację dotychczasowego kapitału społecznego i kulturowego oraz jasny 
podział kompetencji. Jest to tym bardziej ważne zadanie, że wpływa na syste-
mową integrację działań edukacyjnych obejmujących różne grupy społeczne, 
co z kolei sprzyja ich konsolidacji wokół wspólnego, precyzyjnie określonego 
celu. Cel ten z kolei ma przełożenie na jakość ich życia, poziom funkcjonowa-
nia społecznego i zawodowego obywateli. 

Spójna i klarowna struktura organizacyjna ułatwiłaby także przeprowa-
dzenie ogólnopolskich badań dotyczących poziomu kompetencji medialnej 
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w poszczególnych grupach wiekowych, a w ich rezultacie określenie czynni-
ków determinujących ich poziom oraz zaprojektowanie działań korygujących 
i wspomagających ich dynamiczny rozwój. Możliwe byłoby także wypraco-
wanie kwestionariusza pomiaru poziomu takich kompetencji oraz określenie 
optymalnego ich poziomu dla każdego przedziału wiekowego. 

Nie ulega wątpliwości, iż edukację medialną należy rozpocząć od mo-
mentu, kiedy dziecko zaczyna interesować się mediami, wykorzystując głów-
nie przekazy dostosowane do jego wieku i możliwości poznawczych. Kolejne 
pokolenia rodzą się w świecie, którego istotną częścią są środki masowego 
przekazu, nowe media i związana z nimi kultura medialna, dlatego mło-
dzi ludzie traktują je jako oczywisty i niezbywalny element rzeczywistości. 
Starsze osoby podchodzą do mediów elektronicznych, a zwłaszcza do tzw. 
nowych mediów, z większą rezerwą, a nawet niechęcią i strachem. Często 
pamiętają świat pozbawiony wielu współczesnych wynalazków, a więc w ich 
optyce – prostszy i bardziej przyjazny, a poza tym obdarzany sentymentem 
ze względu na przypadający wtedy okres ich młodości. Spójny system edu-
kacyjny powinien uwzględniać wszystkie grupy wiekowe przez przygotowa-
nie stosownej dla ich potrzeb i oczekiwań oferty kształcenia. Zgodnie z ideą 
e-integracji należałoby aktywnie włączyć do tych działań osoby w wieku 
senioralnym oraz grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizacja 
kompleksowego programu edukacji medialnej może efektywnie przyczynić 
się do aktywizacji zawodowej i społecznej wielu osób dotąd marginalizowa-
nych, które albo nie wykorzystują mediów wcale, albo też poprzez nieumie-
jętne ich wykorzystanie narażają siebie i swoje otoczenie społeczne na szko-
dy psychologiczne, materialne, społeczne i negatywne konsekwencje prawne 
(np. uzależnienia medialne, cyberprzemoc).

Uwagę należy również poświęcić kształceniu nauczycieli tego przedmio-
tu, a także edukacji medialnej psychologów i pedagogów. To bardzo istotne 
grupy zawodowe, gdyż to na nich spoczywa obowiązek borykania się mię-
dzy innymi z problemem uzależnień medialnych, które dotykają wciąż nowe 
grupy wiekowe, a przede wszystkim dzieci i młodzież, a także osoby w śred-
nim wieku. Psychologowie i pedagodzy wspierają także rodzinę i opiekunów 
w realizowaniu ich zadań opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza pierwsza 
z wymienionych grup zawodowych ma kontakt z różnymi grupami społecz-
nymi, w różnym wieku. Pełnią oni zatem istotną rolę agentów zmiany, 
ponieważ w swojej pracy mogą łączyć specjalistyczną wiedzę psychologiczną 
z kompetencjami medialnymi. Poważnym problemem staje się współcześnie 
siecioholizm, uzależnienie od telewizji, gier komputerowych czy e-hazardu. 
Edukacja medialna może zatem funkcjonować jako forma profilaktyki edu-
kacyjnej, rozwijając związane z nią umiejętności i kompetencje, przygotowu-
jemy użytkowników w każdym wieku także na niebezpieczeństwa związane 
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z mediami. Postawa protekcyjna, jak wspomniano wcześniej, nie może jed-
nak zdominować całościowej strategii nauczania i myślenia o roli edukacji 
medialnej. Na wstępnych etapach kształcenia (przedszkole, zerówka, szkoła 
podstawowa, gimnazjum) należy poświęcić uwagę wypracowaniu podstawo-
wych strategii samokształcenia i wrażliwości medialnej, zakładając, że wielu 
adeptów gimnazjum nie podejmie dalszej nauki w placówkach edukacyj-
nych. Z tego powodu do podstawowych zagadnień w obrębie projektowa-
nych treści nauczania należy włączyć np. te poświęcone budowie przekazów 
medialnych (np. metody ich analizy, badania referencji z realną rzeczywisto-
ścią społeczną, określanie ideologii poszczególnych tekstów). Trzeba zatem 
wypracować efektywne mechanizmy pozwalające tej części społeczeństwa na 
świadome funkcjonowanie w ramach dynamicznie rozwijającej się kultury 
medialnej. Rolą edukatorów na wszystkich szczeblach nauczania jest zatem 
nadanie różnym doświadczeniom kulturowym spójnej formy, tzn. powią-
zania ich z głównymi metodami analizy i badania przekazów medialnych, 
a także nauczenie podopiecznych tworzenia własnych tekstów oraz inicjo-
wania różnych form komunikacji w mediach i przez media, a także narzę-
dzi wpływania na bieżącą ofertę medialną. Istotnym obszarem jest również 
przekazywanie obywatelom kompetencji instrumentalnych, tzn. kompeten-
cji ukierunkowanych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie in-
formacyjnym i obywatelskim. 

Konieczne są zmiany nie tylko w zakresie treści kształcenia (można 
wprowadzić krajowe ramy kształcenia w zakresie edukacji medialnej), lecz 
także form przekazywania wiedzy. Media jako istotny element środowiska 
życia młodego pokolenia nie mogą zostać pominięte w dydaktyce przedmio-
towej, ponieważ młodzież przyzwyczajona do nowych (dialogicznych, inter- 
aktywnych) form komunikacji i zdobywania wiedzy odrzuca anachroniczne 
formy jej przekazywania, oparte choćby na komunikacji jednostronnej. Przez 
zmianę form kształcenia oraz aktywnego wykorzystania mediów w tym pro-
cesie należy dążyć do rozwoju wielu niezbędnych współcześnie kompetencji 
społecznych, których zadatki posiada wielu użytkowników nowych techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, np. wikipedystów czy graczy kompu-
terowych. Chodzi między innymi o umiejętność prowadzenia konsultacji 
(np. z innymi użytkownikami sieci), konsolidacji (np. w grupy zadaniowe 
pracujące nad określonym projektem społecznościowym) czy kooperacji 
(np. dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, a także pozyskiwania informa-
cji od ekspertów). Zmiana priorytetów w zakresie projektowanych wyników 
kształcenia wymaga także wprowadzenia nowych form sprawdzania naby-
wanej wiedzy i kompetencji, i to nie tylko w dziedzinie mediów czy kultury 
medialnej, ale także w odniesieniu do wiedzy przedmiotowej. Na przykład 
reprodukcja wiedzy, która do tej pory świadczyć miała o przyswojeniu przez 
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ucznia określonej partii materiału, może zostać wyparta przez sprawdzanie 
umiejętności jej praktycznego zastosowania w ramach realizacji projektu in-
dywidualnego lub grupowego. Stopień zrozumienia materiału przekłada się 
także na umiejętność przedstawienia go w ramach innego systemu semio-
tycznego, np. fragment utworu literackiego można wizualizować w postaci 
krótkiego przedstawienia teatralnego nagranego na aparat komórkowy. Cho-
dzi zatem o wykorzystanie istniejącego kapitału emocjonalnego (np. przygo-
towanie przedstawienia budzi wśród uczniów pozytywne emocje) w procesie 
edukacji sformalizowanej. 

Media stają się także nowym interfejsem kultury, bez nich nie jest moż-
liwa aktywna partycypacja w świecie sztuki, nauki czy literatury. Edukacja 
medialna odbywa się zatem zarówno w tradycyjnych, jak i w posttradycyj-
nych instytucjach edukacyjnych. Przykładem tych pierwszych są instytucje 
powołane do kształcenia i wychowywania jednostek na różnych etapach ich 
rozwoju osobniczego. Przykładem drugich są choćby instytucje medialne, 
które intencjonalnie i nieintencjonalnie uczestniczą w procesach socjalizacji 
i edukowania ludzi. Pojawiają się też nowe instytucje i formy promocji kul-
tury. Galerie i muzea otwierają się na nowe media, które są wykorzystywane 
na różne sposoby. Po pierwsze, możliwe staje się poznawanie kolekcji i eks-
ponatów za pośrednictwem stron internetowych; po drugie, powstają dzie-
ła wykorzystujące technologie cyfrowe lub całkowicie na nich oparte (np. 
net art, czyli sztuka Sieci, czy instalacje interaktywne)1. Jak pisze John Urry 
w Spojrzeniu turysty: 

Zmieniła się konwencja samych ekspozycji. Zwiedzający nie muszą już stać 
i z namaszczeniem podziwiać eksponaty. Mają czynnie współuczestniczyć w wy-
darzeniu, jakim jest ekspozycja. „Żywe” muzeum zajmuje miejsce „martwego”, 
muzeum pod gołym niebem – zamkniętego, zamiast wymuszonej ciszy wysta-
wę wypełniają dźwięki, zwiedzający nie są oddzieleni od eksponatów szkłem, 
a w prezentacji są wykorzystywane techniki multimedialne. […] Robert Lumley 
ogólnie streszcza charakter tych zmian jako odejście od idei muzeum jako zbioru 
naukowych eksponatów na rzecz idei muzeum jako środka przekazu2. 

Przedmiotem edukacji medialnej są zatem również te posttradycyjne 
formy uczestnictwa w kulturze, w tym także imprezy kulturalne służące pro-
mocji nowych form sztuki. W odpowiedzi na rozwój nowych technologii me-
dialnych i sztuki nowych mediów powstają także nowe instytucje muzealne: 
Ars Electronica Center w Linzu, Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
w Karlsruhe oraz InterCommunication Center w Tokio. Zadaniem edukato-

1 O tych zagadnieniach pisze szczegółowo R.W. Kluszczyński. Por. tenże, Sztuka inter- 
aktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

2 J. Urry, Spojrzenie turysty, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 192–193
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ra jest nie tylko przekazanie informacji związanych z tym ostatnim zagad-
nieniem, ale także wskazanie uczniom, studentom i słuchaczom tych prze-
mian, nauczenie ich obcowania ze współczesną cyberkulturą. Istnienie tych 
nowych instytucji kultury można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach 
z plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie czy języka polskiego (w szkole 
podstawowej, gimnazjum i szkole średniej), a także na zajęciach (studiach 
dziennych, zaocznych, podyplomowych) w ramach kształcenia uniwersytec-
kiego. Na posttradycyjne formy kształcenia składają się także kontakty mię-
dzy użytkownikami, przede wszystkim nowych mediów, którzy głównie za 
pośrednictwem Internetu nie tylko wymieniają opinie na temat dostępnych 
produktów, ale także samoorganizują się przy tworzeniu różnych projektów 
kolektywnych (widocznym przejawem takich działań, i to na skale światową, 
jest redagowanie Wikipedii). Konsolidacja społeczna możliwa dzięki nowym 
mediom odgrywa także istotną rolę polityczną. 

Na naszych oczach rozwija się społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo 
sieciowej inteligencji, czyli nowa dynamiczna formacja społeczna oparta 
na działaniach kooperacyjnych służących podniesieniu jakości życia albo 
konkretnych wspólnot (np. wybranej cyberspołeczności), albo nawet całego 
społeczeństwa. Należy umiejętnie zagospodarować kapitał społeczny, dopro-
wadzić do pokonania istniejących podziałów wynikających z braku wiedzy 
i kompetencji medialnych, a zatem stworzyć w pełni zintegrowane społe-
czeństwo demokracji komunikacyjnej. 



Aneks
Podmioty działające na rzecz edukacji medialnej w Polsce

Typ instytucji Nazwa instytucji
Przykładowe projekty  
edukacyjne/działania  

na rzecz edukacji medialnej

Instytucje  
publiczne

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

Cyfrowa Szkoła

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodo-
wego

Program Edukacja Kulturalna, 
Pakt dla Kultury

Narodowy Instytut  
Audiowizualny

Materiały dydaktyczne z zakresu 
edukacji medialnej publikowane 
na stronie internetowej

Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji

Raport o stanie edukacji medialnej, 
konferencje naukowe poświęcone 
tej problematyce

Polski Instytut Sztuki 
Filmowej

Filmoteka Szkolna

MEDIA Desk Polska Organizacja konferencji nauko-
wych na temat edukacji medialnej

NASK – Narodowa i Aka-
demicka Sieć Kompute-
rowa

Safer Internet

Organizacje  
pozarządowe

Fundacja Nowoczesna 
Polska

Wolne Lektury

Fundacja Nowe Media Szkoła MAM – szkoła z pasją 

Fundacja Dzieci Niczyje Dziecko w Sieci

Fundacja Orange Akademia Orange

Stowarzyszenie Miasta  
w Internecie

Polska Cyfrowa Równych Szans

Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego

Program Rozwoju Bibliotek

Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego 
– Teraz Edukacja

Moj@edukacja
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Fundacja Media Evolu-
tion

Moja szkoła jest Medialna – Młodzi 
Liderzy

Fundacja Polski Portal 
Edukacyjny Interkl@sa

Portal edukacyjny www.interklasa.
pl

Fundacja Dobrego Od-
bioru

Media w wielkim mieście

Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich 

Współpraca przy organizacji  
1. edycji Olimpiady Medialnej

Fundacja ABCXXI Internetowy Uniwersytet Mądrego 
Wychowania

Fundacja Liternet Projekty związane z promocją lite-
ratury w Internecie

Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty Edukacji 
Filmowej

Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy Nowe Horyzonty 

Centrum Cyfrowe  
Projekt: Polska

Creative Commons Polska

Centrum Edukacji  
Obywatelskiej

Szkoła z klasą

Stowarzyszenie Wikime-
dia Polska

Promocja wykorzystania zasobów 
Internetu w edukacji

Fundacja Wolnego  
i Otwartego Oprogramo-
wania

WiOO w szkole

Polskie Towarzystwo 
Edukacji Medialnej

Projekty edukacyjne związane z al- 
fabetyzacją medialną nauczycieli 
oraz organizacją konferencji na-
ukowych poświęconych tej proble-
matyce

Podmioty  
komercyjne

MediaStarter Telewizji 
CANAL +

MediaStarter

Telewizja i Internet 
poszerzają horyzonty – 
przewodnik UPC

eSafety Kit

Inicjatywy  
nieinstytucjonalne

Koalicja Otwartej  
Edukacji

Organizacja konferencji, warszta-
tów, seminariów na rzecz współ-
pracy między podmiotami zaanga-
żowanymi w tworzenie otwartych 
zasobów edukacyjnych 

PressCafe.eu Serwis internetowy na temat edu-
kacji medialnej
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Edukator Medialny Blog zawierający teksty dotyczące 
edukacji medialnej 

Edunews.pl Portal internetowy

eNauczanie.com Portal edukacyjny

Źródło: Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, Edited by A. Grizzle and C. Wilson,  
UNESCO, Paris 2011, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publica-
tions/Media%20and%20information%20literacy%20curriculum%20for%20teachers.pdf [dostep 26.02.12]
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