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Świat, w którym będą żyły nasze dzieci 

zmienia się cztery razy szybciej niż szkoła. 
- Willard Daggatt 

Wprowadzenie 

Nie bez przyczyny rozważania dotyczące wybranych aspektów edukacji medialnej za-

cząłem od przywołania niniejszego aforyzmu, bowiem uważam, że doskonale odzwierciedla 

on swoistość współczesnego świata. Świata, w którym z jednej strony tempo przemian i to-

warzyszący im postęp dotyczący niemal wszystkich przestrzeni naszego życia są imponujące 

i nieodwracalne. Z drugiej zaś edukacyjna rzeczywistość podmiotów odpowiedzialnych za 
przygotowanie człowieka zdolnego do funkcjonowania w tym nowoczesnym świecie ciągle 

jeszcze w dużym stopniu tkwi w poczynaniach wziętych wprost z przeszłości. Dotyczy to 

także edukacji medialnej, która w owej edukacyjnej rzeczywistości nie znalazła – jak dotych-

czas – dla siebie właściwego miejsca. Ciągle jeszcze traktowana jest jako potrzeba dalszego 

rzędu i w różny sposób (nieustannie zmieniany) sytuowana w edukacyjnych programach. 

Brak jest jednoznacznej i spójnej koncepcji edukacji medialnej, systematycznie realizowanej 
na kolejnych etapach systemu edukacyjnego. Bez wątpienia stan ten świadczy o małym po-

ziomie świadomości osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną kraju, bowiem nie 

przystaje on do uwarunkowań wynikających ze współczesnej cywilizacji, w której zadania 

z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej powinny być jednym z najważniejszych wy-

zwań stojących przed państwem. To państwo odpowiedzialne jest za tworzenie warunków 

sprzyjających przygotowaniu społeczeństwa do funkcjonowania w czasie, gdy wytwarzanie 
i obieg informacji stają się podstawą jego egzystencji. Ponieważ w kreowaniu takiego społe-
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czeństwa ogromną rolę odgrywają media i technologie informacyjne, stąd edukacja me-

dialna nie może być realizowana jakby przy okazji. Między innymi dlatego eksperci formu-

łujący różnego rodzaju zalecenia czy też postulaty kierowane pod adresem różnych pod-
miotów edukacyjnych nie mają złudzeń co do tego, iż nieodzownym warunkiem skutecz-

nego przygotowania nowoczesnego społeczeństwa – określanego jako społeczeństwo 

globalnej informacji i wiedzy – jest stworzenie systemu, w którym edukacja medialna będzie 

traktowana jako proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i kry-

tycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych 

oraz wiekowych. Proces edukacji medialnej to działania, które powinny trwać przez całego 
życie, ponieważ formy i technologie przekazu ulegają zmianom, a ponadto społeczeństwo 

także ulega ciągłym przeobrażeniom1. Oznacza to, że proces ten nie powinien zachodzić 

jedynie w szkole, lecz w różnych podmiotach życia społecznego, w aczkolwiek szkole w sze-

rokim rozumieniu tej instytucji (poczynając od edukacji dzieci i młodzieży, poprzez eduka-

cję na poziomie wyższym, aż po edukację dorosłych) w procesie tym przypisuje się szcze-

gólną rolę. To w szkole, a wcześniej w rodzinie powinien być tworzony dobry fundament 
pod proces całożyciowego uczenia się. 

Antycypowane i rzeczywiste cechy nowoczesnego społeczeństwa 

W każdym okresie istnienia ludzkości, człowiek w procesie tworzenia zarówno wszel-

kich komponentów świata materialnego, jak i niematerialnego zawsze był i nadal jest pod-

miotem sprawczym. To on jest sprawcą wszelkiego postępu, zagospodarowując na użytek 

społeczeństwa co raz, to nowe przestrzenie otaczającej go rzeczywistości. Jako sprawca 

wszelkiego postępu jest zarazem jego konsumentem. Zarówno jako podmiot sprawczy, jak 
również jako konsument podlega określonym normom obowiązującym w społeczeństwie, 

którego sam jest członkiem. Posiada określone cechy charakteryzujące owe społeczeństwo. 

Rodzi się zatem pytanie o to, jakie cechy powinny go charakteryzować? 

Aby wygenerować kilka podstawowych cech, które charakteryzują człowieka współ-

czesnej cywilizacji należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Czym jest nowocze-

sne społeczeństwo, jakie są jego charakterystyczne cechy i jakimi zasadami oraz prawami się 
ono rządzi? Jakie są potrzeby i główne wyzwania tego społeczeństwa? Jaka wreszcie jest 

„kondycja” obywateli tworzących owe nowoczesne społeczeństwo i „kondycja” różnego ro-

dzaju podmiotów działających na ich rzecz? Owe pytania z natury rzeczy wydają się być 

stosunkowo pytaniami prostymi, ale odpowiedź na nie, nie jest ani taka prosta ani jedno-

znaczna. 

                                                            
1 Dyrektywa medialna. Pytania i odpowiedzi, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http:/www.krrit.gov.pl/dla-

mediow-i-analitykow/dyrektywa-medialna/pytania-i-odpowiedzi (dostęp 17.11.2011). 
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Pojęcie nowoczesnego społeczeństwa – w opiniach przedstawicieli różnych dyscyplin 

naukowych – używane jest zamiennie z takimi pojęciami jak: społeczeństwo postindu-

strialne2, społeczeństwo informacyjne3, czy społeczeństwo trzeciej fali4. Niezależnie od tego, 
jakim terminem określane jest to społeczeństwo, zawsze podkreśla się, że fundamentalne 

znaczenie w jego funkcjonowaniu nabiera informacja oraz komunikacja. Wskazuje się, że 

to właśnie one są siłą sprawczą nowoczesnego społeczeństwa, które dla nieustającego do-

skonalenia otaczającej go rzeczywistości potrzebuje także dobrze zorganizowanego systemu 

umożliwiającego rozwój własny. Mówi się o rozwoju całożyciowym, w którym nieustannie 

zmienia się jego wiedza, umiejętności i postawy. Budowanie systemu wiedzy, umiejętności 
i postaw, ale także otwartość na autonomiczne rozumowanie cywilizacyjnych przemian to 

podstawowe wyzwania nowoczesnego społeczeństwa. Niewątpliwie w budowaniu takiego 

systemu ogromną rolę przypisuje się nowym technikom reprezentacji rzeczywistości i ko-

munikacji, a głównie umiejętności ich właściwego wykorzystania. Umiejętność ta jest oczy-

wistą koniecznością nowoczesnego społeczeństwa, bowiem już dziś dwa miliardy ludzkości 

na świecie ma dostęp do Internetu, a pod koniec obecnej dekady z sieci za pośrednictwem 
smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń, które do tego czasu powstaną dzięki 

ludzkiej inwencji będzie korzystać pięć miliardów mieszkańców globu5. Już teraz ponad 1,2 

miliarda osób korzysta z Facebooka, a 2,7 miliardów ludzkości, czyli prawie 40% ludzkości 

świata regularnie korzysta z mediów społecznościowych6. Witryny takie jak Facebook, You-

Tube, Instagram i wiele innych sprawiają, że w łatwy sposób można upowszechniać infor-

macje i nawiązywać kontakty. W obecnej sytuacji – jak już w latach sześćdziesiątych prze-
widział Marshal McLuhan7 – każdy człowiek może porozumieć się z kimś z przeciwległego 

krańca ziemi, z osobą mówiącą innym językiem, zakorzenioną w innej kulturze, operującą 

często innym aparatem pojęć i alfabetem symboli. W takiej rzeczywistości surfowanie po 

Internecie staje się coraz bardziej powszechne i nieograniczone. 

Wszystko to sprawia, że pokolenie osób urodzonych po latach 1980. nazywane „gene-

racją Y”, dorastające wśród telefonów komórkowych i komputerów (określane przez Marca 
Prensky’ego społeczeństwem „cyfrowych tubylców”) nie zna świata bez Internetu, kompu-

terów, telefonów komórkowych i innych podobnych im urządzeń, a także następnie w jesz-

cze większym stopniu będzie związane z technologiami, które będą towarzyszyć człowie-

kowi od urodzenia aż po kres jego życia. W obliczu takiego świata w błyskawicznie zmie-

niającej się rzeczywistości warunkiem przetrwania jest podążanie za tempem tych przemian. 

To wyzwanie ma wymiar interdyscyplinarny, a jedną z istotnych sfer, która nie może od 
tego wyzwania uciekać jest edukacja. Jest to o tyle ważne – jak podkreśla wielu uczonych – 

                                                            
2 D. Bell, The Coming of Postindustrial Society, New York 1977. 
3 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo globalnej informacji. Społeczeństwo informacyjne. Szanse, za-

grożenia, wyzwania, Kraków 1999. 
4 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997. 
5 Zob. H. Pitler, E. R. Hubbell, M. Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach,  

przeł. P. Szmyd, Stowarzyszenie ds. Nadzoru Szkolnego i Rozwoju Programów Nauczania, Warszawa 2015. 
6 Zob. Raport „The Horizon Report” z 2012 r., przygotowany przez New Media Consortium. 
7 M. McLuhan, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka, [w:] tegoż, Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, wybór 

J. Fuksiewicz, wstęp K. T. Toeplitz, WAiF, Warszawa 1995. 
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że udział nowoczesnych rozwiązań w procesie poznawczym ma znamienny wpływ na 

kształtowanie się zdolności adaptacyjnych każdego społeczeństwa, a w sposób szczególny 

społeczeństwa nowoczesnego. Stąd w dobie powszechnej cyfryzacji techno- edukacja oraz 
związana z nią edukacja medialna powinny być naturalnymi działaniami edukacyjnymi sto-

sowanymi na każdym etapie i w każdym wieku procesu nauczania-uczenia się. 

Człowiek nowoczesny – jak trafnie określa go Grzegorz Łęcicki – „to nie tylko istota 

potrafiąca sprawnie się posługiwać coraz nowocześniejszymi i coraz bardziej skomplikowa-

nymi urządzeniami codziennego użytku, w tym także rozmaitymi nośnikami i odbiorni-

kami mass mediów, ale także mająca nowoczesny umysł, nadążający za postępem technicz-
nym”8. 

Rola i znaczenie edukacji medialnej 

Żeby móc w sposób rzeczowy podjąć rozważania na temat roli i znaczenia, jakie przy-

pisuje się edukacji medialnej warto przypomnieć, że słowo „edukacja” pochodzi od [łaciń-

skiego educatio – wychowanie], ogół procesów, którego celem jest zmienianie ludzi, przede 
wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów 

i celów wychowawczych9. Zatem w praktyce celem edukacji jest kształtowanie i rozwijanie 
osobowości człowieka, a więc jego sfery poznawczo-intelektualnej, emocjonalno-motywa-

cyjnej i motoryczno-sprawczej. Innymi słowy – jak podkreśla Wacław Strychowski – 

„w trakcie edukacji następuje rozwijanie wiedzy, umiejętności i zdolności intelektualnych, 

kształtowanie umiejętności i sprawności manualnych, motorycznych, a także kształtowanie 

systemu wartości, postaw i przekonań ludzi”10. W ramach tak pojmowanej edukacji zawiera 
się również edukacja medialna, która w różny (nie zawsze właściwy) sposób jest postrzegana 

i opisywana. Bardzo często jest ona sprowadzana jedynie do edukacji przez media lub też 

z zastosowaniem mediów w edukacji, a niekiedy również edukację dotyczącą budowy i za-

sad obsługi różnego rodzaju urządzeń medialnych (komputer, projektor multimedialny, czy 

też tablica interaktywna). 

W Polsce nadal mamy – jak to trafnie ujmuje Piotr Drzewiecki – problem ze zgodnym 
rozumieniem, czym jest edukacja medialna, czy tylko wychowaniem do odbioru i korzysta-

nia ze środków przekazu, czy takim działaniem, którego „celem staje się nie tylko umiejęt-

ność technicznego korzystania z mediów jako narzędzi informacji i tworzenia, ale również 

kształtowania postaw względem przekazów medialnych, zwłaszcza postawy krytycznej, 

świadomej, i selektywnej”11. Dalej autor ten dodaje: „Edukacja medialna nie jest ideologią. 

(…) Ma służyć edukacji złożonej, określonym dziedzinom poznania i naszej aktywności. 

                                                            
8 Zob. G. Łęcicki, Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa, Kultura – Media – Teo-

logia 2010, nr 3, s. 80. 
9 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 66. 
10 W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, Chowanna 2003, nr 1, 

s. 114-115. 
11 P. Drzewiecki, Edukacja medialna w Polsce w latach 2008-2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, 

perspektywa rozwoju, s. 67, http:/presscafe.eu/assets/edukacja-medialna-w-polsce.pdf 
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Ona jedynie dostarcza instrumentarium (…). Edukacja medialna odwołuje się do aksjologii, 

co nie znaczy, że staje się określoną ideologią. W edukacji medialnej nie narzucamy okre-

ślonych wartości odbiorcy, ale wzmacniamy jego zdolność wartościowania. (…) Krytyczna 
postawa wobec mediów polega na niedowierzaniu wszystkiemu, co jest mi przekazywane 

poprzez media. Po drugie jest badaniem danego przekazu, zgodnie z przyjętą aksjologią. Po 

trzecie jest kształtowaniem własnej aksjologii, zbioru wartości, którymi się kierujemy w ży-

ciu. W krytycznej postawie mówimy także o budowaniu własnych poglądów i opinii na 

dany przekaz, o dokonywaniu ocen moralnych. Stąd program edukacji medialnej obejmuje 

również zagadnienia etyczne i estetyczne, związane z oceną przekazów. Edukacja medialna 
to również elementy aksjologii, dyskusji o wartościach, które są przekazywane w mediach”12. 

Tak rozumianą rolę i znaczenie edukacji medialnej, w wyniku której powinno następować 

kształtowanie kompetencji medialnej i informacyjnej pozwalającej zarówno świadomie 

i krytycznie odbierać treści różnych komunikatów, jak i samemu je tworzyć bądź współtwo-

rzyć, zaczęło podkreślać coraz więcej przedstawicieli nauki, a także różnego rodzaju insty-

tucje i organizacje tak krajowe jak i międzynarodowe. 
Duży udział w kreowaniu roli i znaczenia edukacji medialnej można przypisać 

UNESCO, które niemal od początku swojego istnienia stało na stanowisku, że warunkiem 

dobrego dialogu i wzajemnego porozumiewania się jest wiedza i umiejętności, które po-

winna dostarczyć ludziom edukacja medialna. To właśnie dzięki UNESCO można mówić 

o przełomowym rozwoju edukacji medialnej. Początek takiego rozwoju dało seminarium 

eksperckie zorganizowane w 1982 roku w miejscowości Grünwald w Niemczech, które uto-
rowało drogę dla edukacji medialnej w skali międzynarodowej. Dalsze działania i inicjatywy 

na rzecz edukacji medialnej nieustannie podejmowane są wraz z rozwojem nowych me-

diów. Kolejną znaczącą inicjatywą dla upowszechnienia roli i znaczenia edukacji medialnej 

było światowe spotkanie ekspertów zorganizowane na temat edukacji medialnej w Paryżu 

w 2007 roku, które zaowocowało wydaniem 12 Zaleceń (Paris Agenda or 12 Recommenda-

tions for media education)13. Wydane zalecenia w zasadzie potwierdziły aktualność Dekla-
racji z Grünwaldu, podkreślając, że jej zapisy stają się coraz silniejsze wraz z rozwojem spo-

łeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. Zatem są one głównie rozwiniętą 

i uszczegółowioną wersją poprzedniej Deklaracji i dotyczą: 

1. Konieczności przyjęcia inkluzyjnej definicji edukacji medialnej, precyzyjnego 

określenia zakresu tego pojęcia i potrzeby włączenia edukacji medialnej do progra-

mów szkolnych. Podkreślono, że inkluzyjna koncepcja edukacji medialnej stawia 
sobie trzy podstawowe cele: 

a) umożliwienie wszystkim ludziom dostępu do wszystkich rodzajów mediów 

jako potencjalnych narzędzi rozumienia społeczeństwa i udziału w życiu de-

mokratycznym; 

                                                            
12 P. Drzewiecki, Media aktywni. Dlaczego I jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej 

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock-Warszawa 2010, 
http://presscafe.edu/images/mediaaktywni.pdf, s. 188. 

13 http://www.diplomatic/gouv.fr/fr/IMG/pdf/Parisagendafin_en.pdf 
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b) rozwijanie umiejętności krytycznej analizy przekazu zarówno informacji, jak 

i rozrywki; 

c) zachęcanie do produkcji, kreatywności i interaktywności na różnych płaszczy-
znach komunikacji medialnej. 

2. Wzmocnienia powiązań między edukacją medialną, różnorodnością kulturową 

i poszanowaniem praw człowieka. 

3. Określenia, w oparciu o powyższe zasady podstawowych umiejętności do opano-

wania na poszczególnych poziomach edukacyjnych, a także systemów ewaluacji 

tych umiejętności. 
4. Włączenia edukacji medialnej do kształcenia nauczycieli. 

5. Wypracowania odpowiednich metod pedagogicznych, przewidujących zwięk-

szony poziom uczestnictwa uczniów/studentów oraz bliższe relacje pomiędzy 

szkołą i światem zewnętrznym. 

6. Mobilizowanie osób współtworzących system edukacji (twórców programów, dy-

rektorów szkół, kuratorów oświaty itp.) do integrowania edukacji medialnej z tym 
systemem. 

7. Mobilizowanie na rzecz edukacji medialnej przedstawicieli sfery społecznej (m.in. 

rodzin, stowarzyszeń, środowisk zawodowo związanych z mediami) oraz organów 

regulacyjnych, ponieważ edukacja ta nie może ograniczać się do środowiska szkol-

nego. 

8. Usytuowanie edukacji medialnej w ramach kształcenia ustawicznego i objęcia nią 
również dorosłych. 

9. Rozwijania edukacji medialnej i interdyscyplinarnych badań w jej zakresie na po-

ziomie szkolnictwa wyższego. 

10. Tworzenia krajowych, regionalnych i międzynarodowych sieci badawczych 

w dziedzinie edukacji medialnej. 

11. Organizowania wymiany międzynarodowej w celu upowszechniania dobrych 
praktyk dotyczących edukacji medialnej oraz wymiany informacji o podejmowa-

nych w tym zakresie działaniach. 

12. Zwiększania świadomości społecznej i mobilizowania decydentów na rzecz edu-

kacji medialnej przez UNESCO przy współpracy z takimi organizacjami, jak Rada 

Europy czy UE14. 

Niejako potwierdzeniem aktualności zapisów Deklaracji z Grünwaldu, a następnie 
uaktualnionej w czasie światowego spotkania ekspertów w Paryżu w 2007 roku jest Dekla-

racja Paryska15 przygotowana przez uczestników I Europejskiego Forum Kompetencji Me-

dialnych i Informacyjnych (MIL), które przy współpracy UNESCO z Komisją Europejską 

odbyło się w maju 2014 roku. W przyjętej Deklaracji Paryskiej potwierdzono znaczenie 

                                                            
14 Por. S. Ratajski, Wprowadzenie, [w:] O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. nauk. M. Fedorowicz,  

S. Ratajski, Polski Komitet do Spraw UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wydanie elektroniczne, 
Warszawa 17.12.2015, s. 19-20. 

15 http://www.europeanmedialiteracyforum.org/2014/07/paris-declaration-on-media-and.html 
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kompetencji medialnych i informacyjnych w otoczeniu cyfrowym współczesnego świata 

i istotną rolę współpracy wszystkich zainteresowanych sprawami ich rozwoju. W deklaracji 

tej zwrócono także uwagę na rosnącą potrzebę pozyskiwania kompetencji medialnych i in-
formacyjnych związanych ze stałym rozwojem technologii, wszechobecność Internetu i me-

diów. 

Godnym podkreślenia jest także stanowisko Polskiego Komitetu IFAP UNESCO, 

w którym uznano, że niezbędną potrzebą jest przyjęcie w Polsce systemowej strategii edu-

kacji medialnej obejmującej zarówno system edukacji formalnej (szkoła i inne placówki 

edukacyjne), jak i nieformalnej (środowisko rodzinne, organizacje pozarządowe, sieć biblio-
tek i instytucji kultury). Wskazano na szczególne znaczenie edukacji medialnej adresowanej 

do dzieci i młodzieży, a także dorosłych, którzy z różnych względów mogą być zagrożeni 

wykluczeniem cyfrowym. 

Konkludując warto pamiętać, że istotą edukacji medialnej organizowanej na każdym 

etapie rozwoju jednostki ludzkiej jest przygotowanie jej do aktywnego, a zarazem krytycz-

nego i refleksyjnego odbioru przekazu medialnego. Edukacja medialna jawi się zatem jako 
istotna potrzeba nowoczesnego społeczeństwa zdolnego do aktywnego udziału w życiu pu-

blicznym i komunikowania się w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej. 

Polskie doświadczenia w zakresie edukacji medialnej 

Niemal od początku istnienia szkoły jako podstawowej instytucji edukacyjnej toczą się 

dyskusje na temat jej powinności, a także skuteczności prowadzonych w niej działań. Co 

jakiś czas jawią się nowe pomysły (w ostatnim okresie wydaje się zbyt często i co więcej bez 

należytego przygotowania) na zwiększenie skuteczności i atrakcyjności podejmowanych 
działań. Preferowane są także ciągle inne obszary owych działań. Ciągle jeszcze zamiast 

uczyć sposobów uczenia się, zdobywania potrzebnej wiedzy i kształtowania umiejętności jej 

przetwarzania i wykorzystywania w nowych sytuacjach – szkoła pozostaje „reproduktorem” 

pewnych zastanych kanonów, uczy podstawowych schematów, wzorców czy procesów 

(w ostatnim okresie – zwłaszcza tych, które przydatne są do rozwiązywania testów egzami-

nacyjnych). Rodzą się zatem pytania o to, kiedy szkoła odejdzie od procesów pamięciowego 
uczenia na rzecz upowszechnienia procesów myślowych i działaniowych? Kiedy zaczną 

w jej działaniach dominować procesy zmierzające do kształtowania umiejętności groma-

dzenia, selekcjonowania, przetwarzania i właściwego wykorzystywania informacji? 

Poszukując odpowiedzi na te i inne, im podobne pytania – co pewien czas – dokonuje 

się różnego rodzaju zmian w podejściu do proponowanych procesów edukacyjnych rozu-

mianych jako działania nauczyciela i uczniów, w toku których nauczyciel bądź przekazuje 
uczniom gotową wiedzę, bądź też kieruje pracą uczniów, stwarzając im warunki do samo-

dzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania osobowości. W tym względzie coraz częściej sięga 

się po nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i w różny sposób wykorzystuje się je 

w procesie edukacyjnym. 
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Możliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno w pro-

cesach edukacyjnych, jak również w życiu codziennym sprawiły, że coraz częściej zaczęto 

myśleć i mówić o edukacji medialnej. Początkowo edukację tę rozumiano jako potrzebę 
przygotowania uczniów do właściwego odbioru przekazów medialnych, a także praktycz-

nego posługiwania się narzędziami medialnymi i informatycznymi. Realizowano w szkole 

elementy tak rozumianej edukacji medialnej w ramach różnych przedmiotów, takich jak 

język polski, wychowanie techniczne czy plastyka. W największym zakresie przygotowanie 

uczniów do właściwego odbioru komunikatów medialnych występowało w ramach progra-

mów języka polskiego pod hasłem: „edukacja filmowa”, a następnie „edukacja audiowizu-
alna”16. 

W późniejszym okresie potrzeba wprowadzenia edukacji medialnej do szkoły, poja-

wiła się na nowo w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy w związku z reformą szkolną 

podjęto trud tworzenia podstaw programowych. Dalsze upowszechnienie edukacji medial-

nej miało miejsce w drugiej połowie XX wieku w okresie oddziaływania na człowieka dwóch 

odmiennych systemów cywilizacyjnych: cywilizacji naukowo-technicznej i kultury huma-
nistycznej. Idea edukacji medialnej przybierała różne postaci i formy. Dyskutowano też – 

jak przypomina W. Strykowski – różne nazwy tej dziedziny kształcenia, m.in. takie jak: 

„edukacja audiowizualna”, „kultura informacyjna”, „technologie informacyjne”. Ostatecz-

nie dokonano integracji edukacji medialnej z czytelniczą, wprowadzając w 1998 r. ścieżkę 

edukacyjną o nazwie: „edukacja czytelnicza i medialna”17. 

Przez długi okres czasu trwały dyskusje nad tym, czy edukacja medialna powinna być 
realizowana jako ścieżka edukacyjna czy jako oddzielny przedmiot nauczania, albo ucze-

niem o mediach prowadzonym przez wszystkich nauczycieli w ramach realizowanych przez 

nich treści różnych przedmiotów. W tej sprawie w przeprowadzonych na zlecenie Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji badań dokonanych w 2005 r. przez TNS OBOP: 63% badanych 

opowiedziało się za wprowadzeniem do szkoły edukacji medialnej jako odrębnego przed-

miotu. Także aż 93% badanych uznało, że szkoła jest najważniejszym miejscem wychowania 
do mediów, a na drugim miejscu – 52% – wskazano rodzinę18. 

Ostatecznie po niezbyt długim okresie realizacji edukacji medialnej w ramach ścieżki 

edukacji czytelniczej i medialnej rozwiązanie to zostało zastąpione postulatem uczenia 

o mediach przez wszystkich nauczycieli w ramach realizacji treści poszczególnych progra-

mów nauczania19. 

                                                            
16 Zob. W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej…, op. cit., s. 118. 
17 Tamże, s. 126. 
18 Prezentacja przygotowana przez TNS OBOP na temat edukacji medialnej, http://owo.kwit.gov.pl/bip/link-

Click.aspx?ileticket=XtKxb%3d&tabid-310 (dostęp 23.01.2010). 
19 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstaw programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształ-
cenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnokształcącego, techników 
oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203). 
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W rozporządzeniu MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i kształce-

nia ogólnego branżowej szkoły I stopnia, nawet nie wspomniano wprost o edukacji medial-
nej. Jedynie prezentując powinności tego typu szkół zapisano, że „szkoła ma stworzyć ucz-

niom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym lo-

gicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami kom-

puterowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania 

się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejęt-
ności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obli-

czeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach. Szkoła ma również 

przygotować ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie ko-

rzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi 

użytkownikami sieci opartych na wzajemnym szacunku”20. 
Równie w sposób niezwykle lakoniczny odniesiono się do edukacji medialnej w pod-

stawie programowej kształcenia ogólnego czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pię-

cioletniego technikum pisząc, że: „Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów 

do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni 

stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wy-

korzystywania informacji z różnych źródeł do dokumentowania swojej pracy, z uwzględ-
nieniem kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych. (…)”. Dodając: „Ponieważ środki społecznego przekazu odgry-

wają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy 

nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów 

do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”21. 

Należy zatem zadać pytanie, czy o takiej edukacji medialnej myśleli twórcy Deklaracji 
z Grünwaldu czy Agendy 12, Recommendations for media edukaction z Paryża, a także 

przedstawiciele Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich działającego przy 

Polskim Komitecie do Spraw UNESCO oraz wielu konferencji poświęconych problematyce 

wychowania dla mediów. Pytanie to pozostawiam bez komentarza. 

Trzeba jednak zauważyć, że edukacja medialna, czy też inaczej – wychowanie dla me-

diów – nie powinna być jedynie zadaniem dedukowanym dla szkoły. Zgodnie z zaleceniami 
Unii Europejskiej edukacja medialna powinna dotyczyć wszystkich grup społecznych: od 

dzieci przedszkolnych po seniorów22. Oznacza to, że współcześnie edukacja staje się raczej 

całożyciowym procesem, który przy świadomym udziale jednostki ludzkiej, realizowany jest 

w różnych przestrzeniach życia jednostki.  

                                                            
20 Zob. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej…, op. cit. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 
21 Zob. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej…, op. cit. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; 949; 2203. 
22 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie umiejętności korzystania  

z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129 (INI), nr 11. 
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Czesław Plewka 

Edukacja medialna jako wyznacznik nowoczesnego społeczeństwa 

Jesteśmy uczestnikami cywilizacji, w której rozwój technologii i narzędzi informacyjno-komu-

nikacyjnych ciągle wyznacza nowe wyzwania dla współczesnego społeczeństwa. Wyzwania te spra-

wiają, że nie wystarczy już sama fascynacja nowymi technologiami. Trzeba umieć z nich korzystać 

w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Znamienna rola w kształtowaniu owych umiejętności 

przypada edukacji, a w niej- w sposób szczególny- edukacji medialnej.  

W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia niektórych cech, które powinny charaktery-

zować nowoczesne społeczeństwo, jak również ukazanie roli i znaczenia edukacji medialnej w kreo-

waniu takiego społeczeństwa. W końcowej części zostały przywołane niektóre polskie doświadczenia 

z zakresu edukacji medialnej. 

Słowa kluczowe: edukacja medialna, społeczeństwo, doświadczenia. 

Media education as a determinant of modern society 

We are participants of civilization in which the development of Technologies, information and 

communication tools constantly sets a new challenges for modern society. These challenges make the 

fascination with new technologies insufficient. It is manageable to use them in various life and profes-

sional situations. The significant role in shaping those skills is Falls in education, furthermore in a spe-

cial way - media education. 

This article attempted to close up some of the features that should characterize modern society, 

as well as to show the role and importance of media education in creating such a society. In the final 

part were recalled some Polish experiences in the field of media education.  

Keywords: media education, society, experience. 
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