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O konieczności kształcenia medialnego przyszłych pedagogów ...
Poprawne funkcjonowanie we wspó łczesnym, przesyconym mediami, świecie
wymaga nowych kompetencji. Nowe role maj ą przed sob ą także pedagodzy. Rodzące
się spo łeczeństwo informacyjne, którego korzeni w Polsce doszukiwa ć mo żemy si ę
w okresie transformacji ustrojowych i gospodarczych, kiedy to modnym has łem było
„know how”, czyli wiedzie ć jak, a coraz wi ększego znaczenia nabiera ła informa cja,
wymusza specyficzne podej ście zarówno w percepcji wiedzy, jak jej tworzeniu, czy
w końcu ich przekazywaniu. Rodzi to konieczno ść kszta łcenia nowych, medialnych
kompetencji u przyszłych nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Z jednej strony istnieje wyr
aźna konieczno ść zapoznania si
ę
z najnowocześniejszymi mediami, jako no śnikami tre ści w nowoczesnych procesach
wirtualnej edukacji, e-edukacji ( e-learningu), edukacji telematycznej, wspomagania
tradycyjnych, klasowo-lekcyjnych procesów aplikacjami multimedialnymi
i najnowszymi zdobyczami techniki, a drugiej jednak strony szczególnie istotnym jest
przybliżenie szerokiego wachlarza obaw i zagro żeń, które nios ą z sob ą owe nowinki
techniczne.

Dlaczego kształcić?
Pomijając kwestie zwi ązane z regulacjami prawn ymi, przyczyn doskonalenia
kompetencji medialnych w
śród przysz łych pedagogów, prócz narodzin
i funkcjonowania w spo
łeczeństwie informacyjnym, poszukiwa
ć nale ży
w powszechnej informatyzacji, czy te ż cybernetyzacji, wspó łczesnego życia. Trudno
znaleźć dzi ś gałąź ludzkiej aktywno ści, w której coraz wi ększej roli nie odgrywa łyby
nowoczesne technologie. Konieczno ść powszechnej technicznej alfabetyzacji,
określanej mianem alfabetyzacji komputerowej, czy informatycznej, prowadzonej
wśród wspó łczesnych i przysz łych uczniów, wychowanków, studentów zmusza
do silniejszego akcentowania tych kwestii w procesie kształcenia nauczycieli.
Komputery i najnowocze śniejsze media w szko łach i placówkach o światowych
przyjmują dwojaką rolę. Z jednej strony stały się przedmiotem kształcenia. Wypełniają
swą dydaktyczn ą nisz ę okre ślaną mianem zaj ęć z technologii informacyjnej czy
informatyki. Z drugiej strony wkraczaj ą do szkó ł jako środki dydaktyczne, czyli jak
czytamy w Leksykonie PWN - Pedagogika : ... przedmioty materialne umo żliwoające
usprawnianie procesu nauczania ... 1 Przytoczona w Leksykonie typologia środków
dydaktycznych uzmys ławia wielorako ść mo żliwości oferowanych przez wspó łczesne
1

B. Milerski, B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Leksykon PWN. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 238.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

komputery. Dla ka żdej spo śród wymienionych tam że grup środków: tekstowe,
wzrokowe proste, wz rokowe techniczne, s łuchowe techniczne, audiowizualne oraz
automatyzujące proces dydaktyczny, mo żna znale źć egzemplifikacj ę w śród aplikacji
komputerowych. Komputer mo że by ć no śnikiem ka żdej z wymienionych grup
środków. Elektroniczna ksi ążka, format rozwija ny przez firm ę Adobe 2, to przyk ład
środka tekstowego. Wykresy, schematy, rysunki itp. tworzone i prezentowane przy
pomocy komputera, czy fotografia cyfrowa, spe
łniają znamiona drugiej grupy
środków – wzrokowych prostych. Tradycyjne środki wzrokowe technicz ne mogą być
zastępowane przez specjalistyczne urz
ądzenia peryferyjne, cho ćby takie jak
wideoprojektor, mikroskop cyfrowy, aparat lub kamera cyfrowa, czy nowoczesne
urządzenia takie jak: prezenter, interaktywna tablica, itp. Cyfrowy zapis wideo,
możliwość j ego obróbki i powielania bez zbytniej straty jako ści otwieraj ą zupe łnie
nowe możliwości przed środkami audiowizualnymi. Olbrzymia mnogość, lepszych lub
gorszych, mniej lub bardziej multimedialnych, aplikacji dydaktycznych, cho
ćby
służących symulacji pewnyc h procesów, urz ądzeń, czy zjawisk, albo nauce j ęzyków
obcych, z powodzeniem wkradaj ą si ę do ostatniej grupy środków dydaktycznych –
automatyzujących proces nauczania i uczenia się.
O szerokich zastosowaniach komputerów w dydaktyce pisa ł ju ż w 1991 roku
J. Półturzycki: ... wraz z rozwojem komputerów i upowszechnieniem komputerów
osobistych pojawia si ę mo żliwość wykorzystania w procesie samokszta
łcenia
edukacyjnych programów komputerowych ... komputer ze swymi mo żliwościami mo że
nie tylko eksponowa ć program d o opanowania i wspiera ć go ilustracjami, ale tak że
sprawdzać jego zrozumienie i przyswojenie, okre
ślać drog ę uczenia si
ę
3
i przechowywać potrzebne informacje ...
Katalog edukacyjnych zastosowa ń nowoczesnych mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem komputerów prezentuje M. Tana ś.4 Oprócz rozrywki, komunikacji,
twórczości, pracy zawodowej, czy nauki, wskazuje komputery jako stymulator
rozwoju autotelicznego, b ędące narzędziem: komunikacji, twórczości, rozrywki, pracy
i poznania.
5
Przyjmując za M. Tanasiem
mo żna wyróżnić nast ępujące p łaszczyzny
zastosowań komputerów w nauce i oświacie:
§ proces kształcenia;
§ działalność naukowo-badawcza;
§ prace edytorskie;
§ informacja biblioteczna;
§ zarządzanie (i administrowanie) oświatą;
§ komunikacja osobowa i instytucjonalna.
Reasumując mo żna, wspieraj ąc si ę myślą W. Skrzydlewskiego, zaprezentowa ć
następujące etapy użyteczności dydaktycznej komputera:
§ projektowanie i przygotowanie kształcenia;
§ realizacja procesu kształcenia;
2
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§ proces kształcenia w ramach zorganizowanych zaj ęć dydaktycznych i nauki
własnej (także poza formami zinstytucjonalizowanymi).6
Równie wa żną, o ile nie wa
żniejszą, przyczyn ą dla której kszta łcenie
przyszłych nauczycieli w zakresie nowoczesnych mediów i technologii jest bardzo
szeroki i wciąż, z wielu różnych przyczyn rozszerzający się,7 katalog zagrożeń.
B. Siemieniecki wyró żnia nast ępujące tendencje zagro żeń, wynikaj ących
z powszechnego wprowadzania technologii informacyjnej do życia człowieka:
§ zanik humanistycznych wartości – technokratyczny sposób widzenia świata;
§ możliwość swobodnego manipulowania lud
źmi – sterowania ich
świadomością;
§ trudności w przystosowaniu si ę do zasad funkcjonowania w spo łeczeństwie
informacyjnym oraz uzależnienie od technologii;
§ rozszerzanie si ę patologicznych procesów zwi ązanych z u żytkowaniem
technologii, takich jak chocia żby: przemoc i agresja (w Sieci...), erotyka
i pornografia, piractwo i hakerstwo, elektroniczny hazard, prze
ładowanie
8
informacjami, uzależnienie od komputera.
Katalog zagro żeń niesionych przez nowoczesne technologie je
st bardzo
rozległy. Najogólniej można byłoby wyróżnić ich dwie grupy: somatyczne (medyczne)
i psychiczne.
Źródeł pierwszej z przytoczonych grup poszukiwa ć można w wielu czynnikach,
wśród których wymienić można takie jak chociażby:
§ promieniowanie emitowanie przez monitor;
§ pole elektrostatyczne;
§ pole elektromagnetyczne;
§ promieniowanie nadfioletowe;
§ niedostatki w jakości obrazu (migotanie, kontrast, brak ostrości);
§ nieprawidłowości ergonomiczne stanowiska; ...9
Wieloaspektowe badania nad ergonomi
ą u żytkowania komputerów,
stanowiącym symbol ery informacyjnej, wykazuj ą wiele ró żnorodnych dolegliwo ści
wywoływanych długotrwałą pracą, m.in.:
§ bóle głowy;
§ ogólne dolegliwości;
§ bóle pleców;
§ dolegliwości oczu;
§ szkodliwe dla płodu promieniowanie;
§ zakrzepica, ...
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Swoisty most pomi ędzy oboma rodzajami zagro żeń stanowi przest ępczość
w Sieci ( cybercrime). Zaliczy ć tu nale ży wiele rodzajów przest ępstw pope łnianych
za pośrednictwem Sieci. S ą to zarówno przest
ępstwa przeciwko zdrowiu (czy
to fizycznemu, jak i psychicznemu) jak i mieniu. Specyficznym symptomem jest
niestety tak że nowe oblicze tradycyjnej przest
ępczości, wspomaganej
najnowocześniejszymi technologiami.
Bogatą list ę zagro żeń o charakterze psychicznym zwi ązanych z pojawieniem
się nowoczesnych mediów, powoduj ących ni ejednokrotnie trwa łe zaburzenia lub
dysfunkcje wywołujące inwalidztwo, otwierać mogą:
§ zaburzenia funkcji poznawczych;
§ ucieczka od realnego świata;
§ specyficzne postaci patologii społecznych;
§ nieograniczony dostęp do patologicznych grup i treści;
§ nieograniczony dostęp do toksycznych grup kulturowych, ...
Bardzo powa żnym aspektem zagro żeń z tej grupy, wywo łującym szczególnie
poważne konsekwencje, s ą uzależnienia.10 Do diagnozowanych w tej grupie zagro żeń
należą następujące syndromy:
§ syndrom IAD ( Internet Adiction Disolder ) – niejednorodne zjawisko
uzależnienia od Internetu;
§ syndrom technohipnozy – popadanie w trans dzieci graj
ących w gry
komputerowe, czy oglądających telewizję;
§ syndrom ASC – powoduje zmienione stany
świadomości, podobne
do stanów intoksykacji alkoholowej lub narkotycznej;
§ uzależnienie od rzeczywistości wirtualnej;
§ uzależnienie od programów zawierających elementy psychomanipulacji, ...
Patologiczne korzystanie z osi ągnięć nowoczesnej techniki prowadzi ć mo że
także do dysfunkcji o charakterze neur
ologicznym. Namacalnym, zbiorowym
przykładem mo że by ć tu 800 przypadków padaczki ekranowej, która wyst
ąpiła
u dzieci po obejrzeniu dobranocki. Wyra źny problem stanowi ą także nerwice, b ędące
konsekwencją frustracji, stresu.
Ostatnim aspektem przemawiaj ącym za konieczno ścią medialnej alfabetyzacji
studentów pedagogiki jest ich niska świadomość, dotycząca nowoczesnych technologii
i ich implikacji i aplikacji edukacyjnych. Przeprowadzone w Katedrze Technologii
Kształcenia i Komputeryzacji Szko ły Wy ższej im. Pa wła W łodkowica badania na
próbie niemal 200 studentów pedagogiki SWPW i Pa
ństwowej Wy ższej Szko ły
Zawodowej w P łocku wykaza ły, i ż tylko nieliczne jednostki potrafi ły poprawnie
podać nazw ę lub adres, internetowych serwisów o tematyce pedagogicznej, nikt
spośród badanych nie potrafi ł natomiast poda ć nazwy jednostki organizacyjnej
dowolnej uczelni wy ższej zajmuj ącej si ę kszta łceniem online lub jej adresu
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internetowego.11 To najdobitniej u świadamia konieczność permanentnego pog łębiania
i rozszerzania tre ści doty czących nowoczesnych mediów w
śród przysz łych
pedagogów, studentów pedagogiki.

Jakie kompetencje kształcić?
O ile stosunkowo
łatwiej jest wyró żnić (i wyró żniono) specjalistyczne
standardy przygotowania nauczycieli podstaw informatyki, informatyki, czy
technologii informacyjnej, cho ćby ze wzgl ędu na rozszerzony wymiar godzin i zakres
treści, to nieco trudniej jest mówi ć o zakresie kompetencji medialnych nauczyciela
nowoczesnej szkoły.
Dawniej w programie studiów pedagogicznych funkcjonowa
ł przedmiot
o nazwie: techniczne środki kszta łcenia. Stanowi ł on podstaw ę do praktycznej
alfabetyzacji, do zapoznania w praktycznym wymiarze z zastosowaniem i sprawnym
użytkowaniem, dost ępnych wówczas technologii stosowanych w procesie
dydaktycznym. Z osiągalnością owych środków, zarówno w szko łach, jak i na
uczelniach kształcących pedagogów, bywało różnie.
Nieco odmienna jest sytuacja odnosz ąca si ę do środków informatycznych. Ich
powszechna dost ępność, tanio ść, wielozadaniowo ść, powoduj ą, że zajmuj ą one
specyficzne miejsc e, zarówno w systemie
środków dydaktycznych, jak
i w funkcjonowaniu szkoły, oświaty, czy nauki.
Sytuacja ta znajduje jednak do
ść nik łe odzwierciedlenie w programach
kształcenia pedagogów. Odpowied ź, choć bardzo zdawkow ą i lakoniczn ą, na pytanie,
jakie kom petencje kszta łcić?, znale źć mo żna w Standardach nauczania dla
poszczególnych kierunków studiów.12 W za łączniku nr 46 do tego ż rozporządzenia dla
magisterskich studiów na kierunku pedagogika odnajdujemy dwa przedmioty
odnoszące si ę do kszta łcenia kompetencj i medialnych. Pierwszy z nich, nale żący do
grupy A. przedmiotów kszta łcenia ogólnego i stanowi ący kontynuacj ę alfabetyzacji
informatycznej prowadzonej na wcze śniejszych etapach kszta łcenia, to przedmiot
informatyka. Na jego realizację przeznaczono minimum 30 godzin.
Drugi z przedmiotów, zaliczony do grupy C. przedmiotów kierunkowych,
to media w edukacji. Na jego realizacj
ę wyznaczono minimalne obci
ążenie
w wysokości 45 godzin. W
Standardach przygotowano tak że zakres tre ści
programowych dla tego przedmiotu. Obejmują one nast ępujące, bardzo ogólnikowo
potraktowane zagadnienia:
§ Teoretyczna wiedza o współczesnych środkach komunikowania.
§ Media wizualne, audialne i audiowizualne oraz ich wykorzystanie
w edukacji - metodyka mediów.
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§ Umiejętności przygotowania i przetwarzania komunikatów medialnych.
Dokładniej precyzuje kwestie informacyjnego kszta
łcenia nauczycieli
Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej i Sportu
z dnia 7 wrze
śnia 2004
13
w sprawie standardów kszta
łcenia nauczycieli . W za
łączniku do tego
Rozporządzenia ... dotyczące konieczności kształcenia nauczycieli dwóch specjalno ści
odnajdujemy zapisy odnosz ące si ę do pos ługiwania si ę technologi ą informacyjn ą.
Zapisy te znalaz ły si ę w: wymaganiach ogólnych (pkt. I, ust. 5), w sylwetce
absolwenta (pkt. II, ust. 4), w śród wymaganych umiej ętnościach (pkt. III, ust. 6),
a także stanowi odr ębną grup ę przedmiotów, wraz z okre
ślonymi minimalnymi
obciążeniami godzinowymi dla studiów wy ższych zawodowych (pkt. IV, podpunkt E)
i jednolitych studiów magisterskich, w zakresie jednej –
g łównej – specjalno ści
(pkt. VI, podpunkt D) oraz w zakresie dwóch specjalno ści nauczycielskich – głównej
i dodatkowej (pkt. VI, podpunkt E).
Rozporządzenie ... określa także w punkcie VII treści programowe przedmiotów
dla studiów wyższych zawodowych i magisterskich, i tak w jego treści czytamy:
Absolwent studiów w specjalizacji nauczycielskiej powinien by ć przygotowany
do pos ługiwania si ę technologi ą informacyjn ą, w tym jej wykorzystywaniu
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zaj ęć). Przygotowan ie to powinno obejmować
umiejętności z następujących zakresów:
1. Podstawy pos ługiwania si ę terminologi ą (poj ęciami), sprz ętem ( środkami),
oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej.
Podstawowe poj ęcia i terminologia technologii inf
ormacyjnej. Budowa
i funkcje zestawu komputerowego i urz ądzeń wspó łpracujących. Rozbudowa zestawu
komputerowego o urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do celów edukacyjnych.
Posługiwanie si ę zestawem komputerowym w zakresie potrzeb edukacyjnych.
Korzystanie z us ług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia
informacji oraz porozumiewania si ę. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
Usuwanie prostych awarii sprz ętu i oprogramowania. Zastosowania technologii
informacyjnej w najbliższym otoczeniu oraz kierunki jej rozwoju.
2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela.
Posługiwanie si ę oprogramowaniem u żytkowym, przygotowywanie materia łów
i prezentacji multimedialnych. Wykorzystywanie technologii informacyjnej
do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania si ę
ze wspó łpracownikami i uczniami. Poszerzenie i doskonalenie umiej
ętności
zawodowych z użyciem technologii informacyjnej, w tym nauczaniu na odległość.
3. Rola i wykorzystani e technologii informacyjnej w dziedzinie w łaściwej dla
nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć).
Zastosowania i osi ągnięcia informatyki oraz technologii informacyjnej
w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zaj ęć). Korzystanie
z te chnologii informacyjnej w celu wzbogacenia swoich umiej
ętności, poszerzania
zastosowań tej technologii, korzystanie z oprogramowania u
żytkowego
i specjalistycznego, korzystania ze źródeł informacji i baz danych oraz komunikowania
się. Kierunki rozwoju zastosowań technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla
nauczanego przedmiotu (prowadzonych zaj ęć). Wp ływ technologii informacyjnej
13
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na zakres i sposoby nauczania (prowadzenia zaj ęć) oraz rol ę nauczyciela, korzy ści
edukacyjne ze stosowania tej technolog ii. Rola i zakres uwzgl ędnienia technologii
informacyjnej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta łcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó ł, okre ślonej w odr ębnych przepisach, oraz
programach nauczania. Scenariusze zaj ęć uwzgl ędniające korzystanie z technologii
informacyjnej. Krytyczna ocena narz
ędzi i metod technologii informacyjnej.
Przygotowanie uczniów do w łaściwego korzystania z technologii informacyjnej,
aktywnego uczenia si
ę i kreatywno
ści. Ocena edukacyjnej przydatno
ści
oprogramowania i zasobów elektronicznych Przyk łady dobrej praktyki pedagogicznej
wykorzystania technologii informacyjnej. Korzy ści z pos ługiwania si ę technologi ą
informacyjną przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja
zajęć wspomaganych i wzbogacanych technologi ą informacyjn ą, wspó łpraca z
nauczycielami innych przedmiotów (innych zaj
ęć), realizacja przedmiotów
interdyscyplinarnych wspomaganych technologi ą informacyjn ą. Wp ływ technologii
informacyjnej na zachowania, dzia łania i funkcjonowan ie uczniów. Rola technologii
informacyjnej w uczeniu si ę uczniów, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz
nauczaniu na odległość.
4. Aspekty humanistyczne, etyczno- prawne i spo łeczne w dostępie i korzystaniu
z technologii informacyjnej.
Wpływ swobodnego do stępu do informacji oraz nieskr ępowanej komunikacji
na zachowania spo łeczne, w tym zagro żenia. Normy prawne i etyczne korzystania
z informacji źródłowej. Humanistyczne, etyczno
-prawne i spo
łeczne aspekty
korzystania z technologii informacyjnej. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. Etyczne
i prawne zagro
żenia niew łaściwego pos ługiwania si ę komputerami,
oprogramowaniem oraz źródłami informacji i skuteczne im przeciwdzia
łanie.
Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikaj ące z niewłąściwego korzystania
ze środków technologii informacyjnej i sposoby ochrony przed nimi. 14
* * *
W potocznej, obiegowej opinii króluje wiele niesprawdzonych
i nieprawdziwych opinii na temat komputerów, ich mo żliwości, implikacji i aplikacji,
dotyczy to tak
że edukacji wspieran
ej komputerowo, czy realizowanej za
15
pośrednictwem nowych mediów.
To w łaśnie m.in. na barkach pedagogów
przyszłości spoczywa ć b ędzie ci ężar walki z tymi pog
łoskami i trud pracy
w środowiskach spo łeczeństwa informacyjnego, przesyconego najnowocze śniejszymi
technologiami.

14

Tam że, Za łącznik do Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze
śnia 2004 r.:
Standardy kształcenia nauczycieli na studiach wy ższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich,
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.
15
J. Morbitzer: Mity edukacji wspieranej komputerowo, czyli siedem grzechów g łównych. Referat wygłoszony
na 12 Ogólnopolskim Sympozjum „Techniki Komp uterowe w Przekazie Edukacyjnym, Kraków 2002, dostępny
online: http://www.dzieci.org.pl/internet/pomoce/mitewk.html
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