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RAPORT BADAWCZY – EDUKACJA FILMOWA W POLSKIEJ SZKOLE NA 

PODSTAWIE OPINII NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH 

FILMOTEKI SZKOLNEJ 

Poniższy raport dotyczy kwestii edukacji filmowej w polskiej szkole i został 

opracowany na podstawie wywiadów pogłębionych z nauczycielami uczestniczącymi 

w warsztatach Filmoteki Szkolnej między 18 a 20 lutego 2011 roku.  

Raport można podzielić na dwie powiązane ze sobą części.  

Po pierwsze: opis i analizę sytuacji zastanej, a więc to, jak i w jakim zakresie film 

jest wykorzystywany w polskiej szkole, jakie są przeszkody jego wykorzystywania, a 

także próbę oceny kompetencji nauczycieli i uczniów do wykorzystywania go jako 

narzędzia edukacyjnego.  

Po drugie: „zbadanie gruntu” (możliwości szkół, możliwości i oczekiwań 

nauczycieli) pod zajęcia edukacji medialnej. Nauczyciele potraktowani zostali 

jako eksperci i to oni, ze względu na zawodowe doświadczenia oraz codzienną pracę 

z młodzieżą - odpowiadali na pytania, czy zajęcia te są potrzebne, jak powinny 

wyglądać, w jakim zakresie powinny być prowadzone i jak szerokiego spectrum 

zagadnień powinny dotyczyć. 

Raport kończą rekomendacje związane z tym, jak: 

- powstrzymać istniejące błędne koło, w którym uczniom nierozumiejącym 

bardziej skomplikowanych przekazów i „metafory filmowej” oferuje się formy coraz 

lżejsze i mniej wymagające 

- zmienić postrzeganie filmu w szkole i docenić jego wartości edukacyjne: film 

pomaga uczniowi w kształtowaniu umiejętności analitycznego myślenia i rozwijaniu 

inteligencji emocjonalnej 

- zapobiec luce edukacyjnej, w którą wpada polska szkoła nie odwołując się do 

współczesnych tekstów kultury 

- nie dopuścić do odcięcia wielkiego fragmentu kultury, jaką jest dorobek 

polskiej kinematografii 

- uchronić młodzież przed bezrefleksyjnym i bezkrytycznym odbiorem mediów. 
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1.0 WSTĘP 

Zadaniem stojącym przed zespołem badawczym było ukazanie tego „jak jest”, 

jaki jest obecny sposób – według opinii przedstawicieli środowiska nauczycielskiego – 

wykorzystania przede wszystkim filmu, ale także i innych mediów jako narzędzi 

dydaktycznych/edukacyjnych w polskiej szkole oraz jaki jest stosunek nauczycieli do 

możliwości, jakie daje wykorzystanie tych narzędzi dydaktycznych/edukacyjnych.  

Eksploracji poddane zostały cztery istotne „sfery”:  

1. sposoby wykorzystywania filmu i – w mniejszym zakresie – innych mediów przez 

nauczycieli na zajęciach lekcyjnych,  

2. kompetencje nauczycieli i uczniów do wykorzystywania filmu w procesie 

edukacji,  

3. potrzeby wprowadzenia do szkół przedmiotu z zakresu edukacji medialnej 

(filmowej),  

4. współoddziaływanie filmu i innych mediów w procesie nauczania.  

We współczesnej polskiej szkole film oraz inne media (Internet, 

telewizja, gry komputerowe itd.), na których - ze względu na charakter badań - 

skupiliśmy mniejszą uwagę , funkcjonują w dwóch wymiarach: 

- jako nierównoprawne wobec standardowych (tekst literacki, podręcznik, 

doświadczenia) narzędzia edukacyjne, wykorzystywane na zajęciach obowiązkowych 

(wchodzących do podstawy programowej).  

- jako bardzo ważne narzędzia edukacyjne - i to przede wszystkim zasługa 

nauczycieli pasjonatów - które nie tylko doskonale pełnią swoje dydaktyczno- 

wychowawcze funkcje, ale także często integrują młodzież i pedagogów.  

W tym drugim przypadku wykorzystywane są zazwyczaj na nieobowiązkowych 

zajęciach pozalekcyjnych, chociaż zdarzają się przypadki autorskich (tworzonych za 

zgodą dyrekcji przez tych właśnie nauczycieli pasjonatów) zajęć obowiązkowych, 

podczas których uczniowie i nauczyciele posługują się filmem i nowymi mediami. 
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2.0 METODOLOGIA BADAŃ 

Ze względu na założony cel przeprowadzono 30 wywiadów 

pogłębionych z elementami kwestionariusza. Grupa respondentów została 

dobrana celowo wśród nauczycieli – uczestników warsztatów odbywających się w 

ramach Filmoteki Szkolnej realizowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Warsztaty odbyły się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Respondenci zostali 

dobrani w taki sposób, aby zapewnić jak największą reprezentatywność 

badania. Zależało nam na tym, aby uzyskać jak najbardziej zróżnicowane 

opinie od przedstawicieli środowiska nauczycielskiego, dlatego też staraliśmy 

się tak dobrać próbę, aby w jej ramach uzyskać opinie od nauczycieli uczących 

możliwie rożnych przedmiotów (zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i 

ścisłych), na wszystkich etapach edukacji szkolnej (podstawówki – gimnazja – 

licea/szkoły zawodowe i technika) oraz pracujących w różnych regionach Polski, 

zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach (od metropolii, poprzez małe 

ośrodki miejskie, aż do wsi).  

Wyniki uzyskane w ramach projektu badawczego nie mają rzecz jasna waloru 

reprezentatywności. Wydają się jednak dogłębne, dokonane z zaangażowaniem 

wiedzy eksperckiej i ujawniają – z uwagi na zastosowaną metodologię wywiadu 

pogłębionego z elementami kwestionariusza – opinie i przekonania pewnej części 

środowiska nauczycielskiego, które postrzega edukację medialną, w tym zwłaszcza 

filmową, za ważną część procesu dydaktycznego. Badania są zatem – jak sądzimy – 

wartościowe pod względem poznawczym. Umożliwiają także – w przyszłości – 

skonstruowanie i przeprowadzenie szerszych badań, zawierających w sobie 

pogłębiony i poszerzony komponent jakościowy (metodologię etnograficzną) oraz 

ilościowy (statystyczny).  Co więcej, wydaje się, że przyjęta metoda może i powinna 

być wykorzystana także w celu poznania opinii uczniów i sposobów, w jaki 

wykorzystują oni film i inne media jako elementy rozwoju własnej wiedzy i  

kulturowych kompetencji. 
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3.0 ZLECENIODAWCA/ZESPÓŁ 

Zleceniodawca badania: Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Twórcy raportu: Aleksandra Litorowicz (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w 

Warszawie), Piotr Majewski (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, 

Instytut Kultury i Komunikowania SWPS). 

Konsultacja merytoryczna: dr Jacek Wasilewski (Instytut Dziennikarstwa UW, 

Instytut Kultury i Komunikowania SWPS). 

Badacze: Maja Durlik (Zespół Badawczy – Inter Views),  Aleksandra Litorowicz 

(Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie), Dorota Wiankowska (Szkoła 

Wyższa Psychologii Społecznej). 

 

4.0 WYKORZYSTANIE FILMU JAKO NARZĘDZIA EDUKACYJNEGO W 

POLSKIEJ SZKOLE 

Zdaniem dużej liczby respondentów współczesna polska szkoła – w 

ramach zajęć obowiązkowych lub w szkołach czy klasach o innym profilu niż 

humanistyczny – nie jest wystarczająco przygotowana do korzystania z filmu 

i innych mediów jako równoprawnych narzędzi edukacyjnych. 

Charakterystyczna jest tu odpowiedź jednej z respondentek, która na pytanie „Czy 

Pani zdaniem polska szkoła traktuje film jako równorzędne narzędzie edukacyjne?”, 

udzieliła następującej odpowiedzi:  

Nie, nie, nie, nie. Na 100% nie. Jako spłycenie materiału dla osób o niższych 

ambicjach, które zamiast czytania lektur oglądają film. Jeżeli podaje się film, to jest 

to forma bardziej obrazkowa kojarząca się z człowiekiem o... niższym ilorazie 

inteligencji.  

Na zaznaczenie zasługuje jednak fakt, iż część z naszych rozmówców 

dostrzega pozytywnie waloryzowaną przez nich zmianę w stosunku do wykorzystania 

tych narzędzi w procesie edukacyjnym, oczekując jednocześnie jeszcze lepszego ich 

wykorzystania w przyszłości. 
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4.1 KOMPETENCJE NAUCZYCIELI DO WYKORZYSTANIA FILMU JAKO 

NARZĘDZIA EDUKACYJNEGO 

 Taki stan rzeczy wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, według opinii 

większości respondentów, nauczyciele nie posiadają odpowiednich 

kompetencji aby w efektywny sposób korzystać z narzędzia edukacyjnego, jakim 

jest film:  

Powiem szczerze, że w tej chwili sama się doszkalam. Jesteśmy trzeci rok w 

„Filmotece Szkolnej. Akcji!”. Wiadomo, że zajęcia z filmu na filologii polskiej też się 

odbywały, ale to było bardzo dawno, w związku tym musimy sami korzystać z 

różnego rodzaju kursów czy studiów podyplomowych, ale to też, jak mówię, 

prywatnie. U mnie dyrekcja popiera praktycznie wszystkie moje pomysły i bardzo 

chętnie się przyczynia finansowo, i nie mam problemu ze zwalnianiem się na 

szkolenia, a to jest bardzo dużo, ponieważ w szkołach różnie to bywa. Jest z tym 

problem.  

Jak wynika z powyższej wypowiedzi, wiedza jaką nauczyciele posiadają 

na temat wykorzystania filmu jako narzędzia dydaktycznego – jeśli nawet 

nabyli ją w trakcie studiów, co zresztą deklaruje niewielka liczba respondentów – jest 

niewystarczająca, a możliwości dokształcenia w tym zakresie są ich 

zdaniem bardzo ograniczone. Jednocześnie, co wydaje się wynikać właśnie z 

braku odpowiedniego przeszkolenia, duża część środowiska nauczycielskiego 

postrzega film:  

…z dużą dozą niedowierzania, że film może oddziaływać na rozwój osobowości 

dziecka. Powiem tak – młodzi nauczyciele, którzy wchodzą w praktykę dydaktyczną 

po uniwersytetach z nowym programem kształcenia są inaczej przygotowani. 

Natomiast biorąc pod uwagę nauczycieli z pewnym doświadczeniem, stażem pracy, to 

oni bazują na metodach, nie boję się mówić, przestarzałych, skostniałych metodach, 

które są już nieadekwatne do współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. A film 

raczkuje, jeśli chodzi o metody nauczania.   
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4.2 PSYCHOLOGICZNE BARIERY W WYKORZYSTANIU FILMU JAKO 

NARZEDZIA EDUKACJNEGO  

Nauczyciele, a zatem i uczniowie, jeśli już oglądają filmy to skupiają się 

przede wszystkim na ich treści, z wyraźną szkodą dla środków filmowego 

wyrazu, specyfiki filmu, możliwości kulturotwórczych czy środków artystycznych. Stąd 

film traktowany jest jako tzw. „pomoc dydaktyczna”, dzięki której nie tyle 

rozwija się określone umiejętności analityczne i interpretacyjne oraz kompetencje 

kulturowe uczniów, ale ilustruje określone treści, przekazywane „na serio” w inny, 

tradycyjny i niekoniecznie atrakcyjny dla młodzieży, sposób (za pomocą tekstu 

literackiego). Często także, jak wynika z wypowiedzi respondentów, film – zwłaszcza 

w tzw. „słabszych klasach” – spełnia rolę zastępczą wobec trudnego i wymagającego, 

zarówno dla uczniów jak i nauczyciela, materiału (doskonałą ilustracją problemu jest 

często podawany przez nauczycieli przykład zastępowania lektury „Pana Tadeusza” 

projekcją filmu Andrzeja Wajdy):  

Czasami to jest taka zapchaj dziura. Tak mi się wydaje. Inni stosują tę metodę, 

żeby mieć ten temat zaliczony. Jeśli chodzi o lektury, to próbujemy niektórych 

uczniów zmusić, żeby chociaż film obejrzeli, bo szanse, przynajmniej w ich 

przypadku, że zajrzą do streszczenia są zerowe. Wobec czego jak się ich posadzi, to 

film obejrzą i coś kojarzą na takiej zasadzie. 

Sposób, zakres i częstotliwość wykorzystania filmu jako równoprawnego narzędzia 

edukacyjnego wygląda zdecydowanie inaczej – lepiej – w szkołach i klasach o 

profilu humanistycznym (artystycznym) oraz w przypadku nauczycieli-

pasjonatów, którzy organizują cotygodniowe spotkania w ramach dyskusyjnych 

klubów filmowych czy nawet nocne pokazy filmów, podczas których młodzież i 

nauczyciele nocują razem w szkole (funkcja integracyjna), oglądając „ambitne kino” i 

prowadząc dyskusje, do których muszą się wcześniej przygotować. Trzeba jednak 

pamiętać, że w tym ostatnim przypadku aktywność nauczycieli ma charakter niszowy, 

skupia się wokół zajęć nieobowiązkowych, w których uczestniczy jedynie część 

uczniów i nie może ona, a nawet nie powinna, zastępować odpowiednich i 

obowiązkowych dla wszystkich uczniów zajęć przewidzianych w ramach podstawy 

programowej. Jednocześnie, nawet w szkołach o profilu artystycznym, brakuje 
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zajęć praktycznych i przygotowanych do ich prowadzenia nauczycieli, 

uczących nie tylko analizy i interpretacji dzieła filmowego, ale – przede wszystkim – 

tworzenia (za pomocą nowoczesnych mediów i masowo dostępnych technologii) 

własnych materiałów filmowych. Do wyjątków należą sytuacje, w których nauczyciele 

posiadają możliwości (zaakceptowany przez dyrekcję i obowiązkowy dla uczniów 

przedmiot) oraz wiedzę umożliwiające im przeprowadzenie zajęć z zakresu 

filmoznawstwa, podczas których mogliby dokonać porównania filmu z literaturą, 

zapoznać uczniów z rolą i funkcją filmowych środków wyrazu, zaprezentować różne 

nurty i tendencje występujące w światowej i polskiej kinematografii, a więc i kultury:  

W tej chwili film przestał być dodatkiem do nauczania, a stał się właściwie 

pełnoprawnym, obok...w moim przypadku, w przypadku mojego przedmiotu...obok 

tekstu literackiego narzędziem dydaktycznym. Mam to szczęście, że wprowadziłam do 

szkoły akademię filmową, korzystam z filmów Filmoteki Szkolnej na swoich lekcjach, 

na godzinach wychowawczych. Organizuję poza szkołą w Stołecznym Centrum 

Edukacji Kulturalnej seanse i prelekcje przed pokazami dla młodzieży. Także film, 

akurat w moim przypadku, zajmuje rzeczywiście bardzo dużo miejsca i mogę to 

wszystko robić. Te wszystkie inicjatywy są oczywiście możliwe dzięki sprzyjającej 

atmosferze i gotowości dyrekcji do wsparcia nas w tych wszystkich działaniach. 

 

4.3. CZASOWE BARIERY W WYKORZYSTANIU FILMU JAKO NARZEDZIA 

EDUKACJNEGO  

Program szkoły w przypadku większości przedmiotów, został w taki sposób 

skonstruowany, że nie przewiduje odpowiedniej ilości niezbędnego czasu na 

właściwe posługiwanie się filmem jako narzędziem dydaktycznym:  

Kiedy ja mam z nimi oglądać filmy? Jeden polski nie wystarczy, a koleżanki od 

fizyki czy matematyki nie zgodzą się poświęcić swoich lekcji. Uczniowie muszą 

napisać testy! A po filmie powinniśmy przecież porozmawiać, oni się do tego garną. 

Gdyby była możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych…. na pewno byłoby 

mnóstwo chętnych…. Nie będę ukrywać, że nauczyciele bez wynagrodzenia 

niechętnie się na to godzą. Z tych powodów często rezygnują. 
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Zwłaszcza, że większość respondentów nie widzi sensu w samej 

projekcji filmu, gdy nie ma możliwości odpowiedniego wprowadzenia uczniów w 

poruszaną w nim tematykę, a potem odpowiedniej ilości czasu, którą ich zdaniem 

należy poświęcić na dyskusję i interpretację. W związku z tym – co może wydawać 

się paradoksalne – część nauczycieli deklaruje, że o ile nie oni, to ich koledzy, 

traktują film jako wypełnienie czasu w trakcie „martwych” godzin 

lekcyjnych, np. na zastępstwach, w trakcie godziny wychowawczej, „dnia 

wiosny/wagarowicza” czy święta patrona szkoły:  

Wiedzę o kulturze przesunęliśmy do III klasy. Prawdę powiedziawszy tak do 

końca nie wiem dlaczego. To znaczy wiem. Trzecia klasa jest krótsza, czyli już dwa 

miesiące obcina się wiedzy o kulturze, bo oni kończą w kwietniu, czyli maj i cały 

czerwiec im odpada i zrobiono to pewnie po to, żeby matematyki w pierwszych 

dwóch latach oddać i żeby mieli maturalne przedmioty w pełnym wymiarze 

godzinowym. Ale w tej chwili zostało mi półtora miesiąca zajęć z trzecimi klasami i 

jeżeli ja zrobię do końca lutego zajęcia teatralne, a na nich też mi zależy, to w 

zasadzie zostaje mi miesiąc, czyli cztery zajęcia o filmie. Z poprzednich warsztatów 

mamy prezentację medialną, w której pewne informacje są, także zrobię jedną 

godzinę o historii, trochę omawiając polską szkołę filmową i może puszczę jakieś 

fragmenty filmów, bo też nie chciałabym tylko zakończyć na teorii. 

 

4.4. SCHEMATY MYŚLENIA O MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA FILMU W 

PROCESIE EDUKACJI 

 W polskiej szkole wciąż funkcjonuje mit, według którego film może być 

wykorzystywany jedynie na przedmiotach humanistycznych (w tym 

zwłaszcza na języku polskim jako ekranizacja tekstów literackich czy wizualizacja 

określonej przez lektury problematyki - kontekstu, w myśl zasady „im wierniej, tym 

lepiej”). Zajęcia z przedmiotów ścisłych czy technicznych wciąż postrzegane 

są jako przedmioty, w których medium filmowe nie może pełnić żadnej 

edukacyjnej i dydaktycznej funkcji. Opinie respondentów uczących chemii, 

biologii, matematyki, techniki czy informatyki, którzy sami posługują się filmem jako 
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równoprawnym narzędziem edukacyjnym i budzą tym samym zdziwienie większości 

swych kolegów, zdają się potwierdzać, że w zbiorowej opinii pedagogów możliwość 

twórczego wykorzystania filmu jako narzędzia dydaktycznego podczas zajęć 

zarezerwowana jest dla określonych (humanistycznych) przedmiotów:  

Jeśli już film pojawia się na moich zajęciach to w formie adaptacji lektur, ale już po 

realizacji lektur, czyli jako dopełnienie. To są różnego typu informacje dotyczące 

filmu, czyli struktury, budowy dzieła filmowego, interpretacji i analizy, są to także 

wywiady. Tak to wygląda u mnie, natomiast z tego, co wiem, inni nauczyciele 

wykorzystują pakiety edukacyjne. One są prezentowane w formie dopełnienia, to jest 

tylko uwizualnienie problematyki realizowanej na zajęciach w formie papierowej, 

podręcznikowej. 

 

4.5. BAZA TECHNICZNA I ZASOBY FILMOWE 

Wreszcie, problemem jest nie tylko baza techniczna i brak 

odpowiedniego sprzętu: 

Sprzęt techniczny przede wszystkim, bo jeżeli mamy stary VHS, kasetę wideo, 

która się zacina w połowie drogi, a ja jej nie mogę zatrzymać, bo jak zatrzymam to 

telewizor może przeskoczyć na inny kanał. Zaczyna się problem, nie mogę tego 

omawiać. Natomiast gdyby każda sala była wyposażona w sprzęt techniczny, to 

wtedy nam jest wygodniej, nie potrzebowałabym się umawiać na konkretną godzinę, 

tylko mówię - mili państwo zwróćcie uwagę na ten fragment – i bez kłopotu mogę to 

pokazać.  

lecz także brak skryptów edukacyjnych, które umożliwiłyby i pomogły 

wykorzystać film jako narzędzie edukacyjne. Tylko nieliczna grupa przebadanych 

przez nas nauczycieli deklaruje regularne wykorzystanie zasobów Filmoteki 

Szkolnej, tematycznych kanałów stacji Discovery Chanel i National Geographic, czy 

korzystanie z propozycji wydawnictwa Operon, które przygotowuje filmy 

przeznaczone na zajęcia z przedmiotów ścisłych:  
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…posiadam filmy z Filmoteki, co jest dużym plusem, jestem osobą 

przeszkoloną, co też jest naprawdę dużym plusem, bo jak ktoś nie wie, jak z tych 

filmów korzystać, to z nich po porostu nie korzysta. Okazuje się, że jestem jedyną 

osobą w szkole, która to realizuje w szkole tylko i wyłącznie dzięki temu, że 

uczestniczyłam i uczestniczę cały czas na bieżąco w warsztatach. Filmy te 

wykorzystuję na zajęciach z wiedzy o kulturze. To są zajęcia poświęcone filmowi, 

ponieważ odnosi się do tego cały jeden dział. O ile wcześniej korzystałam z produkcji, 

nie ukrywam, nie polskiej, o tyle teraz jest mi bardzo łatwo przekonać młodzież 

również do ambitnego filmu polskiego. 

 

4.6. KOMPETENCJE UCZNIÓW 

Zdaniem większości pytanych przez nas nauczycieli, ich podopieczni nie 

potrafią we właściwy sposób dokonać interpretacji dzieła filmowego, w 

tym zwłaszcza filmów „starszych”, które nie „mówią” do nich „ich 

językiem”. Wynika to – zdaniem nauczycieli – z wielu powodów, choćby tych 

omówionych powyżej, jednak przede wszystkim wskazują oni na fakt, że w ramach 

edukacji szkolnej uczniowie nie mogą nabyć odpowiednich umiejętności analitycznych 

pozwalających im na interpretację dzieła filmowego oraz mają ogromny problem ze 

zrozumieniem kontekstu historycznego i społecznego, w jakim rozgrywa się dane 

dzieło filmowe:  

Łatwiej przychodzi im interpretacja filmów najnowszych, tych które mówią do 

nich ich językiem. Natomiast jeżeli chodzi o filmy starsze, myślę tu o filmach np. z lat 

70-tych czy jeszcze wcześniejszych z lat 50-tych polskiej szkoły filmowej, czy kina 

moralnego niepokoju – to jest już trudniej. Tym bardziej, że filmy są osadzone w 

kontekście historycznym, a z tym niestety jest problem.   

Jednocześnie, niektórzy respondenci podkreślają, że problem ten jest o wiele 

głębszy i nie wynika jedynie z często przez nich obserwowanego niedocenienia 

wartości tej formy sztuki czy niechęci uczniów do niej, lecz dotyczy także 

umiejętności interpretacji tekstu (np. wierszy czy prozy) oraz obrazu:  
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Myślę, że ogólnie nie, że uczniowie nie są przygotowani [do interpretacji i 

analizy dzieła filmowego – zespół], ponieważ nikt ich tego nie uczył. Tak zwyczajnie 

jak przed przyjściem do szkoły nie są przygotowani do interpretacji wiersza czy 

fragmentu prozy. Potrafią przeżywać i opowiadać o emocjach. Na pewno 

zainteresowani są filmem, jako jednym z elementów edukacji szkolnej. Oni po prostu 

oglądają filmy tak jak słuchają muzyki.  

Inaczej jeszcze sytuacja wygląda w szkołach i klasach o profilu 

humanistycznym/artystycznym, gdzie film wykorzystywany jest dużo częściej, a przez 

to jego język staje się bliższy uczniom. Zgoła odmiennie jest w szkołach czy klasach o 

profilu ścisłym, gdzie praktycznie nie pracuje się z filmem, a jeśli już, to używa się go 

jako ilustrację bądź zamiennik wobec obowiązkowych lektur. 

 

4.7. NIEDOSTOSWANIE PROGRAMU NAUCZANIA  

 Istotne wydaje się, że nie tyle kompetencje kulturowe uczniów, lecz taka, a nie 

inna konstrukcja programu szkolnego oraz postawa samych nauczycieli jest – według 

części respondentów – przyczyną tego stanu rzeczy, które nie pozwalają uczniom na 

zdobycie tych konkretnych umiejętności:  

Wydaje mi się, że nie. To jest spowodowane tym, że program jest 

przeładowany. W każdym przedmiocie ilość treści, które my musimy im przekazać 

uniemożliwia praktycznie to, żeby szerzej rozwijać takie umiejętności takie jak 

partycypacja w kulturze filmowej. Tym bardziej, że to z całą pewnością nie będzie 

weryfikowane na egzaminie gimnazjalnym i to jest druga sprawa. Na nas się patrzy z 

punktu widzenia czy zrealizowaliśmy program i wyników egzaminu. A inne 

kompetencje społeczne... To nie jest ujęte w programie. Wiem, że większość 

koleżanek bierze pod uwagę to, żeby nie tylko ich przygotować, staramy się nie tylko 

ich przygotować do tego egzaminu, ale też do tego, żeby sobie umieli radzić w życiu, 

żeby czerpali z tej kultury, ale te bodźce są cały czas negatywne, bo to jest pod prąd 

tego, według czego my jesteśmy rozliczani. 
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Zdaniem większości respondentów, pomimo że uczniowie – choćby ze 

względu na zmiany technologiczne, a wiec przede wszystkim możliwości, jakie daje 

Internet – dużo częściej, niż wcześniejsze pokolenia wchodzą w interakcje z 

medium, jakim jest film, to fakt ten nie wpływa wcale pozytywnie na ich 

kompetencje w posługiwaniu się filmem jako narzędziem umożliwiającym 

zdobycie wiedzy i rozwój osobowości. Taka sytuacja wynika zdaniem 

nauczycieli, nie tylko z powodu nieznajomości podstaw warsztatu od strony teorii, co 

sprawia, że uczniowie mają kłopoty z interpretacją i analizą obrazu filmowego, jako 

nośnika przekazu, lecz także dlatego, że jako „pokolenie obrazkowe” traktują film 

jak „obrazek”, źródło rozrywki, które nie zmusza do głębszej analizy i jako 

takie nie wymaga interpretacji:  

Wydaje mi się po prostu, że żyjemy - to co powiem jest oczywiście truizmem - 

w kulturze obrazu. Młodzież przede wszystkim, a przynajmniej te pokolenia, które w 

tej chwili są w szkole średniej żyją raczej w kulturze obrazu niż słowa. I w związku z 

tym szkoła też musi dostosować się do pewnych oczekiwań, potrzeb młodzieży, taka 

jest tendencja w tej chwili w kulturze. I dobrze, żeby szkoła się do tego i 

przystosowała i przygotowała kształcąc nauczycieli w kierunku edukacji filmowej. …. 

Brak umiejętności czytania w ogóle. Tak bym to określiła. To jest pokolenie 

obrazkowe i oni oglądają filmy rzeczywiście jak obrazek, bez głębszej analizy i 

interpretacji. Czyli są takim pokoleniem, gdzie te migawki obrazkowe po prostu 

przelatują, nie wiem jak to inaczej określić. Natomiast brakuje głębszej refleksji, bo 

współczesny świat nie wymaga od nich tej refleksji, więc oni się nie zatrzymują.  

„Niewyrobieni” filmowo uczniowie oczekują najczęściej, zdaniem 

respondentów, że film prezentowany w szkole będzie zastępstwem dla lektury i 

pozwoli im na zaoszczędzenie czasu. Mówiąc wprost: ekranizacja lektury ma zastąpić 

pracę z tekstem literackim. Z kolei uczniowie, którzy na zajęciach obowiązkowych i 

pozalekcyjnych często obcują z kinem, nie zadawalają się oglądaniem ekranizacji 

lektur szkolnych i często nie tylko „żądają” od nauczycieli ambitniejszego czy mniej 

ogranego repertuaru, ale sami przedstawiają swoje propozycje. 
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4.8. ODRĘBNE JĘZYKI KULTURY FILMOWEJ 

Jednocześnie wielu nauczycieli podkreśla, że nie znają filmów najchętniej 

oglądanych przez młodzież (a priori oceniając je zazwyczaj negatywnie, np. jako 

„masówkę”). Fakt ten wydaje się wynikać ze swoistego rozproszenia, czy może nawet 

zaniku w powszechnej świadomości kanonu filmowego (filmy, które trzeba znać, by 

być postrzeganym jako „człowiek kulturalny”) i ogromnego zróżnicowania oferty oraz 

łatwości dostępu do nowych, często niszowych form filmowych. W tym kontekście 

zasługuje na uwagę fakt, że większość respondentów – uwaga ta nie dotyczy 

tych nauczycieli, którzy regularnie pracują z pomocą filmu – wskazuje „dom”, 

„rodzinę”, czy „środowisko” jako na miejsca, w których uczniowie, 

ewentualnie, zdobywają umiejętności umożliwiające im interpretację dzieła 

filmowego, podkreślając, że współczesna polska szkoła nie może (czy nie 

potrafi) przekazać uczniom tych kompetencji:  

Poziom intelektu, oczytanie, chęć wiedzy, rodzina, która kształtuje to dziecko. 

Jeżeli rodzice żyją jakimś idiotycznym sitcomem, to dziecko się w tym wychowuje i 

dla niego to jest najważniejsze. Jeżeli rodzice są rozwinięci intelektualnie to wiadomo, 

że bawi ich co innego. W innym wymiarze odbierają film, bardziej metaforycznym, 

szukają innej  płaszczyzny.  

 Uczniowie – zdaniem większości respondentów – najczęściej podczas 

oglądania filmów skupiają swoją uwagę na ich akcji. Według ich opinii, to właśnie 

tzw. „filmy akcji” czy „głupawe komedie” są przez uczniów najczęściej i najchętniej 

oglądane:  

Na takie dynamiczne, śmieszne… Tak.  Na śmieszne akcje. Na krew dobrze 

reagują… To im się podoba.  Dziewczęta z kolei mniej na akcję i efekty, czy na … na 

komizm sytuacyjny… czy językowy, ale raczej na całość – ale o co chodzi w tym filmie 

– nie…?. Takie sobie niestety tylko zadają pytania.  

 Zdaniem nauczycieli dla ich podopiecznych, „dobry film" opiera się przede 

wszystkim na dynamicznej fabule, efektach specjalnych czy rozbawiających gagach i 

dowcipach. Mniejsza część uczniów koncentruje się na normach czy wartościach, 

metaforach i symbolach, czy – wreszcie – na tematyce filmu i wynikającym z niej 
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przesłaniu. Jednocześnie jednak, co podkreślają nasi respondenci, uczniowie jeśli 

mają zabrać publicznie głos, to zdecydowanie częściej wolą dyskutować na temat 

filmu niż lektury: Chyba największym zainteresowaniem cieszyły się adaptacje. 

Czytają książki… potem pojawiają się filmy będące adaptacją i potem porównywanie. 

Rozmowy na temat czy ich wyobrażenia o tym jak wygląda bohaterka… to są ważne 

rozmowy. Rozmowy na temat wierności adaptacji. Często się oburzają: «co oni zrobili 

z tej książki!», tego typu kwestie. 

Z tego powodu, większość respondentów deklaruje, że przed projekcją filmu 

lub od razu po jej zakończeniu wprowadza uczniów w tematykę filmu, podkreślając, 

na co mają oni zwrócić uwagę podczas oglądania bądź następującej po projekcji 

dyskusji, i w jaki sposób należy patrzeć na określone dzieło filmowe:  

Oni chyba zauważają wszystko po trochu, ale w takim pierwszym zderzeniu to 

myślę, że zachowanie aktorów i ich wybory. Jest to kwestią tego, co oglądają i jak ich 

się do tego przygotuje. To jest tylko takie pierwsze zetknięcie. Natomiast oni 

rzeczywiście zauważają przesłanie i metaforykę filmu. Tylko trzeba ich do tego 

przygotować. Oni potrafią, tylko trzeba im powiedzieć, czego mają szukać. 

 Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej na zajęciach pozalekcyjnych, tam 

gdzie nauczyciele organizują kluby filmowe czy koła miłośników filmu: 

Oprócz tego są to zajęcia dodatkowe, które organizujemy w tzw. noce 

filmowe. Spotykamy się w nocy, nocujemy w szkole. Są to zajęcia filmowe połączone 

z warsztatami. Oglądamy tematycznie dobrane filmy - dwa lub trzy, omawiamy je,  z 

podziałem: który reżyser co zrobił, jak grali aktorzy i tak do rana […] To nie wchodzi 

w normalny tryb zajęć. To jest moim czasem. Rzeczywiście jeśli [film] jest na lekcji, 

to bardzo często służy jako ilustracja. Tam film rzadko kiedy staje się przedmiotem. 

Chyba, że uczniowie sami z siebie realizują projekty i jeżeli tym projektem jest film, 

to go oglądamy i komentujemy, bo on jest jak gdyby osobnym ogniwem lekcyjnym. 

Natomiast sam w sobie film, który biorę np. z Filmoteki Szkolnej nigdy nie stanie się 

dla mnie przedmiotem pracy, bo nie mam na to czasu.  

Podczas tych nieobowiązkowych zajęć, na które często uczęszcza cyklicznie 

duża liczba uczniów, młodzież woli oglądać „ambitne kino” i sama prowokuje 
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dyskusje, w których chętnie uczestniczy, wcześniej zresztą do nich się przygotowując. 

W takich przypadkach:  

Mamy własny program «Kocham kino», to jest godzina w tygodniu na lekcjach 

języka polskiego. Dodatkowo prowadzimy kółko i robimy cykliczny projekt na temat 

kina, to jest już trzeci taki projekt. Robimy dzień filmu. W tym roku będzie to 

«Kocham kino» Będą lekcje - gimnazjaliści dla szóstoklasistów. Cztery takie cykliczne 

lekcje będą prowadzić uczniowie. Sami wymyślili program. Plus będzie festiwal 

filmowy - dzieci kręcą filmy, później je oglądamy i nagradzamy. Mamy dzieci, które są 

utalentowane, jeśli chodzi o robienie zdjęć, w związku z tym będzie też wystawa 

fotograficzna.   

 

5.0 WYKORZYSTANIE MEDIÓW W EDUKACJI FILMOWEJ/MEDIALNEJ 

Oprócz pytań związanych z dziełem filmowym, respondenci zostali zapytani o 

wpływ dwóch najbardziej popularnych mediów - czyli telewizji i Internetu – na proces 

edukacji uczniów oraz możliwości wykorzystania tych mediów przy pracy z filmem. 

Odpowiedzi można uznać za „umiarkowane” – przeważa opinia, że tak Internet jak i 

telewizja, mogą przynieść zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ, muszą być 

jednak odpowiednio użytkowane. 

 Tylko jedna osoba wypowiedziała się zdecydowanie pozytywnie o 

wpływie telewizji na edukację medialną (filmową), około 1/3 

respondentów - zdecydowanie negatywnie, natomiast 2/3 respondentów 

określiło wpływ telewizji jako jednocześnie pozytywny i negatywny. 

Zwracano uwagę na niski poziom ramówki telewizji publicznej, wyłączając z tego 

stacje takie jak np. TVP Kultura czy ambitne filmy oraz Teatr Telewizji, wyświetlane 

jednak stosunkowo rzadko czy w słabym czasie antenowym (najczęściej późno 

wieczorem lub w nocy). Narzekano na seriale, telenowele, programy rozrywkowe 

oraz treści reklamowe, które opisywano jako „wyłącznie rozrywkowe”, „żenujące”, 

„bardzo mierne”, „chłam”. Podawano także precyzyjne przykłady złego wpływu 

telewizji na młodzież, wspominając o przekazywaniu negatywnych wartości 

przez „telewizyjne autorytety” w programach rozrywkowych, ubogi język 
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celebrytów oraz prezenterów, wypaczony obraz świata i stosunków 

międzyludzkich prezentowany np. w reality show stacji MTV. Mimo tych zarzutów 

(pojawiających się w zdecydowanej większości wypowiedzi) respondenci dość często 

opowiadali także o „drugiej stronie medalu” - dostępności telewizji (w tym ambitnych 

filmów), jej funkcji informacyjnej czy opiniotwórczej. W opinii 2/3 respondentów 

telewizja może pomóc w edukacji medialnej uczniów, jednak zawsze pod 

jednym warunkiem - wcześniejszego ich przygotowania do odbioru 

przekazów telewizyjnych (rozrywkowych, reklamowych, informacyjnych 

etc) i umiejętności poddania ich krytycznej analizie. Co ciekawe, konieczność 

edukacji w tym zakresie była praktycznie jednogłośnie podkreślana przez 

respondentów w kontekście pozytywnego wpływu telewizji na uczniów. 

Nieznacznie więcej respondentów, bo około 1/6, wypowiedziało się 

zdecydowanie pozytywnie o wpływie Internetu na edukację medialną/filmową, 

zdecydowanie negatywnie - także około 1/6. Natomiast około 2/3 respondentów 

określiło wpływ Internetu jako jednocześnie pozytywny i negatywny:  

Pomaga i przeszkadza, dlatego że w Internecie jest wszystko. Pomaga w tym 

sensie, że uczy panowania nad wyborami i selekcji, a to jest dobre, bo to pozwala im 

doskonale kształtować umiejętności wyboru. Poza tym, nie oszukujmy się, jest łatwo 

dostępny, szybki, wszyscy go mają, więc trudno z niego nie korzystać. To jest taka 

skarbnica, z której się korzysta, ale ma też swoje wady. Nie wszystkich można 

nauczyć krytycznego przyjmowania treści i to jest później problem.    

Oceniający zdecydowanie negatywnie najczęściej utożsamiali Internet z 

portalami społecznościowymi:  

Wiem, że młodzież ma jakieś tam «Nasze klasy», «Facebooki», i to jest tylko 

to… U nich Internet ogranicza się do «Facebooka» i «Naszej Klasy» czy treści o 

żadnej (lub wręcz negatywnej) wartości; Stanisław Lem powiedział, że 96% tego co 

jest w Internecie to banialuki, bzdury i błazeństwa. 

 Natomiast jeśli chodzi o pozytywy, wymieniono ich całe spektrum - według 

respondentów Internet jest „oknem na świat”, pomaga w wyszukiwaniu informacji, 

docieraniu do przekazów kulturowych oraz rozwijaniu „niszowych zainteresowań”. 
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Jego pozytywny wpływ został poparty przykładami tego, w jaki sposób medium to 

pomaga w edukacji:  

Nawet tworząc prezentacje maturalne, wzbogacają je o filmy, o komentarze, o 

wywiady. Także to wszystko jest tam gdzieś zbierane i z rozsądkiem proponowane; 

Jak mieliśmy w naszym kole teatralnym jeden cykl na komputerach, w sali 

komputerowej, to dziewczyny musiały wyszukać właśnie filmy, chociaż fragmenty 

filmów dokumentalnych i opisać, czym cechuje się taki film; Internet jest 

nieodzowny. Ja w ogóle uważam, że bez Internetu nie da się funkcjonować. Z 

uczniami przynajmniej. Moi uczniowie realizują coś takiego, co nazywa się web 

questy i inaczej się nie da. Wszystko i tak umieszczają na stronach. Oni robią 

projekty. 

 Zwracano także uwagę – chociaż zdecydowanie rzadziej – na to, że Internet 

umożliwia uczniom prezentowanie swojej twórczości:  

Oni umieszczają na youtubie filmy, niekoniecznie głupie; mogą tam sami 

zamieszczać swoje rzeczy, które czy nagrywają, czy robią. 

 Podobnie jak w przypadku telewizji podkreślano, że pozytywny wpływ 

Internetu na edukację medialną uczniów zależy od ich kompetencji jako odbiorców 

tego medium. Korzystanie z sieci, by być czymś więcej niż czystą rozrywką, powinno 

być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, tak by, po pierwsze - uczeń 

koncentrował się na wartościowych zasobach cyfrowego świata, które wzbogacają go 

i służą osobistemu rozwojowi oraz, po drugie - by uchronić ucznia przed negatywnym 

wpływem sieci (internetowa przemoc, pornografia, piractwo). Według respondentów 

przygotowanie to powinno wykształcić w uczniach „świadome podejście” i 

„umiejętność wyboru”, ponieważ, jak podsumowała to jedna z respondentek:  

Internet niesie ze sobą pozytywne i negatywne aspekty, i to też zależy od 

umiejętności wyboru, na co patrzymy, jak patrzymy, dlaczego, czy rozwijamy, czy 

uwsteczniamy, czy jesteśmy zagrożeni, czy czujemy się bezpieczni, czy to nas rozwija 

czy w jakimś stopniu dokonuje się regres.  
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6.0. EDUKACJA MEDIALNA W PROGRAMIE NAUCZANIA – PROGNOZY I 

POSTULATY 

 Większość respondentów potwierdziła potrzebę wprowadzenia do 

polskich szkół zajęć związanych z edukacją medialną, a w tym filmową. 

Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że zajęcia te powinny obowiązywać w 

formie pełnoprawnego przedmiotu, najlepiej na poziomie szkoły gimnazjalnej. Kilku 

respondentów uważa, że edukacja medialna nie powinna być przedmiotem, a jedynie 

elementem wprowadzonym do obowiązujących już zajęć (np. języka polskiego czy 

wiedzy o kulturze) lub tematem zajęć nieobowiązkowych/kółek zainteresowań.  

 Argumentacja wprowadzenia opisanych zajęć sprowadzała się najczęściej do 

podkreślania potrzeby wykształcenia „świadomego” i „krytycznego” odbiorcy mediów, 

oraz odpowiedzialnego użytkownika nowych technologii, którego wybory będą 

(znowu) „świadome” i „krytyczne”. Wydaje się to sugerować, iż  media (może nie 

na poziomie deklaratywnym, ale - być może - podświadomym) jawią się 

respondentom jako „pole minowe”, po którym uczniowie powinni nauczyć 

się poruszać.  

 Edukacja medialna ma służyć za swojego rodzaju „kompas”, który 

„kształci umiejętność wyboru”, „wskazuje, co jest dobre”, „czego powinni, 

czego nie powinni". Mówiąc o zagrożeniach związanych z mediami respondenci 

wymieniali przede wszystkim: złe wzorce (prezentowane szczególnie w telewizji); złe 

sposoby korzystania z mediów (bezrefleksyjne, „wypełniacze czasu”), brak kontroli 

nad treściami wytwarzanymi i krążącymi w przestrzeni Internetu, Internet jako 

„śmietnik symboliczny” oraz niski poziom przekazów (programy rozrywkowe, 

popkulturowe, „mierne”, „byle jakie").  

 Trudno nie zgodzić się z tym, że coraz bardziej wszechogarniająca rzeczywistość 

medialna jest polifoniczna i wymaga „świadomego” i „krytycznego” odbioru jej 

poszczególnych przekazów. Nic więc dziwnego, że konieczność ta podkreślana jest 

tak silnie przez osoby związane z edukacją młodzieży, a więc tych, którzy w głównej 

mierze odpowiedzialni są za kształtowanie charakteru i wychowanie młodych ludzi: 
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 ….oczywiście że trzeba im pokazywać na co zwracać uwagę, ale – jeśli mogę się 

tak wypowiedzieć – to czego słucham czasami w radiu, i jak się zachowują w telewizji 

niektóre osoby medialne i medialnie popularne, to przejmowanie tych wszystkich 

norm, które wydają się normami w naszej kulturze polskiej, bo są pokazywane. 

Potem dziwimy się strasznie, że młodzież jest taka czy inna, to niestety jest wina 

właśnie naszych mediów. I poziomu różnych programów, szczególnie rozrywkowych 

w naszej telewizji. I pozwalania sobie na takie krytykowanie, nie ma właściwie żadnej 

świętości, my pozwalamy sobie na to jako dorośli a młodzież to przejmuje. Myślę, że 

takie lekcje i dyskutowanie właśnie na te tematy, które są omawiane w telewizji 

byłoby bardzo ważne. To bardzo ważne żeby z uczniami o tym rozmawiać. Żeby 

wskazywać na to, co jest dobre, żeby ich troszeczkę też krytycznie nastawić do 

mediów. Bo obawiam się, że odwrotu od tego już nie ma. Natomiast trzeba ucznia 

przygotowywać do krytycznego podejścia do tego, co się mówi w telewizji. 

 

 W tym kontekście najważniejsza wydaje się odpowiedź  na pytanie „Jak 

wyobraża sobie Pan/i przedmiot edukacji medialnej?" – odpowiedzi bowiem 

służą za zwierciadło – mówiąc o tym, czego potrzebują uczniowie i jak przedmiot taki 

miałby być prowadzony, respondenci przemycają świadectwo własnego jego 

rozumienia.  

Odpowiedzi na powyższe pytanie można podzielić na trzy kategorie, według których 

przedmiot edukacji medialnej powinien się skupiać na: 

 

1. krytycznym odbiorze mediów poprzez analizę przekazów (np. filmu, 

programu telewizyjnego) i dyskusję o nich, a więc: wskazywanie mocnych i słabych 

stron, korzyści i niebezpieczeństw, umiejętnościach świadomego odbioru, selekcji - 

jednym słowem oddzielania „medialnego” ziarna od plew: 

 

Wie Pani co, generalnie nazwałabym to takim świadomym odbiorem telewizji, 

czyli tego że… mnie się np. w głowie nie mieści, że jeżeli reklamują pastę do butów, 

to ja ją muszę kupić, a niestety tak jest. Czyli takiego świadomego odbioru tego, co 

jest w wiadomościach, tego jak to jest pokazywane. W tym momencie edukacja 
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filmowa też w to wchodzi jak najbardziej, czyli cała historia kina, filmu, ale 

jednocześnie też taka techniczna informacja jak to się robi, dlaczego to się robi.  

  

2. pojęciach z zakresu filmoznawstwa, a więc interpretacja dzieła filmowego, 

teoriach związanych z historią filmu (gatunki filmowe, ważni twórcy i aktorzy), 

wskazywaniu specyfiki elementów języka filmowego oraz filmowych środków wyrazu 

takich jak np. oświetlenie, muzyka; 

 

 Natomiast wyobrażam sobie to jako przedmiot, nie wiem, jaką miałby on 

nazwę, natomiast wyobrażam go sobie jako przedmiot, który wprowadzałby od 

początku ucznia, poczynając od historii kina, tak jak uczy się historii literatury – 

abstrahując od chronologii dziejów, bo czasem podręczniki są ustawione zupełnie 

wybiórczo, natomiast tak samo powinno traktować się edukację filmową. Albo 

historycznie na poziomie liceum, albo wybiórczo na poziomie innych poziomów 

edukacji. Ale na pewno w dużym spektrum tematycznym. 

 

3. praktycznym zastosowaniu mediów, a więc tworzeniu własnych „dzieł” - 

filmów, audycji (za pomocą np. kamery, telefonu komórkowego); 

 

 Myślę, że taka edukacja powinna być np. połączona też z fotografią. Dla mnie 

ważna jest fotografia, film, radio… Robię to właśnie w ramach wiedzy o kulturze, 

współpracuję właśnie... ponieważ ja prowadzę taką klasę, która ma profil społeczno-

medialny, i ja bym sobie taki przedmiot  wyobrażała w taki sposób, jak stworzyłam 

sobie program, czyli: ja np. w pierwszej klasie współpracuję z prasą, w drugiej - z 

radiem, a w trzeciej chciałam z telewizją, ale telewizja nie bardzo chce ze mną 

współpracować, więc opieram się bardziej na «Filmotece Szkolnej» i na filmikach 

kręconych przez uczniów. Ale tak wyobrażałabym sobie ten przedmiot. Żeby 

przybliżał uczniom wiedzę medialną, nie tylko filmową, i funkcjonowanie w świecie 

mediów, posługiwanie się mediami i tworzenie mediów.  

 

Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi oscylowało wokół kategorii nr 1 (krytyczny 

odbiór mediów), natomiast najmniej - wokół kategorii nr 3 (a więc praktyczne 
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zastosowanie mediów). Dość ograniczająca (w kontekście edukacji medialnej) wydaje 

się kategoria nr 2, sprowadzająca rozumienie przekazów medialnych tylko i jedynie 

do dzieła filmowego, które należy zinterpretować za pomocą aparatu teoretycznego. 

Odpowiedzi te jednak nie dziwią, jeśli weźmiemy pod uwagę - tak często 

wspominaną przez respondentów - zbyt małą liczbę godzin przedmiotu wiedzy o 

kulturze.  

 Co możemy stwierdzić na podstawie powyższych zbiorów odpowiedzi? Z całą 

pewnością to, że respondenci wskazują precyzyjnie dobrane „azymuty” - pozostając 

nadal przy metaforze „medialnego pola minowego” - zapominając jednak o tym, 

że media (a w szczególności - nowe media) są coraz bardziej znaczącą 

praktyką społeczną. Innymi słowy - młodzi ludzie praktykę tę powinni p r a k t y k 

o w a ć, w przeciwnym razie czeka ich wykluczenie społeczne i kulturowe.  

 Nauczyciele w przeważającej części zdają sobie sprawę z faktu, że 

przedmiot edukacji medialnej wymaga od nich zupełnie nowych 

kompetencji - większość respondentów na pytanie „Czego potrzebuje szkoła, by 

wprowadzić edukację medialną?” wymienia w pierwszej kolejności właśnie „szkolenia 

dla nauczycieli”. Zdaje się to potwierdzać także fakt, że zaledwie kilku z 30 

przebadanych respondentów mówiąc o przekazach medialnych wymieniało (prócz 

filmów, telewizji i Internetu) inne media (w tym nowe), takie jak radio, kamera 

cyfrowa czy telefon komórkowy, natomiast żaden z respondentów nie odniósł się do 

gier komputerowych, forów czy komunikatorów, czyli najważniejszych dziś 

interfejsów kulturowych młodego człowieka. 

 Fakt ten nie może dziwić – „nowomedialna” rzeczywistość jest 

naturalnym środowiskiem młodego pokolenia, po którym porusza się 

zdecydowanie sprawniej i bardziej wielopłaszczyznowo od większości 

nauczycieli i rodziców, co zresztą zauważali sami respondenci:  

Są mistrzami, jeśli o to chodzi. Ja też się orientuję, ale o palmę pierwszeństwa 

bym nie...(śmiech). Patrzą i wiedzą gdzie, co i nie ma się co spierać; Oni rodzą się z 

myszką w ręce; Często jest tak, że uczniowie są bardziej biegli od nauczycieli, więc 

ciężko ich edukować w czymś, w czym są lepsi. 
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 Nie należy zapominać, że o ile wykorzystywanie filmu w szkole posiada już 

pewne „rozpoznanie” i sami respondenci wskazują, co jest niezbędne dla 

wprowadzenia przedmiotu edukacji w tym zakresie, o tyle nowe media (takie jak 

Internet), a także sposoby korzystania z nich przez młodzież pozostają nadal kwestią 

dość problematyczną. 

 

7.0. NOWE MEDIA – WIELCY NIEOBECNI W POLSKIEJ SZKOLE 

Po pierwsze, nowe media cechuje interaktywność i konwergencja, i o ile dość 

tradycyjny przekaz kulturowy, jakim jest film, posiada odpowiednią teoretyczną 

„instrukcję obsługi”, kluczem do zrozumienia nowych mediów jest osobista z nimi 

styczność. Tylko ona pozwoli nauczycielom na poznanie ich potencjału, specyfiki i 

szczególnych funkcji, jakie pełnią w świecie uczniów (od nawiązywania i 

podtrzymywania kontaktów towarzyskich, przez wymianę i przetwarzanie informacji, 

integrację - czyli poczucie kontaktu z innymi użytkownikami/uczniami, aż po rozrywkę 

i edukację).  

 Po drugie, specyfika dostępności nowych mediów wymaga od szkoły 

większego niż dotychczas skupienia uwagi na sposobie wykorzystywania mediów 

przez uczniów. Kopiowanie informacji, zatarcie granicy między kanonem a amatorską 

twórczością, bezkrytyczna ufność „internetowym ekspertom”, Wikipedii czy „dr 

Google”, to wszystko nowe wyzwania dla polskiej szkoły, a przede wszystkim, 

przygotowanych do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości nauczycieli.  

 Dlaczego autorzy tego raportu tak wiele uwagi poświęcają nowym 

mediom w kontekście edukacji medialnej? Przede wszystkim dlatego, że 

film, jako medium stare, przeniósł się do Internetu czy telefonów 

komórkowych, a więc mediów nowych, zmieniając zupełnie praktyki 

kulturowe z nim związane, a także rozszerzając pojęcie kultury 

uczestnictwa.  

 W związku z tym polska szkoła i nauczyciele, chcąc nie chcąc, znaleźli się „na 

medialnym styku”. Właśnie przed nimi stoi eksplorowanie i wykorzystywanie mediów 
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w celach edukacyjnych i komunikacyjnych, wspieranie kreatywności uczniów, 

tworzenie wraz z nimi produktów kulturowych, technik ich prezentacji, nadawanie 

znaczenia przekazowi medialnemu, są to bez wątpienia zadania trudne, ale czy 

właśnie nie takie – stawiające sobie wyzwania dopasowane do wyników rewolucji 

cyfrowej – powinny być zajęcia poświęcone edukacji medialnej?  

 

8.0. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Poniższe szczegółowe wnioski i rekomendacje dotyczyć będą wykorzystania filmu 

jako narzędzia edukacyjnego oraz różnych wymiarów funkcjonowania filmu w polskiej 

szkole i związanych z tym problemów: 

a) Film nadal traktowany jest jako nierównoprawne narzędzie edukacyjne, 

choć nauczyciele są świadomi jego wartości i potencjału dydaktycznego; 

b) zarówno nauczyciele, szkoły, jak i sam program nauczania, a w 

konsekwencji także uczniowie, nie są przygotowani do równorzędnego 

traktowania filmu. Dlatego też kojarzy się on wciąż powszechnie z tzw. 

„zapychaczem czasu” podczas zajęć, których nie można przeprowadzić w tradycyjny 

sposób lub/i spełnia rolę zastępczą wobec trudnego i wymagającego, zarówno wobec 

uczniów jak i nauczyciela, materiału; zwłaszcza w tzw. „słabszych klasach”. 

c) aby mówić o filmie, uczyć znajomości filmowych środków wyrazu, tłumaczyć 

wykreowany świat i wreszcie – za jego pomocą – umożliwiać uczniom nabycie 

konkretnych kompetencji kulturowych, niezbędne są nie tylko umiejętności, 

ale również czas oraz możliwości techniczne i legalne – opracowane specjalnie 

z myślą o tej sferze edukacji – materiały edukacyjne. Z tego powodu niezbędne 

wydaje się: 

• stworzenie programu szkoleń/warsztatów dla kadry pedagogicznej, 

podczas których zdobędzie ona wiedzę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) 

umożliwiającą pełnoprawne włączenie filmu jako narzędzia dydaktycznego w system 

edukacji szkolnej, 
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• wprowadzenie zajęć z metodyki nauczania o filmie do programu 

specjalizacji nauczycielskich na studiach wyższych, oraz 

• takie skonstruowanie programu nauczania (podstawy programowej), które 

umożliwi przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na edukację 

filmową/medialną; 

d) film jest często uważany za formę obrazkową (uproszczoną, lżejszą i mniej 

wymagającą), skierowaną do osób o niższym ilorazie inteligencji. A przecież, i jest to 

trend widoczny i narastający, przekazy filmowe są wszechobecne, stając się 

jednym z podstawowych (jeśli nie dominującym) elementów współczesnej kultury 

(zarówno będących jej wytworem, jak i ją współkreujących). Polska szkoła musi 

przygotować uczniów do poruszania się po tych znaczeniach oraz w nich partycypacji,  

jak i wykorzystywania filmu do tworzenia artefaktów współczesnej kultury; 

e) zauważalna jest potrzeba stworzenia takiej sytuacji, w której polska szkoła 

umożliwi uczniom praktyczne zdobycie i przełożenie wiedzy filmowej na 

kontekst kulturowy i społeczny. W dobie nowych mediów młody człowiek nie 

tylko powinien  rozumieć język filmu, ale i sprawnie się nim posługiwać oraz tworzyć 

samodzielne dzieła. Do tego jednak potrzebni są przygotowani i wyszkoleni 

pedagodzy (jest to sytuacja analogiczna z lekcjami plastyki, sztuki, muzyki itp.). 

Dlatego właśnie polska szkoła musi zauważyć, że żyjemy w czasach rewolucji 

multimedialnej, o ile się ona już nie dokonała, od której efektów i rezultatów nie 

ma już odwrotu. Jeśli program nauczania nie zostanie dostosowany do tej nowej 

sytuacji, szkoła przestanie pełnić swe (w bardzo istotnym dla niej i uczniów 

obszarze) funkcje edukacyjne i dydaktyczne; 

f) film traktowany jest także jako narzędzie dydaktyczne tylko przez humanistów – 

niewielka część przedstawicieli nauk ścisłych docenia jego znaczenia i 

walory edukacyjne. Dlatego też niezbędne wydaje się stworzenie programu 

promocyjnego (wraz z materiałami edukacyjnymi i wytycznymi), który pozwoli 

nauczycielom nauk ścisłych na „odkrycie” filmu jako narzędzia dydaktycznego 

i włącznie go do programu nauczania; 
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g) uczniowie są przez dużą cześć pedagogów postrzegani jako „pokolenie 

obrazkowe”, dla którego obrazek/film jest jedynie źródłem rozrywki, w którym 

„przelatujące migawki” zapełniają przestrzeń i nie wymagają głębszej refleksji. 

Młodzież ma w tym przypadku skupiać swą uwagę jedynie na akcji bądź komizmie, 

choć jednocześnie nauczyciele deklarują, że nie znają filmów, jakie oglądają ich 

uczniowie. Tymczasem – jak wynika z deklaracji nauczycieli – to właśnie film jest 

tą dziedziną sztuki, która sprawia, że uczniowie są skłonni do dyskusji i 

poszerzania swej wiedzy i umiejętności, nawet kosztem ich czasu wolnego 

(ogromna popularność pozaprogramowych zajęć, podczas których film jest 

najważniejszym narzędziem dydaktycznym); 

h)  następuje swoiste sprzężenie zwrotne – mamy niewyrobionych młodych 

odbiorców, więc oferuje im się jedynie to, co są w stanie zrozumieć (seriale, reklamy, 

newsy). Jeśli uczeń nie rozumie „ambitnego” filmu, będzie oglądał takie 

pozycje, w których prezentowane jest tylko to, co rozumie np. seks, 

przemoc, gagi itd.; 

i) nowoczesne (nowe) media postrzegane są przez większość respondentów jako 

swojego rodzaju „pole minowe” czy „laboratorium chemiczne”, w którym odrobina 

nieuwagi podczas eksperymentu może skończyć się „kataklizmem”. Dlatego nowe 

media są wciąż „wielkim nieobecnym” w polskiej szkole. W szkole, do której 

wciąż nie dotarła hiobowa wiadomość o tym, że media (a w szczególności - nowe 

media) są coraz bardziej znaczącą praktyką społeczną (młodzi ludzie praktykę tę 

powinni p r a k t y k o w a ć, w przeciwnym razie czeka ich wykluczenie społeczne i 

kulturowe); 

j) współczesna polska szkoła powinna dążyć do włączenia kultury filmowej i 

nowych mediów w kontekst społeczny i edukacyjny (większe otwarcie szkoły 

na potrzeby uczniów oraz nowe sposoby uczestnictwa w kulturze i narzędzia jej 

współkreowania); 

k) stworzenie planu promocji edukacji filmowej i medialnej, zarówno w 

szkołach, jak i szerzej, w całym społeczeństwie.  
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