
   
 

   
 

“Media w edukacji – pedagogiczne aspekty ich wykorzystania.” 

Anna Mikołajczyk 

 

Media w dzisiejszych czasach to temat szeroki i wbrew pozorom bardzo nam bliski. 

Nie ma znaczenia, czy ktoś obcuje z mediami na co dzień, czy od nich stroni. Medialny świat 

towarzyszy nam nawet nieświadomie. Technologia rozwinęła się niesamowicie, a 

elektroniczne urządzenia i Internet zdecydowanie ułatwiają codzienne życie.  

Czym tak naprawdę są media i jak je zdefiniować? Media określa się jako ogół 

elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania i rozpowszechniania 

obrazów i dźwięków, które stosuje się w komunikowaniu masowym w celu zorganizowanego 

odbioru jednostkowego lub zbiorowego1. Środki masowego przekazu oddziałują na ludzi, 

którzy są nazywani “masowym społeczeństwem”. Tak naprawdę, zalicza się do nich każdy z 

nas- niezależnie od wieku, płci, czy charakteru zatrudnienia. Media są i będą nieustannym 

elementem kultury, poprzez prezentowanie różnych treści, które oddziałują na odbiorcę. 

Wpływają na uczucia, sposób myślenia i wyobraźnię. Media odgrywają szczególną rolę we 

wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego. Przekazują 

informację za pomocą obrazu, dźwięku, czy druku2. Z pojęciem mediów wiąże się też Internet.  

Praktycznie każde medium jest podłączone do Internetu. Dzięki sieci można w każdym 

miejscu, na całym świecie sprawdzić potrzebne informacje. W Internecie znajdują się 

wiadomości na każdy temat. Odeszło się już od bibliotek, starych kaset, telefonów z kablem, 

czy płyt winylowych. Wszystko może stać się prostsze za pomocą jednego kliknięcia.  

Jakie funkcje pełnią media? Media nie tylko informują (funkcja zasadnicza), ale 

komunikują, spełniają funkcję ludyczną (rozrywkową, jednoznacznie dostrzegana w kulturze 

masowej), edukacyjną (np. działanie świadome, zaplanowane)3.  Funkcje mediów poszerzają 

swoje możliwości wraz z rozwojem Internetu. Od 2009 roku do mediów społecznościowych 

zaliczamy: Facebook, Wikipedię, YouTube, Twitter, Naszą Klasę. Funkcja komunikacyjna i 

informacyjna jest najbardziej powszechna i nawet nieświadomie mamy z nią styczność. Na co 

                                                           
1 Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007, s. 39 
2 http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-
t1_(53)/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248.pdf [dostęp 
z dnia 21.11.2020] 
3 Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007, s. 45. 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s229-248.pdf


   
 

   
 

dzień spotkamy się z licznymi komunikatami. Komunikacja internetowa posiada zasięg 

globalny, bez względu na to, gdzie dane osoby przebywają, w jakiej odległości. Poprzez 

komunikacje interaktywną możliwa jest przemienność nadawcy i odbiorcy”4.  

Kolejną funkcją środków masowego przekazu jest rozrywka.  Dzieci ze swoimi 

internetowymi znajomymi spędzają czas w różny sposób. Poza rozmową przez komunikatory 

najmłodsi spędzają czas na graniu w gry online, słuchają muzyki, korzystają z programów 

komputerowych, czy oglądaniu telewizji. Obecne gry komputerowe umieszczone w wirtualnej 

sieci są wyposażone w bogatą grafikę, muzykę i animacje. Niektóre nawet są zbliżone do 

filmów5. Mass media – jak zauważa M. Mrozowski – mają nie tylko przekazywać informacje 

oraz nadawać im znaczenie, ale mają także sprawiać przyjemność odbiorcy – poruszać go, 

ekscytować, wprawiać w dobry nastrój albo redukować negatywne napięcie. Podobnie twierdzi 

P. Sorlin – w wielu wypadkach producentom, wydawcom bardziej zależy na tym, aby 

dostarczyć odbiorcom rozrywki niż wiadomości poważnych. W  dziedzinie wychowania i 

edukacji telewizja także może stać się pożytecznym instrumentem. Ponadto telewizja może 

służyć jako środek powodujący rozbudzanie pasji, zainteresowań. Niektóre programy bowiem 

nadawane są non stop i każdy może znaleźć w ciągu dnia odpowiedni czas na zapoznanie się 

z prezentowanymi treściami.  

Funkcja edukacyjna to ta, która jest najbardziej wartościowa z perspektywy rodziców 

dziecka. Internet posiada wiele skutecznych środków nauczania na odległość i nauczania 

stacjonarnego. Sieć jest bogata w wiadomości i informacje edukacyjne dla ludzi w każdym w 

wieku. Począwszy od nauczania początkowego, do wyższego. Nie będzie także problemem 

douczenie osób bezrobotnych, czy wysoko kwalifikowanych do przyuczenia swojego zawodu. 

Wielu nauczycieli decyduje się na zajęcia prowadzone online, ponieważ dzięki temu może 

znacznie lepiej realizować cele kształcenia. Internet daje możliwość swobodnego docierania 

do informacji, usystematyzowania wiadomości i łatwiejszej nauki. Jak wskazuje autorka 

książki, edukacja internetowa daje nam przywilej nauki permanentnej przez całe swoje życie. 

Dzięki stronom www można wykonywać ćwiczenia, testy i brać udział w zdalnych 

                                                           
4 G. Gaj, Komunikacja internetowa a zachowania agresywne dzieci i młodzieży, [w:] Dzieci i młodzież w świecie 
technologii cyfrowej, (red.nauk.) E. Janicka- Olejnik, K. Klimek, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- 
Ekonomicznej, Łódź 2016, s. 45. 
5 Por. E. Gałysz, Korzystanie przez młodzież gimnazjalną z Internetu, [w:] Dzieci i młodzież w świecie technologii 
cyfrowej, (red.nauk.) E. Janicka- Olejnik, K. Klimek, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej, 
Łódź 2016, s. 58-59. 



   
 

   
 

konsultacjach6. Według W. Skrzydlewskiego, który wyodrębnia trzy etapy, w których 

komputer okazuje się narzędziem użytecznym: projektowania i przygotowywania kształcenia: 

realizacji procesu kształcenia w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych i nauki własnej 

(także poza formami zinstytucjonalizowanymi)7. Bronisław Siemieniecki na podstawie 

przeglądu literatury pedagogicznej proponuje zbiór funkcji, jakie mogą pełnić media 

edukacyjne dostępne z zastosowaniem technik komputerowych: przekaz treści programowych, 

wizualizacja materiału nauczania, sprawdzanie poziomu osiągnięć uczących się, 

monitorowanie procesu kształcenia, stymulowanie do działań twórczych, wspieranie procesu 

samodzielnego wykonywania zadań, symulowanie zjawisk i procesów rzeczywistych 

będących przedmiotem kształcenia oraz wspieranie procesu rozwiązywania problemów8. 

Charles Wright Mills twierdził, że „nikt nie zna dokładnie wszystkich funkcji środków 

masowej informacji. Stwierdzenie to zakłada mnogość funkcji, które spełniają media we 

współczesnej rzeczywistości. Wykorzystywanie środków masowego przekazu jest tak duże i 

ma zasadniczy wpływ na społeczności, że czasem są one nazywane czwartą władzą9. 

Na jakie podgrupy możemy podzielić media?  Przed pojawieniem się zaawansowanych 

technologii informacyjnych środki dydaktyczne dzielono na proste i złożone (techniczne). 

Środki proste są łatwe w stosowaniu, gdyż mają jednoelementowy charakter, nie wymagają też 

urządzeń technicznych. Należą do nich: modele, układanki, plansze, tablice, podręczniki 

drukowane, materiały kserograficzne itp. Tymczasem media złożone, czyli techniczne, 

zawierają zawsze dwa elementy: - urządzenie techniczne  hardware (m.in. diaskopy, 

magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze DVD, komputery), oprogramowanie urządzeń 

(materiały dydaktyczne) - software (np. foliogramy, kasety, płyty CD i DVD, programy 

komputerowe i multimedialne itp.). Powyższe grupy mediów określa się również jako media 

drukowane (papierowe) oraz elektroniczne (ekranowe)7. Pojawienie się komputerów z 

dostępem do Internetu zachwiało założeniami powyższej klasyfikacji. Do tej pory zawsze 

można było określić, gdzie znajduje się odpowiednie oprogramowanie i co ono zawiera. Teraz 

treści kształcenia trafiły do przestrzeni wirtualnej. Są rozproszone na milionach serwerów, co 

                                                           
6 Por R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT, Warszawa 2002, s.194. 
7 Por. W. Skrzydlewski, Technologia kształcenia. Przetwarzanie informacji. Komunikowanie, Poznań 1990, s.90.  
8 https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/mediawedukacji/wyklad/NoweWyklady/1a_JJ_upogl_media_multim.pdf  
[dostęp z dnia 21.11.2020] 
9 Por. J.  Braun, Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 2005, s. 5. 

https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/mediawedukacji/wyklad/NoweWyklady/1a_JJ_upogl_media_multim.pdf


   
 

   
 

więcej ulegają dynamicznym przeobrażeniom10. Obecnie wszystko, co służy upoglądowieniu 

w procesie kształcenia określane jest mianem mediów edukacyjnych. Termin ten jest coraz 

powszechniej używany w teorii i praktyce szkolnej. Obejmuje swoim zasięgiem dobrze znane 

nauczycielom takie pojęcia, jak: pomoce naukowe, środki poglądowe, dydaktyczne, a także 

media masowe i technologie informacyjne. Wskazując na łacińskie pochodzenie terminu 

„media” - medius - „będący w środku, pomiędzy”, definiuje się je jako pośredniki - środki lub 

sposoby komunikowania. Medium to coś, co pośredniczy w przekazywaniu informacji między 

nadawcą a odbiorcą. Jeśli media przekazują informacje służące kształceniu, zyskują miano 

mediów edukacyjnych11.  

 

 

 

Czym jest pedagogika medialna i jakie są jej zadania? Pedagogika medialna powinna 

kształtować kompetencje, wśród których najbardziej pożądanymi są także – umiejętność 

rozumienia i posługiwania się nowoczesnymi mediami. Przekształcenie szkoły ze środowiska 

nauczania w środowisko uczenia się, to także kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za 

                                                           
10 W. Strykowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, s.58. 
11 tamże s. 58. 



   
 

   
 

własny rozwój, a zatem i za własną przyszłość. Przed takimi wyzwaniami staje dziś pedagogika 

medialna. Konieczne jest zatem istnienie pedagogiki medialnej, będącej działem pedagogiki 

ogólnej, zajmującej się analizowaniem oddziaływania mediów na społeczeństwo (człowieka) 

oraz ich możliwościami i zastosowaniami edukacyjnymi12. Są dwa podstawowe zadania 

edukacji medialnej: przygotowanie do właściwego (krytycznego) odbioru mediów, 

przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami rozwoju intelektualnego, 

rozrywki i pracy zawodowej. Ważnym i istotnym obszarem działania i znaczenia pedagogiki 

medialnej jest także szukanie teoretycznych modeli interakcji mediów i człowieka, a także – 

mediów i społeczeństwa. Wydaje się, że należałoby rozważyć zmianę dotychczasowych relacji 

media – szkoła, z nadal obowiązującego modelu „media dla szkoły” na – „media obok 

szkoły”13.   

Pedagogiczne aspekty wykorzystania mediów. Media zdecydowanie mają ogromne 

znaczenie w nauczaniu zdalnym podczas pandemii. Nauczanie na odległość polega na 

całkowicie odmiennym od tradycyjnego podejściu do całokształtu procesu edukacyjnego – nie 

tylko ze strony uczniów (rzadziej) czy studentów (częściej), ale także i nauczycieli, którzy stają 

przed zupełnie innym zadaniem. E-learning wymaga zatem od nauczyciela dość szczególnych, 

by nie powiedzieć – specyficznych kwalifikacji, a ściślej – kompetencji. Kompetencje 

medialne (informatyczne) związane powinny być między innymi z opanowaniem umiejętności 

projektowania procesu dydaktycznego z zastosowaniem w nim multimediów, metodyki 

wykorzystania technologii informacyjnej w procesie edukacji. Zasad projektowania, realizacji 

i wykorzystania prezentacji multimedialnych, reguł tworzenia, percepcji i oddziaływania 

komunikatu medialnego, nowych form komunikacji przez elektroniczne media edukacyjne, a 

także Internetu w zakresie jego możliwości edukacyjnych14. Nauczyciel podejmujący się 

kształcenia na odległość powinien być jednocześnie pedagogiem i informatykiem, który 

nieustannie aktualizuje doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. 

Komputer, ten najbardziej powszechny i najpopularniejszy symbol mediów, pojawia 

się w świecie dzieci już od najmłodszych lat. Dzieci z reguły bez trudu podejmują pierwsze 

próby i opanowują umiejętności, które niekiedy z trudem przychodzą osobom starszym. 

                                                           
12 B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Warszawa 2007, s. 142. 
13  J. Mastalski, Szkoła w dobie globalizmu: szanse i zagrożenia, [w:] K. Denek, K. Zatoń, T. Koszczyc, M. Sołtysik 
(red.), Edukacja Jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław 2007, t. 2, s. 55. 
14 W. Osmańska-Furmanek, M. Furmanek, Technologia informacyjna jako narządzie w procesie rozwoju 
zawodowego nauczyciela, [w:] B. Kędzierska, J. Migdałek (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, 
Kraków 2001, s. 68. 



   
 

   
 

Pamiętajmy jednak, że ekspozycje komputerowe, podobnie jak ekspozycje filmowe, wywołują 

u dziecka określone stany emocjonalne. Dziecko patrząc na obrazy na ekranie monitora, 

jedynie początkowo wyrazi zaciekawienie, pytając przy tym – co to jest? Później samo 

doskonale sobie poradzi z taką czy inną komputerową projekcją, z zadowoleniem wsłuchując 

się w zachwyty rodziców, dziadków, no bo „jakie ono jest mądre”. W trakcie zajęć z 

wykorzystaniem środków multimedialnych można się posługiwać różnymi środkami 

dydaktycznymi, choćby multimedialnymi programami edukacyjnymi. Zazwyczaj są one przez 

dzieci bardzo lubiane, stwarzają doskonale warunki do rozwijania ich różnorakich 

umiejętności, przede wszystkim – myślenia, wartościowania, uzasadnienie swojego wyboru 

(racji), poszukiwania rozwiązań. Stwarzają możliwość wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, uczą współdziałania i współpracy w zespole klasowym, a także umiejętności 

komunikowani się. Oczywiście, podstawowym kryterium zastosowania multimedialnego 

programu edukacyjnego zawsze będzie powiązanie go z treściami nauczania. Aby praca z 

komputerem (pamiętajmy, dotyczy to edukacji wczesnoszkolnej) była zajęciem ciekawym, 

dzieci powinny tworzyć własne prace. Dzięki zastosowaniu edytorów tekstu wiele satysfakcji 

i frajdy dostarczy im z pewnością redagowanie prostych tekstów, dość łatwego poprawiania 

błędów, wprowadzania zmian, wstawiania rysunków, stosowania różnych czcionek i kroju 

pisma, a także kolorystyki, podcieni itp15.  

Znaczącą rolę w edukacji społeczeństwa informacyjnego może odgrywać także film, a 

ściślej rzecz ujmując wiedza o filmie, akcentująca wartości (moralne, społeczne) proponowane 

odbiorcy. Może stać się skutecznym środkiem dydaktycznym poprzez kształtowanie 

wizualnego myślenia oraz postawy krytycyzmu wobec różnych form sztuki filmowej16. 

Ciekawą formą wychowawczą mogą być rozmowy prowadzone na temat konkretnego filmu, 

z uwzględnieniem jego specyfiki, wartości, siły i sposobu oddziaływania na odbiorcę, z 

uwzględnieniem jego atrakcyjności, nasilenia przemocy, sensacyjności, efektów wizualnych. 

Pozwoli to na rozwijanie aktywnej i selektywnej postawy wobec prezentowanych obrazów i 

treści. Takie działanie ma na celu stawianie u młodego pokolenia granic odnośnie rozumienia 

wolności, prezentowanie różnych form artyzmu, walorów estetycznych pojawiających się na 

ekranie. 

                                                           
15 J. Grzesiak, Kształcenie kompetentnych nauczycieli edukacji początkowej – u progu edukacji jutra, [w:] T. 
Koszczyc, J. Jonkisz, S. Toczek-Werner, Edukacja jutra, t. 1, Wrocław 2008, s. 407. 
16 Por. A. Lepa, Pedagogika…dz. cyt., s. 72. 



   
 

   
 

W przypadku przekazu radiowego i jego roli w edukacji należałoby wyakcentować jego 

obecność w różnych sytuacjach dnia codziennego. Współcześnie odbiór tego środka 

komunikowania jest o wiele bardziej powszechny aniżeli jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 

Sprzyjają temu liczne rozwiązania techniczne, umożliwiające słuchanie radia, np. za pomocą 

telefonu komórkowego. Dzięki swej ekspresywności, działaniu słowa na wyobraźnię, 

dźwiękowości, muzyce, jest ono w stanie skutecznie oddziaływać na osobowość człowieka. 

Audytywność radia sprzyja intensywności absorbowanych w eterze treści. Są one 

przekazywane w sposób szybki, zwięzły i z większą częstotliwością aniżeli w innych środkach 

przekazu. W wyniku tego, pewne informacje o charakterze globalnym dotyczące nauki, 

edukacji, społeczności, świata, poglądy, mogą być wzmacniane, potwierdzane różnymi 

opiniami i w ten sposób lepiej i na dłużej przyswajane17.  

W dziedzinie wychowania i edukacji telewizja także może stać się pożytecznym 

instrumentem. Ponadto telewizja może służyć jako środek powodujący rozbudzanie pasji, 

zainteresowań. Niektóre programy bowiem nadawane są non stop i każdy może znaleźć w 

ciągu dnia odpowiedni czas na zapoznanie się z prezentowanymi treściami. Telewizja realizuje 

aspekt pedagogiczny również w odniesieniu do kultury. Wartości, jakie czerpie odbiorca z 

medialnego przekazu, przekładają się na pewne modyfikacje w jej obrębie. Ten środek 

przekazu doprowadza do konfrontacji pomiędzy jej zawartością treściową a rodzajem oraz 

jakością odbioru masowego odbiorcy. Kultura masowa za pomocą telewizji dociera do 

szerokiego grona odbiorców. Wówczas mają oni szeroki dostęp do różnych dzieł kultury. 

Poprzez odpowiednio przeprowadzony proces edukacyjny, z użyciem treści telewizyjnych, 

możemy uzyskać zamierzony efekt pedagogiczny18. 

                                                           
17 Por. A. Kumor, Radio. Telewizja. Edukacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 20-53. 
18 Por. M.  Czerwiński, Telewizja wobec kultury, Wydawnictwa Artystyczne i  Filmowe, Warszawa 1973, s. 137-
155. 


