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Recenzowana praca sk ada si  z dwóch cz ci. Cz  pierwsza, zatytu owana Teore-

tyczne aspekty edukacji medialnej, zawiera 21 opracowa , natomiast cz  druga, Edukacyj-
ne zastosowanie mediów, 18. 

Zmiany, jakie zachodz  w naszym kraju pod wp ywem transformacji spo eczno- 
-politycznej wymuszaj  niejako potrzeb  podj cia dzia a  zmierzaj cych do podniesie-
nia procesów edukacyjnych na wy szy poziom. Wa ne ogniwo w doskonaleniu edukacji 
polskiej stanowi  media i ich umiej tne wykorzystanie w procesie edukacji. Wielu spe-
cjalistów zajmuj cych si  badaniem wspó czesnej kultury zwraca uwag  na to, i  media 
nie ograniczaj  si  do przedstawiania rzeczywisto ci, lecz stanowi  jej ród o, a wi c 
wytwarzaj  j . Prowadzi to do powstawania tak zwanej dyfuzji kulturowej, w obr bie 
której nast puje mieszanie si  rzeczywisto ci spo ecznej z medialn , co cz sto uniemo -
liwia ich rozró nianie. Niektórzy badacze problemu twierdz , e ycie wspó czesnych 
spo ecze stw zaczyna nabiera  charakteru telewizyjnego. Do wiadczenie ludzkie two-
rzy si  g ównie w kontakcie z mediami. Kiedy mamy do czynienia z kryzysem warto ci, 
nierzadko dochodzi do sytuacji, i  postacie telewizyjne zast puj  bohaterów1. Zachodzi 
wi c pilna konieczno  doprowadzenia do zmian jako ciowych w procesie kszta cenia. 
Konieczno  tych zmian wydaje si  szczególnie uzasadniona, je li we miemy pod uwa-
g  fakt, e przed systemem o wiatowym staje wiele nowych zada  i wyzwa . Wiele  
z nich wi e si  z przygotowaniem m odych pokole  Polaków do twórczego ycia  
w zjednoczonej Europie. Oczekiwane zmiany w tym zakresie wydaj  si  niemo liwe bez 
uwzgl dnienia roli mediów nie tylko w procesie edukacji, lecz tak e w yciu wspó czes-
nego spo ecze stwa informatycznego, gdy  stanowi  one wa ne narz dzia do pozna-
wania wiata oraz tworz  now  przestrze  kulturowo- rodowiskow  dla cz owieka. 
Umo liwiaj  cz owiekowi znacznie bardziej doskona e poruszanie si  w czasie i prze-
strzeni, a tak e docieranie tam, gdzie nie docieraj  nieuzbrojone w nie zmys y cz owieka. 
Nie ulega w tpliwo ci, e nowe technologie informatyczne okazuj  si  wysoce u ytecz-
ne w poszukiwaniu szczegó owych informacji, nie tworz  one jednak same przez si  
informacji o charakterze strukturalnym, z czego wielu autorów zajmuj cych si  t  pro-
blematyk  nie zdaje sobie sprawy. Nie potrafimy jak dot d symulowa  procesów rozu-
mienia w systemach komputerowych. Trudne do przezwyci enia s  tak e problemy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokó  edukacji, Toru –Pozna  1995, s. 156 i n. 
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zwi zane z przetwarzaniem informacji w aspekcie semantycznym. Nie uda o si  jak 
dot d stworzy  sztucznego umys u. Umys  cz owieka ma t  przewag  nad komputerem, 
e potrafi dokonywa  rozumienia sytuacji i dokonywa  w nich wgl du poznawczego, 

dostrzega  problemy i wytwarza  pomys y ich rozwi zania. 
Przed edukacj  polsk  ró nych szczebli staje ambitne wyzwanie dotycz ce rozwoju 

m odych jednostek, jak równie  ca ego spo ecze stwa. Zdobywanie wiedzy staje si  we 
wspó czesnych spo ecze stwach nie tylko rodkiem do celu, ale równie  celem samym 
w sobie. Zatem w ród zdobywanych kompetencji przez wspó czesnego cz owieka nie 
mo e zabrakn  znajomo ci mediów i umiej tno ci twórczego ich wykorzystania. 

Z uznaniem zatem trzeba si  odnie  do inicjatywy redaktorów naukowych tej pra-
cy, którzy przedmiotem jej tre ci uczynili problem mediów w aspekcie edukacyjnym  
i kulturowym. Tym bardziej e dedykuj  j  wybitnemu znawcy tej problematyki –  
prof. zw. dr. hab. Wac awowi Strykowskiemu z okazji 70-lecia urodzin oraz 45-lecia 
pracy naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej. 

Tre  opiniowanej pracy wpisuje si  w szeroko poj ty nurt pedagogiki medialnej. 
Cz  pierwsz  rozpoczyna opracowanie K. Denka, który w interesuj cy sposób przed-
stawi  sylwetk  Jubilata jako uczonego i wychowawcy. W cz ci tej spotykamy wiele 
ciekawych poznawczo opracowa , których tre  nawi zuje do:  

– zmian, jakie zachodz  w naszym yciu pod wp ywem szybko rozwijaj cych si  
technologii informacyjnych;  

– ich roli w rekonstrukcji kultury spo ecznej; 
– transformacji systemowej szkolnictwa wy szego;  
– przekazywania wiedzy drogami elektronicznymi;  
– metodologicznych kontekstów badania e-learningu;  
– kompetencji medialnych spo ecze stwa wiedzy;  
– alfabetyzacji wizualnej jako kompetencji wspó czesnego cz owieka;  
– granic wolno ci i odpowiedzialno ci mediów w aspekcie moralnym i edukacyj-

nym;  
– nowej przestrzeni artystycznej kreacji m odzie y;  
– zmiany sposobu uprawiania edukacji;  
– roli teorii chaosu w dyskusji nad technologi  informacyjno-komunikacyjn ;  
– ewolucji podr czników szkolnych;  
– procesu kszta cenia w wietle teorii optymalnego znaku;  
– wieloznaczno ci edukacyjnej wspó czesnego adolescenta i wieloznaczno ci nowo-

czesnej pracy nauczyciela;  
– poszukiwania modelu kompetencji e-nauczyciela;  
– odczytywania i rozpoznawania wspó czesnego wiata;  
– cyberprzestrzeni jako miejsca nowej edukacji medialnej;  
– technologii informacyjnych w nowym uj ciu kszta cenia technicznego;  
– spo ecznej mobilizacji przeciwko ACTA;  
– strategii wolnych i otwartych implementacji w formowaniu kompetencji infotech-

nicznych.  
Doceniam wysi ek twórczy wszystkich autorów cz ci pierwszej. W swych opraco-

waniach nawi zuj  oni do istotnych problemów zwi zanych z rozwojem wspó czesnych 
mediów, ich roli w edukacji m odych pokole , a tak e wa nej roli kulturotwórczej. Po-
st puj ce procesy globalizacji oprócz pozytywnych aspektów, w postaci szybkiego obie-
gu informacji, w tym tak e informacji naukowych, atwo ci do ich dost pu, u atwieniach 
w ich wzajemnej wymianie, nios  tak e wiele elementów negatywnych. Mianowicie,  
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w znacznym stopniu marginalizuj  kraje zapó nione, których udzia  w generowaniu 
post pu technicznego jest ograniczony. Przyspieszaj  tak e w znacznym stopniu amery-
kanizacj  ycia w Europie, co ze wzgl du na odmienno  kulturow , spo eczn  i poli-
tyczn  nie zawsze prowadzi do pozytywnych skutków. Krytycy kultury zwracaj  uwa-
g , e media upowszechniaj  przekonanie, i  ycie jest gr , powoduje to przyjmowanie, 
szczególnie przez ludzi m odych, postawy typu nie odbieraj sobie przyjemno ci. Media 
wyra nie przyczyniaj  si  do kszta towania wzorów osobowych wspó czesnej m odzie-
y. Staj  zatem przed du ymi wyzwaniami spo ecznymi, z których nie zawsze wywi -

zuj  si  zgodnie z oczekiwaniami spo ecznymi Ten stan rzeczy rzuca tak e wa ne wy-
zwania wspó czesnej edukacji. Winna ona u atwia  racjonalne korzystanie z mediów, 
uczy  warto ciowania, rozwija  my lenie i samodzielno  poznawcz . Cywilizacja wie-
dzy i oparte na niej szkolnictwo nie s  warto ciami samymi w sobie. Jednostka musi je 
tworzy  sama. Cywilizacja wiedzy, jak zauwa a W. Strykowski, znajduje si  pod wp y-
wem wszechw adnego spo ecze stwa sieci. Charakteryzuj  j  zwi kszenie kontaktów 
oraz wi zi mi dzy jednostkami ludzkimi, w adzami w skali lokalnej, organizacjami  
i korporacjami mi dzynarodowymi. Kontakty te przybieraj  ró ne formy: przyp ywu 
informacji, innowacji, kapita u, idei, pomys ów, wzorów spo ecznych, ekonomicznych, 
edukacyjnych itp. cz  si  z coraz wi ksz  si  w z ami wspó zale no ci. W dominuj -
cej kulturze upozorowania media dostarczaj  nieustaj cego ci gu informacji, przed 
którymi jednostka nie jest w stanie si  broni . Nadmierna socjalizacja ludzi przez media 
powoduje zanik do nich dystansu. W ostatnich latach XX w. w badaniach nad koncep-
cjami ludzkiego umys u zasz y zdecydowane zmiany. Wyros y one na pod o u dwóch 
rozbie nych koncepcji funkcjonowania ludzkiego umys u. Pierwsza z nich opiera a si  
na za o eniu, i  cech  charakterystyczn  ludzkiego umys u jest dokonywanie ró norod-
nych operacji. Oparta na tym za o eniu idea nie by a nowa, znalaz a jednak „sprzymie-
rze ca” w rozwini tej nauce matematycznej. Druga nawi zywa a do propozycji, e 
umys  tworzy kultura i realizuje si  on w kontek cie kulturowym. Efekty obu przyj tych 
perspektyw metodologicznych poznania ludzkiego sta y si  podstaw  dla dwu ró nych 
koncepcji umys u cz owieka. W konsekwencji prowadzi o to do przyj cia odmiennych 
metod badania funkcji ludzkiego umys u.  

Uj cie pierwsze okre lone zosta o przez J.S. Brunera jako komputacyjne. Umys  
ludzki w aspekcie tego uj cia zajmuje si  przetwarzaniem informacji i „tym, w jaki spo-
sób ostateczna, zakodowana, jednoznaczna informacja o wiecie jest klasyfikowana, 
przechowywana, scalana, odzyskiwana i ogólnie zarz dzana przez ów wewn trzny 
mechanizm operacyjny”(Bruner, 2006, s. IX). Nie ulega w tpliwo ci, e sprawno  umy-
s u cz owieka zale y w du ym stopniu od narz dzi, w które jest wyposa ony. Rozwini -
ta teoria, jak i technika obliczeniowa, zmienia nasz pogl d na temat funkcjonowania 
naszego umys u. 

Uj cie drugie – okre lone przez J.S. Brunera jako kulturalizm – opiera si  na za o e-
niu, e umys  nie mo e istnie  poza kultur . „Ewolucja umys u hominidów wi e si   
z rozwojem sposobu ycia, w którym rzeczywisto  jest przedstawiana za pomoc  sys-
temu symbolicznego podzielonego przez cz onków wspólnoty kulturowej, którego ka-
tegorie zarówno organizuj , jak i konstruuj  tyle  techniczne, co spo eczne aspekty y-
cia” (Bruner, 2006, s. IX). 

Istotny wydaje si  fakt, i  owa symboliczno  jest nie tylko dzielona przez spo ecz-
no , lecz tak e rozwijana, przechowywana i przekazywana nast pnym pokoleniom,  
w konsekwencji czego mog  one poprzez przekazywanie nie tylko zachowa  sw  kultu-
row  to samo , lecz tak e doskonali  j  i przekazywa  kolejnym pokoleniom. Rola 
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kultury jest zatem ponadjednostkowa, co nie oznacza, e nie wp ywa ona na kszta to-
wanie umys u okre lonych jednostek. Jej indywidualny aspekt przejawia si  w tworze-
niu znacze  i ich przypisywaniu okre lonym rzeczom. Znaczenia s  wytworem umys u 
jednostki, jednak wywodz  si  z pod o a kulturowego, co gwarantuje komunikowal-
no 2. We wspó czesnym wiecie, jak twierdz  autorzy recenzowanej pracy, jednym  
z najwa niejszych trendów jest wy anianie si  spo ecze stwa wiedzy. Przysz e pokole-
nia w takim spo ecze stwie b d  si  legitymowa y wysokim procentem wykszta cenia 
na poziomie wy szym, stworzy to zwi kszone zapotrzebowanie na rozwój tych sekto-
rów gospodarki, które s  oparte na wiedzy. W tej sytuacji wa n  rol  w edukacji b dzie 
odgrywa  e-learning. Tworzy  si  b d  tak e nowe kompetencje medialne spo ecze -
stwa wiedzy. W tre ci pracy zwraca si  uwag  równie  na inne wa ne dla wspó czesnej 
edukacji problemy, a mianowicie na rol  obrazu i obrazowania w komunikacji grupowej 
i masowej. Alfabetyzm wizualny staje si  niezb dny do uzyskiwania informacji i opero-
wania nimi tak, jak umiej tno  czytania. Granice wolno ci i odpowiedzialno ci mediów 
w aspekcie moralnym i edukacyjnym w kontek cie pe nionych przez nie misji spo ecz-
nych. Media jako przestrze  artystycznej kreacji m odzie y. Na przyk ad Net Art  
w sposób obrazowy anga uje uczucia i za po rednictwem sugestywnych form pozwala 
na odkrywanie ró nych wymiarów wiata. Zmiana sposobu uprawiania edukacji  
w ostatniej dekadzie, spowodowana rozwojem Internetu, urz dze  cyfrowych i pro-
gramów autorskich, w po czeniu z konstruktywistyczn  teori  uczenia si  tworzy no-
w  jako  w zakresie konstrukcji programów nauczania. Wa ne miejsce w pierwszej 
cz ci pracy zajmuje tak e kwestia zwi zana z rol  teorii chaosu w dyskusji nad techno-
logi  informacyjno-komunikacyjn  w szkole wy szej. Zwrócono tam uwag , e edukacja 
jest procesem zmian w ucz cych si  i nauczycielach nie tylko pod wp ywem oddzia y-
wa  dydaktycznych i wychowawczych, lecz tak e wielu czynników niekontrolowanych 
zewn trznych i wewn trznych. Ukazano kierunek ewolucji podr czników szkolnych  
w dobie rewolucji informatycznej. Podj to wa ny problem zwi zany z procesem kszta -
cenia w aspekcie teorii optymalnego znaku. Zwrócono uwag , opieraj c si  na analizie 
stenogramów, e stwierdzone fakty stoj  w wyra nej opozycji do przyj tych za o e  
zwi zanych z rozwojem ucznia refleksyjnego. 

Te i wiele innych interesuj cych kwestii znalaz o swoje rozwini cie w pierwszej cz -
ci pracy. 

Cz  druga pracy dotyczy edukacyjnych aspektów zastosowania mediów. Rozpo-
czyna j  opracowanie P. Topola pt. Szko a 3D nawi zuj ce do rodowisk wirtualnych, 
gdzie u ytkownik mo e kreowa  swoj  wirtualn  posta . Zawiera ona tak e wiele inte-
resuj cych opracowa :  

– znaczenie mediów spo eczno ciowych w procesie komunikowania i uczenia si . 
Podj to prób  ukazania szansy, jak  daj  media spo eczno ciowe w procesie komuni-
kowania. Nowoczesny Internet tworzy interakcyjn  przestrze  spo eczn ;  

– Internet dla rodziny – portale wspieraj ce wiedz  o krewnych. W a ciwe dla In-
ternetu formy komunikacji mi dzyludzkiej tworz  mo liwo ci powstawania szeroko 
rozumianej wi zi spo ecznej;  

– radio – „Przyjazne Medium”;  
– Internet w pracy naukowo-badawczej historyka. Mo liwo ci wykorzystania pocz-

ty elektronicznej, grup dyskusyjnych oraz sieci WWW otwieraj  przed historykami 
nowe poznawczo drogi poszukiwa ;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 J.S. Bruner, Kultura edukacji, Kraków 2006, s. IX. 
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– wspó czesne media i eksperyment chemiczny. Nowoczesne media tworz  szans  
znacznie g bszego wnikania w poznawan  rzeczywisto  oraz przybli ania jej uczniom 
i studentom;  

– strategie uczenia si  studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wro-
c awiu;  

– interaktywny system pomocy w multimedialnym module edukacyjnym;  
– specyficzne formy reedukacji;  
– komputer w edukacji przedszkolnej;  
– media w aspekcie pedagogicznej funkcji czasu wolnego ludzi doros ych;  
– wikimedia w edukacji; 
– edukacja medialna w perspektywie ekologicznej;  
– kanadyjski model immersyjnej edukacji medialnej;  
– projektowanie graficzne a proces czytania i tworzenia wizualnych znacze ;  
– eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspo-

magania edukacji wczesnoszkolnej;  
– platforma lot4eng.com jako narz dzie wspieraj ce kszta cenie ustawiczne;  
– dzia ania profilaktyczne wobec zagro e  medialnych. 
Wymienione opracowania wiele wnosz  do metodyki wykorzystania mediów  

w procesie edukacyjnym. Autorzy poszczególnych opracowa  szeroko wykorzystali 
najnowsz  literatur  krajow  i zagraniczn  dotycz c  omawianej problematyki. Wyka-
zali te  wiele inwencji twórczej w zakresie zastosowania mediów zarówno w pracy 
szkolnej, jak równie  w yciu.  

Bior c pod uwag  niezaprzeczalne walory teoretyczne i praktyczne opracowa  za-
wartych w opiniowanej pracy, uwa am, i  jej tre  jest szczególnie przydatna dla stu-
dentów kierunków nauczycielskich, a tak e dla nauczycieli praktyków. 
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DLACZEGO TA KSI KA JEST WA NA 
 
Zdecydowali my si  przedstawi  The Ecology and Semiotics of Language Learning  

z kilku powodów. Nie tylko dlatego, e jest to prze omowa pozycja proponuj ca zupe -
nie nowatorskie rozumienie j zyka jako fenomenu samego w sobie, ale równie  ze 
wzgl du na to, e prezentuje wynikaj ce z niej praktyczne konsekwencje tej zmiany dla 
nauczania j zyków w szkole.  

Drug  przyczyn  jest zbie no  prezentowanych tutaj koncepcji z bliskimi nam za-
gadnieniami zwi zanymi z poj ciami immersji i nauczania responsywnego, prezento-
wanymi ju  na amach „Neodidagmaty”. Recenzja ta nie powsta a wi c jako przypad-
kowe i standardowe przedstawienie równie przypadkowo wybranej pozycji. Jest ona 


