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NAUCZYCIEL I UCZEŃ  
WOBEC ERY KONWERGENCJI MEDIALNEJ

TEACHER AND STUDENT  
IN THE AGE OF MEDIA CONVERGENCE

Abstract: The school’s task is to motivate and activate students to learn and work on them-
selves. Unfortunately, we still have too many teaching elements and unambitious tasks at 
school. That is why modern school education needs another transformation, which is forced 
by digital media, modern information technologies and related media convergence processes. 
A contemporary school should develop the passions and interests of its students. The digital 
environment cannot be underestimated, as it is an attractive non-school place for adolescents. 
In the article I present the theoretical outline of the concept of convergence and describe key 
forms of convergence. I conduct discourse in the area “Contemporary school versus media 
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convergence” and present the results of my own research on the preparation of teachers and 
students to operate in the era of media convergence.

Keywords: media convergence, key areas and forms of convergence, diagnosis of media 
knowledge, digital media literacy

Streszczenie: Zadaniem szkoły jest motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki i pracy 
nad samym sobą. Niestety ciągle mamy w szkole za dużo elementów podawczych i mało 
ambitne zadania. Dlatego nowoczesna edukacja w szkole potrzebuje kolejnej transformacji, 
którą wymuszają media cyfrowe, nowoczesne technologie informacyjne i związane z nimi 
procesy konwergencji medialnej. Współczesna szkoła powinna rozwijać pasje i zaintereso-
wania swoich uczniów. Nie może lekceważyć środowiska cyfrowego, które jest atrakcyjnym, 
pozaszkolnym miejscem funkcjonowania adolescentów. W artykule prezentuję zarys teore-
tyczny pojęcia konwergencja i opisuję podstawowe formy konwergencji. Prowadzę dyskurs  
w obszarze Współczesna szkoła versus konwergencja medialna oraz przedstawiam wyniki 
badań własnych dotyczące przygotowania nauczycieli i uczniów do funkcjonowania w erze 
konwergencji medialnej.

Słowa kluczowe: konwergencja medialna, kluczowe obszary i formy konwergencji, diagnoza 
wiedzy o mediach, i umiejętności stosowania mediów cyfrowych

WSTĘP

Współcześnie edukacja przechodzi swoistą transformację. Główny powód tej 
zmiany to obecność w procesie kształcenia mediów cyfrowych czy różnorod-

nych technologii informacyjnych. Rozwój technologii cyfrowych stymuluje coraz 
śmielsze wymagania użytkowników i odwrotnie – nowe wymagania i trendy deter-
minują rozwój kolejnych technologii. D. de Kerckhove podkreśla, że „jeśli naprawdę 
chcemy poznać możliwości technologii cyfrowej i tkwiący w niej potencjał interak-
tywności, musimy dokonać fundamentalnej zmiany sposobu widzenia” (de Kerckho-
ve 2001, s. 36). Jak zgodnie potwierdzili T. Whitaker i B. Whitaker: „Nauczanie jest 
profesją, która umożliwia wykonywanie wszystkich innych zawodów […]. Jednak, 
jeśli nie wiemy, jak uczyć, wówczas nie uczymy niczego” (Whitakers, 2013, s. 15, 
47). Dziś przebywanie w internecie nie jest już uzależnione od domowego kompu-
tera i połączenia się z siecią. Teraz można wykorzystać do tego telefon komórkowy, 
który prawie każdy ma przy sobie. Nieustanna ewolucja smartfonów generuje nowe 
możliwości zastosowania, zwiększając tym samym ich użyteczność. Obecnie trudno 
znaleźć obszar działalności człowieka, który mógłby całkowicie funkcjonować bez 
baz danych, kodów źródłowych danego oprogramowania z określonym algorytmem 
lub komunikacji w sieci. Stąd konwergencja medialna wymusza zmiany w edukacji 
i wpływa na sposób korzystania z tych urządzeń przez nauczycieli i uczniów. Szkoła 
nie tylko nie może pomijać wagi tego zjawiska, lecz także ma obowiązek wykorzysty-
wać je w procesie kształcenia, co jest naturalnym tokiem, tym bardziej, że w dobie 
multiplikacji środków elektronicznych zmienia się rynek pracy, styl życia, zmieniają 
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29Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej

się także edukacyjne oczekiwania młodzieży. Istotna jest zatem analiza i zrozumienie 
procesów konwergencyjnych. Nauczyciele powinni tworzyć atrakcyjne warunki roz-
woju swoich uczniów, którzy naprawdę mają różnorodne talenty. W edukacji bardzo 
ważna jest komunikacja ze wszystkimi uczniami. Nauczyciel musi wchodzi w inte-
rakcje z cała klasą, a nie tylko z najzdolniejszymi jednostkami. Dlatego znaczące są 
działania nauczyciela, które musi podjąć, by zaangażować uwagę wszystkich obecnych na 
zajęciach (Lempart, 2001, s. 143). Nie powinien on wyręczać ucznia, lecz zachęcać go 
do pracy nad sobą i wzmacniać jego charakter, tak by w przyszłości był odporny na 
sytuacje podobne do tych, z którymi w danej chwili sobie nie radzi (Kamińska, 2018, 
s. 8–9). Musi także dbać o to, by zapobiegać ubocznym skutkom konwergencji, 
którym m.in. może być zjawisko zastępowania życia realnego wirtualnym, zarówno  
w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym.

KONWERGENCJA – ZARYS TEORETYCZNY

Konwergencja to jedno z głównych pojęć w teorii komunikowania masowego i no-
wych mediów. Jest bardzo mocno związane z przeobrażeniami medialnymi zacho-
dzącymi we współczesnym świecie. Pojęcie dość pojemne, obejmujące i opisujące 
szereg zmian, zarówno technologicznych, kulturowych, społecznych, jak i doty-
czących przemysłu związanego z mediami. Pojęcie to posiada swoje odpowiedniki 
także w biologii, socjologii, psychologii czy politologii. W Słowniku wyrazów ob-
cych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego można przeczytać, że jest 
to „[…] zbieżność, biologiczne podobieństwo cech u organizmów z różnych grup 
systematycznych, wynikające nie z pokrewieństwa, lecz przystosowania się do po-
dobnych warunków życia; podobieństwo wytworów kulturowych, powstałych nie-
zależnie od siebie u różnych ludów” (Kopaliński, 1990, s. 279). A.S. Reber podaje 
następującą definicję: „konwergencja, zbieżność, ogólnie: tendencja do skupiania się 
w określonym punkcie. Termin używany na określenie zachowania elementów lub 
części składowych systemu, zorientowanych w sposób skoordynowany w określonym 
miejscu” (Reber, 2000, s. 317). H. Jenkins we Wstępie do swojej książki Kultura konwe-
rgencji. Zderzenie starych i nowych mediów pisze „nie mówimy już o rewolucji cyfrowej, która 
przewidywała, że stare media zostaną zastąpione nowymi. Teraz mówimy o konwergencji me-
diów, gdzie stare i nowe media wchodzą w coraz bardziej skomplikowane interakcje” (Jenkins, 
2007, s. 9). „Konwergencja musi być rozumiana zarówno jako proces odgórnie ste-
rowany przez przedsiębiorstwa, jak i proces oddolny napędzany przez konsumenta. 
Firmy medialne uczą się, jak przyspieszyć przepływ treści medialnych przez kanały 
dystrybucji, aby zwiększyć możliwości swoich przychodów oraz wzmocnić lojalność 
i zobowiązania wobec konsumentów. Natomiast użytkownicy uczą się, jak opano-
wać różne technologie medialne, by zapewniony był przepływ treści medialnych” 
(Jenkins, Deuz, 2008, s. 6). Z kolei „UE zdefiniowała ogólnie «konwergencję» jako 
możliwości różnych platform do świadczenia podobnych usług lub łączenie urządzeń 
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konsumenckich, takich jak telefon, telewizja i komputer osobisty. Konwergencja 
technologiczna może być wspierana przez konwergencję samych rynków medialnych 
i przez nawyki czy przyzwyczajenia użytkowników” (Ludes, 2008, s. 9). Reasumując, 
konwergencja medialna to upodobnianie się urządzeń, które zaczynają pełnić po-
dobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze sobą technicznie powiązane. To rezultat 
rewolucji cyfrowej – przenikania się różnych mediów tradycyjnych i sieciowych.

Konwergencja medialna to więcej niż prosta zmiana technologiczna. Konwergen-
cja zmienia relacje pomiędzy działającymi technologiami, rynkami, przemysłami  
i grupami odbiorców. Przekształca logikę działania przemysłów medialnych. Firmy 
medialne uczą się, jak przyśpieszać przepływ treści pomiędzy kanałami dostępu, by 
zwiększyć potencjalne wpływy, rozszerzyć rynki i wzmocnić przywiązanie widzów. 
Konwergencja jest zarówno odgórnym procesem napędzanym przez korporacje, jak 
i oddolnym procesem napędzanym przez konsumentów. „Konwergencja występuje 
dzięki temu, że ta sama treść może być dystrybuowana za pośrednictwem więcej niż jednego 
«kanału». Na przykład filmy są udostępniane w kinach, na nagraniach wideo, w audycjach  
i telewizji kablowej, a nawet w sieciach telefonicznych” (McQuail, 1994, s. 22). Konwergen-
cję rozpoczęła cyfryzacja mediów i technologii informatycznych.

GŁÓWNE OBSZARY I FORMY KONWERGENCJI

Konwergencja może przyjmować różne formy. Wyróżnia się konwergencję technologiczną 
(technological convergence) – łączenie różnych funkcji w obrębie jednego urządzenia 
– urządzenia istniejące od lat zostają wyposażone w nowe funkcje i nabierają nowego 
znaczenia dla ich adresatów; konwergencję korporacyjną (corporate convergence), czyli 
przepływ treści medialnych spowodowany względami komercyjnymi; konwergencję 
mimetyczną, w której następuje upodabnianie się form przekazu w mediach trady-
cyjnych do form przekazu w mediach nowoczesnych, i mimikryczną, gdzie następuje 
proces odwrotny; konwergencję oddolną (grassroots convergence), w której istotą jest 
nieformalny, a czasem też nieautoryzowany przepływ treści medialnych, który odby-
wa się w sytuacji, gdy konsumenci mogą komentować, archiwizować, przejmować  
i redystrybuować treści medialne (zob. np. Jenkins, 2007; Fiut, 2006; Pisarek, 2006).

Konwergencja obejmuje obszar: „w którym rozwój technologii jest wyraźnie ukie-
runkowany na tworzenie spójnych systemów (platform), oferujących usługi, które 
do tej pory występowały oddzielnie, to wprowadzenie do różnych form mediów 
technologii informatycznej zdolnej do przetwarzania zawartości multimedialnej.  
U podłoża procesów konwergencji leży integracja technologii cyfrowego przetwarza-
nia i przekazu informacji. Zjawisko konwergencji łączy trzy główne cechy współcze-
snej telekomunikacji: integrację technologii – stanowiącą podstawę procesów kon-
wergencji, konwergencję sieci różnego typu – przez które do tej pory świadczone 
są zbliżone usługi (telekomunikacyjne, komputerowe, bezprzewodowe) oraz kon-
wergencję usług wąsko- i szerokopasmowych (głosowych, obrazowych, mobilnych  
i stacjonarnych) – oferowanych przez sieci globalne” (Wrońska, 2012, s. 29). 
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G. Lawson-Borders* wyodrębniła siedem konstytutywnych obszarów konwer-
gencji, to jest: communication, commitment, cooperation, compensation, culture, com-
petition, customer, w których mogą funkcjonować organizacje medialne (Lawson-
-Borders, 2009, s. 15). Autorka podkreśla ważność komunikacji dla całego procesu 
konwergencyjnego danej organizacji medialnej. Klarowna i transparentna komuni-
kacja umożliwia proces przekształcania firmy medialnej w przedsiębiorstwo mul-
timedialne. G. Lawson-Borders twierdzi, że postęp w dziedzinie nowych mediów 
nie może być postrzegany jako zagrożenie dla mediów tradycyjnych, ale raczej jako 
alternatywa dla dystrybucji treści. Ważne są także umiejętności poruszania się w śro-
dowisku cyfrowym przez pracowników mediów, które są strategiczne dla procesów 
konwergencyjnych danej organizacji medialnej. Firmy medialne, które w ramach 
wdrażania procesów konwergencyjnych zdecydują się na dystrybucję treści różnymi 
kanałami (rodzajami mediów), muszą liczyć się zarówno z lokalną, jak i globalną 
konkurencją. Kluczem do pomyślnie przeprowadzonego procesu konwergencji danej 
firmy medialnej jest odbiorca nowych mediów. W dobie konwergencji trudno jed-
noznacznie stwierdzić, czy odbiorca czytający wydanie elektroniczne gazety to czytel-
nik czy użytkownik internetu. W wyniku konwergencji medialnej rola tradycyjnych 
mediów w procesie zbierania i rozpowszechniania informacji nieco się zdezaktuali-
zowała. Internet w takim samym zakresie produkuje treści, jak tradycyjne media, 
co więcej, robią to także sami odbiorcy mediów. Trzeba jednak podkreślić, że dzięki 
firmom medialnym mamy dostęp do olbrzymiej ilości informacji zakodowanych cy-
frowo w sieci internetowej.

Firmy medialne uczą się, jak przyśpieszać przepływ treści pomiędzy kanałami do-
stępu, by zwiększyć potencjalne wpływy, rozszerzyć rynki i wzmocnić przywiązanie 
widzów. Procesy konwergencji wnoszą ze sobą wiele zmian również w obszarze kul-
turowym. Jak twierdzi H. Jenkins, konwergencja reprezentuje zachodzące w społecz-
nościach zmiany kulturowe, które polegają na zachęcaniu konsumentów do wyszu-
kiwania nowych informacji i tworzenia połączeń pomiędzy treściami rozproszonymi 
w różnych środkach przekazu (Jenkins, 2007, s. 9–23). 

WSPÓŁCZESNA SZKOŁA VERSUS  
KONWERGENCJA MEDIALNA

W dobie konwergencji medialnej musi nastąpić istotna zmiana w podejściu do edu-
kacji. Proces kształcenia nie może być utożsamiany tylko i wyłącznie z instytucjonal-
ną dystrybucją wiedzy. Uczenie staje się nieodzowną koniecznością cywilizacyjną. 

*  Profesor, badaczka zjawiska konwergencji, od 2013 roku jest dziekanem School of Communi-
cations w Howard University i odpowiada za wysoką jakość kształcenia przyszłych dziennikarzy. 
Wcześniej pracowała na Wydziale Komunikacji i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Wyoming (Stany 
Zjednoczone). Jej książka pt. Media Organizations and Convergence: Case Studies of Media Convergence 
Pioneers koncentruje się na konwergencji technologii w organizacjach medialnych. 
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Zasadne jest w tym miejscu pytanie: czy edukacja polska nadąża za wymaganiami 
społeczeństwa nowoczesnego? Czyli takiego, które ma dostęp do najnowszych tech-
nologii informacyjnych i wykorzystuje je w sposób racjonalny i konstruktywny.  
W ostatnim czasie to technologie mobilne stały się elementem naszego codziennego 
życia. Z roku na rok moc obliczeniowa urządzeń mobilnych wzrasta. Za doskona-
leniem sprzętu podąża potężne wsparcie programowe, czyli jakość i ilość aplikacji 
mobilnych. Zwiększa się przepustowość przesyłu danych, a ich użytkownicy zyskują 
dostęp do informacji, niezależnie od miejsca i czasu. O szybkim rozpowszechnieniu 
technologii mobilnej decyduje przede wszystkim przenośny charakter urządzeń, nie-
wielkie rozmiary czy też osobisty charakter – każde urządzenie zazwyczaj przypisane 
jest do konkretnej osoby. Ponadto niskie koszty urządzeń i prosta obsługa aplika-
cji oraz konwergencja, czyli zastosowanie w jednym urządzeniu wielu przydatnych 
funkcji. Bezprzewodowe technologie mobilne pozwalają formować globalne zasoby 
informacyjne i jednocześnie umożliwiają ich aktualizację w czasie rzeczywistym.

Niestety edukacja szkolna ma problem z technologiami mobilnymi, a zwłaszcza 
z telefonami komórkowymi. Obecnie smartfon to nie tylko telefon, ale również od-
twarzacz muzyki, aparat fotograficzny, kalendarz czy też klient poczty elektronicznej. 
Dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych modułów zwykły telefon może stać się 
projektorem, zestawem telekonferencyjnym itp. W polskiej szkole nadal zabrania się 
używania smartfonów na lekcjach. Nawet Ministerstwo Cyfryzacji rozważa wprowa-
dzenie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Co by się stało, 
gdyby dyrektor zabronił nauczycielom wnoszenia telefonów komórkowych do szkoły? 
Byłoby wielkie oburzenie. Całkowity zakaz używania smartfonów mógłby być uzna-
ny za niezgodny z prawem, gdyż art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia 
każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Pracodawca nie może za-
kazać korzystania w pracy z prywatnych telefonów komórkowych w sposób bezwzględ-
ny. Może jednak szczegółowo określić sposób korzystania z nich oraz ustalić miejsca 
lub czas całkowitego zakazu ich używania. Natomiast pracownik jest zobowiązany  
w szczególności przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku 
(art. 100 § 2 pkt 1 kodeksu pracy, Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141).

Taki „zakazujący” pomysł używania komórek w szkole stoi w sprzeczności z inną 
inicjatywą Ministerstwa dotyczącą cyfrowych kompetencji społeczeństwa*. „Nowo-
czesne technologie – czemu nie? – czytamy na stronie Ministerstwa – zależy nam, 
aby poprzez kampanie zachęcić Polaków do korzystania z nowoczesnych technolo-
gii. Chcemy przekonać nieprzekonanych, że znacząco mogą one poprawić jakość 
ich życia” (Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 2020). A może Ministerstwo powinno 
wprowadzić zarządzenie nakazujące nauczycielom przejście obowiązującego szkolenia 
w zakresie edukacji medialnej związanej z racjonalnym korzystaniem z najnowszych 
zdobyczy powstających pod wpływem różnorodnych procesów konwergencyjnych?!

*  Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014–2020. III oś priorytetowa – Cyfrowe kom-
petencje społeczeństwa. Działanie 3.4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia 
korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych (Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 2020).
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Nauczyciele muszą uświadomić sobie, dlaczego zabraniają uczniom używania 
smartfonów na lekcjach? Czy dlatego, że boją się być nagrani podczas prowadzenia 
zajęć? Jeżeli są merytorycznie przygotowani i wykazują przy tym swoje zaangażowa-
nie i pozytywne emocje, to czego się obawiają? Powinni zadać sobie kolejne pytanie, 
dlaczego uczniowie sięgają po swoje telefony podczas lekcji, zamiast słuchać wypo-
wiedzi nauczyciela? Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie nie będą oczywiste. 
Uczniowie sięgają po telefony wtedy, kiedy po prostu nudzą się, czyli odczuwają 
stan niskiego pobudzenia w monotonnej sytuacji, która mobilizuje ich do podjęcia 
innej aktywności. Nuda wywołuje w uczniach pewną potrzebę zmiany. Chcą od niej 
uciec, bo jest nieprzyjemna, powoduje dyskomfort psychiczny. Najłatwiej sięgnąć 
do kieszeni, w której jest smartfon z dostępem do sieci internetowej, a tam już ich 
np. ulubione gry, które dają im poczucie niezależności, sprawstwa czy możliwości 
osiągnięcia sukcesu, jakiego w szkole nie uzyskają nawet wtedy, kiedy bardzo się 
starają. Są i tacy uczniowi, którzy sięgają po telefon, ponieważ chcą poszerzyć swo-
ją wiedzę, bo ta przekazana przez nauczyciela już im nie wystarcza. Penetrują te-
mat, który ich zainteresował, notują, sprawdzają wiarygodność przekazanych przez  
nauczyciela wiadomości.

I taka mała dygresja: czy dorosłym, w tym nauczycielom, zabrania się korzystania 
z telefonów w kinie, teatrze czy operze; czy tylko przypomina o wyłączeniu dźwięku 
dzwonka? A czy nauczyciele, uczestnicząc w różnych szkoleniach, zamiast tradycyj-
nych notatek nie robią zdjęć, jeśli wolą taką formę zapisu? Czy zamiast wprowadzać 
kolejne regulacje prawne na poziomie Ministerstwa, nie można po prostu umówić się 
z uczniami i ustalić wspólne zasady i reguły korzystania ze smartfonów na lekcjach?

NAUCZYCIEL I UCZEŃ WOBEC KONWERGENCJI

Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w coraz szybciej zmieniającej się rzeczy-
wistości, spowodowanej procesami konwergencji medialnej nie jest łatwym zadaniem. 
Dzieci muszą poznać istotne narzędzia, za pomocą których będą mogły analizować 
media czy technologie informacyjne oraz rozmawiać i pisać o nich. Ten rodzaj uczenia 
się jest ważny sam w sobie, ale musi być wbudowany w program nauczania od pierw-
szych lat nauki (Bazalgette, 2010). Jest wiele opinii na temat edukacji szkolnej. Jak 
twierdzi J.Bruner, szkoła powinna być miejscem, w którym uczymy się, jak „używać 
umysłu, w jaki sposób odnosić się do autorytetów, jak traktować innych […]. Edukacja 
jest ryzykowna, ponieważ wzbudza poczucie możliwości” (Bruner, 2006, s. 69–70).  
Z kolei Piotr Stańczyk słusznie zauważył, że prawo do edukacji to „bodaj jedyne prawo 
człowieka, które wyrażone zostało jako obowiązek” (Stańczyk, 2012, s. 35) w Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka (art. 26). Inna opinia podkreśla, że system szkolny jest 
systemem biurokratycznym par excellence, w którym cały proces nauczania podlega 
znaczącej standaryzacji i depersonalizacji, stając się nieznośną, nudną rutyną (zob. Ne-
lsen, 1985, s. 149). 
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Tymczasem szkoła nadal jest instytucją, która utrwala nieistniejącą rzeczywistość. 
Przekazuje i certyfikuje wiedzę tak, jakby była jej jedynym dostawcą, chociaż od 
dawna tak nie jest. Natomiast politycy nieustanie próbują kształtować tę instytucję 
według własnych pomysłów, lecz obecnie mogą odgrywać już rolę drugoplanową, 
ponieważ najważniejszym dla szkoły graczem jest rynek, a co za nim idzie, utowaro-
wienie edukacji (Rudnicki, 2008, s. 61–87). Jeszcze inne stanowisko głosi, że „szko-
ła przypomina swą kulturą organizacyjną stosunki poddaństwa występujące między 
przedsiębiorcami a pracownikami, którzy nie mierzą swej aktywności zawodowej 
miarą ludzi wolnych, zorientowanych na realizację swego jestestwa. I tu musi poja-
wić się kategoria interesu. Jaki jest interes nieinteresującej szkoły? Zainteresowanie 
„możliwością bycia” to w przypadku ludzi skazanych na sprzedaż swej siły roboczej 
na rynku pracy przyjmuje postać zainteresowania przetrwaniem, gdzie najwłaściwsza 
możliwość bycia przenoszona jest do obszaru czasu wolnego” (Stańczyk, 2012, s. 54).

Wobec takich niezbyt pochlebnych opinii, konwergencja medialna może być re-
medium na to, by szkoła przestała być „zorganizowaną stratą czas i zorganizowaną 
blokadą rozwoju”*. W tym miejscu zasadne będzie pytanie, czy nauczyciele i ucznio-
wie są przygotowani do stosowania mediów cyfrowych, wykorzystywania sieci inter-
netowej czy najnowszych technologii informacyjnych? Sukcesywnie przeprowadzam 
badania tym samym narzędziem własnym, aby zweryfikować, co dzieje się w obszarze 
kultury medialnej wśród adolescentów i ich nauczycieli**. Na użytek niniejszego arty-
kułu przytaczam wyniki badań, które przeprowadziłam w październiku i listopadzie 
2019 roku wśród nauczycieli ze szkół średnich oraz wśród studentów pierwszego 
roku studiów, czyli zaraz po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej (przypisałam ich 
do kategorii: uczniowie szkół ponadpodstawowych). Ogółem w badaniach wzięło 

*  To określenie sformułowane przez Zbigniewa Kwiecińskiego, którego użył w książce Socjopatologia 
edukacji w 1992 roku. Książka była zbiorem studiów empirycznych, ekspertyz i rozprawek na temat 
różnych dysfunkcji polskiej edukacji i jej kryzysu, skupionych wokół sześciu hipotez ostrzegawczych. 
Nota bene w 2012 roku autor opublikował kolejną książkę Pedagogie postu. W rozdziale zatytułowanym 
Edukacja jako trwały podmiot i przedmiot blokady rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach  
Z. Kwieciński napisał: „Ze zdumieniem przecieram oczy, gdy czytam własne diagnozy kryzysu i hipo-
tezy ostrzegawcze sprzed ćwierć wieku i postrzegam ówczesne diagnozy kryzysu i hipotezy ostrzegające 
przed zapaścią jako aktualne” (Kwieciński, 2012, s. 31). Warto więc je tu przypomnieć: dysfunkcjonal-
ności szkolnictwa powszechnego; blokada rozwoju młodzieży polskiej; strukturalne nieadekwatności 
systemu instytucji edukacyjnych wobec zmian otoczenia politycznego, kulturowego i gospodarczego 
(szkoły jako inhibitor, spowalniacz, zamrażacz zmian systemowych); opóźnienie nauk o edukacji (dłu-
gotrwały autorytarny system polityczny spowodował odcięcie nauk o edukacji od większości dyskursów 
w nauce światowej i od większości teorii dla pedagogik podstawowych oraz wywołał procesy dostoso-
wawcze w pedagogice, która z czasem stała się nadmiernie instrumentalna i służebna politycznie); nie-
obecność edukacji w sferze publicznej; paradoksalne odwrócenie ideologiczne i zamęt światopoglądowy 
(Kwieciński, 2012, s. 32–35).
**  Pierwsze badania na dużą skale przeprowadziłam na terenie dwóch województw: podkarpackiego 
i małopolskiego. Ogółem przebadałam 1780 respondentów. Całą procedurę badawczą oraz szczegółową 
analizę otrzymanych wyników zaprezentowałam w książce: Kultura medialna adolescentów. Studium do-
stępu i zastosowań (Wrońska, 2012), kolejne badania zob. także: M. Wrońska. Kultura medialna w małej 
szkole – raport z badań (Wrońska, 2016).
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udział 451 (100%) respondentów, w tym 253 (56,09%) studentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i 198 (43,91%) nauczycieli z 5 szkół funkcjonujących na terenie mia-
sta Rzeszowa. W trakcie pozyskiwania respondentów do badań pojawił się problem 
z wejściem do szkół. Jest to najprawdopodobniej rezultat wprowadzenia Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Rozporządzenie, 2016). 
Dyrektorzy niechętnie wyrażali zgodę na przeprowadzenie badań, w niektórych 
szkołach zgody takiej nie uzyskałam, mimo moich zapewnień o ich anonimowości. 

Poszukiwałam odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: Jaki jest poziom wiedzy 
o mediach cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz jaki jest poziom umiejętności stoso-
wania mediów cyfrowych przez uczniów i ich nauczycieli? Do badań wykorzystałam 
opracowane przeze mnie narzędzia. Poziom wiedzy o mediach cyfrowych został okre-
ślony za pomocą skonstruowanego testu, który zwierał 65 zadań zamkniętych dia-
gnozujących wiedzę deklaratywną (declarative knowledge – knowing that) badanych 
uczniów i nauczycieli. Umiejętności stosowania mediów cyfrowych zostały zdiagno-
zowane także poprzez wykorzystanie skonstruowanego specjalnie na użytek moich 
badań testu. Jego istotą była diagnoza wiedzy proceduralnej (procedural knowledge) 
związanej z posiadaniem praktycznych procedur knowing-how. Test diagnozujący po-
ziom wiedzy proceduralnej zawierał 30 zadań. 

Badane osoby miały wybrać prawidłową odpowiedzi spośród kilku podanych. Po-
szczególne zadania oceniane były w systemie 0–1 (prawidłowa odpowiedź – 1 pkt, 
nieprawidłowa – 0 pkt.). W przypadku testu dotyczącego wiedzy deklaratywnej re-
spondent mógł uzyskać 65 punktów, natomiast w teście badającym wiedzę procedu-
ralną – 30 punktów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej dotyczącej wiedzy responden-
tów o mediach cyfrowych stwierdziłam, że średni wynik uzyskany przez uczniów 
w badaniu testem wiedzy to 37,21 pkt., co stanowi 57,25% możliwych do uzy-
skania punktów. Natomiast w grupie nauczycieli średni wynik uzyskany w bada-
niu testowym to 36,89 pkt., co stanowi 56,89% możliwych do uzyskania punktów,  
i jest on nieco niższy od średniej uzyskanej przez badanych uczniów. Poziom wiedzy 
deklaratywnej został określony na pięciostopniowej skali: poziom bardzo niski (od 
0 do 21 pkt.); poziom niski (od 22 do 32 pkt.); poziom przeciętny (od 33 do 43 
pkt.); poziom wysoki (od 44 do 54 pkt.); poziom bardzo wysoki (od 55 do 65 pkt.). 
Przeprowadzone badania pokazały, że poziom wiedzy o mediach badanych uczniów 
i nauczycieli został oceniony jako przeciętny (Tabela 1).
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Tab. 1. Poziom wiedzy o mediach cyfrowych badanych respondentów

Poziom 
umiejętności

BN N P W BW Razem

Respondenci N % N % N % N % N % N %

Nauczyciele 9 4,54 17 8,58 148 74,74 15 7,6 9 4,54 198 100,0

Uczniowie 12 4,75 35 13,83 176 69,56 17 6,72 13 5,14 253 100,0

Ogółem 21 4,67 52 11,52 324 71,84 32 7,09 22 4,88 451 100,0

BN – bardzo niski; N – niski; P – przeciętny; W – wysoki; BW – bardzo wysoki
Źródło: opracowanie własne.

Umiejętności stosowania mediów cyfrowych zostały zbadane, jak już wcześniej 
wspomniałam, poprzez diagnozę wiedzy proceduralnej (procedural knowledge) zwią-
zanej z posiadaniem praktycznych procedur knowing-how. Test diagnozujący poziom 
wiedzy proceduralnej zawierał 30 zadań. Na podstawie przeprowadzonej analizy ze-
branych danych należy stwierdzić, że średni wynik badania uzyskany przez uczniów 
to 16,64 pkt., co stanowi 55,13% możliwych do uzyskania punktów. Natomiast 
średni wynik uzyskany przez nauczycieli to 18,54 pkt., co stanowi 61,80 % możli-
wych do uzyskania punktów. Nauczyciele byli nieznacznie lepsi od swoich uczniów 
(średnia 1,9 na korzyść nauczycieli). Poziom wiedzy proceduralnej został określony 
na pięciostopniowej skali: poziom bardzo niski prezentowali respondenci, którzy 
uzyskali w badania wynik od 0 do 6 pkt., poziom niski od 7 do 12 pkt., poziom prze-
ciętny od 13 do 18 pkt., poziom wysoki od 19 do 24 pkt., poziom bardzo wysoki od 
25 do 30 pkt. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zarówno badani uczniowie, 
jak i nauczyciele w obszarze umiejętności stosowania mediów cyfrowych prezentują 
poziom przeciętny (Tabela 2).
Tab. 2. Poziom umiejętności stosowania mediów cyfrowych przez uczniów  
i nauczycieli

Poziom 
umiejętności

BN N P W BW Razem

Respondenci N % N % N % N % N % N %

Nauczyciele 18 9,09 28 14,14 135 68,18 11 5,55 6 3,04 198 100,0

Uczniowie 23 9,09 42 16,60 158 62.45 21 8,30 9 3,56 253 100,0

Ogółem 41 9,09 70 15,52 293 64,96 32 7,10 15 3,33 451 100,0

BN –bardzo niski; N – niski; P – przeciętny; W – wysoki; BW – bardzo wysoki
Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki nie napawają optymizmem. Poziom przeciętny nie jest zada-
walający. Świadczy o tym, że wiedza respondentów o współczesnych mediach ma 
charakter wybiórczy i ograniczony, a ich umiejętności sprowadzają się tylko do pod-
stawowych działań. Pytałam między innymi o system operacyjny, czym jest, do czego 
służy i jakie pełni funkcje? Odpowiedzi uczniów były zaskakujące, np. „to takie coś, 
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co mam w telefonie komórkowym”; „nie wiem, co to jest, ale na pewno nazywa się 
to Android i to mam w moim smartfonie”; „coś, co pomaga grać w moje ulubione 
gry, które mam zainstalowane w moim telefonie”. Nieco lepiej było w przypadku 
nauczycieli: „to program pozwalający na pracę danego urządzenia”; „pakiet progra-
mowy, który nadzoruje pracę komputera”. Były i takie odpowiedzi: „coś, co musi być  
w telefonie i komputerze”. Zapytałam także, co należy zrobić, aby zaktualizować sys-
tem operacyjny w swoim komputerze. Bardzo niewiele osób, zaledwie 13% wszyst-
kich respondentów (nauczyciele i uczniowie), odpowiedziało, że należy skorzystać 
z usługi Windows Update. Uczniowie i nauczyciele mylili rudymentarne pojęcia: 
hipertekst, hiperłącze, link, twierdząc, że hipertekst i hiperłącze to to samo (tak 
odpowiedziało 45% respondentów), a link to „jakieś” przekierowanie (padło 65 % 
takich odpowiedzi). Uzyskany poziom przeciętny wśród respondentów powoduje, 
że nauczyciele niechętnie stosują media cyfrowe na swoich lekcjach, a jednocześnie 
zabraniają korzystania z nich swoim uczniom, twierdząc, że są to specyficzne dystrak-
tory rozpraszające uwagę i przeszkadzające w skupieniu podczas edukacji. Liczba 
przebadanych przeze mnie respondentów oraz uzyskane wyniki nie mają waloru re-
prezentatywności; są jednak istotne, ponieważ pokazują, że respondenci nie są przy-
gotowani do bezpiecznego funkcjonowania w erze konwergencji medialnej.

ZAKOŃCZENIE

„Gdy ludzie biorą media w swoje ręce, efekty mogą być fantastycznie kreatywne; 
mogą oznaczać także problemy dla wszystkich zaangażowanych” (Jenkins, 2007,  
s. 22). Ta konstatacja pokazuje, że szkoły i pracujący w nich nauczyciele nie mogą 
lekceważyć konwergencji medialnej, która w coraz większym stopniu staje się środ-
kiem wspierania rozwoju uczniów, narzędziem komunikowania się czy socjalizacji. 

Nauczyciele muszą być świadomi, że obecnie nieodzownym warunkiem skutecz-
nej i efektywnej edukacji jest włączanie do procesu nauczania – uczenia się nowych 
technologii informacyjnych, z których na co dzień, poza środowiskiem szkolnym, 
korzystają uczniowie. Urządzenia mobilne, zwłaszcza te wielofunkcyjne, cieszą się 
dużą popularnością wśród uczniów. Dlaczego więc nie wykorzystać ich jako elemen-
tu motywacyjnego do nauki własnej młodzieży?

Szkoła nie powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie koncepcji edukacji 
wyobcowującej i wyobcowanej, opisanej przez Paulo Freire’a, która jako pozbawio-
na dla uczniów znaczenia swe znaczenie narzuca za pomocą środków instytucjonal-
nych, takich jak np. system egzaminów (zob. Freire, 1975). Podstawowym wymo-
giem demokratycznej szkoły jest dążenie do eliminacji zbędnego dyskomfortu, jakim 
może być nuda. Niestety czynnikiem powodującym wzmożenie nudy w szkole jest  
tzw. „kultura testowania” (testing culture) (zob. Mora, 2011). Dlatego nauczyciele 
muszą na nowo odkryć podwody, dla których uczniowie będą chcieli przychodzić 
z przyjemnością do szkoły i angażować się w kształcenie i swój rozwój. Powinni też  
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pamiętać, że współczesna młodzież jest bardziej praktyczna niż poprzednie pokolenie. 
Częściej pyta o przydatność omawianych w szkole zagadnień, krytyczniej podchodzi 
do programów nauczania, niejednokrotnie kontestuje to, czym musi zajmować się  
w szkole. Dlatego ważne jest zbliżenie edukacji do rzeczywistości, która bez cyfro-
wych mediów już nie funkcjonuje.

Tylko konserwatywna szkoła w żaden sposób nie zachęca do zmiany, naiwnie wie-
rząc, że to rzeczywistość dostosuje się do niej, a tak przecież się nie stanie. Zamiast 
dostrzegać zagrożenia, choć i te trzeba podkreślać, wynikające z konwergencji me-
dialnej, nauczyciele powinni przeformatować swoje myślenie o środowisku eduka-
cyjnym. Dziś mówi się raczej o przestrzeni bądź przestrzeniach edukacyjnych, a nie 
tradycyjnym miejscu – szkole, w której zachodzi proces pedagogiczny.

Konkludując „[…] konwergencja nie dokonuje się poprzez urządzenia medial-
ne, bez względu na to, jak wyrafinowane mogą się one stać. Konwergencja zachodzi  
w umysłach pojedynczych konsumentów i poprzez ich społeczne interakcje z innymi 
konsumentami. Każdy z nas tworzy swoją własną osobistą mitologię z części oraz frag-
mentów informacji wyłuskanych ze strumienia mediów i przekształconych w zasoby, 
dzięki którym nadajemy sens naszemu życiu codziennemu” (Jenkins, 2007, s. 9).
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