
Elżbieta Kukuła, Aleksandra Piskorska 
Uniwersytet Warszawski 
Wydział Pedagogiczny 

Uczeń jako odbiorca i konsument kultury konwergencji 
a zmiany we współczesnej szkole 

Krótka charakterystyka kultury konwergencji 

Dzisiejsza rzeczywistość konwergencji mediów charakteryzuje się tym, 
że stare i nowe media wchodzą w coraz bardziej złożone zależności i inte
rakcje, gdzie każde zjawisko, dźwięk, obraz, opowiadanie, relacja znajduje 
miejsce w maksymalnej liczbie platform medialnych i kanałów przekazu. 
Zacieśnia się współpraca przemysłów medialnych oraz migracja odbior
ców mediów. Pojawiają się coraz to nowsze korelacje pomiędzy mediami 
a technologią, przemysłem, kulturą i społeczeństwem. Już nie rozpatruje się 
interaktywnych technologii medialnych, ale rozważa się nową jakość pod 
nazwą kultury uczestnictwa i zbiorowej inteligencji. Zjawisko to wyrasta 
na gruncie społeczeństwa konsumpcyjnego. Jego najlepszym przykładem 
jest uczeń współczesnej szkoły, dla którego tradycyjne komunikowanie się 
jest już niewystarczające, a wręcz anachroniczne. 

Najnowsze technologie ze względu na swoją wszechobecność są jedną 
z głównych płaszczyzn odniesienia współczesnego człowieka (ucznia) . Nie 
można ich lekceważyć czy pomijać ich istnienie. Szybki postęp w tej dzie
dzinie powoduje, że przed człowiekiem rosną dodatkowe wyzwania, tworzą 
się nowe obszary życia . Technika cyfrowa przeobraża wszystko, co znamy, 
przekształca całą naszą rzeczywistość i nieuchronnie zmienia nas samych. 
Możemy słuchać muzyki w radiu, korzystając z laptopa telefonu czy smart
fonu lub innych mobilnych urządzeń. Podobnie jest z filmem oraz innymi 
produktami kultury. Stajemy się poprzez cyfryzację masowymi konsumen
tami zdarzeń kulturalnych, ale także informacji i wiedzy. W ten oto sposób 
następuje wzajemna remediacja co najmniej trzech technologii - telefonu 
komórkowego, telewizji i komputera, dzięki której powstały tzw. media 
mieszane, których najlepszy przykład stanowi telefon komórkowy posiada
jący połączenie z Internetem, z wbudowanym radiem, odtwarzaczem mp3, 
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aparatem fotograficznym, kamerą, GPS-em i innymi narzędziami multi
medialnymi. Dzięki tym urządzeniom prawie każdy jest nie tylko odbior
cą różnego rodzaju przekazów medialnych, ale staje się również ich twórcą 
dzięki możliwości niemal natychmiastowego umieszczenia w sieci wykona
nych przez siebie zdjęć, filmików czy komentarzy do aktualnych zdarzeń. 
To uwidacznia, jak idealnie kultura konwergencji wpisuje się we współcze
sny świat konsumpcji. W ten świat włączają się także instytucje tzw. kultu
ry wysokiej, jak muzea, filharmonie, teatry, które przygotowują wirtualne 
wizyty, udostępniają zdigitalizowane zbiory, otwierają internetowe sklepy 
z różnorodnymi gadżetami i kopiami eksponatów. 

Konsument i twórca w zbiorowej inteligencji 

Jeśli chodzi o odbiór i konsumpcję informacji, a także wiedzy, znany 
francuski socjolog, teoretyk kultury i mediów - Pierre Levy określa zbio
rową inteligencję, jako „formę powszechnie rozproszonej inteligencji stale 
ulepszanej, skoordynowanej w czasie rzeczywistym i widocznej w efektyw
nym wykorzystaniu umiejętności" 1 • 

Definicja ta wyrasta z opinii, że nikt nie wie wszystkiego2
, a połączo

na wiedza i inteligencja dużej liczby osób oraz wspólne tworzenie nowych 
znaczeń i rozwiązywanie problemów stanowią wielką siłę i konkurencję dla 
górującej do tej pory wiedzy ekspertów. Dzięki zbiorowej inteligencji może 
poprawić się jakość wiedzy i wykształcenia, pod warunkiem że jej nieod
łącznym elementem będzie rozwój odpowiedzialności za umieszczanie tre
ści ogólnie dostępnych dla odbiorcy. 

Każdy, kto zauważy błąd może modyfikować definicje, dopisać brakujące in
formacje, kasować niepoprawne dane. Istota tkwi jedynie w tym czy to zrobi. To 
odróżnia zbiorową inteligencję od wiedzy. Treści ogólnie dostępne dla grup spo
łecznych są zbiorową wiedzą, zaś zbiorową inteligencję tworzy suma wszystkich 
informacji gromadzonych przez indywidualnych ludzi3. 

Jednakże ta odpowiedzialność powinna leżeć nie tylko po stronie nadaw
cy, ale również po stronie społeczeństwa stanowiącego o kulturze uczestnic
twa. 

1 Por.: P. Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Cambridge 1997. 
' Ibidem, s. 20. 
3 A. Czerwonka, Zbiorowa inteligencja, [w:] Encyklopedia Zarzqdzania, http://mfiles.pl/pl/index. 

php/Zbiorowa_inteligencja (dostęp: 5.05.2014) . 
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Tę samą myśl rozwijał Paul Levinson\ który stawia pytanie o znaczenie 
mediów czyniących z ludzi nie tylko konsumentów, ale także producen
tów newsów, opinii. Jest to jedno z podstawowych kryteriów jego badań. 
Obecnie za pomocą iPhona, iPada, smartphona czy laptopa nie tylko moż
na z kimś porozmawiać, ale można wejść do sieci, wysyłać tweety (krótką 
wiadomość), rozmawiać z ludźmi na Facebooku, Skypie lub umieszczać fil
my na YouTube. We wszystkich tych przypadkach konsument staje się pro
ducentem i to ma największe znaczenie. Najnowsze media w odróżnieniu 
od starych mediów dają konsumentowi możliwość tworzenia informacji 
i zamieszczenia ich w sieci. Paul Levinson jako przykład podaje Wikipe
dię (wirtualną encyklopedię), w której zauważywszy błąd lub „niedosta
tek'', możemy dokonać zmiany lub rozwinąć hasło. W ten sposób czytelnik 
natychmiast staje się redaktorem i dokonuje takich zmian, jakie uznaje za 
stosowne. W przypadku Encyklopedii Britannica jeśli ktoś chce wprowa
dzić do niej jakieś informacje, musi być ekspertem. Bywa jednak, że zwykły 
człowiek jako znawca i fascynat swojego hobby lub działu nauki posiada 
większe doświadczenie i znacznie rozleglejszą wiedzę na dany temat niż ja
kiś specjalista, a za pośrednictwem Wikipedii oraz nowych mediów może 
ją przekazać światu, nie musząc uzyskiwać na to zgody czy potwierdzenia 
eksperta. Tutaj oczywiście uwydatnia się brak wierzytelności takich stron 
internetowych, które rozpowszechniają niesprawdzoną wiedzę. Dlatego 
większość społeczeństwa nie podziela zachwytu Paula Levinsona. Jednak 
w tym przypadku autor stawia na wiarę w zbiorową inteligencję, ukazują
cą, że nawet błędnie umieszczona informacja, prędzej czy później zostanie 
zweryfikowana i poprawiona przez innych odbiorców = producentów. Tym 
sposobem Paul Levinson przedstawia samoregulujący proces „autocenzu
ry" nowych mediów. 

Rozwój technologii stał się przyczyną zalewu informacji, którą Roy 
Ascott nazwał „drugim potopem': Ogromna liczba informacji wprowadza 
zamęt tzw. szum informacyjny, ale może także przynieść wymierne korzyści 
wynikające z możliwości natychmiastowego kontaktu ludzi z odległych kon-

. tynentów, współpracy, przekazywania wiedzy i wymiany umiejętności, sto
warzyszania się, negocjacji. Daje to szansę współpracy na różnych płaszczy
znach, tworzenia nowych znaczeń i wspólnego rozwiązywania problemów. 

1 Por.: P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010. 
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Dominanta kultury prefiguratywnej 

Tradycyjne nauczanie opierało się na autorytecie wiedzy i umiejętności 
dorosłych, którzy je przekazywali młodym w procesie edukacji. Obecnie 
nastąpiła erozja wielu ważnych pojęć pedagogicznych. Postmodernistyczne 
ideały kwestionują istnienie autorytetów. Tak opisała Hannah Arendt pro
blem edukacji we współczesnym świecie, według niej 

z samej swej natury nie może ona wyrzec się ani autorytetu, ani tradycji, nie
mniej współczesny proces przekazu i zdobywania wiedzy musi przebiegać w świe
cie, którego struktury nie wyznacza już autorytet i nie spaja tradycja5

• 

W epoce kultury konwergencji sytuacja zmienia się diametralnie. Spo
sób użytkowania przez uczniów urządzeń multimedialnych, komputerów 
osobistych, a zwłaszcza Internetu sprawia, że coraz bardziej uwidacznia się 
fakt, że żyjemy w kulturze prefiguratywnej, tj. takiej, w której starsze po
kolenie może i musi uczyć się od młodszego. Młodzież (dzieci sieci, gene
racja C, MySpace etc.) przekazuje swoją wiedzę techniczną i umiejętno
ści poruszania się po wirtualnym świecie dorosłym, którzy nie nadążają 
za zmianami. Są to zmiany kulturowe charakterystyczne dla nowoczesne
go społeczeństwa, gdzie ze względu na szybkość zmian technologicznych 
i kulturowych starsze pokolenia muszą przystosować się do mniej konser
watywnych i bardziej otwartych na kulturowe i technologiczne nowości 
młodszych pokoleń. Kultura prefiguratywna staje się dominującym sposo
bem zdobywania wiedzy o nowych mediach. Starsi odbiorcy mediów 

gdziekolwiek się znajdują i skądkolwiek przychodzą do teraźniejszości, są emi
grantami wkraczającymi w nową erę - jedni, jako uciekinierzy, inni, jako deporto
wani. Przypominają emigrantów, którzy przybyli do nowego kraju, pionierów nie
zorientowanych jeszcze, jakie żądania postawią przed nimi nowe warunki życia6 . 

Tym nowym krajem stał się świat nowych technologii i wirtualna rze
czywistość, dostępna tylko dla tych, którzy chcą w nią wejść. 

Problem z medialnymi imigrantami wynika z tego, że 

współcześnie zaawansowana technika może istnieć obok człowieka mało wy
ćwiczonego i utalentowanego, a postęp techniczny może odbywać się bez rozwoju 
i doskonalenia człowieka, a przynajmniej bez wszechstronnego rozwoju talentów 
i zdolności większości ludzi7. 

5 H . Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 
1994, s. 231. 

6 M. Mead, Kultura i tożsamość, Warszawa 2000, s. 103. 
7 J. Bobryk, Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 200 I, s. 28. 
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W ten oto sposób powstaje luka ludzka8, która ma charakter rozła
mu między pędzącym wzrostem nowych multimediów a nienadążającym 
wzrostem umiejętności człowieka. Ogranicza to często możliwość pełnego 
wykorzystania multimediów z pożytkiem dla rozwoju jednostek i kultury 
współczesnej. 

Wyższość kultury prefiguratywnej idealnie przedstawia raport9 Dzieci 
sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych (2012), który ukazuje 

dopełnianie się dwóch sfer, to jest edukacji nieformalnej oraz formalnej. Do
ciekania przedstawiają obraz mijania się wymienionych obszarów zdobywania in
ternetowych umiejętności, co oznacza nic innego jak to, że szkoła nie uczy dzieci 
kompetentnego korzystania z sieci. Wszystko, co maluchy robią dobrze, robią, bo 
są samoukami, ewentualnie nabywają wiedzę od rówieśników10 . 

Raport ten ukazuje niezwykłe możliwości dzieci i młodzieży, których 
umiejętności mogą mieć duży wpływ na rozwój gospodarki i kapitału spo
łecznego. 

Dorośli wykorzystują nową technologię głównie w pracy, jest im ona 
potrzebna do przetrwania, uczą się jej powoli. Natomiast dla dzieci i mło
dzieży jest ona środowiskiem naturalnym. Od wczesnego dzieciństwa ob
cują z komputerem, potrafią w Internecie znaleźć ulubioną bajkę, grę lub 
sprawdzić na Facebooku, co robią znajomi i podzielić się nowymi wyda
rzeniami. Często mają przy tym problem z rozstaniem się ze swoim smart
phonem na dłużej niż 15 minut. Dla młodych nowa technologia jest jak 
powietrze, bez którego nie mogą żyć. Dla „cyfrowych tubylców" - tak na
zwał młodzież Mare Prensky11 

- świat nowych technologii jest rzeczą na
turalną. Nauczyciele i inni dorośli są w tym świecie imigrantami, muszą się 
tego świata dopiero uczyć i jako cyfrowi imigranci zawsze będą o krok za 
cyfrowymi tubylcami. 

8 J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyć się - bez granic. Jak zewrzeć „ lukę ludzką"?, 

Warszawa 1982, s. 48. 
9 P. Siuda, G. D. Stunża (red.), Dzieci Sieci: kompetencje komunikacyjne najmłodszych: raport 

z badań, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, http://www.dzieci-sieci.pl/raport_IKM_dzieci_ 
sieci.pdf , [w:] http://www.piotrsiuda.pl/2013/02/rodzice-dzieci-sieci.html (dostęp: 5.05.2014). 

10 P. Siuda, Między proaktywnością i reaktywnością, czyli dy lematy rodziców dzieci sieci, [online:] 
http://edukatormedialny.pl/2013/02/20/ miedzy-proaktywnoscia-i-reaktywnoscia-czyli-dylematy
rodzicow-dzieci-sieci/ (dostęp: 5.05.2014). 

11 Por.: M. Prensky, Teaching Digital Natives: Partneringfor Real Learning, California 2010. 
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System edukacji a kultura konwergencji 

W Polsce od wielu lat podejmowane są próby reformowania szkolnic
twa na różnych szczeblach. Pomimo że w latach 80. wyprodukowano kil
ka tysięcy sztuk pierwszego polskiego komputera Mazovii 1016, to kolejne 
modele jako zbyt drogie zaistniały tylko w pojedynczych egzemplarzach. 
Komputer był niedostępny dla przeciętnego polskiego naukowca czy ama
tora informatyki, nie mówiąc już o instytucji, jaką była szkoła 1 2 • 

Komputery osobiste stały się ogólnodostępne dopiero od połowy lat 80. 
Wtedy zaczęły trafiać do szkół na szerszą skalę, co w rzeczywistości ozna
czało mniej więcej przydział jednego komputera na jedną szkołę. Dostęp 
do tego typu technologii, wiązał się z pojawieniem pierwszego ogólnopol
skiego programu nauczania informatyki dla szkół średnich (1985 r.), któ
rego opracowania podjęło się Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy 
zatwierdzeniu przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. 

Szczególny nacisk położono na organizację pracowni komputerowych 
i kształcenie nowych kadr. Kolejny etap w historii tego przedmiotu nauczania wy
znacza data: rok 1990 - powstaje pierwszy program nauczania elementów infor
matyki dla klas ósmych szkół podstawowych. Przełom lat 1994/95 przynosi trzy 
nowe programy nauczania tego przedmiotu dla szkół średnich 13 • 

Dopiero pojawienie się ogólnodostępnej sieci sprawiło, że w instytu
cjach oświatowych położono większy nacisk na rozwijanie umiejętności 
wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Pomimo że prawie 20 lat 
temu komputer wszedł do powszechnego użycia, na polskim rynku nie 
każdy domownik mógł sobie na niego pozwolić. Rozwiązaniem dla tych, 
których nie było stać na własnego peceta i Internet były kafejki interneto
we. Dzięki nim szczególnie młodzież, ale też dorośli mogli zdobywać nowe 
umiejętności multimedialne i mimo braku komputerów uczyć się i dzielić 
się swoim doświadczeniem. 

Według Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 14 szkoła 

powinna zapewniać między innymi dostosowanie treści, metod i organiza
cji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także specjalnych 
form pracy dydaktycznej. Cel kształcenia ogólnego to między innymi: 

12 W. Nowakowski, 50 lat polskich komputerów, „Wolne Media" 2013, http://wolnemedia.net/na
uka/50-lat-polskich-komputerow/ (dostęp: 5.05.2014). 

13 W. Furmanek i in. (red.), Dydaktyka informatyki, Problemy teorii, http: //www.di.univ.rzeszow. 
pl/tom%201 . pdf (dostęp : 5.05.2014) . 

11 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U., nr 95, poz. 425 z późniejszymi 
zmianami. 
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zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiado
mości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie 
u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiednie funkcjonowanie we 
współczesnym świecie 1 5 • 

Ustawa traktuje również o przygotowaniu uczniów do życia w społe
czeństwie informacyjnym. Efektem tych działań ma być sprawne posługi
wanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 
a szczególnie wyszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystywanie informa
cji. Ten akt prawny opisuje też rolę nauczyciela jako osoby, która ma two
rzyć uczniom odpowiednie warunki do nabywania umiejętności wyszu
kiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach 
z różnych przedmiotów. 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarów
no w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświę
cić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego od
bioru i wykorzystania mediów16

• 

W odpowiedzi na ustawę powstaje coraz więcej edukacyjnych stron 
www różnych instytucji oświatowych, kulturalnych czy medialnych. Do 
edukacji wprowadza się platformy multimedialne, dzięki którym ucznio
wie, studenci i słuchacze różnych kursów i studiów podyplomowych mogą 
zdobywać wiedzę na odległość. 

Kultura konwergencji małych narracji - zagrożenia 

W związku ze stosunkowo szybkim napływem informacji pojawia się 
nowy problem - selekcji, który rodzi wiele niebezpieczeństw. W Internecie 
można znaleźć informacje nie zawsze łatwe do sprawdzenia. Jest tu wol
ny dostęp do milionów ludzkich umysłów pracujących nad różnorodnymi 
zagadnieniami i problemami, w sieci potencjalnie wszystko jest ważne dla 
wszystkich. Sytuacja ta została nazwana mianem „inteligencji otwartej': 
Wiedza i inteligencja stają się dobrem wspólnym, otwartym na stały prze
pływ idei, informacji, często jednak zbyt płytkich i mało wartościowych. 
Do niedawna wiedza wiązała się z mądrością i utożsamiana była z konkret
nym człowiekiem, który w procesie uczenia zdobywał ją i wykorzystywał. 

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

Dz.U. 2012 poz. 977. 
'
6 lbidem, s. 10. 
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Obecnie wiedza stała się domeną sieci. Jednak tylko konkretni ludzie mogą 
wiedzę zdobywać, doskonalić i przetwarzać, tworząc nowe wartości. 

Spłycenie posiadanej wiedzy nie jest jedynym negatywnym skutkiem 
uspołecznienia informacji. Zauważono, że zawsze, kiedy opanowujemy ja
kąś nową zdolność lub kiedy zdobywamy nową umiejętność, nasz mózg 
znacznie się zmienia zarówno pod względem fizycznym, jak i funkcjonal
nym. Niewątpliwie kultura konwergencji wpływa na to nieodwracalnie. 
Częste wykorzystywanie Internetu, porozumiewanie się za pomocą smsów 
niesie ze sobą konsekwencje na poziomie neurologicznym. Nicholas Carr 
nazywa to zjawisko „mózgiem żonglera" 1 7 . Muzyka czy film w telewizji 
to tylko tło dla innych wykonywanych czynności. Wielka literatura, mu
zyka, film czy spektakl teatralny od dawna były rozrywką, ale dzieła np.: 
Shakespeare'a, Prousta, filmy Bergmana, Felliniego, muzyka Beethovena, 
Chopina czy Pendereckiego do pełnego przeżycia i zrozumienia wymaga 
wiedzy i skupienia. To samo dotyczy wielu dzieł twórców awangardowych. 
Popkultura nie wymaga ani wiedzy, ani wysiłku skupienia na treści. Dlatego 
niekończące się seriale „mydlanych oper" czy tasiemcowych seriali dla mło
dzieży opanowały wszystkie kanały telewizji. Można pominąć kilka odcin
ków lub też oglądać je, wykonując równocześnie jakieś czynności domowe 
i nic nie tracić z ich banalniej treści. 

Profesor psychiatrii Gary Small prowadził badania nad wpływem po
sługiwania się mediami elektronicznymi na zmiany w mózgu. 

Eksplozja cyfrowej technologii, jakiej obecnie doświadczamy, zmienia nie 
tylko sposób, w jaki żyjemy i komunikujemy się z sobą, ale i nasze mózgi. To, że 
codziennie posługujemy się komputerami, smartphonami, wyszukiwarkami i in
nymi tego rodzaju narzędziami , pobudza przemiany komórek mózgowych i uwal
nianie się neuroprzekaźników, wzmacniając stopniowo nowe szlaki neuronowe 
w naszych mózgach i osłabiając stare18

• 

Neurony, które nie aktywizują się, jednocześnie nie wiążą się ze sobą 
mocniej. Spostrzeżono pewną prawidłowość - im częściej posługujemy się 
wyszukiwarkami internetowymi, tym rzadziej czytamy książki. Nasze ob
wody neuronalne wspierające starsze czynności intelektualne słabną i zani
kają . Jeśli często wymieniamy krótkie wiadomości tekstowe, przeskakujemy 
z linku na link, tracimy zdolność głębokiego skupienia i koncentracji. Zdo
bywamy wprawdzie nowe zdolności, ale tracimy stare. 

17 N. Carr, Płytki umysł. jak innternet wpływa na nasz mózg, Gliwice 20 13, s. 150 i nast. 
18 G. Small, G. Vorgan, i Mózg. Jak przetnvać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, 

przeł. S. Borg, Poznali 2011, s. 14. 
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Posługiwanie się e-mailem, czy smsem idące w parze z natychmiasto
wością i nieformalnymi uproszczeniami językowymi doprowadziło do 
zubożenia formy i zatracenia umiejętności pięknego wysławiania się. Nie
umiejętność głębokiego skupienia uwagi i trudności rozumienia złożonych 
zdań występujących w tradycyjnych powieściach przyczyniają się do zaniku 
czytelnictwa literatury. Równocześnie pojawia się nowe zjawisko „powieści 
komórkowej" pisanej krótkimi zdaniami charakterystycznymi dla prostych 
wiadomości sms, w takiej samej objętości jak publikacja książkowa. Być 
może nie ma to zbyt wielkiej wartości literackiej, ale daje możliwość kre
owania swoich własnych powieści, co da się wykorzystać również w szkole. 

Minusy koncepcji konektywizmu i konstruktywizmu 

Szkoła od dawna nie nadążała za dokonującymi się zmianami. Począt
kowo starano się uatrakcyjnić nauczanie, wprowadzając różne formy za
bawy do realizacji programu nauczania, nie negując wartości zabawy, jako 
sposobu utrwalania zdobytej wiedzy. Jednak rozwój intelektualny wymaga 
wysiłku i często mozolnej pracy ucznia. Obecne poszukiwania nowych spo
sobów nauczania koncentrują się na zdobyczach technologii informatycz
nej. Wykorzystanie Internetu i komputerów w edukacji jest rzeczą nieunik
nioną. Obecna sytuacja zmusza do poszukiwania nowych metod i form 
nauczania. 

Bez uświadomienia nauczycielom wywodzącym się z pokolenia cyfrowych 
imigrantów - pisze Z. Leśniewski - że mają obecnie do czynienia z innym niż 
przed laty uczniem tj. cyfrowym tubylcem, wszelkie próby porozumienia się, ko
nieczne w dobrej edukacji, skazane będą na niepowodzenie19

• 

Nie oznacza to jednak, że proponowana i wprowadzana obecnie w ży
cie koncepcja konektywistyczna, w której promuje się wiedzę, gdzie szukać 
potrzebnych informacji z wykorzystaniem sieci internetowej i mediów, jest 
jedynie słusznym rozwiązaniem aktualnych problemów edukacji. W kon
cepcji tej podkreśla się prymat myślenia nad posiadaniem wiedzy. Konek
tywizm: połą.cz się aby się uczyć, wyrasta z przekonania, że nie cała ludzka 
wiedza musi znajdować się w głowie, może ona być w dostępnych urządze
niach i informacyjnych zasobach. Wystarczy potrzebną wiedzę odnaleźć, 
zgromadzić, a potem przetworzyć i wykorzystać do rozwiązania problemu. 

19 Z. Leśniewski, Krytyka użycia nowych technologii w edukacji, „Zeszyty Naukowe AON" 2013, 
nr 2(91 ), s. 358. 



240 Elżbieta Kukuła, Aleksandra Piskorska 

Zdaniem twórców tej metody, jest to jedyna kluczowa kompetencja 
niezbędna w epoce cyfrowej. Do niedawna ważne było wiedzieć jak, w tym 
przypadku istotne jest, aby wiedzieć gdzie. Konektywizm w edukacji przy
czynił się do powstania dwóch rodzajów wiedzy. Pierwszą z nich stanowi 
wiedza egalitarna dająca szansę wszystkim uczącym się bez względu na po
siadane zdolności i predyspozycje, a będąca de facto rodzajem niewiedzy. 
Drugą stanowi wiedza elitarna związana z osobistymi zainteresowaniami 
i pasjami, zdobywana indywidualnie poza oficjalnym systemem edukacji. 
Ze społecznego punktu widzenia, edukacja oparta na koncepcji konekty
wizmu prowadzi do zubożenia i ujednolicenia poznawczych możliwości 
wielu zdolnych jednostek oraz przeczy edukacyjnemu postulatowi wszech
stronnego rozwoju każdego ucznia. 

Inną, pozornie przeciwstawną, propozycję edukacyjną stanowi metoda 
WebQuest, czyli nowoczesna, oparta na psychologicznej koncepcji kon
struktywizmu, odmiana metody projektów, w której dąży się do aktywizacji 
ucznia. W metodzie tej, podobnie jak w poprzedniej, ważniejszy od tego, by 
uczeń posiadał wiedzę o charakterze encyklopedycznym, jest nacisk na to, 
aby potrafił komunikować się z innymi, współpracować w grupie, poszu
kiwać informacji, oceniać i dokonywać wyboru, twórczo wykorzystywać 
uzyskane dane. Metoda ta podobnie jak poprzednia jest odpowiednia dla 
uczniów stosunkowo słabych, dla których proponowane tutaj uwspólnoto
wienie wiedzy jest korzystne, stanowi dla nich swoisty awans. 

Obie nowe tendencje w edukacji, mimo posiadania niewątpliwych za
let, takich jak uczenie współpracy w grupie, rozwijanie twórczego myślenia, 
będące próbami dostosowania nauczania do zmieniającej się rzeczywistości 
w kulturze konwergencji, prowadzą w ostatecznym rozrachunku do obni
żenia poziomu intelektualnego dużych grup społecznych. Zarzuca się im 
kształtowanie jednostek intelektualnie biernych, poszukujących rozwiązań 
napotkanych problemów w narzędziach takich jak Internet, podatnych 
na propagandę i reklamę, oddających się hedonistycznym przyjemnościom 
konsumpcyjnego stylu życia. Nauka, gospodarka, kultura, polityka i inne 
dziedziny nowoczesnego państwa mogą się rozwijać jedynie dzięki elitom 
- wybitnym jednostkom, które dzięki swojej głębokiej wiedzy, umiejętno
ściom i kreatywności potrafią generować postęp. Do tego jednak potrzebne 
są odpowiednie metody nauczania i wykwalifikowany w tym celu nauczy
ciel-specjalista. 
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Często powtarza się zdanie, że geniusz to 5% talentu, a 95% ciężkiej 
pracy. Starożytni Grecy wierzyli, że każdy człowiek jest jakoś utalentowa
ny. Zatem niezmiennym celem edukacji powinno być odkrywanie owych 
talentów. Albert Einstein twierdził: 

większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, 
czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się 
za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub to czego jest zdolny się nauczyć20 • 

Zatem niech dobrym przykładem dla nauczycieli będzie indywidu
alizacja nauczania oraz przydział do klas przedmiotowych według uzdol
nień i umiejętności na podobieństwo doboru uczestników w kursach ję
zykowych. Pozwoliłoby to odkryć i rozwijać zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, np.: jeden uczeń mógłby być z matematyki już w II klasie gim
nazjum, a z geografii dopiero w klasie V, podczas gdy inny z historii byłby 
w I kasie gimnazjum, a z matematyki dopiero w IV klasie szkoły podstawo
wej. Taki dobór poziomu nauczania oraz zważanie na cenne uzdolnienia 
dzieci i młodzieży mogą nie tylko pozytywnie zaprocentować w ich dalszej 
karierze, ale również przyczynić się do ogólnego rozwoju społeczeństwa. 

Innym pozytywnym przykładem sposobu nauczania może być również 
transmedialna metoda budowania treści nauczania. Sposób ten idealnie 
odzwierciedla wielopłaszczyznowa trylogia Matriksa, która stopniowo roz
budza zainteresowanie widza, oferując przy tym ciekawe dodatki i nowe 
punkty odniesienia. Należy dodać, że nie jest to oferowanie gotowej wiedzy, 
tylko powolne rozbudzanie ciekawości odbiorcy. Motywuje to do poszuki
wania niezbędnych informacji na gruncie różnych platform medialnych, 
na które składa się eksploracja całej kultury konwergencji. 

Podsumowanie 

Młodzież otrzymała od cywilizacji nowy oręż - wachlarz najnowszych 
technologii, z których może korzystać, zdobywając wiedzę, i robi to bez 
ograniczeń. Dlatego też nauczyciel oprócz rozwijania technologicznych 
i cyfrowych zdolności uczniów, powinien podążać za tym stylem zdobywa
nia informacji, dostosowując swoje kompetencje do umiejętności młodzie
ży, ale także przeciwdziałać negatywnym skutkom zagrożeń wynikających 
z nowej sytuacji. 

20 A. Calaprice (red.), Einstein w cytatach, przeł. M. Krośniak, Warszawa 1997, s. 65; [za:] M. Sy
sło, Technologia szansą dla personalizacji kształcenia , „Meritum - Mazowiecki Kwartalnik Edukacyj 
ny" 2013, nr 4(31), s. 6. 
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Współczesna szkoła musi nadążać za powszechnie stosowanymi tech
nologiami, ale nie może opierać się wyłącznie na uczeniu poszukiwania 
informacji. Obie proponowane metody powinny być w edukacji szkolnej 
wykorzystywane, jednak nie mogą i nie powinny być jedynymi, na których 
opiera się nauczanie. Proponuje się więc modernizację kształcenia poprzez 
personalizację i indywidualizację kształcenia. Taki sposób nauczania stawia 
nowe wymagania przed nauczycielami. Już nie tylko zmusza do opanowania 
umiejętności koniecznych w realizacji programu e-szkoły, ale także umie
jętności indywidualnej pracy z każdym uczniem. W tym przypadku szkoła 
powinna wprowadzić tutoring, aby stworzyć realne warunki rozwijania in
dywidualnych zdolności ucznia. Te nowe propozycje wymagają prawdziwej 
rewolucji nie tylko w programach szkolnych, ale w całym funkcjonowaniu 
tej instytucji, której uczeń byłby prawdziwym współtwórcą. Nowe media 
w edukacji to także nowe zagrożenia, a więc bardzo ważne jest wprowadza
nie do programów nauczania zasad netykiety, czyli pełnej odpowiedzial
ności za korzystanie z cudzych utworów i za prawdziwość produkowanych 
treści, którymi wzbogacany jest Internet. 

Edukacja instytucjonalna, rozwijając sprawność posługiwania się kom
puterami i różnego rodzaju urządzeniami mobilnymi, powinna dbać także 
o zdolność głębokiego skupienia na lekturze i rozwijaniu doświadczeń czy
telniczych, myślenia filozoficznego i trwałych wartości ogólnoludzkich, aby 
istniejącej od dwóch tysiącleci cywilizacji tzw. wielkich narracji nie zastą
piła cywilizacja „małych narracji", a ludzie nie stali się tylko bezmyślnymi 
konsumentami umieszczonych w sieci informacji i dodatkami do kompu
tera, iPada czy smartphona. 
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A pupil as a recipient and a consumer of convergence culture, and changes 
in modern school 

Key words: recipient, consumer, convergence culture, participation culture, prefigurative 
culture, collective intelligence, new technologies . 

Abstract: In the epoch of convergence culture education is changing diametrically. The 
way pupils use multimedia devices, personal computers, and especially the 
Internet makes it more and more visible that we live in prefigurative culture. 
Youth received from our civilization a new tool - a range of state-of-the-art 
technologies they can use to gain knowledge, and they use the tool with no 
limits. In all those cases the pupil as a consumer becomes the producer as well. 
The new media, compared with the old one, gives a consumer opportunities 
to create information and uploading it online, that means creating new infor
mation network and new knowledge. Thanks to that coiiective intelligence the 
quality of education and knowledge can improve, provided that it goes together 
with responsibility for the commonly accessible content uploaded online. 

The school as an educational institution should take care of versatile intel
lectual development, including skills in selection of information. White gaining 
new skills it is important though not to Jose old developed methods, ability of 
logical thinking, skills of thorough concentrating on a text, or philosophical 



244 Elżbieta Kukuła, Aleksandra Piskorska 

thinking and fundamental human values. It is crucial for survival of two-thou
sand-year-old-lasting civilization of so called "meta-narratives". Otherwise, it is 
replaced by "small-narratives" civilization with people as thoughtless consum
ers of online information and just supplements to computers. Because of that, 
teachers should follow that new style of gaining and producing information, 
adjusting their competences and educational techniques to skills and abilities 
of youth, simultaneously trying to develop comprehensively pupils' intelligence 
and personality. 


