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W �WIECIE MIEDIÓW
� W NASZYM �WIECIE

¯yjemy w �wiecie mediów i ucieczka przed nimi
nie jest mo¿liwa. Skoro wiêc nie mo¿emy unikn¹æ
wszechobecnej audiowizualizacji i komputeryzacji
wszystkiego, warto przekuæ to na swoj¹ równie¿ zawo-
dow¹ korzy�æ i nauczycielsk¹ satysfakcjê, staraj¹c siê
wykorzystaæ medium Internetu, telewizji i kina do poka-
zania m³odym odbiorcom mo¿liwo�ci poznania odmien-
nych aspektów wspó³czesnej kultury poprzez powszech-
nie dostêpne dzi� �rodki masowego przekazu.

S¹dzê, ¿e mo¿e stanowiæ to jeden ze skutecznych
sposobów w XXI stuleciu na bol¹czki nauczyciela-bi-
bliotekarza i polonisty w jednej osobie, za których siê
uwa¿am, aby pokoleniom X i Y pokazaæ warto�ci edu-
kacyjne, zw³aszcza z zakresu edukacji czytelniczej i me-
dialnej, wynikaj¹ce z mo¿liwo�ci multimedialnych sprzê-
tów. Stosowanie dzi� jedynie tradycyjnych �rodków
dydaktycznych i takich metod pracy z uczniami  nie tyl-
ko nie wzbudzi g³êbszego zainteresowania odbiorców,
mo¿e wrêcz spowodowaæ rosn¹c¹ niechêæ, nudê i brak
jakiegokolwiek zaanga¿owania ze strony m³odego po-
kolenia. Ka¿dy nastêpny rok szkolny przynosi nam stycz-
no�æ z kolejnymi rocznikami facebooka, u¿ytkownikami
sieci komputerowej, zanurzonymi w wirtualnej rzeczy-

Polonista i bibliotekarz skomputeryzowani,
czyli jak uczyæ czytaæ i mówiæ o literaturze w cz@sach multimedialnego szaleñstwa

wisto�ci. Linia podzia³u miêdzy lud�mi sprzed ery kom-
puterowej, a internetowymi od urodzenia bywalcami ro-
�nie z ka¿dym nastêpnym rocznikiem. Oddalamy siê od
siebie coraz bardziej zarówno jêzykowo, jak i mentalnie,
co nie sprzyja ani integracji miêdzypokoleniowej, ani roz-
wojowi kulturalnemu w czê�ci spo³eczeñstwa nastawio-
nej jedynie na odtwórczy odbiór gotowej papki popkul-
turalnej. Ju¿ w latach trzydziestych XX wieku przewidzia³
tê sytuacjê i dostrzeg³ rosn¹cy rozd�wiêk w spo³eczeñ-
stwie nastawionym na konsumpcjê Ortega y Gasset,
hiszpañski klasyk my�li spo³ecznej, który w swojej ksi¹¿ce
�Bunt mas� wskaza³ na kryterium podzia³u ludzko�ci
na dwa typy osobników: tych, którzy stawiaj¹ sobie
du¿e wymagania, przyjmuj¹c na siebie obowi¹zki
i nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwa i tych, którzy
nie stawiaj¹ sobie samym ¿adnych wymagañ, dla któ-
rych ¿yæ, to pozostawaæ takim, jakim siê jest, bez
podejmowania jakiegokolwiek wysi³ku w celu sa-
modoskonalenia [�]. Nam, nauczycielom z pokole-
nia przedkomputeryzacji ¿ycia, przysz³o walczyæ o za-
chowanie równowagi w spo³eczeñstwie nara¿onym na
bezkrytyczny odbiór multimediów. Choæ niejednokrot-
nie mamy poczucie walki z wiatrakami, mimo to cza-
sem warto spróbowaæ pokonaæ �przeciwnika� jego
w³asn¹ internetow¹ broni¹, ukazuj¹c mu zupe³nie inne,
niedostrzegalne do tej pory dla niego mo¿liwo�ci rozwo-
ju kulturalnego poprzez pozornie znane mu doskonale
medium.

KOMPETENCJE KLUCZOWE
A EDUKACJA MEDIALNA W PRAKTYCE,

CZYLI O METODACH I TECHNIKACH
 ZASTOSOWANYCH NA LEKCJI

Zaproponowana i zrealizowana przeze mnie pod
koniec wrze�nia 2012 roku lekcja biblioteczna z szósto-
klasistami Szko³y Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Wicku  z u¿yciem multimediów mia³a nade wszystko
na celu ukazanie mo¿liwo�ci kulturotwórczych, jakie daj¹
multimedia wspó³czesnemu cz³owiekowi. Temat zajêæ
brzmia³: �Stara ba�ñ. Gdy S³oñce by³o bogiem�. Sztu-
ki audiowizualne w edukacji. Wykorzystany przeze
mnie przek³ad intersemiotyczny nie dotyczy³ samej
metody, za pomoc¹ której uczniowie sami dokonywali

Niniejszy artyku³ jest skrócon¹ wersj¹ tek-
stu pt. �Przek³ad intersemiotyczny i pokaz mul-
timedialny metodami kluczowymi we wspó³cze-
snych formach edukacji czytelniczej i medial-
nej z elementami kszta³cenia jêzykowego dzieci
i m³odzie¿y na przyk³adzie zajêæ bibliotecznych
dla szóstoklasistów SP Wicko w Bibliotece
Gminnej i Gimnazjalnej w Wicku�, odczyta-
nego podczas konferencji metodycznej na te-
mat znaczenia jêzyka ojczystego w rozwoju
kompetencji kluczowych dzieci i m³odzie¿y,
zorganizowanej 17 kwietnia 2013 przez ODN
i Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku.
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prze³o¿enia znaku literackiego i zwi¹zanej z nim ekspre-
sji na inny znak � plastyczny, multimedialny czy rucho-
wy. W tym wypadku rol¹ nadrzêdn¹ by³o przygotowa-
nie przez nauczyciela multimedialnego materia³u
dydaktycznego, wykorzystanego na zajêciach, który
uzmys³owi³by m³odemu odbiorcy bogactwo intersemio-
zy i przeniesienia tre�ci literackiej na zupe³nie odmienne
pola znaczeniowe, dostêpne we wspó³czesnym �wiecie,
w postaci komiksu, muzycznego teledysku, obrazu ma-
larskiego czy filmu historycznego.

Przek³ad intersemiotyczny jako metoda wyko-
rzystana podczas zajêæ to wed³ug mojego rozumienia
nie tylko samodzielna praca ucznia, polegaj¹ca na prze-
tworzeniu jednego znaku semiotycznego na inny, na za-
sadzie s³owo (w domy�le utwór literacki) � obraz, czyli
znak plastyczny, wykonany przez ucznia, czy znak fil-
mowy; s³owo � d�wiêk (rozumiany równie¿ jako pio-
senka, s³uchowisko); s³owo � emocja, odczucie, np.
wyra¿one za pomoc¹ dramy. W moim pojêciu to tak¿e
próba ukazania uczniom bogactwa intersemiozy dzie³a
literackiego i jego warto�ci artystycznej poprzez zapre-
zentowanie przyk³adów adaptacji filmowej �Starej ba-
�ni� w re¿. Jerzego Hoffmana, teledysku muzycznego
Kasi Pietras i Beaty Kozidrak, skomponowanego przez
Krzesimira Dêbskiego, odmiennych wersji legendy,
w wersji komiksowej, a tak¿e wyemitowanego podczas
lekcji s³uchowiska, czytanego przez Wiktora Zborow-
skiego. Metoda przek³adu intersemiotycznego nie jest
zatem jedynie zbiorem dzia³añ aktywizuj¹cych uczniów,
aktywizuje ona tak samo nauczyciela, od którego zale¿y
dobór w³a�ciwych znaków semiotycznych.

Wykonane to by³o w imiê podstawowych zadañ,
które w pedagogice mediów i � w wê¿szym znaczeniu
� edukacji medialnej stanowi¹ warunki sine qua non:

-wskazanie miejsca mediów w kulturze, -zapo-
znanie z mo¿liwo�ciami mediów i sposobami ich wy-
korzystania w procesie kszta³cenia i samokszta³ce-
nia, -wykszta³cenie umiejêtno�ci porozumiewania siê
cz³owieka z komputerem i drugim cz³owiekiem przez
sieæ komputerow¹, interpretacji komunikatów me-
dialnych, w wypadku multimediów � umiejêtno�ci
pos³u¿enia siê technologi¹ informacyjn¹ jako na-
rzêdziem rozwoju intelektualnego. [cyt. za �Pedago-
gik¹ mediów� � patrz bibliografia].

Oczywi�cie, dobór dodatkowych æwiczeñ, które po-
³o¿y³yby nacisk na samodzielnie wykonanie przez
uczniów np. komiksu b¹d� pokazanie scenek dramowych
i to koniecznie zanim dosz³oby do szczegó³owej analizy
fragmentu dzie³a literackiego, by³oby jak najbardziej
wskazane. Jednak¿e ograniczenia czasowe oraz fakt,
¿e uczniowie omówili ju¿ wcze�niej szczegó³owo tekst
literacki podania o Popielu w wersji Cecylii Niewiadom-

skiej na lekcji jêzyka polskiego, a moja lekcja � na pro�-
bê polonistki � mia³a im pokazaæ inne wersje legendy,
w tym fragment powie�ci Kraszewskiego � spowodo-
wa³y podjêcie przeze mnie decyzji o ograniczeniu samo-
dzielnych æwiczeñ intersemiotycznych. W zamian zapro-
ponowa³am dookre�laj¹ce æwiczenia jêzykowe oraz
æwiczenia z zakresu podstaw teorii filmu (rodzaje ka-
drowania i planów w dziele filmowym), które stanowi³y
dope³nienie do omówionych i pokazanych przeze mnie
fragmentów filmu w re¿. Jerzego Hoffmana. Przek³ad
intersemiotyczny zosta³ zatem zrzucony na barki nauczy-
ciela prowadz¹cego, którego zadaniem by³o uwypukle-
nie, wskazanie uczniom i zaproponowanie im analizy
porównawczej zebranych przyk³adów intersemiozy po-
dania o Popielu, funkcjonuj¹cych w dawniejszych
i wspó³czesnych formach kultury.

SZCZEGÓ£OWY PRZEBIEG ZAJÊÆ:

Æ Projekcja slajdów prezentacji multimedialnej ze
szczegó³owym omówieniem tre�ci.

Kluczowym zadaniem nauczyciela by³o zatem przy-
gotowanie w³a�ciwego narzêdzia dydaktycznego, jakim
sta³ siê pokaz multimedialny, zaprezentowany i omó-
wiony podczas zajêæ wspólnie z uczniami. W trakcie lekcji
najwa¿niejsze okaza³o siê zaktywizowanie i zachêcenie
uczniów do wziêcia udzia³u w kulturotwórczej zabawie,
¿e pos³u¿ê siê terminem autora �Homo ludens�, Johan-
na Huizingi, w wyniku której dostrzegliby zwi¹zki inter-
tekstualne w�ród zaproponowanych podczas lekcji ró¿-
norodnych obrazów i tekstów kultury.

Æ  Czê�æ wstêpna � obchody Roku Kraszewskiego.
Na pocz¹tek jednak zaprezentowane zosta³y slajdy

wstêpne przypominaj¹ce osobê Józefa Ignacego Kra-
szewskiego � jednego z patronów roku 2012, mniej
eksponowanego we wspó³czesnych mediach ni¿ inny pa-
tron tamtego roku, Janusz Korczak. Jeszcze zanim roz-
poczêli�my pokaz multimedialny, omówi³am tak¿e
z uczniami ma³¹ ekspozycjê po�wiêcon¹ autorowi �Sta-
rej ba�ni�, przygotowan¹ w naszej bibliotece w zwi¹zku
z Rokiem Kraszewskiego w Polsce. Dziêki nawi¹zaniu
wspó³pracy z Pracowni¹-Muzeum J. I. Kraszewskiego,
bêd¹cego Oddzia³em Biblioteki Raczyñskich w Pozna-
niu, biblioteka w Wicku otrzyma³a materia³y promuj¹ce
zapomnian¹ ju¿ trochê twórczo�æ autora �Starej ba�ni�.
Tym bardziej wiêc � wykorzystuj¹c jego patronat � za-
le¿a³o mi na tym, aby zarówno sama osoba pisarza, jak
i jego niezwykle bogata spu�cizna literacka zafunkcjo-
nowa³y w �wiadomo�ci potencjalnych czytelników Kra-
szewskiego.
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Æ Co mówi¹ dawne kroniki, czyli historia na lek-
cji jêzyka polskiego.

Kolejne slajdy pokazywa³y najpierw elementy edu-
kacji historycznej, odwo³uj¹cej siê do pierwszych Pia-
stów i powstania pañstwa polskiego, co stanowi natu-
ralne nawi¹zanie do postaci Popiela i jego wizerunku
zakorzenionego w kronikach historycznych, podaniach
i legendach. Prócz analizy porównawczej zachowanych
opisów Popiela w wersji kronikarskiej, legendach i frag-
mencie �Starej ba�ni�, prezentujê tutaj tak¿e plastyczne
wyobra¿enia okrutnego w³adcy. Staje siê to pretekstem
do porównania warstwy tekstowej z opisem w³adcy wi-
docznym na obrazie i w szkicach kronikarskich.

Æ Edukacja filmowa � omówienie wybranych za-
gadnieñ filmoznawczych w oparciu o kadry z filmu
�Stara ba�ñ�.

Wreszcie wchodzimy w zasadnicz¹ czê�æ filmow¹
zajêæ, gdzie uczniowie analizuj¹ dzie³o filmowe w re¿.
Jerzego Hoffmana, porównuj¹ obsadê filmu z fragmen-
tami literackimi i historycznymi, oceniaj¹ trafno�æ obsa-
dy filmu. Nastêpnie poznaj¹ informacje z planu filmo-
wego �Starej ba�ni�. W kolejnej fazie lekcji uczniowie
odkrywaj¹ rolê, jak¹ w filmie odgrywa muzyka, ko-
stium, rekwizyt. W tym celu rozwi¹zuj¹ æwiczenia pi-
semne, rozwijaj¹ce s³ownictwo nazywaj¹ce nastrój
w filmie z wykorzystaniem muzycznego t³a autorstwa
Krzesimira Dêbskiego, kompozytora muzyki do �Starej
ba�ni�. Z warstwy muzycznej wkraczamy w tech-
niczn¹ stronê produkcji filmowej i prezentowane s¹
podstawowe rodzaje planów, stosowanych w dziele fil-
mowym: zbli¿enie, plan bliski, amerykañski, ogól-
ny, panoramiczny.

Æ Prezentacja warto�ciowego artystycznie prze-
k³adu intersemiotycznego XIX-wiecznego tekstu
Kraszewskiego na przyk³adzie wybranych przeja-
wów wspó³czesnej kultury i sztuki.

W kolejnym slajdzie zaprezentowany zosta³ tele-
dysk muzyczny promuj¹cy film Hoffmana oraz zwia-
stun filmu. W trakcie emisji uczniowie odgaduj¹ zasto-
sowane rodzaje planów. Potem uzupe³niaj¹ æwiczenia typu
prawda � fa³sz, utrwalaj¹ce wiedzê o planach filmowych
zastosowanych w adaptacji filmowej �Starej ba�ni�.

Dodatkowym � wcale nie mniejszej wagi � celem
realizowanym podczas zajêæ w bibliotece by³o równie¿
po³o¿enie nacisku na poprawno�æ jêzykow¹ uczniów po-
przez zarówno poprawne wypowiadanie siê w trakcie
zajêæ, jak i wzbogacenie s³ownictwa, dziêki zastosowa-
niu æwiczeñ pisemnych, a nastêpnie wspólne ich omó-
wienie. Dodatkowy aspekt poprawno�ci jêzykowej zo-
sta³ tak¿e poruszony w drugiej czê�ci lekcji w kontek�cie
aktorskiej interpretacji innej wersji legendy o Popie-

lu, autorstwa Wandy Chotomskiej, któr¹ uczniowie mieli
okazjê wys³uchaæ w formie audiobooka w wykonaniu
wybitnego polskiego aktora, Wiktora Zborowskiego. Sta³o
siê to pretekstem dyskusji na temat poprawnego i wy-
ra�nego mówienia istotnego nie tylko dla aktorów, ale
tak¿e w codziennym komunikowaniu siê ludzi. Ucznio-
wie mieli okazjê wypowiedzieæ siê, co uwa¿aj¹ za naj-
wa¿niejsze w wypowiedzi ustnej oraz jakie zauwa¿aj¹
w�ród rówie�ników wady, które utrudniaj¹ lub uniemo¿-
liwiaj¹ swobodn¹ komunikacjê miêdzyludzk¹. Na koniec
zajêæ zaprezentowane zosta³y wersje komiksowe po-
dania o Popielu oraz wspó³czesne nawi¹zania do legen-
dy wykorzystane przez Janusza Christê w jednej z czê-
�ci �Przygód Kajka i Kokosza�. Uczniowie podczas zajêæ
mieli zatem mo¿liwo�æ porównania ró¿norodnych tek-
stów kultury dostêpnych w dzisiejszym �wiecie. I to
komiks w³a�nie � na równi z filmem � okaza³ siê najbar-
dziej popularnym i interesuj¹cym dla nich medium. Z ³a-
two�ci¹ potrafili wymieniæ komiksy zakorzenione w po-
pkulturze (typu �Przygody Batmana�, �Przygody
Kaczora Donalda�, �Asterix i Obelix�), ale tak¿e komi-
sowe wersje legend historycznych, czy polskie serie iko-
nograficzne dla dzieci i m³odzie¿y � �Tytus, Romek
i A�Tomek�, �Przygody Kajka i Kokosza�.

Æ Podsumowanie 90 min. zajêæ w bibliotece � sto-
pieñ realizacji tre�ci.

Nie sposób oceniaæ warto�ci przeprowadzonej prze-
ze mnie lekcji bibliotecznej, bez docenienia roli lekcji
wcze�niejszych, które � realizuj¹c podstawê progra-
mow¹ z historii i spo³eczeñstwa w drugim etapie
kszta³cenia o dziejach pierwszych Piastów oraz pod-
stawê z jêzyka polskiego na tym etapie � przygoto-
wa³y bazê wiadomo�ci i umiejêtno�ci uczniów, niezbêdn¹
do przeprowadzenia zajêæ dodatkowych w bibliotece.
Dzieci zna³y i umia³y umiejscowiæ w czasie postacie le-
gendarne i historyczne, o których by³a mowa podczas
zajêæ bibliotecznych. Potrafi³y wskazaæ i przeanalizo-
waæ miejsca wspólne obecne w ró¿nych tekstach kultu-
ry, odnale�æ podobieñstwa i ró¿nice w dziele literackim,
plastycznym, filmowym, w których pojawi³y siê te same
motywy. Umia³y zidentyfikowaæ pojêcie legendy, stoso-
waæ j¹ zamiennie z podaniem i klechd¹, wskazaæ, czym
ró¿ni siê ona od ba�ni. Z polonistk¹ omówi³y szczegó³o-
wo dostêpne w podrêczniku GWO nie tylko �Podanie
o Popielu� Cecylii Niewiadomskiej, ale zawarte w nim
równie¿ fragmenty �Starej ba�ni� Józefa Ignacego Kra-
szewskiego pod tytu³em �Dzieñ Kupa³y�. Realizacja tre-
�ci zawartych w mojej lekcji nie by³aby mo¿liwa bez
zaanga¿owania nauczyciela jêzyka polskiego oraz historii
i spo³eczeñstwa w Zespole Szkó³ w Wicku, p. Anny
Wójtowicz-Dobrek, która przygotowa³a merytorycznie
uczniów do udzia³u w zajêciach w bibliotece.
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ZAGUBIENI W SIECI,
CZYLI W POSZUKIWANIU

 SKUTECZNYCH METOD NAUCZANIA

W swoich dzia³aniach zawodowych edukacjê me-
dialn¹ traktujê nierozerwalnie z edukacj¹ czytelnicz¹. Re-
alizacjê tych zadañ rozumiem jako edukacjê przez me-
dia, w znaczeniu opisanym  przez badaczy pedagogiki
mediów pod redakcj¹ prof. �liwerskiego:
Media mog¹ byæ i s¹ atrakcyjnym obszarem podej-
mowania ró¿nych dzia³añ przez uczniów w szkole i po-
za ni¹, mog¹ byæ zarówno narzêdziem operacjonali-
zacji wiedzy, jak i interpretacji przedmiotowej.

Uczestnicz¹c czynnie w tak rozumianej edukacji,
warto zdaæ sobie sprawê z g³ównych cech wspó³cze-
snej kultury zaanektowanej przez multimedia, które
szczegó³owo opisa³ Stanis³aw Bortnowski w znakomitej
ksi¹¿ce �Przewodnik po sztuce uczenia literatury�. Bê-
dzie to nade wszystko:
-wielo�æ stylów i konwencji,-utrata prymatu przez
kulturê wysok¹,-obraz wa¿niejszy od druku, -zmia-
na modelu cz³owieka kulturalnego: rozbicie trady-
cyjnych wzorców, zmierzch elit, -zamiast mecenatu�
sponsorzy, -mo¿liwo�æ dostêpu do wszystkiego,
-nietolerancja wobec innych wyborów ani¿eli moje
(nasze), -odbiory mityczne; s³owa-klucze: �odloto-
wy�, �kultowy�, -bezgraniczne pragnienie rozryw-
ki, -nowi idole i ich kult, -prymitywizacja tre�ci,
-tryumf bana³u i kiczu.

To tylko wybrane spo�ród kluczowych spostrze¿eñ
autora przewodnika, jak¿e trafnie opisuj¹cych dzisiejszy
stan kultury, jej twórców, odbiorców i jej artefakty. To
wszystko sprawia, ¿e cz³owiek doros³y czuje siê zagu-
biony i zdezorientowany w �wiecie mediów, a có¿ do-
piero odbiorca naiwny, dziecko, pozbawione umiejêtno-
�ci selektywnego, czyli �wiadomego korzystania
z wirtualnej rzeczywisto�ci, dla którego silva rerum in-
ternetu jest drog¹ w nieznane, wybieran¹ intuicyjnie, emo-
cjonalnie i wed³ug powszechnie istniej¹cych mód i na-
kazów m³odzie¿owego trendu. Mimo to � nie demoni-
zujmy mediów jako przeciwnika edukacji, zw³aszcza czy-
telniczej, polonistycznej czy jêzykowej m³odego pokole-
nia. Nie wygramy z postêpem technologii komputero-
wej. Spróbujmy zatem znale�æ jego pozytywne aspekty
kulturotwórcze. Nie zapominajmy, ¿e przecie¿ w�ród
kompetencji kluczowych, czyli po³¹czenia wiedzy i umie-
jêtno�ci w radzeniu sobie we wspó³czesnym �wiecie,
obecne jest nie tylko pos³ugiwanie siê jêzykiem ojczy-

stym, ale równie¿ kompetencje informatyczne oraz �wia-
domo�æ i ekspresja kulturalna. Dobrze przeprowadzona
lekcja mo¿e ³¹czyæ i wyeksponowaæ wszystkie te umie-
jêtno�ci i cechy wzorca cz³owieka XXI wieku.ö

dr Magdalena Kubiak
bibliotekarka szkolna
w Gimnazjum w Wicku

WYKORZYSTANA LITERATURA:
§ S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Wyd.
Stentor, Warszawa 2005
§ J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako �ród³o kultury, prze³.
M. Kurecka i W. Wirpsza, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1985
§ Kompetencje nauczyciela polonisty we wspó³czesnej szkole, pod
red. E. Bañkowskiej i A. Miko³ajczuk, Wyd. Wydzia³u Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
§ J. Ortega y Gasset, Bunt mas, prze³. P. Niklewicz, Warszawskie
Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2002
§W. Osmañska-Furmanek i M. Furmanek, Pedagogika mediów, [w:]
Pedagogika pod red. B. �liwerskiego, T. 3, Gdañskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdañsk 2006

Iga Chustak
Szko³a Podstawowa w Wicku,  klasa  5

�ciany
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przedwojenne i te niedawne
Uwa¿aj na �ciany
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