
13. Plan rozwoju programu „Cyfrowa Przyszłość” 

Jarosław Lipszyc

współpraca: Katarzyna Sawko

Projekt  “Cyfrowa  przyszłość”  jest  realizowany  przez  Fundację  Nowoczesna  Polska  od 

października  2011.  Jednym z  celów projektu,  zrealizowanym w pierwszym etapie  ze  środków 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego, było określenie na podstawie istniejących danych stanu 

kompetencji medialnych i cyfrowych w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i 

nauczycieli. Od stycznia 2012 będziemy realizować kolejny etapy projektu. 

W  wyniku  przeprowadzonych  prac  podczas  tworzenia  raportu  „Cyfrowa  Przyszłość” 

zidentyfikowaliśmy  kluczowe  zagrożenia,  wyzwania  i  obszary  działań  związane  z  edukacją 

medialną i informacyjną. 

Przygotowany raport wykazał, iż w polskich warunkach kluczowym działaniem niezbędnym do 

podjęcia w sferze edukacji medialnej jest wypełnienie „białych plam” w stanie wiedzy dotyczącym 

kompetencji  medialnych  polskiego  społeczeństwa.  Fundacja  Nowoczesna  Polska  nie  ma 

organizacyjnych i instytucjonalnych możliwości prowadzenia takich badań, ale powinna zajmować 

klarowne  stanowisko  w  debacie  publicznej  na  rzecz  zainteresowania  i  zaangażowania 

odpowiednich instytucji w przeprowadzanie i finansowanie takich badań. 

Raport  wykazał  także  konieczność  przygotowania  i  wdrożenia  całościowego  i 

komplementarnego programu edukacji medialnej i informacyjnej w oparciu o instytucje publiczne: 

system  edukacji  formalnej,  instytucje  kultury  (w  tym  biblioteki),  media  publiczne,  programy 

wspierania działalności organizacji pozarządowych w sferze edukacji  medialnej i informacyjnej. 

Fundacja  Nowoczesna  Polska  będzie  pracować  na  rzecz  wypracowania  takiego  programu  w 

zakresie swoich możliwości i statusu.  
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W zakresie edukacji formalnej autorzy raportu wskazali cztery główne problemy dotyczące ujęcia 

edukacji  medialnej  w  nowej  podstawie  programowej:  problem  „rozproszenia”  celów  i  treści 

kształcenia, problem definicji edukacji medialnej, problem kontroli i ewaluacji wyników nauczania 

oraz  problem  niedostosowania  do  realiów  zmieniającej  się  technologii  medialnej.  Podobne 

problemy można ekstrapolować na system edukacji nieformalnej – programy instytucji kultury i 

organizacji  pozarządowych  nie  są  oparte  o  stan  wiedzy  na  temat  rzeczywistych  potrzeb 

kompetencyjnych (gdyż wiedzy takiej,  w związku z brakiem badań,  praktycznie nie  mamy) co 

powoduje  działania  wyrywkowe,  ograniczone  do  poszczególnych  pól  kompetencji  bądź 

ograniczone geograficznie.

W związku z powyższym zespół Fundacji Nowoczesna Polska opracował plan działania na rok 

2012 obejmujący następujące sfery aktywności:

* Przygotowanie katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych w oparciu o koncepcję 

„konwergencji kompetencji”; 

*  Przygotowanie  zestawu  podstawowych  materiałów  dydaktycznych  obejmującego  całość 

zagadnień zdefiniowanych w katalogu;

* Stworzenie portalu edukacji medialnej i informacyjnej umożliwiającego instytucjom kultury 

swobodne i intuicyjne komponowanie projektów edukacyjnych w oparciu o stworzone zasoby 

dydaktyczne;

*  Przygotowanie  programu  szkoleń  dla  liderów  instytucji  kultury  planujących  wdrażanie 

programów edukacji medialnej i informacyjnej.

Przygotowanie pełnego i aktualnego katalogu kompetencji medialnych, które powinni posiadać 

obywatele w rozbiciu na grupy wiekowe (w tym w ramach kształcenia przez całe życie) zgodnie z 

koncepcją  „konwergencji  kompetencji”  musi  obejmować  całość  kompetencji  medialnych  i 

informacyjnych. W szczególności katalog musi obejmować kompetencje związane z:

a) oceną wiarygodności treści;

b) świadomym i krytycznym odbiorem treści medialnych;

c)  komunikacją  interpersonalną  zapośredniczoną  przez  media,  w  szczególności  tradycyjne 

media masowe (prasa, radio, kino, telewizja) i internet;
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d) rozumieniem budowy przekazów medialnych oraz celów, które realizują;

e) wykorzystaniem, tworzeniem i dystrybucją treści;

f) znajomością i  przestrzeganiem prawa (w tym m. in. Ustawy o prawie autorskim, Ustawy 

prawo telekomunikacyjne, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy prawo prasowe i in.);

g) ochroną prywatności i bezpieczeństwem korzystania z mediów.

Katalog będzie zbudowany w oparciu o podział na grupy wiekowe. Zdajemy sobie sprawę, że w 

miarę  zmian  w  środowisku  komunikacyjnym i  polepszania  się  stanu  wiedzy  na  temat  potrzeb 

edukacyjnych z zakresu kompetencji medialnych i informacyjnych będzie zachodzić konieczność 

ewaluacji i modernizowania katalogu. Pierwsza taka ewaluacja taka zaplanowana jest na rok 2013 i 

będzie przeprowadzona w miarę dostępnego finansowania. 

Jak  wykazał  raport  “Cyfrowa  przyszłość”  kolejnym  krokiem  po  wypracowaniu  katalogu 

kompetencji  na  drodze  do  skutecznego  wdrożenia  edukacji  medialnej  w  instytucjach  kultury 

powinno być stworzenie bazy materiałów dydaktycznych udostępnionych nieodpłatnie. Baza taka 

powinna  być  w  przyszłości  rozwijana  i  dostosowywana  do  zmieniających  się  potrzeb 

użytkowników. 

Materiały dydaktyczne zostaną opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 

-  Na  tych  samych  warunkach  3.0  Polska,  co  oznacza,  że  będzie  można  je  swobodnie 

wykorzystywać,  kopiować,  rozpowszechniać  i  dostosowywać  do  własnych  potrzeb.  Każdy  z 

modułów edukacyjnych składać się będzie z: materiałów dla ucznia (w tym materiałów graficznych 

i multimedialnych), scenariuszy zajęć dla trenera oraz testów sprawdzających. Scenariusze zakładać 

będą realizowanie zadań zarówno indywidualnie, jak i w pracy grupowej. Wszystkie scenariusze 

będą zakładały wykorzystanie technologii informacyjnych dla realizacji zadań. Zakres kompetencji 

medialnych kształtowanych w ramach projektu będzie zgodny z najnowszymi trendami w myśleniu 

o  roli  edukacji  medialnej  w  budowaniu  społeczeństwa  informacyjnego  i  wytycznymi  Komisji 

Europejskiej. 

Etap  ten  będzie  realizowany  w  miarę  dostępnego  finansowania.  W  przypadku  uzyskania 
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cząstkowego  wobec  zakładanego  finansowania  realizacja  projektu  będzie  skoncentrowana  na 

priorytetach:  stworzeniu  portalu  i  zapewnieniu  niezbędnego minimum zasobów dydaktycznych, 

wraz z opracowaniem planu rozwoju i wzbogacania tych zasobów w przyszłości. 

Równolegle do tworzonych zasobów dydaktycznych powstanie przyjazna użytkownikom oraz 

autorom tworzącym treści platforma internetowa, na której w wygodny i przystępny sposób można 

będzie  publikować  oraz  wykorzystywać  materiały  dydaktyczne.  Będzie  oferowała  szereg 

funkcjonalności  ułatwiających  przekazywanie  wiedzy  za  pośrednictwem  sieci.  Platforma  do 

redagowania  treści  (bazująca  na  platformie  redakcyjnej  biblioteki  Wolne  Lektury)  umożliwi  z 

jednej strony wygodną pracę autorów nad materiałem za pomocą wizualnego edytora, a z drugiej 

będzie umożliwiała automatyczne tworzenie różnych formatów gotowych plików. Pozwoli to na 

dostarczenie internautom gotowych materiałów w sposób wygodny, użyteczny i dostępny – będą 

mieli wybór pomiędzy korzystaniem z treści online w przeglądarce internetowej, ściągnięciem pliku 

PDF  na  swój  komputer  a  wgraniem  e-booka  do  czytania  na  przenośnym  tablecie  czy  innym 

urządzeniu mobilnym. 

Platforma  redakcyjna  stworzona  zostanie  przy  wykorzystaniu  strukturalno-semantycznego 

języka WL- XML, który powstał na potrzeby opracowywania tekstów źródłowych dla biblioteki 

internetowej Wolne Lektury. Wykorzystanie tej samej technologii do przygotowywania materiałów 

edukacyjnych  pozwoli  na  wykorzystanie  narzędzi  do  automatycznej  konwersji  do  formatów 

wynikowych i umożliwi rozbudowę funkcjonalności internetowej platformy. 

Materiały  dydaktyczne  będą  mogły  być  wdrażane  w  praktyce  w programach  edukacyjnych 

przez szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje edukacyjne. Dzięki pracy ekspertów oraz 

instytucji zaangażowanych dobrane zostaną najbardziej skuteczne narzędzia realizacji programu – 

czyli  najlepsze  rozwiązania,  które  pozwolą  na  zwiększenie  kompetencji  medialnych  młodych 

obywateli,  niwelowanie luk pomiędzy samymi uczniami oraz pomiędzy pokoleniami uczniów i 

nauczycieli (także w oparciu o model współpracy w nauczaniu między nimi) oraz zwiększanie ich 

potencjału  kulturowego  i  społecznego.  Wykonana  przez  Fundację  Nowoczesna  Polska  analiza 

wykazała, iż stan edukacji medialnej w Polsce znacząco odbiega od standardów nie tylko krajów 

takich  jak  Wielka  Brytania  czy  Kanada,  ale  także  krajów naszego  regionu,  jak  Węgry.  Skutki 
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zaniedbywania edukacji medialnej widzimy już dziś – są to m.in. brak krytycznego podejścia do 

przekazów  medialnych  zarówno  wśród  odbiorców,  jak  i  twórców  mediów;  codzienne,  ale 

nieuświadomione  powszechnie  zagrożenia  dla  prywatności;  ogromne  dysproporcje  między 

zachowaniami akceptowanymi społecznie a prawem itd.

By nie zwiększać cyfrowej przepaści między pokoleniami nie możemy zapominać, że edukacja 

medialna  nie  dotyczy  tylko  młodzieży  szkolnej.  Proponowany  program  ma  za  zadanie 

przygotowanie  zestawu  narzędzi  pozwalających  na  szybkie  i  skuteczne  wdrażanie  programów 

edukacji  medialnej  w  praktyce  działania  instytucji  kultury  i  organizacji  pozarządowych.  Z 

perspektywy systemu formalnej i nieformalnej edukacji program powinien wspierać dostępne oraz 

tworzyć  nowe  narzędzia  i  strategie  w  zakresie  dobrych  praktyk,  a  także  promować  wymianę 

zasobów i doświadczeń między instytucjami edukacyjnymi - państwowymi i społecznymi. 
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