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Założenia programu „Cyfrowa przyszłość” po raz pierwszy zaczęliśmy budować 
jeszcze w roku 2009. Po ponad roku przygotowań koncepcyjnych wykonaliśmy pierw-
szy krok, a dziś oddajemy w Państwa ręce niniejszy raport. Nie jest on wyczerpują-
cym opisem stanu edukacji medialnej i kompetencji medialnych Polaków – to wy-
magałoby szeroko zakrojonych badań, których jak na razie nikt nie przeprowadził. 
Nie jest również zbiorem gotowych recept i rozwiązań przygotowanych do wdrożenia 
– na te jest zdecydowanie za wcześnie.

Jest to raport otwarcia, a nie końcowy.

Naszym celem było zebranie i rzetelne opisanie w jednym dokumencie dostępnej 
wiedzy na temat edukacji medialnej i informacyjnej – identyfikacja białych plam, 
analiza dostępnych rozwiązań na przykładach innych krajów, wreszcie wstępne 
zdiagnozowanie potrzeb i przygotowanie planu do dalszego rozwoju projektu Funda-
cji Nowoczesna Polska „Cyfrowa Przyszłość”.

Wnioski wypływające z lektury raportu świadczą przede wszystkim o tym, 
że w sferze edukacji medialnej borykamy się z licznymi, wzajemnie nakładającymi 
się problemami. Brak jest kompleksowych badań, które opisałyby stan kompeten-
cji medialnych i informacyjnych Polaków. Brak ten jest szczególnie doskwierający 
w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej. Bez tej wiedzy nie jest możliwe zaprogra-
mowanie i wdrożenie edukacji medialnej na szeroką skalę – po prostu nie wiemy 
nawet czego należy uczyć.

Choć edukacją medialną zajmuje się wiele instytucji, zarówno publicznych 
jak i prywatnych, to żadna z nich nie posiada planu kształcenia kompetencji medial-
nych Polaków niezbędnych w czasach społeczeństwa informacyjnego. Nakładające się 
w tej sferze kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (zresztą 
nie uwzględnionego w niniejszym raporcie, gdyż w czasie tworzenia odpowiednich 
rozdziałów MAiC jeszcze nie istniało) powodują pewne rozmycie odpowiedzialności.

Podobnie jest na innych poziomach instytucji państwa. Swoje działania w za-
kresie edukacji medialnej realizują i media publiczne, i Narodowy Instytut Audio-
wizualny, i instytucje samorządowe, ale są to działania nieskoordynowane i w du-
żej mierze oparte na intuicjach. W efekcie nie zawsze dają one szansę na realną 
społeczną zmianę.
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Sytuacji nie poprawia fakt, że rozmawiając o edukacji medialnej i informacyjnej 
bardzo często nie rozumiemy czym ona jest i czemu służy. Wielość tradycji badaw-
czych powoduje, że co innego mają na myśli medioznawcy, co innego informatycy, 
a jeszcze co innego pedagodzy. Dlatego pierwszy rozdział raportu poświęciliśmy 
wyklarowaniu kwestii definicyjnych. Nie są to bynajmniej jałowe rozważania teo-
retyczne: stwierdzenie faktu, że we współczesnym świecie za konwergencją mediów 
postępuje konwergencja kompetencji, niesie ze sobą wnioski praktyczne. Skoro kom-
petencji związanych z wykorzystywaniem technologii komunikacyjnych, rozumie-
niem, krytycznym odbiorem i tworzeniem informacji w formie zarówno tekstowej 
jak i audiowizualnej, wreszcie znajomością i stosowaniem prawa mediów czy tych 
związanych z bezpieczeństwem informacyjnym oraz ochroną prywatności w zme-
dializowanym świecie nie można od siebie rozdzielić, to także programy edukacyjne 
muszą być budowane w sposób holistyczny.

Przykłady ze świata mogą służyć jako wskazówki do budowania takich progra-
mów w oparciu o istniejące już w Polsce instytucje i tradycje. Najlepsze wyniki osią-
gnięto tam, gdzie budując programy edukacji medialnej, opierano się na dobrze za-
korzenionych tradycjach. W przypadku Wielkiej Brytanii są to szkoły, Francji – silne 
instytucje kultury, a na Węgrzech tradycja edukacji filmowej. Rozwiązania dla sys-
temu edukacji formalnej muszą być wypracowane wspólnie w znacznie szerszym 
gronie, obejmującym właściwe ministerstwa, instytucje edukacyjne i niezmiernie 
aktywny w sferze edukacji medialnej i informacyjnej sektor pozarządowy.

Przygotowanie tego raportu umożliwiło nam opracowanie założeń do dalszego 
rozwoju programu „Cyfrowa Przyszłość”. Kolejnym jego etapem będzie przygotowa-
nie katalogów kompetencji rozpisanych na grupy wiekowe. Na ich bazie rozpocznie-
my budowanie pierwszych zasobów edukacyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że będą to 
prace pionierskie i z góry zakładamy, że będą się one szybko dezaktualizować. Świat 
komunikacji zapośredniczonej przez media zmienia się w tempie uniemożliwiają-
cym zbudowanie w sferze edukacji medialnej kompletnego zasobu dydaktycznego 
– nasze potrzeby informacyjne zmieniają się tak szybko, że jakikolwiek sztywny i za-
mknięty system po prostu nie będzie w stanie odpowiednio szybko na te zmiany 
reagować. Zmienia się również nasz stan wiedzy na temat kompetencji medialnych 
polskich obywateli. W miarę jak „badawcze białe plamy” będą wypełniane treścią, 
niezbędne będzie wprowadzanie do naszych planów zmian i korekt.
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Dlatego projekt „Cyfrowa przyszłość” zaplanowaliśmy jako projekt otwarty. 
Wszystkie materiały – włącznie z niniejszym raportem – dostępne są i będą na wolnej 
licencji CC BY-SA, co umożliwi instytucjom publicznym i niepublicznym ich swobod-
ne wykorzystywanie. Struktura przygotowanego katalogu kompetencji będzie wręcz 
zapraszała do wprowadzania aktualizacji, poprawek i rozszerzeń. Żaden pojedynczy 
projekt nie rozwiąże problemu kształcenia kompetencji medialnych i informacyj-
nych polskiego społeczeństwa. Naszą ambicją jest, by praca wykonana w Fundacji 
Nowoczesna Polska była kamykiem poruszającym lawinę inicjatyw i rozwiązań, tak-
że w sferze polityki państwa.

To ostatnie jest tym istotniejsze, że prowadzone są obecnie szeroko zakrojone pro-
gramy cyfryzacji dziedzictwa kultury, instytucji kultury, administracji publicznej, 
wreszcie szkół. W dość naturalny sposób wysiłki koncentrują się na działaniach dają-
cych policzalne rezultaty: dostarczyć więcej komputerów, sfotografować więcej archi-
wów. Takie dane dobrze wyglądają w tabelach. Problemem zawsze są jednak rzeczy 
niepoliczalne: czy potrafimy obsłużyć te komputery? Czy umiemy i chcemy korzy-
stać z cyfrowych muzeów i bibliotek? Diagnoza Społeczna 2009 wykazała, że wzrasta 
odsetek osób mających fizyczny dostęp do technologii informacyjnych, ale nie po-
trafiących wykorzystać ich możliwości. Ten trend zapewne można odwrócić, ale wy-
magałoby to zaangażowania instytucji państwa właśnie w te miękkie, niepoliczalne, 
kompetencyjne programy.

Pierwsze jaskółki już widać: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ze wsparciem ze strony m.in. ruchu Obywatele Kultury, ma silną wolę zajęcia się 
edukacją medialną poprzez przeznaczenie środków na realizację badań i pilotażo-
wych projektów. Jeśli w kolejnych latach pójdzie za tym adekwatne finansowanie 
programów edukacyjnych organizacji pozarządowych i instytucji kultury, to będzie 
można mówić o przynajmniej częściowym sukcesie. Gorzej wyglądają perspektywy 
w systemie szkolnictwa formalnego – obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej 
nie ma planów wdrożenia edukacji medialnej w szerszym stopniu, a poprzez powolny 
cykl zmian w podstawach programowych już dziś uczymy dzieci umiejętności irrele-
wantnych bądź przestarzałych (z naczelnym przykładem uczenia na lekcjach obsługi 
myszki komputerowej w sytuacji, w której dzieci po pierwsze już dawno to umieją, 
a po drugie coraz częściej korzystają nie z myszki, a z ekranów dotykowych). Miej-
my nadzieję, że ta sytuacja – także pod wpływem rozpoczęcia realizacji programu 
„Cyfrowa szkoła” mającego na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów 
ostatnich klas szkół podstawowych – szybko się zmieni.
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Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wspomogli 
nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz – rzecz oczywista – autorów niniejszego 
opracowania koniecznie muszę wymienić jeszcze kilka osób. Prace nad „Cyfrową 
przyszłością” nie rozpoczęłyby się bez inspiracji i wsparcia ze strony Edwina Ben-
dyka, Piotra Waglowskiego i innych członków Rady Fundacji Nowoczesna Polska. 
Bardzo dziękuję zespołowi Fundacji, w szczególności Dorocie Góreckiej, Magda-
lenie Biernat i Marcie Kierepce, które włożyły ogromny wysiłek w doprowadzenie 
tego zadania do szczęśliwego końca. Nieoceniona była pomoc Kamila Śliwowskiego, 
który ciężko pracował na to, by przedsięwzięcie to w ogóle się rozpoczęło na etapie 
prac koncepcyjnych. Na osobne słowa podziękowania zasługują także ciała zbiorowe, 
których zaangażowanie w sprawę edukacji medialnej było dla nas wskazówką: pra-
ce koncepcyjne Komitetu ds. UNESCO, który od lat wprowadza tematykę edukacji 
medialnej w sferę publiczną; wieloletnie już wysiłki Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, która nie wyobraża sobie istnienia mediów publicznych bez wykształconych, 
świadomych i krytycznych odbiorców tych mediów; Obywatele Kultury, dla których 
od początku jasne było znaczenie edukacji medialnej; wsparcie Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, który umożliwił nam kontynuację tego projektu. W szczególności 
na podziękowania zasługuje cały zespół Narodowego Instytutu Audiowizualnego, 
który sfinansował i patronował niniejszemu zadaniu.


