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Każdy z nas tworzy swoją własną, osobistą 
mitologię z części oraz fragmentów 
informacji wyłuskanych ze strumienia 
mediów i przekształconych w zasoby, 
dzięki którym nadajemy sens naszemu 
życiu codziennemu.

Henry Jenkins

Wstęp

Współczesna edukacja estetyczna obejmuje trzy wzajemnie przenikają-
ce się obszary kulturowe. Są to: sztuka tradycyjna o uznanych i zweryfiko-
wanych wartościach artystycznych, określana także mianem sztuki wyso-
kiej, kultura popularna i kultura medialna1.

Od kilkunastu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny proces rozwoju 
technologii informatycznej, co szczególnie wzmacnia i rozszerza przekazy 
kultury popularnej i zmienia konteksty odbioru sztuki tradycyjnej. Proces 
ten jest badany i rozważany przez wielu współczesnych specjalistów: kultu-
roznawców, medioznawców i pedagogów. Ci ostatni doceniają wagę prze-
mian kulturowych wywołanych nowymi technologiami, podkreślając ich 
znaczenie w wychowaniu i samowychowaniu dzieci i młodzieży. Jak stwier-
dził Zbyszko Melosik:

Technologia staje się dla człowieka jednym z decydujących układów odniesie-
nia w konstruowaniu własnej tożsamości i życia. Jest częścią matrycy stworzonej 
przez interakcje wolności i zniewolenia, podmiotowości i podporządkowania ma-
trycy, z której nie można wyjść2.

1 Według M. Wrońskiej kultura medialna w rozumieniu obiektywnym to dotychczasowy doro-
bek w zakresie mediów (urządzenia hardware, produkty, software) oraz w rozumieniu subiektyw-
nym – właściwość człowieka, jego aktywność, poziom rozwoju intelektualnego i moralnego. Por.: 
M. Wrońska, Kultura medialna w kontekście edukacyjnym, [w:] D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), 
Kultura Popularna – Tożsamość – Edukacja, Kraków 2010, s. 200.

2 Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 
2013, s. 411.
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Media – najbardziej dynamiczny, wręcz inwazyjny czynnik kulturo-
twórczy, przenikający wszystkie sfery życia, konstytuują wszechogarniającą 
reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywi-
stością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości 
kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus rzeczywistości, 
oferuje wyzwolenie od jej reguł i nacisków aż do pełnej wolności tworzenia.

Jednocześnie samorealizacja w hiperprzestrzeni sprzyja zagrożeniu jed-
nowymiarowością istnienia. Człowiek zaistnieje, kiedy zostanie zaapliko-
wany na różnych internetowych kontach i portalach3. Istniejący poprzez 
swoje aplikacje i wchodzący coraz częściej w relacje ze światem poprzez 
media człowiek odczuwa bezradność i zagubienie, gdy jakiegoś problemu 
nie może rozwiązać z powodu braku dostępu do technologii czy po prostu 
dostępu do sieci.

Henry Jenkins w swojej koncepcji kultury konwergencji wyjaśnił i upo-
rządkował wiele zjawisk kulturowo-medialnych, ujawniając przestrzeń ak-
tywności odbiorcy i jej znaczenie w relacji producenci mediów – adresaci. 
Pojęcie konwergencji wyjaśnił jako „przepływ treści pomiędzy różnymi 
platformami medialnymi, współpracę różnych przemysłów medialnych 
oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów”4.

Wzrastająca aktywność odbiorców może zmienić proporcje w relacji 
producenci mediów – adresaci ze względu na ich udział we współtworzeniu 
kultury. Trudno takiej perspektywy nie wykorzystać jako zaproszenia do 
dialogu pedagogów teoretyków i praktyków, artystów i estetyków.

Szósta monografia w serii o sztuce i wychowaniu, zainspirowana i wy-
dana staraniem Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Łódzkiego, 
zawiera prezentację stanowisk i doświadczeń różnych środowisk akademic-
kich w kraju wnoszących wkład w rozwój teorii wychowania estetycznego 
XXI wieku.

W przedstawionym tomie wyróżniono dwie części. Pierwsza zawie-
ra teksty autorów, którzy przedmiotem swoich rozważań uczynili sztukę 
tworzoną bądź współzależną od medialności na etapie tworzenia lub upo-
wszechniania. Teksty zawierają wiele przesłanek lub postulatów dla wycho-
wania.

3 Stanowisko J. Ellula, opisane w: Z. Melosik, Kultura popularna…, s. 410–411.
4 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, 

M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 9.
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W części drugiej przedstawiono rozważania o problemach i możliwo-
ściach edukacji estetycznej realizowanej w sytuacjach przenikania starych 
i nowych mediów. Z uwagi na znaczenie inicjacji kulturalnej dzieci wydzie-
lono niewielką ale bardzo istotną część publikacji dotyczącą wczesnej edu-
kacji estetycznej z wykorzystaniem starych i nowych mediów.

Ceniony medioznawca Lev Manovich uznał, że nowe media są zwiastu-
nem znacznie szerszego procesu kulturowej rekonceptualizacji5. Zatem za-
angażowane uczestnictwo w tym procesie pedagogów sztuki jest oczywiste.

Mirosława Zalewska-Pawlak

5 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.
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Media a sztuka muzyczna

Media, jako wszechobecne w niemal wszystkich obszarach działalności 
człowieka, sprawiają, że ewolucji podlega nie tylko sam przekaz, ale i jego 
przedmiot, a także podmioty uczestniczące w medialnej komunikacji. Roz-
patrując rolę mediów w ewolucji sztuki muzycznej, lub bardziej technicznie 
– w ewolucji komunikatu muzycznego, należy rozpatrzyć, na jakich etapach 
„życia” muzyki nowe media odgrywają znaczącą rolę w jej kształtowaniu, 
a przez to – w kształtowaniu nowej świadomości społecznej w zakresie wy-
znaczonym oddziaływaniem tej właśnie dziedziny sztuki.

Na najogólniejszym poziomie rozważań możemy wyodrębnić trzy etapy 
„życia” współczesnego przekazu muzycznego: tworzenie, rozpowszechnia-
nie i odbiór. Odpowiadają one trzem obszarom zauważalnej ingerencji me-
diów w taki przekaz: konstruowanie komunikatu, jego przekaz oraz percep-
cja. Najbardziej oczywistym skojarzeniem mediów z muzyką jest ich udział 
w drugim z wymienionych ogniw, a więc rozpowszechnianiu muzyki jako 
komunikatu, co stanowi naturalną funkcję mediów. Konwergencja mediów 
na tym etapie widoczna jest głównie w masowości przekazu, który uwolnio-
ny od fizycznego nośnika, jakim jest np. płyta, pozwala na nieograniczone 
zwielokrotnianie i jednoczesne współistnienie tak zwielokrotnionego prze-
kazu w przestrzeni wyznaczonej obecnością sieci teleinformatycznej. Tech-
nologia, która tak zmieniła możliwości rozpowszechniania m.in. muzyki, 
zgodnie z fundamentalną zasadą determinizmu technologicznego1, wypły-
wającą bezpośrednio z macluhanowskiego przekonania o dwukierunkowo-
ści oddziaływań narzędzi i ich użytkowników, stwarza warunki do zmiany 
świadomości jej użytkownika. Takie działanie, skoncentrowane na umożli-
wieniu lub ułatwieniu kontaktu z komunikatem artystycznym, opisywał już 

1 Por.: K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, 
s. 118.
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Stefan Szuman, nazywając ją „udostępnianiem”2 i określając jako warunek 
niezbędny dla podniesienia kultury estetycznej społeczeństwa poprzez in-
dywidualny kontakt z dziełem sztuki. Owszem, dzieło sztuki w rozumieniu 
Szumana to nie kolejna jego kopia, dostępna w powszechnie funkcjonują-
cych mediach, ale oryginalne, jedyne i niepowtarzalne dzieło, noszące ślady 
pracy swego twórcy, pamiętające jego dotyk. Współczesne dzieło muzyczne 
nie pozwala jednak na tak jednoznaczne rozgraniczenie kategorii oryginału 
i kopii. Nośnikiem współczesnego dzieła sztuki muzycznej bywa bowiem 
często przestrzeń wirtualna, dla której pojęcie jedynego oryginału jest obce, 
a dowolna jego kopia jest tożsama z oryginałem.

Czy drugi warunek Szumana, nazwany przez niego „uprzystępnia-
niem”3, również jest udziałem nowych mediów? Jeśli utożsamimy docho-
dzenie do prawdy z dialogiem, czyli przekazem wiedzy, wymianą poglądów, 
wątpliwości, to współczesne media w znakomity sposób umożliwiają takie 
działania. Nieskrępowany kontakt z innymi użytkownikami kanałów prze-
kazu medialnego, a przede wszystkim z tymi, którzy mają podobne zainte-
resowania, pozwala na nieograniczoną wymianę myśli i poglądów, co po-
zwala sprawić, by dzieło sztuki, będące przedmiotem takiej wymiany myśli, 
stało się bardziej czytelne i zrozumiałe. Taki udział mediów należy zatem 
uznać za ewidentnie wspierający udział muzyki w kształtowaniu świado-
mości odbiorców (a więc wspierający wychowanie przez sztukę) w zakresie 
jej podstawowego, szumanowskiego warunku: upowszechniania. Warunek 
ten, mimo upływu czasu, nie stracił na swojej wadze i wciąż uważany jest za 
niezbędny, o czym pisze chociażby Henryk Depta:

ciągle aktualne i ważne są te rozważania Stefana Szumana, które poświęcone 
zostały udostępnianiu i uprzystępnianiu sztuki, czyli temu, co określamy jako wy-
chowanie do (dla) sztuki4.

Udział mediów w przekształcaniu innego ogniwa – tworzenia – jest nie-
co bardziej złożony. Tutaj determinizm technologiczny również każe roz-
patrywać nowe, technologiczne aspekty tworzenia, łącznie ze zmianą świa-
domości jej użytkowników (czyli twórców), jako elementy kształtujące się 
wzajemnie.

2 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, wyd. 3 uzupełnione, Warszawa 1975, s. 115.
3 Ibidem, s. 119.
4 H. Depta, O wychowanie estetyczne na miarę naszych czasów, [w:] K. Pankowska (red.), Sztuka 

i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Warszawa 2010, s. 30.
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Łatwość upowszechniania treści tworzonych amatorsko prowokuje do 
podejmowania takich prób. Czy możemy jednak mówić w tym przypadku 
o szlachetnym dyletanctwie, w rozumieniu Stefana Szumana sprzed ponad 
półwiecza?5 Swoją koncepcję oparł wszak na założeniu, które na naszych 
oczach się rozpada:

jednostki wybitnie uzdolnione, zawodowo wykształcone i specjalizujące się 
w danej gałęzi sztuki stają się artystami, czyli producentami, a reszta społeczeń-
stwa w charakterze odbiorców korzysta z ich twórczej pracy6.

Kultura uczestnictwa, jako masowy już przejaw kultury konwergencji, 
zmienia tę perspektywę. Ale czy zmieniły się powody podejmowania ta-
kiego twórczego działania? Szuman ujmuje je w sposób skrajnie dwubie-
gunowy: zamiłowanie albo próżność, które każą odróżnić dyletanctwo 
szlachetne od niepożądanego. Czy również te kryteria ulegają zatarciu wo-
bec rewolucyjnych przeobrażeń mediów? Jeśliby chcieć podtrzymać szu-
manowskie kryteria, należałoby krytycznie ocenić kulturę partycypacji. 
Tymczasem oprócz niewątpliwego zalewu egocentrycznej tandety, obecnej 
na YouTube, Facebooku czy na niezliczonych blogach, daje się z bezmiaru 
Internetu wyłowić przejawy wartościowej twórczości amatorskiej, która bez 
tej odrobiny próżności nie trafiłaby na publiczne fora. Może zatem rzecz 
nie w tym, by potępić chęć zaistnienia i dostrzeżenia twórcy-amatora przez 
masową publiczność, ale w tym, by zmiękczając czarno-białą aksjologicz-
ną perspektywę, nie zachwiać zbytnio proporcji pomiędzy zamiłowaniem 
a próżnością.

Potencjał nowych technologii w zakresie tworzenia muzyki nie obja-
wia się tylko demonopolizacją profesjonalnego nadawcy. Służy ona także 
wsparciem aktywnym odbiorcom, chcącym podjąć trud tworzenia dzięki 
informatycznym narzędziom wspomagającym ten proces. Różnie można 
jednak interpretować określenie „wspomaganie”. Trudno bowiem jedno-
znacznie wyznaczyć granicę pomiędzy pomocą a wyręczaniem. Maszyna, 
realizując algorytmy działania narzucone jej przez autora oprogramowania, 
przejmuje w ten sposób na siebie część ciężaru tworzenia i staje się współ-
twórcą. Nie ustalimy procentowego wkładu inwencji twórczej czy choćby 
pracy każdego ze współtwórców, co każe nazywać współtwórcą również 
takiego użytkownika technologii komputerowej, którego wkład w osta-
teczny kształt dzieła muzycznego jest ledwie symboliczny. Ponieważ jed-

5 Pierwsze wydanie książki Szumana O sztuce i wychowaniu estetycznym pochodzi z 1960 roku.
6 S. Szuman, O sztuce…, s. 157.
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nak technologia nie wywalczyła sobie jeszcze praw do traktowania równo-
prawnego z jej użytkownikiem, powszechnie mniema się, że technologia 
jest w procesie tworzenia jedynie narzędziem, a człowiekowi przysługuje 
wyłączne miano twórcy. Pomija się przy tym zwykle wkład autorów opro-
gramowania, pojmowany jako zaprojektowanie jedynie narzędzia, i rzadko 
dostrzega się jego niezbędną, merytoryczną część, dzięki której użytkow-
nik-amator otrzymuje do dyspozycji muzyczne „półprodukty”, a to wyręcza 
go oraz uzupełnia niedostatki w jego wiedzy i umiejętnościach.

Kim zatem jest twórca, który korzystając z technologicznego wspo-
magania, może za pomocą kilku kliknięć połączyć przypadkowo wybrane 
elementy w całość, uzyskując efekt odbierany jako utwór muzyczny? Nie 
możemy mu odebrać przynależnego miana twórcy, jednak samo znaczenie 
pojęcia „twórca” musimy potraktować wówczas dużo szerzej niż w przy-
padku Mozarta czy Chopina – musimy to pojęcie mocno zdewaluować. Ta 
właśnie dewaluacja jest więc skutkiem m.in. powstania nowych, elektro-
nicznych technologii medialnych, które z jednej strony ułatwiają tworzenie, 
z drugiej zaś – umożliwiają je zupełnym dyletantom, niekoniecznie w ich 
szlachetnej, szumanowskiej odmianie, którzy bez narzędzi technologicz-
nych nie byliby w stanie „skomponować” Wlazł kotek na płotek.

Ostatnie z zaproponowanych tu ogniw przekazu muzycznego, czyli od-
biór, również zmienia się w związku z wpływem nowych mediów. Model 
aktywnego odbiorcy, wobec szczegółowego skupienia się na nim przez Jen-
kinsa, nie wymaga żadnych doprecyzowań, a jedynie odesłania do lektury 
wielokrotnie cytowanej tu pozycji. Zauważmy jedynie, że podział, którego 
dokonał Szuman, na artystów-producentów oraz resztę społeczeństwa-od-
biorców, korzystających z pracy tych pierwszych, zakładał, że by „awan-
sować” do grupy producentów, należy najpierw długo praktykować jako 
odbiorca, a w szczególnym przypadku sztuki muzycznej – jako twórczy 
odtwórca7. Nie musimy jednak się obawiać topnienia szeregów odbiorców, 
którzy – także dzięki technologicznym udogodnieniom – masowo będą 
„awansować” do grupy producentów. Niezbyt często bowiem zdarzają się 
przypadki twórców niezainteresowanych żadną inną sztuką poza własną. 
Artyści zatem są raczej tylko „podzbiorem” grupy odbiorców, jej elitą.

Rozwój technologiczny mediów spowodował również ogromne zmiany 
ilościowe w zakresie odbioru sztuki: wielość oferty, jej zasięg, różnorodność 
kanałów przesyłowych nie dają się porównać z żadnym wcześniejszym okre-

7 Ibidem, s. 168–171.
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sem. Odbiorca nie musi podejmować większego wysiłku, aby dotrzeć do 
odpowiadającego jego gustom przekazu czy repertuaru. Taki brak równo-
wagi, którego rynkową analogią jest dominacja klienta oparta na nadwyżce 
podaży, stwarza sytuację, którą Jenkins zilustrował hasłem „zrób na mnie 
wrażenie”8. Analogia rynkowa jednak w tym miejscu się kończy – nie może-
my liczyć na działanie zdrowej konkurencji, z jednej strony podwyższające 
jakość towarów, z drugiej – obniżające ich ceny. Mechanizm ten bowiem na 
gruncie sztuki pozwala współcześnie zwrócić uwagę ogromu niezupełnie 
kompetentnej publiczności na dokonania artystów skupiających się właśnie 
na „robieniu wrażenia”. W ogromnej masie artystycznych dokonań potra-
fią oni osiągnąć przychylność słuchacza dzięki swojej odrębności, kontro-
wersyjności, oryginalnej koncepcji, której przejawy są na tyle zauważalne 
czy wręcz spektakularne, że pozwalają na łatwą identyfikację z ewidentnym 
rodzajem kontestacji wobec panujących wzorców. Taki rodzaj kontestacji 
jest tym łatwiej akceptowany i podzielany, im bardziej skomplikowanej ma-
terii dotyczy. Wówczas efekt zilustrowany przez Jenkinsa hasłem „zrób na 
mnie wrażenie” zyskuje kontekst zawarty w innym haśle, które można by 
ująć w zdanie: nareszcie ktoś pokazał, że te skomplikowane rzeczy można 
pokazać w bardziej zrozumiały i efektowny sposób!

Odbiorca, utożsamiany z klientem na rynku muzycznym, podobnie jak 
w innych obszarach rynku, podlega wpływom reklamy oraz PR-owskich 
zabiegów specjalistów-pośredników kultury, którzy „starają się podać 
w atrakcyjnej, estetycznej formie wszystko to, co zyskuje tym samym war-
tość towaru (kulturowego?)”9.

Działania marketingowe znalazły w nowych technologiach znakomite 
medium, pozwalające na działania ukierunkowane uprzednio rozpoznany-
mi gustami swych klientów. Wybory odbiorcy zaatakowanego tak sperso-
nalizowaną reklamą są utrwalane i całkiem nieświadomie rynek odbiorcy 
kształtowany jest przez zasadę inżyniera Mamonia z filmu Rejs, któremu 
podobały się jedynie melodie, które już raz słyszał. W myśl tej zasady dzia-
łają największe wyszukiwarki internetowe, gromadząc dane na temat gu-
stów klientów i sprzedając te informacje zainteresowanym producentom 
czy firmom reklamowym.

8 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, 
M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 65.

9 M. Moszkowicz, Edukacja artystyczna w epoce estetyzacji i anestetyzacji, [w:] W. Limont, 
K. Nielek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian 
w kulturze, Kraków 2005, s. 28.
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Jednak nawet bardziej wymagający klient rynku muzycznego dysponuje 
tak ogromną ofertą, że zmuszony jest zrezygnować z części swojej samo-
dzielności i kierować się opiniami zasłyszanymi czy przeczytanymi, aby 
móc choć pobieżnie zapoznać się z bogactwem przekazów pozostających 
w kręgu jego zainteresowań. Tę funkcję opiniotwórczą również chętnie 
przyjmują na siebie nowe media, oferując pole do nieskrępowanej dyskusji 
oraz wyrażania opinii wszystkim zainteresowanym taką formą wypowiedzi 
odbiorcom.

W zakresie więc odbioru muzyki nowe media z jednej strony odgrywa-
ją rolę wyjątkowo pozytywną, oferując dostęp do niezmierzonych zasobów 
treści, zaspokajających wszelkie gusty, umożliwiając wymianę poglądów 
i krytykę tych treści. Jednak poprzez to bogactwo potrafią zniechęcić do po-
szukiwań ambitniejszej oferty, skazując mniej zdeterminowanego odbiorcę 
na uśredniony komunikat, obliczony na masowego, a więc mniej wyrobio-
nego odbiorcę, utwierdzając go w bierności i nie próbując sprowokować do 
wysiłku poznawczego, by nie pomniejszyć zysków zależnych od wielkości 
tej mało ambitnej ale wciąż największej grupy odbiorców.

Muzyka znalazła więc w nowych mediach wielkiego sprzymierzeńca, 
oferującego wielość kanałów komunikacyjnych, dzięki którym na masową 
skalę realizować się może szumanowski postulat upowszechniania sztuki. 
Z drugiej jednak strony, łatwość odgrywania roli nadawcy sprawia, że ko-
munikat wartościowy ginie wśród zalewu tandety i kiczu. Relatywnie więc 
udział pożądanej według Szumana sztuki w całościowym przekazie medial-
nym mocno maleje. Dodatkowym tego skutkiem jest swego rodzaju znie-
czulenie odbiorcy, który wobec wszechobecnego przekazu chętnie pozby-
wa się odpowiedzialności w wyborze jego treści, polegając na domniemanej 
kompetencji producenta. Prowadzi to do jeszcze większej infantylizacji kul-
tury, o czym pisze Mirosława Zalewska-Pawlak, wskazując na możliwego 
współwinowajcę takiego stanu rzeczy: inflację w zakresie poziomu wyma-
gań edukacyjnych czy aspiracji kształcenia10.

Sytuacja taka rodzi kolejny paradoks: do miana twórcy może awanso-
wać ktoś, kto – nie mając nic twórczego do przekazania – jedynie publikuje 
własne opinie i preferencje, listę swoich ulubionych treści przekazu. Taki 
przekaz, niekoniecznie artystyczny, jest treścią wielu blogów, a łatwość pu-

10 M. Zalewska-Pawlak, Szkoła początku XXI wieku wobec przestrzeni edukacji estetycznej – stan 
kontrakulturacji, [w:] eadem, A. Pikała (red.), Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej. Projekt 
nadziei, Łódź 2011, s. 45.
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blikacji sprawia, że zachęceni do dzielenia się z innymi, aktywni uczestnicy 
komunikacji nie zauważają, że nie bardzo mają czym się podzielić. Posia-
dając jednak własny gust muzyczny, preferencje, których nie mogą poprzeć 
własną twórczością, poprzestają na tym etapie aktywności artystycznej, pu-
blikując dzieła innych twórców, z którymi w jakimś stopniu się identyfiku-
ją. W ten sposób część aktywnych użytkowników sieci zatrzymuje się na 
drodze awansu z grupy odbiorców do wydzielonej wyraźnie przez Szumana 
grupy artystów, zaspokajając swoje ambicje aktem upublicznienia jedynie 
swoich gustów i opinii.

Obraz świata oparty na jednoznacznej dychotomii, będący podstawą 
rozważań Szumana, nie jest oczywiście aktualnym ujęciem. Kultura kon-
wergencji czy kultura remiksu, rozważana chociażby przez Grzegorza Szta-
bińskiego na sąsiednich stronach niniejszej publikacji, nie ujmuje w ramy 
paradoksu pomieszania ról twórcy i odbiorcy – przeciwnie – uznaje je za 
naturalny przejaw ewolucji. Stąd naturalność opisanych wyżej przykładów 
działań. Stąd również trudność czy wręcz niemożliwość jednoznacznej oce-
ny tych działań. Czy możemy bowiem ocenić ewolucję w jej obiektywnej 
nieuchronności? Ta możliwość przeminęła wraz z opisywanym przez Szu-
mana, prostszym konstrukcyjnie, światem sztuki.

Przeobrażenia, które opisuje Jenkins, nie dotyczą jednak przede wszyst-
kim sztuki. Opisując media oraz przekaz medialny, nie można abstrahować 
od jego treści, stąd oprócz sztuki, w polu rozważań nad konwergencją znaj-
duje się również wiedza. Równie specyficznie rozumiana – jako „dzieło” 
zbiorowe, podlegające podobnym prawom konwergentnej ewolucji, jak ma 
to miejsce w przypadku sztuki. Jenkins przyjmuje za Pierre Lévym pojęcie 
wspólnoty wiedzy i zbiorowej inteligencji, która w swym ogromie niedo-
stępna jest jednostce11. Działania, które w przypadku zbiorowości naukow-
ców stanowiły (i często wciąż stanowią) tylko ideę, zyskawszy nowoczesne 
rozwiązanie formalne w postaci medialnej przestrzeni wirtualnej, pozwoli-
ły zgromadzić wokół wspólnych celów społeczności niemające wiele wspól-
nego ze światem nauki ale niezwykle prężne w poszukiwaniu odpowiedzi 
na nurtujące je problemy. Można powiedzieć, że oprócz oczywistej funkcji 
agregacyjnej, znaczące miejsce zajmuje tu edukacyjny potencjał przynależ-
ności do takiej społeczności.

Zdawać by się mogło, że wykorzystanie takiego potencjału mediów 
w edukacji to tylko kwestia dość krótkiego czasu i niewielkiej dozy wy-

11 H. Jenkins, Kultura konwergencji…, s. 31–32.
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obraźni. Trzeba jednak zauważyć, że to, co konstytuuje wirtualną społecz-
ność medialną, czyli wspólny cel poznawczy, oparty na dobrowolnej chęci 
współudziału i poświęcenia, nie jest powszechnie udziałem społeczności 
szkolnych. Cele edukacji szkolnej, które sprowadzają się do przyswojenia 
określonych zasobów wiedzy zdefiniowanych przez akty prawne12, zdoby-
ciu pożądanych umiejętności oraz ukształtowaniu odpowiednich postaw, 
nie są bowiem oparte na dobrowolności.

Pewną analogię można tu jednak dostrzec i ocalić. O ile Jenkins opisuje 
głównie taki rodzaj konwergencji, który w swoich zamierzeniach jak i efek-
tach ma dotyczyć sukcesu rynkowego, a który można by w związku z tym 
nazwać „konwergencją marketingową”, o tyle sukces edukacyjny mógłby 
definiować nieco inne zjawisko, które można byłoby nazwać „konwergen-
cją edukacyjną”. Posłużyć mogłaby ona skupianiu grupy ludzi (uczniów) 
o wspólnych zainteresowaniach, w celu rozwijania ich wiedzy i umiejęt-
ności poprzez specyficzny sposób pożytkowania ich potencjału. Konwer-
gencja przestrzeni edukacyjnej z przestrzenią medialną nie jest niczym 
nowym, jednak edukacja instytucjonalna, oparta na obowiązku czy wręcz 
przymusie, kłóci się z podstawowym, wręcz konstytutywnym warunkiem 
funkcjonowania mediów elektronicznych, jakim jest niczym nieograniczo-
na wolność w korzystaniu z zasobów medialnych, będąca atrybutem zarów-
no odbiorcy komunikatu jak i jego twórcy. Tak fundamentalna rozbieżność 
wydaje się niemożliwa do przezwyciężenia, przynajmniej we współcześnie 
dominującym modelu polityki edukacyjnej, opartej na systemie nakazo-
wo-rozdzielczym, rodem z innej, minionej na szczęście epoki. Powszech-
ną opinią zatem jest „[pozostawanie szkoły] w opozycji do sfer bytowania 
i kształtowania wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w pozaszkolnym 
obiegu”13.

Zasada dobrowolności stanowi jednak główną determinantę samo-
kształcenia, w którym zarówno poznawane treści jak i forma, w jakiej ta-
kie działania są podejmowane, zależą od samego zainteresowanego nią 
uczestnika. Wybory takie nie muszą być i nie są niezmienne. Profil samo-
kształcenia za pośrednictwem mediów oraz forma uczestnictwa, czy też 
przyjmowane na siebie w takim procesie role, bywają elementem zmien-

12 Aktualnie jest to np.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 2: Podstawa programowa kształ-
cenia ogólnego dla szkół podstawowych, Dz.U. z dnia 18 czerwca 2014 r., poz. 803.

13 M. Zalewska-Pawlak, Szkoła początku XXI wieku…, s. 48.
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nym, negocjowalnym, mogą podlegać ewolucji, ale równie łatwo ulec mogą 
dewaluacji. Samokształcenie ani media, jako narzędzie samokształcenia, 
nie zapewniają optymalnej drogi rozwoju czy optymalnej drogi poznania. 
Przynależna im bowiem wolność oznacza przecież również wolność od ko-
nieczności wyboru drogi najkorzystniejszej czy najefektywniejszej.

Nie jest jednak intencją nowych mediów przejęcie kontroli nad eduka-
cją i pokonanie  na tym polu tradycyjnej szkoły, czy choćby tylko jej atry-
butu – nauczyciela. Konwergencja stanowi na szczęście zaprzeczenie rewo-
lucji, która bezpowrotnie niszczy atrybuty dotychczasowego świata. Polega 
ona raczej na rodzaju symbiozy, a nie na niszczeniu starego porządku dla 
bezwzględnej dominacji nowego. W najprostszej bowiem formie można 
konwergencję mediów tłumaczyć jako zwielokrotnienie kanałów przekazu, 
a nie ich zastąpienie nowszą formą, jako przyrost a nie zamianę, zachowa-
nie dotychczasowych rozwiązań i wzbogacenie ich o nowe, współegzystują-
ce i wzajemnie napędzające się formy przekazu. Jeśli zauważyć w tej właści-
wości element konserwatyzmu, pozwalający zachować  jakieś podstawowe, 
tradycyjne wartości, to zbliży nas to do edukacyjnego perenializmu14, co 
może być dość zaskakujące w myśleniu o nowych, elektronicznych i infor-
matycznych mediach. Dostrzeżenie tego potencjału jest dla edukacji ważne, 
niezależnie od technicznych rozwiązań pozwalających na taką symbiozę. 
Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na przyjazne, a przynajmniej pozba-
wione wzajemnej wrogości, dostrzeżenie możliwości współistnienia lub być 
może nawet współpracy obszarów edukacji instytucjonalnej i pozainstytu-
cjonalnej, opartej na poznaniu za pośrednictwem mediów.

Na podstawie powyższych sądów trudno wyrokować, czy epoka me-
diów elektronicznych wraz z tytułową dla całego tomu konwergencją, zwia-
stuje zmierzch czy może niespotykany rozwój sztuki lub roli artystów. Jeśli 
uznamy, że samo pojęcie sztuki, czy jej wyjątkowej części, jaką jest muzy-
ka, podlega permanentnej negocjacji, to zarówno media jak i zjawisko ich 
konwergencji należy uznać za ich wielkich sprzymierzeńców. Jeśli jednak 
kategorię sztuki, czy może bardziej – jej twórcy, traktować jak wartość sta-
bilną, niepodlegającą okazjonalnym fluktuacjom, nawet tym (lub przede 
wszystkim tym) wynikającym z postępu technologii, wówczas zauważymy 
jednoznacznie destrukcyjny wpływ nowych mediów na aksjologiczny lub 
wręcz ontologiczny aspekt obu pojęć – sztuki i artysty.

14 Por. np.: G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, przeł. A. Kacmajor, A. Su-
lak, Gdańsk 2003, s. 281–293.
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Czy zatem w świecie przyszłości należy spodziewać się końca sztuki, 
która znajdzie swoje erzace w aktywności medialnej? Wśród śmiertelnych 
artystów, przemijających prądów, ulotnych mód, nieprzewidywalnych me-
andrów cywilizacji i jej kapryśnych, konwergentnych zwrotów, stała wyda-
je się tylko zmienność pojęcia sztuki, która w nowych technologiach (być 
może) nie odnajdzie inspiracji do eutanazji, a raczej impuls do powoływa-
nia do życia nowych form. In virtuo…?
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Media and the art of music

Key words: music, media, music education, Szuman, music in media.
Abstract: The text takes into consideration the role of media in the evolution of the art of 

music, or more technically – in the evolution of the musical statement, which 
also tells us about their influence on creating new public awareness to this kind 
of art. Comparing last century’s and current standards of dealing with art, po-
ints to the fact that media influence the directions of the evolution of art among 
others. The author suggests paying attention to the educational potential of 
electronic media and the main concept of the whole publication – convergence.
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Być ze sztuką w kulturze konwergencji

Obszar realny i wirtualny bycia ze sztuką

„Sztuczne światy, takie jak np. sztuka, media elektroniczne czy polity-
ka, tworzą domenę egzystencji podmiotu pomiędzy fikcją a realnością”1. 
Zdaniem Michała Ostrowickiego2, żyjemy w czasach porzucania człowie-
czeństwa realnego w sferze komunikacji funkcjonalnej na rzecz domeny 
wirtualności. Stwarza ona możliwość wieloliniowych połączeń, wielokie-
runkowego pozyskiwania informacji, głównie w Internecie. Wychodząc 
z założenia, że istota natury ludzkiej polega na dążeniu do tworzenia al-
ternatywnej wobec realności, humanistycznej, rzeczywistości człowieka, 
wyrażanej w sztuce czy w obrazach technicznych, wyróżnił on cztery sfery 
kształtowania świadomości podmiotowej: filozoficzną, artystyczną, medial-
ną i technologiczną.

Podmiotowa sfera artystyczna służy emergencji wartości, wyobraźni, 
emocji, ogólnych idei i znaczeń. Wyłania i ujawnia wyobrażenia o świecie 
człowieka. Jest utożsamiana ze zdolnością generowania interpretacji, róż-
norodnych propozycji przynależnych do realności albo z nią współuczest-
niczących.

Sfera podmiotowa medialna służy natomiast symulowaniu rzeczywisto-
ści. Medialna rzeczywistość jest bardziej dostępna dla podmiotu, zwiększa 
realność i przez to zaciera granice między tym co realne, a tym co z założe-
nia ma być realne. U odbiorcy kreuje „symulowany pod kątem socjotech-
nicznym obraz rzeczywistości”3.

Sfera podmiotowa technologiczna służy wytwarzaniu rzeczywistości 
człowieka jako alternatywnej sfery egzystencji. Technologia w odbiorze 
osobowym nie służy budowaniu rzeczywistości, ale wytwarza własną rze-

1 A. Porczak, Wirtualny dotyk, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, Kraków 2005.
2 Ibidem, s. 48.
3 Ibidem, s. 66.
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czywistość elektroniczną. Sfera technologiczna obejmuje i oddziałuje na 
wszystkie rodzaje bytowania podmiotowego, bowiem pozostają one we 
wzajemnych powiązaniach. Przy czym, jak zauważył Ostrowicki4, prze-
strzeń technologiczna jawi się jako rzeczywista emanacja ludzkich dążeń 
i oczekiwań, ponieważ tworzy idealny świat człowieka oparty na elektro-
nice.

Zaproponowana przez Ostrowickiego interpretacja współzależności 
świata rzeczywistego i wirtualnego stanowi odbicie szerszego dyskursu 
filozoficznego, estetycznego i medioznawczego nad światem możliwym, 
światem wirtualnym, światem sztuki i ich powiązaniem ze światem rzeczy-
wistym. Wśród badaczy zjawiska oceny są zróżnicowane i często skrajne. 
David Lewis prezentuje stanowisko najbardziej skrajne w zacieraniu różnic 
między światem rzeczywistym a światem możliwym. Jego zdaniem świat 
aktualny to ten, w którym się znajdujemy.

Z kolei Jan P. Hudzik docenia znaczenie iluzji, która otwiera człowieka 
na doświadczenia wolności i wyborów. Jednak nie zgadza się z propaga-
torami rewolucji wirtualno-technologicznej twierdzącymi, że istnieje coś 
takiego jak wirtualna rzeczywistość. „Każdy telewidz czy internauta jest by-
tem społecznym, jest zawsze ulokowany w określonym czasie i miejscu”5. 
Wskazuje na podmiotowe dyspozycje, które potwierdzają potrzebę blisko-
ści realnego.

W konsekwencji tych różnorodnych stanowisk rozważano kwestię isto-
ty doświadczenia rzeczywistego i wirtualnego oraz ich różnicowanie. Jest 
to kierunek myśli szczególnie bliski pedagogom, jeśli zaś dodamy jeszcze 
kwestię doświadczenia estetycznego, tematyka rozważań staje się niezwykle 
aktualna i potrzebna pedagogom sztuki.

Ryszard W. Kluszczyński charakteryzował doświadczenie wirtualne, 
opisując jego specyficzne cechy6, za które uznał: percepcję multisensorycz-
ną jako czynnik źródłowy, a uzupełniająco: wyobraźnię, pamięć, pragnie-
nie7. Etap zanurzenia zmysłowego określony został mianem teleobecności. 
Jest to moment wejściowy, a więc z natury rzeczy rodzi napięcia między 

4 Ibidem, s. 70.
5 J. P. Hudzik, Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji, [w:] M. Ostrowicki 

(red.), Estetyka wirtualności, s. 70.
6 R. W. Kluszczyński, Światy możliwe – światy wirtualne – światy sztuki. Fragmenty teorii do-

świadczenia rzeczywistości wirtualnej, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, s. 15–24.
7 Ibidem, s. 17.
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istnieniem rzeczywistości realnej i wirtualnej. Inne właściwości doświad-
czenia wirtualnego to odczuwalna przygodność i permanentna zmienność.

Antoni Porczak8, określając cechy doświadczenia wirtualnego, wymie-
nił: interaktywność, digitalność, immersyjność, komunikacyjność. Zazna-
czył, że cechy te wymienia większość badaczy, ale pomniejsza znaczenie 
interaktywnego układu: człowiek – urządzenie techniczne. Pozostałe wy-
mieniane cechy doświadczenia wirtualnego były jego zdaniem obecne w re-
lacjach człowieka z takimi mediami jak kino czy telewizja.

Bez specyficznej interaktywności instalacji VR nie byłoby potrzeby nazywa-
nia rzeczywistości sztucznej wirtualną… ponieważ to właśnie ona (interaktyw-
ność) sprawia, że możemy mówić o wirtualnych efektach generowanych digitalnie 
jak o rzeczywistości9.

Jedyne, co jest w VR rzeczywiste, to udział interaktora w przekształca-
niu obrazu. W fascynacji możliwościami wzajemnego oddziaływania czło-
wieka i otoczenia technicznego tkwi nowy rodzaj przyjemności. Zdaniem 
Porczaka stanowi ona wartość estetyczną interaktywnej kultury. Wynika 
ona również z faktu czynnego udział w transformacji otoczenia sztucznego.

Rodzi się zatem potrzeba wyjaśniania różnic między doświadczeniem 
estetycznym a doświadczeniem wirtualnym. Nasuwają się dalsze pytania: 
czy doświadczenie estetyczne ułatwia doświadczenie wirtualnej rzeczywi-
stości, czy wzmacnia bycie w światach możliwych i czy łączy świat rzeczy-
wisty z wirtualnym?

Doświadczenie estetyczne

Odpowiedzi należy szukać w koncepcjach doświadczenia estetycznego, 
które były przedmiotem rozważań estetyków i pedagogów. Geneza proble-
mu tkwi jak zwykle w teoriach filozoficznych. O estetycznej aktywności 
percepcyjnej, twórczej i opiniotwórczej, jako swoistości przynależnej ga-
tunkowi ludzkiemu, a zarazem odrębnej jakości cechującej procesy mental-
ne, pisało wielu twórców myśli filozoficznej. Warto wymienić wśród nich: 
E. Kanta, E. Burke’a, A. A. Cooper Shaftesbury’ego, F. Schillera, F. Schellin-
ga, B. Croce, F. Desideri czy cytowanego już J. P. Hudzika.

Koncepcja estetyczności jako cechy podmiotowej była różnorodnie 
przez wymienionych twórców interpretowana i odnosiła się do różnych 
poziomów mentalności, mniej lub bardziej złożonych strukturalnie i funk-

8 A. Porczak, Wirtualny dotyk, s. 28.
9 Ibidem, s. 29.
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cjonalnie. Bez względu na to, czy estetyczny ogląd był dany czy zadany czło-
wiekowi, należy zwrócić w tych poglądach uwagę na istotne przekonanie, 
że estetyczność stanowi autonomiczną właściwość naszej mentalności.

W obszarze teorii pedagogicznej problematyka ta kojarzona jest przede 
wszystkim z koncepcją doświadczenia estetycznego Johna Deweya. Jego 
teoria sztuki jako doświadczenia stała się na wiele lat, a także wieków (XX 
i XXI), inspiracją do rozważania relacji: człowiek i zmieniająca się nie-
ustannie rzeczywistość kulturowa. Dewey koncentrował swoją uwagę na 
procesach wychowania przez sztukę, dlatego jego teoria interesowała es-
tetyków, szczególnie z nurtu tzw. pragmatyzmu estetycznego, jak Richard 
Schusterman czy Krystyna Wilkoszewska.

Cechy doświadczenia estetycznego skonfrontowane z doświadczeniem 
naukowym i potocznym w ujęciu deweyowskim były, co ważne – są nadal, 
przedmiotem analizy takich estetyków i filozofów, jak: wymieniona już 
K. Wilkoszewska10, Małgorzata Szyszkowska11, Nikodem Rachoń12.

W poglądach filozofów i estetyków można odnaleźć względnie stałe 
właściwości doświadczenia estetycznego określające jego jakość estetyczną, 
takie jak: autoteliczność, spójność, spełnienie, finalność. Różni je interpre-
tacja. Jakość estetyczna może przenikać do innych dziedzin doświadczenia, 
dlatego to stanowisko Deweya określane jest mianem panestetyzmu13.

Jakie właściwości doświadczenia estetycznego interesują 
współczesnych pedagogów?

W odpowiedzi należy przywołać dwa stanowiska: Ireny Wojnar (teoria 
wychowania estetycznego) i Sławomira Sztobryna (filozofia wychowania). 
W oddziaływaniu zewnętrznym oboje podkreślają znaczenie teorii Deweya 
w poszerzaniu obszarów doświadczenia estetycznego poza sztukę, szcze-
gólnie w sferze życia codziennego. W ocenie Wojnar, Dewey odkrył aspekt 
wychowawczego oddziaływania sztuki – doświadczenie estetyczne powin-
no inspirować całą sferę doświadczeń pobudzanych percepcją uczuciem, 
wyobraźnią. Zaś gotowość do twórczej reakcji wprowadza osobę w stan 

10 K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii Johna Deweya, Kraków 2003.
11 M. Szyszkowska, Kilka uwag na temat finalności jako cechy doświadczenia estetycznego w kon-

cepcji J. Deweya, [online:] www.dewey.uj.edu.szyszkowska (dostęp: 4.02.2015).
12 N. Rachoń, Teoriopoznawcze aspekty doświadczenia estetycznego w filozofii J. Deweya, „Collo-

quium” 2011, nr 4, s. 19–30.
13 Ibidem, s. 27.
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psychicznej mobilności14. Takie doświadczenia pobudzają inne obszary 
przeżyć i doświadczeń i sprawiają, że zetknięcie się umysłu ze światem na-
biera cech przygody. Doświadczanie sztuki stanowi zatem o jakości życia 
i powinno być, zdaniem Wojnar, istotną częścią edukacji ogólnej.

Sławomir Sztobryn przyjął za punkt wyjścia rozważań o estetycznym 
wymiarze doświadczenia przekonanie Deweya, że już samo doświadczenie 
estetyczne jest dziełem sztuki. Po czym nawiązał do „starej, ale współcze-
śnie rzadko przywoływanej myśli, że samo życie jest sztuką”15. Sztuka życia 
to z kolei czynienie z wartości źródła transgresji.

Oboje autorzy podkreślają pozaestetyczne oddziaływanie sztuki na wy-
chowanka, akcentując wartość komunikacji w akcie doświadczania. Irena 
Wojnar, rozważając wartość sztuki w procesie wychowania, akcentuje war-
tości komunikacyjne prowadzące do lepszego rozumienia się ludzi. Sławo-
mir Sztobryn utożsamia sztukę w ujęciu deweyowskim z procesem komu-
nikacyjnym. Przeżycie estetyczne powstaje w procesie działania, oznacza 
to, że najważniejszy nie jest wytwór, lecz zmienne i dynamiczne relacje, któ-
rych sens tkwi w aktualizacji przez nadawcę i odbiorcę. Zwrotność komu-
nikacji jest w przekonaniu Sztobryna źródłem narastania i komunikowania 
znaczeń w doświadczeniu deweyowskim. Również ekspresja ma charakter 
komunikacji. Wszelka zaś komunikacja w procesie doświadczania prowa-
dzi do nadawania znaczeń i w takim sensie można mówić o budowaniu ak-
sjocentrycznych relacji.

Walor ekspresji w teorii Deweya akcentuje również w swej interpreta-
cji Jadwiga Lach-Rosocha16. Uważa ona, że estetyczność w ujęciu Deweya 
wyraża się w konieczności dopełnienia przeżycia w jedną całość, zaś emo-
cjonalne podłoże ekspresji wyzwala potrzebę uczynienia tego za pomocą 
dostępnych środków, co sprzyja działaniu badawczemu, podporządkowa-
nemu pragmatycznym potrzebom podmiotu.

Nietrudno dostrzec w pedagogicznej interpretacji doświadczenia es-
tetycznego cechy zbieżne z doświadczeniem wirtualnym: interaktywność, 
aktywność mentalna i cielesna, przyjemność płynąca z dokonywanych 
zmian. Istotny jest również element przygodności i satysfakcji z doznawa-
nych reakcji. Skoro medioznawcy przypisują przyjemności wirtualnej cechę 

14 I .Wojnar, Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1980, s. 180.
15 S. Sztobryn, Sztuka i jej przeżywanie w filozofii wychowania J. Deweya, [w:] M. Zalewska-

-Pawlak (red.), Samotność oswojona przez sztukę, Łódź 2007, s. 102–106.
16 J. Lach-Rosocha, Pedagogia przeżycia estetycznego. W wychowaniu człowieka jako osoby, Kra-

ków 2013.
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estetyczności, to można przyjąć, że każde wirtualne doświadczenie posiada 
pewne cechy doświadczenia estetycznego, choć nie zawsze jest z nim toż-
same. Takie cechy jak aktywność, digitalność, zanurzenie zmysłowe, dy-
namika, zmienność, przetwarzanie w światach aktualnych wywoływanych 
w przestrzeni wirtualnej, zawierają pierwiastki uczenia się przez doświad-
czenie.

Niezależnie od wagi waloru wyobraźni we wszelkich procesach ucze-
nia się przez doświadczenie, problemem pozostaje fakt, iż doświadczenie 
wirtualne jest uczeniem się w światach możliwych, przestrzeniach iluzo-
rycznych. Choć zawierać może prostą przyjemność estetyczną, do pełni do-
świadczenia potrzebne są dalsze etapy przeżycia estetycznego.

W edukacji estetycznej, w przypadku sztuki net art, zarówno w aspekcie 
tworzenia jak i odbioru, mamy do czynienia z identycznością doświadcze-
nia wirtualnego i estetycznego, przynajmniej w założeniach teoretycznych. 
Jest to zgodne z interpretacją K. Wilkoszewskiej, że każde doświadczenie 
niesie w sobie szansę bycia doświadczeniem estetycznym17, które charak-
teryzuje się skróconą, spełnioną ekspresyjną całością. Nieco inaczej final-
ność jako cechę doświadczenia estetycznego interpretuje M. Szyszkowska18. 
Uważa ona, że finalność wiąże się ze spełnieniem na każdym etapie prze-
żywania i odkrywania, jak i w samym zakończeniu, które jest właściwym 
spełnieniem. Celowość doświadczenia estetycznego tkwi w odkrywaniu, 
które ma charakter dynamicznego ukierunkowania na przeżywanie satys-
fakcji wynikających z zaspokajania wzbudzonych w doświadczeniu oczeki-
wań.

Maria Jabłońska19 w refleksjach wokół rozumienia doświadczenia es-
tetycznego poddała analizie poglądy współczesnych estetyków i filozofów, 
takich jak: Th. M. Aleksander, K. Wilkoszewska, R. Schusterman, L. Blau-
stein, H. Gadamer. W konkluzji stwierdziła:

Różnorodności jakościowej i bogactw wyłaniających się znaczeń w trakcie 
bycia w doświadczeniu estetycznym sprzyjają zabiegi oceniania i przeżywania 
[…] Zabiegi te mają dużą moc kreatywną, aktywizującą, ponieważ – jak uzasad-
nia to Mieczysław Wallis – w ramach wartościowania dochodzi do podejmowania 
jakiś decyzji, do postanowień i różnych aktów wyboru20.

17 K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia…
18 M. Szyszkowska, Kilka uwag na temat…
19 M. Jabłońska, Doświadczenie sztuki jako przestrzeni całożyciowego uczenia się ludzi dorosłych, 

[w:] W. Jakubowski (red.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna, Kraków 2012.
20 Ibidem, s. 98.
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W dalszych wywodach Jabłońska koncentruje się na uzasadnieniu isto-
ty doświadczenia estetycznego jako doświadczenia otwarcia, przytacza cha-
rakterystykę myślenia estetycznego w ujęciu Hudzika a także Derridy. Pod-
kreślają oni potencjalność doświadczenia estetycznego (sztuki), tkwiącą 
w myśleniu refleksyjnym, rozbijającym schematy, struktury zamknięte, by 
umożliwić przejście do innego. Można dostrzec pewną zbieżność tej inter-
pretacji z rozumieniem pojęcia finalności w doświadczeniu deweyowskim.

Nie jest celem podjętych rozważań definicyjne określenie pojęć: do-
świadczenie wirtualne i doświadczenie estetyczne. Autorka pragnie zwrócić 
uwagę na sygnalizowane właściwości obydwu zjawisk, ich wzajemne prze-
nikanie, a w szczególności konsekwencje wychowawcze czy szerzej – edu-
kacyjne, a zgodnie z sugestiami badaczy – na ich wpływ na samoedukację 
i samorozumienie.

Net art – jedność doświadczenia wirtualnego i estetycznego

Poszukiwanie elementów wspólnych estetyki i technologii informa-
tycznych wskazuje na obszar sztuki multimedialnej i sztuki sieci – net art. 
Zdaniem Piotra Soszyńskiego wspólnymi elementami sztuki i technologii 
informatycznej są:

odwzorowywanie świata rzeczywistego (gdzie wizja artystyczna jest odpo-
wiednikiem świata wirtualnego) czy też ideowe dążenie do dialogu, w którym 
medium jest albo technologia albo dzieło sztuki21.

Wiodący cel współczesnej edukacji estetycznej polega na prowokowa-
niu twórczych zachowań, a w konsekwencji kształtowaniu twórczych po-
staw. Narzędzia informatyczne taką szansę dają i, jak zauważył Soszyński, 
niematerialność materii tworzenia nie oznacza negowania jej wartości dla 
edukacji przez sztukę.

Net art określany jest często jako alternatywny nurt sztuki „czyniący 
z twórczej samoekspresji i globalnej komunikacji podstawowe jakości sztu-
ki”22. Według Ewy Wójtowicz net art wyłonił się w połowie lat 90. jako dzia-
łanie alternatywne wobec oficjalnego nurtu sztuki. Cechą sztuki interneto-
wej jest jej niematerialność i sieciowość23.

21 P. Soszyński, Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki. Stan postulowany a rzeczywisty, 
Łódź 2014, s. 28.

22 M. Jędrzejewski, Egzystencja w Sieci – bohaterowie wirtualnej samorealizacji, [w:] M. Ostro-
wicki (red.), Estetyka wirtualności, s. 509.

23 E. Wójtowicz, Net art – interaktywna sztuka w środowisku wirtualnym, [w:] M. Ostrowicki 
(red.), Estetyka wirtualności, s. 442.
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Internet jako medium wpływa na profil pojawiający się w obszarze net artu 
idei. Idee te są weryfikowane przez medium, jakim jest sieć. Net art może istnieć 
tylko w Sieci, która tworzy jego kontekst24.

Jest on również jak sieć dynamiczny i – jak ocenia Wójtowicz – równie 
nieokreślony i nieczytelny. Trudno jest zatem jakiś projekt zakwalifikować 
jednoznacznie jako dzieło sztuki, co przemawia za tym, że nie każda pre-
zentacja net artu może być doświadczeniem estetycznym.

Doświadczenie wirtualne zależy przede wszystkim od stopnia zaawan-
sowania technologicznego autora i odbiorcy. Odbiorca net artu jest zwykle 
osobą przyzwyczajoną do aktywnej nawigacji. Jego aktywny udział łącznie 
z wpływem na kształt dzieła zależy od biegłości technologicznej. Badacze 
zjawiska stawiają pytania o znaczenie net artu dla zmiany statusu sztuki 
w przyszłości.

Z kolei Barbara Wolek podkreśla fakt, że kreacja wirtualnych światów, 
eksplorowanych przez kolejne wirtualne kroki, okazuje się jednorazowym 
aktem twórczym, trudnym do ponownej realizacji czy powtórzeń. Każdo-
razowo można jedynie cofać się ku poprzednim krokom. Powołuje się na 
stanowisko Wiesława Godzica, by wskazać pewne granice twórczej eksplo-
racji: „Nie zejdziemy głębiej […] w strukturze drzewek hipertekstowych 
niż założył twórca tego obszaru czy strony”25. Strategia odbiorcy nawigacji 
to jedyny, niepowtarzalny, „usieciowiony” akt twórczy.

Przedstawione właściwości net artu wskazują, że tytułowe sformułowa-
nie o jedności doświadczenia estetycznego i wirtualnego w sztuce sieci nie 
jest tak jednoznaczne, jak autorka zakładała. Można wyłonić takie cechy 
wspólne, jak: zanurzenie wielozmysłowe, gotowość do działania, działanie, 
komunikacja interaktywna, akty twórcze. W wirtualnej sztuce net artu są 
jednak granice interaktywności i kreatywności, wyznaczone w sieci przez 
artystę. Niektórzy znawcy przedmiotu twierdzą więc, że „to hakerzy są ar-
tystami, a niektórzy artyści są hakerami”26.

W doświadczeniu estetycznym tworzenie nowych znaczeń w równej 
mierze zależy od efektów komunikacji jak i od posiadanej wiedzy, umiejęt-
ności i doświadczenia życiowego oraz swoistego pretekstu, jakim jest oso-
bista samowiedza estetyczna odbiorcy. W najprostszym odczytaniu prze-
słania Deweya uczenie się przez doświadczenie ma sprzyjać uspołecznieniu 

24 Ibidem.
25 B. Wolek, Kategoria odbiorcy w „Sieci”, internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych 

przestrzeni wirtualnych, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, s. 484.
26 C. Sollfrank, http://www.artwarez.org/femext/content/interviewEN.html (dostęp: 8.06.2014).
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jednostki. Z tego punktu widzenia niepokoić musi w wirtualnym doświad-
czeniu estetycznym oderwanie od rzeczywistości. Sama umiejętność ode-
rwania się od rzeczywistości, zawieszenie jej nacisków, stanowi warunek 
aktywizacji wyobraźni, a zatem podstawę wszelkich działań twórczych 
i miarę ludzkich potencjałów kreatywności.

W doświadczeniu wirtualnym wymieniona właściwość może zaistnieć, 
jeśli pojawi się możliwość interakcji z komputerem. W doświadczeniu es-
tetycznym rzeczywistym aktywność twórczą może wyzwolić przypadkowo 
spotkany pokaz uliczny teatru ognia. Zanurzenie w świecie wyobrażanym 
występuje w obydwu przypadkach, ale immersyjność jest cechą warunku-
jącą bycie w cyberprzestrzeni, w doświadczeniu estetycznym rzeczywistym 
odnotowuje się co prawda jej obecność, ale nie w takim natężeniu.

Inną właściwością różnicującą jest otwartość na nowe przeżycia, dozna-
nia, rekonstrukcję lub nadawanie nowych znaczeń w stosunku do samego 
siebie i do otaczającej rzeczywistości. W wirtualnym doświadczeniu są to 
jednak nowe przejścia w świecie iluzorycznym, a momenty autorefleksji 
trwają kilka sekund i najczęściej dotyczą samooceny biegłości technolo-
gicznej. I tu pojawia się pierwszy sygnał o zagrożeniu zagubienia w sieci.

Nakłada się na to coraz gęstsze oplatanie człowieka siecią różnych po-
wiązań: usług, towarów, zakupów, abonamentów i promocji firmowych. Je-
śli zgubisz kod wejścia do sieciówki w realu, tj. kartę klienta, członkowską, 
kartę bonusową, czujesz się w pierwszej chwili zdezorientowany i zagubio-
ny, ale jeśli przypadkowo je odnajdziesz, czujesz się ocalony w sieci (ten 
wątek ma charakter dygresyjny, chyba że dotyczy karty do sieci multikina 
czy muzeów).

Należy zaakcentować fakt, że technologia cyfrowa zmieniła praktykę 
artystyczną, zaoferowała bowiem artystom nieograniczoną przestrzeń wy-
stawienniczą i wolność wyboru przekazu (słowo, obraz, dźwięk), umożli-
wiając relacje z odbiorcą w trakcie tworzenia i prezentacji dzieła. Dla wielu 
młodych interaktorów cyberprzestrzeń stała się szansą rozwoju różnych 
rodzajów ekspresji artystycznej, w rzeczywistym świecie z różnych przy-
czyn niespełnionych. Fora społecznościowe, na których odbywa się szybka 
i emocjonalna ocena, stały się swoistym jury, poza oficjalną krytyką wyła-
niającym wielu młodych, utalentowanych twórców. Dla tych osób możli-
wość realizacji twórczej pasji i prezentacja jej efektów jest tak znaczącym 
procesem osobotwórczym, że można ten proces nazwać wyzwoleniem 
w sieci.
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Przywołane powyżej właściwości doświadczeń wirtualnego i estetycz-
nego w ujęciu deweyowskim wskazują na złożoną współzależność, co 
w konsekwencjach edukacyjnych może być źródłem zarówno szans jak i za-
grożeń. Gdyby tę współzależność scharakteryzować jednym określeniem, 
to należałoby przywołać trafne, jak się wydaje, pojęcie różnojedni Broni-
sława Trentowskiego. Ten stan bytowy powinien sprzyjać kształtowaniu 
„kultury w człowieku” (B. Suchodolski) w obydwu przestrzeniach ludzkiej 
egzy stencji.

Refleksja końcowa

Teoria konwergencji Henry’ego Jenkinsa, odnosząca się do zderzenia 
starych i nowych mediów zawiera przesłanie optymistyczne – wskazuje bo-
wiem rolę sprawczą odbiorcy i zarazem współtwórcy w oferowanej prze-
strzeni kulturowej.

Zasugerowane w powyższych rozważaniach rozwiązanie sposobu bycia 
człowieka w obszarach kultury materialnej i wirtualnej nie jest przypadko-
wym skojarzeniem autorki. O poszukiwaniu u źródeł, w teorii B. Trentow-
skiego, rozwiązań współczesnych dylematów pedagogiki świadczą m.in. 
publikacje Wiesława Andrukowicza27 i Lecha Witkowskiego28. Andruko-
wicz interpretuje różnojednię Trentowskiego jako:

syntezę dynamicznie uporządkowanych różnych elementów jedności, jednak 
nie elementów przypadkowych i bezwzględnie heteronomicznych, ale tożsamo-
ścią określonej organizacji stron względnie sprzecznych, jednoczenie otwartych 
na jedność i różnicę29.

I to jest właściwa perspektywa dla rozwoju badań i koncepcji w teorii 
wychowania estetycznego XXI wieku, łącząca dylematy bycia ze sztuką 
współczesną: wirtualną i rzeczywistą.
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To be with art in culture of convergency

Key words: Aesthetic Education, New Media
Abstract: The article contains an analysis of views presented by aestheticians, philoso-

phers and media experts, concerning the relationship between aesthetic expe-
rience and the experience of the virtual with an indication of pedagogical im-
plications. The basic reference category is the concept of aesthetic experience 
by J. Dewey. Founded unity of aesthetic and virtual experience of net art turned 
out to be quite relative and depends on the accepted definition of art. In conc-
lusion, the purpose of the paper is to consider the interpenetration of the two 
experiences in shaping aesthetic culture.
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Udział mediów w procesie edukacji estetycznej 
dzieci i młodzieży – znaczenie i uwarunkowania

Współcześnie media stały się nieodłączną częścią rzeczywistości, pro-
wadząc do zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Two-
rzą także podstawę systemu komunikowania się w kulturze i w znacznym 
stopniu określają jej charakter. Stymulują rozwój kultury, tak w aspekcie 
symbolicznym, artystycznym, jak i obyczajowym, promują też nowe ten-
dencje, np. w sztuce, modzie i obyczajach. Media stały się źródłem kształ-
towania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, czyli prak-
tycznie całego społeczeństwa. Jak twierdzi Charles Wright Mills „nikt nie 
zna dokładnie wszystkich funkcji i środków masowej informacji”1. Stwier-
dzenie to zakłada mnogość funkcji, które spełniają media we współczesnej 
rzeczywistości. Środki masowego komunikowania oddziałują na sposób 
myślenia ludzi, ich wyobraźnię i uczucia. Pełnią funkcję informacyjną (jest 
to ich zasadnicza funkcja) oraz ludyczną (rozrywkową, ważną dla kultury 
masowej), edukacyjną (zaplanowane, świadome działanie).

Wirtualny świat stwarza coraz więcej możliwości, sprzyja rozwojowi 
wielu dziedzin. Dzięki niemu mimo odległości terytorialnych informacje 
przepływają bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Rola, jaką media 
(radio, prasa, telewizja, Internet) odgrywają w życiu współczesnego czło-
wieka w procesie nauczania i wychowania, rodzi potrzebę (wręcz koniecz-
ność) powszechnej edukacji medialnej. Proces edukacyjny powinien obej-
mować wychowanie i korzystanie z mediów i poprzez media. Zrozumienie 
oddziaływania środków masowego przekazu na człowieka oraz roli, którą 
odgrywają w społeczeństwie, jest jednym z głównych zadań współczesnej 
edukacji. Chcąc sprawnie i skutecznie wykorzystać technologie, należy 
zwrócić uwagę na ich specyfikę (konwergencja nowych mediów) oraz za-
kres działania. Ważna jest nie tylko zaawansowana technika, ale też kom-

1 C. W. Mills, Elita władzy, przeł. M. Maneli, Warszawa 1961, s. 408.
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petencje społeczeństwa dotyczące odpowiedniej eksploatacji tych technik 
(wspomniana edukacja medialna).

Aktualnie w pedagogice media, technologie informacyjno-komunika-
cyjne zajmują istotne miejsce. Na tyle ważne, że poświęcono im odrębny 
dział, zwany „pedagogiką medialną”. Pojęcie to wprowadził do literatury po 
raz pierwszy w Polsce Ludwik Bandura. Stwierdził on, że głównym obsza-
rem „pedagogiki medialnej” są mass media, czyli środki masowego prze-
kazu2. Dziedzina ta daje przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie 
mediów: drukowanych, audiowizualnych i informatycznych, w aspekcie 
ich funkcjonowania w procesach socjalizacji, edukacji i komunikowania3. 
W przeszłości edukacja medialna związana była głównie z kształceniem 
umiejętności stosowania środków dydaktycznych i środków masowego 
przekazu do wspomagania procesu dydaktycznego (dokształcanie, dosko-
nalenie) w celu zwiększenia efektywności pracy. Nie zwracano wówczas 
uwagi na zagrożenia, m.in.:

– prezentowanie rzeczywistości w krzywym zwierciadle (kreowanie fał-
szywej rzeczywistości),

– wyolbrzymianie pewnych obrazów przy jednoczesnym braku analizy 
społecznej,

– upowszechnianie opinii oraz konsumpcyjnego stylu życia (prym war-
tości materialnych),

– proces dekulturyzacji, będący wynikiem procesu globalizacyjnego 
(standaryzacja treści)4,

– ograniczenie komunikacji bezpośredniej (zagrożenia społeczne).
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że aktualnie edukacja 

medialna ma do spełnienia trzy główne zadania:
– przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego, tj. krytycznego, od-

bioru mediów jako narzędzi przekazu informacji oraz kształtowanie 
systemu wartości, postaw,

– przygotowanie młodych ludzi do posługiwania się mediami jako na-
rzędziami rozwoju intelektualnego (własnego rozwoju) i pracy zawo-
dowej (powierzenie mediom wybranych czynności),

2 L. Bandura, Pedagogika medialna, „Ruch Pedagogiczny” 1983, nr 3–4.
3 S. Juszczyk, Edukacja na odległość. Klasyfikacja pojęć, reguł i procesów, [w:] idem (red.), Edu-

kacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2002, s. 17.
4 J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2010, s. 63.
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– przygotowanie do racjonalnego korzystania z mediów jako instrumen-
tu zabawy i rozrywki5.

Edukacja medialna winna więc koncentrować się na kulturze ogólnej. 
Pedagogiczny aspekt odbioru mediów powinien polegać na nabyciu umie-
jętności dokonywania wyboru, wprowadzaniu w terminologię języka prze-
kazu i uwrażliwieniu estetycznym.

Jak wspomniano wcześniej, edukacja medialna obejmuje swym zasię-
giem także technologie informacyjno-komunikacyjne. Dotyczy to upo-
wszechnienia zastosowań mediów w różnych obszarach i dziedzinach 
edukacji. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w nowoczesnej pra-
cy z dziećmi i młodzieżą wskazane jest wykorzystywanie kompleksowego 
instrumentarium medialnego, czyli radia, prasy, telewizji, wideo, kom-
puterów, multimediów, hipermediów, sieci komputerowych i sieciowych 
serwisów informacyjnych6. Wymienione przedmioty, środki, przekaźniki, 
instytucje przekazu informacji i komunikowania pośredniczą pomiędzy 
człowiekiem a wszystkim, co jest poza zakresem jego bezpośredniego oglą-
du i doświadczenia. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że media pełnią wielorakie funkcje, umożliwiają dotarcie do wartościowych 
(z punktu widzenia edukacji) treści, wpływają na postawy i przekonania. 
Kształtując system antywartości, mogą wywoływać negatywne skutki edu-
kacyjne (np. kształtując zachowania agresywne, bierność, zawłaszczając 
czas wolny młodzieży).

Media w coraz większym stopniu uczestniczą w procesie kształcenia 
i wychowania, także edukacji estetycznej. Co jest znamiennego dla tej edu-
kacji? Ten typ edukacji zawiera w sobie dwa procesy, tj. wychowanie do 
sztuki i wychowanie przez sztukę. Pierwsze z określeń tyczy kształtowania 
estetycznej kultury człowieka, jego wrażliwości, stosunku do różnorodnych 
zjawisk i wartości estetycznych funkcjonujących w świecie natury, a także 
w kręgu ludzkich doznań. Z kolei wychowanie przez sztukę służy rozwi-
janiu postaw moralnych i intelektualnych człowieka, jego postawy wobec 
świata, ludzi, siebie samego, kształtowaniu dyspozycji twórczych i odtwór-
czych, dzięki różnorodności sztuki i bogactwa jej oddziaływania7. Zarówno 
szkolna, jak i pozaszkolna edukacja kulturalna jest konstytutywną częścią 
składową ogólnego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Edu-

5 S. Juszczyk, Eukacja na odległość…, s. 19.
6 Ibidem.
7 I. Wojnar, W. Pielasiński, Wychowanie estetyczne młodego pokolenia, Warszawa 1990, s. 17–22.
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kacja ta jest elementem edukacji humanistycznej. W tym znaczeniu eduka-
cja kulturalna będzie wprowadzeniem w kulturę zastaną rozumianą antro-
pologicznie, czyli w różne systemy wiedzy i praktyki społecznej, nie tylko 
zaś w kulturę artystyczną. W węższym ujęciu edukacja kulturalna to eduka-
cja do kultury symbolicznej. Będą to wytwory i zachowania o charakterze 
autotelicznym. Kultura ta nie zaspokaja potrzeb (w odróżnieniu od skład-
ników kultury antropologicznej, która dostarcza człowiekowi pokarmu, 
ubrania), ale wypełnia pewien obszar duchowy, świadomościowy, w któ-
rym człowiek zaczyna interpretować, rozumować, zastanawiać się i przeży-
wać. W kulturze symbolicznej mieszczą się nie tylko wytwory artystyczne, 
ale także religia i nauka. Edukację kulturalną można też sprowadzać do tej 
części kultury symbolicznej, którą nazywa się kulturą artystyczną (muzyka, 
plastyka, literatura, teatr itp.). Współcześnie zarówno twórcy programów 
nauczania, jak i reformatorzy systemu edukacji myślą o edukacji kultural-
nej jako o kulturze symbolicznej sprowadzanej do wspomnianego zakresu 
artystycznego8.

Aby można było określić udział mediów w edukacji kulturalnej, ich zna-
czenie, uwarunkowania wykorzystania w procesie powszechnego kształce-
nia artystycznego, należy najpierw umiejscowić tę dziedzinę w strukturze 
całego systemu szkolnictwa i życia społecznego, poznać założenia progra-
mowe i metodyczne. Nade wszystko widoczny jest fakt, że równolegle do 
powszechnie funkcjonujących placówek szkolnych działa cała sieć szkół 
specjalistycznych, nie tylko wyposażonych w odrębne programy nauczania, 
zorientowane na konkretną dziedzinę, ale i uzbrojonych w odpowiednią 
bazę narzędziową, kadrę, dorobek oraz tradycję. Odrębne formy szkolnic-
twa artystycznego są odpowiedzią na szczególne oraz specyficzne potrze-
by, jakie należy realizować w procesie nauczania (muzyczne, plastyczne, 
taneczne itp.). O tym, jak trudno uchwycić istotę szkolnych przedmiotów 
artystycznych niech świadczy fakt, że badacze ich właściwości próbują je 
przełożyć na zakres tradycyjnych celów i zadań. Jeżeli więc dla przykładu 
przyjmie się koncepcję Benjamina Blooma, możliwy będzie do realizacji 
w szkolnictwie powszechnym następujący katalog zadań9:

a) zapamiętywanie wiadomości – umiejętność odtwarzania zapamięty-
wanych wiadomości bez przetwarzania;

8 D. Russakowska, W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności, Warszawa 1995, s. 76.
9 W. H. Peterssen, Handbuch Unterrichtsplannung Stufen. Grundfragen Modelle, stu fen Dimen-

sionen Ehrenwirth, München 1994, q. a.: „Nowa Szkoła. Moduł Projektowanie”, Warszawa 1999, 
nr 16, s. 30.
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b) zrozumienie wiadomości – umiejętność nie tylko odtwarzania, lecz 
także przetwarzania wiadomości;

c) zastosowanie – przenoszenie umiejętności z jednej sytuacji na inną, 
nową, wykorzystanie umiejętności posiadanych w nowych sytu-
acjach;

d) analiza – umiejętność podzielenia materiału na części składowe, od-
krycie powiązań istniejących między elementami, określenie rodzaju 
powiązań, klasyfikacja elementów składowych;

e) synteza – umiejętność wiązania ze sobą różnych elementów i łączenia 
ich w całość; opracowywanie koncepcji całościowych, tworzenie pla-
nów. Istotny jest tu aspekt oryginalności, nowatorstwa w tworzeniu 
materiału (tworzenie jakości własnych);

f) ocena – umiejętność dokonywania oceny (np. etycznej, estetycznej), 
wartościowanie, podejmowanie decyzji, uzasadnianie, formułowanie 
sądów wartościujących i ich uzasadnianie.

Z kolei według Bolesława Niemierki cele kształcenia należy uporządko-
wać w dwóch grupach: wiadomości (zapamiętywanie wiadomości oraz ich 
zrozumienie), umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typo-
wych i nietypowych)10. Wydaje się, iż zastosowanie taksonomii w odniesie-
niu do szkolnych przedmiotów artystycznych wymagać będzie przeniesie-
nia akcentów na zadania związane z wartościowaniem, choć w oczywisty 
sposób zarówno wiedza, jak i konkretne umiejętności wcale nie staną się 
przez to mniej istotne11. Z całą pewnością nowe spojrzenie wnieść mogą 
taksonomie oparte na dziedzinie emocjonalnej: Davida R. Krathwohla, Ti-
mothy’ego D. Wilsona, Robina M. Williamsa i Normana E. Gronlunda12.

A jakie cele stawia przed sobą powszechna edukacja kulturalna? Naj-
ogólniej rzec biorąc, ten typ edukacji stanowi istotny obszar kształcenia 
ogólnego, począwszy już od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Dzięki działaniom muzycznym, plastycznym rozwijane są wrodzone zadatki 
muzyczne, plastyczne, wzmacnia się komunikatywność dziecka, uspołecz-
nienie, akulturacja, tworzą się warunki dla rozwoju sfery poznawczej. Edu-
kacja muzyczna i plastyczna w przedszkolu realizowana jest poprzez wie-

10 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004, s. 103.
11 Od 1 września 2013 roku obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (Roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012, poz. 
977, uwzględniająca wymienione zadania edukacyjne).

12 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 82.
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lostronne organizowanie aktywności muzycznej (śpiew, ćwiczenia mowy, 
gestodźwięki, ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, gra na instru-
mentach perkusyjnych) oraz aktywności plastycznej (kształcenie podstawo-
wych umiejętności plastycznych, zapoznawanie z wybranymi materiałami, 
technikami, formami). Częste kontakty z muzyką, plastyką sprzyjają rozwi-
janiu u dzieci nawyków czynnego uczestniczenia w kulturze13. Dalszy roz-
wój artystyczny ma miejsce w klasach I–III szkoły podstawowej, w ramach 
nauczania początkowego, które jest nauczaniem zintegrowanym. Oprócz 
zajęć typowo muzycznych i plastycznych na tym etapie edukacji stosuje się 
włączanie muzyki i plastyki do codziennych zajęć szkolnych, uznawanie 
ich za tło, uzupełnienie opracowywanego tematu. W założeniach edukacja 
muzyczna i plastyczna na poziomie nauczania początkowego ma być drogą 
do kształtowania wyobraźni, wrażliwości estetycznej (kształtowania poczu-
cia piękna). Ponadto poznawanie przez uczniów muzyki artystycznej, dzieł 
plastycznych ma sprzyjać rozwijaniu gustu i smaku estetycznego. Podkreśla 
się też, że łączenie aktywności muzycznej z aktywnością plastyczną, rucho-
wą, taneczną przyczynia się do ogólnego rozwoju dzieci, jak również wspie-
ra kształtowanie ich uzdolnień artystycznych. Jeśli chodzi chodzi o muzykę, 
to w klasach I–III szkoły podstawowej dzieci uczestniczą w:

– ekspresji wokalnej (np. improwizacje melodyczne głosem);
– ekspresji instrumentalnej (związanej z grą na instrumentach perku-

syjnych, ale także improwizacją z wykorzystaniem różnych środków 
wyrazu muzycznego);

– ekspresji ruchowo-tanecznej (np. twórcze przekształcanie opanowa-
nych wcześniej zabaw ruchowych i tańców);

13 S. Jakubiec, Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania, Kraków 2004, 
s. 32. W obawie przed postępującą od wielu lat degradacją znaczenia kultury (i edukacji kulturalnej) 
w kształtowaniu świadomości i rozwoju potencjału twórczego młodego pokolenia, w marcu 2008 
roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarło porozumienie z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej. Na jego mocy przywrócono rozszerzony zakres edukacji kulturalnej w szkołach 
powszechnych. Pierwsze efekty przekształceń w edukacji kulturalnej można było zaobserwować 
1 września 2009 roku, kiedy to zaczęto wprowadzać w życie pierwszy etap reformy programowej. 
Na początku zmiany objęły pierwsze klasy szkoły podstawowej i polegały na wyodrębnieniu z na-
uczania zintegrowanego przedmiotów muzycznych i plastycznych, które były sukcesywnie wdrażane 
we wszystkich klasach nauczania początkowego przez następne trzy lata. Rok szkolny 2012/2013 to 
drugi etap wdrażania zmian (klasy IV–VI szkoły podstawowej). Całkowite wdrożenie reformy pro-
gramowej w szkole podstawowej planowane jest na rok szkolny 2014/2015 (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 54, poz. 442), obowiązujące od 1 września 
2009 roku; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
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– muzycznej ekspresji twórczej (spontanicznej i kierowanej)14.
Dzieci mają też okazję kształcenia umiejętności słuchowych, rozumie-

nia i przeżywania muzyki, rozwijania nawyków czynnego uczestniczenia 
w kulturze muzycznej (np. w zespołach muzycznych, tanecznych itp.). Ak-
tywność muzyczna towarzyszy też organizacji aktywności ruchowej, sprzy-
ja relaksacji, wyciszeniu uczniów15.

Jeśli chodzi o edukację plastyczną w klasach I–III szkoły podstawowej, 
to uczeń uczestniczy zarówno w percepcji sztuki, jak i działaniach ekspre-
syjnych, recepcji:

– percepcja sztuki (m.in. kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytka-
mi, korzystanie z przekazów medialnych);

– ekspresja przez sztukę (m.in. podejmowanie działalności twórczej, po-
sługiwanie się różnymi środkami wyrazu plastycznego, stosowanie 
określonych materiałów, narzędzi i technik plastycznych);

– recepcja sztuki (m.in. rozpoznawanie wybranych dzieł architektury 
i sztuki plastycznej należących do polskiego i światowego dziedzic-
twa kultury)16.

Podobnie jak muzyka, także plastyka powinna być stałym elementem 
zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych i opiekuńczych. Jest to szczegól-
nie istotne z uwagi na występującą u uczniów w wieku 7–10 lat intensyfika-
cję procesów poznawczych, jak i potrzebę ekspresji. Rozumowanie staje się 
wtedy czynnością poznawczą, a ekspresja plastyczna – podstawową formą 
wypowiedzi.

Na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV–VI szkoły podstawowej) w ra-
mach edukacji kulturalnej obligatoryjnie realizowane są dwa przedmioty, tj. 
muzyka i plastyka. Jeśli chodzi o muzykę, to uczeń (kontynuując wcześniej-
sze założenia edukacji kulturalnej) uczestniczy w działaniach z zakresu eks-
presji, percepcji. Ma też okazję analizować i interpretować teksty kultury17. 
Zaleca się przewagę aktywności muzycznej (śpiew, gra na instrumentach, 
improwizacja, ruch przy muzyce) nad przyswajaniem wiedzy teoretycznej 
z zakresu historii (która to wiedza powinna być ściśle skorelowana z po-
znawanymi na lekcjach utworami muzycznymi). Należy kształcić umiejęt-

14 A. Białkowski, Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, War-
szawa 2008, s. 23.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204).



Anna Pikała178

ność rozmawiania o muzyce, formułowania ocen, uzasadniania wyborów. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w ocenie uczniów powinno się brać pod uwagę 
w równym stopniu stosunek do przedmiotu, posiadaną wiedzę i umiejętno-
ści, jak i indywidualne osiągnięcia artystyczne. Nie należy dyskryminować 
uczniów o mniejszych predyspozycjach muzycznych.

W zakresie plastyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej uczniowie 
mają możliwość percepcji sztuki, ekspresji (tworzenie wypowiedzi arty-
stycznych), jak również recepcji (poprzez analizę i interpretację tekstów 
kultury). W założeniach programowych podkreśla się fakt, że nauczy-
ciel realizując plastykę powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego 
uczniów (dywergencyjnego i konwergencyjnego), a poprzez odpowiednio 
dobrane metody – przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze, stoso-
wania nabytych umiejętności w życiu codziennym18.

Na trzecim etapie edukacyjnym (gimnazjum) w ramach edukacji kul-
turalnej realizowane są dwa przedmioty, tj. muzyka i plastyka. W odróż-
nieniu od nauki muzyki w szkole podstawowej, w gimnazjalnej edukacji 
muzycznej zaleca się zachowanie równowagi między teorią i historią mu-
zyki a praktyką muzyczną. Podkreśla się także konieczność uporządkowa-
nia i poszerzenia elementarnej wiedzy o muzyce w aspekcie historycznym, 
a zarazem umiejętność posługiwania się tą wiedzą przez ucznia. Ekspresja 
muzyczna realizowana jest poprzez śpiew, grę na instrumentach oraz taniec. 
W doborze repertuaru wykonawczego należy uwzględnić zainteresowania 
uczniów. Wskazane jest kształtowanie umiejętności wartościowania zjawisk 
muzycznych, rzeczowego uzasadniania upodobań, sądów własnych, z za-
chowaniem szacunku i tolerancji dla upodobań i sądów odmiennych, jak 
również dla innych kultur i tradycji muzycznych19. W założeniach edukacji 
plastycznej na uwagę zasługuje fakt podkreślania wagi swoistego transferu 
polegającego na tym, że nabywanie wiedzy i umiejętności w jednej dziedzi-
nie artystycznej wpływa na ich nabywanie także w innej sferze aktywności 
ucznia, czyli na przenoszenie tego, czego „uczy szkoła”, na sytuacje poza 
nią20. Istotne w edukacji plastycznej jest także zwracanie uwagi uczniów na 
spostrzeganie znaczeń i sensu odbieranych pojęć oraz budowanie wyobra-
żeń, ich postaci wizualnych, wykraczających poza posiadane informacje 
(myślenie twórcze). Umiejętności te uczniowie zdobywają poprzez ekspre-

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.



Udział mediów w procesie edukacji estetycznej dzieci i młodzieży… 179

sję, percepcję i recepcję sztuki. W toku zajęć zaleca się korzystanie z me-
diów, a przy tym kształtowanie właściwych zachowań młodzieży (poszano-
wanie prawa do własności intelektualnej, w związku z wykorzystywaniem 
przekazów i wytworów medialnych)21.

Z kolei w szkołach ponadgimnazjalnych (czwarty etap edukacji, liceum, 
technikum) w tzw. zakresie podstawowym realizowany jest przedmiot wie-
dza o kulturze22. Ponieważ stanowi on zwieńczenie cyklu kształcenia arty-
stycznego, sformułowano założenie o możliwości odwoływania się nauczy-
ciela do wiedzy dotyczącej muzyki czy sztuk plastycznych zdobytej przez 
ucznia na wcześniejszych etapach edukacji oraz położenie nacisku na sztu-
kę współczesną (XX wiek). Ponadto przedmiot ten wprowadza nową per-
spektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej 
w sposób całościowy – dzieła interpretowanego w ujęciu komunikacyjnym 
i z perspektywy „użytkownika” kultury23. Podczas lekcji wyposaża się więc 
uczniów w intelektualne narzędzia do analizy wytworów kultury w kontek-
ście, w którym one powstają, ale też wprowadza się ich w problemy kul-
tury współczesnej, jednocześnie motywując do aktywnego uczestniczenia 
w kulturze. Dzięki temu zajęcia te integrują różne poziomy poznawcze.

Na uwagę zasługuje także fakt, że na etapie edukacji ponadgimnazjalnej 
dopuszcza się też możliwość realizacji przedmiotów związanych ze sztuką 
w tzw. zakresie rozszerzonym. Są to: historia muzyki, historia sztuki, język 
łaciński i kultura antyczna. Przedmioty te umożliwiają młodzieży pogłębie-
nie wiedzy humanistycznej, przygotowując ją do podjęcia studiów na kie-
runkach związanych z kulturą, sztuką oraz na na studiach językowych24.

Zarówno w gimnazjach, jak i liceach ogólnokształcących można zor-
ganizować dla uczniów zajęcia uzupełniające. Wśród nich znajdują się też 
zajęcia artystyczne25. Szkoły są zobligowane do przedstawienia młodzieży 
oferty zajęć (w formie cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu), wy-
chodzących naprzeciw jej preferencjom, zainteresowaniom artystycznym26. 
Mogą to być np. różnego typu zespoły muzyczne, kółka filmowe, zajęcia 
plastyczne. Co istotne, zajęcia artystyczne (uzupełniające) mogą odbywać 

21 Ibidem.
22 Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2008r., nr 4, poz. 17).
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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się w korelacji z innymi zajęciami edukacyjnymi. Przygotowując konkretną 
ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel określa wymagania szczegółowe wy-
nikające z wybranego zakresu i formy zajęć. Tego typu „spotkania ze sztu-
ką” mogą być cenną podstawą do stworzenia lokalnej (a więc np. gminnej, 
dzielnicowej) oferty kulturalnej, z której młodzież wybiera interesujące ją 
formy, tematy aktywności. Wskazane jest, aby uczniowie mogli publicznie 
prezentować efekty swojej pracy artystycznej, np. poprzez włączanie ich 
prezentacji w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości, im-
prez. Ważne też, by stymulować młodych ludzi do udziału w przeglądach, 
konkursach, koncertach27.

Biorąc pod uwagę powyższe treści można stwierdzić, że główne zadanie 
powszechnej edukacji estetycznej polega na przygotowaniu dzieci i mło-
dzieży do aktywnego uczestniczenia w kulturze, przekazywaniu elementar-
nej wiedzy o sztuce, kształtowaniu podstaw umiejętności, np. muzycznych, 
plastycznych, wyposażeniu uczniów w umiejętność obiektywnej oceny 
dzieł sztuki, rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej.

Pomiędzy mediami a edukacją estetyczną występują różnorodne relacje. 
Media służą upowszechnianiu dziedzin i dzieł sztuki, umożliwiają uczest-
nictwo w kulturze, tworzą własną subkulturę. Są także narzędziem eduka-
cji kulturalnej. Aktualnie pedagogika traktuje media jako ważny element 
racjonalnie zorganizowanego procesu nauczania i uczenia się, dostrzegając 
w nich szansę głównie poprzez wykorzystanie funkcji: poznawczo-kształ-
cącej, emocjonalno-motywacyjnej i interkomunikacyjnej28. Pozytywny 
obraz udziału mediów w edukacji estetycznej młodego pokolenia burzą 
ostrzeżenia, że mass media niosą ze sobą pewne zagrożenia. Do głównych 
zarzutów (oprócz tych wymienionych wcześniej) należą stwierdzenia, że 
media powodują uniformizację sztuki i kultury, zanik lub modyfikację toż-
samości regionalnej, narodowej. Ponadto narzucają odbiorcom wypreparo-
wane standardy wiedzy o świecie, mogą wywoływać znieczulenie zmysłów 
i wrażliwości (także estetycznej). Obecnie mass media jako istotny element 
edukacji estetycznej niosą ze sobą także niebezpieczeństwa związane z bier-
nością postaw i niską refleksyjnością odbiorców. Obok tego mają jednak 
także szereg cech pozytywnych:

– uatrakcyjniają proces edukacji i mogą zwiększać efektywność kształ-
cenia;

27 Ibidem.
28 W. Strykowski, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń 1998.
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– mogą być cennym źródłem wiedzy o sztuce, formach aktywności arty-
stycznej, zjawiskach „artystycznego pogranicza”;

– kształcenie multimedialne jest nauczaniem wielozmysłowym (rozwój 
procesów percepcyjnych) i wielostronnie aktywizującym;

– mogą kształtować umiejętności i postawy, rozwijać pamięć wzrokową 
i słuchową.

Bardziej szczegółowo media mogą też:
– służyć jako narzędzie ewaluacji osiągnięć szkolnych ucznia (kom-

puter);
– przekazywać treści programowe, wzbogacając je ilustracjami, przykła-

dami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi, itp.;
– eksponować ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania przez uczniów;
– stymulować zainteresowania młodzieży, zachęcać do rozwiązywania 

problemów „otwartych”;
– umożliwić prowadzenie „dialogu” uczącego się z programem kompu-

terowym;
– przedstawiać sytuacje problemowe i wskazywać propozycje ich roz-

wiązywania;
– organizować multimedialny przekaz treści programu kształcenia29.
Działaniom tym może sprzyjać stosowanie na lekcjach przygotowanych 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowoczesnych pro-
gramów multimedialnych, np. „Muzykoteka Szkolna”, „Pinakoteka Szkol-
na”, „Filmoteka Szkolna”, „Lato w Teatrze” itp.30 Podczas lekcji muzyki, pla-
styki, wiedzy o kulturze można też stosować (dopasowane do możliwości 
percepcyjnych i wykonawczych uczniów) – edukacyjne programy kompu-
terowe – muzyczne i plastyczne. Dzięki nim uczeń ma możliwość szybkiego 
„zaistnienia” w muzyce, plastyce. Może realizować różne zadania muzycz-
ne, plastyczne, zintegrowane (np. muzyczno-plastyczno-literackie), kształ-
tować kompetencje edukacyjne.

Generalnie, media wspomagają proces zdobywania wiedzy i umiejętno-
ści, zmniejszają czas przyswajania materiału, wydłużają czas koncentracji 
uwagi, przyspieszają przyswajanie treści programowych, zwiększają tempo 
i jakość uczenia się, dzięki możliwości stałej kontroli efektów nauczania.

29 J. Półturzycki, Edukacja dorosłych wobec rozwoju technik multimedialnych, [w:] F. Januszkie-
wicz, S. Skolimowski (red.), Pedagogika i technologia kształcenia postrzegania na nowo, Siedlce 1993.

30 Por.: www. mkidn.gov.pl/media/docs/2012/2012093_najmlodsi2 (dostęp: 30.06.2013).
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Organizacja zajęć z zakresu powszechnej edukacji estetycznej z udzia-
łem mediów wymaga odpowiedniego przygotowania (zaplecze techniczne), 
wiedzy i umiejętności, tak ze strony nauczyciela, jak i samych uczniów. Jeśli 
chodzi o kandydatów na nauczycieli oraz czynnych zawodowo nauczycie-
li, to powinni mieć oni możliwość zdobywania „kompetencji medialnych”, 
zarówno podczas studiów (kierunki pedagogiczne), jak i kursów doskona-
lących, studiów podyplomowych, warsztatów metodycznych. Jest to bardzo 
istotne, ponieważ od obecnych nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy o kul-
turze wymaga się ciągłej modyfikacji warsztatu metodycznego, włączania 
nowoczesnych pomocy naukowych, zarówno do analizy wybranych dzieł 
sztuki, ich percepcji, ale także do realizacji własnych działań kreatywnych. 
Ważna jest tutaj określona wiedza i umiejętności przyszłych i aktualnie pra-
cujących pedagogów. Uwrażliwienie ich na fakt, że w działaniach edukacyj-
no-wychowawczych media, technologia informacyjna mogą wspomagać, 
uatrakcyjniać proces dydaktyczny, uwrażliwiać uczniów na wartości arty-
styczne, estetyczne. Ponadto mogą z powodzeniem służyć diagnozie i te-
rapii pedagogicznej z wykorzystaniem sztuki, wreszcie wspomagać kształ-
cenie na odległość i organizację samego procesu dydaktycznego. Na uwagę 
zasługuje także rola mediów w modyfikacji form pracy i warsztatu meto-
dycznego nauczycieli. Media (czyli wszelkiego typu tradycyjne i nowocze-
sne środki dydaktyczne: obrazy, tablice, modele, podręczniki, telewizja, ra-
dio, film, komputer, wideo), zostały włączone w proces szeroko rozumianej 
edukacji estetycznej młodzieży (zarówno realizowanej w szkole, jak i poza 
jej murami). Należy podkreślić, że o ile w życiu codziennym młodzi lu-
dzie często korzystają z mediów w sposób niezamierzony, o tyle w edukacji 
winny być one stosowane celowo. Nauczyciele powinni zwrócić też uwagę 
na fakt, że media umożliwiają uczącym się zrozumienie zjawisk o charak-
terze globalnym; pełnią ważną rolę w upowszechnianiu osiągnięć kultury 
różnych narodów; uczestniczą kształtowaniu zainteresowań artystycznych 
i gustu estetycznego. Ponadto popularyzują „produkty” kultury, czego 
przykładem są np. CD ROM-y. Zarówno przyszli, jak i aktualnie pracujący 
nauczyciele powinni wiedzieć, że stosowanie mediów na lekcjach nie elimi-
nuje czynnego zajmowania się przez uczniów muzyką, plastyką, ale wręcz 
jest zachętą do ich aktywności własnej w obszarze sztuki. Winni też mieć 
przekonanie, że media nie zastępują kontaktu z „żywą” sztuką, ani też nie 
deprecjonują roli nauczyciela. Media wspierają i wzbogacają szkolne działa-
nia artystyczne, inspirują do poszukiwań twórczych. Niezależnie od stoso-
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wanych metod i środków dydaktycznych, nauczyciel zawsze był i pozosta-
nie na pozycji „mistrza” oraz głównego organizatora procesu kształcenia. 
Nauczyciel umiejętnie „wplatając” różnorodne media w czynności swoje 
i podopiecznych, ma się przyczyniać do wzrostu zainteresowania młodych 
ludzi sztuką, a poprzez to do dokonywania trafnego wyboru i wykorzysty-
wania zdobytych danych. Ma on też rozwijać potrzebę świadomego kontak-
tu uczniów z różnymi dziedzinami aktywności artystycznej i amatorstwa 
artystycznego.

Mając powyższą wiedzę i umiejętności, znajomość pozytywnych i nega-
tywnych cech mediów, nauczyciel przyjmuje wobec nich określoną posta-
wę. W tym miejscu nasuwa się twierdzenie, że tylko krytycznie i świadomie 
korzystający z mediów nauczyciel może taką postawę przekazać uczniom. 
W toku edukacji estetycznej może on kształtować u uczniów różne umie-
jętności, np.:

– pozyskiwania dzięki mediom informacji o wydarzeniach kulturalnych 
i przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

– krytycznego podejścia do zamieszczanych w mediach opinii, recenzji;
– świadomego, selektywnego wyboru najbardziej wartościowych pozy-

cji, informacji.
Media mogą być też dla uczniów dobrym miejscem prezentacji ich wła-

snej amatorskiej twórczości, obszarem kształtowania tolerancji wobec róż-
nych przejawów sztuki, źródłem przeżyć i wzruszeń estetycznych, empa-
tycznych, ważnym środkiem do samorealizacji w sferze życia artystycznego 
(w jednej lub obu rolach społecznych – odbiorcy i twórcy), środkiem kom-
pensowania „niespełnień” w wielu innych obszarach życia, a także – źró-
dłem rozrywki i relaksu.

Odnosząc się do zajęć szkolnych, stosowanie mediów na różnych eta-
pach kształcenia umożliwia realizację szeregu celów szczegółowych po-
wszechnej edukacji estetycznej. Do najważniejszych należą:

– rozbudzenie zamiłowania do muzyki, plastyki i innych dziedzin sztuki;
– stymulowanie różnych form aktywności artystycznej;
– wzbogacanie wiedzy o kulturze (także poszukiwanie wspólnych płasz-

czyzn oddziaływania różnych dziedzin sztuki, np. muzyki i plastyki);
– rozwijanie postaw i zachowań twórczych (rozbudzenie twórczej, 

otwartej postawy);
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
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– rozwijanie umiejętności mówienia o sztuce i emocjach, jakie wzbudza 
(uzasadnianie własnych wyborów);

– wykształcenie świadomych odbiorców sztuki;
– kształtowanie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości 

narodowej.
Reasumując, posługiwanie się w procesie dydaktycznym nowoczesnymi 

technologiami (obok znajomości języków obcych, umiejętności komunika-
cyjnych i pracy w zespole), należy do kluczowych sprawności współczesne-
go nauczyciela. Brak wymienionych umiejętności jest równy z marginaliza-
cją osób, które nie mają dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. 
Szkoła, traktując wspomniane sprawności jako priorytetowe, powinna być 
naturalnym środowiskiem innowacji, przełamywać stereotypy kształcenia, 
gwarantować tworzenie społeczeństwa bez barier intelektualnych i kul-
turowych. Mając w szkole zapewniony dostęp do mediów, technicznych 
środków nauczania – nauczyciel szkolnych przedmiotów artystycznych 
ma możliwość skutecznie realizować zadania kształcenia multimedialnego: 
prowadzić uczniów w kierunku zdobywania wiedzy i umiejętności z wyko-
rzystaniem na równi tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu tak, 
by dostęp do sztuki był dla podopiecznych łatwiejszy, bardziej atrakcyjny, 
a jej odbiór zrozumiały, a przez to świadomy (samokształcenie, samowie-
dza, samorealizacja).
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The participation of the media in the process of aesthetic education of children 
and youth – the importance and determinants

Key words: cultural education, aesthetic education in mainstream education, media in 
education.

Abstract: The article presents the pedagogical approach to media, the tasks of media in 
education, as well as the objectives and characteristics of cultural education. 
The main subject of considerations was possible use of the media in the de-
livery of the arts curriculum in general education schools (different stages of 
education).
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