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Telewizja w służbie edukacji w perspektywie historycznej

1. Wprowadzenie
Od kilkudziesięciu lat telewizja jest jednym z najważniejszych systemów komunikowania się 
ludzi między sobą i z zewnętrznym otoczeniem w wymiarze treści aktualnych, ale także prze-
szłych i opisujących przyszłe zjawiska, poglądy i wszelkie symptomy działalności ludzkiej. 
Telewizję możemy potraktować jako dziedzinę techniki, gdzie mamy do czynienia z przekazem 
na odległość ruchomego lub nieruchomego obrazu i dźwięku. W potocznym odbiorze telewizję 
przyjmujemy jako ważny, być może obecnie najważniejszy, o największym oddziaływaniu 
społecznym, środek przekazu. Zarówno z racji możliwości technicznych jak i powszechności 
oddziaływania programowego, telewizja od początku swojego istnienia po dzień dzisiejszy  
i w bliższej i dalszej przyszłości jest i będzie bardzo ważną dziedziną oddziaływania edukacyj-
nego na praktycznie całą populację ludzką niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, zasob-
ności materialnej, relacji do formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji.

Najszersze oddziaływanie ma telewizja otwarta zwana też telewizją programową której istota 
polega na przekazywaniu programów dla szerokiej publiczności, odbieranych za pomocą 
masowo wykorzystywanych telewizorów. Tu zwłaszcza dla edukacji nieformalnej zostały 
stworzone szerokie możliwości przekazywania wiedzy i kształtowania osobowości poprzez 
programy, które mimo że nie były realizowane dla celów kształcenia i wychowania, mają jednak 
taki walor. Do tej grupy można zaliczyć większość programów telewizyjnych, a zwłaszcza 
programy informacyjne, popularnonaukowe, ekonomiczne, kulturalne, historyczne i inne. 
Pedagogów i osoby zainteresowane systemami i procesami kształcenia szczególnie interesują 
zagadnienia telewizji dydaktycznej. Dla celów naszych rozważań przyjmiemy definicję telewizji 
dydaktycznej zredagowaną przez Wincentego Okonia. Według tego pedagoga telewizja dydak-
tyczna to: „nadawanie programów specjalnie przeznaczonych dla celów kształcenia i wycho-
wania, przez telewizję otwartą jak i przez telewizje w obwodzie zamkniętym, przy czym mogą 
to być programy nadawane sporadycznie bądź seryjnie” (Okoń, 1975, s. 301). W przypadku 
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telewizji dydaktycznej wyróżniamy telewizję otwartą z nadawaniem programów telewizyjnych 
poprzez nadajniki naziemne, nadajniki satelitarne bądź telewizyjne sieci kablowe, a ostatnio 
także przez wszelkie sieci internetowe. Innym rodzajem jest telewizja w obwodzie zamknię-
tym, gdzie mamy do czynienia z transmisją w obrębie jednej lub kilku sal, a co najwyżej kilku 
budynków. Ponieważ programy telewizyjne można w rozmaity sposób rejestrować i urządze-
nia do rejestracji, nośniki utworów telewizyjnych i odtwarzacze są dość dobrze spopularyzo-
wane, rozwinęła się także odmiana telewizji zwana telewizją kasetową. Ostatnio rzadziej wyko-
rzystywane są do tego magnetowidy i odbiorniki telewizyjne, częściej natomiast komputery ze 
stacjami CD i DVD oraz zapisem na odpowiednich nośnikach (płyty) lub z pominięciem tych 
stacji na pendrive’ach.

2. Telewizja jako medium transmisji informacji
Zachodzi pytanie: dlaczego właśnie telewizja posiada tytuł do traktowania jej jako ważnego 
systemu bezpośrednich działań edukacyjnych bądź wspierania tych działań. Wynika to na 
pewno z powszechnego dostępu do tworzenia i odbioru przekazów telewizyjnych, ale także z 
technicznych, informacyjnych i psychofizjologicznych własności tego środka przekazu, ważnego  
w grupie środków dydaktycznych. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to podstawowym urządze-
niem umożliwiającym tworzenie ruchomych i nieruchomych obrazów telewizyjnych jest kamera 
telewizyjna. W tej grupie wyróżniamy kamery studyjne, służące do tworzenia programów telewi-
zyjnych w studiach, kamery reporterskie używane do tworzenia i rejestracji wypowiedzi wizual-
nych poza studiem telewizyjnym oraz kamery telewizji użytkowej, służące do różnych celów. Te 
ostatnie są zazwyczaj tańsze i prostsze w budowie i eksploatacji. Pierwsze dwa typy kamer wyko-
rzystują profesjonalni operatorzy telewizji, w przypadku kamer telewizji użytkowej operatorami 
są ludzie różnych zawodów, np. lekarze, inżynierowie, policjanci, pracownicy ochrony mienia, 
służby utrzymania ruchu pojazdów, a w dziedzinie nas interesującej (edukacji) nauczyciele  
i nauczyciele akademiccy. Odchodzi w przeszłość telewizja analogowa, a na jej miejsce wchodzi 
telewizja cyfrowa, która charakteryzuje się możliwością uzyskania obrazów o wyższej rozdziel-
czości. Podstawowym walorem przekazu cyfrowego jest także łatwość przetwarzania sygnałów  
i odporność na zniekształcenia i zakłócenia podczas transmisji. 

Typowy przekaz telewizyjny oddziałuje na dwa receptory odbiorcy, to jest wzrok i słuch.  
W przekazie dominuje warstwa wizualna, która umożliwia dostarczenie kilkudziesięciu lub 
kilkuset razy większej ilości informacji w jednostce czasu niż warstwa audialna. Zależy to od 
standardu środka przekazu i różnice te wynikają z możliwości technicznych i technologicznych 
realizacji i transmisji programów telewizyjnych. W praktyce różnice w odbiorze obrazu i dźwięku 
nie są tak wielkie, ponieważ odbiorcy nie są ukształtowani w percepcji tych treści tak, aby w pełni 
wykorzystać techniczne możliwości przekazu stosownych informacji. Na temat psychofizjolo-
gicznych możliwości percepcji informacji prowadzono różne badania i w ich efekcie stwierdza 
się, że za pomocą wzroku człowiek dokonuje około 81% swojego poznania rzeczywistości, a za 
pomocą słuchu ok. 12%. Zatem w przypadku wykorzystania obydwu kanałów percepcji jedno-
cześnie można odebrać ok. 93% wszystkich dostępnych wrażeń.

Ważnym elementem priorytetu telewizji jest sposób odbioru treści telewizyjnych w kontek-
ście urządzeń odbiorczych. Tu mamy do wyboru coraz więcej urządzeń powstałych w wyniku 
rozwoju technik informacyjnych. Są nimi tradycyjne odbiorniki telewizyjne, telewizory podłą-
czone do Internetu, tablety, smartfony i inne urządzenia. W sumie pozwalają one na odbiór 
programów telewizyjnych praktycznie w każdym miejscu i czasie.

Są także inne cechy charakteryzujące telewizję, które stawiają ten środek przekazu w grupie 
najważniejszych środków dydaktycznych. Taką właściwością jest natychmiastowość odtworze-
nia prezentowanego zdarzenia, niezależnie od odległości pomiędzy miejscem tego zdarzenia  
a odbiorcą wiadomości. Inną ważną cechą telewizji jest transformacja przekazów w przestrzeni, 
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bowiem możemy obserwować te zjawiska, które dzieją się innych miejscach niż odbiorca wiado-
mości, często w miejscach niedostępnych dla tego odbiorcy, np. we wnętrzu wielkiego pieca czy 
wewnątrz narządów ciała organizmów żywych. Poprzez telewizję można dokonać transforma-
cji przekazu różnych wydarzeń w czasie. Jest bowiem możliwa rejestracja przebiegu różnych 
zdarzeń i następnie odtworzenie tego w dowolnym miejscu i czasie. Cechą telewizji jest także 
intymność odbioru informacji, bowiem dokonujemy tego w warunkach domowych, gdzie nie 
jesteśmy skrępowani obecnością innych ludzi. Telewizja pozwala także na odczuwaniu uczest-
nictwa w obserwowanym zdarzeniu. Wszystkie wymienione uprzednio cechy telewizji wskazują 
na dużą przydatność tego środka przekazu w procesach edukacyjnych. Nic zatem dziwnego, że 
telewizję stosunkowo szybko po jej wynalezieniu zaczęto wykorzystywać w edukacji. Pierwsza 
transmisja telewizyjna miała miejsce w USA w 1928 r., a już w 1932 roku realizowano telewi-
zyjne programy dydaktyczne w State University of Iowa. Transmitowano wówczas na obszar 
kampusu akademickiego wykłady tych nauczycieli akademickich, którzy wyróżniali się zarówno 
poziomem merytorycznym, jak i predyspozycjami medialnymi. Podobnie przy użyciu nadajni-
ków małej mocy realizowano telewizyjne programy dydaktyczne w innych uczelniach na prze-
strzeni lat 30. i 40. XX wieku. Najbardziej dynamiczny rozwój telewizji dydaktycznej przypadło 
na lata 50. i 60. ubiegłego wieku. Naturalną potrzebą wykorzystania telewizji w owym czasie 
było zwiększenie rozmiarów kształcenia w krajach rozwiniętych i konieczność stworzenia 
systemów oświatowych niemal od zera w krajach, które wyzwoliły się wówczas z kolonializmu. 
Poprzez telewizję starano się złagodzić niedostatki infrastrukturalne (budowa i wyposażenie 
szkół), kadrowe (brak dostatecznej liczby nauczycieli) i ekonomiczne (koszty kształcenia przez 
telewizję były niższe niż kształcenia tradycyjnego w warunkach szkolnych). Powstało wówczas 
wiele form wykorzystania telewizji do kształcenia w poszczególnych krajach. W Polsce taką 
formą była Politechnika Telewizyjna działająca w latach 1966–1971. W latach 70. XX wieku 
zaczęto zwracać uwagę na metodykę wykorzystania telewizji w edukacji. Zrealizowano wówczas 
wiele badań i dokonano różnych opracowań podejmujących tę kwestię. Wówczas ukształtowały 
się również propozycje wykorzystywania różnych systemów telewizyjnych wraz z użytkowa-
niem urządzeń paratelewizyjnych. Za najważniejszy system należy uznać telewizję otwartą, 
której działalność polega na realizacji i przekazywaniu programów telewizyjnych poprzez stacje 
nadawcze naziemne, satelitarne lub za pomocą sieci kablowych. W pewnych przypadkach 
zasięg tego systemu jest zasięgiem globalnym, zatem z programów tych mogą korzystać nie 
tylko obywatele państw, których telewizje realizują program, ale także inni ludzie zamieszkali 
nawet na innych kontynentach. 

Na małym obszarze, np. w jednej sali, w jednym budynku lub w jednym kompleksie budynków 
może działać telewizja w obwodzie zamkniętym. Tu koszty przedsięwzięć są znacznie niższe, 
ale audytorium przekazu jest skończone i zazwyczaj ograniczone do niewielkiej liczby ludzi. 
Programy telewizyjne mogą być rejestrowane i w dowolnym miejscu i czasie odtwarzane za 
pomocą odtwarzaczy lub komputerów. Ten rodzaj telewizji nosi nazwę telewizji kasetowej. 
Wreszcie, w ostatnich latach wraz z rozwojem Internetu popularność zdobyła telewizja 
internetowa. 

3. Formy telewizji edukacyjnej
Jeśli idzie o telewizję otwartą, to w przypadku jej wykorzystania do celów edukacyjnych wyróż-
niamy trzy podstawowe formy (Januszkiewicz, Skrzydlewski, 1985). Najbardziej popularną  
z tych form jest wzbogacanie procesu uczenia się poprzez programy informacyjne i popularno-
naukowe. Programy informacyjne pozwalają widzom na wzbogacenie swojej wiedzy ogólnej. 
Przybliżają im realia polityki, administracji, ekonomii, gospodarki i praktycznie wszystkich 
innych dziedzin działalności ludzkiej. Te programy adresowane są do wszystkich widzów, którzy 
mają techniczne możliwości obejrzenia tych programów. Natomiast programy popularnonau-
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kowe, nie ograniczając audytorium, są w zasadzie adresowane do osób interesujących się zagad-
nieniami nauki. Polska ma bogatą tradycję w realizacji tych programów, ważniejszymi były: 
•	 Eureka (1957–1978) autorzy: Jerzy Wenderlich, Andrzej Mosz, Marek Siudym, Andrzej Ku-

rek;
•	 Piórkiem i węglem (1963–1992) autor: Wiktor  Zin (architektura polska);
•	 Z kamerą wśród zwierząt (1971–2001) autorzy: Antoni i Hanna Gucwińscy z ZOO we Wro-

cławiu; 
•	 Sonda (1977–1989) autorzy: Zdzisław Kamiński, Andrzej Kurek (ok. 500 premierowych tele-

audycji);
•	 Sensacje XX wieku (1983–2005) autor: Bogusław Wołoszański (ok. 1000 odcinków);
•	 Laboratorium (1985–2010) autor: Wiktor Niedzicki (ponad 500 premierowych wydań);
•	 Galileo (od 2007, od 2010 Galileo Extra, TV4) prowadzący: Michał Łubiszewski, Agnieszka 

Kołodziejska (wynalazki, produkcja różnych przedmiotów);
•	 Jak to działa? (od 2011 TVP1) prowadzący: Radosław Brzózka (zasady działania popularnych 

urządzeń).
Wymienione programy były realizowane z założeniem dostarczenia określonej wiedzy oglą-

dającym program, ale występują także programy, które powstawały w innym podstawowym 
celu, a niosą w sobie pewną dawkę działań edukacyjnych. Takim programem jest np. program 
Jeden z dziesięciu prowadzony przez Tadeusza Sznuka, a w przeszłości takim programem była 
Wielka Gra.

Drugą ważną formą telewizji dydaktycznej jest współdziałanie instytucji telewizyjnych  
z szkołami różnych szczebli poprzez emisję lekcji szkolnych i ich wykorzystywanie w toku trady-
cyjnego lekcyjnego prowadzenia zajęć szkolnych. Takie lekcje telewizyjne z wielu przedmiotów 
szkolnych realizowała Redakcja Programów Oświatowych Telewizji Polskiej w latach 60., 70.  
i 80. ubiegłego wieku. Był to duży wysiłek twórców i samej instytucji Telewizji Polskiej, bowiem 
w owych czasach dysponowano na obszarze całego kraju początkowo tylko jednym kanałem 
telewizyjnym, a później dwoma. Mimo to, znaczącą część nadawanego przez Telewizję Polską 
(rzędu 20%–30%) stanowiły programy przeznaczone dla szkół.

Trzecia forma telewizji dydaktycznej realizowana w obszarze telewizji programowej to wyko-
rzystanie telewizji jako środka – metody kształcenia. Jest to typowa forma kształcenia zdalnego 
wykorzystana w kształceniu formalnym i pozaformalnym, ale także w przedsięwzięciach dosko-
nalenia zawodowego.

4. Historia Politechniki Telewizyjnej
Polska ma znaczącą tradycję w wykorzystaniu formy telewizji dydaktycznej określanej mianem 
środka metody kształcenia. Najważniejszym przedsięwzięciem tego typu była Politechnika Tele-
wizyjna, gdzie w latach 1966–1971 w sposób zdalny kształcono inżynierów poprzez realizację 
dydaktycznych wykładów telewizyjnych z zakresu pierwszego i drugiego roku studiów technicz-
nych (Portalski, 2011). Było to pionierskie, pierwsze w Europie przedsięwzięcie obejmujące całe 
terytorium kraju, wprowadzające nową formę kształcenia w obszarze szkolnictwa wyższego. 
Potrzeba zorganizowania i prowadzenia Politechniki Telewizyjnej wynikała przede wszystkim z 
potrzeb kadrowych rozwijającej się w latach 60. XX wieku gospodarki naszego kraju. W połowie 
lat 60. planowano znaczne zwiększenie zapotrzebowania gospodarki narodowej na inżynierów. 
Wymagało to znacznego rozszerzenia kształcenia technicznego na wyższych uczelniach. Według 
Komisji Planowania Rady Ministrów, należało wykształcić w latach 1964–1970 ok. 98 tys. inżynierów,  
a w latach 1971–1975 ok. 91 tys., co w porównaniu z liczbą inżynierów zatrudnionych w gospo-
darce narodowej na dzień 31.01.1964 r. (110,4 tys.) było nierealne, nawet przy uwzględnieniu 
zakładanych ogromnych naborów na studia dla pracujących. Korekta tych zamierzeń dokonana 
przez prof. Tymowskiego w oparciu o szacunek możliwości rekrutacyjnych uczelni technicz-
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nych, nie wskazywała w dalszym ciągu na możliwość kształcenia potrzebnej liczby inżynie-
rów w ramach istniejących wówczas sieci wyższych szkół technicznych (Tymowski, 1966). Na 
potrzebę znacznego rozszerzenia kształcenia kadr na poziomie wyższym władze naszego kraju 
zwracały uwagę już wcześniej. Zamierzano to osiągnąć poprzez rozwój studiów dla pracują-
cych umożliwiających uzupełnienie kwalifikacji osobom pracującym na stanowiskach, które z 
zasady powinni obejmować absolwenci szkół wyższych. Plan opracowany przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego w 1962 r. przewidywał znacznie szybszy rozwój ilościowy studiów dla 
pracujących niż na studiach dziennych. Efekty tych decyzji ujawniły się w szybkim wzroście 
liczby studentów łączących studia z pracą zawodową (w r. ak. 1960/1961 – 54,4 tys. osób, w 
r. ak. 1965/1966 – 99,5 tys., w r. ak. 1970-19711 – 119,4 tys.). Na początku 1965 r. ówczesne 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy Komitetu ds. Radia i Telewizji powołało grupę 
roboczą dla rozpatrzenia możliwości wykorzystania telewizji dla studiów dla pracujących. 
Sprawą tą zainteresowało się UNESCO i podpisano umowę przewidującą pomoc tej organiza-
cji w zamian za udostępnienie uzyskanych wyników (Tymowski, 1973a). Wówczas Pełnomoc-
nikiem Ministra Szkolnictwa Wyższego ds. telewizji w szkolnictwie wyższym i organizatorem 
Politechniki Telewizyjnej został prof. Janusz Tymowski z Politechniki Warszawskiej. W ramach 
Politechniki Telewizyjnej nadawano wykłady telewizyjne z ośrodków w Gdańsku i Wrocławiu 
z przedmiotów: matematyka, fizyka, geometria wykreślna, chemia, wytrzymałość materiałów i 
elektrotechnika, średnio około 90 wykładów w semestrze. Ponadto przeprowadzono kurs przy-
gotowawczy do studiów technicznych, dokonano doboru podręczników i wydano stosowne 
informatory. Zorganizowano 15 punktów konsultacyjnych przy dużych zakładach w całej Polsce 
oraz punkty konsultacyjne na terenie wyższych uczelni (Tymowski, 1973a). Przeprowadzono 
szereg badań efektywności działania Politechniki Telewizyjnej. Z badań tych wynika, że przykła-
dowo w 1968 r. z wykładów Politechniki telewizyjnej korzystało około 270 tys. osób, natomiast 
w 1971 r. szacowano taką liczbę na około 550 tys. osób. Z tej liczby około 100 tys. osób było 
tymi, dla których wykłady Politechniki Telewizyjnej stanowiły bezpośrednią pomoc w nauce i 
przygotowaniu się do egzaminów. (Tymowski, 1973a)

Politechnika Telewizyjna, mimo że była realizowana w trudnych warunkach organizacyjnych 
i technicznych, w ówczesnej Polsce była przedsięwzięciem znaczącym zarówno w skali kraju, jak 
i świata. Na trudności w jej organizacji wpłynął fakt, że ówczesny Komitet ds. Radia i Telewizji 
dysponował tylko jednym kanałem telewizyjnym, w Warszawie budowano dopiero centrum tele-
wizyjne przy ul. Woronicza i nie można było w całości wykorzystać potencjału znaczących poli-
technik, jak Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, bowiem 
do dyspozycji Politechniki Telewizyjnej były tylko ośrodki studyjne we Wrocławiu i w Gdańsku. 
Podobne trudności występowały z uzyskaniem możliwości szybkich konsultacji, bowiem słabo 
była wówczas rozwinięta sieć telefoniczna. Mimo to przedsięwzięcie efektem, którego była dzia-
łalność Politechniki Warszawskiej, swoimi rozmiarami dotarcia do dużej populacji odbiorców 
wpisywało się do grupy najwyższej ocenianych projektów kształcenia zdalnego w owym czasie 
w świecie. 

 Politechnika Telewizyjna była możliwa do zorganizowania i prowadzenia dzięki współpracy 
z UNESCO, co pozwoliło w dużej mierze pokryć koszty realizacji programów edukacyjnych 
i badań związanych z efektywnością tej nowej formy. Badania naukowe, których wymiar był 
porównywalny z realizacją i emisją programów dydaktycznych, były prowadzone głównie przez 
ówczesny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i osoby z tym Zakładem współpracujące. 
Innowacyjność metody kształcenia, ale także i badań spowodowały znaczne zainteresowanie 
działalnością i efektami Politechniki Telewizyjnej. W ślad za tym realizowano kolejne przed-
sięwzięcia o zasięgu ogólnokrajowym wykorzystujące telewizję jako środek – metodę kształce-
nia. Ważnym przedsięwzięciem tego typu było Telewizyjne Technikum Rolnicze, które działało  
w latach 1970–1990. Poprzez telewizję nadawano audycje lekcyjne obejmujące wszystkie przed-
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mioty konieczne do wykształcenia technika rolnictwa. Certyfikację tego typu kształcenia orga-
nizowano poprzez egzaminy eksternistyczne prowadzone w stacjonarnie działających szkołach 
rolniczych. W latach 1974–1990 działał Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny 
prowadzony wspólnie przez Telewizję Polską i Instytut Kształcenia Nauczycieli. Była to forma, 
która nie kończyła się uzyskaniem określonych uprawnień potwierdzonych formalnym świa-
dectwem, ale forma nastawiona na doskonalenie nauczycieli. Przeciętnie trzy razy w tygodniu 
nadawane były audycje telewizyjne, dwa razy audycje radiowe. Forma ta była bardzo popularna 
wśród nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli szkół podstawowych. Wymienione formy przekazu 
dotyczyły telewizji programowej działającej w systemie otwartym, a więc z dostępnością dla 
ogółu odbiorców w obszarze zasięgu danej transmisji, czyli prawie dla wszystkich obywateli 
naszego kraju.

5. Ośrodek Telewizji Dydaktycznej w Płocku
Inne systemy telewizji edukacyjnej to systemy telewizji w obwodzie zamkniętym. Tu do reali-
zacji programu często wystarczała jedna kamera przemysłowa, znacznie tańsza od kamery 
studyjnej czy reporterskiej. Jako typowe dla tego rodzaju telewizji można wskazać wykorzysta-
nie w obrębie jednej sali urządzenia zwanego dzisiaj wizualizerem, gdzie można było transmi-
tować wszelkie obrazy i zapisy nieruchome podłożone pod kamerę bądź w innym przypadku 
realizować pokazy pewnych zjawisk dynamicznych dziejących się na niewielkiej przestrzeni. 
Bardzo skuteczną formą wykorzystania telewizji w obwodzie zamkniętym były transmisje 
w klinikach medycznych przebiegu operacji chirurgicznych do audytoriów gromadzących 
studentów medycyny. W Polsce telewizja w obwodzie zamkniętym nie rozwinęła się tak dobrze 
jak w innych krajach. Instytucjami, w których była ona wykorzystana w szkolnictwie wyższym, 
były akademie medyczne, politechniki i uczelnie kształcące nauczycieli. W mniejszym stopniu 
wykorzystywano tę telewizję w szkołach zawodowych czy w ośrodkach doskonalenia kadr. Już 
w 1968 roku jako jeden z pierwszych w Polsce uruchomiono taki system telewizji w obwodzie 
zamkniętym w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Był to pewien przyczynek do utworze-
nia dwa lata później Ośrodka Telewizji Dydaktycznej. 

Bardzo popularne, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Japonii, były 
w owym czasie inicjatywy realizowania zadań edukacyjnych przez nadawanie teleaudycji dydak-
tycznych na niewielki obszar za pomocą nadajnika małej mocy. W Polsce w latach 70. ubiegłego 
wieku miały miejsce dwie próby takiego wykorzystania telewizji. W tym celu utworzono w 
1970 r. Ośrodek Telewizji Dydaktycznej w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W zarzą-
dzeniu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na mocy którego utworzono OTVD, zadania 
Ośrodka zostały sprecyzowane następująco:

1. Prowadzenie badań naukowych i eksperymentów w zakresie zastosowania telewizji  
w procesie kształcenia w szkolnictwie wyższym, średnim i podstawowym,

2. Prowadzenie stałych telewizyjnych programów dydaktycznych przeznaczonych dla Filii 
Politechniki Warszawskiej i szkół różnych typów i szczebli w mieście Płocku;

3. Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i naukowo-dydaktycznymi prowa-
dzącymi badania i eksperymenty w dziedzinie wykorzystania telewizji w obwodzie za-
mkniętym,

4. Organizowanie seminariów naukowych, konferencji, kursów, publikowanie odpowied-
nich materiałów i wyników badań naukowych w zakresie włączenia telewizji i innych 
środków masowego przekazu do procesu nauczania i wychowania (Zarządzenie, 1970).

Tak postawione zadania świadczą o tym, iż nadano Ośrodkowi de facto status jednostki 
centralnej, w której miałyby się skoncentrować ważniejsze prace resortu w dziedzinie wyko-
rzystania TV w kształceniu, szkoleniu kadr naukowo-dydaktycznych, publikowanie wyników 
badań naukowych itd. Niestety, mimo uzyskaniu przez ten Ośrodek możliwości technicznych i 
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organizacyjnych do realizacji w studio telewizyjnym i emisji za pomocą nadajnika programów 
telewizyjnych, nie można było tego zrobić ze względu na obowiązujący w latach 70. XX wieku w 
Polsce monopol emisji programów przez Komitet ds. Radia i Telewizji. Kilkakrotne wystąpienie 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji 
nie przyniosło pożądanego efektu i nie uzyskano zgody na emisję programów. Podobnie 
wyglądała sprawa z podjętym podobnym przedsięwzięciem w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
gdzie projektowano realizację wykładów telewizyjnych z przeznaczeniem głównie dla kilku 
działających wówczas filii tej uczelni. Tu również sprawa rozbiła się o brak zgody właściwych 
instytucji na emisję programów telewizyjnych. Ośrodek Telewizji Dydaktycznej podjął wówczas 
z pozytywnym skutkiem próby realizacji cyklów programów dydaktycznych zapisywanych na 
taśmy magnetowidowe. Po przeprowadzeniu prób technicznych i organizacyjnych Ośrodek w 
1975 r. zainteresował możliwościami wspomożenia zajęć szkolnych nagraniami magnetowido-
wymi powstałe wówczas Kuratorium Płockiego Okręgu Szkolnego. Efektem tej współpracy było 
zrealizowanie w latach 1975–1977 dwóch cykli teleaudycji dydaktycznych z geometrii wykreśl-
nej i rachunku prawdopodobieństwa jako pierwszych w Polsce cyklicznych nagrań audycji tele-
wizyjnych zrealizowanych poza Telewizją Polską. Poprzez powielanie zapisanych kaset dla szkół 
średnich ówczesnego województwa płockiego stworzono możliwość wykorzystania telewizji  
w procesie kształcenia w zainteresowanych jednostkach oświatowych (Portalski, 2007). Bardzo 
przydatny w opinii nauczycieli szkół średnich był zwłaszcza cykl teleaudycji z rachunku praw-
dopodobieństwa. Natomiast cykl teleaudycji z geometrii wykreślnej zastępował konsultacje  
z tego progowego przedmiotu studentom Filii Politechniki Warszawskiej. Jeden z magnetowidów 
będących w posiadaniu Ośrodka został zainstalowany w Domu Studenckim Politechniki i tam 
studenci w dowolnym czasie mogli korzystać z materiału dydaktycznego obejmującego zasad-
niczą część programu przedmiotu geometria wykreślna, realizowanego wówczas na wszystkich 
kierunkach technicznych Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Obie próby można potrak-
tować jako elementy kształcenia zdalnego z wykorzystaniem telewizji kasetowej. W Polsce ten 
rodzaj telewizji edukacyjnej rozwijał się nieco później, bo dopiero w latach 80. i 90. XX wieku. 
Nie rozwinął się on dostatecznie, a typowymi przedsięwzięciami w tym obszarze było samo-
kształcenie w dziedzinie języków obcych, obsługi komputerów, zastępowanie pewnych lektur 
szkolnych i różnego rodzaju szkolenia praktyczne.  

Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku do czasów obecnych wraz z rozwojem technik kompu-
terowych wykorzystywane są przekazy o charakterze telewizyjnym rejestrowane na płytach 
DVD i innych nośnikach przenośnych. 

6. Telewizja edukacyjna w erze Internetu
Wraz z upowszechnieniem Internetu i rozwojem sieci informatycznych na przełomie wieków 
wielu pedagogów zafascynowanych nowymi technologiami ograniczyło swoje zainteresowania 
telewizją dydaktyczną. Niektórzy nawet wieścili jej upadek. Tak się jednak nie stało, bowiem 
powstał nowy rodzaj telewizji edukacyjnej, czyli telewizja internetowa. W Polsce pierwszym 
ważnym przedsięwzięciem tego typu była Akademicka Telewizja Naukowa działająca  
w latach 2002–2008. Efektem działalności tej instytucji stworzenie 966 teleaudycji popularno-
naukowych i ponad 3 miliony odtworzeń tych programów przez indywidualnych odbiorców. 
Aktualnie (2013 r.) największy zasięg programów realizowanych przez telewizje internetową ma 
portal edukacyjny programu pierwszego Telewizji Polskiej (http://www.edu.tvp.pl). Programy 
emitowane na tym portalu, a przygotowane przez Redakcję Interaktywnych Treści Edukacyj-
nych, mają za zadanie głównie wsparcie edukacji dzieci i młodzieży, chociaż są tam również 
teleaudycje możliwe do wykorzystania przez osoby dorosłe. 

Innym dużym przedsięwzięciem jest realizacja projektu „Archipelag Matematyki”. Projekt 
jest prowadzony przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

http://www.edu.tvp.pl
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Na portalu pod wymienioną nazwą zamieszczone są teleaudycje z zakresu pogranicza mate-
matyki średniej i wyższej z przeznaczeniem dla zainteresowanych matematyką uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych całej Polsce. Aktualnie na portalu „Archipelag Matematyki” (http://archi-
pelagmatematyki.pl) są umieszczone różne materiały opisujące zagadnienie i ciekawostki mate-
matyczne. Jest tam około 30 filmów, 14 gier edukacyjnych i ponad 50 innych materiałów multi-
medialnych. Do tego dołączony jest podręcznik ułatwiający uczniom korzystanie ze wszystkich 
elementów projektu. W najbliższym czasie na portalu znajdzie się kilkaset dalszych pozycji. 
Jest to ważne przedsięwzięcie wzbogacające kompetencje matematyczne uczniów, tak bardzo 
potrzebne we współczesnym świecie zmierzającym do cywilizacji wiedzy. 

W wielu szkołach wyższych w naszym kraju działają telewizje internetowe z realizacją 
programów okolicznościowych i popularnonaukowych, ale zakres tych działań jest ciągle 
niewielki. Natomiast w świecie telewizja internetowa jest wykorzystywana do edukacji wielu 
setek tysięcy, a nawet milionów ludzi. Przykładami uczelni wykorzystujących do realizacji 
kształcenia telewizją internetową w szerokim zakresie są np. The Open University of Japan lub 
Shanghai Television University. 

7. Perspektywy telewizji edukacyjnej
Wymienione przedsięwzięcia oraz zmiany jakie się dokonują zarówno w światowej edukacji, 
jak i w dynamicznie rozwijającej się technice porozumiewania się, pozwalają z dużym praw-
dopodobieństwem założyć dalszą symbiozę telewizji z Internetem. Prognozowanie tej koeg-
zystencji w dalszej perspektywie czasowej jest trudne, być może niemożliwe. Powodem tego 
jest zbyt szybki, gwałtowny rozwój technik i technologii komunikacyjnych. Autor niniejszego 
opracowania, który wychowywał się do wieku dorosłości bez telewizji, w swoim życiu zaob-
serwował różne tendencje i formy realizacji przekazów telewizyjnych od telewizji otwartej  
z emisją programów przez nadajniki naziemne, poprzez telewizję satelitarną, kablową, kasetową 
do coraz bardziej popularnej telewizji internetowej. I właśnie to skłania autora do powstrzy-
mania się od ryzykownych prognoz co do rozwoju telewizji w dalszej przyszłości. Natomiast 
z pewnym prawdopodobieństwem można przedstawić tendencje rozwojowe telewizji eduka-
cyjnej w najbliższych latach. Tu można wyjść od warunków technicznych i technologicznych 
przekazu telewizyjnego. Aktualnie tworzy się sieci światłowodowe, które poprzez możliwość 
przesyłania sygnałów w bardzo szerokim paśmie częstotliwości, umożliwiają wielokanałową 
teletransmisję różnorodnych materiałów audiowizualnych realizowanych z naciskiem na stronę 
wizualną. Takimi właśnie materiałami są wszelkie utwory telewizyjne. Pojawiły się na rynku 
i zdobywają coraz większą popularność różne urządzenia techniczne, umożliwiające odbiór 
takich utworów telewizyjnych. Urządzeniami tymi są np. telewizory podłączone do Internetu, 
tablety i coraz bardziej masowo użytkowane smartfony. Zapewne w stadium projektowym są 
już opracowywane prototypy innych urządzeń o podobnych funkcjach. Aby zapewnić zbyt tych 
urządzeń, trzeba do ich parametrów technicznych dostosować treści audiowizualne, satysfakcjo-
nujące użytkowników owych urządzeń. Tu jest także pole dla wszelkich form, metod i materia-
łów dydaktycznych. Dotychczas krytycy telewizji jako środka dydaktycznego zarzucali jej brak 
interaktywności. Obecnie trwają próby stworzenia telewizji interaktywnej, takiej, gdzie telewidz 
będzie miał możliwość uczestnictwa w realizacji programu telewizyjnego i będzie mógł mody-
fikować ten program stosownie do swoich potrzeb. Rozwijany obecnie system „inteligentnego 
telewizora” podłączonego do Internetu nosi nazwę SmartTV. Eksperci szacują, że w najbliższych 
latach 600 milionów telewizorów na całym świecie będą stanowić podłączone do Internetu tele-
wizory SmartTV (Z telewizorem w kieszeni, 2011). Ale należy pamiętać, że wynalazki tech-
niczne stwarzają tylko sprzętowe i systemowe możliwości wykorzystania każdego środka do 
celów edukacyjnych. W przekazach każdego rodzaju i zwłaszcza z wykorzystaniem złożonego, 
technicznego środka przekazu najważniejsze są treści, a w przypadku środka dydaktycznego 

http://archipelagmatematyki.pl
http://archipelagmatematyki.pl
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także metody wykorzystania tego środka. Te z kolei powinny być kompatybilne z formami 
edukacyjnymi, zarówno tradycyjnymi, jak i na nowo rozwijającymi się. Z kolei formy eduka-
cyjne powinny być odpowiedzią na potrzeby ludzkie w obszarach doskonalenia swojej osobo-
wości, rozwijania umiejętności i kompetencji w warunkach najkorzystniejszych sposobów 
realizacji tych zamierzeń. Te potrzeby są dzisiaj i będą nadal ogromne. Powszechne kształcenie 
ustawiczne, uczenie się wszystkich obywateli naszego globu przez całe życie wymaga stworze-
nia takich systemów edukacyjnych, w których ograniczona liczba nauczycieli będzie kierowała 
kształceniem tych wszystkich ludzi, którzy podejmą trud uczenia się. Należy przy tym zadbać, 
aby przedsięwzięcia edukacyjne w formach masowych były możliwe do realizacji z uwzględnie-
niem kosztów tych przedsięwzięć. Dlatego należy spodziewać się dalszego rozwoju działalno-
ści uniwersytetów otwartych i innych form edukacji masowej opartej o samokształcenie, gdzie 
można będzie ograniczyć jednostkowe koszty kształcenia. W przypadku doboru odpowiednich 
metod kształcenia należy uwzględnić wszystkie dostępne osiągnięcia chociażby współczesnej 
pedagogiki, nauki, która tak mocno rozwinęła się w okresie kilku ostatnich dziesięcioleci.

8. Podsumowanie
Ponad osiemdziesięcioletnia tradycja telewizji w służbie edukacji zezwala na stwierdzenie, 
że telewizja odegrała znaczącą rolę w realizacji wielu przedsięwzięć edukacyjnych w sposób 
zamierzony (instytucjonalny) lub niezamierzony wpływający na rozwój osobowości ludzi. 
Tak też się działo w przypadku naszego kraju. Na uwagę zasługuje fakt, że wraz z wdrożeniem 
pewnych form telewizyjnych w kształceniu podejmowano trud badań naukowych umożliwia-
jących ocenę efektywności tych przedsięwzięć, ale także wzbogacających metodyki wykorzysta-
nia tego środka (telewizji) w praktyce edukacyjnej. Tak się działo bezpośrednio po rozpoczęciu  
w 1961 r. transmisji telewizyjnych lekcji szkolnych, gdzie badania także jako jeden z pierw-
szych w naszym kraju przeprowadził docent Edward Fleming (Fleming, 1963). Tę problematykę 
badawczą podjęło w latach 60. i 70. XX wieku wielu polskich pedagogów i wnieśli oni ważny 
wkład w rozwój tej części pedagogiki, która traktowała o wykorzystaniu w procesie kształce-
nia środków masowej komunikacji, w tym telewizji, jako najważniejszego środka edukacji elek-
tronicznej. Jednak największym uznaniem znawców problemów telewizji edukacyjnej cieszyła 
się Politechnika Telewizyjna, której genezę i działalność przedstawiono w rozdziale 4. Pionier-
skie przedsięwzięcie w skali światowej, jakim było wprowadzenie zdalnej formy kształcenia na 
poziomie wyższym na obszarze całego kraju, stanowiło ważne źródło doświadczeń zarówno 
z obszaru realizacji wykładów telewizyjnych, organizacji niestacjonarnych form szkolnictwa 
wyższego, jak i badań efektywności kształcenia zdalnego. Wnioski z działalności Politechniki 
Telewizyjnej zostały w następnych latach wykorzystane w Polsce m.in. przy projektowaniu 
działań Telewizyjnego Technikum Rolniczego i Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Tele-
wizyjnego. Także pierwszy cykl teleaudycji popularnonaukowych (Eureka) znalazł kontynu-
atorów w postaci programów Sonda, Laboratorium czy Jak to działa. Wszystkie te pionierskie 
przedsięwzięcia zrealizowane głównie przez Telewizję Polską we współpracy z resortowymi 
instytutami badawczymi oświaty i szkolnictwa wyższego (Instytut Badań Pedagogicznych, 
Instytut Programów Szkolnych, Instytut Kształcenia Zawodowego, Międzyuczelniany Zakład 
Badań nad Szkolnictwem Wyższym przekształcony w Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa 
Wyższego) w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiej o w pewnej części światowej 
edukacji. Doświadczenie z realizacji i oceny tych przedsięwzięć stanowią ważny wkład w rozwój 
zwłaszcza systemów edukacyjnych w obszarze edukacji zdalnej i edukacji otwartej wykorzystu-
jących środki, systemy i urządzenia elektroniczne.

Aktualnie w Polsce różne gremia toczą dyskusje nad koniecznością zmian w strategii rozwoju 
edukacji na wszystkich poziomach kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem konieczno-
ści edukacji całożyciowej w wymiarze ogólnoludzkim. Wydaje się, że warto byłoby nawiązać 
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do osiągnięć i doświadczeń z przeszłości co do potrzeb i możliwości wykorzystania telewizji  
w edukacji. Postęp techniczny w dziedzinie telewizji, rozwój systemów i urządzeń telewizyj-
nych, współdziałanie telewizji z nowszymi środkami przekazu (Internet), wreszcie rozwój myśli 
pedagogicznej, pozwalają na szersze niż obecne wykorzystanie tego środka dydaktycznego  
w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych. Takie działania znamienicie wpisywałyby się  
w krąg postulowanych i realizowanych zamierzeń modernizujących polską edukację zgodnie  
z jej priorytetową pozycją jako dziedziny działalności ludzkiej.
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Television in the service of education
Summary

Keywords: education, educational television, history and prospects

TV as an important medium fits perfectly into a group of often means – educational methods. Size characteristics 
typical of the different television systems will perform the important role of television in education. TV Educational 
occurred shortly after the first application of television technology to broadcast video and audio, and developed and 
will continue to grow. The observed trend towards more and more widespread communication using satellite ima-
ges situate among the most important means of teaching. Is now an urgent need to develop appropriate, effective 
methods and techniques for the use of television in all educational activities, treating education as a priority area of 
human activity. This can serve as the information about important world-class pioneering ventures use of television 
in education which in Poland was, for example, University Television. Historical especially Polish achievements in 
the field of television for education will be a major theme of this study.
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