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Podsumowując, należy podkreślić trzy kluczowe punkty, które 
pokazują, że projekty  kulturowe ułatwiają integrację społeczną  
i walkę z wykluczeniem: sztuka daje możliwość przekroczenia 
granic narzuconych przez społeczeństwo, pozwalając tym samym na 
integrację społeczną; komunikację opartą na języku łatwo jest wyprzeć 
przez komunikację opartą na sztuce jako uniwersalnym języku do 
wyrażania siebie i rozumienia innych; sztuka jest najpotężniejszym 
środkiem, który sprawia, że ktoś czuje się bezpieczny i pewny siebie, 
aby wejść do nowego społeczeństwa i stać się jego częścią.

Według portugalskich partnerów, sztuka wzbogaca umysły ludzi. 
Przez nich sztuka jest postrzegana jako środek ułatwiający włączenie 
się w kontekst społeczny i szkolny, ponieważ sztuka jest językiem 
uniwersalnym. Wzbogaca ona wszystkich, którzy poprzez nią wyrażają 
siebie, niezależnie od wieku, płci, klasy społecznej, czy pochodzenia 
etnicznego. Uważają oni sztukę za uprzywilejowany środek 
wzbogacający umysły ludzi i sprawiający, że żyją w harmonii.

We Włoszech, specjalista powiedział nam, że integracja społeczna 
ma różne oblicza i problem ten jest różnie postrzegany w różnych 
kontekstach i kulturach. Sytuacje kryzysowe są zróżnicowane  
i dotyczą wielu sfer: fizyczne, etniczne, religijne, kulturowe, edukacyjne, 
społeczno-ekonomiczne, związane z umiejętnościami uczenia się, płcią, 
polityką. Fotografia, sztuka, świat obrazu, muzyka i w szerszym sensie 
kultura, pozwalają na uproszczenie projektu integracji społecznej, 
osób znajdujących się w sytuacji dyskomfortu, niezależnie od tego, 
jaka forma dyskomfortu z powyżej wymienionych jest brana pod 
uwagę. Z włoskiego doświadczenia wynika, iż koncepcja włączenia 
społecznego jest silnie związana z niepełnosprawnością. Pierwszą 
formą rozszerzonego projektu kulturowego był projekt realizowany 
przez instytucje, który pozwolił na zbudowanie z czasem doskonałej 
regulacji prawnej dla osób niepełnosprawnych. Wielki włoski projekt 
kulturowy był skierowany głównie do szkół (także uniwersytetów): 
przyjmowano wszystkie dzieci i młodzież w każdym stanie dolegliwości 

1. W JAKIM STOPNIU PROJEKT 
KULTUROWY MOŻE UŁATWIĆ 

INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie: „W jakim stopniu projekt kulturowy 
może ułatwić integrację społeczną?” wszystkie kraje partnerskie są 
zgodne co do tego, że integracja przez sztukę jest jednym z najlepszych 
sposobów łączenia młodych ludzi z ich rówieśnikami, tak, aby 
doświadczyli tych samych praw i obowiązków co ich rówieśnicy i/lub 
przyjaciele.

We Francji specjaliści uważają, że projekty kulturowe realizowane we 
francuskich szkołach można zdefiniować na dwa sposoby: pierwszy,  
w którym uczniowie są  publicznością, zgromadzoną w teatrze, w 
muzeum lub w centrum kultury, gdzie przyjmowani są razem, aby 
zaoferować im chwilę z kulturą, która nie będzie miała większego 
znaczenia dla nich jako jednostek, ponieważ tworzą całość jako   
„publiczność”; drugi natomiast - uczniowie jako przyszli artyści, na 
scenie, z kamerą lub pędzlem, gotowi na to, aby nauczyć się jak  „tworzyć” 
sztukę.  Są oni w równym stopniu uważani za jednostki, które znajdą się 
w sytuacji tworzenia produktu, wyrażającego ich wrażliwość. Wierzą, 
że sztuka jest fundamentem społeczeństwa. Powszechnie wiadomo 
też, że sztuka przełamuje wszystkie granice: pomiędzy krajami, ludźmi  
i w większości przypadków również te, które leżą w nas samych.

Dla nowoprzybyłych uczniów sztuka będzie najszybszym sposobem 
wejścia do innych kultur i zrozumienia ich kodów: to co potrzebne, 
to wola akceptacji nowych doświadczeń. Ani język ani pochodzenie 
nie są istotne. Sztuka jest teraz: obrazy, muzyka, taniec; wszystko jest 
natychmiastowe i ma sens.
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się przyjazne, inne wydawały się potrzebować bycia przedstawionym 
ponownie nowej grupie. Niektóre z dzieci nadal nie chciały opuszczać 
swojej strefy komfortu i ciągle starały się pozostać w grupach, w których 
już kogoś znały. Kiedy dzieci wspólnie zajmowały się fotografią, ich 
komunikacja na każdym etapie pracy grupowej stawała się bardziej 
ożywiona, emocjonalna, wolna, pozytywna i przyjazna.

Po trzecie, uważają, że kolejnym ważnym aspektem integracji 
społecznej jest zaangażowanie jednostki w życie w nowym środowisku 
i związane z tym pozytywne emocje. Projekt „Pixels on Tour” pozwolił 
im zobaczyć, jak szybko, ciekawie i dyskretnie dzieci zaczęły dostrzegać 
piękno Iwano-Frankowska.

Na czwartym miejscu stwierdzono, że „Pixels on Tour” umożliwia 
dzieciom lepsze interakcje z dorosłymi, którzy ich otaczają, uczy je jak 
ufać dorosłym, jak czuć się pewnie i bezpiecznie, a także jak reagować 
nie tracąc swojej dziecinnej spontaniczności. Zaobserwowano również 
lepsze włączenie dzieci w interakcję z dorosłymi.

Na końcu powiedziano nam, że podczas pracy nad projektem dzieci 
rozwinęły umiejętności rozumienia fotografii. Zdobyły umiejętność 
dostrzegania własnych emocji poprzez obiektyw i przekazywania ich za 
pomocą obrazów, a także dostrzegania i dostosowywania tych emocji 
w kadrze. Wiedza i umiejętności nabyte przez wszystkich uczestników 
pozwoliły im rozszerzyć poglądy na szereg zagadnień społecznych  
w różnych częściach Europy.

Na koniec, partnerzy z Polski rozpoczęli od opisu znaczenia fotografii 
w XXI wieku, gdyż daje ona kompleksowe spojrzenie na ludzkie 
doświadczenia. Jest to świetne narzędzie do pokazania wspaniałych 

zdrowotnej, nawet poważnym. We Włoszech od dawna nie istnieją 
żadne szkoły specjalne, zamknięte zostały na stałe w 1976 roku. Każda 
niepełnosprawność jest akceptowana w szkołach ogólnodostępnych.

Dają nam wizję tego, jakim instrumentem może być projekt kulturowy:  
w szkole, projekt pomaga w integracji, ponieważ stymuluje ucznia  
w stanie dyskomfortu do socjalizacji i relacji z kolegami i koleżankami 
z klasy oraz do aktywnego udziału w uczeniu się, poprzez działania 
w małych i dużych grupach; w projekcie artystycznym /kulturowym 
fotografia jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale jest procesem, 
poprzez który rozwija się doświadczenie, które w konsekwencji wyzwala 
dynamikę społeczną, a także uwagę, koncentrację i wyobraźnię.

W tym kontekście produkt i proces mają dwa różne znaczenia, proces 
staje się ważniejszy niż gotowe dzieło: celem nie jest zrobienie pięknych 
zdjęć, ale podzielenie się doświadczeniem, które pomaga każdemu 
rozwijać się i dojrzewać w jego indywidualności, a jeszcze bardziej 
otworzyć się na porównania i wiedzę o innych; produkt nie jest czymś, 
co kończy się samo w sobie, ale staje się przedmiotem zapamiętywania 
i internalizacji doświadczenia poprzez patrzenie na niego.

Na Ukrainie specjaliści uważają, że jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów integracji społecznej jest rozwój umiejętności 
komunikacyjnych. Komunikacja z różnymi uczestnikami projektu 
pomaga w zwiększeniu tego wskaźnika. Ważną rzeczą jest to, że projekt 
„Pixels on Tour” łączy dzieci w jednym celu – aby zrobić najlepsze 
zdjęcie. Ten wspólny cel nie tylko zbliża uczestników, ale także zachęca 
dzieci do znalezienia kontaktów w mikro-grupach i rozpoczęcia 
komunikacji ze sobą.

Na drugim miejscu, po udziale w projekcie, stwierdzili, że dzieci 
integrują się z rówieśnikami. Zaobserwowali również, że podczas 
pierwszego spotkania dzieci były wyraźnie napięte, niepewne i często 
bardzo ciche. Porozumiewały się w mniejszych grupach między 2-3 
osobami, które wcześniej były im znane.  Jedne bez przeszkód stawały 
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 2. WYBÓR SZTUKI:  
W JAKI SPOSÓB UŁATWIA 

ONA INTEGRACJĘ 
SPOŁECZNĄ?

Zanim odpowiemy na drugie pytanie projektu, przypomnijmy 
najpierw definicję Banku Światowego: „Integracja społeczna oznacza 
proces mający na celu poprawę warunków, w których jednostki i grupy 
mogą uczestniczyć w życiu społeczeństwa ; doskonalenie umiejętności, 
poprawa szans i godności osób pokrzywdzonych na podstawie ich 
tożsamości.” https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion

Wybór sztuki w celu ułatwienia integracji społecznej, ponieważ sztuka 
jest aktem mowy:

• Najważniejszym punktem, co do którego wszyscy partnerzy 
są zgodni, jest to, że sztuka jest « językiem », tzn. sposobem 
komunikowania się, wymiany myśli i emocji. Zatem mocno 
przyczynia się do dialogu międzykulturowego i jako taka, jest 
narzędziem służącym do osiągnięcia integracji społecznej.

• Sztuka ułatwia komunikację między jednostkami lub grupami, 
dzieląc się pomysłami i punktami widzenia zarówno w szkole, 
jak i w społeczeństwie.

• Sztuka działa jako język definiujący swój własny świat zarówno 
w prosty, jak i bardzo szczegółowy sposób: jednocześnie sztuka 
przyjmuje złożoną formę – jest wielowarstwowa, wieloznaczna  
i metaforyczna.

• Dla wielu osób, szczególnie dla uczniów, łatwiej jest wyrazić 

miejsc, takich jak widok na morze, lasy, kwiaty czy słynne zabytki  
z całego świata. Zdjęcia mogą pozostać w umysłach ludzi przez wiele 
lat i mogą pokazać pomysły wszystkich osób. Projekt wielojęzyczny 
oznacza inkluzję, ponieważ można w nim znaleźć interesujące miejsca 
i przedmioty do pokazania swoim znajomym w innych krajach. 
Stwierdzają, że integracja cyfrowa i społeczna sprzyja dostępności,  
a globalizacja pozwala dzielić się swoimi projektami z innymi. Mówią 
o pracy fotografów i wszystkich informacjach zawartych w zdjęciu 
oraz o tym, jak może ono służyć jako środek ułatwiający zacieśnianie 
stosunków międzynarodowych.
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zdolności artystycznych zwiększa poczucie własnej wartości: 
pozwala nam to badać ścieżki inne niż standardy komunikacji  
i każdemu daje możliwość wyrażenia swoich uczuć i emocji tak, 
jak czuje się najbardziej bezpiecznie, stosując wybrane przez 
siebie pole artystyczne.

• Proces twórczy czerpie z głębi artysty, tworząc lepszą 
samokontrolę.

•  Sztuka to wyjście z naszego skomplikowanego życia. Pozwala 
nam poczuć i doświadczyć czegoś innego oraz otwiera nowe 
perspektywy na świat. Stajemy się mniej skoncentrowani na sobie 
i jesteśmy bardziej skłonni poznać nowe kierunki. Uprawianie 
sztuki to radość, którą każdy może się dzielić, od najmłodszych 
do najstarszych.

• Niektórzy nowi uczniowie allofoniczni przybywają już z pewnym 
bagażem artystycznym (nie wszyscy zaczynają od zera), co 
jest ciekawym aspektem godnym uwagi. Z drugiej zaś strony, 
większość z nich jest na poziomie początkującym, jeśli chodzi o 
język kraju, w którym mieszkają.

Wybór sztuki, w celu ułatwienia integracji społecznej, ponieważ sztuka 
pokonuje przeszkody 

• Sztuka pokonuje przeszkody, różnice, uwalnia wrażliwość, 
ponieważ wszystko jest w sztuce dopuszczalne, nie ma prawa, 
które zabraniałoby techniki, koloru lub dźwięku. Z definicji 
sztuka jest włączająca.

• Sztuka oferuje możliwość odmiennego myślenia i dlatego 
dostarcza różnorodnych odpowiedzi na problem, który nie ma 
tylko jednej odpowiedzi

• Sztuka stymuluje, ponieważ oferuje różne poziomy zrozumienia 
i dlatego obejmuje szerokie pasmo osób.

siebie poprzez sztukę, ponieważ człowiek wykorzystuje 
swoją wrażliwość i każdy może wyrazić i podzielić się swoimi 
odczuciami tak, jak tego pragnie

• Dla dzieci, sztuka jest zajęciem rekreacyjnym. Umiejętności 
komunikacyjne i dzielenie się z innymi są zatem często związane 
ze sztuką, która sama w sobie jest językiem i pomaga uczniom 
allofonicznym kształcić umiejętności językowe. Nawet jeśli 
dotychczasowa nauka i pierwszy język są odmienne, nadal 
istnieje komunikacja poprzez sztukę i pozwala to zrozumieć 
kulturę kraju. Nawiązują oni relacje z rówieśnikami, co odgrywa 
ważną rolę w rozwoju przyjaźni, które również promują 
komunikację.

• Jako język uniwersalny, sztuka otwiera drzwi do edukacji 
włączającej.

• Ponieważ sztuka jest terminem ogólnym, obejmującym wiele 
dziedzin, uważa się ją za uniwersalny język, który dotyka duszy 
poprzez wspólne emocje.

Wybór sztuki, w celu ułatwienia integracji społecznej, ponieważ sztuka 
bawi się emocjami i uczuciami:

• Sztuka daje dostęp do uczuć innych i naszych: „inicjować”  
i „odbierać”, sztuka łączy emocje.

• Przekierowanie energii dzieci na twórczość artystyczną ma efekt 
terapeutyczny poprzez harmonizację rozwoju ich osobowości. 
Ta artystyczna sublimacja jest także kamieniem węgielnym 
terapii poprzez sztukę. Wyobraźnia i kreatywność łączą się  
i mają udział w ogólnym rozwoju dzieci. Poprzez sztukę, można 
rozwiązać wewnętrzne konflikty lub traumatyczne sytuacje.

•  Sztuka koncentruje się na uczuciach, a poprawa lub wykorzystanie 
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3. JAKIE DZIEDZINY 
SZTUKI MOGĄ UŁATWIAĆ 
INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ?

Sztuka jest wyrazistym sposobem ekspresji, dostępnym dla każdego, 
w różnych formach (muzyka, poezja, teatr, rysunek, malarstwo, 
fotografia, komiks, architektura, kino, performance itp.), w których 
każdy może znaleźć swój własny sposób komunikowania się lub 
przeformułowania w sobie przesłania autora. Każdy człowiek  
ma swój złożony mechanizm adaptacji, który zależy od jego dziedzictwa 
kulturowego składającego się z indywidualnych wartości, zainteresowań 
i potrzeb, więc różne obszary sztuki mogą mu pomóc. Sztuka ułatwia 
dialog międzykulturowy i spotkania międzypokoleniowe; sztuka 
sprzyja integracji społecznej, wyrażając treści w sposób, który może 
być alternatywą dla konwencjonalnych sposobów komunikacji. Sztuka 
jest z definicji inkluzywna.

Klasyczne dziedziny sztuki, które w naszym doświadczeniu sprzyjają 
integracji społecznej to: muzyka, malarstwo, komiks, poezja, fotografia 
i kino. Ale doświadczyliśmy również nowych sposobów widzenia, 
pojmowania, oceniania siebie, identyfikowania się z innymi, które 
wykraczają poza starą koncepcję sztuki i artysty. Sztuki pojmowanej 
nie tylko jako poszukiwania estetyczne lub jako tworzenie czegoś 
pięknego; sztuki związanej z produkcją rękodzieła; sztuki jako 
formy terapii; sztuki pojmowanej w sensie społecznym. Te praktyki 
artystyczne są prowadzone za pośrednictwem laboratoriów lub 
aktywnych form wyrazu w postaci współczesnych muzeów wirtualnych 
i multimedialnych. W tych dziedzinach sztuki indywidualne zdolności 
i możliwości przedmiotów, metod i technik mogą w unikalny sposób 
przyczyniać się do promowania integracji społecznej. Proponujemy 
w szczególności: arteterapię, Teatr Forum, flash mob, architekturę w 

• Sztuka jest wykorzystywana w szkołach, promuje współpracę, 
w ten sposób każdy może znaleźć swoje miejsce. Rozwija także 
kompetencje międzykulturowe, szczególnie gdy nowi uczniowie 
allofoniczni lub rodziny są w grupie zaangażowanej w proces 
twórczy

• Sztuka jest paradoksem: jest tak samo markerem społecznym, jak 
przełamywanie barier społecznych. To powinno nas motywować 
do tworzenia projektów artystycznych: nauka staje się żywa 
i ma sens. Pozwala także uczniom na pokazanie umiejętności 
nabytych wcześniej lub na rozwijanie ich twórczo i poprzez 
komunikację. Dobry projekt jest społecznie użyteczny i wymaga 
zaangażowania uczestników. Tworzy nowe umiejętności (między 
innymi społeczne), ponieważ nie jest to podejście indywidualne, 
ale podejście grupowe.

Wybór sztuki rozwiązuje problemy barier między ludźmi, którzy 
myślą, że są inni: można śpiewać z młodymi lub starszymi, można 
tańczyć z kimkolwiek chcesz, bez konieczności pytania o zawód, czy 
pochodzenie. Sztuka jest drogą do osiągnięcia tego celu, a oczekiwane 
efekty niekoniecznie są artystyczne: sztuka pomaga w uczeniu się 
między nimi.

„Wartość estetyczna nie jest na wyłączność artysty, może być 
przekazywana, wspólna dla wszystkich, a jednocześnie podkreśla 
wyjątkowość każdego z nich nie będąc jednak ostateczną”.[Kant]
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 4. FOTOGRAFIA: CIEKAWE 
MEDIUM UŁATWIAJĄCE 

INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ

Ciągły rozwój i dostępność technologii pozwalają zdjęciu wyrażać 
znacznie więcej niż tysiąc słów. Korzystanie z aparatu umożliwia 
samorealizację, zwłaszcza w okresie dojrzewania i młodości. Aby 
uchwycić chwilę w czasie i z łatwością ją rozpowszechniać, użytkownik 
potrzebuje tylko jednego kliknięcia. We współczesnym świecie 
fotografia jest błyskawicznym źródłem sztuki, a także sposobem 
przekazywania emocji i uczuć.

Fotografia jest uniwersalna, łatwa do zrozumienia i użycia dla każdego 
człowieka i dla wszystkich klas społecznych, jest przekrojowa, 
apolityczna, bez barier językowych i płciowych, bezpośrednia, daje 
się natychmiast rozpowszechniać, jest zdolna do udzielania głosu 
ludziom na całym świecie, potrafi zaspokajać jednocześnie potrzeby 
dokumentacyjne i artystyczne.

UNESCO wyjaśnia, że między innymi język i komunikacja mogą 
stanowić barierę dla integracji społecznej, gdy oczekuje się, że 
wielu uczniów będzie zdobywać wiedzę, a naucza się w języku dla 
nich nowym. Ci uczniowie spotykają się z dyskryminacją. Często 
pokonanie wielu barier w edukacji integracyjnej wymaga dodatkowego 
finansowania, a wykorzystanie fotografii jest jednym z rozwiązań 
tego problemu: fotografia jest bardzo elastyczna i przekracza bariery 
kulturowe i językowe. Jej moc polega na jej podwójnej roli zarówno 
jako formy sztuki, jak i sposobu rejestrowania faktów. Jej niski koszt 
i łatwość rozpowszechniania zachęca do dzielenia się i zwiększa 
potencjał do podejmowania dialogu i dyskusji. Oznacza to, że fotografia 
jest wyjątkowo dobrym narzędziem umożliwiającym nowo przybyłym 

miniaturze i turystykę artystyczną. Tradycyjna koncepcja sztuki, ale 
także wykorzystanie sztuki w celach społecznych, terapeutycznych  
i do produkcji rzemieślniczej, są bardzo ważne w szkołach ponieważ 
praktyki te ułatwiają kształtowanie jednostek, opiekę nad innymi, 
budowanie umiejętności obywatelskich i społecznych. Dzięki tym 
doświadczeniom uczniowie mogą zdobywać nowe umiejętności, które 
mogą być wykorzystywane również na poziomie profesjonalnym.
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 5. W JAKI SPOSÓB 
STUDIOWANIE OBRAZU 

I FOTOGRAFII MOŻE BYĆ 
WYKORZYSTANE W PROCESIE 

NAUCZANIA?

„Analfabetą przyszłości będzie osoba,  która nie potrafi używać nie 
tylko pióra ale również aparatu fotograficznego.” Lazslo Moholy-Nagy, 
fotograf i profesor w szkole Bauhaus (1895-1946)

Powiedzieliśmy już, że sztuka jest językiem, a fotografia, jako ósma 
sztuka, jest jedną z najbardziej wszechstronnych do wykorzystania  
w klasie:

 zrozumienie obrazu pomaga zrozumieć świat wokół nas, nawet 
jeśli zdjęcie jest tylko jedną z reprezentacji rzeczywistości, a nie 
jedyną rzeczywistością

 umieszczanie słów pod zdjęciem oznacza rozwijanie języka

 robienie zdjęć i omawianie ich w grupie jest aktywnością,  
w której rozwój językowy jest podstawowym celem

 obraz jest pretekstem do zbliżenia się do innych ludzi  
i przedyskutowania różnych punktów widzenia

Musimy zrozumieć niezwykły potencjał fotografii, która może pokazać 
nam nie tylko świat, jaki nam się jawi, ale także sposób, w jaki na niego 
patrzymy, a tym samym nasz wewnętrzny świat.

uczniom odkrycie i uchwycenie ich perspektywy na swój własny sposób, 
a także zapewniającym doskonałą metodę dzielenia się tą perspektywą, 
gdy konwencjonalna komunikacja może być trudniejsza. Dziecko 
w nowym środowisku może w ciągu jednej minuty przedstawić,  
„m projektu szkolnego, w którym uczestniczą uczniowie różnych 
kręgów kulturowych, narodowości i języków, jest „Pixels on tour”. 
Ponad 500 uczniów z 15 szkół we Francji, na Ukrainie, we Włoszech, 
w Polsce i Portugalii pracuje razem nad zagadnieniem: niespodzianka/
zdumienie. Robią zdjęcia swojego najbliższego otoczenia pokazujące, 
co ich zadziwia lub wprawia w zdumienie. Dla przybyszów jest to 
sposób na zapoznanie się z ich nową rzeczywistością, miejscami wokół 
ich nowego domu. Natomiast uczniowie, którzy urodzili się i dorastali 
w miastach Grenoble, Almada, Pszczyna, Iwano-Frankowsk i Pawia, 
mają szansę na nowo odkryć swoją okolicę i lepiej ją zrozumieć.

Obserwowanie rzeczywistości w celu robienia zdjęć uczy uważności.  
A budowanie refleksyjnej postawy wobec siebie i świata ściśle wiąże się 
z integracją społeczną. 

Robienie zdjęć, omawianie i udostępnianie ich w mediach 
społecznościowych jest ważnym elementem kultury partycypacji. 
Ponadto rozmowy grupowe na temat fotografii i wspólna refleksja nad 
ich znaczeniem konfrontują uczniów z różnorodnością interpretacji, 
budując ich otwartość na wielość percepcji.
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Dlatego ważne jest, aby zachęcić uczniów w procesie uczenia się do 
wizualnego opracowywania treści, z którymi zapoznają się poprzez 
rysowanie, szkicowanie, tworzenie obrazów, mapy pamięci, robienie 
zdjęć, korzystanie z umiejętności manualnych i – jako że żyjemy  
w świecie technologii komputerowej – również poprzez wykorzystanie 
ich kompetencji informatycznych i umiejętności multimedialnych  
do tworzenia plakatów, kolaży, cyfrowych map myślowych, animacji, 
filmów itp.

Dzisiejsze społeczeństwo jest bombardowane obrazami wszelkiego 
rodzaju, więc istnieje potrzeba odtworzenia kultury obrazu. 
Studiowanie fotografii musi zacząć się od poznania jej historii, od jej 
wynalazku w 1839 roku i rewolucji, którą zapoczątkowała.  Uczniowie 
powinni być zachęcani do przyjrzenia się projektom fotograficznym 
tworzonym zarówno przez fotografów dawnych, jak i współczesnych. 
Można to zrobić online, czytając książki, zwiedzając wystawy i muzea 
oraz oglądając filmy fabularne i dokumentalne.

Nauka powinna być poparta pracą laboratoryjną, która pozwala 
uczniom sprawdzić się w praktyce; przykładem może być warsztat 
fotografii otworkowej, przewodnik do zrozumienia zasad światła  
i zasad działania camera obscura. Konieczne jest również inteligentne 
korzystanie z nowoczesnych technologii, bez demonizowania ich,  
a w tym celu możemy zaproponować warsztaty, w których smartfony 
(obecnie posiadane przez wszystkich) stają się narzędziami używanymi 
do opowiadania o przestrzeni wokół nas i o codziennym życiu, poprzez 
uważną obserwację.

Wyzwaniem jest obudzenie w uczniach ciekawych i uważnych 
odkrywców nie tych odległych i egzotycznych krajobrazów, ale tych 
miejsc, które widują na co dzień i które często uważają za nieciekawe. 
Procesowi nauczania powinno przyświecać stare chińskie przysłowie: 
„Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.”

Wychodzimy z założenia, że fotografia to przede wszystkim język, 
język wizualny,  rządzący się swoimi prawami, typowymi dla sztuki 
wizualnej. Interesująca jest analogia między nauczaniem fotografii  
a nauczaniem języka. Ten ostatni opiera się na gramatyce i składni, które 
pozwalają poszczególnym słowom łączyć się ze sobą w celu tworzenia 
zdań, akapitów, rozdziałów i tekstów. Podobnie język fotografii ma 
swoją własną gramatykę i składnię złożoną ze światła, kształtów, 
faktur, kontrastów, kompozycji - elementów, które wpływają na siłę 
pojedynczego obrazu i które pozwalają serii zdjęć stać się wizualną 
opowieścią.

Fotografia i obraz są integralną częścią kształcenia. Obecnie studiowanie 
obrazu i fotografii jest wykorzystywane w zajęciach edukacyjnych 
na całym świecie. Uczenie się na podstawie wybranych technik 
wizualizacji pozwala uczniowi spojrzeć na lekcję inaczej, czyniąc ją 
bardziej sensowną i interesującą. Eksperci stwierdzili, że większość 
ludzi pojmuje informacje wzrokowo, a nie w postaci wykresu lub 
słuchowo. Wizualizacja pozwala na łatwiejszą analizę i zrozumienie 
informacji.

Studiując obraz i fotografię, można rozwijać ważne umiejętności 
życiowe, takie jak: krytyczne myślenie, bezpieczne zachowanie online 
i analizowanie informacji. Średnio aż 85 procent informacji dociera 
do ludzi dzięki wzrokowi. Ważne jest, aby odbiór obrazu i informacji 
słownych był zsynchronizowany podczas procesu nauczania.  
W nauczaniu najmłodszych dzieci, obrazy dominują nad tekstem. 
Obrazy są jednym ze źródeł wiedzy, służą jako wprowadzenie do 
danego tematu, uzupełniają tekst, są ważną pomocą w procesie 
zapamiętywania.

Zastosowanie wizualizacji ułatwia uczniom zapamiętywanie. Połączenie 
obrazów i słów aktywuje obie półkule mózgowe – prawą, która 
odpowiada za wyobraźnię, przestrzenne postrzeganie rzeczywistości, 
kolor i syntezę, oraz lewą, która zajmuje się rozumieniem słów, 
stosowaniem zasad logiki i przeprowadzaniem analizy.
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6. W JAKI SPOSÓB ROBIENIE 
ZDJĘĆ ZINTEGROWANE  

Z PROCESEM NAUCZANIA 
MOŻE WPŁYNĄĆ  

NA SPÓJNOŚĆ GRUPY, 
ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIÓW 

I UCZENIE SIĘ?

W odpowiedzi na szóste pytanie „W jaki sposób robienie zdjęć 
zintegrowane z procesem nauczania może wpłynąć na spójność grupy, 
rozwój osobisty uczniów i uczenie się?” wszystkie kraje partnerskie 
uważają, że uczenie się poprzez fotografię przyczynia się do rozwoju 
osobistego, spójności grupy i uczenia się w obu obszarach. Znakomicie 
pozwala nowym uczniom się zintegrować, a nawet nabyć umiejętności 
potrzebne do przyszłego zawodu, jak twierdzą niektórzy partnerzy. 
Poniżej znajdują się szczegółowe opinie z każdego kraju.

We Francji specjaliści uważają, że nauczanie i uczenie się oparte na 
projektach jest satysfakcjonujące zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli 
i że wpływa na spójność grupy, rozwój osobisty uczniów i uczenie się. 
Postarają się pokazać, w jaki sposób robienie zdjęć - fotografia - jest 
szczególnie dobrym rozwiązaniem, gdy myśli się o projekcie, który 
wymaga szczególnego nacisku na następujące trzy umiejętności:

Podsumowując, studiowanie obrazu i fotografii w szkole można 
podzielić na dwie główne kategorie:

1) Jako narzędzie integracji społecznej i interakcji poprzez projekty 
grupowe.

2) Jako przedmiot oferowany w szkole w celu zdobycia wiedzy, 
jako narzędzie nabywania różnych umiejętności lub pomoc  
w rozwoju osobowości dzieci zgodnie z ich wiekiem i programem 
nauczania placówki.
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wiedzy przez uczniów jak i w ich rozwoju osobistym. Spójność grupy 
może być promowana poprzez pracę zespołową: od przygotowania  
i opracowania tematu, przez sesję zdjęciową w terenie, aż po 
prezentację pracy. Ponadto prezentacja prac grupowych powinna 
zawsze umożliwiać wszystkim zaangażowanie się, wyrażanie poglądów  
i opinii oraz branie udziału w dyskusji w sposób zdrowy, konstruktywny 
i pełen szacunku.

We Włoszech specjaliści podzielili swoją odpowiedź na pięć rozdziałów. 
W  rozdz. 1 twierdzą, że fotografia pozwala komunikować się inaczej 
i konstruować  narrację. Komunikacja za pośrednictwem obrazów jest 
natychmiastowa  i pozwala w sposób świadomy przekazywać emocje 
i doznania. W  rozdz. 2  twierdzą, że fotografia zapewnia wiedzę, 
rozwój i refleksję. Pozwala poznać siebie poprzez introspekcyjną 
podróż.  Wchodzimy też w relacje z innymi. Poznajemy  otaczającą 
nas rzeczywistość i rozwijamy w sobie krytyczną postawę wobec niej. 
W  rozdz. 3 zauważają, że fotografia rozwija wrażliwość, wyobraźnię 
i kreatywność. Zmienia sposób, w jaki postrzegamy rzeczy. Widzimy 
innymi oczyma światło, kształty, kolory, tekstury i ludzi, a to sprzyja 
myśleniu dywergencyjnemu. W  rozdz. 4 zauważają, że fotografia 
wzmacnia proces identyfikacji grupowej. Pozwala ona na współpracę 
na rzecz sukcesu grupy. Każdy z członków ma szczególną rolę  
w sukcesie projektu fotograficznego. Wreszcie  w  rozdz. 5 zauważają, 
że w przypadku projektu fotograficznego dzielimy się informacjami 
i oceniamy różne punkty widzenia. Zdaniem włoskiego zespołu  
to promuje myślenie dywergencyjne, aby można było osiągnąć najlepszy, 
najszybszy i najbardziej konkretny rezultat w celu zwiększenia pracy 
zespołowej.

Na Ukrainie specjaliści uważają, że w robieniu zdjęć liczy się 
komunikacja, dyskusja i zainteresowanie. Ukraińscy partnerzy zaczęli 
od refleksji nad spójnością  grupy i twierdzą, że praca nad fotografią 
jest ciekawym i pozytywnie naładowanym procesem emocjonalnym, 
ułatwiającym dzieciom kontakt między sobą. Podczas pracy nad 
fotografią dzieci uczą się przestrzegać zasad. Przestrzeganie zasad 

1. Spójność grupy

Grupa lub klasa funkcjonuje dobrze, gdy uczniowie mają 
możliwość  współpracy i kiedy liczy się głos każdego z nich. Każdy 
młody człowiek może robić zdjęcia od zaraz, nie potrzebuje 
profesjonalnego sprzętu, ponieważ telefony komórkowe  
są również aparatami fotograficznymi. Projekt oparty na robieniu 
zdjęć to dobry sposób, aby zintegrować grupę młodych ludzi.

2. Rozwój osobisty uczniów

Jedną ze specyfiki zdjęć jest wielość - by nie powiedzieć 
nieskończoność - punktów widzenia.  Według francuskich 
partnerów, wydaje się oczywiste, że umożliwienie spotkania, 
dzielenia się, eksperymentowania i analizowania tak dużej 
różnorodności punktów widzenia z pewnością przyczyni się 
do ich rozwoju osobistego. Konfrontacja z innym, nowym 
punktem widzenia, z innej kultury, rozwinie zdolność uczniów 
do patrzenia na świat bez uprzedzeń, z otwartym umysłem. 
Otwartość, będąca elementem o kluczowym znaczeniu w rozwoju 
osobistym, będzie celem całego projektu fotograficznego.

3. Uczenie się

Zwykła czynność robienia zdjęć jest źródłem uczenia się  
i dokonywania nowych odkryć: historia fotografii i techniki 
łączą kulturę artystyczną z kulturą naukową. Zrozumienie 
obrazu  i uczenie się z niego wiąże się z wieloma innymi 
naukami: sztuką, historią sztuki, historią, geografią, naukami 
ścisłymi i technologiami, językiem, informatyką, itp. Fotografia 
w szkole może być punktem wyjścia wielu projektów, angażując 
wszystkich uczniów w interakcję z nowo przybyłymi uczniami, 
dlatego też sprzyja integracji społecznej.

Zdaniem portugalskich partnerów, wykorzystanie fotografii w procesie 
nauczania może być niezwykle pomocne zarówno w zdobywaniu 
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połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Kluczowe kompetencje to 
kompetencje wspierające rozwój osobisty, integrację społeczną, aktywne 
obywatelstwo i szanse na zatrudnienie. Proces zdobywania i rozwijania 
kluczowych kompetencji trwa całe życie i nigdy się nie kończy. Polscy 
partnerzy kontynuują swoją refleksję mówiąc nam, że  uczniowie są  
w wieku, w którym często brakuje im pewności siebie. Niewielu z nich 
potrafi szczerze wyrażać swoje emocje. Boją się, że zostaną osądzeni lub 
wyśmiani. Robienie zdjęć zintegrowane z procesem nauczania może 
dać im odwagę, której potrzebują, aby wyrazić siebie w sposób bardziej 
otwarty. Kiedy młodzi ludzie czują się niepewnie, aparat może dać im 
pewność siebie. Dla nieśmiałych robienie zdjęć to świetny sposób na 
odnalezienie się w dużej grupie lub w nowej sytuacji. Mają kamerę, 
mają zadanie do wykonania i nic nie może ich powstrzymać - mówią. 
Dzięki zdjęciom mogą dużo się komunikować i znaleźć wspólny 
język z innymi. Codzienna nauka łączy się z ciągłą pracą przy biurku 
w pozycji siedzącej. W takich okolicznościach młodzi ludzie rzadko 
mogą rozwijać swoją kreatywność. Tak więc robienie zdjęć to świetny 
sposób na pobudzenie auto-ekspresji. Dziś świat uczniów to ogromne 
wirtualne przestrzenie Internetu. Jednak publikowanie własnych zdjęć 
może czasami budzić strach:  “ „Ile polubień otrzymają moje fotki? 
Co zrobić, jeśli ktoś je skrytykuje? Albo komuś się nie spodobają?”  
Z drugiej strony, fotografowanie można łatwo przekształcić  
w aktywność społeczną, w projekt grupowy. “ „Ktoś jest zainteresowany 
moim zdjęciem. Dla kogoś innego wydaje się ono ważne. Może 
moglibyśmy zostać przyjaciółmi w prawdziwym życiu...”.

Podsumowując, polscy partnerzy zostawiają kilka rad: możemy 
wykorzystać fotografię jako zwierciadło, w którym możemy się 
przejrzeć oraz proponują nam przykłady zadań, które warto wykonywać 
z uczniami w klasie:

Zadanie 1: Zrób zdjęcie trzech rzeczy, które są dla Ciebie ważne. 
Dlaczego wybrałeś te przedmioty?

Zadanie 2: Zrób zdjęcie, które sprawi, że poczujesz się lepiej lub takie, 

wpływa na efektywność całej grupy. Występuje dobrze znany efekt, 
gdy w klasie “silnej” nawet najsłabsi uczniowie poprawiają swoje 
wyniki. Swobodne wyrażanie opinii jest integralną częścią pracy nad 
fotografią. Rośnie pewność siebie, a uczniowie więcej wymagają od 
siebie nawzajem i od siebie samych. Zadowolenie z grupy koneserów 
fotografii zwiększa chęć bycia w tej grupie.  Podsumowując, jakość  
i wydajność działalności grupy zależy nie tylko od jej organizacji, ale 
także od poziomu rozwoju grupy, stanu relacji interpersonalnych, 
kompatybilności psychologicznej i stylu przywództwa. Dlatego pod 
kierunkiem profesjonalnego nauczyciela lub fotografa dzieci nie tylko 
uczą się podstaw fotografii, ale także szybciej włączają się w proces 
uczenia się.

Ukraińscy partnerzy twierdzą, że jeśli chodzi o rozwój osobisty 
uczniów i uczenie się, włączenie robienia zdjęć do procesu nauczania 
będzie miało wpływ zdecydowanie pozytywny. Tak więc nauczanie 
fotografii pomoże w rozwoju zdolności intelektualnych dzieci, rozwoju  
poczucia estetyki u dzieci, rozwoju kompetencji językowych dzieci, 
zwiększy zaangażowanie w działania grupowe, podniesie świadomość 
wartości i pozwoli na uzyskanie osobistych korzyści. Na koniec 
ukraińscy partnerzy mówią nam, że powyższe aspekty tworzą moralny 
i psychologiczny nastrój w grupie, który przejawia się w relacjach 
między dziećmi i wpływa na rozwój osobisty każdego członka grupy. 
Powszechnie wiadomo, że wzajemna pomoc i pozytywne emocje 
są często podstawą do osiągnięcia dobrych wyników zarówno 
grupowych, jak i indywidualnych. Ponieważ tego rodzaju interakcja  
w szkole aprobowana jest przez ogół społeczeństwa, ukraińscy 
partnerzy uważają za właściwe, aby włączyć do procesu nauczania 
fotografię, pod kierunkiem specjalistów.

I na koniec partnerzy z Polski dzielą się refleksjami nad nauczaniem 
poprzez fotografię. Zauważają, że proces uczenia się polega przede 
wszystkim na zdobywaniu kluczowych kompetencji, najważniejszych 
i podstawowych umiejętności, które dana osoba musi rozwinąć, aby 
odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Kompetencje to 
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7. ZALETY I WADY 
PROJEKTÓW 

FOTOGRAFICZNYCH

Formalna nauka w szkole może być  postrzegana przez uczniów (nowo 
przybyłych lub nie) jako coś, co nie ma związku z ich życiem. Wielu 
uczniów zaczyna niechętnie się uczyć i wykazywać destrukcyjne 
zachowania w klasie. Projekty fotograficzne sprawiają, że proces uczenia 
się jest bardziej motywujący, uwzględniając różne style uczenia się  
i angażując uczniów w proces uczenia się w sposób, który jest zarówno 
atrakcyjny, jak i niebudzący lęku.

Tego typu projekty opierają się na aktywnym podejściu do uczenia się. 
Uczniowie są zachęcani do wykazywania większej odpowiedzialności 
społecznej w szkole poprzez pełnienie roli w grupie oraz poprzez 
realizację powierzonych im zadań i respektowanie zasad współpracy. 
Projekt fotograficzny promuje tworzenie szerokiej gamy oryginalnych 
i kreatywnych produktów, które są udostępniane publicznie na 
wystawach w pięciu uczestniczących krajach.

Wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że takie projekty zwiększają 
motywację poznawczą i rozwój, pobudzają samodzielne i kreatywne 
myślenie oraz ciekawość świata. Dzielenie się pomysłami, udział  
w dyskusjach i wrażliwość estetyczna to kluczowe umiejętności, nad 
którymi pracuje się podczas takich projektów. Uczniowie spotykają 
się na płaszczyźnie porozumienia, aby poszerzyć swoje spojrzenie 
na środowisko, w którym żyją i ludzi w nim. Projekty fotograficzne 
generują cenny wkład do edukacji obrazem, kształcąc uczniów 
zarówno w zakresie umiejętności świadomego tworzenia obrazów jak  
i umiejętności ich prawidłowego dekodowania.

które sprawi, że będziesz smutny. Wyjaśnij, co zmotywowało Twój 
wybór.

Zadanie 3: Zrób zdjęcie miejsc lub sytuacji, które uważasz, że będą 
zadziwiać lub szokować innych uczniów. Porozmawiaj z innymi o ich 
wrażeniach.
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z nich jest sprzęt, który należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem 
projektu: w zależności od planowanych wyników projektu może być 
potrzebny kosztowny sprzęt i należy to przewidzieć, wraz ze szkoleniem 
z zakresu jego użycia. Aspekt techniczny ma ogromne znaczenie i jest 
przeszkodą, którą należy zająć się na samym początku opracowywania 
projektu. Koszty i technologie są dwoma głównymi przeszkodami 
wymienianymi przez partnerów.

Należy również zająć się kwestią czasu. Jak każde nauczanie oparte na 
projekcie, projekt fotograficzny może być czasochłonny. Jednakże z im 
większym wyprzedzeniem projekt jest planowany, tym lepsze będzie 
zarządzanie czasem w całym projekcie. Konieczne jest przewidzenie 
zadań, które będą musiały być wykonywane poza normalnymi 
godzinami pracy, jak również możliwość zmiany planu lekcji w celu 
dopasowania ich do programu.

Wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas projektu jest punktem, 
który wszyscy uczestnicy projektu (nauczyciele i uczniowie) 
muszą uzgodnić, zanim wszystko się rozpocznie. Chcemy uniknąć 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zdjęć. Ważne jest, aby 
nadrobić brak znajomości podstaw „kultury fotograficznej” w celu 
uniknięcia naruszeń praw autorskich do zdjęć.

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić fakt, że projekty fotograficzne 
przynoszą o wiele więcej satysfakcji niż mają wad. Niedogodności, 
które możemy napotkać, nie są typowe dla fotografii, podczas gdy 
wszystkie zalety, które wymieniliśmy, są z pewnością związane z istotą 
sztuki fotograficznej.

Nauczyciele powinni czuć się “ „bezpiecznie” przy wyborze projektu 
fotograficznego do realizacji z uczniami, ponieważ da on uczniom 
możliwość wyrażenia siebie w inny sposób i pozwoli zachować cenne 
chwile, podczas gdy są w pełni aktywni. Nowo przybyli uczniowie 
napotykają problemy językowe, a fotografia okazuje się być bardzo 
skutecznym narzędziem komunikacji, zwłaszcza gdy dopiero zaczynają 
naukę języka swojego nowego kraju. Udział w takich projektach 
rozwija interaktywne relacje między wszystkimi uczniami, którzy 
porównują swoje doświadczenia i dzielą się swymi różnymi ścieżkami 
fotograficznymi. Ponadto aparat fotograficzny może być wykorzystany 
jako narzędzie do zbadania naszego wewnętrznego Ja. Niewątpliwie 
projekt fotograficzny zachęca uczestników do komunikowania się, 
dając im “ „pretekst”, aby dotrzeć do ludzi i wyjść poza swoją strefę 
komfortu. Jak przypomniała nam Ukraina “ „jeden obraz wart jest 
tysiąca słów”.

Kolejnym aspektem, który powinien być istotny dla nauczycieli, jest 
to, że projekt zakłada interdyscyplinarne podejście do uczenia się  
i wszystkie przedmioty nauczane w szkole mogą być wykorzystane. 
Ponadto, praca z profesjonalnym fotografem jest dodatkową korzyścią, 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Jednym z rezultatów tego konkretnego projektu „Pixels on Tour”  
i bez wątpienia każdego projektu fotograficznego jest wystawa zdjęć. 
Przedstawienie rezultatu projektu jest stymulujące i pozwala nie tylko 
na przekazanie pewnych idei ale także na odczuwanie przyjemności 
estetycznej. Wystawianie zdjęć wykonanych podczas projektu pomaga 
z łatwością przekraczać granice geograficzne (również cyfrowo) i nie 
tylko promować zdjęcia jako dzieła sztuki, ale jednocześnie rozwiązywać 
społeczne problemy, które wcześniej zostały zidentyfikowane.

Nawet jeśli większość krajów uczestniczących w projekcie nie 
wyszczególniła poważnych wad, tak jak w każdym kontekście 
nauczania opartego na projekcie, nauczyciele powinni być świadomi 
pewnych przeszkód napotykanych przez nauczycieli w POT. Jedną  
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fotograficznego, czy też korzystania z telefonu w celach artystycznych. 
Ocena projektu będzie się opierała na celach wyznaczonych przez 
Parlament Europejski w 2017 r., które zawarto w briefingu “Sztuka, 
kultura i świadomość kulturowa”. Niniejsze podsumowanie zostanie 
podzielone na trzy zasadnicze kwestie:

 • Projekty fotograficzne jako sposób na znalezienie miejsca 
w grupie, budowanie tożsamości w mieście i rozwój osobisty 
poprzez rozwijanie zdolności artystycznych.

 • Projekty fotograficzne jako sposób na poprawę i zwiększenie 
zdolności nauczycieli do zarządzania heterogeniczną grupą oraz 
do rozwijania i ulepszania procesu nauczania.

 • Projekt fotograficzny jako sposób na ułatwienie i poprawę 
włączenia społecznego w  niejednorodnych grupach klasowych.

Jako wprowadzenie do tych kwestii, należy podkreślić, że w ramach 
oceny projektu, przeprowadziliśmy krótką ankietę wśród uczniów 
w celu przeanalizowania ich postrzegania projektu i jego wpływu. 
Poprosiliśmy ich o ocenę projektu w skali od 1 do 10. Spośród 120 
uczniów, 47% z nich przyznało maksymalną liczbę punktów, 22,5%  
przyznało 9 punktów, a 19,2% przyznało 8 punktów. Wydaje się 
oczywiste, że projekt spełnił ich oczekiwania,  ale także, że fotografia 
pozwoliła zaangażować uczniów poprzez projekt na większą skalę niż 
tradycyjne lekcje.

1 –Rozwój ucznia

Interesujące było dla nas pytanie, w jakim stopniu projekt POT pozwolił 
uczniom odnaleźć się w grupie, ale także w jakim stopniu przyczynił 
się do ich rozwoju osobistego i społecznego. Ten aspekt POT był  
w centrum uwagi większości ekspertów. Ukraińscy eksperci 
przedstawili interesujące zalecenia, które pomogą osiągnąć te cele. 
Wyjaśnili, w jaki sposób wspólny cel zachęca uczniów do współpracy, 

8. W JAKI SPOSÓB PROJEKT 
PIXELS ON TOUR ZAMIERZAŁ 

POPRAWIĆ WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE, PROCES 

NAUCZANIA I ROZWÓJ 
OSOBISTY UCZNIÓW?

 
W tym podsumowaniu postaram się przeanalizować, dzięki różnym 
ankietom przeprowadzonym z uczestnikami projektu, w jakim stopniu 
„Pixels on Tour” osiągnął wyznaczone cele. Podsumowanie to ma na 
celu udzielenie odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób projekt „Pixels 
on Tour” zamierzał poprawić włączenie społeczne, proces nauczania  
i rozwój osobisty uczniów?” poprzez wykorzystanie notatek napisanych 
przez ekspertów z każdego kraju. Jako projekt szkolny, Pixels on Tour 
- lub POT, jak go będziemy nazywać - miał na celu zaangażowanie 
nauczycieli i uczniów w wielowarstwowe kontakty i wieloaspektowe 
działania edukacyjne. 

Ponieważ szkoła odgrywa wiodącą rolę w procesie angażowania danej 
osoby lub danej grupy w funkcjonowanie społeczeństwa, projekt 
POT zamierzał rozwijać osobowość i zachowanie uczniów w takich 
kwestiach, jak duch otwartości na innych, gotowość do współpracy, 
uczenie się negocjowania i komunikowania się z innymi. Dodatkowe 
cele były ukierunkowane na nabywanie nowych kompetencji, takich 
jak nauka nowych języków, odkrywanie nowych kultur lub rozwijanie 
artystycznego osądu i zajmowanie się nowymi tematami, dotyczącymi 
piękna rzeczy niepozornych, prawidłowego korzystania z aparatu 
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projektu była możliwość robienia zdjęć, co doskonale ilustruje potrzebę 
tworzenia i miejsce, jakie należy poświęcić praktykom artystycznym 
w projektach. Tworzenie jest sposobem na wyrażanie siebie, ale także 
sposobem na budowanie pewności siebie, a wielu uczestnikom, w tym 
nauczycielom, pozwoliło to zmniejszyć tę „rosnącą przepaść między 
nauczaniem kulturowym i poznawczym”. Tutaj, dzięki swobodzie 
tworzenia, uczniowie mogli dyskutować i definiować własne poczucie 
piękna.

Związek między świadomością kulturową a fotografią był poruszany 
głównie  przez starszych uczniów pokazując, że świadomość tworzenia 
rośnie wraz z dojrzałością - wydaje się, że przyswoili oni  „język 
fotograficzny” (Ukraina). Pewien dziewięciolatek z Francji stwierdził, 
że największą trudnością dla niego w tym projekcie było „zrobić 
zdjęcie, które  go satysfakcjonuje”. Wybierając zdjęcia do projektu, 
uczniowie musieli argumentować, uzasadniać wybór, przekonywać 
i perswadować, które to umiejętności społeczne są wysoko cenione 
w nowoczesnych społeczeństwach. Wydaje się oczywiste, że praca  
w projekcie wpłynęła na proces kształtowania się osobowości dzieci. 
Ta ewolucja widziana z perspektywy uczniów była również zauważona 
przez nauczycieli.

2 – Proces nauczania

Podczas gdy uczniowie byli naszym głównym priorytetem jeżeli 
chodzi o pierwszy rezultat projektu POT - stworzenie wystawy - 
nauczyciele i ich szkolenia w zakresie integracji poprzez projekty 
były głównym priorytetem naszych dwóch kolejnych rezultatów 
- notatek pedagogicznych i MOOC. W związku  z tym, ważne było 
dla nas dokonanie oceny wpływu POT na proces nauczania. Choć 
na początku nauczyciele byli pełni wątpliwości w obliczu złożoności 
procedur, większość z nich stała się bardzo entuzjastycznie nastawiona 
po pierwszym seminarium, podczas  którego sami mieli okazję ćwiczyć  

ale także, w jaki sposób można ułatwić ten proces,  dzięki życzliwości  
i wsparciu ze strony instruktorów, a także poprzez zachęcanie uczniów 
do interakcji. Zwrócili oni również uwagę na fakt, że praca w małych 
grupach ułatwia ten proces i ułatwia komunikację. 

Włoscy i polscy eksperci pokazali, jak praca poza szkołą pozwoliła 
uczniom swobodniej wyrażać siebie poprzez fotografię. W pewien 
sposób pozwoliło im to również odkryć swoje miasto i otoczenie na 
nowo, a tym samym odnaleźć się w nowy sposób w sferze swojego 
miasta – czasami również poprzez odkrywanie nowych miejsc. 

Ukraińscy eksperci  podkreślili  znaczenie nakłonienia uczniów  
(i nauczycieli) do wyjścia ze swojej „strefy komfortu”, aby wesprzeć 
ich w przekraczaniu własnych granic. Przełamując codzienną rutynę, 
projekt stworzy „ślady” w ich pamięci. Będąc jednocześnie twórcami 
projektu – jako fotografowie – i uczestnikami – jako uczniowie – byli 
trzonem refleksji, o którą chodzi w POT. 

We wspomnianym wcześniej briefingu wskazano na „rosnącą przepaść 
między rozwojem poznawczym a emocjonalnym uczniów w edukacji 
na całym świecie”, podkreślając w ten sposób potrzebę integracji 
nauczania kulturowego i poznawczego. Był to jeden z głównych 
celów POT, trafnie wyrażony przez włoskiego studenta: „To [POT] 
umożliwiło nam spotkanie z  analizą obrazu, co tak naprawdę nie 
istnieje w naszym programie nauczania.” To wyzwanie – jak to nazwał 
polski ekspert – jest zakorzenione w podejściach pedagogicznych 
opartych na metodzie projektu, opracowanych ostatnio w ramach 
edukacji w zakresie kultury i sztuki. Była to również okazja dla uczniów, 
aby wyrazić siebie artystycznie i tworzyć swobodnie, pomimo faktu, 
że musieli przestrzegać protokołu artystycznego. Portugalski student,  
w wieku 17 lat, w odpowiedzi na pytanie: „Co ci się najbardziej podobało 
w projekcie?” powiedział: „Możliwość wyrażania mojej kreatywności 
poprzez robienie zdjęć i wymyślanie ich tytułów”. Inny student  
z Portugalii również podkreślił  „możliwość bycia kreatywnym”. Wielu 
innych, we wszystkich krajach, stwierdziło, że ich ulubioną częścią 
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przezwyciężyć różnice zdań i rozbieżność kultur. Ponadto, procedury, 
choć dość restrykcyjne, pozostawiały nauczycielom możliwość 
dostosowania projektu do ich pracy. Podczas gdy niektórzy ograniczali 
swoją pracę do wytycznych, inni podejmowali szerzej zakrojone prace 
i projekty dotyczące fotografii i fotografów. Sposób w jaki nauczyciele 
podchodzili do procedur pod względem technicznym również był 
interesujący.

Jeśli chodzi o obszar eksploracji, niektórzy zdefiniowali go precyzyjnie, 
inni wybrali się na wcześniej ustalony spacer, a nawet podzielili teren 
na części, pozwalając uczniom na odkrywanie tylko ograniczonych 
obszarów, ale zarezerwowanych dla nich. Wydaje się oczywiste, że 
nauczyciele, dzięki swemu oddaniu uczniom  i  projektowi, ale także 
dzięki swojemu doświadczeniu, byli w stanie, przynajmniej częściowo, 
„zapewnić przekazywanie wartości kulturowych i estetycznych  
i tożsamości, promować różnorodność kulturową i rozwijać pokojowe, 
zamożne i zrównoważone społeczeństwa”, kolejny kluczowy aspekt 
briefingu Parlamentu Europejskiego. POT był dobrym pretekstem 
dla nauczycieli do krytycznego przyjrzenia się procesowi nauczania, 
zmuszając ich do przyjęcia nowej postawy wraz ze swoimi uczniami 
oraz angażując ich w prowadzenie warsztatów wraz z artystami  
w celu promowania rozwoju uczniów poprzez dialog międzykulturowy 
i współpracę. Pozwoli nam to przejść do ostatniego aspektu POT, jego 
celów integracyjnych.

3 – Poprawa włączenia społecznego

Projekt POT miał oczywiście na celu zdobywanie nowych umiejętności 
i kompetencji, ale także – w równym stopniu – poprawę spójności 
społecznej i integracji w klasie. Biorąc pod uwagę zmiany polityczne 
i społeczne jakie Europa przeszła w ostatnim czasie, wydaje się 
konieczne dostosowanie się szkół i dostosowanie procesu nauczania 
przez nauczycieli. Jak wyrazili to polscy eksperci – zamierzeniem 

i wypróbować procedury. Podkreśla to konieczność eksperymentowania 
przez nauczycieli z tym, czego będą doświadczać ich uczniowie. 
Powszechny entuzjazm został utrzymany,  a nawet wzmocniony 
po przeprowadzeniu warsztatów z uczniami. Rolą nauczycieli było 
przede wszystkim przygotowanie uczniów do projektu i pomoc 
im – wraz z artystami/fotografami – w przezwyciężeniu trudności, 
które zidentyfikowaliśmy jako trudności w robieniu zdjęć, trudności  
w opisaniu zdjęć  i napisania notatki, trudności w dogadywaniu się  
z rówieśnikami i zrozumieniu czyjegoś punktu widzenia, trudności  
w przełożeniu ich pracy na język angielski oraz trudności w wyborze 
tylko jednego zdjęcia z wielu. Na tych różnych płaszczyznach 
nauczyciele ciężko pracowali, aby znaleźć rozwiązania i pomóc swoim 
grupom w przezwyciężeniu trudności i w uzyskaniu rezultatu, który 
widzimy dzisiaj (patrz  Pixels on Tour: the Exhibition).

Wracając kolejny raz do briefingu, wyraźnie podkreślono tu 
znaczenie „zapewnienia dostępu do dóbr kultury, usług i praktyk 
oraz przygotowania odbiorców do doceniania  sztuki”.  Projekt POT 
zdecydowanie podążał tą drogą i pomógł nauczycielom dostosować 
proces nauczania, aby osiągnąć ten cel. W tym stwierdzeniu wydaje się 
oczywiste, że „nie przygotowuje się odbiorców do tworzenia sztuki”, 
co również było jednym z priorytetów POT. Taka konieczność  została 
dobitnie wyrażona podczas szkolenia w Grenoble, które zgromadziło 
48 nauczycieli ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Było 
jasne, że wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w pracę uczniów 
i z empatią byli w stanie prowadzić je drogą tworzenia, szacunku  
i argumentacji. Podczas drugiego seminarium w Pawii, w trakcie którego 
oferowane były nauczycielom inne warsztaty w celu umożliwienia im 
opracowywania nowych projektów, większość z nich podzielała chęć 
dalszego stosowania projektów fotograficznych w procesie nauczania  
i podkreślała, jak to pomogło w socjalizacji grup, z którymi pracowali. 
Wspomniano jednak również, że kraje, które pracowały z wyższym 
odsetkiem „integrujących się” dzieci, odnotowały znaczną poprawę 
relacji społecznych między uczniami. Było jednak czasami trudno 
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sztuki w procesie uczenia się i jej roli w rozwijaniu takich cech, jak [...] 
tolerancja, wartości i integracja społeczna”. Poprzez przedefiniowanie 
zmysłu estetyki i piękna – odkrywanie piękna rzeczy niepozornych – 
zachęcano uczniów do komunikowania się, dyskusji, argumentowania  
i pomagania sobie nawzajem. Większość uczniów stwierdziła, że bardzo 
docenili działanie i interakcję i wszyscy byli gotowi do współpracy - nie 
zgłoszono ani jednego przypadku ucznia niechętnego do pracy. Fakt, że 
użyliśmy obrazu, środka, którego używają na co dzień, usprawnił cały 
proces. Chcieliśmy pomóc uczniom w rozwinięciu poczucia estetyki 
za pomocą narzędzia, które już znali. I wreszcie wystawienie ich prac 
i projektów w instytucjach kultury dało większości uczniów głębokie 
poczucie dumy i przynależności – pierwszy krok w kierunku włączenia 
społecznego.

Podsumowując, ankieta wykazała, że 98% uczniów poleciłoby  swoim 
przyjaciołom  udział w takim projekcie, wyraźnie podkreślając 
satysfakcję, jaką im przyniósł. Wszyscy nauczyciele wyrazili chęć 
ponownego wzięcia w nim udziału, jeśli tylko będą mogli. Jest zatem 
jasne, że w pewnym stopniu, projekt POT wpłynął na rozwój społeczny 
uczniów, pozwolił procesowi nauczania ewoluować i sprzyjał włączeniu 
społecznemu w grupach uczestniczących w projekcie.

projektu POT była reakcja na zmiany w społeczeństwie, poprzez 
stworzenie młodym ludziom możliwości doskonalenia konkretnych 
umiejętności i otwartości na innych, zarówno przyjaciół z ich grup, jak 
i obcokrajowców, którzy – pracując w innym miejscu i w innej grupie 
wiekowej – realizowali ten sam cel z tej samej perspektywy. Jak to wielu 
uczniów określiło,  projekt pomógł im się rozwijać i uwypuklił, w jakim 
stopniu projekty artystyczne  służą nawiązywaniu więzi społecznych. 
16-letni uczeń z Polski  napisał w ankiecie: „Podobało mi się, że 
mogłem miło spędzić czas z ludźmi, którzy tam też byli”. Tak więc 
projekt POT umożliwił ludziom spotkanie się w cyfrowym świecie, 
który ma tendencję do oddalania nas od siebie, a jeśli opieramy naszą 
opinię na tym, co czytamy w ankiecie,  możemy zapewnić, że projekt 
osiągnął swój cel.

Trzeba co prawda powiedzieć, że czasami pojawiały się trudności  
w komunikacji, ale wszystkim grupom udało się wysłać prace na 
czas. Jak powiedział ukraiński ekspert „wspólny cel zbliżył członków 
mikro-grup do siebie”.  To po raz kolejny jest bardzo zbliżone do 
celów briefingu wyrażających potrzebę „rozwijania [...] wyobraźni, 
kreatywności i współpracy potrzebnej w społeczeństwie opartym na 
wiedzy oraz kreatywności i wyobraźni potrzebnej w społeczeństwach 
wielokulturowych.” Aby rozwiązać ten problem, francuski zespół 
zdecydował się pracować z uczniami UPE2A (Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants - Jednostki edukacyjne dla emigrantów)  
i włączyć ich do zwykłych klas - upewniając się, że każda  grupa  
robocza jest zróżnicowana.

We Włoszech również stworzono niejednorodne grupy, włączając 
uczniów o specjalnych potrzebach. Uczniowie zdali sobie sprawę, że 
to pomogło nawet najbardziej introwertycznym z nich  bardziej się 
otworzyć. Zmuszając uczniów do wyjścia poza ich sfery społeczne, 
projekt pozwolił im stworzyć nowe wspólnoty (patrz życie wspólnotowe 
w briefingu) całkowicie poświęcone tworzeniu.

Wreszcie, w briefingu wskazano na znaczenie „doceniania wartości 
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