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FOTOGRAFIA CYFROWA W KOMUNIKACJI MEDIALNEJ  
I SPOSTRZEGANIU RZECZYWISTO ŚCI 

 
Streszczenie 

 

Wstęp i cel: W artykule omówiono proces spostrzegania rzeczywistości zapisanej na fotogra-
fii cyfrowej. Dokonano analizy procesu dekodowania i rozumienia informacji cyfrowej zako-
dowanej na obrazie przez system poznawczy człowieka. Scharakteryzowano znaczenie foto-
grafii cyfrowej w procesie komunikacji interpersonalnej i medialnej. Opisano rolę spostrze-
gania w poznawaniu rzeczywistości. Wykonano i przedstawiono szereg fotografii cyfrowych 
ilustrujących omawiane zagadnienia.  
Materiał i metody: Psychologiczna i dydaktyczna analiza procesu komunikacji medialnej oraz 
spostrzegania rzeczywistości. Metodyczna ocena fotografii cyfrowych na przykładzie zlotu ża-
glowców w Szczecinie 2013, zakończenie regat – metoda projektów.   
Wyniki: Praktyczne wykonanie fotografii cyfrowych i zastosowanie ich w procesie edukacji. 
Wniosek: Fotografia cyfrowa jest ważnym źródłem informacji o rzeczywistości w procesie dy-
daktycznym, komunikacji medialnej i multimedialnej, e-learningu oraz samokształceniu. 

Słowa kluczowe: Fotografia cyfrowa, pedagogika mediów, komunikacja multimedialna. 
(Otrzymano: 01.09.2014; Zrecenzowano: 15.01.2015; Zaakceptowano: 15.02.2015) 

 
 

DIGITAL PHOTOGRAPHY IN THE MEDIA COMMUNICATION 
 AND REALITY PERCEPTION 

 

Abstract 
 

Introduction and aim: Discusses the process of perceptual reality recorded on digital photog-
raphy. An analysis of the process of decoding and understanding of digital information, en-
coded in the image through humans by the cognitive system. One describes the importance of 
digital photography in the process of direct interpersonal communication, interactive media and 
multimedia communication. Describes role of perception in learning about reality. Done and 
shows a series of digital photographs that illustrate the issues discussed. 
Material and methods: Psychological and didactic analysis of media communication process and 
perceptual reality. Methodical evaluation digital photos on the example of: The Tall Ships Races 
Szczecin 2013 - project method. 
Results: Practical implementation of digital photography and use them in the process of educa-
tion and multimedia communication. 
Conclusion: Digital photography is an important source of information about the reality in the 
process of teaching, in media and multimedia communication, e-learning and regulated. 

Keywords: Digital photography, pedagogic of media, multimedia communication. 
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1. Wprowadzenie  
 

Proces spostrzegania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości (naturalnej i wirtual-
nej) jest mechanizmem polegającym na przetwarzaniu różnych informacji pochodzących bez-
pośrednio z analizatorów zmysłowych. Każdy analizator wyspecjalizowany jest w sensory 
odbierające określoną postać energii łączącej się z danym bodźcem. Na światło reaguje recep-
tor wzroku. Dźwięk sprzężony jest z receptorem słuchu. Są to dwa podstawowe kanały ko-
munikacyjne, które umożliwiają porozumiewanie się za pomocą urządzeń technologii cyfro-
wej. Obraz i dźwięk są ważnym nośnikiem informacji w procesie dydaktycznym z wykorzy-
staniem multimedialnych materiałów dydaktycznych, składających się między innymi z do-
kumentów tekstowych, hipertekstowych, fotografii cyfrowych, filmów dydaktycznych, pre-
zentacji multimedialnych czy animacji i symulacji komputerowych. Ważna jest poprawnie 
przebiegająca komunikacja interpersonalna i multimedialna, rozwinięta umiejętność spostrze-
gania informacji zawartych w komunikatach, koncentracja uwagi w dłuższej sekwencji cza-
sowej oraz jej podzielność i przerzutność. Zagadnieniom tym poświęcono artykuł. 
 
2. Komunikacja interpersonalna i medialna w poznawaniu rzeczywistości 
 

Zagadnienia komunikacji interpersonalnej i medialnej są przedmiotem zainteresowań wie-
lu dyscyplin naukowych. W naukach społecznych, humanistycznych czy informatycznych 
bada się wszelkie aspekty procesu komunikacji międzyludzkiej. W komunikowaniu się indy-
widualnym, grupowym i masowym chodzi głównie o oddziaływanie informacji odpowiednio 
zakodowanych na zachowanie się człowieka, jego reakcje i działanie, będącego pod wpływem 
tego typu przekazów. Komunikacja, ogólnie rzecz ujmując, polega na wymianie komunika-
tów miedzy nadawcą, traktowanym jednocześnie, jako źródło informacji, a odbiorcą indywi-
dualnym lub grupą odbiorców, do których informacja jest kierowana. Proces komunikowania 
się może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Komunikacja bezpośrednia przebiega             
w warunkach rzeczywistych między nadawcą a odbiorcą, będących w polu widzenia percep-
cyjnego.  

Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest mowa ludzka (werbalizowanie informacji) 
oraz język ciała np. mimika, gesty, ruchy, kontakt wzrokowy, okazywane emocje (tzw. kanał 
pozawerbalny). Przepływ informacji może być jednokierunkowy (Rys. 1) np. monolog albo 
dłuższa wypowiedź nadawcy skierowana do odbiorcy. Nadawca może zadawać pytania, bądź 
formułować problemy, które wymagają zaangażowania się odbiorcy w proces komunikowa-
nia. Mówi się wtedy, że przepływ informacji jest dwukierunkowy tzw. interaktywny, dokonu-
jący się w bezpośrednim kontakcie interpersonalnym (Rys. 2).  

Interakcja oznacza wzajemne oddziaływanie nadawcy komunikatu na odbiorcę i odwrot-
nie. W akcie komunikacyjnym pojawia się sprzężenie zwrotne, dzięki któremu obserwujemy 
reakcję odbiorcy na te informacje. Odbiorca także może zadawać pytania lub udzielać dłuż-
szych odpowiedzi. Możemy się wówczas dowiedzieć o stopniu zrozumienia eksponowanej 
informacji w komunikacie, ponieważ porozumiewanie się zawsze ukierunkowane jest na 
osiągnięcie jakiegoś celu, któremu towarzyszy świadomy motyw działania (np. reklama).  

Akt komunikacji przybiera często postać dyskusji. W komunikowaniu się pośrednim na-
tomiast, przebiegającym na większą odległość, niezbędne jest medium transmisyjne – urzą-
dzenia teleinformacyjne, wymagające zakodowania i dekodowania informacji w komunikacie 
medialnym oraz transponowania tego komunikatu do postaci sygnału, który można wysłać           
i odebrać (Rys. 3).  

Przebieg komunikacji pośredniej może być synchroniczny (np. live TV) albo asynchro-
niczny (e-mail, ipla). Tryb synchroniczny oznacza komunikację na żywo, asynchroniczny zaś 
przesunięcie w czasie rzeczywistym. Media są pośrednikiem między zmysłami – eksterore-
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ceptorami człowieka, a naturalnym środowiskiem rzeczywistym (także wirtualnym), w któ-
rym komunikacja przebiega.  

Mając na uwadze fakt, że informacja będąca przedmiotem komunikacji, może przybierać 
różną postać w związku z używaniem cyfrowych technik audialnych, wizualnych oraz audio-
wizualnych (kanał słuchowo-wzrokowy), w przekazie tego typu informacji wykorzystuje się 
komunikaty medialne oraz multimedialne. Z komunikatem medialnym wiąże się spostrzega-
nie jednokanałowe (dominacja jednego receptora), zaś z komunikatem multimedialnym spo-
strzeganie wielozmysłowe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Model komunikacji interpersonalnej bezpośredniej – jednokierunkowy 

Źródło: Opracowanie własne Autora 

Fig. 1. Model of direct interpersonal communication – unidirectional 
Source: Elaborated by the Author 

 
Przez komunikat multimedialny rozumieć należy dowolną kombinację tekstu, grafiki, 

dźwięku, animacji i wideo, wyświetlanych za pomocą komputera na monitorze, czy ekranie 
telewizora, lub poprzez projektor multimedialny na oddalonym ekranie. Multimedia interak-
tywne umożliwiają użytkownikowi sterowanie wymienioną powyżej kombinacją pojedyn-
czych komunikatów medialnych zawierających odpowiednio skończone dawki informacji.  
Traktuje się je w naukach o edukacji oraz komunikacji społecznej, jako zespół bodźców sen-
sorycznych oddziaływujących na odbiorcę, mających wywołać zmianę jego zachowania się       
w kierunku wyznaczonym przez cel zawarty w informacji. Istotne są też nośniki informacji, 
na których zapisane dane można przechowywać i wielokrotnie odtwarzać. Przykładowym 
nośnikiem informacji może być: papier, folia, slajd prezentacji, fotografia, plik tekstowy, plik 
graficzny w formacie JPEG, plik dźwiękowy w formacie MP3, plik wideo w formacie MPG4, 
płyty CD i DVD, dokumenty hipermedialne wykorzystywane między innymi w Internecie. 
Komunikacji szeroko rozumianej towarzyszą różnego typu zakłócenia zwane często szumami. 
Źródłem zakłóceń mogą być naturalne dźwięki, różnego rodzaju odgłosy dochodzące z oto-
czenia (np. hałas z ulicy zakłócający wykład), kompozycja kadru filmowego albo fotografii 
cyfrowej, tło w studio telewizyjnym.  

Wszystko to może ograniczać i zaburzać prawidłowy przebieg komunikacji. Często świa-
domie wprowadza się do procesu komunikacji elementy zakłóceń celem odciągnięcia uwagi 
odbiorcy (dekoncentracja) od istoty informacji. Mówi się wówczas o manipulowaniu przeka-
zem medialnym. Zauważa się to często np. w różnych telewizyjnych kanałach informacyj-
nych. Prawidłowo przebiegająca komunikacja jest niezbędna w realizowaniu zajęć edukacyj-
nych, podczas których wykorzystuje się multimedialne materiały dydaktyczne oraz urządze-
nia technologii cyfrowej do ich wyeksponowania. Nadawca i odbiorca (nauczyciel i uczeń) 
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komunikatów muszą posiadać opanowane na określonym poziomie kompetencje komunika-
cyjne oraz medialne. Niezbędne są umiejętności kognitywne między innymi spostrzegania 
komunikatu medialnego; skupiania uwagi na informacji kodowanej za pomocą najróżnorod-
niejszych znaków, symboli i obrazów; dekodowania i przetwarzania informacji w komunika-
cie medialnym za pomocą myślenia; selekcjonowania i oceniania tych informacji; dokonywa-
nia krytyki przekazu multimedialnego, kierując się kryteriami etycznymi, estetycznymi, anali-
tycznymi oraz refleksyjnymi w odniesieniu do własnego działania. Wszystko to ma wpływ na 
efektywność kształcenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Model komunikacji interpersonalnej bezpośredniej – interaktywny 

Źródło: Opracowanie własne Autora 

Fig. 2. Model of direct interpersonal communication – interactive 
Source: Elaborated by the Author 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Model komunikacji medialnej i multimedialnej – interaktywny 
Źródło: Opracowanie własne Autora 

Fig. 3. Model of media and multimedia communication – interactive 
Source: Elaborated by the Author 
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Rys. 4. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
                          Zdjęcie: Autor 

Fig. 4. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 5. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 5. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

  
Rys. 6. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 6. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 7. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
 Zdjęcie: Autor 

Fig. 7. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

 

  
Rys. 8. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 8. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 9. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 9. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 
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Rys. 10. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 10. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 11. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 11. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

  
Rys. 12. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 12. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 13. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 13. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

 

  
Rys. 14. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 14. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 15. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 15.The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 
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Rys. 16. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 16. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 17. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 17. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

  
Rys. 18. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 18. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 19. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 19. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

 

  
Rys. 20. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 20. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 21. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 21. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 
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Rys. 22. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 22. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 23. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 23. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

  
Rys. 24. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 24. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 25. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 25. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

 

  
Rys. 26. Zlot żaglowców Szczecin 2013 

Zdjęcie: Autor 

Fig. 26. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 

Rys. 27. Zlot żaglowców Szczecin 2013 
Zdjęcie: Autor 

Fig. 27. The Tall Ships Races Szczecin 2013 
Photo: The Author 
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3. Znaczenie spostrzegania w komunikacji medialnej i poznawaniu rzeczywistości 
 

Komunikowanie się człowieka z mediami dokonuje się w procesie spostrzegania za pomo-
cą zmysłów wyspecjalizowanych w odbiorze określonych bodźców. Po przetworzeniu tych 
informacji w pamięci operacyjnej są one dalej organizowane w schematy poznawcze oraz 
zapisywane w pamięci trwałej, jako reprezentacje obiektów i wyszczególnione ich cechy 
(szczegóły), które tworzą się pod wpływem kontaktu z tymi obiektami w określonych warun-
kach. W wyniku nieustanego procesu uczenia się i przetwarzania informacji dzięki operacjom 
umysłowym, analiza i synteza informacji spostrzeganych polega na wyodrębnianiu szczegó-
łów w powiązaniu z całością obserwowanego obiektu, co powoduje, że obiekt i jego szczegó-
ły są widziane we wzajemnym powiązaniu.  

Ogromny napływ informacji wymusza na systemie poznawczym dokonywania selekcji 
tych informacji. Powstające spostrzeżenia selekcjonuje się dzięki koncentrowaniu uwagi na 
wybranych szczegółach, a pomija inne, które także znajdują się w polu widzenia. Ze względu 
na uwagę właśnie spostrzeganie ma charakter mimowolny lub dowolny. Spostrzeganie mi-
mowolne polega na tym, że koncentracją uwagi na obiekcie lub jego szczegółach kierują 
czynniki zewnętrzne, mające postać bodźców wyróżniających się w polu widzenia. Spostrze-
ganie dowolne zaś, następuje w efekcie zamierzonego kierowania, a przez to koncentrowania 
uwagi na określonym obiekcie lub jego szczegółach. Jest ono celowe i służy realizacji kon-
kretnych działań. Cele wymuszają tutaj kierunek selekcjonowania informacji i organizują 
zarazem ich kontrolę. Proces ten odznacza się systematycznością, którego przebieg podlega 
ocenianiu i jest w razie potrzeby korygowany. Tego typu ukierunkowane organizowanie pro-
cesu spostrzegania nazywa się obserwacją, która ma znaczący wpływ w akcie komunikowa-
nia się na proces uczenia się z przekazem medialnym. 

Spostrzeganie wizualne uzależnione jest w znaczącym stopniu od prawidłowego funkcjo-
nowania samego analizatora wzrokowego pod względem budowy anatomicznej, jego współ-
działania z innymi analizatorami (integracja sensoryczna) oraz ciągłego rozwijania sprawno-
ści przez uczenie się. Dzięki własnemu samokształceniu oraz edukacji zorganizowanej wyko-
rzystującej różnorodne materiały audiowizualne kształci się i usprawnia proces spostrzegania 
przez człowieka. Chodzi głównie o rozwijanie umiejętności przetwarzania informacji zako-
dowanych w najróżnorodniejszy sposób za pomocą operacji intelektualnych - myślenia. 
Umiejętność dokonywania analizy wizualnej (rozkładania obrazu na szczegóły) oraz syntezy 
(budowania ze szczegółów czegoś nowego) ulega stałemu doskonaleniu się, szczególnie na 
etapie przedszkolnym i szkolnym. Wiąże się to między innymi z rozpoznawaniem postaci, 
obiektów, kształtów i brył geometrycznych, linii w układzie równoległym, prostopadłym                
i pod kątem, łuków, orientacji w układzie płaskim i przestrzennym, kolorów, innych symboli                   
i znaków, które uczestniczą w komunikowaniu się multimedialnym. Znaczącą role odgrywa 
mowa niezbędna do opanowywania znaczenia słów i pojęć, ich prawidłowego werbalizowa-
nia oraz łączenia ze szczegółami graficznymi, dzięki temu kodowania informacji w sposób 
podwójny (obraz + słowo = skojarzenie).  

Odbiorcy komunikatów (uczniowie) z zaburzoną percepcją na poziomie spostrzegania wi-
zualnego wykazują znaczne problemy w rozróżnieniu np. wszelkich kształtów, obiektów 
przestrzennych, kolorów, znaków, symboli itp. Słabo radzą sobie już w przedszkolu chodźmy 
z układaniem słów z rozsypanych liter oraz tworzenia z tych wyrazów prostych zdań. Trudno-
ści sprawia opisanie obrazu zarejestrowanego na fotografii cyfrowej. Popełniają oni liczne 
błędy ortograficzne. Zauważa się trudności w koncentrowaniu uwagi w dłuższym czasie. Fo-
tografia cyfrowa jest doskonałym wizualnym materiałem dydaktycznym. Obrazy na niej zapi-
sane mogą posłużyć do ćwiczeń spostrzegawczości poprzez logiczne kierowanie przez na-
uczyciela uwagi na różne szczegóły obiektów, przerzucanie skoncentrowanej uwagi z obiektu 
na obiekt, ich porównywanie i opisywanie werbalne. Fotografie cyfrowe przedstawione na 
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rysunkach 4 - 27 doskonale nadają się do tego typu działań korygujących, mających na celu 
usprawnienie procesu spostrzegania informacji na nich zapisanych. W procesie spostrzegania 
wizualnego odbiorca informacji nie widzi obiektywnej rzeczywistości, jak się wydaje, lecz to, 
co jego system poznawczy, odbierając różnorodne sygnały, nauczył się je identyfikować oraz 
interpretować.  

Wpływ na ten proces ma rozwinięta kultura medialna, multimedialne technologie cyfrowe, 
sygnały z zakodowaną informacją, wykorzystywane w komunikowaniu się oraz opanowane 
na określonym poziomie kompetencje kognitywne i medialne. Warto podkreślić, że fotografie 
cyfrowe niepoddawane obróbce graficznej w procesie wizualizacji treści kształcenia w dużym 
stopniu wiernie odzwierciedlają rzeczywistość, do której się odnoszą. Znajomość zasad kom-
pozycji kadru fotografii cyfrowej pozwala właściwie dekodować zapisane informacje na ob-
razie oraz odczytywać intencje fotografującego, które kierują odpowiednio uwagę odbiorcy 
treści na istotne szczegóły eksponowanych obiektów. Fotografie cyfrowe poddane korekcie 
graficznej na komputerze multimedialnym przedstawiają zniekształcony obraz rzeczywistości 
[1]-[13]. 
 
4. Wnioski 

 

• Uogólniając można powiedzieć, że spostrzeganie polega na odbieraniu bodźców odzwier-
ciedlających fragment rzeczywistości otaczającej człowieka oraz rozpoczyna skompliko-
wany proces przetwarzania tych informacji, prowadzący do ukształtowania się subiektyw-
nego obrazu tej rzeczywistości. 

• W procesie dydaktycznym realizowanym na różnym poziomie edukacyjnym z wykorzy-
staniem multimedialnych materiałów dydaktycznych spostrzeganie, obserwacja kierowana 
oraz koncentracja uwagi na różnorodnych obiektach i ich szczegółach przypisanych do ob-
razu, mają priorytetowe znaczenie w poznawaniu zakodowanej rzeczywistości. 

• Dzięki spostrzeganiu i prawidłowo przebiegającej komunikacji multimedialnej w świado-
mości uczącego się następuje odwzorowywanie obrazów rzeczywistości odnoszących się 
do odpowiednio zakodowanych informacji mających najróżnorodniejszą postać. 
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