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Wstęp

Wychowawcza i społecznie stymulująca moc edukacji tkwi nie tyle w samej jej 
powszechności, ile w skuteczności. Stąd duże znaczenie należy przypisywać nie 
tylko celom, ale i narzędziom, jakimi posługujemy się w procesie edukacyjnym. 
Nauczyciel‑mistrz zdaje sobie sprawę, że rzeźbienie w delikatnej materii ludzkich 
myśli wymaga dłuta precyzyjnego, przystającego do poziomu rozwoju psychicz-
nego uczniów, ale i do czasów, w których przyszło mu nim operować. 

I oto stawiamy śmiałe kroki na ścieżce wciąż pełnej zaskoczeń i niespodzia-
nek. Nowa droga edukacji — skutecznej, bo harmonizującej ze sposobem per-
cepcji pokoleń „kultury obrazkowej” — wiedzie przez salę kinową, przez filmowe 
projekcje dla niewielkiego grona widzów, przez zerkanie na ekran komputera — 
i uważną analizę oglądanego w ten sposób materiału. 

Adam Asnyk już półtora wieku temu pisał: „Szukajcie prawdy jasnego pło-
mienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg!”. Kierując się pośrednio tym prze-
słaniem, podręcznik „Psychologiczna praca z filmem” został pomyślany jako uni-
wersalne narzędzie dla nauczycieli, wykładowców, ale i dla samych studentów 
oraz osób zainteresowanych psychologią i filmem. Wychodząc z założenia, że 
film jest powszechnym narzędziem przekazywania wiedzy, modelowania postaw, 
nośnikiem treści społecznych i tłumaczem symboli, autorzy kolejnych rozdzia-
łów zapragnęli uciec od „edukacji na skróty”, utrwalającej liczne mity i fałszywe 
przekonania, dając Czytelnikom możliwość zapoznania się z zagadnieniami nie-
kiedy niedostępnymi w inny sposób. A w każdym razie — nie w sposób prosty 
i przystępny. 

Ze świadomością, iż powszechność posługiwania się filmem w edukacji nie 
oznacza, że jest on w niej wykorzystywany w sposób trafny, klarowny i efektyw-
ny, po przeanalizowaniu dziesiątek artykułów, wyników badań i licznych konsul-
tacjach, autorzy prowadzą odbiorców do pogłębionej refleksji nad obecnymi na 
filmowych ekranach zagadnieniami. 

Film oglądany w półmroku, jak książka czytana w bujanym fotelu przy ko-
minku, to nie tylko rozrywka. To cała feeria drogowskazów, klarownych i ukry-
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tych, mądrych i fałszywych, to doświadczenie zastępcze, substytut przeżyć, emo-
cji, wrażeń. Dokąd prowadzą te kręte ścieżki? Jakie budzą skojarzenia, jakich 
nauk może się od nich spodziewać widz? 

Zestaw przeanalizowanych w podręczniku filmów to oczywiście produkcje 
absolutnie subiektywnie wrzucone w koszyk upleciony z przemyśleń autorów. 
Można je potraktować jak materiał przykładowy, a z czasem — korzystając 
z przedstawionych w książce mechanizmów analitycznych — samodzielnie po-
szerzyć gamę wartościowych filmów. 

Stojąc na stanowisku, że słowo drukowane i obraz mogą współistnieć w spo-
łecznej symbiozie, uzupełniając się w procesie mądrej edukacji, oddajemy w ręce 
Czytelnika ten oto podręcznik do psychologicznej pracy z filmem. 



Idea książki Psychologiczna praca z filmem

Ideą podręcznika Psychologiczna praca z filmem jest przedstawienie złożonych 
zagadnień psychologicznych z odwołaniem się do przykładów z kinematografii, 
a zarazem analiza samych filmów pod kątem psychologicznym. W książce zo-
stały zaprezentowane konkretne przykłady pracy z filmem, co stanowi jej walor 
dydaktyczny.

W zamierzeniu Psychologiczna praca z filmem ma spełniać zarówno rolę dy-
daktyczną (przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób psychologicznej 
wiedzy w kontekście filmu), jak i naukową (prezentacja aktualnych wyników ba-
dań oraz dostarczanie inspiracji do dalszych poszukiwań).

Zakres merytoryczny i treści niniejszego podręcznika odwołują się do subdy-
scyplin psychologii, jednakże intencją jego pomysłodawców nie jest stworzenie 
ich zamkniętego katalogu — byłoby to niemożliwe ze względu na ciągły rozwój 
tak psychologii jako nauki, jak i filmu jako sztuki. W poszczególnych rozdzia-
łach omówiono przykłady pracy z filmem, przez które w rzetelny i wyczerpujący 
sposób zostały ukazane możliwości zastosowania filmu w dydaktyce psychologii. 
Publikacja ta to swego rodzaju propozycja uzupełnienia warsztatu pracy dydak-
tyka, jej celem jest również omówienie sposobów zarówno grupowej, jak i samo-
dzielnej pracy z filmem.

Wspólnym mianownikiem zawartych w niniejszej publikacji artykułów jest 
myśl przewodnia książki, zasadzająca się na dwóch elementach, znajdujących swe 
odbicie w każdym rozdziale:

po pierwsze: udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dydaktyka może • 
odwoływać się do filmu (przykłady zagadnień psychologicznych w filmie), 
a także w jaki sposób film może stanowić inspirację dla studentów i samych 
wykładowców;
po drugie: czy teorie i koncepcje psychologiczne mają swoje odzwierciedlenie  • 
w filmie, czy też przeciwnie, film przedstawia zafałszowany, sprzeczny z donie-
sieniami z badań obraz świata i człowieka, a także czy w jakiś sposób kieruje 
uwagę, na to, co jeszcze nie zostało zbadane?
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Struktura rozdziałów

Wprowadzenie
Krótki opis filmu
Prezentacja proponowanego zagadnienia z odniesieniem do filmu
Propozycja psychologicznej pracy z filmem 
Polecane filmy
Polecane książki
Polecane strony internetowe (w niektórych rozdziałach)
Materiały dodatkowe (w niektórych rozdziałach)
Bibliografia
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