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MULTIMEDIA W OPIECE I PRACY SOCJALNEJ (ang. multimedia in care and

social work). £aciñskie s³owa multum (wiele, mnóstwo) oraz medium (œro-

dek) oznaczaj¹ wiele technicznych œrodków (umo¿liwiaj¹cych przekaz tekstu,

dŸwiêku, grafiki lub zdjêæ, animacji, wideo) u¿ywanych w po³¹czeniu ze sob¹

(suma ró¿nych form mediów), przydatnych pomocniczo w zakresie pracy

opiekuñczej i socjalnej. Termin „multimedia” bywa doprecyzowany predyka-

tem w odniesieniu do wspó³czesnych œrodków elektronicznej komunikacji:

„multimedia cyfrowe”.

Wspó³czesna technika XXI w. pozwala na wzbogacanie pracy socjalnej

i opiekuñczej o nowe œrodki techniczne, jakimi s¹ tzw. multimedia, czyli œrod-

ki wielorakiego przekazu (obrazowego, filmowego, dŸwiêkowego, tekstowe-

go). Rozwój technik komputerowych doprowadzi³ do zaistnienia masowej

produkcji relatywnie tanich urz¹dzeñ technicznych, opartych na zapisie cy-

frowym (komputerów, w zwi¹zku z postêpem jêzyków informatycznych i opar-

tych na nich aplikacji programowych software’u oraz w zwi¹zku z postêpem

nanotechnologii i opartego na jej osi¹gniêciach hardware’u).

Multimedia komputerowe (media elektroniczne) obejmuj¹ liczne urz¹dze-

nia peryferyjne zwi¹zane z przekazem (obrazu, dŸwiêku, tekstu, rejestruj¹ce

i/lub odtwarzaj¹ce treœci multimedialne). Techniki mieszane u¿yte w po³¹cze-

niu z elementami charakteryzuj¹cymi niektóre sztuki (film, muzykê, malar-

stwo, grafikê, literaturê) tworz¹ nowe jakoœci komunikatów (przekazów),

niedostêpne nadawcom i odbiorcom wieków poprzednich, sprzed ery kompu-

terowej. Wœród multimediów wyró¿niaj¹ siê tzw. multimedia interaktywne

(tzw. media bogate), reaguj¹ce odpowiednio na sygna³y (stosowne komunika-

ty) multimedialnego u¿ytkownika.

Wspó³czeœnie w multimediach zestawia siê ró¿ne formy mediów (sygna³

wychodz¹cy w postaci cyfrowej), takie jak: tekst (znaki z programów-edyto-

rów tekstu), dŸwiêk (uchwycony przez mikrofon, a odtwarzany przez s³ucha-

wki, g³oœniki, np. membranowe), obrazy statyczne (uchwycone na matrycach

cyfrowych aparatów fotograficznych, odtwarzane na ekranach np. przez pro-

jektory multimedialne), animacje komputerowe (uzyskane przez kamerê me-

tod¹ poklatkow¹ albo przez specjalny program komputerowy typu 3D lub

4D), wideo (filmy krêcone kamer¹ cyfrow¹ lub konwertowane z postaci ana-

logowej na cyfrow¹), formy interaktywne, uzyskiwane dziêki aktywnoœci u¿yt-

kownika, np. przez specjalny interfejs (np. joystick w grach komputerowych).

Dziêki ³¹czom komputerowym (tzw. szerokopasmowemu Internetowi) mu-

ltimedia nie musz¹ byæ ograniczone co do czasu i przestrzeni. Komputerowe
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prezentacje multimedialne (komunikaty multimedialne – jeden z podstawo-

wych elementów przekazu) s¹ przekazywane odbiorcom na ¿ywo (np. pokaz

laserowy, tj. obrazy œwiat³a lasera prezentowane np. na specjalnej przeŸro-

czystej folii w przestrzeni) lub transmitowane poprzez sieæ (np. elementy

wideokonferencji w czasie rzeczywistym, przesy³ane strumieniowo i bezpo-

œrednio dostêpne, tj. transmisja on-line, np. gry komputerowe prowadzone

pomiêdzy ró¿nymi u¿ytkownikami w sieci) albo uprzednio nagrane (zareje-

strowane), a nastêpnie wyœwietlane b¹dŸ odtwarzane z p³yt (CD, DVD na

CD-ROM-ach), pendrive’a lub z dowolnej pamiêci przenoœnej (dostêpne po-

œrednio, tj. off-line), niezale¿nie od przestrzeni i czasu nagrania danej pre-

zentacji.

Dawniejsza technika analogowej transmisji danych jest obecnie zastêpo-

wana przez medialn¹ technikê cyfrow¹ (multimedialny przekaz strumienio-

wy). Gra multimedialna (albo gra audio-wideo) prowadzona jest wœród u¿yt-

kowników metod¹ bezpoœredniego dostêpu w sieci (on-line) lub w jednym

komputerze (in situ).

Interaktywnoœæ (w multimediach interaktywnych) i zsumowanie wielu

form przekazu (wieloraka komunikacja) czyni¹ multimedia atrakcyjnymi

dla odbiorcy (u¿ytkownika), który sam staje siê nadawc¹ w multimediach

sieciowych (np. poprzez umieszczanie w tzw. galeriach zdjêæ nowych obraz-

ków i tekstów komentarzy do zdjêæ). Odbiorca-nadawca multimedialny

(w celu dostosowania programu do w³asnych potrzeb lub modyfikacji czyje-

goœ publicznego komunikatu) wprowadza poprawki lub uzupe³nienia do ju¿

istniej¹cych komunikatów (np. w Wikipedii, która ma charakter multime-

dialny, czy na portalach spo³ecznoœciowych ze statusem prywatnym – na

w³asnych blogach itp.).

Wspó³czesny przemys³ multimedialny (tzw. s³u¿by twórcze, ang. creative-

services) oferuje liczne mo¿liwoœci techniczno-informatyczne nie tylko u¿yt-

kownikom sieci komputerowych, wed³ug indywidualnych potrzeb, ale rów-

nie¿ przemys³owi rozrywkowemu i reklamowemu (efekty specjalne w fil-

mach, animacje, tworzenie rzeczywistoœci wirtualnej ³udz¹co przypominaj¹cej

rzeczywistoœæ naturaln¹).

Urz¹dzenia multimedialne mog¹ byæ wykorzystywane w pracy z dzieæmi,

m³odzie¿¹ i doros³ymi. Nadaj¹ siê jako œrodki pomocnicze do prowadzenia

zajêæ (edukacyjnych lub rozrywkowych) z podopiecznymi (osobami powierzo-

nymi opiece) i w pracy socjalnej (osobami spo³ecznie wykluczonymi), a za-

kres u¿ycia multimediów zale¿y od mo¿liwoœci i zdolnoœci (analitycznych,

syntetycznych, technicznych, artystycznych, kreacyjnych) instruktora (edu-

katora, opiekuna, socjalizatora, resocjalizatora, wychowawcy) i posiadanych

œrodków finansowych na zakup okreœlonych multimedialnych urz¹dzeñ tech-

nicznych.
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Mo¿na kombinowaæ (³¹czyæ), wed³ug uznania, tradycyjne metody pracy

kulturalno-oœwiatowej z nowoczesnymi multimediami. Przyk³adowo: prezen-

tacja multimedialna w programie Powerpoint dla celów edukacyjnych, praca

z Internetem w zakresie publikacji prezentacji, np. galerii zdjêæ z komenta-

rzem uczestników (u¿ytkowników), wykorzystanie w komunikacji MMS-ów

(ang. Multimedia Messaging System, aplikacja do nadawania i odbierania

w telefonach komórkowych nowszej generacji ró¿nych komunikatów mul-

timedialnych: tekstowo-dŸwiêkowo-obrazowo-filmowych), do u¿ytkowej ko-

munikacji w terenie (np. podczas biegu na orientacjê czy w tzw. podchodach),

u¿ywanie cyfrowych gier dydaktycznych. Œrodki przedmiotu to: komputery

(stacje robocze pod³¹czone do serwera lub komputery z jednostk¹ centraln¹),

projektory multimedialne (filmowe), terminal multimedialny (VVO), sieæ

komputerowa, telefony komórkowe z MMS-ami, z dostêpem do mobilnego

Internetu, tzw. smartfony (przenoœne urz¹dzenia telekomunikacyjne o funk-

cjach: telefonu komórkowego, cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery wi-

deo, pagera, GPS, komputera kieszkonkowego, w tym: poczty elektronicznej,

przegl¹darki sieciowej, zarz¹dzania informacj¹ osobist¹ (np. terminarz),

edytora tekstów, lektora tekstów (ang. text reader) w formacie PDF lub doc).

Multimedia dziel¹ siê na:

� multimedia powszechnego u¿ytku (typowe dla kultury masowej, tzw.

popularnej, popkultury), np. cyfrowy projektor multimedialny;

� multimedia wysokospecjalistyczne (specjalnego przeznaczenia, specjalis-

tycznego zastosowania, nietypowe, o w¹skim zastosowaniu dla specjalistów,

np. urz¹dzenia do konwersji i obróbki filmów nakrêconych technikami „tra-

dycyjnymi”, np. na celuloidowej taœmie œwiat³oczu³ej, na formê elektro-

niczn¹, cyfrow¹).

Multimedia mo¿na podzieliæ na poszczególne rodzaje ze wzglêdu na rodza-

je zestawionych ze sob¹ form przekazu (rodzaje u¿ytych sztuk komunikacji).

Na przyk³ad dawniej, w latach 60.–80. XX w., u¿ywano kombinacji np. celu-

loidowych slajdów (przeŸroczy) oraz dŸwiêku (muzyki) i s³owa (z g³oœników);

obecnie ³¹czy siê np. kino z oper¹ (czy estrad¹) i mediami elektronicznymi

(cyfrowymi), z wykorzystaniem technik laserowych, malarstwo (lub grafikê)

– z filmem i cyfrowymi projekcjami przestrzennymi itp. Aplikacja multime-

diów do baz danych pozwala wtórnie na podzia³ ich zastosowañ, wed³ug sys-

temowego zadania, jakiemu s³u¿¹ (np. multimedialne aplikacje bazodanowe

lub prezentacyjne).

Podzia³ multimediów mo¿e zostaæ dokonany równie¿ wed³ug celu, jakiemu

maj¹ s³u¿yæ, np.:

� w sferze dydaktyki (np. komputerowe, multimedialne, tematyczne kursy

edukacyjne, czyli tzw. CBT, nadto cyfrowe, multimedialne gry dydaktyczne);

� w sferze rozrywki;
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� w sferze popularnonaukowej (internetowe, multimedialne encyklopedie

elektroniczne z hiper³¹czami, po³¹czone z filmami i/lub nagraniami dŸwiêko-

wymi obrazuj¹cymi dane has³o);

� w sferze sztuki (w popkulturze);

� w sferze techniki i przemys³u (do projektowania in¿ynierskiego wspo-

maganego komputerowo, np. CAD (ang. Computer Aided Design), CAE (ang.

Computer Aided Engineering), wizualizacje przysz³ego produktu z ró¿nych

perspektyw itd.);

� w sferze naukowej (dla komputerowego, multimedialnego modelowania

lub symulowania rozwi¹zañ problemu);

� w medycynie (tzw. wirtualne operacje medyczne);

� w sferze religijnej (w koœcio³ach i w zwi¹zku z religi¹, np. multimedial-

ne akcje neoewangelizacji).

Form multimedialnych i ich zastosowañ w praktyce przybywa wraz z po-

stêpem technicznym i ludzk¹ kreatywnoœci¹. Instruktor multimedialny

w pracy socjalnej i opiekuñczej mo¿e w indywidualny sposób u¿yæ w sposób

niekonwencjonalny, twórczy danego typu multimediów, uzyskuj¹c tym sa-

mym nowe, zaskakuj¹ce efekty ró¿nego rodzaju. Instruktor multimedialny

mo¿e u¿ywaæ tych urz¹dzeñ równie¿ w sposób stereotypowy, odtwórczy.

Œwiadomoœæ multimedialna zmienia siê wraz z rozwojem technik przekazu,

co obrazuje z biegiem czasu w popkulturze np. Wikipedia.

Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Media spo³ecz-

noœciowe.
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MUZYKA JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. music as a medium in

social work). Praca socjalna, rozumiana jako zorganizowane œwiadomie
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