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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
NUMER 23/2018 

Wprowadzenie 

Tom czasopisma redagowany przez nas poświęcony jest w cało-
ści kwestiom nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  
i ich roli w życiu ludzi. Temat ten, choć powszechnie uważany za 
ważny z punktu widzenia pedagogiki oraz kluczowy dla praktyki 
wychowawczej i dydaktycznej, jest często omawiany bardzo po-
wierzchownie. Stosowany bywa język uproszczeń w odniesieniu do 
wzorów używania technologii (szczególnie internetu), a także me-
chanizmów sprawiających, że technologie modyfikują sposób życia  
i myślenia przedstawicieli młodego pokolenia. Do tego wiele tekstów 
(niestety także naukowych) mieści się w tzw. paradygmacie ryzyka, 
gdzie nowe media analizowane są jedynie w kontekście potencjalnie 
negatywnego czynnika w procesach wychowania i socjalizacji. 

Jesteśmy przekonani, że do podejmowania racjonalnej dyskusji  
i refleksji w obszarze pedagogiki mediów potrzebne są nam pogłę-
bione analizy, oparte o wyniki dobrze zaprojektowanych i popraw-
nych metodologicznie badań empirycznych, których wciąż w ob-
szarze pedagogiki medialnej jest niedosyt. W redagowanym przez 
nas tomie jest kilka tekstów o charakterze teoretycznym, wskazują-
cych na istotne kierunki myślenia o edukacyjnej roli nowych me-
diów. Zdecydowana większość to jednak teksty empiryczne doty-
czące badań z udziałem zarówno samych młodych ludzi, jak i osób 
dorosłych – rodziców i nauczycieli. 

Wprowadzeniem do tematyki zastosowania nowych mediów  
w edukacji oraz innych aspektów funkcjonowania człowieka jest 
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artykuł Janusza Morbitzera. Autor podkreśla w nim, że internet stał 
się współcześnie jednym z najważniejszych narzędzi edukacyjnych, 
ale wyniki badań wskazują, że często jest on wykorzystywany bez 
koniecznej refleksji, jako łatwo dostępne źródło informacji, a nie 
jako narzędzie intelektualnego rozwoju ucznia. W artykule przed-
stawiono nowe możliwości oferowane przez internet i nowe kom-
petencje, jakie są niezbędne do pełnego wykorzystania w edukacji 
tkwiącego w nim potencjału. Kompetencje te, zdaniem Autora,  
w większości należą do kategorii intelektualno-aksjologicznych, a nie 
technicznych. 

Kolejny tekst, autorstwa Natalii Walter, dotyczy potencjału in-
ternetu jako miejsca ujawniania się wsparcia społecznego. Zdaniem 
Autorki nowe media to narzędzia funkcjonowania oraz przestrzeń, 
w której zachodzą interakcje społeczne mogące wpływać na radze-
nie sobie w przypadku wystąpienia wydarzenia krytycznego, za-
równo o charakterze normatywnym (rozwojowym), jak i trauma-
tycznym. Internetowe wsparcie społeczne jest definiowane tutaj 
jako pomoc dostępna online dla jednostki znajdującej się w sytuacji 
krytycznej, której przezwyciężenie wymaga wykorzystania ze-
wnętrznych zasobów pochodzących z grup wirtualnych, skupiają-
cych osoby zmagające się, w przeszłości lub obecnie, z trudnościami 
o podobnym charakterze. Celem takiego wsparcia jest powrót do 
dobrostanu psychicznego człowieka. 

Artykuł Marleny Plebańskiej przedstawia koncepcję nauczania 
w modelu STEAM. Prezentuje stan cyfryzacji polskich szkół, który 
został scharakteryzowany na podstawie wyników badań przepro-
wadzonych w 2017 r. (Diagnoza cyfrowa 2017). 

Tekst Adama Pietrzykowskiego porusza problem cywilizacyjnej 
zmiany społecznej w zakresie uznawania prawdy jako wartości 
nadrzędnej. Autor twierdzi, że rosnąca dominacja mediów audio-
wizualnych prowadzi do ukształtowania nowego człowieka, kiero-
wanego bardziej przez afektywność niż racjonalność. Świadczą  
o tym zjawiska takie jak: analfabetyzm wtórny, zubożenie języka 
czy niebywały sukces populizmu w procesie demokratycznym. Roz-
wiązaniem, a zarazem wskazówką dla pedagogów medialnych, ma 
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być powrót do podstawowych kompetencji kształtowanych zwłaszcza 
przez edukację filozoficzną, która stać się może właściwym ośrod-
kiem przywracania rozumu krytycznego w społeczeństwie. 

Ukazanie nowych perspektyw badania i rozwijania kompetencji 
medialnych, cyfrowych i informacyjnych w kontekście wiedzy i ba-
dań z zakresu (cyber)psychologii jest celem artykułu Agnieszki 
Ogonowskiej. Autorka zwraca w nim uwagę na funkcje edukacji 
medialnej w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego, społe-
czeństwa wiedzy, społeczeństwa demokracji komunikacyjnej. Frag-
ment tekstu dedykuje też kształtowaniu kompetencji medialnych  
u małych dzieci (2,5-7 lat), które powinny rozwijać te umiejętności 
pod opieką dorosłego. Zadaniem środowisk wychowawczych, jak 
twierdzi Autorka, jest systematyczne wdrażanie domowej edukacji 
medialnej, która ułatwia następnie dziecku funkcjonowanie w śro-
dowisku tradycyjnych i nowych mediów. 

Zbigniew Łęski pokazuje możliwości stosowania edukacyjnej 
analizy translacyjnej w pedagogice medialnej. Dokonuje przeglądu 
dotychczasowych inicjatyw teoretycznych i empirycznych w jej 
zakresie, związanych ze specyfiką funkcjonowania człowieka w świe-
cie nowych mediów. 

Kolejne artykuły: Mirosława Wobalisa, Agnieszki Iwanickiej, 
Magdaleny Wasylewicz, Michaliny Kasprzak oraz Jakuba Czopka 
charakteryzują uczestników cyfrowej rzeczywistości (dzieci, mło-
dzież i dorosłych) oraz przedstawiają ich role – od biernych od-
twórców po aktywnie zaangażowanych mediakreatorów. 

Kolejny artykuł, autorstwa Sylwii Galanciak, Miriam Judge  
i Anny Weiss, przedstawia częściowe wyniki badań jakościowych 
przeprowadzonych wśród 83 respondentów (28 nauczycieli i 55 ucz-
niów) z czterech krajów europejskich, wykorzystujących tablety do 
pracy w szkole. Celem badań było rozpoznanie zakresu zastosowa-
nia technologii mobilnych przez nauczycieli i uczniów, a także ich 
opinii na temat przydatności tych technologii jako wsparcia w pro-
cesie edukacji. 

Autorka kolejnego tekstu, Danuta Morańska, diagnozuje pro-
blemy, z którymi będzie musiała zmierzyć się szkoła wyższa, chcąc 



10 Wprowadzenie 

dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wymagań współczesności. 
Tematyka zawarta w artykule wynika z badań prowadzonych 
przez autorkę w trakcie szkolenia kadry naukowo dydaktycznej 
jednej z polskich uczelni technicznych. 

Agnieszka Pawluk-Skrzypek i Iwona Błaszczak zaprezentowały 
z kolei możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edu-
kacji i terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową. Zwró-
ciły także uwagę na trudności, jakich doświadczać mogą tacy ucz-
niowie w kontakcie z nowoczesnymi technologiami. 

Tom wieńczy tekst Anny Michniuk, w którym przedstawiła ona 
wybrane wnioski z badań przeprowadzonych w 2016 r. wśród lu-
buskich gimnazjów, zawierające opinie rodziców dotyczące nowo-
medialnej aktywności uczniów, wspomagania procesu uczenia się, 
budowania kontaktu między szkołą a rodzicami oraz (auto)pro-
mocją szkoły. Artykuł uzupełniony został opisem nowomedialnej 
aktywności rodziców współczesnych nastolatków oraz próbą cha-
rakterystyki świata medialnego, w którym wychowywali się rodzi-
ce współczesnych nastolatków. 

Do rąk czytelników trafia, naszym zdaniem, niezwykle warto-
ściowy tom, którego zawartość przyczynić się może do zwiększenia 
świadomości roli nowych mediów w edukacji, funkcjonowaniu 
społecznym i emocjonalnym oraz zawodowym człowieka. 

Jacek Pyżalski, Natalia Walter 
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O racjonalnym wykorzystaniu internetu  

w edukacji 

ABSTRACT: Janusz Morbitzer, O racjonalnym wykorzystaniu Internetu w edukacji 
[About rational usage of Internet in education]. Interdyscyplinarne Konteksty Peda-
gogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 13-28. Adam Mickiewicz University Press. 
ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.01 

The Internet has become one of the most important educational tools today. How-
ever research shows, that it is often used without the necessary reflection, as an 
easily accessible source of information, instead of being tool for intellectual devel-
opment. The article will present new opportunities offered by the Internet and new 
competences that are necessary to fully use in education the potential inherent in it. 
These competences are mostly intellectual-axiological, not technical. 

KEY WORDS: education, Internet, competences, wisdom, development 

Istotą techniki wcale nie jest coś technicznego. 

Martin Heidegger (1889-1976) – niemiecki filozof,  
jeden z największych filozofów XX w. 

Wstęp 

Przywołana jako motto myśl filozofa Martina Heideggera po-
winna być kanonem pracy nie tylko z mediami, ale z wszelkimi 
wytworami techniki. Zazwyczaj bowiem użytkownicy rozmaitych 
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dóbr techniki koncentrują się – co pozornie wydaje się oczywiste  
i naturalne – na warstwie technicznej i zaniedbują warstwę kultu-
rową. Tymczasem to właśnie warstwa kulturowa w relacji technika 
– kultura jest ważniejsza. To ona stanowi bazę, na której nadbudo-
wuje się warstwa techniczna. Zachowanie równowagi między tymi 
dwiema warstwami, które należy postrzegać jak awers i rewers tej 
samej rzeczywistości, jest warunkiem racjonalnego i bezpiecznego 
korzystania z dowolnej technologii. Przykładowo – przyczyną 
większości wypadków motoryzacyjnych nie jest będąca czasami 
zawodna technika, ale właśnie opisany przez amerykańskiego filo-
zofa, medioznawcę i krytyka kultury Neila Postmana (1931-2003) 
triumf techniki nad kulturą – technopol, który jest de facto sposobem 
myślenia o technice1, nadawania jej priorytetu przy zaniedbywaniu 
(a często całkowitym pomijaniu) warstwy kulturowej. 

Internet, podobnie jak i wiele innych innowacji edukacyjnych – 
mimo dużych nakładów finansowych na wyposażenie szkół w no-
we technologie – nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i nie  
zrewolucjonizował środowisk uczenia się. Przyczyną tego nieko-
rzystnego zjawiska jest koncentrowanie się na samej technologii,  
a nie na zmianie możliwości uczenia się2 i brak odpowiedniego dla 
każdego medium optymalnego środowiska uczenia się, w którym 
walory danego medium mogłyby w pełni rozkwitnąć. Wiele z tych 
technologii, z internetem na czele, można uznać za znakomite na-
rzędzia niewykorzystanych szans i możliwości. 

Na pytanie o przyczyny tak wielkiej edukacyjnej popularności 
internetu pada zwykle odpowiedź politycznie poprawna – internet 
jest znakomitym, łatwo i szybko dostępnym źródłem wiedzy, moż-
na w nim znaleźć wszystko, co jest przydatne w procesie edukacyj-
nym. Pomijając istotny i często popełniany błąd – w internecie nie 
ma bowiem wiedzy, a są tylko niezbędne do jej budowania kompo-
nenty – informacje, jawi się kolejne pytanie: dlaczego, mając tak 
________________ 

1 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2004. 

2 Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, przeł. Z. Janowska, 
red. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 53. 
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łatwy dostęp do internetu, nie jesteśmy jako ludzkość ani mądrzejsi, 
ani lepsi, a wprost przeciwnie – najnowsze badania wskazują na 
systematyczny spadek inteligencji człowieka?3 

Pułapka internetu 

Problematykę systematycznego obniżania się poziomu ludz-
kiej inteligencji, czyli postępujący proces idiokracji opisałem sze-
rzej w kilku publikacjach4, w tym artykule pragnę zwrócić uwagę 
na zjawisko, które nazwałem „pułapką internetu”. Polega ono na 
tym, że wspomniana łatwość, szybkość, niskie koszty oraz po-
wszechność dostępu do informacji, jaką oferuje internet, usypiają 
intelektualną czujność użytkowników tego medium i wielu z nich 
czuje się zwolnionych z potrzeby i gotowości własnego nieustanne-
go rozwoju. Jednakże przyjmowanie założenia, że łatwość w korzy-
staniu z danego medium i jego zasobów jest wystarczającym powo-
dem, by nie musieć się intelektualnie doskonalić, jest wielkim 
błędem. Łatwość dotyczy bowiem jedynie dostępu do informacji,  
a nie – leżącego już całkowicie poza danym medium – procesu jej 
przetworzenia. 

Każde medium – jeśli ma być racjonalnie i odpowiedzialnie wy-
korzystywane – wymaga wcześniejszego przygotowania użytkow-
________________ 

3 Naukowcy z norweskiego Centrum Badań Ekonomicznych Ragnara Frischa na 
podstawie bardzo rzetelnych badań wykazali, że od początku lat 70. ubiegłego wieku 
średni poziom inteligencji ludzi ulega systematycznemu zmniejszeniu i to w tempie 
wyższym, niż zakładany wcześniej w hipotezie J. Flynna poziom jej wzrostu; zob.  
J. Morbitzer, Internet w edukacji – między mądrością a głupotą, https://www.edunews. 
pl/badania-i-debaty/opinie/4328-internet-w-edukacji-miedzy-madroscia-a-glupota 
#jacommentid:4924 [dostęp: 10.08.2018]. 

4 Zob. J. Morbitzer, Into Idiocracy – Pedagogical Reflection on the Epidemic of Stupid-
ity in the Generation of the Internet era, “Humanitas University Research Papers PED-
AGOGY” 2018, nr 17; J. Morbitzer, Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie, 
[w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. nauk. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 
Górnicza 2017. 
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nika. Informacje na dowolny niemal temat znajdziemy przecież  
w radiu czy w książce, tyle tylko, że ich wyszukanie w tych me-
diach jest znacznie trudniejsze (chyba, że zdigitalizowane zasoby 
zostały umieszczone w internecie, ale wówczas korzystamy z obec-
ności danego medium w internecie, z jego internetowej wersji). Za-
tem inne media wymagają od użytkowników większych kompetencji, 
większego nakładu pracy i czasu. Ze względów pragmatycznych 
ludzie preferują więc internet. Zadaniem pedagogów jest jednak 
obalenie mitu, że łatwość dostępu do informacji (jakże często przez 
internautów, a także nauczycieli utożsamianej z wiedzą!) automa-
tycznie przekłada się na uczniowską wiedzę. Jeżeli chcemy się inte-
lektualnie wzbogacać, to każde medium wymaga przygotowania  
i wysiłku ze strony użytkownika. Misją współczesnego nauczyciela 
jest przygotowanie uczniów do roli architekta wiedzy, tj. wyposa-
żenie ucznia w kompetencje samodzielnego budowania gmachu 
wiedzy z pozyskanych – m.in. z zasobów globalnej sieci – informacji. 

Dla efektywnego korzystania z mediów i narzędzi nowoczesnych 
technologii konieczne wydaje się wyposażenie zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli w głęboką, opartą na własnej refleksji znajomość kilku 
podstawowych zasad i prawidłowości odnoszących się do medialne-
go świata. Do takich prawidłowości należy zaliczyć: zasadę św. Ma-
teusza, metaforę kuny w kurniku, twardy i miękki determinizm me-
dialny, paradoksy rozwoju techniki Jacques’a Ellula i wiele innych. 
Ograniczone ramy niniejszego artykułu pozwalają jedynie na zasy-
gnalizowanie wybranych elementów z przedstawionej listy. 

Szczególne znaczenie dla racjonalnego korzystania z internetu 
ma jedna z najważniejszych w obrębie nauk społecznych zasad – 
zasada św. Mateusza. Jej istota odwołuje się do znanej z Ewangelii 
przypowieści o talentach, której konkluzja głosi: „Każdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”5. Tak więc intelektualnie 
bogaty, czyli mądry użytkownik internetu, będzie lepszym archi-
tektem wiedzy – wybierze lepsze „informacyjne cegiełki” i zbuduje 
________________ 

5 Przypowieść o talentach, Ewangelia wg św. Mateusza, Mt 25, 29. 
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z nich potężniejszy gmach własnej wiedzy. Internet będzie dla nie-
go narzędziem intelektualnego rozwoju. Użytkownik intelektualnie 
ubogi, który zapewne będzie słabszym architektem, nie potrafi wy-
bierać wartościowych informacji, często ogranicza się do operacji 
„kopiuj – wklej”. Pomijając ewentualne problemy natury prawnej, 
łatwo zauważyć, że dla tej kategorii użytkowników internet będzie 
narzędziem intelektualnej degradacji. 

Odniesiona do globalnej sieci zasada św. Mateusza oznacza, że 
mamy tu do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym – im 
użytkownik jest intelektualnie silniejszy, tym większą odniesie ko-
rzyść dla własnego rozwoju. Wynika z tego bardzo ważny dla prak-
tyki edukacyjnej wniosek – warto zadbać o wstępne przygotowanie 
intelektualne uczącej się osoby, w tym wyposażenie jej w wiedzę 
ogólną, a ten proces można i należy realizować od wczesnego dzie-
ciństwa i w każdych okolicznościach, także, a nawet w szczególno-
ści – tych „pozainternetowych”. 

Wpływ narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
do których należy globalna sieć, na intelektualne funkcjonowanie 
człowieka zależy głównie od racjonalności ich wykorzystania. Pełne 
i dobre wykorzystywanie bogatych i różnorodnych zasobów inter-
netowych możliwe jest tylko wówczas, gdy użytkownik dysponuje 
odpowiednią wiedzą, a jeszcze lepiej – także i mądrością. Zasada 
św. Mateusza pokazuje, że o efektywności korzystania z internetu – 
również w obszarze edukacji6 – decyduje człowiek. Warto zatem 
przywołać tu – w najbardziej skróconej wersji – sformułowaną przez 
amerykańskiego medioznawcę, Paula Levinsona, zasadę miękkiego 
determinizmu. Zakłada ona, że media (w szerszym znaczeniu – 
wszelkie technologie) oferują pewne możliwości, a człowiek decy-
duje o stopniu ich wykorzystania7. Miękki determinizm medialny 
________________ 

6 W zasadzie każde korzystanie z Internetu ma charakter edukacyjny, bo albo 
się czegoś uczymy i tym samym intelektualnie się wzbogacamy, albo też ulegamy 
intelektualnej (być może także moralnej) degradacji. 

7 P. Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, 
przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 
2006, s. 24. 
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milcząco odwołuje się więc do pojęcia odpowiedzialności, gdyż 
człowiek – mając do dyspozycji pewne oferowane przez technologie 
możliwości – podejmuje decyzje o ich wykorzystaniu bądź nawet 
zrezygnowaniu z nich. W takiej decyzyjnej sytuacji znajduje się np. 
kierowca samochodu posiadającego dużą moc i wysoką prędkość 
maksymalną. Odpowiedzialny kierowca gotów jest do ograniczenia 
oferowanej przez technologie wolności w imię uznawanych warto-
ści – takich jak bezpieczeństwo własne i innych użytkowników –  
i dostosowania prędkości do konkretnej sytuacji drogowej. 

Z zasadą miękkiego determinizmu medialnego doskonale kon-
weniuje sformułowana przez wspomnianego już N. Postmana jedna 
z kluczowych dla refleksji nad światem mediów teza: „Każda tech-
nologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo-albo, 
lecz tym i tym jednocześnie”8. W korzystanie z dowolnej technologii 
są zatem wpisane zarówno skutki pozytywne, jak też potencjalne 
zagrożenia, które zawsze muszą być brane pod uwagę. 

Takim potencjalnym zagrożeniem jest np. opisane przez metafo-
rę kuny w kurniku9 niewłaściwe wykorzystywanie internetu, polega-
jące na koncentrowaniu się na wyszukiwaniu kolejnych informacji, 
przy jednoczesnym zaniedbywaniu przetworzenia zgromadzonego 
już materiału. Metafora ta pokazuje, że konieczne jest kształtowanie 
odpowiedzialnych zachowań użytkownika w świecie mediów, bo-
wiem – w większości – nie potrafimy jeszcze racjonalnie działać  
w warunkach nadmiaru informacji. W odróżnieniu jednak od kieru-
jącej się instynktem kuny, człowiek posiada kulturę i to ona powin-
na być sternikiem i wyznacznikiem jego zachowań – są one bowiem 
możliwe do kształtowania. 

Dwa modele korzystania z internetu w edukacji 

W porównaniu z epoką książki era cyfrowa oferuje całkowicie 
nowe możliwości i stawia też nowe wymagania. Linearna książka 
________________ 

8 N. Postman, op. cit., s. 16. 
9 Zob. np. J. Morbitzer, Sokrates odwrócony, czyli…. 
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narzucała kolejność odczytywanych treści i nie wymagała od czy-
telnika decyzyjności. Sieć natomiast stwarza znacznie większą prze-
strzeń wolności wyboru – tym samym wymaga od użytkownika 
dużej samodzielności i częstego podejmowania decyzji. Umiejętność 
podejmowania trafnych decyzji, także tych dotyczących własnego 
rozwoju – to jedna z kilku możliwych definicji mądrości. Wynika 
stąd, że dla efektywnego korzystania z sieci konieczna jest mądrość 
użytkownika. 

Do podobnego wniosku prowadzą też słowa współzałożyciela  
i byłego prezesa Apple Inc., Stevena Paula Jobsa (1955-2011): Sama 
technologia się nie liczy. To, co jest ważne, to wiara w to, że ludzie 
są dobrzy i mądrzy, i że jeśli damy im nowoczesne narzędzia, będą 
w stanie z nimi czynić prawdziwe cuda. S. Jobs podkreśla tu szcze-
gólne znaczenie kategorii aksjologicznych – mądrości i dobra, gdyż 
tylko ludzie posiadający te wartości potrafią w pełni wydobyć po-
tencjał tkwiący w nowoczesnych mediach i technologiach. To z ko-
lei skłania do konkluzji, że jeśli współczesna edukacja ma dobrze 
spełniać swoją społeczną misję, powinna przyjąć nowy kierunek – 
musi być zorientowana w stronę mądrości i duchowości. 

W kontekście wypowiedzi S. Jobsa warto zastanowić się, co 
oznacza – z edukacyjnego punktu widzenia – bycie mądrym. Trzeba 
tu przywołać istniejące w filozofii od Starożytności, a silnie spopu-
laryzowane przez niemieckiego filozofa oświeceniowego Immanue-
la Kanta (1724-1804) rozróżnienie dwóch komponentów ludzkiego 
mózgu: intelektu i rozumu. Intelekt (łac. intellectus), który ma cha-
rakter narzędziowy, emocjonalnie niezaangażowany, aksjologicznie 
neutralny, pełni funkcje odkrywcze, wiodące ku zimnemu pozna-
waniu prawdy. Natomiast rozum (łac. ratio) jest związany z war-
stwą aksjologiczną, zapewnia refleksję, wartościuje i wskazuje, co 
jest dobre, a co złe. Jest to pojęcie bliskie mądrości. Intelekt jest ko-
nieczny, by człowiek był wynalazcą i odkrywcą, ale to rozum decy-
duje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać swoje osiągnię-
cia. Niemiecki pedagog i filozof Otto Friedrich Bollnow (1903-1991) 
niezwykle trafnie wskazuje, że „intelekt nauczy nas, jak zbudować 
dom. Ale to za mało. Jedynie rozum nauczy nas, jak w nim pokojo-
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wo współzamieszkiwać”10. Problemem edukacyjnym jest to, że 
współczesna edukacja bardziej ceni intelekt niż rozum, nie jest więc 
zainteresowana kształceniem ku mądrości. 

Czy potrafimy racjonalnie i odpowiedzialnie korzystać z inter-
netu? Jak pokazał w swojej pracy Płytki umysł amerykański pisarz 
zajmujący się tematyką technologii, biznesu i kultury Nicholas Carr, 
internet jest medium wymuszającym powierzchowność: „gdy pod-
łączamy się do sieci, wchodzimy w środowisko, które sprzyja po-
bieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu i powierzchownej  
nauce”11. Na ten aspekt zwraca również uwagę światowej sławy 
polski socjolog Zygmunt Bauman (1925-2017): „W rankingu uży-
tecznych i pożądanych umiejętności sztuka surfowania zdetronizo-
wała sztukę zgłębiania”12. Charakterystyczne, że typowym określe-
niem zachowania internautów jest oznaczające ślizganie się po 
powierzchni „surfowanie”, nie spotykamy natomiast pojęć oznacza-
jących głębsze zanurzanie się, jak np. nurkowanie. Nie odnosząc się 
tu do tzw. głębokiego internetu (ang. deep Web), oznaczającego treści 
nieindeksowane za pomocą standardowych wyszukiwarek, ani też 
w większości do nielegalnego „ciemnego internetu” (ang. Dark Web)13 
i pozostając przy klasycznej sieci, należy stwierdzić, że tak powierz-
chowne korzystanie z zasobów globalnej sieci, bez ich głębszych 
penetracji, jest marnowaniem nie tylko tych zasobów, ale przede 
wszystkim ogromnej szansy na własny rozwój intelektualny. Z po-
wodu braku umiejętności bądź chęci „nurkowania” w internecie 
tracimy możliwość poznania tego, co pod powierzchnią, tego, co 
być może piękne i wartościowe – tracimy cały informacyjny „pod-
wodny świat internetu”. 
________________ 

10 T. Gadacz, Uniwersytet w czasach bezmyślności, wykład inauguracyjny, AGH, 
Kraków, http://www.agh.edu.pl/info/article/uniwersytet-w-czasach-bezmyslnosci- 
wyklad-inauguracyjny/ [dostęp: 10.08.2018]. 

11 N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, Wy-
dawnictwo HELION, Gliwice 2013, s. 145-146. 

12 Z. Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, przeł. P. Poniatowska, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 46. 

13 Zob. https://ciekawe.org/2016/07/15/glebszy-poziom-internetu/ [dostęp: 
10.08.2018]. 
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Jeżeli jednak wyobrazimy sobie internet jako niemal nieskoń-
czony informacyjny szwedzki stół, to oczywiste jest, że przy tak 
ogromnej informacyjnej obfitości rozsądną strategią zaspokajania 
informacyjnego „głodu” jest korzystanie z małych porcji na po-
szczególnych „stołach” (stronach), z nadzieją, że na kolejnych trafi-
my na jeszcze smaczniejsze kąski. Zatem owa informacyjna obfitość 
niejako wymusza strategię płytkości, ale jest to tylko częściowe wy-
tłumaczenie i usprawiedliwienie rezygnacji z poznawania leżących 
„głębiej” i wymagających większych kompetencji użytkownika za-
sobów sieciowych. Rozwiązanie tego problemu jest bez wątpienia 
istotnym zadaniem i wyzwaniem dla współczesnej edukacji. 

Przyjmując jako kryterium stopień filtracji informacji docierają-
cej do uczącego się, można wyróżnić dwa modele korzystania  
z internetu. Model pierwszy (kolejność jest tu całkowicie dowolna) 
to udostępnienie uczniom całego internetu, bez żadnej ingerencji ze 
strony instytucji edukacyjnych. Model drugi natomiast zakłada 
istnienie stworzonych przez te instytucje filtrów informacyjnych, 
pozwalających na korzystanie przez uczniów z zasobów ograniczo-
nych (zazwyczaj tematycznie), uznawanych przez nauczycieli za 
pożyteczne i niestwarzające zagrożeń w postaci np. treści wycho-
wawczo szkodliwych czy też merytorycznie niepoprawnych. 

W pierwszym modelu, który jest odzwierciedleniem realnej sy-
tuacji internauty korzystającego z internetu, rzucamy ucznia na 
głęboką wodę. Musi on dysponować kompetencjami związanymi  
z wyszukiwaniem informacji, jej selekcji i przetwarzania w uży-
teczną wiedzę, musi zatem dysponować kompetencjami miękkimi, 
w szczególności jedną z dziś najważniejszych – kompetencją ucze-
nia się. Właśnie doskonalenie tej kluczowej kompetencji XXI w.,  
w połączeniu z uczeniem się odpowiedzialności za własne kształce-
nie stanowią największe zalety tego modelu. Jego przeciwnicy będą 
wskazywać na możliwe zagrożenia, głównie w postaci napotkania 
treści nieprawdziwych czy mogących negatywnie oddziaływać na 
ucznia. 

W modelu drugim mamy do czynienia z „centralnym sterowa-
niem” – uczeń porusza się w sztucznym, ale bezpiecznym środowi-
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sku informacyjnym, tu jednak jego kompetencje nawigacyjne – za-
równo te potrzebne, jak i te kształtowane – są znacznie ograniczone. 
Sytuacja ta przypomina kurs nauki jazdy realizowany na zamknię-
tym torze, pozbawionym wprawdzie zagrożeń mogących wystąpić 
w realnych sytuacjach drogowych, ale właśnie przez usunięcie tych 
zagrożeń silnie oddalony od codziennej praktyki ruchu drogowego 
i w związku z tym mało przydatny. 

Zasadnicze pytanie pedagogiczne dotyczy celu stosowania me-
dium – czy jest nim cel dalekosiężny, jakim jest rozwój intelektualny 
ucznia, czy też chodzi o cel doraźny, ultrakrótkoterminowy w po-
staci przygotowania wypracowania, projektu, udzieleniu prostej 
odpowiedzi bez zbędnych głębszych analiz, a nawet bez większego 
jej zrozumienia? Czy zatem jest to cel (a tym samym motywacja) 
wewnętrzny, sformułowany przez uczącą się osobę, czy też cel ze-
wnętrzny – narzucony przez nauczyciela, szkołę, program naucza-
nia? Odwołując się do koncepcji Abrahama Maslowa, w pierwszym 
przypadku można mówić o zaspokajaniu potrzeb wzrostu i trak-
towaniu uczącej się osoby jako istoty sterowalnej wewnętrznie,  
a w drugim – o zaspokajaniu potrzeb braku i traktowaniu uczącego 
się jako istoty sterowalnej z zewnątrz. Warto też dodać, że model  
z filtrem informacyjnym ma zazwyczaj charakter komercyjny, gdyż 
jego tworzeniem, dostarczaniem treści, badaniem efektywności itp. 
zajmują się konkretne firmy. 

Z edukacyjnego punktu widzenia model pierwszy jest więc 
bardziej zasadny i korzystniejszy dla uczących się osób, natomiast 
model drugi jest wygodniejszy i bezpieczniejszy dla nauczyciela. 
Jeżeli mamy na uwadze, że we współczesnej edukacji nauczyciel – 
choć nadal bardzo ważny – nie pełni już kierowniczej funkcji, nie 
jest mentorem i „mędrcem na scenie” – jest raczej stojącym z boku 
przewodnikiem i facilitatorem, a głównym aktorem jest uczeń, wy-
bór modelu wydaje się oczywisty. 

Na dysfunkcjonalność współczesnych systemów edukacyjnych 
w zakresie przygotowania uczniów do efektywnego korzystania  
z internetu w skali globalnej, a nie tylko naszego kraju, zwrócił 
uwagę prof. Łukasz Turski – fizyk, mający dużą wiedzę i doskonałą 
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intuicję pedagogiczną. W artykule Triumf nieuctwa14 autor zarzucił 
systemom edukacyjnym poszczególnych krajów, że nie zrealizowały 
swojej najważniejszej powinności – nauczenia racjonalnego wyko-
rzystywania źródeł internetowych. Jak słusznie zauważył: „Zdol-
ność oddzielania prawdy od chłamu jest ważniejsza niż znajomość 
logarytmów czy historii wojen i powstań”15. Szkoła zatem powinna 
wspomagać uczniów w procesie kształtowania w ich umysłach fil-
tru merytoryczno-aksjologicznego, pozwalającego odróżniać praw-
dę od fałszu oraz treści poprawne od nieprawdy i zwykłej głupoty. 
Umiejętność właściwego posługiwania się przez ucznia takim fil-
trem jest o wiele cenniejsza niż dostarczanie mu gotowych, przefil-
trowanych przez zewnętrzny filtr informacji. 

Postmodernistyczna ideologia, zakładająca rezygnację z praw-
dy, jej plebiscytowość (coraz częściej rozmaite gremia decydują  
w głosowaniach o tym, co prawdą jest, a co nią nie jest), dopuszcze-
nie wielu prawd – eufemistycznie nazywanych „narracjami”,  
a obecnie funkcjonowanie „postprawdy” i fake newsów, doprowadzi-
ły do ukształtowania człowieka bezgranicznie ufającego przekazom 
medialnym i bezrefleksyjnie przyjmującego medialne informacje16, 
na określenie którego nieżyjący już dziennikarz, eseista i krytyk 
masowej kultury, Mariusz M. Czarniecki (1934-2015), zapropono-
wał termin „mediota”, czyli medialny idiota. Słowo „idiota” nie ma 
tu obraźliwego zabarwienia – wywodzi się od greckiego idiotes, 
oznaczającego niespecjalistę, ignoranta, człowieka o bardzo niskich 
kwalifikacjach17. 

Na jeszcze inną, szczególnie ważną kompetencję we współcze-
snym internetowym świecie wskazuje prof. Tomasz Szkudlarek. 
Milcząco nawiązując do tzw. prawa Theodora Sturgeona, które 
mówi, iż „90 procent treści to bzdury” (ang. ninety percent of eve-
rything is crap), profesor apeluje o wykazywanie wobec medialnych 
________________ 

14 Ł. Turski, Triumf nieuctwa, „Przegląd” 2017, nr 6. 
15 Ibidem. 
16 J. Morbitzer, Sokrates odwrócony, czyli…. 
17 M.M. Czarniecki, Medioci: czy nie jesteś jednym z nich? Przewodnik dla odbiorców 

telewizji, prasy, radia, kaset wideo, Internetu, Wydawnictwo Europol, Warszawa 2003. 
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przekazów odpowiedniego dystansu i postawy „niezniszczalnej  
i wiecznej podejrzliwości, że może jest inaczej”18. Jest to postawa 
racjonalnego krytycyzmu, która powinna charakteryzować czło-
wieka w kontakcie z przekazem medialnym. 

Zakończenie 

Tematyka wykorzystywania internetu w edukacji jest zagad-
nieniem bardzo złożonym. Istnieje tu wiele różnych koncepcji, 
podejść, indywidualnych pomysłów, poglądów badaczy i nauczy-
cieli. Sytuacja przypomina tę opisaną przez Johna Godfreya Saxe’a 
(1816-1887) w znanej Balladzie o słoniu i sześciu ślepcach hinduskich19. 
Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na jej pełne przywołanie, 
zachęcam jednak Czytelników do zapoznania się z nią, ze względu 
na jej duże walory edukacyjne. Oto każdy z sześciu ślepców opisuje 
słonia z własnej wycinkowej perspektywy poznawczej. I choć każdy 
z nich ma rację w opisie swojego wycinka, żaden nie podaje opisu 
całości. Ballada ta ukazuje jeden z najczęściej popełnianych błędów 
poznawczych – rozumowanie pars pro toto, czyli poznanie całości za 
pomocą fragmentów. Wskazuje ona na konieczność wymiany po-
glądów, doświadczeń i wyników badań pomiędzy badaczami zaj-
mującymi się wdrażaniem i badaniami wykorzystywania internetu 
w edukacji, gdyż tylko wówczas możliwe będzie uzyskanie w mia-
rę adekwatnego obrazu całości problematyki. 

Wydaje się, że jedną z propozycji, którą warto rozważyć, jest 
koncepcja holistycznej wizji internetu. Zakłada ona jedność czterech 
sfer: technicznej, intelektualnej, kulturowej i aksjologicznej. Jedynie 
ta pierwsza – co wynika z samej nazwy – odnosi się do zagadnień 
technicznych i w praktyce sprowadza się do nauki obsługi sprzętu  
________________ 

18 T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 124. 

19 Księga nonsensu, przeł. A. Marianowicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmo-
we, Warszawa 1986; zob. też dok. elektron. http://psychologbielsko.eu/wp-content/ 
uploads/2015/01/Saxe-J.G.-Ballada-o-s%C5%82oniu.pdf [dostęp: 10.08.2018]. 
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i wybranych aplikacji. Sfera intelektualna to kompetencje użytkow-
ników w obszarze wyboru wartościowych informacji i budowania  
z nich gmachu wiedzy, czyli kompetencje w zakresie bycia architek-
tem wiedzy własnej, odpowiedzialność za własny rozwój i odpo-
wiedzialność w relacjach z innymi użytkownikami. Sfera kulturowa 
tworzy szeroko rozumiany kontekst przemian edukacyjnych, nato-
miast ściśle z nią związana sfera aksjologiczna jest niezbędna do 
podejmowania zgodnych z etyką decyzji przy wyborze informacji  
i do stosowania w korzystaniu z internetu ogólnej zasady medycz-
nej Primum non nocere. W sferze tej zawiera się także przywołany 
wcześniej postulat S. Jobsa o mądrym i dobrym użytkowniku me-
diów. Należy podkreślić, że nie jest on gwarancją, a jedynie warun-
kiem koniecznym racjonalnego korzystania z internetu. 

Przygotowanie do tego procesu wymaga kształtowania szero-
kiej „otoczki” – środowiska uczenia się. Pojęcie to Hanna Dumont  
i David Istance w pracy pod swoją redakcją pt. Istota uczenia się de-
finiują jako ogół warunków – zarówno materialnych, jak i niemate-
rialnych – w których realizowany jest proces uczenia się. Tak rozu-
miane środowisko uczenia się obejmuje cztery wymiary: 

‒ uczeń (kto się uczy?), 
‒ nauczyciele i inni edukatorzy (z kim realizowany jest proces 

uczenia się), 
‒ treści (czego się uczymy), 
‒ infrastruktura (gdzie i za pomocą czego?)20. 
Autorzy podkreślają, że uczenie się powinno być rozumiane ja-

ko „usytuowane w kontekście” i to właśnie bezpośredni kontekst 
każdego zdarzenia związanego z uczeniem się jest tym, co określa-
my mianem „środowiska uczenia się”21. 

Powtórzmy na zakończenie użytą jako motto tego artykułu myśl 
M. Heideggera: Istotą techniki wcale nie jest coś technicznego. Z przed-
stawionych w artykule rozważań wynika, że wielkim błędem jest 
postrzeganie internetu i wspieranej przez to medium edukacji przede 

________________ 

20 Istota uczenia się…, s. 52. 
21 Ibidem, s. 53. 
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wszystkim w kategoriach technicznych. Konieczna jest jej znacznie 
szersza, holistyczna wizja i związana z nią koncepcja kształcenia ku 
mądrości i duchowości. Mądrość z kolei winna być postrzegana 
jako szczególnie cenna wartość, charakteryzująca zarówno ucznia, 
jak i nauczyciela. Nie chodzi przy tym o to, by wszyscy nauczyciele 
i uczniowie byli mądrzy na miarę greckich filozofów – to jest oczy-
wiście nierealne – istotne jest wskazanie odpowiedniego kierunku 
działania i uświadomienie, że do mądrości należy dążyć, bo jest to 
w dzisiejszym cyfrowym świecie niezwykle ważna kategoria aksjo-
logiczna. Mądrość wymaga obiektywizmu oceny (zarówno przy 
wyborze informacji, jak i tej nauczycielskiej – przy ocenie ucznia), 
panowania nad emocjami i sprawnego mechanizmu podejmowania 
decyzji. 

Droga do mądrości jest daleka. Obecnie mądrość stała się jedną 
z najbardziej deficytowych wartości. Wśród rozlicznych przyczyn 
tego niekorzystnego zjawiska wymienić należy fakt życia w świecie 
tzw. mediów gorących, przekazujących – w odróżnieniu od me-
diów zimnych – komunikaty pełne i łatwe w odbiorze, angażujące 
zmysły i emocje, a nie wyobraźnię i rozum. W rezultacie zanurzenia 
w świecie gorących mediów człowiek epoki cyfrowej staje się coraz 
bardziej emocjonalny i jednocześnie coraz mniej racjonalny22. Warto 
zatem przywołać jeszcze inną definicję mądrości. We współcze-
snym rozedrganym świecie, pełnym zgiełku, natłoku myśli, nad-
miaru bodźców i informacji, mądrość należy postrzegać nie tylko 
jako umiejętność podejmowania trafnych decyzji, ale też jako sztukę 
wewnętrznego wyciszenia się. Jest to sztuka tak trudna, że jest ona 
dostępna nielicznym. 

Walka o racjonalne wykorzystanie internetu w edukacji – edu-
kacji, która dziś może być realizowana w dowolnym miejscu  
i o dowolnej porze, bez dawnych ograniczeń szkolnym czasem czy 
przestrzenią – to walka o to, by smartfon z dostępem do internetu 
________________ 

22 J. Morbitzer, O efekcie cieplarnianym w edukacji, [w:] Człowiek – Media – Eduka-
cja, red. nauk. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wydawnictwo Naukowe Wyż-
szej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015. 
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nie był dla ucznia tylko ekstensją jego umysłu, przedłużeniem ręki  
i bezrefleksyjnie używanym narzędziem rozrywki, ale by był racjo-
nalnie i odpowiedzialnie wykorzystywanym mobilnym narzędziem 
rozwoju młodego człowieka – narzędziem poznawania świata  
i samego siebie. Jest to bardzo ważny element wychowania do sa-
morozwoju i efektywnego przygotowania do dobrego funkcjono-
wania w cyfrowym świecie, a w szerszym kontekście – do bycia 
świadomym, w pełni wartościowym obywatelem współczesnego 
społeczeństwa sieci. Postęp technologiczny, któremu nie towarzy-
szy głęboka refleksja humanistyczna, jest zawsze większym zagro-
żeniem niż szansą. 
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New media are the tools that support human’s intellectual functioning. For many 
people with disabilities they may become the sole opportunity for accessing infor-
mation, communicating, learning or working. On the other hand, new media also 
provide a space for social interactions that could affect the process of coping with 
critical events, both ordinary and traumatic ones. The key concept for the discussion 
is internet-based social support, defined as support available online to a person 
dealing with a critical event which needs to be overcome with external resources 
coming from virtual groups comprising people experiencing difficulties of a similar 
nature, in the past or currently. The author posed the question whether internet 
social support is ubiquitous, and what it manifests itself. To answer this, she con-
ducted quantitative and qualitative research. The data collected then became the 
basis for analysis and theoretical considerations. 
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Wprowadzenie 

Człowiek w biegu życia doświadcza różnych wydarzeń, które 
kształtują jego sposób myślenia, wpływają na działanie i postrzeganie 
rzeczywistości. Niektóre z nich, choć mocno ingerują w utarty sche-
mat funkcjonowania, są przewidywalne, wpisane w naturalny roz-
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wój. Mają zatem charakter normatywny. Należą do nich narodziny 
pierwszego dziecka w rodzinie, zawarcie związku małżeńskiego, 
rozpoczęcie nowej pracy czy śmierć współmałżonka w końcowym 
etapie życia. Czasem pojawiają się też wydarzenia krytyczne, których 
nie da się przewidzieć i których wystąpienie powoduje stres trauma-
tyczny. Są to zwykle kataklizmy, ale też poważne choroby, niepełno-
sprawność, śmierć kogoś bliskiego. Ze stresem wywołanym przez 
wydarzenia krytyczne, zarówno rozwojowe, jak i sytuacyjne, ludzie 
radzą sobie w różny sposób, m.in. korzystając z określonych zaso-
bów. Według Richarda S. Lazaurusa i Susan Folkman1 należą do nich 
zasoby fizyczne (takie jak zdrowie i energia), psychologiczne (pozy-
tywne przekonania), a także kompetencje w zakresie rozwiązywa-
nia problemów oraz społeczne (w tym wsparcie społeczne). 

Nowe media to z jednej strony narzędzia funkcjonowania –  
w przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami mogą stać się 
jedyną szansą na dostęp do informacji, komunikowanie, uczenie się 
czy pracę. Z drugiej strony – to przestrzeń, w której zachodzą inte-
rakcje społeczne mogące wpływać na radzenie sobie w przypadku 
wystąpienia wydarzenia krytycznego, zarówno o charakterze nor-
matywnym (rozwojowym), jak i traumatycznym. Kluczowym poję-
ciem dla moich rozważań uczyniłam internetowe wsparcie społeczne. 
Definiuję je jako pomoc dostępną online dla jednostki znajdującej 
się w sytuacji krytycznej, której przezwyciężenie wymaga wykorzy-
stania zewnętrznych zasobów pochodzących z grup wirtualnych, 
skupiających osoby zmagające się, w przeszłości lub obecnie, z trud-
nościami o podobnym charakterze. Celem takiego wsparcia jest 
powrót do dobrostanu psychicznego człowieka. Wyróżniłam pięć 
zasadniczych rodzajów wsparcia społecznego, które są dostrzegalne 
także w internecie: emocjonalne (rozszerzone o tzw. współtowarzy-
szenie, poczucie obecności innych, wspólnotowość), informacyjne, 
instrumentalne, materialne oraz duchowe2. 
________________ 

1 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984. 
2 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła 

wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red.  
H. Sęk, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 11-28. 
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Wsparcie informacyjne (poznawcze) jest jedną z najczęściej spo-
tykanych form społecznego wsparcia internetowego. Informacje 
udzielane przez internautów mają sprzyjać lepszemu zrozumieniu 
sytuacji problemowej. Najczęściej są one zamieszczane na indywi-
dualnych stronach WWW, na portalach i wortalach tworzonych 
przez grupy wsparcia, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby 
prywatne, na forach i grupach dyskusyjnych. Wsparcie informacyj-
ne jest z natury praktyczne i zawiera trzy zasadnicze podkategorie: 
udzielanie rad, nakierowywanie oraz nauczanie3. Niemal wszystkie 
prośby o udzielenie wsparcia informacyjnego są bezpośrednie, po-
wszechnie kierowane (zazwyczaj nie ma wyraźnego, jednostkowe-
go adresata), gdyż nie wiążą się z przełamywaniem barier społecz-
nych: nie wywołują obawy przed napiętnowaniem, przekraczaniem 
granic intymności. „W przeciwieństwie do kontaktu twarzą w twarz, 
ludzie szukający pomocy w Internecie muszą otwarcie wyrazić 
swoją prośbę”4. Rolą wsparcia informacyjnego online jest, po pierw-
sze, rzetelne przekazywanie sprawdzonych, uniwersalnych infor-
macji (wyników badań na dużej próbie, opracowań eksperckich)  
i po drugie – udostępnianie jednostkowych doświadczeń, które są 
nietypowe (zindywidualizowane), silnie uwarunkowane sytuacją 
(kontekst), stanem psychicznym, fizycznym i emocjonalnym. 

Wsparcie instrumentalne, zdaniem Heleny Sęk i Romana Cie-
ślaka5, ma za zadanie przekazywać informacje o konkretnych spo-
sobach postępowania, rozwiązywania problemów, dostarczać nie-
zbędnych wskazówek. Jest zatem szczególną, ukonkretnioną formą 
wsparcia informacyjnego. Według niektórych autorów jest jego 
integralną częścią, podobnie jak wsparcie o charakterze edukacyj-
nym6. Daje odpowiedź na pytanie – gdzie mam się udać po pomoc 
w sytuacji, w której niespodziewanie się znalazłem? Co może mnie 
czekać? Czego mogę się spodziewać? 
________________ 

3 A. Bambina, Online social support. The Interplay of Social Networks and Computer-
Mediated Communication, Cambria Press, New York 2007. 

4 P. Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001. 
5 H. Sęk, R. Cieślak, op. cit., s. 11-28. 
6 A. Bambina, op. cit. 
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Działalność charytatywna, czyli przejaw najbardziej namacalne-
go wsparcia materialnego, jest silnie widoczna w internecie. Dotyczy 
ona zarówno wsparcia grupowego, czyli fundacji i stowarzyszeń 
zajmujących się organizowaniem pomocy finansowej i rzeczowej 
dla najbardziej potrzebujących, jak i wsparcia indywidualnego. 
Wsparcie materialne (rzeczowe lub finansowe), tuż obok emocjo-
nalnego, jest niezwykle istotnym czynnikiem przezwyciężania stre-
su. Gotowość świadczenia pomocy w zakresie współfinansowania 
leczenia, pomocy w transporcie, dostawy leków, fizycznej pomocy 
podczas sprawowania opieki nad potrzebującym stanowią ważny 
komponent radzenia sobie osób, które znalazły się w trudnej sytua-
cji i w sposób znaczący wpływa na ich dobrostan psychiczny.  
W internecie mamy do czynienia z kilkoma rodzajami wsparcia 
materialnego: 1) zbiorowe, systemowe organizowanie zbiórek finan-
sowych i rzeczowych na rzecz konkretnych osób (najczęściej dzieci) 
lub grup i społeczności, 2) indywidualne apele o wsparcie jednost-
kowe i odpowiedź na nie, 3) pomoc udzielana ad hoc w prospołecz-
nie powstałych grupach wsparcia online. 

Najbardziej dostrzegalną formą wsparcia online jest wsparcie 
emocjonalne. Jego rolą jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 
towarzyszenie, podtrzymywanie, zapewnianie o miłości i dowarto-
ściowywanie, okazywanie sympatii i zrozumienia7. W sytuacji stre-
sowej czy trudnej odgrywa ono ogromną rolę w powrocie do do-
brostanu psychicznego. Wielu autorów podkreśla znaczenie tego 
wsparcia, wyodrębniając dodatkowo kategorię współtowarzyszenia 
(ang. companionship), czyli zapewniania o trwaniu przy, podkreśla-
nia zainteresowania, zachęcania do dzielenia się podstawowymi 
informacjami, by łatwiej wejść w społeczność online8. Wsparcie 
emocjonalne obecne jest zarówno w grupach wirtualnych (forach, 
portalach społecznościowych), jak też w blogach i komentarzach 
internautów. W sytuacjach silnie stresowych ludzie często zaczyna-
________________ 

7 P.A. Thoits, Stress, coping, and social support processes: Where are we? What next?, 
“Journal of Health and Social Behavior” 1995, nr Ext. 53, s. 53-79. 

8 A. Bambina, op. cit. 
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ją pisać blogi po to, by odreagować napięcie. Jest to dla nich forma 
autoterapii, pomocy udzielonej samemu sobie, ale także szansa na 
uzyskanie wsparcia emocjonalnego. W komentarzach do blogów 
pojawiają się wyrazy współczucia, wiele osób pragnie okazać po-
moc, dodać otuchy. Wsparcie emocjonalne na forach internetowych 
przejawia się poprzez wyrazy zrozumienia/empatii, poparcie, afir-
mację, okazywanie sympatii oraz troskę9. 

Przegląd badań 

Badania prowadzone nad zjawiskiem wsparcia społecznego 
online obejmują rozmaite obszary tego zagadnienia, koncentrując 
się najczęściej wokół konkretnych chorób. Publikacje oraz opisane  
w nich wyniki badań dotyczących wsparcia społecznego online 
osób (lub rodzin) zmagających się z chorobą nowotworową zostały 
przeanalizowane przez Y. Alicia Hong, Nina C. Peña-Purcell i Mar-
cia G. Ory10. Zebrały one szczegółowe wyniki z 762 artykułów do-
tyczących tematu. Stwierdzili, że w społeczeństwie informacyjnym, 
w jakim żyjemy, oczywiste staje się poszukiwanie wsparcia spo-
łecznego o charakterze emocjonalnym czy informacyjnym. Rośnie też 
liczba osób zmagających się z chorobami nowotworowymi, którzy 
sięgają właśnie po wsparcie online. Y.A. Hong, N.C. Peña-Purcell  
i M.G. Ory11 wyodrębnili różne publikacje, kategoryzując je według 
rodzaju nowotworu, sposobów prowadzenia badań, doboru próby  
i wielu innych czynników. Najobszerniejszą grupę badań stanowią 
takie, które koncentrują się na wirtualnych grupach wsparcia kobiet 
cierpiących na nowotwory piersi. Kolejne obejmują społeczności 
________________ 

9 N. Walter, Internetowa kultura pomagania, [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość 
– konteksty socjalizacyjne i cywilizacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Oficyna 
Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2011, s. 177-188. 

10 Y.A. Hong, C.N. Peña-Purcell, M.G. Ory, Outcomes of online support and re-
sources for cancer survivors: A systematic literature review, “Patient Education and 
Counseling” 2012, Vol. 86(3), s. 288-296. 

11 Ibidem. 
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zaniedbane, takie jak mniejszości albo osoby o niskim statusie eko-
nomicznym, głównie posługujące się językiem angielskim (rzadziej 
badania dotyczą grup z innych niż Wielka Brytania lub Stany Zjed-
noczone regionów). Większość badaczy odnotowała pozytywne 
efekty wsparcia społecznego online. Badania jakościowe szczegóło-
wo opisały doświadczenia wirtualne, natomiast ilościowe – przed-
stawiły różne aspekty dobrostanu psychospołecznego, uwzględnia-
jącego jakość życia, poziom stresu, radzenie sobie dzięki wsparciu 
oraz dostęp do informacji na temat nowotworów. Wskazano na 
wyniki badań grupy online, której uczestnicy wskazali jej znaczenie 
w zmniejszeniu negatywnych emocji, podniesienie kompetencji  
w zakresie funkcjonowania z chorobą nowotworową. Obecność 
wsparcia społecznego, głównie – emocjonalnego, ale także informa-
cyjnego w wirtualnej grupie rodziców dzieci z chorobą nowotwo-
rową odnotowali: Neil S. Coulson, David H. Gustafson12. Podobne 
wyniki uzyskali D.M. Gustafson, Meg E. Wise, Fiona McTavish  
i in.13 badający grupę kobiet z nowotworem piersi, dalej – Paula 
Klemm, Michelle Hurst, S.L. Dearholt, S.R. Trone14, Morton Lieber-
man, Stefani Russo15, Joshua Fogel, Steven Albert, Freya Schnabel, 
B.A. Ditkoff, A.I. Neugut16, Cornelia F. van Uden-Kraan, Constance 
H. Drossaert, Erik Taal i in.17 oraz wielu innych. 
________________ 

12 N.S. Coulson, N. Greenwood, Families affected by childhood cancer: an analysis of 
the provision of social support within online support groups, “Child: Care, Health and 
Development” 2012, Vol. 38(6), s. 870-877. 

13 D.M. Gustafson, M. Wise, F. McTavish, J.O. Taylor, W. Wolberg, J. Steward, 
Development and pilot evaluation of a computer-based support system for women with 
breast cancer, “Journal of Psychosocial Oncology” 1994, nr 11, s. 69-93. 

14 P. Klemm, M. Hurst, S.L. Dearholt, S.R. Trone, Gender differences on Internet 
cancer support groups, “Computers Informatics Nursing” 1999, nr 17, s. 65-72. 

15 M.A. Lieberman, S. Russo, Self help groups and the Internet: breast cancer news-
groups, “International Journal of Self-Help & Self-Care” 2002, nr 1, s. 323-344. 

16 J. Fogel, S.M. Albert, F. Schnabel, B.A. Ditkoff, A.I. Neugut, Internet use and 
social support in women with breast cancer, “Journal of Health Psychology” 2002, nr 21, 
s. 398-404. 

17 C.F. van Uden-Kraan, C.H. Drossaert, E. Taal, B.R. Shaw, E.R. Seydel, M.A. 
van de Laar, Empowering processes and outcomes of participation in online sup-port 
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Najobszerniej przedstawione zostały badania Antoniny Bambi-
ny18, która analizowała funkcjonowanie grupy społecznej online 
skupionej wokół forum, które określiła mianem WO-Nowotwór 
(WO = Wsparcie Online). Zbadała dogłębnie wszystkie konwersacje 
między uczestnikami niemoderowanej grupy, które były prowa-
dzone przez dwa wybrane tygodnie. Stwierdziła, że na forum wy-
powiadają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w różnym wieku  
i pochodzący z różnych stron świata. Ich wspólną cechą jest do-
świadczenie choroby nowotworowej – wypowiadają się osoby cho-
re, członkowie rodzin, czasem też – lekarze, terapeuci oraz opie-
kunowie. Baza postów i logów pochodzących z 2000 r. została 
poddana badaniom, którym służyło wyodrębnienie schematu ko-
dów. Wszystkie 1149 wypowiedzi zostały pogrupowane i przypo-
rządkowane do poszczególnych podkategorii. Okazało się, że naj-
częściej występującą kategorią było współtowarzyszenie (56,7% 
wypowiedzi), następnie – wsparcie emocjonalne (48,2%) i na końcu 
– wsparcie informacyjne (38,6%). Badania przeprowadzone przez  
A. Bambinę19 wykazały obecność wsparcia społecznego online, 
głównie o charakterze emocjonalnym oraz współtowarzyszącym, na 
forum, gdzie obowiązuje komunikowanie zapośredniczone przez 
komputer i brak jest kontaktów twarzą w twarz. 

Istnieje też szereg badań nad wsparciem społecznym online 
funkcjonującym w grupach osób cierpiących na choroby, których 
ujawnienie w życiu rzeczywistym bywa trudne. Badania prowa-
dzone przez Phoenix K.H. Mo i Neil Stuart Coulson20 nad wirtual-
nymi grupami osób chorych na HIV/AIDS wykazały, iż stanowią 
one przestrzeń funkcjonowania społecznego, która pozwala na 
________________ 

groups for patients with breast cancer, arthritis, or fibromyalgia, “Qualitative Health 
Research” 2008, nr 18, s. 405–417. 

18 A. Bambina, op. cit. 
19 Ibidem. 
20 P.K.H. Mo, N.S. Coulson, Are online support groups always beneficial? A qualita-

tive exploration of the empowering and disempowering processes of participation within 
HIV/AIDS-related online support groups, “International Journal of Nursing Studies” 
2014, vol. 51(7), s. 983-993. 
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wymianę wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego, poprzez 
dzielenie się doświadczeniem, łączność z innymi osobami (świa-
domość ich obecności), odnalezienie zrozumienia, pomoc innym. 
Ponadto stwierdzono, że uczestnictwo w wirtualnych grupach onli-
ne może wzmacniać optymizm, dobrostan psychiczny (społeczny  
i emocjonalny), ułatwiać radzenie sobie z chorobą, relacje z leka-
rzami oraz zwiększać wiedzę dotyczącą HIV. 

Istnieje spora liczba badań obejmująca grupy wsparcia społeczne-
go on-line rodziców dzieci zmagających się z chorobami, zespołami 
genetycznymi i/lub niepełnosprawnością. Takie badania przepro-
wadziły na przykład Tessen Clifford i Patricia M. Minnes21. Dotyczyły 
one wirtualnej grupy wsparcia dla matek dzieci ze spektrum auty-
zmu. Badania miały zweryfikować, czy udział w takiej grupie po-
woduje zmiany w zakresie nastroju, poziomu gniewu, złości, stresu 
rodzicielskiego oraz pozytywnej percepcji. Badaczki nie odnotowa-
ły żadnych istotnych różnic w wymienionych obszarach, ale wska-
zały, że ankietowani rodzice zdecydowanie wskazywali na pozy-
tywne znaczenie grupy online, którą postrzegali jako pomocną. 

Na gruncie polskim badania nad rodzicami, a konkretnie nad 
takimi, które są zainteresowane opieką zastępczą nad dzieckiem 
prowadziła Katarzyna Tomsia22. Przeanalizowała ona posty umiesz-
czone na forum dyskusyjnym, które pogrupowała na kategorie: 
emocjonalne, instrumentalne oraz informacyjne. Stwierdziła zna-
czącą przewagę komunikatów informacyjnych (28% postów) nad 
instrumentalnymi (24%) i emocjonalnymi (tylko 8%)23. Badania 
Anety Jarzębińskiej24 dotyczące forum przeznaczonego dla rodzi-

________________ 

21 T. Clifford, P. Minnes, Logging On: Evaluating an Online Support Group for Par-
ents of Children with Autism Spectrum Disorders, “Journal of Autism and Developmen-
tal Disorders” 2013, vol. 43(7), s. 1662-1675. 

22 K. Tomsia, Internet jako źródło wsparcia dla osób zainteresowanych opieką zastępczą 
nad dzieckiem, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2009, s. 179-193. 

23 Ibidem. 
24 A. Jarzębińska, Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia ro-

dziców (w sytuacji wady letalnej płodu), [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego 
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ców w sytuacji wady letalnej płodu doprowadziły do zidentyfiko-
wania wskaźników wsparcia społecznego, głównie o charakterze 
emocjonalnym i duchowym. Obserwowalne były też wypowiedzi  
o charakterze wsparcia informacyjnego oraz wartościującego. Wir-
tualne wspólnoty kobiet przygotowujących się do wydarzenia roz-
wojowego, jakim jest macierzyństwo badała Katarzyna Barani25. 
Wskazała ona na relację między zaangażowaniem w forum a czer-
paniem z niego wsparcia informacyjnego. Kobiety aktywnie uczest-
niczące w dyskusjach, czujące przynależność do wirtualnej grupy 
częściej i intensywniej poszukiwały wsparcia online niż pochodzą-
cego z innych źródeł. Internet okazał się być najważniejszym, obok 
lekarza, źródłem wsparcia informacyjnego dla kobiet w ciąży. Do-
pełnieniem są jakościowe analizy wirtualnych zachowań nastolet-
nich dziewcząt, które zaszły w ciążę i w przestrzeni wirtualnej po-
szukują wsparcia, którego nawet tam nie znajdują26 oraz badania 
nas wirtualnym wizerunkiem rodzicielstwa27 i wsparcia online  
w zakresie wychowania28. 

Metody badań 

Obserwując przez wiele lat rozmaite zachowania internautów, 
dostrzegłam, oprócz tych silnie uwidocznionych – niepożądanych, 
________________ 

w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2015, s. 177-200. 

25 K. Barani, Wirtualne wspólnoty kobiet na forach Internetowych jako źródło wsparcia 
w przygotowaniu do macierzyństwa, [w:] Całe życie w sieci, red. B. Szmigielska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 177-204. 

26 A. Skowrońska-Pućka, (Nie)wirtualne problemy nastoletnich matek. Potrzeba 
wsparcia, [w:] Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopeda-
gogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 231-242. 

27 N. Walter, Obraz rodzicielstwa w polskim Internecie, czyli co czytają i o czym dys-
kutują współczesne matki, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2012, nr 1, s. 16-26. 

28 N. Walter, Wsparcie wychowawcze online, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. 
J. Morbitzer, E. Musiał, KTiME, Kraków 2013, s. 419-427. 
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działania produktywne, ugruntowane odpowiedzialnością za dru-
giego człowieka oraz altruizmem. Zastanowiły mnie i zainteresowa-
ły postawy prospołeczne, tak bardzo pożądane i potrzebne we 
współczesnym świecie. Dlatego zadałam sobie pytanie, czy internet 
może służyć wsparciu społecznemu rozumianemu jako pomoc do-
stępną online dla jednostki znajdującej się w sytuacji krytycznej, 
której przezwyciężenie wymaga wykorzystania zewnętrznych za-
sobów pochodzących z grup wirtualnych, skupiających osoby zma-
gające się, w przeszłości lub obecnie, z trudnościami o podobnym 
charakterze. Przedmiotem moich analiz empirycznych uczyniłam 
powszechność i dostępność oraz charakterystykę wsparcia społecz-
nego obecnego w polskim internecie, w ujęciu pedagogicznym,  
w tym – przyczyny, cel, jakość interakcji, efektywność oraz eduka-
cyjny charakter. 

Projektując badania, posłużyłam się modelem ex post facto (od-
mianą eksploracyjną), ponieważ wyodrębnione przeze mnie pro-
blemy mają charakter istotnościowy. Obszar badań, jakim jest inter-
net, wyznacza metody, przy pomocy których odpowiadam na 
nurtujące mnie problemy badawcze: Jaka jest powszechność wspar-
cia społecznego on-line? oraz: Jak przejawia się wsparcie społeczne 
w internecie? (każdemu z nich przyporządkowano problemy szcze-
gółowe). Wsparcie społeczne, w tym także wsparcie społeczne onli-
ne, wpisuje się w konkretne biografie ludzkie. Dlatego też, oprócz 
wstępnych badań o charakterze ilościowym (metoda sondażu dia-
gnostycznego oraz metoda netnograficzna analizy dokumentów 
zastanych, tu: opublikowanych w internecie rozmówców i wypo-
wiedzi zawartych na forach internetowych, zapisów dzienników 
online, czyli tzw. blogów oraz tekstów umieszczonych na stronach 
WWW), przeprowadziłam badania jakościowe. 

Wstępne badania sondażowe zostały przeprowadzone wśród 
studentów pedagogiki (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, 
podyplomowych oraz trzeciego wieku), czyli osób, którym bliska 
jest kwestia wsparcia społecznego, udzielania pomocy i działań 
prospołcznych. W sondażu diagnostycznym wzięło udział 656 osób. 
W sondażu wzięły udział osoby w wieku od 18 do 60 lat, pochodzą-
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ce ze wszystkich województw polskich. Wszystkie osoby badane 
miały dostęp do internetu i korzystały z niego regularnie (w więk-
szości codziennie). 

Do ilościowych badań netnograficznych wybrałam pięć forów 
internetowych (wirtualnych grup wsparcia). Wszystkie te fora do-
tyczą wydarzeń krytycznych, które pojawiły się w życiu wypowia-
dających się internautów. Razem przeanalizowane szczegółowo 
zostały 5524 posty zawarte w 344 wątkach zbiorczych. Do badań 
zostało wybrane forum rodziców dzieci przedwcześnie urodzo-
nych, zawierające 132 804 posty, a analizowane wątki pochodziły  
z pierwszej połowy 2015 r. Głównymi uczestnikami forum są kobie-
ty – matki, które dzielą się problemami dotyczącymi dzieci, dysku-
tują o formach opieki szpitalnej, rehabilitacji, rokowaniach, choro-
bach, lekarzach oraz problemach emocjonalnych. Kolejne forum ma 
charakter stricte pomocowy, służy wsparciu materialnemu i infor-
macyjnemu (163 247 postów). Z założenia jest moderowane przez 
matki, choć pojawiają się tu też sporadycznie mężczyźni oferujący 
np. pomoc prawną. Celem forum jest konkretna pomoc rzeczowa 
(finansowa, żywnościowa itp.) osobom, które nie mogą poradzić 
sobie z utrzymaniem rodziny. Trzecie z wybranych przez mnie fo-
rów poświęcone zostało szeroko rozumianemu zdrowiu. Od po-
czątku istnienia powstało 357 426 postów (analizowane pochodzą 
ze stycznia i lutego 2015 r.). Ideą forum jest rozmowa o problemach 
ze zdrowiem swoim lub osób bliskich. Kolejne, z wybranych do 
badań, należy do grupy cieszących się ogromną popularnością pa-
rentingowych forów „rówieśniczych”, które skupiają rodziców 
dzieci mających urodzić się w określonym miesiącu danego roku. 
Istnieją tu np. „Lipcówki 2007”, „Kwietniowe Mamy 2011” czy 
„Mamy wrzesień 2006”. Wybrane do badań forum dotyczy dzieci 
urodzonych w 2008 r. (113 558 postów), a analizie poddane zostały 
wątki z sierpnia i września 2008 r. Ostatnie analizowane ilościowo 
forum zostało poświęcone osobom rozwodzącym się, które boryka-
ją się z trudnościami o charakterze emocjonalnym, szukają porady 
prawnej lub chcących podzielić się własnym doświadczeniem. Po-
sty (389 689) zamieszczane są przez osoby, które pojawiają się jed-



40 NATALIA WALTER 

norazowo, przypadkowe oraz przez stałych użytkowników, którzy 
dzielą się swoim doświadczeniem oraz posiadaną wiedzą o charak-
terze prawnym, skarbowym czy psychologicznym. Ideą jest wspie-
ranie się wzajemne osób, które znalazły się w sytuacji rozwodu. 

Badania jakościowe stanowią istotną część moich analiz. Dają 
odpowiedź na część pytań badawczych, dla których analizy ilo-
ściowe były niewystarczające lub dawały niepełny obraz. Zastoso-
waną przeze mnie metodą badawczą było studium przypadku, 
dzięki któremu mogłam poddać analizie jednostkowe losy ludzkie 
uwikłane w określone sytuacje trudne. Moim celem stał się dokład-
ny opis ludzkich działań online w sytuacji wydarzenia krytycznego, 
przy uwzględnieniu możliwie wielu jego aspektów, także z zakresu 
oddziaływań edukacyjnych. Decydując się na studium przypad-
ków, wykorzystałam takie techniki badawcze, jak wywiad narra-
cyjny oraz analizę dokumentów zastanych. Studium przypadków, 
w ramach którego zastosowałam technikę wywiadu eksperckiego 
oraz narracyjno-biograficznego, objęło osiem osób. Do badań jako-
ściowych netnograficznych dobranych zostało pięć forów interne-
towych, które wcześniej poddane były analizom ilościowych 

Wyniki badań ilościowych 

Prowadzona przeze mnie wieloletnia analiza portali interneto-
wych, a zwłaszcza forów, portali społecznościowych i blogów po-
zwala na sformułowanie tezy, że wsparcie społeczne w internecie 
jest zjawiskiem powszechnym. Również przeprowadzony sondaż 
diagnostyczny dostarcza podobnych wniosków. Na pytanie, „czy  
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy korzystałaś/korzystałeś ze wspar-
cia społecznego online?”, aż 41,3% ankietowanych odpowiedziało 
twierdząco. Ponieważ uznałam, że części z badanych pytanie nie 
dotyczyło bezpośrednio (nie mieli do czynienia z sytuacją trudną  
w przeciągu minionego roku), zapytałam, czy byliby skłonni sko-
rzystać z takiej formy wsparcia. Tu pozytywnej odpowiedzi udzieli-
ło prawie 50% badanych. Sondaż nie obejmował badania cech pod-
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miotowych osób ankietowanych, które sprzyjałyby lub utrudniały 
poszukiwanie wsparcia społecznego. Potrzeba wsparcia jest różno-
rodna: „niektórzy ludzie czują się lepiej, kiedy potrafią opanować 
trudności sami, bez pomocy innych, i zwracają się o nią tylko  
w skrajnej sytuacji. Inni czują się bardziej zależni i wyrażają silniej-
szą potrzebę wsparcia”29. Część badanych nie potrafi wyobrazić 
sobie własnej reakcji w przypadku sytuacji krytycznej – świadczy  
o tym odpowiedź „nie wiem”, której udzieliło ponad 28% osób. 

Polskich stron internetowych (w tym forów, portali społeczno-
ściowych i blogów) zawierających przejawy wsparcia społecznego 
jest bardzo dużo. Przykładowo, fora, i blogi dotyczące macierzyń-
stwa – 1,4 mln, chorób nowotworowych – 0,5 mln, chorób psychicz-
nych – ponad 0,5 mln, niepełnosprawności – 0,6 mln, choroby i/lub 
straty dziecka – 0,3 mln. Analiza zawartości takich stron również 
dowodzi powszechności przejawów wsparcia społecznego w In-
ternecie. Szczegółowo zostanie to omówione w kolejnych podroz-
działach. 

Osoby badane zostały zapytane, co robią w przypadku wydarze-
nia krytycznego lub wystąpienia sytuacji trudnej (możliwa była wię-
cej niż jedna odpowiedź). Najwięcej osób odpowiedziało, że rozma-
wia o tym z najbliższymi (z rodziną) – 75% lub przyjaciółmi – 58%. 
36% ankietowanych w takiej sytuacji przeszukuje Internet, a tylko 
15% konsultuje się ze specjalistami. 

Analiza wyników badań w zakresie zależności miedzy odpo-
wiedziami osób badanych a zmiennymi demograficznymi wskazała 
na istnienie związku między wiekiem ankietowanych a ich dekla-
rowaną skłonnością do korzystania ze wsparcia internetowego. 
Osoby młodsze (wiek poniżej 23,4 lat) częściej deklarowały skłonność 
do korzystania ze wsparcia w Internecie niż osoby powyżej 25 lat. 

Podobna zależność nie wystąpiła w przypadku deklarowanego 
korzystania ze wsparcia online w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. 
________________ 

29 N. Knoll, R. Schwarzer, Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, cho-
roba i śmierć, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 29-48. 



42 NATALIA WALTER 

Tabela 1. Wiek a deklarowana skłonność do korzystania ze wsparcia społecznego 
online (jednoczynnikowa ANOVA – test F) (n=653; df międzygrupowe=2; df wewnątrz- 
 grupowe=653). 

 

TAK 
n=322 

NIE 
n=146 

NIE WIEM 
n=188 Analiza efektów 

międzygrupowych 

Statystyki 
testu F η2 

M (SD) M (SD) M (SD) F p 

Wiek 
23,38 

(3,725) 
25,27 

(7,685) 
23,39 

(3,965) 
1>2 8,242 ,000 ,0025 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród czynników sprzyjających poszukiwaniu wsparcia spo-
łecznego online badani wskazali na dystans społeczny i anonimo-
wość (69%), możliwość znalezienia internautów zmagających się  
z podobnym problemem (62%), dostępność wsparcia w internecie 
(31%) oraz, w najmniejszym stopniu, obiektywizm rad udzielanych 
przez internautów w stosunku do tych pochodzących od osób bli-
skich (13%). A zatem niepokój, a nierzadko i wstyd towarzyszący 
nieradzeniu sobie z danym wydarzeniem krytycznym jest najczęst-
szym motywatorem sięgania po anonimowe wsparcie, charaktery-
styczne dla internetu. Poszukiwanie rzeczywistej pomocy bywa 
krępujące, zwłaszcza dla osób uchodzących za niezłomne, radzące 
sobie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Anonimowi inter-
nauci nie wypytują, nie wkraczają za bardzo w prywatność, kon-
centrują się tylko na tym, co zostało wykreowane, na fragmencie 
przedstawionej tożsamości. Nie są emocjonalnie zaangażowani  
w problem, a zatem mogą wspierać z dystansem, bez roztkliwiania 
się i rozczulania. Znajdą się zapewne tacy, którzy mieli do czynienia 
z podobnym problemem, nawet jeśli jest on niezwykle rzadki. 
Współdzielenie się doświadczeniem z osobami, które przeżyły to 
samo pomaga w radzeniu sobie z sytuacją oraz w ponownym osią-
gnięciu dobrostanu psychicznego. 

Silnie rozbudowana sieć wsparcia społecznego online dostępna 
jest dzięki różnym szeroko dostępnym usługom internetowym. 



Internetowe wsparcie społeczne 43 

Badani, którzy zadeklarowali, że w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 
poszukiwali wsparcia społecznego online, zostali poproszeni o wska-
zanie oraz uporządkowane usług takich, jak blogi osób opisujących 
podobne doświadczenia, fora dyskusyjne, wortale informacyjne 
poświęcone danemu zagadnieniu oraz portale społecznościowe 
oraz grupy dyskusyjne, w zależności od częstotliwości korzystania. 
Ankietowani, najczęściej wsparcia społecznego online szukają na 
wortalach tematycznych (często robi to 14,6% ogólnej liczby wszyst-
kich badanych, a bardzo często – 12,8%) oraz na forach dyskusyj-
nych (często – 9,9% i bardzo często – 12,3%). Najrzadziej sięgają po 
blogi (13,3% nie robi tego nigdy, a 11,8% bardzo rzadko), portale 
społecznościowe (nigdy – 11,3%, bardzo rzadko – 11,6%) oraz grupy 
dyskusyjne (nigdy – 11,4%, bardzo rzadko – 10,7%). 

Analiza wybranych forów, blogów oraz profili portali społecz-
nościowych pod kątem użytych zwrotów i słów kluczowych wyra-
żających prośbę o wsparcie również wskazała na największą popu-
larność w tym zakresie forów internetowych. Próśb o pomoc oraz 
wsparcie (zarówno informacyjne, emocjonalne, duchowe, jak i ma-
terialne) było odpowiednio: 90 961 na wybranych pięciu forach,  
134 na czterech blogach oraz 14 na czterech profilach portalu spo-
łecznościowego. Wszystkie analizowane strony miały charakter 
pomocowy lub dotyczyły wydarzeń krytycznych (choroba, zdro-
wie, niepełnosprawność, macierzyństwo, rozwód). Fora interneto-
we są największą przestrzenią wymiany doświadczeń, stąd też licz-
ba próśb tam zawartych nie dziwi. W przypadku blogów oraz 
profili portalu społecznościowego mamy do czynienia z jednostko-
wymi, indywidualnymi losami życiowymi, stąd wypowiedzi auto-
rów oraz reakcje komentujących internautów są odpowiednio rzad-
sze i ściśle ukierunkowane. Kolejną sprawą jest anonimowość lub jej 
brak. W przypadku forów internetowych autorzy i komentatorzy 
wątków kryją się pod nickami (pseudonimami). Proszenie o pomoc 
staje się tu więc łatwiejsze, pozbawione warstwy wstydu i zażeno-
wania. Również udzielanie wsparcia jest w takiej sytuacji prostsze. 
Pisała o tym m.in. Patricia Wallace: „Wiemy, że w środowiskach, 
które zapewniają większą anonimowość, ludzie są bardziej otwarci 
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– a to pomaga zwłaszcza w prowadzonej w sieci terapii oraz sprzyja 
działalności grup wsparcia”30. W przypadku blogów, a szczególnie 
– portali społecznościowych autorzy najczęściej podają swoje praw-
dziwe dane, ponieważ chcą w ten sposób uzyskać konkretne wspar-
cie, np. finansowe. To zobowiązuje ich do pewnej wstrzemięźliwo-
ści, przemyślenia kreowanego wizerunku, który może w przyszłości 
sprzyjać pozytywny reakcjom osób pragnących udzielić wsparcia. 

Osoby, które zostały poddane badaniu sondażowemu najchęt-
niej szukają wsparcia społecznego na portalach tematycznych, czyli 
wortalach. W zależności od podejmowanej tematyki można wyróż-
nić strony prowadzone przez: 1) fundacje i stowarzyszenia, 2) pry-
watne osoby, 3) instytucje i firmy prywatne. 

Prowadząc badania, zastanawiałam się, czy wsparcie społeczne 
online wynika z ograniczonego wsparcia rzeczywistego. Założyłam, 
że częściej ze wsparcia online korzystać będą te osoby, które mają 
utrudniony dostęp do specjalistów lub ich bliskie relacje interper-
sonalne są niewystarczające w przypadku wystąpienia sytuacji 
trudnych. Dla większości badanych rodzina, przyjaciele oraz/lub 
współpracownicy są źródłem wsparcia. Dla 52% ankietowanych 
zawsze, a dla 42,1% – często. 4,1% badanych uważa, że na bliskich 
w tym zakresie można liczyć sporadycznie, a 0,2% – w ogóle.  
11 osób (1,7%) nie oczekuje i nie poszukuje wsparcia u bliskich. 

Łatwy dostęp do specjalistów, takich jak lekarz czy psycholog 
zadeklarowało większość badanych (68,1%), natomiast utrudnio- 
ny – 22,7%. 60 osób udzieliło innej odpowiedzi (9,1%). Wśród od-
powiedzi dodatkowych najczęściej wskazywano na trudność z od-
powiedzią na pytanie – część badanych nie miała do czynienia  
z wydarzeniem krytycznym w życiu, któremu nie mogliby sprostać 
samodzielnie lub z niewielkim wsparciem bliskich. Pojawiały się też 
wypowiedzi dotyczące zbyt długiego czasu oczekiwania na specja-
listę lub wysokiej ceny usług prywatnych, trudnego dostępu, braku 
zaufania, braku profesjonalizmu i niepoważnego potraktowania 
problemu. Wyniki moich badań nie dały odpowiedzi na pytanie, 
________________ 

30 P. Wallace, op. cit., s. 311. 
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dotyczące zbieżności (lub jej braku) między korzystaniem ze wspar-
cia społecznego online a korzystaniem z usług specjalistów. Nie 
można jednoznacznie wskazać na istnienie związku w tym zakresie, 
ani na jego brak. 

Istotną kwestią w przypadku poszukiwania i korzystania ze 
wsparcia społecznego online jest świadomość zagrożeń towarzy-
szących tej formie pomocy. Należy tutaj uwzględnić następujące 
niebezpieczeństwa: 1) internauci chętniej dzielą się swoimi nega-
tywnymi doświadczeniami niż pozytywnymi, stąd ich porady mo-
gą być nieobiektywne, 2) porady/informacje zawarte w internecie 
pochodzą z niewiarygodnych źródeł – mogą być nierzetelne,  
3) dzielenie się doświadczeniem bywa niepełne – brak opisanych 
szczegółów może skutkować niewłaściwą interpretacją oraz 4) wy-
powiedzi internautów bywają sformułowane w sposób potęgujący 
stres. Badani w kwestionariuszu ankiety wybierali więcej niż jedną 
odpowiedź z listy zagrożeń wymienionych powyżej. Najczęściej 
wskazywano na odpowiedź 2), czyli niewiarygodność źródeł (78%), 
następnie 3) niepełny opis doświadczenia (53,7%), 1) nacechowanie 
negatywne w wypowiedziach internautów (40,5%) oraz 4), czyli 
spotęgowanie stresu (36,7%). 25 osób (3,8%) wskazało na inną od-
powiedź. Zauważono, że „poszukiwanie wsparcia online może 
powodować zamknięcie się na rzeczywisty kontakt z ludźmi, co 
prowadzi do pogłębienia problemów”, konfabulacje (wypowiedzi 
osób, które nie doświadczyły danego problemu), celowe wprowa-
dzanie w błąd, złośliwy i prześmiewczy charakter niektórych wy-
powiedzi, powierzchowność, hejterstwo, niewłaściwa interpretacja, 
nadmierna emocjonalność wypowiedzi, ukryta działalność firm. 
Kilka osób zauważyło, że ograniczenie się do poszukiwania wspar-
cia w internecie może prowadzić do negatywnych skutków, takich 
jak poczucie osamotnienia, zaburzenia społeczne. 

Uczestników sondażu diagnostycznego, którzy zadeklarowali 
korzystanie ze wsparcia społecznego online w przeciągu ostatnich 
12 miesięcy, zapytałam o rodzaj poszukiwanego przez nich wspar-
cia. Najczęściej ankietowani de klarowali poszukiwanie wsparcia 
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informacyjnego (233 osoby), następnie – instrumentalnego (188 osób), 
emocjonalnego (29 osób), duchowego (22 osoby) oraz rzeczowego 
(17 osób). Jeśli chodzi o zawartość konkretnych stron i grup inter-
netowych, badania prowadzone przez innych autorów pokazują, że 
rozkład wsparcia może być odmienny w zależności od specyfiki 
danego źródła. I tak np. według Antoniny Bambiny31 badającej  
forum osób cierpiących na nowotwory, wsparcie emocjonalne stan-
owiło 34,6% analizowanych wypowiedzi, wsparcie informacyjne – 
24,8%, natomiast współtowarzyszenie (poczucie wspólnoty, obec-
ności) – 40,6%. Badania Katarzyny Barani32 nad grupami wsparcia 
społecznego w kontekście macierzyństwa wskazują z kolei na 
przewagę wsparcia informacyjnego nad emocjonalnym. Dlatego 
też, oprócz sondażu diagnostycznego, równocześnie dokonałam 
analizy internetowych grup wsparcia społecznego. 

Po dwóch latach obserwacji do badań dobrałam pięć forów in-
ternetowych, które poddałam szczegółowej analizie ilościowej. Wy-
brane posty były dokładnie przeze mnie czytane, a następnie pod-
dawane etykietowaniu. Wypowiedziom przyporządkowywałam 
kategorie wsparcia w ujęciu funkcjonalnym. Przyjęłam, podobnie 
jak A. Bambina33 i wielu innych badaczy, że post wspierający może 
mieć charakter informacyjny, emocjonalny oraz dający poczucie 
współtowarzyszenia, obecności (ang. companionship), instrumental-
ny, materialny lub duchowy. Razem przeanalizowane zostały 5524 
posty zawarte w 344 wątkach zbiorczych. W zależności od rodzaju 
forum, jego odbiorców, tematyki oraz specyfiki wzajemnych zależ-
ności, zmieniał się rozkład odnajdywanego wsparcia społecznego. 
Przeanalizowane fora różnią się zakresem i rodzajem udzielanego 
wsparcia społecznego. Najczęściej oferowana jest pomoc informa-
cyjna, rzadziej – emocjonalna, choć istnieją fora, gdzie jest dokładnie 
odwrotnie. Poniższy diagram zawiera zestawienie różnych form 
wsparcia na opisanych wcześniej forach. 
________________ 

31 A. Bambina, op. cit. 
32 K. Barani, op. cit., s. 177-204. 
33 A. Bambina, op. cit. 
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Wnioski z badań. Dyskusja 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wsparcie społeczne w in-
ternecie jest powszechne. Jak wynika z badań ilościowych, niespeł-
na 50% ankietowanych zadeklarowało, że skorzystałoby ze wsparcia 
internetowego w sytuacji krytycznej, czyli takiej, którą postrzegali-
by jako przekraczającą możliwości samodzielnego poradzenia sobie 
z nią. Jeżeli uwzględnimy wiek badanych, którymi przede wszyst-
kim byli studenci w wieku do 26 lat, może się okazać, że trudność 
sprawia im myślenie o życiu w kategoriach wydarzeń krytycznych, 
które mogliby spotkać. Wiek wczesnej dorosłości charakteryzuje się 
pełnymi optymizmu marzeniami dotyczącymi przyszłości i rzadko 
w nich pojawia się myśl o ewentualnych trudnościach. Również 
rodzicielstwo, które jest najbliższym normatywnym wydarzeniem 
krytycznym w życiu młodych dorosłych, jawi się jako cudowne  
i pełne szczęścia. Nie są więc w stanie przewidzieć, czy w sytuacji 
stresu rodzicielskiego sięgnęliby po wsparcie dostępne w Internecie 
oraz czy byliby gotowi na udział w wirtualnych grupach wsparcia. 
Brak zainteresowania wsparciem online może też wynikać z innych 
kwestii, które opisane są w literaturze naukowej, takich jak indywi-
dualne sposoby radzenia sobie ze stresem, cechy osobowości, które 
wykluczają korzystanie z zewnętrznych zasobów, silnie wspierające 
najbliższe otoczenie, stanowiące rodzaj kokonu, który gwarantuje 
bezpieczeństwo34. Badania jakościowe, w tym wywiady narracyjno-
biograficzne, które nie zostały zaprezentowane w artykule, pokazu-
ją, że zainteresowanie wsparciem online wzrasta. Jest to szczególnie 
widoczne w blogosferze, ale też na forach i w portalach społeczno-
ściowych. A zatem, choć jednoznacznie nie mogę stwierdzić, że 
wsparcie społeczne dostępne w internecie jest powszechne, uwa-
żam, że jest ono dostępne oraz wszechstronnie obecne i budzi 
ogromne zainteresowanie. 

Psychologowie kliniczni stwierdzają istnienie indywidualnych 
różnic w zakresie potrzeby tradycyjnego wsparcia, jego postrzega-
________________ 

34 H. Sęk, R. Cieślak, op. cit., s. 11-28. 
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nia i przyjmowania35. W przypadku wsparcia internetowego jest 
podobnie. Oprócz zmiennej, jaką jest wydarzenie krytyczne, można 
wskazać na różnice ze względu na płeć oraz wiek. Badania ilościo-
we, które przeprowadziłam, nie dają jednoznacznej odpowiedzi, 
czy kobiety, jak wskazują na to doświadczenia psychologów kli-
nicznych, częściej oferują i poszukują wsparcia niż mężczyźni. 

Badania ilościowe wskazują, że nieznacznie częściej ze wsparcia 
społecznego online korzystają osoby młodsze, poniżej 23. roku życia, 
dla których internet jest naturalną przestrzenią funkcjonowania spo-
łecznego. Osoby poniżej 23. roku życia zazwyczaj nie tworzą jeszcze 
trwałych relacji partnerskich, natomiast rozluźnieniu ulegają ich 
pierwotne więzi rodzinne, ze względu na typowy dla tego okresu 
rozwój społeczny. Pozostawanie w trwałych związkach partnerskich 
samo w sobie stanowi wsparcie i ułatwia radzenie sobie w sytuacjach 
stresowych. W przypadku młodych dorosłych, którzy zazwyczaj nie 
posiadają jeszcze mocnego oparcia, np. ze strony współmałżonka, 
częściej pojawia się potrzeba korzystania z pomocy z zewnątrz,  
w tym pochodzącej z internetu. Jednak, z uwagi na ich wiek i wiążący 
się z nim częsty brak doświadczenia wydarzenia krytycznego, nie są 
oni głównymi odbiorcami oraz ofiarodawcami wsparcia społecznego. 

Osoby udzielające i korzystające ze wsparcia społecznego online, 
jak wskazują na to badania jakościowe, to zazwyczaj osoby nastawione 
prospołecznie, otwarte, aktywne, krytycznie myślące. Cechą, która 
wyróżnia osoby udzielające wsparcia społecznego online jest altruizm, 
charakteryzujący internautów o osobowości produktywnej. Odczu-
wają oni potrzebę troski o innych i w sposób naturalny podchodzą 
do konieczności bezinteresownej pomocy. Altruizm jest, jak pokazują 
badania Laura Price, E. Kum-Foong Leong oraz Maria Ryan36, czyn-
________________ 

35 N. Knoll, R. Schwarzer, Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, cho-
roba i śmierć, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 29-48. 

36 L. Price, E. Leong, M. Ryan, Motivations for social Internet use, ANZMAC Con-
ference: Consumer Behaviour, Edith Cowan University 2005, http://www.anzmac. 
org/conference_archive/2005/cd-site/pdfs/3-Consumer-Beh/3-Price.pdf [dostęp: 
7.03.2016]. 
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nikiem motywującym do społecznego używania Internetu. P. Walla-
ce37 zauważa, że „społeczność sieciowa jest gotowa sobie pomagać 
zarówno w małych, jak i całkiem dużych sprawach. Najczęściej po-
moc ta obejmuje udzielenie informacji, a chęć niesienia pomocy jest 
jednym z głównych powodów, dla którego ludzie zaglądają do grup 
dyskusyjnych”. 

O wsparciu, co warto podkreślić, mówimy wtedy, gdy osoby go 
sobie udzielające znajdują się w sytuacji stresowej, która jednak  
nie była poprzedzona ani nie spowodowała u nich zaburzeń psy-
chicznych. 

Podstawową przyczyną poszukiwania wsparcia społecznego 
online jest znalezienie się w sytuacji wydarzenia krytycznego, któ-
rego pojawienie się wywołuje silny stres. Jak pokazały zarówno 
badania ilościowe, jak i jakościowe, osoby, które poszukują wspar-
cia w internecie, mogą liczyć przede wszystkim na swe najbliższe 
otoczenie. Dla większości badanych rodzina, przyjaciele oraz współ-
pracownicy byli źródłem wsparcia. Ankietowani deklarowali też 
zazwyczaj łatwy dostęp do specjalistów, takich jak lekarz czy psy-
cholog. Z wywiadów narracyjno-biograficznych również wynika, że 
obecność partnera była niezwykle istotna w sytuacji wydarzenia 
krytycznego i to właśnie ona stanowiła największe wsparcie. Nato-
miast dla poradzenia sobie ze stresem koniecznym było zetknięcie 
się z osobami, które doświadczyły podobnych trudności. Właśnie 
poznawanie internetowych historii innych pomagało ukierunkować 
działania i często dawało nadzieję. Poszukiwanie wsparcia w inter-
necie pojawiało się zarówno w normatywnych, jak i bardzo niety-
powych, niezwykle rzadkich sytuacjach. 

Jak wynika z badań ilościowych, wśród czynników sprzyjają-
cych poszukiwaniu wsparcia społecznego można wyróżnić dystans 
społeczny i anonimowość (będące najczęściej wskazywaną przy-
czyną), możliwość znalezienia internautów zmagających się z po-
dobnym problemem, dostępność wsparcia w internecie oraz,  
w najmniejszym stopniu, obiektywizm rad udzielanych przez in-
ternautów w stosunku do tych pochodzących od osób bliskich. 
________________ 

37 P. Wallace, op. cit., s. 249. 
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Kolejną, w wielu sytuacjach, zasadniczą przyczyną korzystania 
ze wsparcia społecznego online jest możliwość dzielenia się swoim 
doświadczeniem z osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji. 
Ponadto komunikowanie przez internet i mówienie za jego pośred-
nictwem o sprawach trudnych jest łatwiejsze i szerzej dostępne. 
Opowiedzenie trudnej historii w sieci pozwala na dotarcie do wielu 
odbiorców, ale także pozwala na uporządkowanie myśli, zacho-
wywanie wspomnień. Powodem, dla którego wiele osób dzieli się 
swoją trudną historią w internecie, jest potrzeba uzyskania wsparcia 
materialnego – finansowego lub rzeczowego. Prośby takie pojawiają 
się zarówno na blogach, jak i forach czy portalach społecznościowych. 

Przejawy wsparcia społecznego online dostrzec można dzięki 
różnym usługom internetowym. Badania ilościowe wskazują, że  
w sytuacji stresowej ankietowani najczęściej korzystają z wortali 
tematycznych oraz forów, natomiast rzadziej – z blogów, portali 
społecznościowych oraz grup dyskusyjnych. Taki rozkład pokazuje, 
że w sytuacji wydarzenia krytycznego najważniejsze są, po pierw-
sze, profesjonalne informacje oraz po drugie, możliwość prowadze-
nia dyskusji z osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami. 

W ujęciu funkcjonalnym wsparcie społeczne online może mieć 
charakter informacyjny, emocjonalny, instrumentalny, materialny 
oraz duchowy. Najczęściej, jak wynika z sondażowych badań ilo-
ściowych, w sytuacji stresowej poszukiwane jest wsparcie informa-
cyjne, dalej – instrumentalne. Najrzadziej ankietowani wskazywali 
na potrzebę odnalezienia w internecie wsparcia emocjonalnego, 
duchowego oraz rzeczowego. Z analiz netnograficznych nad forami 
wynika, że wsparcie, które jest udzielane za pośrednictwem sieci, 
zależy od rodzaju i tematyki danej grupy wirtualnej. Ujawnienie się 
na forach internetowych określonej formy wsparcia uzależnione jest 
od takich cech grupy wirtualnej, jak cel jej powstania, tematyka, 
zasięg i struktura, skład czy dynamika. Celem funkcjonowania fo-
rum może być towarzyszenie w sytuacji wydarzenia krytycznego, 
wymiana informacji, wymiana doświadczeń, doradztwo oraz zor-
ganizowana pomoc namacalna. Kolejną cechą warunkującą wystą-
pienie określonych form wsparcia jest tematyka. Fora mogą doty-
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czyć wydarzeń krytycznych o charakterze normatywnym oraz 
traumatycznym, których doświadczenie pociąga za sobą określone 
potrzeby wsparcia. Ogromne znaczenie mają też takie aspekty, jak 
otwartość forum, dostępność, płeć i wiek osób wypowiadających 
się, tworzenie sieci społecznych lub ich brak, nawiązywanie przy-
jaźni, konflikty, pełna anonimowość lub ujawnianie fragmentów 
prywatności. Na wielu forach, wraz z rozwojem i zmianami w za-
kresie udziału poszczególnych użytkowników, otwarciem na tzw. 
gości (użytkowników niezarejestrowanych), a także stopniowym 
radzeniem sobie przez poszczególne osoby z sytuacją stresową, 
dominują odmienne formy wsparcia. 

Badania jakościowe, a w szczególności wywiady narracyjno-bio-
graficzne, pokazują, że poszukiwanie różnych form wsparcia spo-
łecznego w Internecie zależy od takich czynników, jak sytuacja stre-
sowa, istnienie stałej i pewnej bezpośredniej sieci społecznej (np. 
rodziny, przyjaciół), pomoc profesjonalna lub jej brak, a także cechy 
podmiotowe osoby, która znalazła się w tej sytuacji. 

Warto tu także zwrócić uwagę na wsparcie materialne, rzeczo-
we, które dość często stanowi przyczynę dzielenia się swoją historią 
online. Zjawiskiem, które staje się powszechne jest finansowanie 
społecznościowe (ang. crowdfunding), które, w odróżnieniu od tra-
dycyjnych form zbierania funduszy, gdzie dominuje model kilku 
znaczących donatorów, stanowi sposób zbierania drobnych datków 
od wielkiej rzeszy drobnych darczyńców. 

Z poszukiwaniem wsparcia społecznego online może wiązać się 
szereg zagrożeń. Jak wynika z moich badań niebezpieczeństwo 
tkwi w: 1) niewiarygodności porad i informacji pochodzących od 
internautów, 2) prezentowaniu tylko wąskich fragmentów doświad-
czeń, zazwyczaj w formie wyłącznie tekstowej (brak opisanych 
szczegółów może skutkować niewłaściwą interpretacją), 3) skłonności 
dzielenia się raczej negatywnymi doświadczeniami niż pozytyw-
nymi 4) potęgujących stres wypowiedziach internautów, 5) anga-
żowaniu uwagi i zabieraniu czasu (także nieustannym powracaniu 
do sytuacji trudnych), 6) uzależnieniach od internetu, 7) osłabieniu 
naturalnych sieci wsparcia, 8) wypowiedziach obelżywych, wul-
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garnych, prześmiewczych, fałszujących rzeczywistość oraz takich, 
które są próbą oszustwa różnego typu. 

Znalezienie się w sytuacji wydarzenia krytycznego staje się nie-
jednokrotnie przyczynkiem do intensywnego uczenia się. Człowiek, 
zgodnie z deweyowską koncepcją learning by doing38 czy później-
szymi modelami Davida Kolba39 oraz Petera Jarvisa40, uczy się po-
przez indywidualne doświadczenia. To one stanowią istotny ele-
ment całożyciowej edukacji, ponieważ warunkują transformację 
struktur poznawczych, wiedzy i działania. To właśnie one stają się 
podstawą tak zwanego „uczenia się biograficznego” (ang. biographical 
learning), czyli takiego, które jest wpisane zarówno w indywidualne 
losy, jak i w społeczne struktury i kulturowe konteksty interpreta-
cyjne. Uczenie się biograficzne obejmuje tradycyjnie pojmowaną 
edukację formalną, nieformalną oraz pozaformalną, choć w kontek-
ście indywidualnej historii nie są one wyraźnie zarysowane i łatwe 
do wyodrębnienia41. 

W biegu ludzkiego życia, zarówno podczas formalnej, jak i po-
zaformalnej edukacji, dochodzi do mimowolnego uczenia się, dzię-
ki wykorzystaniu posiadanych zasobów wiedzy, uprzednich do-
świadczeń i umiejętności działania. Rozwiązując problem, z którym 
się mamy zmierzyć, angażujemy wszelkie dostępne zasoby we-
wnętrzne, ale też sięgamy po źródła zewnętrzne, wynikające  
z funkcjonowania w określonym środowisku i kulturze. Zatem po-
jawiające się w biografii wydarzenia krytyczne, zarówno norma-
tywne, jak i traumatyczne mobilizują nas do działania oraz do 
uczenia się. Trafny przykład podała tu jedna z moich respondentek, 
przywołując aktywność matek dzieci z zespołem Downa, które 
znajdują wsparcie online od innych mam, będących specjalistkami 
________________ 

38 J. Dewey, How We Think, Heath, New York 1933. 
39 D. A. Kolb, R. Fry, Toward an applied theory of experiential learning, [w:] Theories 

of Group Process, C. Cooper, John Wiley, London 1975. 
40 P. Jarvis, Adult Learning in the Social Context, Croom Helm, London-New 

York-Sydney 1987. 
41 P. Alheit, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – 

człowiek – edukacja” 2011, nr 3(55), s. 7-20. 
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od swych własnych dzieci. Żaden profesjonalny terapeuta nie wło-
ży takiego wysiłku intelektualnego i emocjonalnego w pomoc 
dziecku, jak jego rodzice. Z badań jakościowych jednoznacznie wy-
nika, że pewne sytuacje krytyczne sprawiają, że człowiek, który 
musi się z nimi mierzyć, zaczyna błyskawicznie się uczyć. Sięga 
zarówno do posiadanych, wewnętrznych zasobów wiedzy, odwołu-
je się do wcześniejszych doświadczeń, aż wreszcie zaczyna wołać  
o pomoc, szukać wsparcia, także online. Radzenie sobie z wydarze-
niem krytycznym polega m.in. na uczeniu się – zdobywaniu infor-
macji na temat sytuacji lub problemu, analizowaniu dostępnych 
źródeł, strukturyzowaniu posiadanej wiedzy, konsultowaniu z in-
nymi, odwoływaniu się do własnych i cudzych doświadczeń. Ele-
mentem biograficznych procesów uczenia się jest zatem również 
formowanie więzi i procesów społecznych42. Jak pokazały moje 
badania, osoby, które poradziły sobie z wydarzeniem krytycznym, 
zdobyły dzięki temu wiedzę i umiejętności, którymi dzielą się póź-
niej z innymi. Stają się zatem uczestnikami procesu uczenia się in-
nych. Na szeroką skalę takie współdziałanie możliwe jest wyłącznie 
dzięki internetowi. Szczególną rolę edukacyjną przyjmuje wsparcie 
społeczne online w sytuacji wydarzeń krytycznych, uporanie się  
z którymi wykracza poza posiadane zasoby własne oraz najbliższe-
go otoczenia. Liczne przykłady znalazły się w wywiadach narracyj-
no-biograficznych, gdzie silnie uwidacznia się zarówno rola wspar-
cia emocjonalnego, ale nade wszystko informacyjnego o charakterze 
edukacyjnym. 

Wsparcie społeczne online ujawnia się w sytuacji wydarzenia 
krytycznego. Podobnie, jak pokazują to inne badania, na przykład 
Heleny Sęk i Romana Cieślaka43, potrzeba wsparcia społecznego 
online zależy od rodzaju sytuacji stresowej, cech podmiotowych 
oraz strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz istniejącej 
sieci społecznej w najbliższym otoczeniu. Badania ilościowe nie 
wskazały na istnienie wyraźnej zależności między dostępem do 

________________ 

42 Ibidem. 
43 H. Sęk, R. Cieślak, op. cit., s. 11-28. 
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wsparcia bezpośredniego (wśród osób najbliższych oraz specjali-
stów) a potrzebą korzystania ze wsparcia online. Również osoby,  
z którymi przeprowadziłam wywiady narracyjno-biograficzne ko-
rzystały ze wsparcia online mimo wspierającej obecności najbliż-
szych. Natomiast jest to aspekt, którego nie można jednoznacznie 
wykluczyć. Ogromne znaczenie ma charakter sytuacji stresowej, 
charakter wydarzenia krytycznego, z którym ma do czynienia dana 
osoba oraz jej cechy osobowościowe oraz potrzeby, na przykład 
korzystania z zewnętrznych zasobów, weryfikowania hipotez  
z innymi osobami, które mają za sobą podobne doświadczenia, 
dzielenia się swoją historią. 

Wsparcie społeczne online może pełnić rozmaite funkcje. 
Oprócz bazowej, jaką jest przyczynienie się do radzenia sobie i po-
wrotu do dobrostanu psychicznego, wyróżnić można też funkcję 
edukacyjną, socjalizacyjną, autokreacyjną i kulturotwórczą. Udzie-
lanie wsparcia społecznego online, oprócz wspomnianego już 
aspektu edukacyjnego, stanowi istotny element wymiany społecz-
nej oraz tworzenia zasobów kulturowych. Dzielenie się własnym 
doświadczeniem, przemyśleniami, refleksjami, odkryciami i posia-
daną wiedzą stanowi wkład do rozwoju internetowych zasobów, 
dostępnych szerokiej rzeszy odbiorców. Przedstawienie własnej 
biografii ma charakter autokreacyjny, wizerunkowy, co z kolei po-
ciąga za sobą zmianę postrzegania siebie, wynikającego z interakcji 
społecznych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Anoni-
mowość, która jest wpisana w istotę internetu ułatwia mówienie  
o sobie, zwłaszcza na forach dyskusyjnych. Z kolei blogowanie, 
choć często wiąże się z ujawnieniem fragmentu prywatności, po-
zwala na przedstawienie szerszego kontekstu i uwypuklenie indy-
widualnych doświadczeń i refleksji. 

Wśród zasadniczych cech wsparcia społecznego online można 
wskazać jego dostępność, pośredniość, anonimowość (choć nie 
zawsze jest ona obecna), tekstowość, różnorodność w zakresie form. 
Niewątpliwym atutem wsparcia udzielanego za pośrednictwem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jego dostępność, 
wręcz – wszechobecność. Osoby, dla których korzystanie z interne-
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tu jest wpisane w codzienne funkcjonowanie, w naturalny sposób 
sięgają do społecznych zasobów online. Dzieje się tak zarówno  
w sytuacji wydarzeń krytycznych o charakterze normatywnym, jak 
i traumatycznym. Obarczone jest natomiast konsekwencjami braku 
bezpośredniości. Często w sytuacji stresowej człowiek potrzebuje 
wsparcia fizycznego, namacalnego – przysłowiowego „podania 
szklanki wody”, które z oczywistych względów jest niedostępne 
online. Jednakże dzięki funkcji komunikacyjnej, którą realizuje In-
ternet, znalezienie osoby, która udzieliłaby właśnie takiego bezpo-
średniego wsparcia, staje się już możliwe. Anonimowość oraz po-
kazywanie wybranego fragmentu biografii jest cechą, która sprzyja 
zachowaniom altruistycznym z jednej strony oraz większej otwarto-
ści z drugiej. Charakterystyczną cechą wsparcia społecznego online 
jest jego tekstowy charakter, który może zarówno ułatwiać, jak  
i utrudniać przekazywanie informacji oraz mówienie o emocjach. 
Wczesne badania nad komunikacją zapośredniczoną przez kompu-
ter wskazywały na jej ograniczony charakter, uproszczenie, sztyw-
ność, brak intymności i otwartości. Później jednakże stwierdzono, 
że konieczność wypowiadania się w, pozbawionej aspektów poza-
werbalnych formie tekstowej przyczyniła się do bardziej przemy-
ślanego i przyjaznego wyrażania myśli, co z kolei dalej stanowi  
o autorze i jest formą autoprezentacji. Pisanie (a nie mówienie)  
o sytuacji stresowej sprzyja lepszemu poradzeniu sobie z proble-
mem oraz uporządkowaniu myśli i zaplanowaniu konstruktyw-
nych działań. Komunikowanie oparte na tekście może mieć ogrom-
ne znaczenie dla osób, których wygląd odbiega od ogólnie 
przyjętych standardów i tym samym utrudnia wchodzenie w relacje 
bezpośrednie. Rozmówcy online pozbawieni są również takich cech 
fizycznych, jak płeć, wiek, rasa czy niepełnosprawność, co sprzyja 
nawiązywaniu relacji oraz angażowania się w pomoc lub tej pomo-
cy poszukiwanie44. 

________________ 

44 M. Tanis, Online social support groups, [w:] The Oxford Handbook of Internet Psy-
chology, red. A. Joinson, K. McKenna, T. Postmes, U. Reips, Oxford University Press 
Inc., New York 2007, s. 139-153; M. White, S.M. Dorman, Receiving social support 
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Wsparcie społeczne online ujawnia się, jak pokazują to zarówno 
badania innych autorów, jak i moje, w różnych formach i rodzajach. 
Obserwowalne jest wsparcie informacyjne, emocjonalne, instrumen-
talne (choć wyłącznie w formie porad, nie jako pomoc namacalna), 
materialne oraz duchowe. Szczególnie w niektórych forach interne-
towych oraz stronach portali społecznościowych, pełniących funk-
cję wirtualnych grup wsparcia obecne jest współtowarzyszenie, 
czyli takie wypowiedzi, które kształtują wspólnotowy charakter 
dyskusji. 
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1. Kompetencje przyszłości 

Określając kształt współczesnej edukacji, często zadajemy sobie 
pytania: jakim kierunku powinno być skierowane współczesne 
kształcenie? jakich pracowników będzie potrzebował rynek pracy?  
w jakie kompetencje powinni zostać wyposażeni pracownicy przy-
szłości? na jakim etapie kształcenia powinniśmy rozpocząć kształce-
nie kompetencji przyszłości? jaki wpływ mają trendy w gospodarce 
światowej na kształcenie najmłodszych? To oczywiście tylko przy-
kładowe pytania, których moglibyśmy skonstruować setki, zdecy-
dowanie mocno wskazują one jednak na istotny wpływ pomiędzy 
rozwojem gospodarczym a edukacją. Współczesna gospodarka to 
stała zmiana, intensywny rozwój cyfryzacji oraz postępująca roboty-
zacja, rozwój sztucznej inteligencji, jak również olbrzymi nacisk na 
rozwój kompetencji społecznych, takich jak np. praca projektowa, 
praca w zespołach wirtualnych czy praca w środowiskach multikul-
turowych. Istnieje wiele opracowań, które próbują wskazać, w jakie 
kompetencje powinien zostać wyposażony współczesny uczeń. Jed-
nym z takich opracowań jest raport Future Work Skills 2020, opraco-
wany przez The Institute for the Future (IFTF), który wskazuje umie-
jętności zawodowe przyszłości – 2020. Badanie, które jest podstawą 
raportu, realizowane było w 2011 r. przez badaczy IFTF i Uniwersy-
tetu Phenix (University of Phoenix Research Institute). Raport wska-
zuje sześć głównych czynników wpływających na rozwój społeczeń-
stwa w najbliższych latach, takich jak: ekstremalna długowieczność, 
rozwój inteligentnych maszyn i systemów, obliczalny świat, nowy 
ekosystem mediów, super struktury organizacyjne, globalnie połą-
czony świat. Raport przedstawia również 10 kompetencji przyszłości, 
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w które powinni być wyposażeni uczniowie, a mianowicie: kompe-
tencje międzykulturowe, praca w szumie, wnioskowanie, inteligencja 
emocjonalna, współpraca w wirtualnym środowisku, przetwarzanie 
danych, sprawność adaptacyjna, myślenie projektowe, międzydys-
cyplinarność, kompetencje cyfrowe. Z kolei publikacja Miejsce pracy  
w 2020 r.: Jak innowacyjne firmy przyciągają dziś pracowników jutra, 
wspierają ich rozwój i zatrzymują, poświęcona tworzeniu i wdrażaniu 
długo- i średniofalowych strategii w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi, przedstawia listę najważniejszych czynników wpływają-
cych na zmiany. Autorki opisują 10 z nich: 

1. Zmiana demograficzna – pod koniec obecnego dziesięciolecia,  
a więc ok. 2020 r., po raz pierwszy w historii pięć pokoleń 
pracowników może pracować obok siebie w jednym zakła-
dzie pracy. Autorki określają te generacje następująco: trady-
cjonaliści (urodzeni przed 1946 r.), dzieci powojennego boomu 
(tzw. baby boomers urodzeni w latach 1946-1964), generacja X 
(urodzeni w latach 1965-1976), pokolenie ostatniego dwu-
dziestolecia XX w. (urodzeni w latach 1977-1997) oraz gene-
racja 2020 (urodzeni po 1997 r.). 

2. Gospodarka oparta na wiedzy – autorki wyjaśniają, że  
w 2010 r. firmy w USA zatrudniały dwa razy częściej pra-
cowników zdolnych do kreatywnego myślenia, niż tych, któ-
rzy jedynie powielają typowe działania. Jako „gospodarkę 
opartą na wiedzy” w obszarze HR autorki rozumieją przede 
wszystkim elastyczność pracodawcy i pracownika w dosto-
sowaniu się do zachodzących zmian, umiejętność zdobywa-
nia nowych kwalifikacji oraz jednoczesny rozwój umiejętno-
ści „twardych” oraz interpersonalnych. 

3. Globalizacja – łatwość outsourcingu i zatrudniana na odle-
głość powoduje zmianę lokalnej oraz globalnej struktury za-
trudnienia. Czynnik ten autorki ilustrują przykładami firm 
IBM i Procter&Gamble. 

4. Cyfrowe miejsce pracy – cyfrowa informacja w życiu zawo-
dowym i prywatnym odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. 
Pojawiają się nowe platformy informatyczne i protokoły, zy-
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skują na znaczeniu kwestie zabezpieczenia danych osobo-
wych i firmowych. 

5. Wszechobecność technologii mobilnych – rośnie nacisk na sa- 
modzielne poszukiwanie przydatnych informacji oraz nawią-
zywanie i podtrzymywanie kontaktów z dowolnego miejsca 
na ziemi. Cytowane są przypadki Bank of America, Invitrogen 
i Wachowia jako firm wdrażających platformy do prowadze-
nia szkoleń na odległość przy wykorzystaniu smartfonów. 

6. Kultura łączności – za pomocą tego terminu autorki określają 
potrzebę stałego podłączenia do internetu w celu wywiązy-
wania się z obowiązków służbowych, realizacji potrzeb spo-
łecznych, poszukiwania informacji i podnoszenia kompetencji. 

7. Społeczeństwo partycypacji – tym mianem w książce okre-
ślono społeczeństwo, w którym kwitnie współpraca oraz 
dzielenie się wiedzą. 

8. Społecznościowe uczenie się (ang. social learning) – to proces 
silnie zintegrowany z rozwojem nowych technologii, takich 
jak komunikatory peer-to-peer, portale społecznościowe, wi-
deoblogi czy dedykowane platformy do e-learningu. 

9. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – odzwierciadla 
coraz większą wagę pozafinansowego oddziaływania przed-
siębiorstwa na społeczeństwo. 

10. Nowe pokolenia w pracy – to pracownicy, którzy oczekują 
zupełnie innego sposobu integracji w pracy niż pokolenia 
poprzednie1. 

Z kolei Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) 
zbudowało ranking kompetencji, na której znalazły się następujące 
kompetencje opracowane w Polsce przez portal MonsterPolska.pl. 

Kompleksowe rozwiązywanie problemów – niezmiennie znaj-
duje się na pierwszym miejscu listy. To umiejętność analizowania 
wielu danych i informacji, podejmowania decyzji i wdrażania roz-
wiązań. W przyszłości jej znaczenie może spadać w sektorach moc-
________________ 

1 N. Vitorović, Miejsce pracy w 2020 r.: Jak innowacyjne firmy przyciągają dziś pra-
cowników jutra, wspierają ich rozwój i zatrzymują, http://www.pi.gov.pl/PARP/chap 
ter_86199.asp?soid=C8A49387D2884B7B80AA8E3099BE0199 [dostęp: 20.12.2018]. 
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niej zautomatyzowanych, takich jak: infrastruktura czy energetyka, 
wzrośnie jednak w usługach i informatyce. 

Krytyczne myślenie – umiejętność logicznego rozumowania  
i chłodnej analizy zyskuje na znaczeniu. W czasach zaawansowa- 
nych technologii i skomplikowanych rozwiązań osoba, która potrafi 
krytycznie podejść do sytuacji i ocenić ją będzie na wagę złota. 

Kreatywność – awansowała z dziesiątego miejsca w rankingu. 
To będzie umiejętność absolutnie kluczowa nie tylko w branżach,  
z którymi dziś się kojarzy – jak media czy rozrywka – ale wszędzie. 
Praca będzie czekać na osoby myślące niestandardowo, bo to one 
będą w stanie wymyślać nowe usługi i produkty, w szybko zmie- 
niających się czasach. 

Zarządzanie ludźmi – ta i kolejna cecha pokazują, że jeszcze 
ważniejsza na rynku zatrudnienia będzie praca zespołowa. Praco- 
dawcy będą potrzebować liderów – empatycznych, panujących nad 
mową ciała i umiejących jasno komunikować się z ludźmi. 

Współpraca z innymi – raport definiuje ją jako „umiejętność do-
stosowywania swoich decyzji i zachowań do tego, jak zachowują się 
inni”. Chodzi więc o pewną elastyczność, nieupieranie się przy 
swoim zdaniu oraz otwartość na współpracowników. 

Inteligencja emocjonalna – to nowość w rankingu. Badania od 
dawna pokazują, że im wyższa inteligencja emocjonalna, tym wyższa 
produktywność pracownika. Osoba z takimi kompetencjami potrafi 
rozpoznawać i nazywać swoje emocje i emocje innych. Potrafi tym 
samym łatwiej rozwiązywać konflikty i rozładowywać napięcie. 

Wnioskowanie i podejmowanie decyzji – pracownik 2020 r. 
musi być samodzielny. Czekanie, aż ktoś załatwi sprawę za niego, 
nie jest dobrą strategią. Praca w przyszłości będzie wymagała umie-
jętności szybkiego podejmowania trudnych decyzji. 

Zorientowanie na usługi – to, potocznie mówiąc, bycie frontem 
do klienta. Pracownik skupiony na tym, by pomóc innym, będzie 
poszukiwany na rynku. Chodzi tu zarówno o pracę w zespole, jak  
i z klientem. 

Negocjacje – bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów oraz 
umiejętność godzenia różnych poglądów i stanowisk spadła w zesta- 
wieniu Światowego Forum Ekonomicznego, ale ciągle się liczy. 
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Elastyczność poznawcza – zakłada umiejętność znajdowania  
i łączenia różnych pomysłów, idei i danych. Zdolność widzenia 
połączeń między na pozór różnymi rzeczami gwarantuje firmom roz- 
wój. Praca przyszłości będzie w dużej mierze oparta na wybieraniu 
najlepszych z tysięcy pomysłów2. 

Przedstawione powyżej przykłady zdefiniowania zarówno czyn- 
ników wpływających na zmianę trendów rynku pracy, jak i próby 
definiowania kompetencji przyszłości niezależnie od przyjętej kla- 
syfikacji mocno wskazują na fakt, iż dwie główne grupy kompeten- 
cji, które będą niezbędne obecnym uczniom w przyszłości to kom-
petencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe. 

2. STEAM, czyli jak kształcić kompetencje przyszłości? 

STEAM to sposób kształcenia znany na świecie od kilku lat, 
skoncentrowany na tym, aby zaspokoić prawdziwe potrzeby go-
spodarki XXI w. poprzez rozwój kompetencji przyszłości. STEAM 
to podejście do uczenia się, które stawia na naukę projektową kon-
solidującą pięć kluczowych bloków tematycznych naukę, technolo-
gię, inżynierię, sztukę i matematykę. STEAM ukierunkowany jest 
na kształcenie uczniów, którzy w efekcie realizacji STEAM-owych 
projektów potrafią myśleć w sposób innowacyjny, niestandardowy, 
którzy podejmują rozważne ryzyko, angażują się w eksperymental-
ne uczenie się, twórcze rozwiązywanie problemów, podejmują 
współpracę i aktywnie uczestniczą w procesach twórczych. 

Filozofia STEAM odzwierciedla koncepcję: 
STEAM = Science & Technology interpretowane przez 
Engineering & the Arts, bazujące na Mathematica 

STEAM to inicjatywa edukacyjna stworzona przez Rhode Island 
School of Design, która dodaje sztuki do oryginalnej struktury 
________________ 

2 MonsterPolska.pl, Kompetencje przyszłości – to warto umieć, żeby czuć się bez-
piecznie na rynku pracy, https://sukcespisanyszminka.pl/kompetencje-przyszlosci/ 
[dostęp: 20.12.2018]. 
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STEM. Według szkoły projektowania w Rhode Island: „celem jest 
wspieranie prawdziwej innowacji, która łączy się z połączeniem 
umysłu naukowca lub technologa z koncepcją artysty lub projektan-
ta”. Dodanie sztuki do pierwotnej koncepcji STEM jest ważne po-
nieważ kierunkuje procesy poznawania oraz tworzenia w kierunku 
naturalnym oraz angażuje w proces uczenia się wszelkie możliwo-
ści ucznia oraz cały jego mózg. Jak widać na rysunku przedstawio-
nym poniżej pierwotny model STEM wykorzystywał tylko lewą 
półkulę mózgu odpowiadającą za myślenie i rozumienie, logiczne 
myślenie, procesy analityczne, obliczenia matematyczna, rozpozna-
wanie przedmiotów za pomocą dotyku, pisanie, czyli cztery obszary 
z naszego modelu (STEM), dopiero uzupełnienie modelu o literę A 
oznaczającą obszar sztuki wprowadziło do modelu wykorzystanie 
prawej półkuli mózgu odpowiadającej za myślenie abstrakcyjne, 
kierowanie się intuicją, bycie twórczym i kreatywnym, wymyślanie 
nietypowych rzeczy, wyobraźnię przestrzenną czy bycie artystą. 

 

Rys. 1. Mózg aktywacja przy pracy w modelu STEAM 
Źródło: https://www.bricks4kidz.com.au/sydney-miranda/steam/ [dostęp: 20.12.2018] 
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Zatem dopiero pełny model STEAM daje możliwość wykorzy-
stani pełnego potencjału uczniów oraz kształtowania kompetencji 
przyszłości3. STEAM jest adekwatny dla każdego poziomu naucza-
nia z powodzeniem może być realizowany przez zarówno na etapie 
edukacji przedszkolnej, na etapie szkoły podstawowej, szkoły śred-
niej oraz w kształceniu akademickim. Na świecie projekty STEAM 
najczęściej stosowane są w szkołach podstawowych oraz w szko-
łach średnich. Bardzo wiele szkół brytyjskich korzysta z modelu 
STEAM, realizując ciekawe projekty, jak np. system projektowania 
karmienia ptaków w szkolnych ogrodach czy system nawadniania 
roślin. Polskie szkoły również wdrażają projekty STEAM, a pierw-
sze przykłady można dostrzec np. w Szkole Podstawowej numer 6 
we Wrześni czy w Zespole szkół numer 6 w Jastrzębiu Zdrój.  
O możliwościach realizacji projektów STEAM w dużej mierze prze-
sądza infrastruktura technologiczna polskich placówek oraz poziom 
przygotowania nauczycieli do ich realizacji. O tym, jak przygoto-
wane są polskie szkoły do realizacji innowacyjnej edukacji z wyko-
rzystaniem technologii cyfrowych, możemy przekonać się poprzez 
analizę wyników największego polskiego badania stanu cyfryzacji 
polskich szkół „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017”. 

3. Czy Polska Szkoła jest gotowa na wdrożenie  

innowacyjnego kształcenia kompetencji przyszłości? –  

Wyniki badania „Polska szkoła w dobie cyfryzacji.  

Diagnoza 2017” 

Poniżej przedstawione zostały wybrane zagadnienia z badania 
„Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017” prezentujące 
stan cyfryzacji polskich szkół, a co za tym idzie, poziom przygoto-
wania ich do wdrożenia innowacyjnych metod kształcenia budują-
cych kompetencje przyszłości takich jak STEAM 
________________ 

3 M. Plebańska, STEAM – edukacja przyszłości, „Mazowiecki Kwartalnik Eduka-
cyjny Meritum” 2018, nr 4(51) 2018, s. 2-7. 
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Poziom cyfryzacji szkół 

50% uczniów biorących udział w badaniu deklaruje, że w ich 
szkole nie są stosowane żadne cyfrowe technologie. 50% jest zdania, 
że multimedialne pomoce stosowane są w procesie dydaktycznym, 
w którym uczestniczą (rys. 2). Nauczyciele oceniają efektywność 
zajęć z wykorzystaniem cyfrowych technologii na poziomie dobrym 
ok. 48% i bardzo dobrym 23%, argumentują taki stan rzeczy faktem, 
iż cyfrowe technologie najczęściej stanowią dla uczniów atrakcje, 
element urozmaicenia, wzbogacenia zajęć. Nauczyciele twierdzą 
również, iż uczniowie traktują wykorzystanie technologii cyfro-
wych nie do końca poważnie, a raczej jako materiał uzupełniający, 
wpierający. Zatem jeśli chodzi o zwiększenia atrakcyjności zajęć 
dydaktycznych, ten materiał sprawdza się, jeśli zaś mówimy już  
o atrakcyjności, korelacja nie jest już taka oczywista. 

Zdaniem nauczycieli stosowanie nowoczesnych technologii na 
zajęciach jest zdecydowanie powszechniejsze. 90% nauczycieli twier-
dzi, że używa nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. 

Nieliczna grupa (10% wszystkich respondentów), która nie sto-
suje zasobów cyfrowych w pracy z uczniami, najprawdopodobniej 
ma trudności sprzętowe czy też techniczne z dostępem do internetu. 

Czy w Twojej szkole stosujecie cyfrowe technologie edukacyjne, np. korzystacie  
z komputerów, tabletów, robotów, cyfrowych podręczników? 

 
Rys. 2. Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkołach 

Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 
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Niepokojący jest jednak rozdźwięk między odpowiedziami nauczy-
cieli i uczniów, sięgający tu około 40%. Na taki wynik odpowiedzi 
prawdopodobnie ma wpływ wiedza nauczycieli, którzy zdają sobie 
sprawę, jak powinny wyglądać zajęcia z zastosowaniem technologii 
cyfrowych, a jak wyglądają. Nauczyciele mają świadomość tego, 
jakie czynniki wpływają na efektywność zajęć i jeśli ich możliwości 
w szkole są ograniczone, mogą prowadzić zajęcia w ograniczonym 
wymiarze. 

Czy w Twojej opinii cyfrowe technologie edukacyjne wspierają edukację dzieci  
i młodzieży? 

 
Rys. 3. Wykorzystanie w szkołach technologii cyfrowych w opinii rodziców 

Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 

Z kolei rodzice uważają, iż technologie cyfrowe wspierają edu-
kację dzieci i młodzieży – 48% stanowią uzupełnienie zajęć trady-
cyjnych, 45% – wspierają przebieg zajęć tradycyjnych. Rodzice wspie-
rają wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji, nie boją się 
faktu, iż ich dzieci poza korzystaniem z tradycyjnych (dobrze zna-
nych rodzicom) pomocy oraz narzędzi dydaktycznych korzystają 
również z narzędzi cyfrowych. Rodzice traktują jednak nauczanie  
w wykorzystaniem cyfrowych technologii nie jako główny, wiodący 
nurt edukacyjny, ale jako uzupełnienie, wsparcie zajęć tradycyj-
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nych. Bardzo wąska część rodziców uważa, iż technologie cyfro-
we/nauczanie cyfrowe wypierają lub mogłoby wyprzeć tradycyjne 
formy i metody edukacyjne. Rodzice widzą możliwość wykorzy-
stania cyfrowych technologii edukacyjnych jako wsparcia w kształ-
ceniu swoich dzieci zarówno w szkole, jak i w domu. W ogólnym 
nastawieniu rodziców do wykorzystania technologii cyfrowych  
w edukacji ich dzieci nie pojawiają się różnice, jeśli chodzi o poziom 
edukacyjny (podobnie sytuację oceniają zarówno rodzice uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół zawodowych, liceów  
i techników). Rodzice uważają, iż technologie cyfrowe zwiększają 
zarówno efektywność, jak i atrakcyjność zajęć przy czym znacznie 
wyżej oceniają ich wpływ na atrakcyjność zajęć. Bardzo wysoko 
rodzice oceniają wpływ wykorzystania technologii cyfrowych na 
możliwość nauki z dowolnego miejsca w dowolnym tempie oraz 
indywidualizację procesu kształcenia dzieci i młodzieży. 

W jaki sposób technologie cyfrowe mogą wspierać edukację dziecka? 

 

Rys. 4. Rola technologii cyfrowych w procesie nauczania 
Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 
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Wyposażenie pracowni komputerowych 

Nauczyciele deklarują, że prawie wszystkie pracownie kompu-
terowe wyposażone są w komputer (96%). 75% pracowni wyposa-
żonych jest w rzutnik, 45% w tablice interaktywną, tylko niecałe 5% 
w tablety. Niezwykle rzadko pracownie wyposażone są w specjali-
styczny sprzęt tj. roboty, klocki do nauki programowania, czujniki, 
mapy interaktywne, wizualizery, okulary do rozszerzonej rzeczy-
wistości itp. Wyposażenie pracowni zdaniem nauczycieli jest na 
poziomie dobrym (41%) i bardzo dobrym (14%). 30% pedagogów 
opisuje je na poziomie przeciętnym. 

W jakie w narzędzia technologiczne wyposażona jest Twoja pracownia przedmiotowa? 

 

Rys. 5. Narzędzia technologiczne w szkole 
Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 
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96,13%

4,84%

75,12%

45,79%

7,07% 3,19% 7,74%

komputer tablet/tablety rzutnik tablica

multimedialna

specjalistyczne

wyposażenie

przedmiotowe np.

oprogramowanie,

czujniki, interak-

tywne mapy,

wizulery, okulary do

rozszerzonej

rzeczywistości

specjalistyczne

wyposażenie

wspierające naukę

programowania np.

roboty eduka-cyjne,

klocki przeznaczone

do nauki

programowania

inne



Stan cyfryzacji polskich szkół na podstawie badania 71 

Za narzędzia najpopularniejsze rodzice uważają komputery oraz 
tablice multimedialne, dużo niżej oceniają wykorzystanie w eduka-
cji tabletów, smartfonów, narzędzia do programowania. Wynik ten 
wskazuje na fakt, iż rodzice nie rozumieją zasad wykorzystania 
poszczególnych narzędzi w edukacji oraz korzyści płynących z wy-
korzystania poszczególnych narzędzi. Bardzo ciekawe wskaźniki to 
wskaźniki wykorzystania podręczników elektronicznych oraz cy-
frowych zasobów edukacyjnych. Bardzo optymistycznym wydaje 
się fakt, iż większy potencjał widzą respondenci badania w wyko-
rzystaniu cyfrowych zasobów niż typowych e-podręczników. Ro-
dzice uważają również, iż zastosowanie technologii cyfrowych  
w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny. 
Tylko nieliczne głosy oceniają nisko potencjał technologii cyfrowych 
w zwiększaniu zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, sze-
roko rozumiany rozwój. 

Dostęp do internetu 

Zadawalającym aspektem zmiany w polskiej szkole jest dostęp 
do internetu w większości przypadków oceniany jest na poziomie 
dobrym (42%) i bardzo dobrym (27%). Większość uczniów korzysta 
na terenie szkoły z własnego dostępu do internetu (52% badanych). 
27% ankietowanych nie ma w szkole dostępu do internetu. 23% ko-
rzysta ze szkolnej sieci bezprzewodowej. Bezprzewodowy internet 
najlepiej funkcjonuje w technikach (33%), najgorzej w gimnazjach 
(20%). W gimnazjum odsetek ankietowanych deklarujących całko-
wity brak dostępu do bezprzewodowego internetu. Większość 
uczniów ocenia dostęp do internetu w szkole jako przeciętny (32%). 
30% twierdzi, że jest on bardzo dobry lub dobry. 38% ocenia go jako 
slaby i bardzo słaby. Najsłabiej dostęp do internetu oceniają ucz-
niowie w szkole zawodowej (22%), najlepiej w technikum (35%). 

Dostęp do bezprzewodowego internetu większość ocenia jako 
przeciętny lub słaby (58%). 8% jako bardzo dobry, 12% jako bardzo 
słaby. Najsłabiej dostęp do bezprzewodowego internetu oceniają 
uczniowie szkół zawodowych i gimnazjów (15% uczniów z tych 
placówek twierdzi, że jest bardzo słaby). 
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Jak oceniasz dostęp do sieci internet dla uczniów w Twojej szkole? 

 

Rys. 6. Dostęp do internetu w szkole 
Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 

Nauczyciele znacznie przychylniej niż uczniowie odnoszą się do 
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uczniów, jak i nauczycieli. Projekt OSE powstał dzięki staraniom 
Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy 
Instytut Badawczy4. Z pewnością kolejne diagnozy cyfryzacji po 
projektu OSE wykażą znaczące zmiany w tym obszarze cyfryzacji. 

Multimedialne narzędzia w dydaktyce 

Najczęściej stosowanym multimedialnym narzędziem jest kom-
puter (34% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi). Na drugim 
miejscu uplasowała się tablica multimedialna (26%), na trzecim 
smartfon (18%). Tylko 2% uczniów deklaruje wykorzystanie table-
tów w szkole. Interfejsy pomiarowe, klocki do nauki programowa-
nia, roboty użytkowane są w placówkach edukacyjnych przez około 
1% respondentów. 

Z jakiego sprzętu korzystasz w czasie zajęć lekcyjnych? 

 

Rys. 7. Wykorzystanie sprzętu na zajęciach lekcyjnych 
Źródło: Raport Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017 

________________ 

4 https://ose.gov.pl [dostęp: 20.12.2018]. 
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Nauczyciele deklarują, że podczas procesu dydaktycznego naj-
częściej korzystają z komputerów (99% wskazań) i tablic interak-
tywnych (56%). Rzadziej ze smartfonów (30%) i tabletów (12%). 
Najmniej wskazań otrzymały interfejsy pomiarowe, roboty, klocki 
do programowania (2-3%). Pozytywnym wnioskiem z przeprowa-
dzonego sondażu jest fakt wykorzystywania przez nauczycieli 
wszystkich wymienionych cyfrowych technologii edukacyjnych. 
Jednak najczęściej podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele wykorzy-
stują prezentację multimedialną (87,7%) i angażują uczniów (56,7%) 
do ich tworzenia lub przygotowywania cyfrowych materiałów w do-
mu. Często korzystają też z tablicy interaktywnej (48%), wykorzy-
stując materiały multimedialne i ćwiczenia interaktywne. Można 
zatem przypuszczać, że zajęcia mają tradycyjną strukturę, organiza-
cję i przebieg, gdzie aktywniejszy jest nauczyciel, który przekazuje 
wiedzę lub ocenia wiedzę swoich uczniów (wykorzystanie quizów 
interaktywnych na poziomie 41%). Nawet gry edukacyjne wskaza-
ne zostały tylko na poziomie 20%. 

Zdaniem uczniów na lekcjach wykorzystuje się głównie prezen-
tacje multimedialne (17%), filmy i animacje (15%), tabele, ilustracje 
(14%), artykuły, informacje z internetu (13%), podręczniki cyfrowe 
(10%), materiały audio (7%), gry, quizy (7%). Tylko 3% uczniów 
korzysta z aplikacji mobilnych i e-booków. 

Poziom wykorzystania oraz celowość wykorzystania materia-
łów multimedialnych przez nauczycieli pozostawia zatem wiele 
wątpliwości. Lekcja prowadzona z wykorzystanie komputera, rzut-
nika oraz prezentacji multimedialnej jest mało efektywna, powiela 
tradycyjny podające metody edukacji. Kwestia efektywnych modeli 
lekcji z wykorzystanie cyfrowych zasobów edukacyjnych pozosta-
wia jeszcze bardzo dużo do życzenia. 

Podsumowanie 

Jak wynika z przedstawionych danych, poziom przygotowania 
polskich szkół do wdrożenia innowacyjnego kształcenia jest niski. 
Zarówno twarde parametry, takie jak poziom wykorzystania infra-



Stan cyfryzacji polskich szkół na podstawie badania 75 

struktury sieciowej czy sprzętu, jak i miękkie wskaźniki, takie jak 
poziom kompetencji cyfrowych, świadczą o tym, iż polska szkoła jest 
na początku drogi wdrożenia innowacyjnego kształcenia bazującego 
na narzędzia cyfrowe. Szczególnie istotnym elementem procesu cy-
fryzacji polskich szkół pozostają kompetencje nauczycieli. Niestety 
brak konieczności rozwoju kompetencji cyfrowych, niedostateczne 
przygotowanie oferty dydaktycznej dla nauczycieli w zakresie pod-
noszenia kompetencji cyfrowych oraz celowego prowadzania inno-
wacyjnych, przemyślanych zajęć. Przed polską szkołą jeszcze długa 
droga cyfryzacji, droga, która zaprowadzi nie tylko do biernego 
wdrożenia sprzętu w szkołach, lecz także zbuduje umiejętność krea-
tywnego budowania zajęć dydaktycznych w silnej korelacji z kompe-
tencjami przyszłości. Droga ta nie jest trudna w kontekście technolo-
gicznym, lecz bardzo trudna w kontekście mentalnym trudno 
bowiem łamać utarte schematy, poszukiwać nowych rozwiązań, po-
strzegać rozwój uczniów jako pracowników przyszłości. 
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In the modern world, truth has become an anachronistic value. At the same time, 
hopes associated with its restitution by the networked crowd have proved futile. 
The growing dominance of audiovisual media inevitably leads to the formation of  
a new man, driven more by affection than rationality. Phenomena such as secon- 
dary illiteracy, language depletion and the rise of populism are signs of this process. 
The development of media literacy suggested by theoreticians of education may be 
an insufficient remedy for the indicated civilization problem. The solution may be 
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which may become the proper medium for restoring critical reason in society. 
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Niemal 120 lat temu przesłany przez Guglielmo Marconiego sy-
gnał radiowy po raz pierwszy przemierzył Atlantyk, stając się za-
powiedzią nadchodzącej w kolejnym stuleciu rewolucji komunika-
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cyjnej. Wynalazek ten, podobnie jak prasa drukarska Gutenberga, 
miał o wiele większe znaczenie niż na początku sądzono. Jego po-
wstanie jest bowiem cezurą przejścia gatunku ludzkiego z ery pi-
sma w erę mediów elektronicznych. Moment ten jest o tyle ważny, 
że stanowi swoisty manifest inteligentnego życia na Ziemi, który 
zdążył przemierzyć już niemal 120 lat świetlnych przestrzeni ko-
smicznej docierając do ponad 500 potencjalnych układów planetar-
nych. Jednocześnie zawiera on w sobie fundamentalną dla naszej 
cywilizacji charakterystykę, jaką jest mediatyzacja. Właśnie ten pro-
ces oznaczający gatunkowe zapośredniczenie poznania świata 
przez media sprawia, że konieczne staje się pytanie o status pod-
stawowych kategorii poznawczych oraz o kroki, jakie należałoby 
poczynić w przypadku ich kryzysu. 

Według teoretyków komunikacji podstawową rysem współcze-
sności jest proces mediatyzacji (ang. mediatization). Friedrich Krotz 
zdefiniował ją jako „(…) historyczny, trwający i długoterminowy 
proces, w którym pojawia się coraz więcej mediów zinstytucjonali-
zowanych”1. Dla niemieckiego badacza oznacza to, że „media na 
dłuższą metę stają się istotne w społecznym konstruowaniu co-
dziennej rzeczywistości, społeczeństwa i kultury jako całości”2. To 
także, obok indywidualizmu, komercjalizacji i globalizacji, jeden z 
czterech fundamentalnych meta-procesów, które ukształtowały 
współczesność3. Tak pojmowaną mediatyzację rozważać będziemy 
dalej w ramach jednego z trzech paradygmatów badawczych wska-
zanych przez Teresę Sasińską-Klas – „media a zmiana społeczna”4. 
________________ 

1 Ang. a historical, ongoing, long-term process in which more and more media emerge 
and areb institutionalized; F. Krotz, Mediatization: a concept with which to grasp media 
and societal change, [w:] Mediatization: Concept, Changes, Consequences, red. K. Lundby, 
Peter Lang, New York 2009, s. 24. 

2 Ang. Media in the long run increasingly become relevent for the social construction of 
everyday life, society, and culture as a whole; F. Krotz, op. cit., s. 24. 

3 Zob. F. Krotz, Media connectivity: Concepts, conditions, and consequences, [w:] 
Network, Connectivity and Flow: Key concepts for Media and Cultural Studies, red. A. Hepp, 
F. Krotz, S. Moores, Hampton Press, New York 2008. 

4 Zob. T. Sasińska-Klas, Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Pra-
soznawcze” 2014, nr 2(218), s. 164-165. 
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Analizę rozpocząć należy od przyjrzenia się istocie samych me-
diów. Już powierzchowna obserwacja wskazuje, że media zawierają 
w sobie pewną fundamentalną wewnętrzną sprzeczność kwestionu-
jącą ich wiarygodność poznawczą. Przybliżają bowiem niedostępną 
nam rzeczywistość, dając poczucie bycia naocznymi świadkami, 
lecz jednocześnie oddalają nas od niej za sprawą absolutyzacji pew-
nego subiektywnego i partykularnego punktu widzenia. Jak wska-
zuje Stuart Hall, każda ludzka komunikacja obywa się za pomocą 
medium (w tym języka), przez co składa się z aktu kodowania bę-
dącego transpozycją subiektywnego doświadczenia podmiotu do 
intersubiektywnie komunikowalnej formy oraz dekodowania we-
dług określonych kulturowo reguł5. Te dwa poziomy interpretacji 
wraz z ograniczeniami samego kanału sprawiają, że w komunikacje 
za pomocą mediów wpisana jest pewna poznawcza niedoskonałość. 
Co się zatem stanie, gdy do owej epistemicznej niedoskonałości 
mediów dodamy złą wolę nadawcy przekazu? Z taką sytuacją ma-
my do czynienia w trwającej obecnie epoce postprawdy. 

Media a rzeczywistość w epoce postprawdy 

Era postprawdy to czas, w którym kłamstwo zostało przesunię-
te z kategorii społecznego tabu do roli instrumentu służącego reali-
zowaniu własnych celów. Ralph Keyes, autor książki Era post-prawdy: 
nieszczerość i oszustwo we współczesnym życiu uważa, że przyczyną 
tego zjawiska jest brak dostrzegalnych powodów, które powstrzy-
mywałyby przed kłamaniem oraz nieobecność ryzyka jakie niesie 
za sobą kłamstwo6. Społeczeństwo ery post-prawdy cechuje „zagu-
bienie piętna, jakim wcześniej obarczano kłamstwo. (…) Kłamanie 
________________ 

5 Zob. S. Hall, Encoding/decoding, [w:] Culture, Media, Language. Working Papers in 
Cultural Studies 1972-1979, Centre for Contemporary Cultural Studies, Routledge, 
London 1980, s. 128-138. 

6 Ł. Pawłowski, Gdzie podziała się prawda?, „Kultura Liberalna”, 29.11.2016, 
https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/pawlowski-post-prawda-ralph-keyes [do-
stęp: 11.08.2018]. 
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stało się w zasadzie wykroczeniem, za które nie sposób kogokol-
wiek obwiniać”7. 

Powyższa sytuacja sprawia, że żyjemy w stanie nieustannej hi-
pokryzji elit politycznych, które traktują media jako rozlegle pole 
wojny dezinformacyjnej. Stan ten ułatwia fakt, że – jak zauważył 
Stuart Hall – owe elity, posiadając uprzywilejowany dostęp do me-
diów, narzucają dziennikarzom tzw. „pierwszą definicję” porusza-
nych problemów, której ci pozostają „więźniami”8. Jest to o tyle 
łatwe, że – jak wskazują liczne badania– istnieją wyraźne powiąza-
nia mediów głównego nurtu z ośrodkami władzy, które uniemoż-
liwia im zachowanie obiektywizmu9. W efekcie mamy do czynienia 
z hegemoniczną reprodukcją dyskursu. 

Wielowymiarowość istniejącej w mass mediach manipulacji wy-
czerpująco ukazuje sześć metafor Denisa McQuaila10. „Media jako 
okno”, przez które odbiorcy postrzegają rzeczywistość, jest zawsze 
oknem zwróconym w którąś stronę. Z kolei „media jako zwiercia-
dło” odbija to, co chcą jego dysponenci. Podobnie „media jako filtr”, 
czyli selektywnie dobrane przekazu oraz „media jako ekran lub 
bariera”, które oddzielają odbiorcę od tego co rzeczywiste (ang. 
gatekeeping). „Media jako drogowskaz” prowadzą zawsze do pew-
nej z góry założonej konkluzji, zaś „media jako forum lub scena” to 
przestrzeń, w której ścierać się mają jedynie wybrane opinie i idee, 
reprezentowane przez wybrane osoby. 

Takie funkcjonowanie mediów prowadzi do wysoce niepokoją-
cej konkluzji, że rzeczywistość, którą znamy z medialnego przeka-
zu, jest wykreowanym na potrzeby polityczne (ale także rynkowe) 
spektaklem, który składa się z półprawd, nadinterpretacji i kłamstw. 
________________ 

7 Ibidem. 
8 S. Hall, Policing the Crisis. Mugging, the State and Law and Order, MacMillan, 

London 1978; cyt. za: E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, przekł. I. Piechnik, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 265. 

9 E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, przekł. I. Piechnik, Oficyna Na-
ukowa, Warszawa 2012, s. 264. 

10 D. McQuail, McQuails's Mass Communication Theory, Sage Publications, Lon-
don 2010, s. 84. 
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Spektaklem, który w opinii teoretyka polityki Sheldona Wolina jest 
elementem istniejące dziś w USA demokracji kierowanej (ang. guided 
democracy), będącej formą totalitaryzmu w nowej odsłonie tzw. „to-
talitaryzmu odwróconego” (ang. inverted totalitarianism)11. W efekcie 
doprowadziło to do erozji zaufania wobec klasy politycznej, a także 
instytucji odpowiedzialnych za „produkcję prawdy” – jak instytucje 
akademickie, grona eksperckie czy media12. 

Pojawienie się nowych mediów stworzyło szansę na restytucje 
prawdy jako wartość w życiu publicznym. Sieć jako zdecentralizo-
wane źródło opinii o nieograniczonym pluralizmie pozwolić miała 
na przełamanie monopolu informacyjnego tradycyjnych mediów. 
Zwłaszcza, że aksjologiczny rodowód internetu wywodzi się z eto-
sów akademickiego i hakerskiego. Zrywy obywatelskie ostatnich 
dekad, które wychodząc od komunikacji elektronicznej, przekształ-
ciły się w aktywność polityczną w realnym świecie, wydawały się 
realizować te nadzieje. Taki wymiar miały wybory prezydenckie  
w Korei Południowej w 2002 r., arabska wiosna w 2011 r. czy prote-
sty przeciw wprowadzeniu umowy ACTA w 2012 r. Jak podkreśla 
Manuel Castells, istniejąca poza kontrolą państwową oraz odznacza 
się interaktywnością przestrzeń dialogu jaką jest sieć nabrała klu-
czowego znaczenia dla społecznego oporu wobec wszelkich form 
niesprawiedliwości13. 

Jednak postprawda uobecniła się również w nowych mediach. 
Wirtualną przestrzeń tworzą dziś komercyjne węzły komunikacyj-
ne, które kapitalizują wiedzę o milionach swoich użytkowników. 
Platformy te umożliwiają tworzenie spersonalizowanych przeka-
zów, które konstruują rzeczywistość „szytą na miarę” konkretnego 
odbiorcy, by tym sposobem wpłynąć na jego decyzje zakupowe,  
a coraz częściej także na decyzje polityczne. Właśnie ta strategia 
________________ 

11 Zob. S. Wolin, Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of 
Inverted Totalitarianism, Princeton Univeristy Press, Princeton 2008. 

12 Yes, I’d lie to you. The post-truth world, „The Economist”, 10.09.2016, https://www. 
economist.com/briefing/2016/09/10/yes-id-lie-to-you [dostęp: 11.08.2018]. 

13 M. Castells, Mobile Communication adn Society. A Global Perspective, MIT Press, 
Cambridge 2006, s. 211. 
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przyczynić się miała do sukcesu wyborczego Donalda Trumpa  
i późniejszego skandalu z udziałem firmy analitycznej Cambridge 
Analytica oraz portalu Facebook14. 

Tak spersonalizowana wirtualna przestrzeń prowadzi do posta-
nia tzw. bańki filtrującej, w której użytkownik ogląda rzeczywistość 
zgodną ze swoimi preferencjami. Coraz częściej wśród treści wy-
pełniających ową bańkę znajdują się przekazy z gruntu fałszywe 
„wiadomości” – fake news, które w znacznym stopniu tworzone  
są przez sztuczną inteligencje. Szacuje się, iż co piąty komunikat  
w sieciach społecznościowych Twitter i Facebook podczas ostatnich 
wyborów USA był wygenerowany przez boty15. Dla Ralpha Keyesa 
to przede wszystkim efekt anonimowości sieci, która tworzy żyzny 
grunt dla rozwoju kultury oszustwa i nieszczerości16. 

Jednak owa bańka nie jest efektem li tylko wyselekcjonowanego 
doboru treści przez algorytmy. W serwisach internetowych stosuje 
się wyrafinowany mechanizm cenzury zwany „ukrytym banowa-
niem” (ang. stelth banning). Polega ono na blokowaniu dodanych 
przez użytkownika treści w taki sposób, że nie wie on o istniejącej 
w systemie blokadzie. Jak wskazują dowody, mechanizm był sto-
sowany m.in. przez portale Twitter i Instagram17. Jednak z uwagi na 
techniczną trudność wykrycia i udowodnienia jego wykorzystywa-
nia, skala jego użycia może być zdecydowanie większa. 
________________ 

14 M. Rosenberg, N. Confessore, C. Cadwalladr, How Trump Consultants Exploited 
the Facebook Data of Millions, „New York Times”, 17.03.2018. https://www.nytimes. 
com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html [dostęp: 
11.08.2018]. 

15 M. Czarnecki, Co piątego tweeta o wyborach w USA stworzył bot. Fałszywe newsy 
zalały Facebooka. Jak media społecznościowe wpłynęły na kampanię, „Gazeta Wyborcza”, 
11.11.2016 http://wyborcza.pl/7,75248,20963144,co-piatego-tweeta-o-wyborach-w-
usa-stworzyl-bot-falszywe-wsy.html [dostęp: 11.08.2018]. 

16 Ł. Pawłowski, Gdzie podziała się prawda?, „Kultura Liberalna”, 29.11.2016, 
https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/pawlowski-post-prawda-ralph-keyes [do-
stęp: 11.08.2018]. 

17 A. Ohlheiser, jnmhkl, „Washington Post”, 30.10.2015, https://www.washington 
post.com/news/the-intersect/wp/2015/10/30/a-guide-to-why-some-activists-belie 
ve-their-tweets-are-being-censored-in-the-u-s [dostęp: 11.08.2018]. 



Między post-prawdą a (pseudo)mądrością tłumu 83 

Co więcej, anonimowość zestawiona z łatwością bycia twórcą 
przekazu sprawia, że internet obfituje dziś w liczne pseudonauko-
we i kontrnaukowe teorie i opinie, wynikające nie tyle ze złej woli 
nadawców, ile z ich ignorancji. Prowadzi to do dalszego rozmycia 
granicy między prawdą i fałszem, tym co rzeczywiste i wymyślone. 

Nawiązując do francuskiego teoretyka mediów Jeana Baudril-
larda, można stwierdzić, iż media elektroniczne zabiły rzeczywi-
stość, a z punktu widzenia epistemologicznego jest to zbrodnia do-
skonała, gdyż jako społeczeństwo nie mamy świadomości istnienia 
medialnego symulakru na jej miejscu18. Konkluzję tę należałoby 
jednak doprecyzować. W czasach nowych mediów i zindywidua-
lizowanych baniek filtrujących mamy do czynienia nie z jednym,  
a z wieloma symulakrami. Stawia to pod znakiem zapytania tzw. 
mądrość tłumu, który w tej sytuacji staje się coraz bardziej sfrag-
mentaryzowany i ograniczony do grup podobnie myślących użyt-
kowników. W efekcie mamy do czynienia z epistemiczną pułapką 
cyfrowych mediów, które przenoszą nas na kolejny, głębszy już 
poziomu platońskiej jaskini, oddalając coraz dalej od tego co praw-
dziwe. Zwłaszcza że jednostki tworzące ów tłum są już produktem 
nowej, post-piśmiennej epoki, w której logos wydaje się ponownie 
ustępować mythosowi. 

Poznawcze horyzonty człowieka nowej oralności 

Za sprawą rewolucji ICT wracamy dziś do kultury oralnej, która 
kształtowała Homo sapiens przez setki tysięcy lat. Tym razem jednak 
oralności globalnej, zapośredniczonej przez media audiowizualne. 
Dzięki możliwościom technicznym kolejne obszary naszej codzien-
ności stają się jej częścią. Głosowe sterowanie komputerem czy wir-
tualni asystenci, z którymi możemy porozmawiać, to tylko nieliczne 
przykłady, które uświadamiają, że cyfrowy świat już niebawem nie 

________________ 

18 Zob. J. Boudrillard, Zbrodnia doskonała, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, 
Warszawa 2008. 
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będzie wymagał od nas żadnych specjalnych kompetencji poza 
sprawną mową. W opinii Waltera Onga „Tę nową oralność cechuje 
uderzające podobieństwo do tej dawnej — np. mistyka uczestnic-
twa, karmienie poczucia wspólnoty, skupienie na chwili bieżącej,  
a nawet używanie formuł”19. Eksplozja amatorskiej twórczości wi-
deo, masowe rozpowszechnienie technologii streamingu (transmisji 
na żywo) czy sieciowe wspólnoty są tego najlepszymi przykładami. 
Ta nowa oralność zasadniczo różni się jednak od swojej pierwotnej 
formy. Jak wskazuje Malwina Rolka, wielowiekowe panowanie 
pisma i druku odcisnęło na człowieku swój ślad utrwalając w nim 
struktury kategoryzacji podmiotowo-przedmiotowej mających swe 
źródło w naukowych i filozoficznych schematach postrzegania 
świata20. Pismo zostawiło w nas swój logos, który wynika z jego 
mocy oddziaływania na psychikę. Jeżeli zatem jak dostrzega Jerzy 
Bobryk, 

rozwój społeczny i intelektualny miałby polegać na nabieraniu dystansu 
do siebie, jeżeli cechą rozwiniętej osobowości jest to, że „sama dla sie-
bie jest obiektem”, to posługiwanie się tekstem niewątpliwie jest wzo-
rem i okazją do uczenia się „postawy innego” wobec siebie samego21. 

Jednak logos wypracowany przez pismo coraz bardziej kruszeje 
wraz z dominacją środków audiowizualnych. Najbardziej sympto-
matyczną tego oznaką jest globalny spadek czytelnictwa, który za-
obserwować można tak w prasie, jak i literaturze. Czołowe tytuły 
próbują ratować się, tworząc ofertę audiowizualną coraz bardziej 
opartą o łatwo przyswajalne treści wideo i telewizje internetowe.  
Z kolei na liście bestsellerów książkowych królują dziś pozycje lite-
ratury rozrywkowej, a sprzedaż pozycji ambitnych jest znikoma. 
Trudno nie połączyć powyższego zjawiska z pojawieniem się anal-
________________ 

19 W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, 
Warszawa 2011, WUW, s. 205. 

20 M. Rolka, Mit i oralność w świetle diagnoz kryzysu kultury nowoczesnej, „Hybris” 
2016, nr 34, s. 120. 

21 J. Bobryk, Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 6. 
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fabetyzmu funkcjonalnego. Tylko z badań Biblioteki Narodowej  
z 2016 r. wynika, że 63% Polaków w ogóle nie czyta książek22. A jak 
zauważa Zbigniew Kwieciński z UMK, nierozumienie czytanego 
tekstu to problem 70% społeczeństwa, w tym co szóstego magistra23. 

Innym niepokojącym procesem jest ubożenie języka, tak mó-
wionego, jak i pisanego. W pewnej mierze jest to konsekwencją 
wskazanego zaniku czytelnictwa. Jednak na stan ten wpływ mają 
również inne przyczyny. Z jednej strony są to technologie komuni-
kacyjne, które wymuszają rezygnację z zasad poprawności języko-
wej na rzecz szybkości przekazu informacji. Z drugiej kondycja 
kultury popularnej, która w wyniku sprowadzania treści do wspól-
nego mianownika uległa znacznej banalizacji. 

Ten zwrot do banału wydaje się być konsekwencją panowania 
zasady przyjemności. To główna zasada kultury analgetyku, kultu-
ry znieczulenia, o której pisał w Obecności Mitu Leszek Kołakow-
ski24. Za pomocą bogatej oferty rozrywkowej, zwłaszcza audiowi-
zualnej oraz niemal nieskończonej oferty dóbr, zamyka się sens 
ludzkiego życia w akcie konsumpcji, przez co pozostaje on znieczu-
lony na wszelkie egzystencjalne dylematy. 

Świat człowieka post-piśmiennego wydaje się zatem ukształto-
wany bardziej przez afektywności niż racjonalność. Nabożnie odda-
jąc się konsumpcji, nie ma on już ani czasu, ani ochoty, ani kompe-
tencji, by krytycznie odnieść się do otaczającej go rzeczywistości. 

Wraz z ubożeniem języka, którego granice – jak stwierdził Lu-
dwik Wittgenstein w swym słynnym Traktacie – wyznaczają granice 
naszego świata, zmniejsza się potencjał emancypacyjny jednostek. 
W tej sytuacji wyjście z epistemicznej pułapki cyfrowych mediów 
________________ 

22 M. Widła, Grozi nam wtórny analfabetyzm? Polacy czytają coraz mniej, „New-
sweek”, 11.03.2016, http://www.newsweek.pl/polska/grozi-nam-wtorny-analfabe 
tyzm-polacy-czytaja-coraz-mniej,artykuly,381658,1.html [dostęp: 11.08.2018]. 

23 M.J., Nie rozumiemy informacji, instrukcji, ulotek. Kwitnie analfabetyzm wtórny, 
„Nowa Trybuna Opolska”, 8.09.2011, http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/ 
4452107,nie-rozumiemy-informacji-instrukcji-ulotek-kwitnie-analfabetyzm-wtorny, 
id,t.html [dostęp: 11.08.2018]. 

24 Zob. L. Kołakowski, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003. 
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wydaje się niemal niemożliwe. Za Edwinem Bendykiem zapytajmy: 
„Czy jednak można jeszcze odzyskać rozum w przestrzeni publicz-
nej czy już pozostało jedynie czekać na demony?”25. 

Analogowe remedium  

ma epistemiczną pułapkę cyfrowych mediów 

Wobec tak naświetlonej sytuacji konieczne wydają się odpo-
wiednie działania edukacyjne. W tym zakresie proponuje się przede 
wszystkim edukację medialną, która poprzez wykształcenie odpo-
wiednich umiejętności i kompetencji prowadzić ma do osiągnięcia 
„medialnej piśmienności” (ang. media literacy), koniecznej by stać się 
autonomiczną i świadomą jednostką w nowym, cyfrowym środo-
wisku komunikacyjnym26. Jej modele obejmują najczęściej: 1) kry-
tyczną analizę mediów i tekstów medialnych, 2) kompetencje  
w posługiwaniu się mediami i tworzeniu przekazów medialnych,  
3) wiedzę o zagrożeniach wynikających z korzystania z mediów  
i sposobach ich uniknięcia. 

W kontekście tytułowego problemu najważniejszy wydaje się 
obszar krytycznej analizy (ang. digital critical literacy). W istocie  
obszar ten, pytając o „prawdę tekstu” medialnego i mechanizmy 
funkcjonowania medialnej infosfery, jest wycinkiem szerszego pola 
refleksji, które uznać można za bardziej uniwersalne i podstawowe 
– filozofii. Ta, oferując najszerszy z możliwych punktów widzenia 
oraz ponadczasowo aktualne „analogowe” kompetencje, okazuje się 
stanowić idealne dopełnienie edukacji medialnej. 
________________ 

25 E. Bendyk, Dyktatura kłamstwa, polityka i post-prawda, https://antymatrix.blog.po 
lityka.pl/2016/09/10/dyktatura-klamstwa-polityka-i-post-prawda/ [dostęp: 11.08. 
2018]. 

26 P. Tornero, J. Manuel, Study of the Current Trends and Approaches on Media  
Literacy in Europe, European Commision 2007, s. 10, http://www.gabinetecomunica 
cionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/study_media_literacy_in_ 
europe_0.pdf [dostęp: 11.08.2018]. 
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Jak wskazują doświadczenia pedagogów, nauczanie filozofii 
rozwija wiele istotnych z punktu widzenia współczesności kompe-
tencji. Dostrzega się, że filozofia kształtuje umiejętność krytycznego, 
logicznego i twórczego myślenia27. Kształci także samodzielność 
myślenia, lepsze rozumienie świata, ludzi i samego siebie, a także 
uwrażliwia moralnie. Cieszy zatem fakt, że 30 stycznia 2018 r. Mini-
ster Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, na mocy 
którego do oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych zostanie 
wprowadzona filozofia28. Wcześniej rzadko kiedy pojawiała się  
w szkolnym programie nauczania. W 2014 r. na ponad 14 tys. pla-
cówek nauczano jej jedynie w 214 placówkach, w tym jedynie w 18 
w zakresie rozszerzonym (240 godzin)29. 

Przeglądając podstawę programową kształcenia ogólnego szko-
ły średniej, zauważyć można, że w wymiarze podstawowym sta-
nowi ona jedynie historię filozofii starożytnej, co czyni ją mało uży-
teczną z punktu widzenia budowania krytycznej jednostki. 
Zdecydowanie lepiej prezentuje się podstawa rozszerzona. Obejmu-
je bowiem trzy uzupełniające się bloki: 

1) kulturę logiczną (I) – elementy semiotyki i teorii argumentacji, 
2) elementy historii filozofii (II) o nachyleniu kulturoznawczym – 

historia filozofii uwzględniająca przede wszystkim myślicieli 
lub prądy filozoficzne, 

3) wybrane problemy filozofii (III) – wprowadzenie do głów-
nych zagadnień, pojęć i stanowisk filozoficznych30. 

________________ 

27 Po co w szkole filozofia?, Portal Instytutu Badań Edukacyjnych, 18.06.2015, 
http://www.ibe.edu.pl/pl/biblioteka/11-media/aktualnosci-prasowe/498-po-co-w- 
szkole-filozofia [dostęp: 11.08.2018]. 

28 Podstawa programowa z filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych, Portal Filo-
zofuj, http://filozofuj.eu/podstawa-programowa-filozofii-etyki-dla-szkol-ponadpod 
stawowych-podpisana [dostęp: 11.08.2018]. 

29 Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2015, s. 3, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport- 
nauczanie-filozofii.pdf [dostęp: 11.08.2018]. 

30 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcą-
cego i pięcioletniego technikum z przedmiotu filozofia, http://filozofuj.eu/wp-content/ 
uploads/2018/02/podstawa-programowa-z-filozofii.pdf [dostęp: 11.08.2018]. 
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Zastanawiając się nad najlepszym modelem nauczania filozofii, 
który wespół z edukacją medialną stanowić miałby remedium na 
epistemiczną pułapkę cyfrowych mediów, należy zauważyć, że 
powyższy rozszerzony zakres kształcenia filozoficznego wymagał-
by pewnego uzupełnia oraz właściwego rozłożenia akcentów. 

Niezwykle potrzebny i właściwy jest blok pierwszy: kultura lo-
giczna obejmujący elementy semiotyki i teorii argumentacji. W prze-
kazie medialnym często dochodzi bowiem do nadużyć nie tylko  
w warstwie obrazu, ale też na poziomie języka, podczas wniosko-
wania i argumentowania. W rezultacie niewprawieni w chwyty 
retoryczne i sztukę manipulowania logiką wywodu widzowie dają 
się zwieść takiemu sofistycznemu przekazowi. Dlatego erystyka,  
a więc sztuka prowadzenia sporów, powinna stanowić również 
element treningu filozoficznego. Fakt ten został dostrzeżony przez 
inicjatorów projektów „Filozofia w akcji” i „Filozofia na co dzień”, 
w których erystyka stanowiła część programu nauczania31. 

Jednak najistotniejszy wydaje się obszar kształcenia filozoficz-
nego obejmujący główne zagadnienia, pojęcia i stanowiska filozo-
ficzne. W kontekście postawionego problemu wydaje się właściwe, 
by koncentrował się on na zagadnieniach epistemologicznych pyta-
jących o warunki poznania i to, co jest poznawane. Poza tekstami 
klasyków filozofii moduł ten powinien przybliżać zwłaszcza współ-
czesną refleksję z pola filozofii mediów, medioznawstwa i filozofii 
techniki. Są to bowiem przenikające się dyscypliny, które razem 
pozwalają uchwycić modus operandi stechnicyzowanego i zmediaty-
zowanego świata. 

W sytuacji kryzysu zaufania do instytucji wytwarzających wie-
dzę – nauki, istotne byłoby również ukazanie jej metodologicznych  
i społecznych podstaw. W tym zakresie niezastąpiona jest filozofia 
nauki, która ukazuje podstawowe metody i mechanizmy docho-
dzenia nauki do wiarygodnego poznania, a także jej społeczne uwa-
runkowania. 
________________ 

31 Filozofia w szkołach, Portal Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.uw. 
edu.pl/filozofia-w-szkolach [dostęp: 11.08.2018]. 
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Ważną składową procesu kształcenia winna być także krytyczna 
analiza szeroko rozumianych tekstów kultury. Teksty pisane, wer-
balne, audiowizualne stanowią bowiem nośniki społecznych dys-
kursów leżących u podstaw świadomości społecznej. Ich krytyczna 
analiza, zwłaszcza w zakresie konsumowanych masowo przez 
młodzież amatorskich produkcji wideo, seriali i gier komputero-
wych, pozwoliłaby dostrzec jakich wartości, ideologii czy postaw są 
one nośnikami, a w efekcie jaką rzeczywistość modelują. Jednocze-
śnie zaszczepiałoby to krytyczną postawę cechującą się programo-
wą nieufnością wobec wszelkich tekstów kultury, zwłaszcza kultu-
ry masowej. 

Wszystkie z powyższych obszarów przenikać musiałby etyczny 
imperatyw wychowania do wartości, jaką jest prawda, wiążący ją ze 
społeczną odpowiedzialnością jednostki oraz troską o dobro wspólne. 

Kształcenie filozoficzne w zaproponowanym kształcie, a wiec 
oparte o kulturę logiczną i erystykę, akcentujące zagadnienia epi-
stemologiczne w kontekście funkcjonowania mediów, ukazująca 
działanie nauki, krytycznie analizujące dyskursy tkwiące w tekstach 
audiowizualnych oraz wychowujące do wartości wydaje się ko-
niecznością naszych czasów. Realizowane masowo w systemie 
oświaty i kontynuowane na etapie szkolnictwa wyższego mogłyby 
w znacznym stopniu przyczynić się do przywrócenia rozum w prze-
strzeni publicznej i tym samym wyrwać nas z epistemicznej pułapki 
cyfrowych mediów. Ale na tak ekstensywną ich obecność w nakre-
ślonym kształcie przyjdzie nam z pewnością jeszcze długo poczekać. 
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Dynamiczny rozwój mediów cyfrowych oraz ich obecność we 
wszystkich kluczowych sferach życia, łącznie z medyczną, psycho-
terapeutyczną i edukacyjną, wymagają nowego podejścia do kształ-
cenia kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych1. Wśród 
Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp) 
wyróżnia się 21, które reprezentują pięć obszarów kluczowych: 
informacje i analiza danych, komunikacja i współpraca, tworzenie 
treści cyfrowych, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów. 

Tabela 1. Kluczowe obszary kompetencji cyfrowych oraz powiązane z nimi umie- 
 jętności 

Obszar TYPY umiejętności 

Informacje i analiza danych 
Wyszukiwanie, przeszukiwanie, filtrowanie danych 
i informacji oraz cyfrowych treści; ocena ich warto-
ści oraz zarządzanie nimi 

Komunikacja i współpraca 

Interakcja poprzez cyfrowe technologie; dzielenie 
się informacjami oraz ich wykorzystanie; obywatel-
skie działanie za ich pośrednictwem; współpraca, 
posługiwanie się netykietą; zarządzanie cyfrową 
tożsamością 

Tworzenie treści cyfrowych 
Rozwijanie treści cyfrowych; łączenie i obróbka 
cyfrowych danych, copyrighty i licencje; progra-
mowanie 

Bezpieczeństwo 
Ochrona sprzętu, prywatnych danych, prywatności, 
zdrowia i samopoczucia; środowiska 

Rozwiązywanie problemów 

Rozwiązywanie technicznych problemów; identyfi-
kacja potrzeb oraz technologicznych wymogów; 
kreatywne użycie cyfrowych technologii; identyfi-
kacja luk w cyfrowych kompetencjach 

Źródło: opracowano na podstawie: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/DIGCOMP-
FINAL-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf [dostęp: 23.06.18] 

________________ 

1 A. Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013; A. Ogonowska, Kompe-
tencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej, „Studia de Cultura” 2016, nr VIII(2), 
s. 14-26. 
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Nowych kontekstów dla tych badań dostarcza cyberpsycholo-
gia, nowa hybrydyczna subdyscyplina psychologii, która zajmuje 
się wieloaspektowym badaniem złożonych relacji człowieka z tech-
nologią2. Ich efekty są widoczne zarówno w sferze behawioralnej, 
jak i na poziomie poznawczym czy neurobiologicznym3. 

Tabela 2. Przykłady wpływu mediów 

Typ wpływu mediów Przykład zjawiska 

Wpływ społeczny widoczny 
w zachowaniu 

Rozhamowanie 

Wpływ poznawczo-behawio-
ralny 

Dezinformacja w mediach wpływa na postawy i za-
chowania oraz poznawcze reprezentacje zjawisk 

Wpływ neurobiologiczny 

Stymulowanie lub brak takiej stymulacji aktywizu-
je lub dezaktywizuje konkretne struktury w mó-
zgu; wpływa na stan obwodów funkcjonalnych 
odpowiadających za określone procesy poznawcze 
i językowo-komunikacyjne 

Źródło: opracowanie własne 

Wyróżnione efekty można także analizować na trzech głównych 
poziomach: makro – czyli przez pryzmat zjawisk charakterystycz-
nych dla współczesnej cywilizacji medialnej; mezo – w kontekście 
procesów i fenomenów, określających konkretną grupę użytkowni-
ków mediów, i mikro – w odniesieniu do czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych warunkujących funkcjonowanie konkretnej jed-
nostki. 

________________ 

2 A. Ogonowska, Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018; J. Suler, Psychology of the digital age, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 2016. 

3 M. Spitzer, Jak uczy się mózg?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 



96 AGNIESZKA OGONOWSKA 

Tabela 3. Trzy poziomy analizy wpływu mediów na człowieka i powiązane z nimi  
 zjawiska 

Poziom analizy Przykładowe zjawiska 

Poziom makro 
Globalizacja, post-prawda, sfingowane informacje (ang. fake 
news); hybrydyczne gatunki i formaty medialne; media jako 
posttradycyjne instytucje edukacji 

Poziom mezo 

Bańki informacyjne charakterystyczne dla współczesnych 
wspólnot dyskursywnych, pozorna dywersyfikacja źródeł 
informacji; udział grup w tradycyjnych i nieformalnych typach 
edukacji online i offline 

Poziom mikro 
Preferowane media. Style poznawcze, formy komunikacji; 
wpływ najbliższego środowiska na kompetencje medialne, 
cyfrowe, informacyjne jednostki 

Źródło: opracowanie własne 

W tym ostatnim kontekście (idiograficznym), warto jednocze-
śnie zauważyć, iż w cyberpsychologii badamy relacje człowieka  
z mediami w różnych paradygmatach: medycznym (biologicznym), 
filozoficznym (antropologicznym), poznawczym (kognitywnym), 
rozwojowym oraz na ich przecięciu. Nie sposób również uniknąć 
odniesień do badań medioznawczych, pedagogicznych czy komu-
nikologicznych, a nawet logopedycznych. Bardzo popularne, 
zwłaszcza w badaniach zachodnich i krajowych, jest podejście po-
znawczo-rozwojowe czy neurobiologiczno-edukacyjne, głównie  
w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej4. 
________________ 

4 J. Cieszyńska-Rożek, Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci  
w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty 
kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2014, s. 11-22; J. Juszczyk-Rygałło, Nowe media a kształt wczesnej 
edukacji, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red.  
A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 51-62; 
A. Rygałło, Czy szkoła może być cyfrowa?, [w:] Człowiek-Technologia-Media. Konteksty 
kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2014, s. 23-35. 
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Interfejsy różnych technologii nie tylko pośredniczą w kontak-
tach społecznych, ale rzeczywistość wirtualna staje się często jedyną 
„przestrzenią społecznego kontaktu”, nawet w takich obszarach, 
które pierwotnie bazowały na bezpośredniej interakcji: leczeniu, 
diagnozie, kształceniu czy udzielaniu wsparcia duchowego5. E-usługi 
współegzystują ze swoimi tradycyjnymi odpowiednikami, ale efek-
tywne z nich korzystanie wymaga dynamicznego rozwoju społe-
czeństwa demokracji komunikacyjnej6 oraz minimalizowanie skali 
cyfrowego wykluczenia7. Badania przeprowadzone w 2014 r. pokazu-
ją, iż liczba osób dotkniętych tym zjawiskiem w Polsce sięga 12 mln8. 

Technologia staje się także integralnym elementem ludzkiego 
ciała, a wspomagając biologiczne funkcjonowanie organizmu, zara-
zem monitoruje jego funkcje, poziom sprawności i parametry psy-
chofizjologiczne. Na podstawie tych informacji podmioty ze-
wnętrzne i instytucje podejmują decyzję w sprawie rozwoju, życia, 
pracy i wielu instytucjonalnych świadczeń, związanych z jednostką 
„scyborgizowaną”. Skrajnie negatywne efekty tego wpływu zostały 
sportretowane w brytyjskim serialu „Black Mirror”9 oraz w polskim 
jego „odpowiedniku”, znanym jako „Czarne lustro”. 
________________ 

5 A. Pasikowska, Dialog z wirtualnym i wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia 
i poprawy zdrowia psychicznego, [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy  
i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2013, s. 231-248; J. Zając, Własne dobro czy prawdziwa pomoc? Przykłady 
nowych form zachowań pomocnych za pośrednictwem, [w:] Współczesna psychologia me-
diów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek , Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 211-230. 

6 A. Ogonowska Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, 
Towarzystwo Naukowe: Societas Vistulana, Kraków 2003. 

7 D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagno-
za Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Vizja 
Press&IT, Warszawa 2009, s. 281-309. 

8 J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilow-
ska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Katalog Kompetencji Cyfrowych, https://cppc.gov.pl/ 
wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf [dostęp: 
25.12.2018]. 

9 G. Wójcik, Rzeczywistość nie istnieje…? Media i nowoczesne technologie w społe-
czeństwie przyszłości na przykładzie serialu „Black Mirror”, „Studia de Cultura” 2016,  
nr VIII (2), s. 27-36. 
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„Organiczny”, „cielesny” kontekst dla mediów cyfrowych two-
rzy również sztuka nowych mediów „skonfigurowana” z body ar-
tem. Te nowe zastosowania medyczne i artystyczne zmieniają spo-
łeczny stosunek do nowych technologii oraz ich obecności w życiu 
człowieka. Media, także w sensie bardzo materialnym, redefiniują 
nasz stosunek do tożsamości, autonomii czy wolności10. Istotnym 
wymiarem nowych kompetencji medialnych jest w tym kontekście 
także wypracowanie nawyku ustawicznego namysłu nad miejscem 
mediów w naszym życiu (antropocentryczne ich „pozycjonowanie”). 

Jednocześnie zmienia się stosunek ludzi do wytworów różnych 
technologii: z czysto przedmiotowego i instrumentalnego w pod-
miotowy i nacechowany humanistycznie11. Technologie wywołują  
u człowieka postawę empatii, współczucia, zaangażowania, często 
mimo świadomej deklaracji, iż reprezentują one porządek rzeczy,  
a nie natury (świata ożywionego). Umysł ludzi poszukuje w huma-
niodalnych designach odpowiednika ludzkiego gatunku, z którym 
można nawiązywać nie tylko kontakt rzeczowy i celowy, ale także 
zawiązywać przymierze intelektualne, moralne i uczuciowe. Wy-
miar afektywny staje się nową przestrzenią relacji człowiek – tech-
nologia; człowiek – komputer; człowiek – interfejs12. 

Zmiany te mają niebagatelny wpływ na strategie i formy kształ-
cenia w społeczeństwie digitalnym. W coraz większym stopniu 
wykorzystuje się tzw. przyjazne interfejsy, sztuczną inteligencję 
oraz humanoidalne roboty13. Język nowych mediów staje się pod-
________________ 

10 J. Suler, Psychology of the digital age, Cambridge University Press, Cambridge 
2016; I. Connolly, Self and identity in cyberspace, [in:] An introduction to cyberpsycholo-
gy, ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New 
York 2016, s. 45-56; U. Woźniak, Tożsamość w narracjach internetowych, „Studia de 
Cultura” 2016, nr VIII (2), s. 71-84. 

11 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 2000. 

12 A. Errity, Human-Computer Interaction, [in:] An introduction to cyberpsychology, 
ed. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – New York 
2016, s. 241-256. 

13 A. Errity, op. cit., s. 271-285. 
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stawowym kodem komunikowania społecznego, w przestrzeniach 
medialnych ( i wirtualnych) oraz poza nimi. 

Poważnym problemem dla rozwoju osobistego oraz zagroże-
niem dla budowy społeczeństwa obywatelskiego jest narastająca 
liczba dezinformacji w mediach tradycyjnych i nowych mediach, 
które stają się podstawą podejmowania decyzji politycznych i kon-
sumpcyjnych14. Szybkiemu dostępowi do różnych treści medial-
nych oraz do narzędzi służących produkcji różnych obiektów me-
dialnych nie towarzyszy wzrost kompetencji informacyjnych, 
medialnych, cyfrowych. Użytkownicy na różnym poziomie rozu-
mieją i posługują się aktywnie tym nowym językiem mediów. 

Proponowane rozwiązania edukacyjne (edukacja formalna, nie-
formalna, kształcenie ustawiczne) nie spełniają jak dotąd pożąda-
nych celów, gdyż nie są one dostosowane do potrzeb i możliwości 
(poznawczych, rozwojowych) poszczególnych grup docelowych. 
Potencjalni beneficjenci takich usług nie są także systemowo zmo-
tywowani do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, infor-
macyjnych i cyfrowych; często nie dostrzegają oni związku między 
nimi a jakością własnego życia i codziennego funkcjonowania. 

Poza tym o konieczności podnoszenia tychże umiejętności, wie-
dzy i kompetencji powinno się mówić językiem korzyści, a nie ko-
nieczności czy nakazów, oraz wiązać tą sferę z różnymi wyzwa-
niami właśnie codziennego życia i pełnionymi przez konkretną 
jednostkę rolami społecznymi (rodzinnymi, obywatelskimi, zawo-
dowymi itp.). 

Dostępność do nowych technologii, czyli istnienie społeczeń-
stwa zinformatyzowanego, nie oznacza, że ludzie mają motywację  
i gotowość, by z nich korzystać. Warto przyjrzeć się tym barierom, 
zwłaszcza że znaczna część z nich ma charakter mentalny. 

Samowykluczenie się z procesu przyswajania wiedzy i kompe-
tencji medialnych, cyfrowych, informacyjnych z kolei przekłada się 
na rozwój takiej sfery publicznej, w której społeczne poznanie i in-
________________ 

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC 
0236&from=EN [dostęp: 25.06.2018]. 
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dywidualne reprezentacje poznawcze rzeczywistości bazują na 
postprawdzie i sfingowanych informacjach. Ta dezinformacja oraz 
brak właściwych kompetencji determinują zjawisko cyfrowego wy-
kluczenia, budują społeczeństwo nie-wiedzy, dalekie od standar-
dów dojrzałej demokracji oraz postaw tolerancji i humanizmu. 

Tymczasem ponowoczesne kompetencje medialne w XXI w. 
powinny być sprofilowane do nowych technologii, które funkcjonu-
ją zarówno jako przestrzeń edukacyjna, jak i powszechnie dostępne 
repozytorium wiedzy oraz narzędzi kształcenia. Język nowych me-
diów oraz architektura sieci mapuje ludzkie myślenie o rzeczywi-
stości oraz formy działania w ramach cywilizacji medialnej. Doty-
czy to zwłaszcza pokoleń, które urodziły się świecie nowej generacji 
mediów interaktywnych, wirtualnych, hipertekstualnych i konwer-
gentnych15. 

Współcześnie nowe media, które stanowią podstawę e-usług  
i zmedityzowanej komunikacji społecznej, bazują na tylko na wzro-
ku, słuchu i dotyku osobno, lecz odwołują się do wszystkich zmy-
słów jednocześnie, by potęgować wrażenie immersji, teleobecności; 
uczynić złudzenie „bycia” i „działania” w wirtualnej przestrzeni na 
poziomie doświadczenia indywidualnego. Rzeczywistość wirtualna 
i rozszerzona, podobnie jak inne media oparte na przyjaznych inter-
fejsach, zmieniają stosunek człowieka do samych technologii, które 
w wielu kontekstach sytuacyjnych stają się „przezroczyste”. Nie 
uświadamiając sobie ich obecności, nie poddajemy również refleksji 
ich rzeczywistego wpływu na formy informacji i strategie między-
ludzkiej komunikacji. 

Uczymy się lubić technologie, z którymi współpracujemy. Czu-
jemy się zagubieni, gdy nagłą awaria pozbawi nas możliwości  
dostępu do zasobów czy możliwości kontaktu z innymi poprzez 
media społecznościowe. Doceniamy fakt, iż rozwiązania technolo-
giczne są doskonale dopasowane do naszych potrzeb, dlatego coraz 
________________ 

15 L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2006; H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych me-
diów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 
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chętniej traktujemy je jako rozszerzenia naszego ciała i naszych 
możliwości społecznych czy poznawczych. 

Z coraz większym zaufaniem podchodzimy również do różnych 
form cyborgizacji naszego ciała, którego istotą, jak wspomniano 
wcześniej, jest to, że technologia wspomaga i monitoruje nie tylko 
jego procesy (jak np. kardiowerter-defibrylator, ICD), ale także 
umożliwia naszą geolokalizację (jak podskórne chipy). Stajemy się 
stopniowo, ale w coraz większej skali organicznym trybem, zaledwie 
biologicznym, choć niepozbawionym inteligencji, ogniwem ogrom-
nej technologicznej infrastruktury, zwanej cywilizacją medialną. 

Technologia, wyposażona w mechanizmy samodoskonalące się, 
samouczące, staje się coraz samodzielniejsza, wyzwalając się stop-
niowo, ale i systematycznie spod kontroli człowieka. Inteligentne 
rozwiązania, oparte na sztucznej inteligencji oraz symulatorach 
mowy, pozwalają uzyskać efekt (złudzenie) pełnej humanoidyzacji 
mediów. Te ostatnie przestają być tylko pośrednikami w komunika-
cji społecznej, a stają się głównymi rozgrywającymi. Ich „racjonal-
ność”, wyzbyta ludzkiej afektywności czy poczucia moralności, 
pozwala im szybko podejmować decyzję w oparciu o ciągle rozwi-
jające się algorytmy i dane. Sposób przetwarzania BIG Data niedo-
stępny do ludzkiego umysłu – technologiom informacyjnym nie 
nastręcza zbyt dużo problemów. Uzyskujemy – dzięki ich niezwy-
kłym mocom obliczeniowym – zestawy analiz w różnych konfigu-
racjach jednocześnie. 

Zapamiętywanie i przetwarzanie danych przestało być szczy-
towym osiągnięciem ludzkiego umysłu. Przestaje nim być także 
mowa oraz umiejętność posługiwania się językiem symbolicznym. 
Rola komunikacji bezpośredniej ulega zmniejszaniu się na rzecz 
posługiwania się nowymi językami komputerowymi oraz rozumie-
nia logiki i infoestetyki mediów. Technologia i te nowe języki in-
formatyczne „kolonizują” przestrzeń i strategie ludzkiego myślenia 
o naszym własnym doświadczeniu społecznym i intrapsychicznym. 

Uczenie się, postrzegane jako kluczowa aktywność życiowa 
człowieka, prowadzi nie tylko do obserwowalnych zmian w za-
chowaniu, ale także neurobiologicznych i neurochemicznych, obej-



102 AGNIESZKA OGONOWSKA 

mujących funkcjonowanie CUN, i to już w skali 1-2 pokoleń. Do-
chodzi zatem do przemian w strukturze i budowie mózgu, które 
przekładają się na preferowane formy komunikacji społecznej16. 

Uczenie się i nabywanie nowych kompetencji kluczowych w co-
raz mniejszym stopniu kojarzone jest z edukacją formalną. Internet  
i nowe media mobilne stają się nie tylko posttradycyjną instytucją 
edukacji, ale – obok mowy, pisma i druku – wyznaczają całkowicie 
nowy paradygmat komunikacji społecznej17. Wpływają w coraz 
większym stopniu na edukację formalną, by wymienić e-learning, 
edukację hybryduczną/mieszaną czy MOOCs (ang. Massive Open 
Online Courses). Na przykładzie tej ostatniej formy widać wyraźnie, 
jak kultura WEB 2.0/Web 3.0 determinuje formę kształcenia no-
wych generacji jej użytkowników i producentów treści. Jeśli zestawi-
my sobie idee xMOOCs i cMOOCs, zmiana paradygmatu w eduka-
cji (z tradycyjnego w ponowoczesny) staje się jeszcze widoczniejsza. 
W tym drugim przypadku to uczący się decydują o celach kształce-
nia oraz formach edukacji, zaś nauczyciel organizuje sam proces  
i monitoruje jego efektywność. 

Rozwój neuronauki, w sprzężeniu z cybernetyką, automatyką, 
robotyką, genetyką oraz badaniami nad sztuczną inteligencją, po-
zwolił zidentyfikować zasoby i procesy poznawcze niezbędne do 
rozwoju kompetencji cyfrowych, medialnych i informacyjnych. Naj-
czytelniejszą i najbardziej przekonującą propozycją w tym obszarze 
jest taksonomia digitalna Blooma. Wyróżniono w niej sześć kluczo-
wych aktywności, którym podporządkowane są m.in. konkretne 
operacje umysłowe. Całość uporządkowana jest na linii wyznacza-
nej przez dwa skrajne wymiary: „umiejętności intelektualne wyż-
szego rzędu” (HOTS, ang. Higher Order Thinking Skills) oraz niższe-
go rzędu (LOTS, ang. Lower Order Thinkin Skills).  
________________ 

16 T.H.D. Parsons, Cyberpsychology and the Brain, Cambridge University Press, 
Cambridge 2017. 

17 M. Palmer, The Internet as an educational space, [in:] An introduction to cyberpsy-
chology, red. I. Connolly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, Routledge, London – 
New York 2016, s. 194-208. 
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W stronę dziecka 

Istotnym zadaniem współczesnych reformatorów edukacyjnych, 
którzy zajmują się praktyczną stroną edukacji medialnej, jest spro-
wadzenie wcześniejszych ustaleń związanych z diagnozą cywiliza-
cyjną i opisem stanu mediów do pewnych konkretów. Warto roz-
ważyć to zagadnienie w odniesieniu do najbardziej bezbronnego 
odbiorcy treści i użytkownika niektórych technologii, jakim jest 
dziecko. Jest to tym bardziej zasadne, iż wzrasta dynamicznie rynek 
produktów medialnych adresowanych do grupy wiekowej 2,5-7 lat, 
a wiele z nich posługuje się marketingowo sprawdzonym hasłem: 
„produktu edukacyjnego”. W wielu przypadkach nie bierze się pod 
uwagę, przy ich projektowaniu, rzeczywistych możliwości poznaw-
czych dziecka w tym wieku, nie wspominając o jego kompetencjach 
medialnych, cyfrowych i informacyjnych. 
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Jeśli wykorzystać semiotyczne myślenie, każdy taki produkt 
powinien zawierać w sobie odbiorcę wirtualnego, implikowanego 
przez autora i realizatora określonej koncepcji medialnej (zarów- 
no w postaci technologii, jak i przekazu medialnego). Aby zoba-
czyć, na ile występuje kompatybilność między możliwościami 
poznawczymi dziecka a wymaganiami stawianymi przez produkt, 
należy dokonać specyficznej analizy obu tych czynników. W od-
niesieniu do dziecka proponuję wykorzystać jedno z popularniej-
szych narzędzi stosowanych w diagnozie psychologicznej i logo-
pedycznej. 

Test SON-R (2,5-7)18, o którym mowa, składa się z sześciu pod-
testów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego. 
Umożliwia on przeprowadzenie diagnozy preferencji zadań pra-
wopółkulowych i lewopółkulowych oraz obliczenie wieku rozwo-
jowego dziecka dla każdej funkcji oraz ilorazu inteligencji. To na-
rzędzie diagnostyczne, które pozwala obliczyć wiek umysłowy 
badanego dla pięciu funkcji psychicznych oraz iloraz inteligencji  
w grupie dzieci mówiących oraz w grupie dzieci z zaburzeniami 
komunikacji językowej. Badanie każdej sfery rozpoczyna się od 
zadań przeznaczonych dla dzieci dwuletnich, co daje możliwość 
sprawdzenia funkcjonowania dziecka od 24. miesiąca życia. 

Test SON-R bada takie funkcje poznawcze, jak: 
1) umiejętność dokonywania kategoryzacji, 
2) analizę i syntezę wzrokową na materiale atematycznym 

(symbolicznym), 
3) analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym, 
4) koncentrację i pamięć bezpośrednią, 
5) grafopercepcję. 

________________ 

18 Test skierowany do dzieci od 2,5. do 7. roku życia. W praktyce diagnostyczne 
najczęściej jest on wykorzystywany do badania dzieci, u których rozwój mowy nie 
przebiega prawidłowo lub mających kłopoty w nauce czytania. Autorzy: Snijders-
Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap Laros. 
Użytkownicy testu: psychologowie, logopedzi. Normy dla tekstu mają charakter 
międzynarodowy. 
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Tabela 4. Funkcje poznawcze oraz powiązane z nimi umiejętności 

Funkcje  
poznawcze 

Szczegółowe umiejętności w odniesieniu do zadań 

Kategoryzacja 

Przetwarzanie symultaniczne i sekwencyjne; aktywizacja działania obu 
półkul mózgu; gotowość uczenia się pojęć językowych; umiejętność do-
strzegania podobieństw i różnic między obiektami; analogii; dokonywania 
transferu wiedzy oraz strategii rozwiązywania zadań na nowy materiał 

Analiza i synteza 
wzrokowa (mate-
riał atematyczny) 

Sekwencyjne przetwarzanie i aktywizacja lewej półkuli mózgu; umiejęt-
ność linearnego porządkowania informacji i sekwencyjnego prezentowania 
go; porządkowanie materiału od lewej do prawej, naśladowanie zacho-
wań, w działań na konkretnych elementach 

Analiza i synteza 
wzrokowa (mate-
riał tematyczny) 

Przetwarzanie symultaniczne informacji i aktywizacja prawej półkuli; 
określenie poziomu umiejętności naśladownictwa; koncentracji wzrokowo-
ruchowej; poziom syntezy różnorodnego materiału 

Koncentracja i pa-
mięć bezpośred-
nia 

Sterowanie uwagą własną oraz koncentracja na zadaniu; rozumienie in-
strukcji pozawerbalnej; pamięć bezpośrednia, samodzielne poszukiwanie 
sposobów rozwiązywania zadań 

Grafopercepcja 

Naśladowanie i współdziałanie, wykonywanie sekwencyjnych ruchów 
precyzyjnych, aktywizacja lewej półkuli mózgu. Uzyskane wyniki pozwa-
lają określić gotowość do naśladowania mowy, koordynację wzrokowo-
ruchową; percepcję wzrokową, sprawność manualną 

Opracowano na podstawie: http://www.testresearch.nl/sonr/sonr257manual.pdf [do-
stęp: 23.0618] 

Wszystkie wymienione funkcje poznawcze odgrywają istotną 
rolę w rozumieniu i interpretacji przekazów medialnych. Począt-
kowo (w wieku 2,5-4 lat) dziecko przykładowo identyfikuje ulubio-
ny program, rozpoznaje bohaterów, potrafi (werbalnie i niewerbal-
nie) wyrażać wobec nich różne emocje i postawy. Do trzeciego roku 
życia młody odbiorca jest bardzo podatny na cechy formalne prze-
kazów, np. dynamiczny montaż czy głośną muzykę. To właśnie te 
bodźce (audio)wizualne wywołują u niego odruch orientacyjny. 
Koncentrując swoją uwagę na wyrazistych elementach komunikatu, 
dziecko ma problem w bardziej analitycznym rozumieniem jego 
treści, zwłaszcza że przekaz nieustannie się zmienia na ekranie. 
Rolą opiekuna jest stopniowe budowanie i rozwijanie tej umiejętno-
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ści poprzez wspólną analizę poszczególnych fragmentów przekazu 
i, o ile jest to możliwe, nawiązywanie do pozamedialnych doświad-
czeń dziecka. W ten sposób uczy się ono, iż świat medialny w ja-
kimś fragmencie jest reprezentacją świata rzeczywistego. W umyśle 
dziecka tworzy się stopniowo idea reprezentacji. Dzięki rozmowom 
medialnym z dorosłymi, odbiorca w tym wieku uczy się także do-
strzegać różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi przekazami; 
zaczyna również dostrzegać je między różnymi mediami (np. bajką 
w książeczce i bajką filmową). 

W wieku 4-6 lat dziecko stopniowo uczy się rozpoznawać 
schematy gatunkowe, rozumie związki przyczynowo-skutkowe, 
identyfikuje relacje między bohaterami. Potrafi także intuicyjnie  
i z wykorzystaniem doświadczenia medialnego przewidywać rozwój 
akcji (5,5-7. rok życia). Dziecko w tym wieku odtwarza także w for-
mie zabaw tematycznych lub symbolicznych te sekwencje z filmów 
czy bajek, które najbardziej utkwiły mu w pamięci, także z uwagi 
na swój „ciężar emocjonalny”, zarówno pozytywny, jak i negatyw-
ny. Dziecko powyżej 6. roku życia rozwija stopniowo umiejętność 
decentracji poznawczej, co umożliwia mu spojrzenie na rzeczywi-
stość medialną „oczami innej postaci”. 

Bezpośrednie interakcje (w przestrzeni offline) umożliwiają tak-
że naśladowanie zachowań medialnych opiekunów, którzy na tym 
etapie rozwoju dzieci powinni aktywnie pośredniczyć w tych kon-
taktach (jako modele pożądanych zachowań, inicjatorzy różnych 
aktywności medialnych oraz „tłumacze” rzeczywistości online). Psy-
chologowie w tym kontekście piszą o różnych rodzajach i funkcjach 
mediacji19. Reasumując, rozwój kompetencji medialnych dziecka  
w odniesieniu do przekazów o charakterze audiowizualnym prze-
biega do siódmego roku życia według następujących etapów: 

– poziom reakcji orientacyjnych, 
– poziom wyodrębniania z przekazu poszczególnych elemen-

tów znaczących (np. przedmiotów, postaci), 
________________ 

19 A. Kołodziejczyk, Media w życiu rodziny. Rodzaje mediacji korzystania z mediów, 
[w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogo-
nowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 49-70. 
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– poziom łączenia elementów w większe całości znaczące (np. 
zgodnie z zasadą ich formalnego podobieństwa), 

– poziom rozumienia relacji między elementami oraz prostych 
narracji (np. opartych na związkach przyczynowo-skutkowych 
lub przynależności do określonego zbioru obiektów – katego-
ryzacja), 

– poziom odtwarzania niektórych medialnych sytuacji lub na-
śladowania zachowań medialnych bohaterów w zabawie (naj-
pierw indywidualnie, potem we współpracy z innymi dziećmi), 

– poziom rozumienia idei reprezentacji, tzn. związku między 
fragmentem przekazu a fragmentem rzeczywistości zewnętrznej, 

– poziom identyfikowania różnic i podobieństw (formalnych, 
treściowych) między różnymi przekazami, 

– poziom świadomego zarządzania uwagą i aktywna koncen-
tracja na różnych elementach przekazu, w tym na kontekście 
społecznym, w którym działają bohaterowie, 

– poziom umiejętności stosowania wskazówek/instrukcji z prze-
kazu do działania w realnym środowisku, 

– poziom przewidywania rozwoju akcji na podstawie wcze-
śniejszego doświadczenia medialnego. 

Jak widać z tego syntetycznego opisu, kompetencje medialne roz-
wijają się na bazie różnych funkcji poznawczych. Nie jest to jednak 
proces automatyczny. Wymaga ogromnego zaangażowania ze stro-
ny opiekunów, których zadaniem jest kształtowanie od samego 
początku właściwych postaw i zachowań wobec mediów. Domowa 
edukacja medialna staje się podstawą pożądanych aktywności medial-
nych, które sprzyjają m.in. rozwojowi krytycznego myślenia i umiejęt-
ności radzenia sobie z dezinformacją na kolejnych etapach rozwoju. 
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Koncepcja analizy transakcyjnej (w skrócie AT) zdobywa coraz 
to większą popularność wśród osób zajmujących się problematyką 
związaną z edukacją. Teoria ta daje badaczowi do dyspozycji przej-
rzyste pojęcia oraz gotowe do wykorzystania narzędzia. Dzięki jej 
zastosowaniu możemy przyjrzeć się m.in. specyfice relacji pomię-
dzy poszczególnymi podmiotami analizowanej rzeczywistości, ich 
postawom życiowym, zaobserwować i zidentyfikować gry interper-
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sonalne i wiele innych, istotnych elementów. Nic zatem dziwnego, 
że edukacyjna analiza transakcyjna to obecnie jedna z głównych 
gałęzi AT, która bardzo dynamicznie się rozwija. W Częstochowie, 
na Uniwersytecie Huminiastyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza, 
działa Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej1, które-
go członkiem jest m.in. autor niniejszego artykułu. Inspiracją do 
jego powstania stała się potrzeba uporządkowania i usystematyzo-
wania tego, co w zakresie wykorzystania AT w analizie problema-
tyki związanej z edukacją medialną udało się osiągnąć w ciągu 
ostatnich kilku lat. Jedną z pierwszych prób połączenia przysło-
wiowego ognia z wodą, czyli teorii powstałej na potrzeby psychote-
rapii, jaką jest analiza transakcyjna, z tematyką funkcjonowania 
człowieka w świecie nowych mediów był artykuł autora opubliko-
wany w roku 2011. W rozważaniach tam zawartych wskazano na 
możliwe obszary wykorzystania terminologii oraz narzędzi jakie 
dostarcza AT w analizie problematyki komputeryzacji procesu 
kształcenia2. Był to wówczas jeszcze przede wszystkim zbiór pomy-
słów, z których jakaś część w ciągu kolejnych lat została zweryfi-
kowana lub wykorzystana. Warto zatem teraz spojrzeć na nie z per-
spektywy zebranych doświadczeń i tym samym ocenić, które z nich 
udało się zrealizować, które się nie sprawdziły i wymagają korekt  
i przemyśleń, a które nadal czekają na realizację. 

Aby jednak dobrze zrozumieć rozważania zawarte w dalszej 
części artykułu, warto najpierw przywołać najważniejsze założenia 
analizy transakcyjnej. Przy czym będzie to jedynie bardzo ogólny 
zarys. Po pierwsze trudno zaprezentować szczegóły rozbudowanej 
koncepcji, która rozwija się od połowy XX w. w jednym, ograniczo-
nym objętościowo artykule, a po drugie istnieje cały szereg warto-
ściowych publikacji w tym zakresie, do których warto odesłać tych 
czytelników, którzy szerzej zainteresują się poruszaną tu tematyką  
________________ 

1 Więcej na stronie Zespołu: http://eat.ujd.edu.pl [dostęp: 15.08.2018]. 
2 Z. Łęski, Zarys problematyki komputeryzacji kształcenia w perspektywie analizy 

transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, red. J. Jagieła, Wydawnictwo im.  
S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011,  
s. 140–153. 
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i zechcą wykorzystywać AT w swojej pracy naukowej. Mowa tu np. 
o pozycjach autorstwa twórcy analizy transakcyjnej Erica Berne3,  
o podręczniku Analiza transakcyjna dzisiaj Iana Stewarta oraz Vanna 
Joinesa4, pracy zbiorowej Analiza transakcyjna w edukacji pod redak-
cją Jarosława Jagieły5 czy też, wydawanym przez wspomniany  
powyżej Zespół Badawczy, roczniku „Edukacyjna Analiza Trans-
akcyjna”6. 

Za podstawę analizy transakcyjnej uważa się analizę struktural-
ną. Bez jej znajomości nie da się zrozumieć większości założeń tej 
koncepcji oraz zastosować jej czy to w praktyce edukacyjnej, czy  
w działalności naukowo-badawczej. Zgodnie z jej założeniami każ-
dy z nas posiada trzy podstawowe stany Ja: Rodzica, Dorosłe- 
go oraz Dziecko. W uproszczeniu – pierwszy z nich odpowiada za  
te myśli, uczucia i działania, których źródłem są przekazy rodzi-
cielskie. Działając z tej pozycji, kierujemy się zwykle gotowymi  
i sprawdzonymi wzorami, normami i zasadami. Również tu będą 
umiejscowione uczucia związane chociażby z troską i opiekuńczo-
ścią. Dziecko z kolei jest stanem odzwierciedlającym naturalność, 
spontaniczność, radość, kreatywność, ale jednocześnie – strach czy 
egoizm. Natomiast Dorosły odpowiada za działania, myśli i uczucia 
osoby dorosłej – rozsądnej, myślącej logicznie, analizującej, podej-
mującej konstruktywne decyzje itp7. W każdym momencie wystę-
pujemy z poziomu jednego z naszych stanów Ja, a przełączanie 
pomiędzy nimi określa się terminem kateksji (cathesis). Niemożliwe 

________________ 

3 Zob.: E. Berne, W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994. 

4 Zob.: I. Stevart, V. Joines. Analiza transakcyjna dzisiaj, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 2017. 

5 Analiza transakcyjna w edukacji, red. J. Jagieła, Wydawnictwo im. S. Podobiń-
skiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011. 

6 Czasopismo dostępne na stronie internetowej: https://czasopisma.ujd.edu. 
pl/index.php/EAT [dostęp: 15.08.2018]. 

7 E. Berne, Seks i kochanie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1994,  
s. 81-82; I. Stewart, V. Joines, Analiza transakcyjna dzisiaj, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 2017, s. 13-19. 
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przy tym jest kateksjonowanie dwóch stanów jednocześnie8. Oczy-
wiście powyższy opis to jedynie zarys tego, czym jest analiza struk-
turalna i może budzić wątpliwości, czy nie jest on zbyt uproszczo-
ny, aby móc rzetelnie odzwierciedlać funkcjonowanie człowieka  
w danej chwili. Dlatego też w analizie transakcyjnej dokonujemy 
dalszych podziałów. Mamy do dyspozycji analizę funkcjonalną,  
w której w obrębie Rodzica wyróżniamy Rodzica Normatywnego 
oraz Opiekuńczego, a w obrębie Dziecka – Wolne i Przystosowane9. 
Z kolei w analizie strukturalnej drugiego stopnia wyróżniamy do-
datkowe stany Rodzica, Dorosłego i Dziecka w obrębie głównych 
stanów Ja Rodzic oraz Ja Dziecko. I tak uzyskujemy np. Dorosłego 
w Rodzicu czy Dziecko w Rodzicu itd10. Rozpoznanie profilu ko-
rzystania ze swoich stanów Ja przez jednostkę dostarcza nam bar-
dzo wielu istotnych informacji o źródłach jej myśli, uczuć i zacho-
wań, a przypadku pojawienia się sytuacji problemowej, pozwala  
na podjęcie skutecznych działań diagnostycznych oraz profilak-
tycznych. Dodatkowo mamy tu do dyspozycji egogramy, czyli 
kwestionariusze badające funkcjonowanie człowieka w stanach Ja. 
Dostępne są zarówno takie, które ukierunkowane są na analizę 
funkcjonalną, jak i takie, które biorą pod uwagę analizę strukturalną 
drugiego stopnia. 

Kolejne ważne pojęcie zawarte jest w samej nazwie koncepcji 
analizy transakcyjnej. Mowa tu mianowicie o transakcjach. Termi-
nem tym E. Berne określił jednostkę stosunków międzyludzkich. 
Nawiązując relację z drugim człowiekiem (np. poprzez komunikat 
werbalny, lub niewerbalny), wysyłamy bodziec transakcyjny. Od-
powiedź na bodziec określa się mianem reakcji transakcyjnej11. 
Bodźce i reakcje transakcyjne przebiegają pomiędzy stanami Ja. 

________________ 

8 A. Pierzchała, Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z perspektywy analizy 
transakcyjnej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Czę-
stochowie, Częstochowa 2013, s. 36. 

9 I. Stewart, V. Joines, op. cit., s. 27-40. 
10 Ibidem, s. 41–55. 
11 E. Berne, W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 21. 
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Będąc w pozycji Dorosłego, z tego właśnie poziomu wyślemy ko-
munikat i skierujemy go zapewne do stanu Ja Dorosły drugiego 
człowieka, oczekując tym samym rzeczowej i logicznej odpowiedzi. 
Jeśli ją uzyskamy, będziemy mieli do czynienia z transakcją równo-
ległą (komplementarną), która sprzyja efektywnemu komunikowa-
niu się i w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko pojawienia się 
sytuacji konfliktowej. Innym przykładem takiej właśnie transakcji 
jest np. zabawa (Dziecko – Dziecko) albo ktoś posłusznie wykonują-
cy polecenia innej osoby (Rodzic – Dziecko). Jeśli jednak reakcja 
wyjdzie z innego stanu Ja niż ten, do którego została skierowana 
(i/lub trafi do innego), wtedy mówimy o transakcjach skrzyżowa-
nych. Reakcja transakcyjna może być wtedy niespójna w stosunku 
do bodźca i niezgodna z oczekiwaniami, co w konsekwencji gene-
rować może sytuacje konfliktowe12. 

Analiza transakcyjna zajmuje się również wpływem, jaki mogą 
mieć przekazy ważnych dla nas osób oraz zbierane w ciągu życia 
doświadczenia, na nasze codzienne funkcjonowanie oraz podejmo-
wane decyzje. Mówi się w takim wypadku o analizie skryptu ży-
ciowego, czyli inaczej – ukrytego scenariusza życia. Jest to swoisty 
program życiowy, który zaczyna się kształtować od momentu na-
rodzin, a w dorosłym życiu jest realizowany w kontekście społecz-
nym. Człowiek odgrywa role bohaterów, prześladowców, ofiar, 
poszukując zarazem partnerów do komplementarnych i drugo-
rzędnych ról. Skryptem objęte są przy tym nie tylko jednostki, ale 
też grupy społeczne, rodziny czy nawet całe narody13. Z perspek-
tywy edukacyjnej analizy transakcyjnej bardzo ciekawym zagad-
nieniem jest skrypt szkoły jako instytucji. Jego analiza może pomóc 
w zrozumieniu przyczyn oporu przed zmianą form oraz metod 
pracy dydaktycznej stosowanych przez nauczycieli14. Sama analiza 

________________ 

12 Ibidem, s. 21-25. 
13 M. James, D. Jongeward, Narodzić się, by wygrać, Dom wydawniczy REBIS, 

Poznań, 2003, s. 103–105. 
14 A. Pierzchała, Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szko-

ły, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2017, nr 6, s. 107-117. 
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skryptu jest zadaniem niezwykle trudnym i zwykle dokonywana 
jest w trakcie procesu psychoterapeutycznego. Mówiąc o skrypcie, 
mamy jednak do czynienia również z nakazami skryptowymi, które 
w znacznym stopniu determinują podejmowane przez jednostkę 
(lub grupę czy instytucję) działania. Należą do nich: 

1. Bądź doskonały. 
2. Bądź silny. 
3. Staraj się. 
4. Sprawiaj przyjemność (innym). 
5. Spiesz się15. 
Każdy z powyżej wymienionych nakazów przejawia się w po-

staci sekwencji działań, które można obserwować i poddawać ana-
lizie, a które zarazem mogą również determinować pewne obszary 
oraz sposoby naszego funkcjonowania również w cyberprzestrzeni. 

Bezpośrednio z koncepcją skryptu w analizie transakcyjnej wią-
że się pojęcie pozycji życiowych. Odnosi się ono do tego, jaki jest 
nasz stosunek do siebie i otoczenia. Mamy tu do czynienia z możli-
wością przyjęcia jednej z czterech spośród następujących pozycji 
oraz odpowiadających im interakcji społecznych: 

1. Ja jestem OK, Ty jesteś OK – współdziałanie (pozycja zdrowa). 
2. Ja nie jestem OK, Ty jesteś OK – unikanie (pozycja depresyjna). 
3. Ja jestem OK, Ty nie jesteś OK – odrzucanie (pozycja paranoi-

dalna). 
4. Ja nie jestem OK, Ty nie jesteś OK – bezradność (impas). 
Skrypt dorosłego człowieka oparty jest na jednej z powyższych 

pozycji, ale jednostka nie pozostaje w niej przez cały czas. W zależ-
ności od sytuacji, relacji z otoczeniem, mogą się one zmieniać16. 

Ostatnim, wartym wspomnienia w perspektywie wykorzystania 
analizy transakcyjnej na gruncie edukacji medialnej terminem są 
gry transakcyjne. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to se-
ria ukrytych transakcji, które zakończyć się mają uzyskaniem przez 
jedną ze stron korzyści psychologicznej. Każda jest pewnym proce-

________________ 

15 I. Stewart, V. Joines, op. cit., s. 198. 
16 Ibidem, s. 154-155. 
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sem posiadającym początek, kulminację i zakończenie oraz zawiera 
pewną „pułapkę”, w którą złapana zostaje druga strona procesu 
komunikacji. J. Jagieła zwraca uwagę, iż są one zwykle rodzajem 
mechanizmu obronnego ludzi, którzy poszukują wsparcia i uznania 
własnej wartości, ale zarazem nie wierzą, iż mogą to otrzymać  
w szczery i otwarty sposób17. 

Jak opisane powyżej zagadnienia można odnieść do problema-
tyki edukacji medialnej? W tym miejscu warto przywołać badania 
przeprowadzone pod koniec XX w. przez Byrona Reevesa oraz 
Clifforda Nassa. W szeregu eksperymentów wykazali oni, że czło-
wiek w kontakcie z mediami (a przede wszystkim z komputerem) 
ma tendencję do zachowania się w sposób bardzo zbliżony do tego, 
jak zachowuje się w typowych relacjach międzyludzkich. W książ-
ce, w której opublikowali wyniki swoich badań, wraz z wnioskami, 
jakie z nich płyną, napisali wręcz o przypisywaniu zdobyczom 
technologii cech, które zwykliśmy traktować jako typowo ludzkie. 
Warto w tym miejscu zacytować bezpośrednio słowa autorów: 

Ludzkie reakcje pokazują, że media są czymś więcej niż tylko narzę-
dziami. Media traktowane grzecznie, mogą wtargnąć w naszą prze-
strzeń osobistą, mogą posiadać osobowość, która pasuje do naszej, mo-
gą być członkami zespołu i uaktywniać stereotypy związane z płcią. 
Media mogą wywoływać reakcje emocjonalne, wymagać koncentracji 
uwagi, zagrażać nam, wpływać na pamięć i zmieniać pojęcia tego co 
naturalne. Media są pełnymi uczestnikami naszego świata społecznego 
i rzeczywistego18. 

Taki punkt widzenia w pierwszym momencie wydaje się być 
mocno dyskusyjny i kontrowersyjny. Jeśli jednak przyjrzymy się 
praktyce naszego codziennego obcowania ze zdobyczami nowych 
technologii, trudno nie przyznać autorom racji. Ile razy zdarzało 
________________ 

17 J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kiel-
ce 2004, s. 121. 

18 B. Reeves, C. Nass. Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 2000, s. 294. 
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nam się złościć na komputer, poganiać go albo być mu wdzięcznym 
za dobrze wykonane zadanie? Czy podobne emocje wyrażamy wo-
bec innych, używanych przez nas narzędzi? B. Reeves i C. Nass 
piszą o „osobowości mediów”. Oczywiście urządzenia same z siebie 
takowej nie posiadają. Czy jednak nie może być tak, że użytkownik 
faktycznie przypisuje im jakieś cechy osobowości w chwili, gdy  
z nich korzysta, niejako projektując na nie swoje w tym zakresie 
oczekiwania albo obawy? Czemu wśród osób wykształconych znaj-
dziemy takie, które nie wyobrażają sobie życia bez technologii oraz 
takie, którzy podchodzą do niej lękowo? Wydawałoby się, że być 
może głównym czynnikiem determinującym takie postawy może 
być wiek, ale czy rzeczywiście? W świetle konieczności odpowiedzi 
na tak zadane pytania, opisane wcześniej pojęcia analizy transak-
cyjnej mogą się okazać (i okazują się) niezwykle przydatne. 

Na początku niniejszego opracowania wspomniano o artykule, 
który był niejako inspiracją do napisania tego tekstu. Autor przy-
glądał się w nim możliwościom wykorzystania przytoczonych 
również w niniejszym opracowaniu pojęć analizy transakcyjnej  
w badaniach związanych z edukacją medialną, a konkretnie z anali-
zą relacyjnego charakteru kontaktu człowiek – nowe media. Skoro 
bowiem według badań B. Reevesa i C. Nassa przypisujemy kompu-
terom jakąś osobowość, to może przypisujemy im także jakąś struk-
turę stanów Ja? A jak już wspomniano, do ich badania mamy w AT 
dostępne narzędzia zwane egogramami. Może też to, jak traktujemy 
nowe media, zależy w jakimś stopniu od naszych dominujących 
nakazów skryptowych czy też pozycji życiowych. W końcu może 
obecność komputera w naszym otoczeniu determinuje pojawienie 
się nowych, specyficznych gier transakcyjnych. W ciągu tych kilku 
lat, które minęły od publikacji tamtego artykułu, pojawiły się opra-
cowania teoretyczne oraz kilka inicjatyw badawczych, które w nie-
wielkim stopniu pozwalają na odpowiedź na część z powyższych 
wątpliwości. W 2016 r. ukazała się drukiem monografia autora ni-
niejszego artykułu pt. Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? 
Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej. Zawiera ona 
m.in. wnioski z badań, w których podjęto próbę analizy przypisy-
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wanej komputerowi przez użytkownika struktury stanów Ja. Wy-
korzystano w tym celu odpowiednio dopasowany egogram przy-
miotnikowy autorstwa J. Jagieły19. Próba badawcza objęła 196 osób. 
Wyciągnięte wnioski były w pewnym stopniu zaskakujące. Spo-
dziewano się zależności pomiędzy celem i sposobem korzystania  
z komputerów a przypisywanymi urządzeniom stanami Ja. Prze-
widywano również, że zdobycze technologii nie otrzymają od ba-
danych pełnej struktury. Zakładano, że osoby, które te urządzenia 
wykorzystują głównie do pracy, przypiszą im przede wszystkim 
Dorosłego, a ci, którzy się głównie bawią – Dziecko. Tymczasem 
okazało się, że respondenci, niezależnie od czasu, celu czy sposobu 
korzystania z urządzeń, przypisali im strukturę, która w znacznej 
mierze odpowiada tej, jaką sami posiadają. Można wręcz stwier-
dzić, iż pojawiła się wyraźna tendencja do „uczłowieczania” ma-
szyn20. Stanowi to przy tym potwierdzenie wspomnianych wcześniej 
wniosków, jakie wyciągnęli ze swoich eksperymentów B. Reeves  
i C. Nass. 

Wspomniana w powyższym akapicie publikacja to przykład 
wykorzystania analizy strukturalnej. Wyciągnięte wnioski mówią 
nam o zjawisku projektowania na maszynę podobnej struktury sta-
nów Ja, jaką sami się posługujemy, ale o relacji człowiek – nowe 
technologie mówi już niewiele. W tym celu konieczne byłoby doko-
nanie analizy transakcji, co jest już niewątpliwie znacznie trudniej-
szym zadaniem. W pewnym zakresie podjęła się go Aanna Pierz-
chała w artykułach: Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać 
komunikację na forach internetowych z punktu widzenia Analizy Transak-
cyjnej21 oraz Po dwóch stronach ekranu, czyli wirtualne relacje interper-
________________ 

19 Z. Łęski, Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji  
w języku analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akade-
mii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 115-123. 

20 Ibidem, s. 63-65, 111. 
21 A. Pierzchała, Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać komunikację na forach 

internetowych z punktu widzenia Analizy Transakcyjnej, [w:] Oblicza internetu. (Re)de-
finowanie sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010, s. 104-119. 
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sonalne w perspektywie analizy transakcyjnej22. Autorka podjęła próbę 
jakościowej analizy wpisów na internetowych forach dyskusyjnych 
pod kątem identyfikacji obszarów Ja, z którego uczestnik rozpoczy-
nał interakcję, oraz charakterystyki rodzaju wysyłanego komunikatu 
(zanalizowano łącznie 506 wpisów). Dominującym stanem okazał 
się Dorosły, poza forum poświęconym polityce, gdzie przodował 
Rodzic oraz forum dla samotnych, gdzie transakcje najczęściej roz-
poczynano z poziomu Dziecka23. Powyższe opracowania skupiają 
się jednak na transakcjach zachodzących pomiędzy użytkownikami 
za pośrednictwem nowych technologii. Oczywiście komunikowanie 
się w cyberprzestrzeni ma swoją specyfikę i znacząco różni się od 
tego, z jakim mamy do czynienia w świecie rzeczywistym. Znacznie 
łatwiej tu wyrażać emocje, wpadać w gniew czy wbudować wypo-
wiedzi, których w „realu” byśmy nie sformułowali. Zwracała na to 
uwagę Paticia Wallace w swojej Psychologii Internetu już na początku 
XXI w.24. Niemniej jednak wciąż pozostaje otwartym pytanie o spe-
cyfikę transakcji pomiędzy użytkownikiem a komputerem. Wciąż 
czekamy tu na interesujące inicjatywy badawcze i będące ich wyni-
kiem publikacje. 

Kolejne przedstawione w niniejszej publikacji pojęcie analizy 
transakcyjnej to skrypt oraz pozycje życiowe. Do tej pory drukiem 
ukazał się jedynie artykuł analizujący wpływ skryptu na korzysta-
nie z komputerów od strony teoretycznej25. Obecnie jest jednak już 
w procesie wydawniczym monografia autora niniejszej publikacji, 
________________ 

22 A. Pierzchała, Po dwóch stronach ekranu, czyli wirtualne relacje interpersonalne  
w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni 
wirtualnej – teoria i praktyka. Prace naukowe GWSP, red Ewa Golbik-Madej, Gliwicka 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2016, s. 117-128. 

23 Ibidem, s. 124. 
24 P. Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005,  

s. 147-206. 
25 Z. Łęski, A. Pierzchała, Życie w grze czy gra w życie. Rola skryptu życiowego  

w kształtowaniu postaw graczy, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury 
globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. N. Dębowska,  
M. Walachowska, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 
2014, s. 55-63. 
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która dotyka m.in. tej właśnie problematyki. W świetle przeprowa-
dzonych na jej potrzeby badań (objęto nimi 394 osoby w wieku od 
14 do 29 lat) nie zaobserwowano żadnych istotnych zależności po-
między takimi zmiennymi, jak: stosunek emocjonalny do nowych 
mediów, samoocena własnych umiejętności korzystania z nich czy 
cel oraz częstotliwość, z jaką badani po nie sięgają, a dominującymi 
dla użytkownika nakazami skryptowymi czy też jego pozycją ży-
ciową. Należy jednak podkreślić, iż respondentami byli przedsta-
wiciele młodego pokolenia, dla których komputer i internet to jed-
nocześnie codzienność i konieczność. Stąd też temat ten nadal 
pozostaje otwarty do dalszych eksploracji badawczych w innych 
grupach wiekowych. Warto przy tym wspomnieć, iż wspomniane 
badania przyniosły bardzo interesujący wniosek odnośnie do klasy-
fikacji tak zwanych Generacji Y oraz Generacji Z. Uzyskane wyniki 
podają powyższy podział w wątpliwość. Przedstawiciele Generacji 
Y (starsi – urodzeni między rokiem 1985 a 1999) nie różnią się od 
przedstawicieli Generacji Z (młodsi – urodzeni w roku 2000 i póź-
niej) ani w zakresie struktury stanów Ja, ani nakazów skryptowych, 
ani pozycji życiowych. Nie zaobserwowano też żadnych istotnych 
różnic w sposobie, celu i częstotliwości korzystania z nowych tech-
nologii. Należy przy tym podkreślić, iż brakowało do tej pory rze-
telnych opracowań badawczych na ten temat, a opinie wspomnia-
nych powyżej pokoleń i różnic pomiędzy nimi kształtowane były 
przede wszystkim na podstawie domniemań i tez publikowanych 
w popularnych portalach internetowych. 

Niezwykle ciekawym zagadnieniem wydaje się być koncepcja 
gier transakcyjnych w kontekście edukacji medialnej. Pojawienie się 
nowych mediów mogło zainicjować pojawienie się nowych gier 
pomiędzy użytkownikami, np. klasyczna gra – moje lepsze niż two-
je – może teraz dotyczyć posiadanego smartfona i wydaje się, że jest 
często obserwowana pomiędzy użytkownikami różnych marek  
i producentów. Powstaje też pytanie, czy komunikując się w świecie 
cyberprzestrzeni, nie mamy większej tendencji do inicjowania gier  
z innymi ludźmi niż w świecie rzeczywistym. Warto też zwrócić 
uwagę, że pojawiły się też prawdopodobnie gry nawiązywane bez-
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pośrednio pomiędzy człowiekiem a medium. Nietrudno wyobrazić 
sobie użytkownika, który celowo manipuluje poziomem trudności 
gry komputerowej lub oprogramowania edukacyjnego w celu udo-
wodnienia sobie, że jest w czymś dobry albo wręcz przeciwnie – że 
się do czegoś nie nadaje. Niestety ten temat wciąż czeka na zarówno 
teoretyczne, jak i empiryczne opracowania. 

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule, 
warto odnieść się bezpośrednio do problematyki edukacji medial-
nej. Niewątpliwie mamy obecnie do czynienia z istotnymi brakami 
w tym zakresie – zarówno wśród młodszego, jak i starszego poko-
lenia. Wskazują na to nie tylko obserwacje otaczającej nas rzeczywi-
stości i naszego funkcjonowania w świecie mediów, ale też wyniki 
badań związanych choćby z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży  
w internecie, jakie cyklicznie prowadzi wiele jednostek i organizacji 
(na przykład NASK26). Być może lepsze poznanie specyfiki naszego 
kontaktu z nowymi mediami jest kluczem do podniesienia efek-
tywności działań edukacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie. 
A tu analiza transakcyjna daje badaczom bardzo duże możliwości. 
Jednocześnie, jak wynika z zaprezentowanych w niniejszym artykule 
treści, potencjał, jaki niesie AT, jest wciąż niewykorzystany. Inicjatyw 
empirycznych jest wciąż zbyt mało, aby sprostać zarówno możliwo-
ściom, jakie niesie omawiana koncepcja, jak i potrzebom generowa-
nym przez współczesne czasy i dynamiczny rozwój nowych techno-
logii. Należy zatem wyrazić nadzieję, iż niniejszy tekst stanie się dla 
wielu badaczy inspiracją i zachętą, aby sięgnąć po analizę transak-
cyjną i przy jej pomocy postarać się lepiej poznać specyfikę funkcjo-
nowania człowieka w kontakcie z nowymi technologiami. 
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that despite the mentioned rich offer of digital tools and the promotion of creative 
attitudes, digital media, in particular global social media, are dominated by atti-
tudes of re-production related both to common re-distribution of existing content 
(sharing, copying and pasting, etc.), and even limiting creativity entirely (likes, 
tags). The remarks made are compared to opinions of digital media researchers and 
neurobiologists indicating on the one hand the weakening/ dissolution of the recep-
tion of content by digital media (the negative effect of multi-tasking), and on the 
other hand, the supersaturation of emotions related to the reception of content (neg-
ative influence of computer games). In conclusion, attention is turned to the necessi-
ty of establishing in contemporary communicators (on all levels of education) of 
digital communication competences, in particular the promotion of creative atti-
tudes related to these competences. 

KEY WORDS: education, multimedia, culture, digital technologies, digital humani-
ties, creativity 
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Specyfika złożoności komunikacyjnej początku XXI w., wpływa-
jąca w sposób bezpośredni na postawy kreatywne cyfrowych ko-
munikatorów1, związana jest ze współistnieniem w życiu codzien-
nym dwóch podstawowych dzisiaj systemów komunikacyjnych: 
analogowego, związanego z praktykami i narzędziami komunika-
cyjnymi wynikającymi z pierwotnego werbalnego i niewerbalnego 
porządku wzrokowo-słuchowego realizowanego interpersonalnie  
i pośrednio z wykorzystaniem mediów analogowych i cyfrowego, 
związanego wyłącznie z praktykami i narzędziami wywodzącymi 
się z świata technologii informatycznych (cyfrowych). Oba porządki 
odmiennie regulują i organizują sposoby i formy komunikowania 
się zaś różnice są tak zasadnicze, że jedyną de facto dominującą dzi-
siaj (choć przejściową według wspomnianego wcześniej Kurzweila) 
formułą komunikowania się ludzi2 jest komunikacja hybrydowa 
polegająca na nieustannym przechodzeniu/przełączaniu się komu-
nikatorów pomiędzy obydwoma systemami (przykładem tej „schi-
zofrenii komunikacyjnej” jest jednoczesne współistnienie osób, 
zwłaszcza tak zwanych osób publicznych, jako bytu fizycznego  
i medialnego bytu wirtualnego)3. 

________________ 

1 Określenia komunikator cyfrowy używam dla opisu osoby uczestniczącej  
w procesie komunikacji za pośrednictwem nowych mediów cyfrowych zarówno  
w formie nadawcy (komunikator aktywny) jak i odbiorcy (komunikator pasywny) 
komunikującej się zarówno z innymi osobami jak i maszynami. Aktywny komu-
nikator cyfrowy to także osoba, która świadomie tworzy/przetwarza/udostępnia 
treści cyfrowe zaś pasywny komunikator cyfrowy to osoba wyłącznie odbiera- 
jącą treści udostępnione przez innych użytkowników sieci. W specyficznych przy-
padkach możemy mówić np. o responsywnym i nieresponsywnym cyfro- 
wym komunikatorze pasywnym – nieresponsywnym odbiorcą jest na przykład 
bierny widz odtwarzanego poprzez internet filmu zaś responsywnym odbiorcą 
będzie osoba, która aktywnie uczestniczy w takiej projekcji (np. korzysta z funkcji 
narzędzia, przewija, pauzuje, komentuje i ocenia poprzez wbudowane narzę- 
dzia itp.). 

2 Choć przyznać należy, że od początku istnienia maszyny próbują komuniko-
wać się z ludźmi w systemie analogowym a w rzeczywistości XXI w. komunikacja 
ta ma formułę coraz bardziej autonomiczną. 
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Język nowym mediów, czyli w kreatywność  

w granicach kodu 

O ile dość łatwo jest zrozumieć ekonomiczne źródła dyna-
micznej ekspansji technologii informatycznych i nowych mediów 
cyfrowych, to nieco trudniejsze wydaje się wyjaśnienie społecznej 
popularności mediów cyfrowych skutkującej ich powszechnością  
i wszechobecnością w życiu społecznym i kulturalnym XXI w. Dość 
powiedzieć, że w ciągu nie więcej niż 20 lat (od połowy lat 90. XX w. 
do około roku 2015) technologie cyfrowe całkowicie przemodelowa-
ły współczesną kulturę popularną, czyniąc z przekazów niszowych, 
typowych np. dla komiksu lub gier komputerowych, przekaz main-
streamowy w skali globalnej, wpływający na zbiorową świadomość 
kulturową. Jedne z najprostszych źródeł takiego stanu rzeczy kryją 
się we wspomnianej ekonomii (zmiana cyfrowa się po prostu opła-
ca4), ale także w naturze człowieka – jeśli coś jest tanie i proste 
(również w odbiorze) to szybko staje się popularne i powszechne 
stając się dobrem wspólnym. Działają tu dwa podstawowe prawa: 
pierwsze jest dziełem Kopernika-Greshama i mówi, że gorszy (tań-
szy w produkcji) pieniądz wypiera lepszy5. Drugie generalne prawo 
streścił w filmie „Rejs” Marek Piwowski ustami inżyniera Mamonia, 

________________ 

3 Zob. M. Wobalis, Hybrydowy podręcznik multimedialny narzędziem czytania tek-
stów kultury, [w:] Teksty kultury w szkole, red. B. Myrdzik, L. Tymiakin, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 377-386; L.W. Zacher, 
Refleksje o ideologii cyfrowego świata, [w:] L.W. Zacher, Nasza cyfrowa przyszłość. Na-
dzieje – ryzyka – znaki zapytania, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezy-
dium PAN, Warszawa 2012, s. 115; S. Puppel, The human communication orders and 
the principle of natural language sustainability, „Oikeios Logos” 2012, nr 9, s. 9-10. http:// 
www.keko.amu.edu.pl/sites/default/files/oikeios_logos_nr9.pdf [17.08.2018]. 

4 Jednym z tysięcy przykładów redukcji kosztów dzięki rewolucji cyfrowej mo-
że być proces modernizacji technologii odtwarzania filmów w kinach z kosztow-
nych (i niebezpiecznych) odtwarzaczy celuloidowych taśm szpulowych na radykal-
nie tańsze i bezpieczniejsze nośniki cyfrowe. 

5 Prawo to uwzględnia nawet magazynowanie „wyższej” kultury. https://pl. 
wikipedia.org/wiki/Prawo_Kopernika-Greshama [dostęp: 3.09.2018]. 
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które głosi, że najbardziej podobają się te piosenki (czyli teksty kul-
tury), które już wcześniej się poznało6. Oba te prawa mają kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia XXI-wiecznej skonwertowanej kultury, 
którą na potrzeby niniejsze pracy określę mianem kultury imitacji7. 
To, co dawniej wydawało się niszowe i lokalne, w dzisiejszych cza-
sach staje się powszechne i globalne, to, co podobało się wąskiej 
grupie odbiorców, dzięki internetowi staje się masowe (często igno-
rując kryteria estetyczne, etyczne czy prawne). Jak wykażemy za 
chwilę, kluczowe znaczenie dla natychmiastowego i globalnego 
rozpowszechnienia się kultury cyfrowej ma przede wszystkim sama 
specyfika budowy języka nowych mediów i ścisłe powiązanie prze-
kazu cyfrowego z nośnikiem technologicznym. 

Podstawowym budulcem każdego przekazu cyfrowego jest bit 
jako najmniejszy znacznik informacji, który nie dość, że nie ma for-
my fizycznej to w dodatku jedynie określa stan napięcia elektrycz-
nego w zamkniętym układzie elektronicznym. Od lat 50. XX w.  
za Claudem Shannonem możemy więc określić zarówno sposób 
wirtualnego „łączenia” pojedynczych bitów w większe porcje in-
formacji, przekazywania ich poprzez różnorodne łącza, a w końcu 
przetwarzania ich w struktury uproszczone algorytmicznie (skom-
presowane) zgodnie z zasadami entropii informacyjnej. Niezależnie 
jednak od całego sztafażu technologicznego komunikacji cyfrowej, 
tym, co konstytuuje istnienie cyfrowego bytu, jest wyłącznie ten 
wymieniony wyżej stan napięcia elektrycznego: albo owo napięcie 
jest (1), albo go nie ma (0). Tym samym każda bardziej złożona for-
ma informacji w formie obrazu, dźwięku, tekstu, filmu, gry kompu-
________________ 

6 „Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już  
raz słyszałem. Po prostu. No… To… Poprzez… No reminiscencję. No jakże może 
podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę”. https://pl.wikiquote.org/ 
wiki/Rejs [dostęp: 3.09.2018]. 

7 Imitacja: 1. „przedmiot nieoryginalny, powtarzający cechy wzorca, wykonany 
na ogół z materiału tańszego lub gorszej jakości; duplikat, falsyfikat, kopia, podrób-
ka”; 2. odtwórcze działanie mające na celu dokładne powtórzenie cech wzorca; 
imitowanie, imitatorstwo, naśladownictwo. Online: https://sjp.pl/imitacja [dostęp: 
3.09.2018]. 
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terowej zawiera w sobie ten sam składnik – 0 lub 1 w formie zwie-
lokrotnionej przez odpowiedni dla danej formy kod. Bit postrzega-
ny metaforycznie jest więc dla świata cyfrowego tym, czym dla 
świata fizycznego jest najprostsza cząsteczka – różnica polega jed-
nak na tym, że pierwsze jest wyłącznie wirtualnym stanem zaś dru-
gie zawsze materialnym konstruktem złożonym z dwóch lub więcej 
atomów. Uwaga powyższa, dotycząca fizyczności bytu materialne-
go, wydaje się konieczna dla zrozumienia najistotniejszych ograni-
czeń cyfrowego środowiska, w którym realizowane są współczesne 
cyfrowe praktyki komunikacyjne (w tym twórcze). Środowisko to 
jest bowiem zawsze: a) wirtualne – „istnieje” w przestrzeni urzą-
dzenia elektronicznego i tylko poprzez urządzenie tego typu jest 
dostępne, b) technologiczne – „istnieje” wyłącznie poprzez urzą-
dzenia korzystające z infrastruktury opartej na technologii elek-
trycznej, c) umowne – reprezentacja zmysłowa bytu wirtualnego 
postrzegalna przez człowieka jest zawsze zależna od narzędzia 
transmitującego, a więc dla różnych odbiorców może mieć różną 
formę, d) zamknięte – przekaz zawsze ograniczony jest możliwo-
ściami urządzeń oraz założeniami zapisanego kodem algorytmu. 
Idąc dalej, każda komunikacyjna forma działania w takim ograni-
czonym środowisku posiadać będzie te dwie zasadnicze wady 
wrodzone: jedna wynikać z konieczności pełnego zanurzenia się  
w jednym tylko środowisku (nie da się połączyć bitu i cząsteczki  
i nie da się jednocześnie być analogowym i cyfrowym), druga zaś 
wynikać będzie z konieczności stosowania całkowicie odmiennych 
narzędzi poruszania się w danej przestrzeni (nie da się przenieść 
rzeczywistości cyfrowej do świata materialnego bez użycia techno-
logii zależnych od prądu elektrycznego). 

Wymieniono generalne ograniczenia przestrzeni komunikacyj-
nej odbiorcy/twórcy w ramach rzeczywistości cyfrowej. Kolejne 
wynikają z samej konstrukcji przekazu cyfrowego o czym obszernie 
pisał m.in. Lev Manovich. Autor Języka nowych mediów8 wyodrębnił 

________________ 

8 L. Manovich, Język nowych mediów, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 
2012. 
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pięć zasad, które charakteryzują/opisują nowe cyfrowe media: re-
prezentację numeryczną, modularność, wariacyjność, automatyzację 
oraz transkodowanie kulturowe. Każda z cech nowych mediów – 
jeśli przyjrzymy im się pod kątem wpływu na postawy kreatywne, 
odgrywa istotne znaczenie dla powstawania i form realizowania 
cyfrowych praktyk twórczych. 

Opisywane przez Manovicha zasady konstytutywne języka no-
wych mediów mają swoje źródło w ich reprezentacji numerycznej, 
a więc opisywanej już wyżej cyfrowości przekazu. Przekaz nume-
ryczny, niezależnie od tego, czy powstał bezpośrednio w narzędziu 
cyfrowym, czy został do tego narzędzia przeniesiony poprzez digi-
talizację, zawsze opisywać będzie świat językiem bitów i niczym 
więcej. Biorąc pod uwagę, że każdy obiekt nowych mediów (tekst, 
obraz, dźwięki, wideo) można zapisać matematycznie w kodzie 
maszynowym, można go w niezwykle prosty sposób poddać ob-
róbce algorytmicznej przez dowolnej klasy cyfrowe urządzenie  
obliczeniowe. Najczęściej spotykanymi zabiegami tego typu są np. 
automatyczna poprawa kontrastu lub nasycenia kolorów fotografii, 
zmiana głośności dźwięku, tempa odtwarzania filmu, wielkości 
czcionki9. 

Ważną z cech nowych mediów, wynikającą bezpośrednio z nu-
meryczności, jest ich modularność, oznaczająca zjawisko konstruo-
wania przekazu z niezależnych od siebie części, na które składają 
się kolejne grupy innych niezależnych części, aż do poziomu niepo-
dzielnych elementów przekazu cyfrowego (takich jak np. piksele  
w obrazie). Taka konstrukcja przekazu sprawia, że w bardzo łatwo 

________________ 

9 Por. N. Negroponte, Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Książ-
ka i Wiedza, Warszawa 1997. Współcześnie jesteśmy w stanie przechowywać (ma-
gazynować) zdigitalizowane kopie analogowych informacji zapisanych na różnych 
nośnikach od kilku do nawet kilkuset lat bez żadnej straty; zob. T. Bliski, Pamięć 
nośniki i systemy przechowywania danych, WNT, Warszawa 2008; D. Witczak, K. Sob-
kowiak, Problemy przechowywania danych cyfrowych w bibliotekach, „Elektroniczne 
czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014,  
nr 5, http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/70/69 
[dostęp: 20.06.2017]. 
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można dokonać ingerencji (przetworzenia, usunięcia, zamiany)  
w ramach poszczególnych elementów przekazu, nie wpływając na 
strukturę całości. Modularność spotykamy najczęściej edytorstwie 
fotografii cyfrowej (usuwanie błędów, korygowanie wyglądu), re-
klamie, sztuce cyfrowej. W związku z tym, że istnieją dziesiątki 
aplikacji umożliwiających tego rodzaju edycję, jest to także bardzo 
popularna metoda szybkiego wyrażania opinii w formie obrazko-
wej (tzw. memy). W muzyce modularność odpowiada za umożli-
wienie twórcom swobodnego miksowania (mieszania) i remikso-
wania (ponownego mieszania) ścieżek dźwiękowych. W studiach 
nagraniowych oraz profesjonalnych laboratoriach filmowych dzięki 
modularności możliwe staje się cyfrowe naprawianie, czyszczenie 
(tzw. remasterowanie) zniszczonych lub uszkodzonych analogo-
wych nagrań lub filmów10. 

Kolejną ważną z punktu widzenia medialnej kreatywności cechą 
nowych mediów jest ich wariacyjność. Oznacza ona wielość moż-
liwych do utworzenia wersji cyfrowego obiektu, niezależnie od jego 
formatu, wielkości czy zawartości. Jak wskazuje Manovich, żaden 
cyfrowy obiekt nie jest czymś ustalonym raz na zawsze – zawsze 
może bowiem istnieć w wielu odmiennych od siebie wersjach czyli 
wariacjach. Multiplikacja wersji jest operacją z założenia niezwykle 
prostą dla urządzeń informatycznych (bo jest maszynowa) i polega 
na powielaniu elementów kodu. W tym kontekście liczba kopii, 
wersji, wariantów może być teoretycznie nieskończona11. 

Z opisanymi wyżej cechami nowych mediów cyfrowych dosko-
nale wiąże się możliwość maszynowej automatyzacji, która spra-
wia, że każde działanie odnoszące się do ingerencji w kod (stwo-
rzenie kodu, przetworzenie kodu, dystrybucja kodu) może zostać 
wspomożone pełną automatyzacją (tzw. niskopoziomową zarzą-
dzaną przez funkcję aplikacji) ograniczoną wyłącznie możliwo-
ściami technicznymi urządzenia. Dzięki automatyzacji i odpowied-
nio skonstruowanemu algorytmowi program komputerowy, siłami 

________________ 

10 L. Manovich, op. cit., s. 95-97. 
11 Ibidem, s. 102-114. 
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technologii informatycznej, może samodzielnie wykonać za czło-
wieka liczne czynności według założonego wcześniej schematu, 
m.in. wyostrzanie obrazu, usuwanie „szumów” w ścieżce dźwię-
kowej, nakładanie filtrów, efektów itp. Tak też działać może ma-
szyna/program komputerowy, które za człowieka może tworzyć 
formy artystyczne – maszyna taka sama może zbierać dane (np.  
w ulubionej kolorystyce lub tematyce) i przetwarzać obrazy/dźwię-
ki/teksty, tworząc całkowicie nowe wariacje. Taki program istnieje 
w rzeczywistości i nazywa się (dość symbolicznie) „Painting Fool”. 
Stworzony został przez Simona Coltona w roku 2006, a jego „dzia-
łalność artystyczna” polega na pozyskiwaniu wzorów/pomysłów/in-
spiracji z sieci Internet i tworzenia ich imitacji (z pomocą odpo-
wiedniego algorytmu). Najczęściej jednak „Painting Fool” w sposób 
losowy tworzy kolaże, abstrakcje czy różne wizualne kreacje imi-
tujące prawdziwą sztukę12. Stworzono również kilka robotów gra-
ficznych, nazywanych przez ich twórców „artystami”, których 
proces twórczy polega najczęściej na mechanicznym tworzeniu 
rysunku/obrazu z dostarczonego wzorca lub obrazu z kamery13. 

Ostatnią ważną cechą mediów cyfrowych, i najciekawszą  
z punktu widzenia cyfrowej humanistyki, jest transkodowanie (kul-
turowe), które Manovich określa mianem głębszej formy automaty-
zacji i wariacyjności14. Autor Języka nowych mediów zauważa, że 
________________ 

12 Aktualnie możliwe jest automatyzowanie wielu złożonych (wielostopniowych 
a więc wysokopoziomowych) czynności takich jak automatyczne sterowanie samo-
chodami, samolotami (umożliwiające już nie tylko przelot z punktu „a” do punktu „b” 
ale także start i lądowanie), urządzeniami przemysłowymi (samo zarządzające się 
roboty). Zagadnienia związane z robotyką a szczególnie tworzeniem robotów auto-
nomicznych (np. samochodów poruszających się bez udziału kierowcy) są w ostat-
nim szeroko komentowane zaś przykłady rozwiązań (np. samochody testowane 
przez firmę Google) wskazują, że takie produkty i usługi mają szansę stać się co-
dziennością w ciągu kilku najbliższych lat. Por. E. Jezierski, Dynamika robotów, Wy-
dawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006; W. Ulatowski, Sterowanie ruchem 
autonomicznie sterowanych pojazdów, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2004, nr 1. 

13 Robot artystą? „Blog wiedzy o nowych technologiach”, http://www.blogo 
tech.eu/index.php/1503-robot-artysta [dostęp: 3.09.2018]. 

14 L. Manovich, op. cit., s. 114-118. 
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skomputeryzowanie podzieliło media na obszar ściśle komputerowy 
oraz istniejący obok nich (ale i razem z nimi) realny obszar kulturo-
wy. W związku z tym, że te cyfrowe teksty kultury mogą być z ła-
twością kopiowane, multiplikowane, przetwarzane, rozpowszechnia-
ne i archiwizowane, bardzo szybko stają się także trwałym i żywym 
kontekstem dla kultury tradycyjnej (analogowej). Obie przestrzenie 
oddziałują na siebie, w rezultacie czego powstaje nowa kultura cy-
frowa będąca mieszanka znaczeń ludzkich i komputerowych. 

Działania kreatywne w obrębie nowych mediów cyfrowych są 
proste, łatwe i powszechnie dostępne, a trzymany w kieszeni nasto-
latka AD 2018 smartfon to wart setki milionów dolarów superkom-
puter z lat 90. XX w. z możliwością automatyzowania większości 
podstawowych czynności związanych m.in. z edycją mediów. Za-
miana zdjęcia wykonanego aparatem na wersję imitującą rysunek 
węglem, przekształcenie zdjęcia krajobrazu w obraz impresjoni-
styczny, spowolnienie zbyt szybkiego utworu muzycznego lub 
usunięcie wokalizy, oczyszczenie starego zdjęcia lub usunięcie wi-
docznych wad technicznych, montaż kilku krótkich filmów w jeden 
dłuższy wraz z czołówką i napisami – dla sprawnego użytkownika 
telefonu komórkowego każde z tych działań jest bardzo proste  
i możliwe do wykonania najczęściej „od ręki”. W dodatku tak 
„stworzone” „dzieło” natychmiast po opracowaniu może zostać 
opublikowane i wypromowane z wykorzystaniem kolejnych cyfro-
wych narzędzi działających w sieci Internet. 

Kim więc, w kontekście wymienionych wyżej rozważań jest au-
tor w świecie nowych mediów? Programistą? Modyfikatorem? Od-
twórcą? Imitatorem? A może wyłącznie zdolnym operatorem cy-
frowych narzędzi? 

Przeciążenie informacyjne, czyli mózg uśpiony 

O wpływie przekazu polisensorycznego/multimedialnego na 
percepcję ich odbiorców napisano setki, jeśli nie tysiące, książek, 
artykułów, referatów z rozmaitych dziedzin nauki dzięki (od neu-
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robiologii po lingwistykę stosowaną i kulturoznawstwo). Dzięki 
temu wiemy już dzisiaj dość dobrze, że wpływ przekazu multime-
dialnego na percepcję jest silny, znaczący i pozostawia trwały ślad 
w umyśle odbiorcy. Od lat funkcjonuje też, wprowadzone przez 
Alvina Tofflera jeszcze w latach 70. XX w., określenie „przeciążenie 
informacyjne” (ang. information overload) na nazwanie stanu, gdy 
zbyt wielka ilość (różnorodność) informacji przekazywanych jedno-
cześnie w sposób istotny zaburza odbiór przekazywanego komuni-
katu15. Manfred Spitzer poświęcił tzw. uwadze selektywnej (będą-
cej jednym z efektów przeciążenia informacjami) osobny rozdział 
książki Jak uczy się mózg, notując: „Selektywna uwaga dysponuje 
określoną i ograniczoną zdolnością przetwarzania informacji (po-
jemnością), którą kieruje na napływające zadania. Im więcej pojem-
ności skierowane jest na określone zadanie, tym bardziej dzieje się 
to kosztem innych zadań”16. Informację tę warto zestawić z faktem, 
że mózg ludzki nie dość, że działa całkowicie autonomicznie (nie 
możemy np. „siłą woli” nakazać mózgowi, aby skupił się na tylko 
jednej informacji), to w dodatku jest bardzo ekonomiczny, by nie 
powiedzieć: oszczędny (a nawet skąpy) w dysponowaniu energią. 
Jeśli więc pewna czynność umysłowa jest zbyt czasochłonna/pra-
cochłonna/nużąca/męcząca, mózg po prostu przestanie się nią 
zajmować. O zjawisku tym, a szczególnie skutkach przeciążenia 
wpływających na powierzchowność odbioru treści cyfrowych (np. 
podczas oglądania stron internetowych) obszernie pisali Nicholas 
Carr (Płytki umysł, Jak Internet wpływa na nasz mózg), Gary Small  
i Gigi Vorgan (iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współcze-
snej umysłowości), a także wspomniany Manfred Spitzer w książce 
Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. 
Carr zauważa: 

Dziesiątki badań prowadzonych przez psychologów, neurobiologów, 
pedagogów czy projektantów stron internetowych prowadzą do tego 

________________ 

15 A. Toffler, Future Shock, Bantam Books, New York 1970. 
16 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 

s. 113. 
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samego wniosku: gdy podłączamy się do sieci, wchodzimy w środowi-
sko, które sprzyja pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu i po-
wierzchownej nauce. Można oczywiście snuć głębokie refleksje, surfu-
jąc po Internecie, tak jak można ślizgać się po powierzchni, czytając 
książkę. Nie jest to jednak typ myślenia, który omawiana technologia 
wspiera i nagradza17. 

Jednocześnie cytowani wcześniej neurobiolodzy (szczególnie 
Spitzer), a zwłaszcza neurodydaktycy (w Polsce warto odwołać się 
do ustaleń Marzeny Żylińskiej18), słusznie zwracają uwagę na fakt, 
że współczesne pokolenia cyfrowych komunikatorów są tak wyspe-
cjalizowane w odbiorze cyfrowych mediów, że proces odbioru mul-
tiplikowanych komunikatów (tzw. „multitasking”, czyli równocze-
sne aktywne przeglądanie stron internetowych, słuchanie muzyki  
i pisanie wiadomości tekstowej) jest dla nich na tyle naturalny, że 
nie stanowi już dla ich mózgów specjalnej atrakcji – do pobudzenia 
potrzebują więc albo jeszcze silniejszego bodźca albo istnieć może 
ryzyko, że ich mózgi zostaną „uśpione”. Umiejętność sprawnego 
odbierania wielu komunikatów na raz, w tym jednoczesne opero-
wanie częścią z nich, stała się dla grupy badaczy (m.in. Gary Small, 
Gigi Vorgan) podstawą do twierdzenia (przez część badaczy uwa-
żanego za zbyt kontrowersyjnego), że w procesie ewolucji mózgu 
nastąpiła istotna zmiana powalająca na określenie nowych pokoleń 
wychowanych w świecie cyfrowych mediów mianem pokolenia 
cyfrowego, w istotny sposób odróżniającego go od starszych poko-
leń analogowych (Prensky opisał ten podział w roku 2001 jako digi-
tal natives i digitan imigrants19). Wśród badaczy mózgu owo „aktyw-
ne” klikanie (mówi się nawet o kulturze zappingu) ma gorących 
________________ 

17 N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2010,  
s. 145-146. 

18 M. Żylińska, Neurodydaktyka, Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013. 

19 Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, [w:] On the Horizon, Vol. 9  
No. 5, MCB University Press, Bradford 2001, http://www.marcprensky.com/wri 
ting/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
[dostęp: 17.01.2017]. 
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przeciwników, gdyż w dłuższej perspektywie prowadzi do osłabie-
nia bodźców oraz powierzchowności odbioru przekazów (oko  
w szybkim tempie przeskakuje z jednej informacji na kolejną)20.  
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeden prosty fakt –  
narzędzia dydaktyczne polegające w większości na operacjach „kli-
kanych” nie są w pierwszej kolejności narzędziami służącymi do 
efektywnego przyswajania informacji i uczenia się, ale do nauki 
sprawnego (może nawet mistrzowskiego) klikania. 

Tabela 1. Nieprawidłowy wpływ komputera i internetu na dziecko21 

KATEGORIE OBJAWY 

Stan zdrowia 
Choroby: oczu, układu kostnego, układu nerwowego, 
alergie 

Porozumiewanie się za po-
mocą internetu 

Spłycone, krótkie sygnały, język skrótów, ograniczo-
na gama sygnałów 

Sfera zachowania 
Zachowania: agresywne, aroganckie, wulgarne, pro-
wokujące do kłótni 

Sfera emocjonalna 
Lęki, koszmary senne, uczucia strachu, nadmierna 
pobudliwość, znieczulenie na zło, agresję krzywdę 

Redukcja lub ograniczenie 
czasu na: 

Bezpośrednie kontakty społeczne, naukę szkolną, 
obowiązki domowe, rodzinne, kontakty, rozmowy 
rodzinne, aktywność fizyczną, sport, czytelnictwo, 
inne formy uczestnictwa w kulturze wyższej 

Sfera umysłowa 

Relatywizm poznawczy, relatywizm etyczny, bier-
ność i rozleniwienie intelektualne, zatarcie różnicy 
pomiędzy rzeczywistością a fikcją, zatarcie różnic 
między prawem a bezprawiem, niekorzystne zmiany 
w słownictwie 

Nawiązywanie kontaktów 
z niewłaściwymi osobami 

pedofilami, homoseksualistami, gangami, sektami 

________________ 

20 Zob. A. Zając, Uczenie się w sieci przez zapping, „Neodidagmata” 2011, nr 31/32, 
s. 109–126. 

21 J. Izdebska, Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku, [w:] J. Izdebska,  
T. Sosnowski, Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Komputer i Inter-
net w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, Tom 2, Trans Humana Wydawnictwo 
Uniwersyteckie, Białystok 2005, s. 108. 
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W kontekście poruszanego w tym miejscu tematu warto zasta-
nowić się nieco dokładniej, jak przekaz cyfrowy oddziałuje przede 
wszystkim na medialną kreatywność odbiorów (zwłaszcza mło-
dych), a także w jakim stopniu cyfrowy model komunikacji reali-
zowanej przy pomocy narzędzi multimedialnych, szczególnie zaś 
mediów społecznościowych, takie postawy kreuje bądź stymuluje. 

Jedno z ciekawszych analiz oddziaływania nowych mediów na 
młodego odbiorcę prezentuje Jadwiga Izdebska w artykule Multi-
media zagrażające współczesnemu dziecku, skupiając się głównie na 
oddziaływaniu mediów na sprawność zmysłów (pomija jednak 
słuch) a zwłaszcza stan emocjonalny i psychiczny odbiorcy – a te 
obszary, jak wiadomo, mają szczególnie istotne znaczenie dla chę-
ci/potrzeby wyrażania/realizowania działań kreatywnych: 

Twórca/odtwórca w kulturze imitacji 

Przeciążenie informacyjne oraz selektywność i powierzchow-
ność odbioru informacji mają bardzo istotny wpływ na zaburzanie 
dobrostanu cyfrowych komunikatorów, a tym samym na realizację 
postaw kreatywnych. Te zaś, będąc o wiele bardziej męczącymi dla 
przeciążonych multimediami mózgów, są zastępowane znacznie 
prostszymi i mniej wymagającymi działaniami imitacyjnymi. W tym 
przypadku istotną „pomoc” dla przeciążonych umysłów, jak wska-
zał cytowany wcześniej Nicholas Carr, stanowią cyfrowe narzędzia 
informatyczne, które koncentrują się opcjach związanych z przetwa-
rzaniem i dystrybucją istniejących komunikatów (edit/share/like) niż 
na żmudnym i czasochłonnym ich tworzeniu od zera. Jak wykazali-
śmy w części drugiej, nowe media cyfrowe, już z samej swojej digi-
talnej natury są przekazami ograniczonymi możliwościami konsty-
tuującego je kodu cyfrowego. Mówiąc najprościej – możemy dzięki 
narzędziom cyfrowymi wykreować wyłącznie to, co zostało założo-
ne na etapie ich tworzenia (np. programowania funkcji urządzenia 
lub programu komputerowego) i wyłącznie w ramach przestrzeni 
działań opisanej w kodzie. Jeśli więc urządzenie lub program nie 



138 MIROSŁAW WOBALIS 

ma interesującej twórcę funkcji, musi on szukać kolejnego narzędzia 
lub (i najczęściej z braku czasu, braku zaangażowania, talentu, 
umiejętności informatycznych) ograniczyć się do dostępnych pod 
ręką funkcji. W ten sposób narzędziem graficznym staje się Facebo-
ok, a do montażu filmu, który docelowo obejrzy kilka milionów 
widzów, wystarczy aplikacja w telefonie. Niezależnie jednak od 
liczby ogólnie dostępnych funkcji urządzeń i oprogramowania cy-
frowy twórca zawsze będzie ograniczony przestrzenią kodu oraz 
brakiem możliwości wyjścia poza wybrany system komunikacji. Jak 
wspomnieliśmy wcześniej, język nowych mediów cyfrowych kon-
stytuowany jest przez cechy polegające na kopiowaniu i przekształ-
caniu istniejącego przekazu przy wykorzystaniu istniejących narzę-
dzi informatycznych niż tworzenie całkowicie nowych treści. 
Istniejące cyfrowe narzędzia związane z kreacją (np. programy do 
rysowania, cyfrowe instrumenty muzyczne, cyfrowe aparaty i cy-
frowe kamery) obudowane są tak wieloma funkcjami automatycz-
nymi, że już na etapie kreowania nowego dzieła de facto tworzone 
ono jest albo z szablonu albo poprzez szablon umożliwiający mody-
fikację istniejącego dzieła. Innymi słowy – łatwiej i prościej jest 
stworzyć „coś nowego” z istniejącego źródła (np. szablonu) niż 
stworzyć (np. programem malarskim) dzieło oryginalne. Łatwiej  
i prościej przetworzyć istniejący mem niż stworzyć i wypromować 
całkowicie nowy, a każda z takich imitacji to opisana przez Manovi-
cha kolejna cyfrowa wariacja oryginału. 

Warto zauważyć, że tworzenie imitacji przestało być w we 
współczesnej kulturze konwergencji postrzegane, jako wada, ułom-
ność lub brak pomysłowości. Dzieje się wręcz przeciwnie – istotną 
wartością staje się to, co przypomina inne popularne przekazy,  
a dzięki sprawnej imitacji autor/odtwórca/imitator może pochwa-
lić się dobrą znajomością aktualnego kodu kulturowego. Dla uważ-
nych obserwatorów mediów społecznościowych następujące po 
sobie cyfrowe mody medialne są łatwe do identyfikacji i sklasyfi-
kowania – również dzięki samym narzędziom informatycznym, 
które skrzętnie klasyfikują najpopularniejsze przekazy (Top 100 
filmów Youtube, najpopularniejsze serwisy Facebook., najchętniej 
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obserwowane konta Instagram itp). Zdecydowana większość na-
rzędzi społecznościowych wspiera działania imitacyjne oferując 
narzędzia w rodzaju like/dislike umożliwiające nie tyle odniesienie 
się komunikatora do odbieranego przekazu, co przede wszystkim 
sklasyfikowanie przekazów lubianych bądź nie lubianych. Zamiast 
komentarza słownego do zdjęcia proponuje się oznaczenie osób 
kliknięciem myszki, zamiast wyrażenia emocji narzędzie oferuje 
zestaw gotowych emotikonów obrazujących radość, smutek, złość 
itd. Coraz wyraźniejsza staje się tendencja operatorów serwisów 
społecznościowych do odchodzenia od tworzenia samodzielnych 
komunikatów wymagających złożonych umiejętności pisania (np. 
tworzenia zdań podrzędnie złożonych) czego dobrym przykładem 
jest narzucanie komunikatorom np. limitu możliwych do wpisania 
znaków (liter). 

Innym wartym zauważenia narzędziem wspierającym działania 
imitacyjne jest opcja share/re-share umożliwiająca redystrybucję 
najbardziej popularnych przekazów zamiast bardziej złożonego 
skomentowania/polecenia ulubionego przekazu. Udostępnienie 
przekazu traktuje się jak jego polecenie pozostałym komunikato-
rom, a tym samym włączenie się osoby udostępniającej do sieci 
oficjalnych i nieoficjalnych dystrybutorów cyfrowych przekazów. 
Tym samym w kulturze imitacji obserwujemy powtarzające się 
zjawiska pojawiania się krótkotrwałych gwiazd medialnych osiąga-
jących w krótkim czasie wielomilionowe wskaźniki nie tylko wi-
dzów, ale również redystrybutorów, a następnej kolejności imitato-
rów. W tak postrzeganej cyfrowej kulturze imitacji istotną rolę 
odgrywają nowość (inaczej świeżość przekazu) i jego popularność 
częstokroć osiągane najprostszymi/najprymitywniejszymi środka-
mi np. poprzez kontrowersyjność lub świadome odwołanie się do 
innego popularnego przekazu. Mniejszą rolę zwraca się już nie tyl-
ko na jakość estetyczną, innowacyjność czy wymogi prawne, ale 
nawet na jakość techniczną przekazu. 

Od czasu dynamicznego rozpowszechnienia się mediów cyfro-
wych (w późnych latach 90. XX w. m.in. Napster, później serwisy 
korzystające z protokołu BitTorrent), a później mediów społeczno-
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ściowych i serwisów strumieniowego przesyłania plików (MySpa-
ce, YouTube, Spotify, Napster itp.) zauważalne jest kontestowanie, 
a nawet kwestionowanie zasadności restrykcyjnego dbania o prawa 
autorskiego do materiałów udostępnianych w globalnej sieci. Część 
najbardziej radykalnych użytkowników sieci uznaje prawo każdego 
jej użytkownika do swobodnego korzystania z dowolnych treści  
w dowolny sposób. W odbiorze powszechnym i w realiach kultury 
imitacji podejście takie skutkuje nie tylko działaniami polegającymi 
na „przywłaszczaniu” szczególnie popularnych nazw, imion czy 
nawet wizerunków znajdowanych w globalnej sieci. Tym sposobem 
żyjący w świecie realnym twórca świadomie i z własnej woli zamie-
nia się w byt wirtualny opisywany cyfrowym nickiem i awatarem. 

W poszukiwaniu kreatywności 

W sytuacji tak powszechnej dostępności narzędzi cyfrowych  
i w warunkach tak silnie zglobalizowanej cyfrowej kultury medial-
nej (będącej w dodatku jak staraliśmy się to wykazać kulturą opartą 
na imitacji) niezwykle trudno jest prognozować jakąkolwiek wizję 
przyszłości w odniesieniu do postaw kreatywnych. Mimo to, można 
pokusić się o sformułowanie kilku konkluzji mających charakter 
nieco ogólny i wykraczający poza ograniczenia technologiczne, któ-
re zawsze są zmienne. 

Przede wszystkim współczesna rzeczywistość technologiczna 
jest stanem przejściowym w kierunek dalszego rozwoju narzędzi 
cyfrowych jest trudny do przewidzenia. Aktualnie stosowane inter-
fejsy używane do komunikowania się człowieka z maszyną są cał-
kowicie przestarzałe. Klawiatura ma ponad 100 lat, mysz kompute-
rowa jest tylko o 50 lat młodsza, monitory komputerowe – a raczej 
styl życia, które wymuszają, odpowiadają za coraz większą grupę 
schorzeń cywilizacyjnych. Jakie będą interfejsy przyszłości? Z pew-
nością inne niż dzisiaj, a tendencja ich rozwoju oraz ostatnie trendy 
wskazują, że zarządzanie urządzeniami stawać się będzie coraz 
bardziej zbliżone do naturalnych form komunikacji człowieka, 
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obejmując m.in. możliwość bezpośredniego komunikowania się czło-
wieka z maszyną poprzez zmysły. 

Niezależnie jednak od tego, w jakim kierunku zmierzać będzie 
dalszy rozwój technologii kompetencjami, które wyróżniać będą 
człowieka w opozycji do maszyn przyszłości, będą umiejętność 
kreatywnego/krytycznego myślenia i złożone, wielopoziomowe 
kompetencje komunikacyjne obejmujące już nie tylko dotychczaso-
we sposoby komunikacji (mowę, pismo, komunikację niewerbalną 
itd.), ale także empatię, intuicję oraz skłonność do podejmowania 
ryzyka. W zdecydowanym odwrocie będą za to wszystkie te kom-
petencje, które będą mogły być symulowane przez maszyny i za-
rządzającą nimi sztuczną inteligencję. W takim ujęciu główny na-
cisk edukacji w kolejnych latach na wszystkich poziomach edukacji 
należy położyć na rozwój kompetencji komunikacyjnych związa-
nych zarówno z lepszym komunikowaniem się między ludźmi  
w świecie fizycznym, ale także cyfrowych kompetencji komunika-
cyjnych usprawniających komunikowanie się człowieka z bytami 
wirtualnymi. Niezależnie jednak od powyższego – najistotniejsze 
stanie się rozwijanie kompetencji umożliwiających człowiekowi 
osiągnięcie harmonii egzystencjalnej w tym realizowanie postaw 
twórczych i osiąganie życiowego dobrostanu. 
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Wstęp 

Mediatyzacja współczesnego świata stała się faktem, przynosząc 
wiele nowego nie tylko w sferze komunikacyjnej (np. zmiana rodza-
ju i jakości interakcji międzyludzkich), informacyjnej czy edukacyj-
nej, ale i w sferze kształtowania naszych codziennych aktywności. 
To, które z nich są naszym udziałem, zależy od ich poziomu atrak-
cyjności dla nas, stopnia zaspokojenia potrzeb w świecie offline oraz 
oddziaływania najbliższego otoczenia. Nieco inaczej sytuacja wy-
gląda, gdy mówimy o małych dzieciach i podejmowanych przez nie 
aktywnościach – tutaj na znaczeniu zyskuje środowisko rodzinne  
i wzorce osobowe dostarczane przez rodziców i inne osoby dorosłe 
(np. dziadków) z najbliższego otoczenia. Właśnie od nich dziecko 
uczy się używania mediów i to oni są odpowiedzialni za to, jak 
wcześnie i w jaki sposób będzie korzystało z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (TIK). To rodzice w początkowym okresie 
życia dziecka (a w kolejnych latach także szkoła i nauczyciele) po-
noszą odpowiedzialność za szeroko rozumianą edukację medialną 
potomstwa, a to, w jaki sposób sami korzystają z mediów, znajduje 
odzwierciedlenie w kompetencjach medialnych ich dzieci oraz po-
dejmowanych przez nie medialnych aktywnościach1. Wysokie 
kompetencje medialne rodziców z reguły przekładają się na takie 
same kompetencje ich podopiecznych – poprzez swoje zachowania 
nie tylko inicjują, ale i ułatwiają dzieciom naukę prawidłowego ko-
rzystania z TIK, dając im pozytywny przykład2. 

Małe dziecko nie jest w stanie samo poradzić sobie z odbiorem 
komunikatów medialnych – potrzebuje wsparcia dorosłych w dą-
żeniu do tego, aby stać się ich świadomym, krytycznym odbiorcą, 
aby media były dla niego użytecznym narzędziem, które będzie 
________________ 

1 J. Juszczyk-Rygałło, Wczesnoszkolna edukacja medialna jako wprowadzenie do edu-
kacji całożyciowej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Pedagogika 2015, t. XXIV, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Często-
chowa 2015, s. 90. 

2 J. Marsch i in., Digital Begginings: Young children’s use of popular culture, media 
and new technology, Sheffield 2015, s. 12. 
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wykorzystywało zgodnie z założonymi przez siebie celami. Tylko  
w efekcie takich działań stanie się aktywnym mediakreatorem – 
twórcą medialnych treści, a nie tylko biernym konsumentem komu-
nikatów dostarczanych mu przez innych użytkowników nowych 
technologii. Człowiek aktywny medialnie ma szereg kompetencji, 
które pozwalają mu w pełni uczestniczyć w cyfrowej rzeczywisto-
ści: świadomie korzysta z mediów; potrafi dokonać ich krytycznej 
oceny; zna mechanizmy oddziaływania mediów; dobiera warto-
ściowe dla siebie komunikaty; weryfikuje ich pochodzenie; samo-
dzielnie tworzy materiały, które następnie bądź umieszcza np.  
w sieci do wspólnego użytku, bądź wykorzystuje do własnych po-
trzeb (np. pracy, zabawy); zna i potrafi użyć dostępne narzędzia 
potrzebne do wykonania danej aktywności; potrafi pracować w gru-
pie, używając nowych technologii. Współcześnie to właśnie osoba 
aktywnie wykorzysująca media w szeroko rozumianym procesie 
tworzenia (nadawca treści medialnych – mediakreator) jest postrze-
gana jako ta najbardziej kompetentna medialnie i poszukiwana na 
rynku pracy. 

Aktywność medialna dzieci we wczesnym wieku szkolnym 
wydała mi się na tyle interesująca, że postanowiłam sprawdzić, czy 
występuje już w tym okresie życia dzieci oraz jaki – w opiniach 
rodziców – ma ona charakter w pozaszkolnym czasie dziecka, w jego 
najbliższym, rodzinnym środowisku. Poniżej przedstawiam naj-
ważniejsze wyniki z przeprowadzonego badania. 

Relacja media – dziecko 

Wczesne dzieciństwo coraz bardziej związane jest z nowymi 
mediami – na popularności zyskują zwłaszcza media ekranowe,  
w tym smartfon, tablet i komputer z dostępem do internetu3. We-
dług najnowszych raportów dzieci są jednymi z najczęstszych użyt-
kowników internetu. Unicef podaje, że jeden na trzech użytkowni-
________________ 

3 J. Juszczyk-Rygałło, op. cit., s. 94. 
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ków internetu to dziecko4, przy czym wiek inicjacji medialnej zna-
cząco się obniża. Według Dominika Batorskiego aż 21% dzieci ko-
rzysta z internetu już w wieku 3 lat, w wieku 4 lat odsetek wzrasta 
do 25%, wśród pierwszoklasistów rośnie do niemal 70%. Zdecydo-
wana większość dzieci, rozpoczynając naukę w szkole, jest już do-
brze zaznajomiona z nowymi technologiami – będąc bystrymi ob-
serwatorami, dorastają, patrząc, jak z mediów korzystają ich rodzice 
i rodzeństwo5. Zasadne wydaje się więc zastanowienie, jakimi ak-
tywnościami medialnymi wykazują się dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym? Z jakich mediów korzystają w swoim czasie wolnym i jaka 
jest jakość tego kontaktu? Czy jest on tylko bierny i odtwórczy, czy 
może dzieci są też twórcami treści medialnych? Pytania te wydały 
mi się na tyle ważne, że przedmiotem moich badań uczyniłam 
obecność mediów w życiu dziecka we wczesnym wieku szkolnym. 
Szczególnie interesujące wydało mi się sprawdzenie rodzaju i za-
kresu podejmowanych przez dzieci medialnych aktywności. 

Przeprowadzone przeze mnie badania – których wyniki są je-
dynie częściowo zaprezentowane w poniższym opracowaniu – miały 
charakter diagnostyczny i były badaniami pilotażowymi. Ich celem 
była standaryzacja założonej procedury badawczej, w tym narzę-
dzia badawczego i zmierzały do ustalenia danego stanu rzeczy, bez 
zamiaru głębokiego wnikania w istniejące między nimi zależności 
sprawcze6. W badaniu zastosowałam sondaż diagnostyczny i po-
służyłam się techniką ankiety online. Kwestionariusz zawierał  
30 pytań, które miały formę zamkniętą z kategoriami do wyboru, 
skalą, rangami oraz elementami otwartymi. Osoby biorące udział  
w badaniu były rodzicami dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 
I-III szkoły podstawowej). W sondażu wzięły udział 192 osoby,  
________________ 

4 Unicef, The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World, 
https://www.unicef.org/publications/index_101992.html [dostęp: 9.06.2018]. 

5 D. Batorski, Technologie i media w domach i życiu Polaków, [w:] Diagnoza społeczna 
2015: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2015, s. 373–395. 

6 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 67. 
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w tym aż 185 kobiet i tylko 7 mężczyzn, większość z nich była 
mieszkańcami dużego miasta (75%), powyżej 30. roku życia (70%)  
i miała dwoje lub więcej dzieci (69%). We wszystkich domach ba-
danych osób był przynajmniej jeden telewizor z dostępem do tele-
wizji satelitarnej i komputer z dostępem do internetu (aż 40% go-
spodarstw domowych posiadało dwa lub więcej komputery). 
Wszystkie badane osoby miały telefon z dostępem do internetu, aż 
60% rodziców zadeklarowało, że swój własny smartfon ma także 
ich dziecko. Taki dostęp do nowych technologii przekłada się na 
umiejętności medialne dzieci – jak pokazują badania, ponad jedna 
trzecia dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia potrafi 
korzystać już z ekranów dotykowych, smartfonów lub tabletów7. 
Inicjacja medialna dzieci z roku na roku się obniża – jeszcze w roku 
2011 odsetek rocznych dzieci korzystających z mediów wynosił 
zaledwie 10%. Podobnie skala diagnozowane zjawiska rośnie w in-
nych przedziałach wiekowych, by u dzieci w wieku 5-8 lat osiągnąć 
próg aż 83% użytkowników mediów8. Niewątpliwie za taki stan 
rzeczy odpowiedzialna jest ogólna dostępność nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, znaczne obniżenie ich kosztów pro-
dukcji i zakupu oraz wypieranie tradycyjnych mediów (tzw. sta-
rych, analogowych) przez multimedia, zwane nowymi mediami. 
Status materialny rodzin jest w dużej mierze odpowiedzialny za 
dostępność do mediów, nie jest ona jednak równoznaczna z ich 
intensywnym wykorzystaniem – im wyższe wykształcenie rodzi-

________________ 

7 Por. H. Kabali i in. First Exposure and Use of Mobile Media in Young Children, 
Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, 25–28.04.2015, San Diego, Abstrakt: 
http://www.abstracts2view.com/pas/view.php?nu=PAS15L1_1165.3; 2015; C. Kemp, 
Babies as young as 6 months using mobile media: Survey shows most 2-year-olds using mobile 
devices, with some spending more than an hour a day on screens, AAP News, https://www. 
aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/Babies-as-Young-as-6-Months- 
Using-Mobile-Media.aspx, [dostęp: 10.08.2018]. 

8 Por. A Common Sense Media Research Study, Zero to eight. Children’s Media 
Use in America in 2011, 2013, https://www.commonsensemedia.org/research/ze 
ro-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013 [dostęp: 10.08.2018]; D. Batorski,  
op. cit., s. 373–395. 
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ców i ich medialna świadomość, tym rozważniejsze korzystanie  
z mediów w takiej rodzinie9. 

Aż 95% dzieci jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole pod-
stawowej ma intensywny kontakt z mediami, a odsetek ten stale 
rośnie10. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że 
wszystkie dzieci – niezależnie od wykształcenia rodziców i miejsca 
zamieszkania – miały codzienny kontakt z mediami: telewizorem 
(90% badanych), tabletem (40%), komputerem z dostępem do inter-
netu (60%) czy telefonem komórkowym (69%) – własnym bądź ro-
dziców. Częstotliwość posiadania i użytkowania telefonu komórko-
wego – smartfonu – rośnie wraz z wiekiem dziecka – jego wyraźny 

 
Wykres 1. Używanie smartfonu przez dzieci 

Źródło: wyniki badań własnych 
________________ 

9 D. Batorski, Dzieci z sieci – dostęp i korzystanie z internetu przez dzieci w wieku 
przedszkolnym, [w:] Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, red. J. Pyżalski, Wydaw-
nictwo „Eter”, Łódź 2017, s. 87. 

10 D. Batorski, Technologie i media …, s. 373-395. 
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wzrost można odnotować w trzeciej klasie, po przystąpieniu dziec-
ka do Pierwszej Komunii Świętej11. Dzieci używają ich najczęściej 
do odbierania i nawiązywania połączeń, grania w gry i przegląda-
nia stron internetowych, tylko niewielki odsetek dzieci na telefonie 
przegląda portale społecznościowe bądź wykonuje inne aktywne 
czynności np. prowadzi swój własny kanał tematyczny na YouTube. 

Jeśli dziecko ma telefon, to często ma na nim zainstalowane  
popularne aplikacje: Snapchat, Instagram czy Musical.ly (obecnie 
TikTok). Cieszy fakt, że tylko niewielki procent dzieci ma konto na 
Facebooku, który formalnie dozwolony jest dla dzieci od 13. roku 
życia. Może to świadczyć o coraz wyższej świadomości medialnej 
rodziców, którzy nie zgadzają się, aby ich dziecko korzystało z tego 

 
Wykres 2. Aplikacje na telefonie dziecka 

Źródło: wyniki badań własnych 

________________ 

11 D. Batorski, Dzieci z sieci – dostęp i…, s. 80. 
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popularnego portalu społecznościowego zbyt wcześnie. Rosnącą 
świadomość dorosłych możemy odnotować też w zakresie czasu, 
jaki dziecko poświęca mediom. Aż 60% rodziców deklaruje, że kon-
trolują, ile czasu ich dziecko używa poszczególnych mediów. Jed-
nak 19% przyznaje, że nie zwraca na to uwagi bądź zgadza się na 
naginanie ustalonych zasad i ulega dziecku, przedłużając wyzna-
czone czas korzystania z mediów (21%). 

Pośród dzieci korzystających z popularnej aplikacji Musical.ly 
aż 65% aktywnie tworzy na niej własne teledyski, którymi dzieli się 
z innymi użytkownikami. Pozostali są biernymi obserwatorami 
serwisu. Podobnie aplikacje Snapchat i Instagram – są chętnie uży-
wane przez dzieci do robienia zdjęć (80%), kręcenia krótkich filmi-
ków (45%) czy nagrywanie tzw. Instastory (20%), które następnie są 
umieszczane w serwisach i oceniane bądź komentowane przez in-
nych internautów. Nie są to jednak wytwory podejmujące szczegól-
nie wartościową tematykę – najczęściej obrazują codzienne życie 
dzieci, podejmowane przez nie aktywności, hobby i zainteresowa-
nia, pokazują ich najbliższe otoczenie, ulubione przedmioty, zwie-
rzęta, relacje z obejrzanych filmów czy odsłuchanych piosenek. 
Młodzi ludzie jednak chętnie używają tych aplikacji, nie tylko na-
grywając własne materiały, ale i oglądając treści udostępniane przez 
innych użytkowników. 

Jeszcze do niedawna popularna telewizja, coraz bardziej traci na 
atrakcyjności, stając się medium towarzyszącym (tak jak dawniej 
radio) wykonywaniu innych czynności przez dziecko. Wynika to 
być może z jej braku interaktywności – to medium o typowo bier-
nym charakterze odbioru, które staje się mało atrakcyjne dla dzieci 
przyzwyczajonych do responsywnych mediów. Według deklaracji 
rodziców aż 60% dzieci, oglądając telewizję (najczęściej są to bajki 
lub filmy animowane), równocześnie wykonuje inne czynności: 
bawi się zabawkami tradycyjnymi (35%), przegląda coś na telefonie 
(10%), wykonuje jakieś czynności na komputerze (6%), przygoto-
wuje się do zajęć szkolnych (4%) lub je posiłek (5%). Coraz popu-
larniejszym medium wśród dzieci staje się tablet – odsetek korzy-
stających z niego dzieci rośnie z roku na rok, jest ich więcej niż 
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dzieci używających komputera z dostępem do internetu12. O jego 
atrakcyjności decyduje przede wszystkim łatwa, niemal intuicyjna 
obsługa, często dostosowany do wieku dziecka interfejs, wysoka 
mobilność urządzenia (można je łatwo przenieść w inne, wygodne 
dla dziecka miejsce, bez konieczności podłączania kabla zasilające-
go) i względne bezpieczeństwo obsługi – istnieje dużo mniejsze 
prawdopodobieństwo, że korzystając z tabletu, dziecko spotka się  
z niepożądanymi treściami, najczęściej są bowiem na nim zainsta-
lowane tylko sprawdzone przez rodziców aplikacje, bajki i filmy. 
Jego cechą jest też interaktywność, która jest ważną własnością mul-
timediów: dzieci wiedzą, że na pewne treści medialne mogą od razu 

 

Wykres 3. Czynności wykonywane przez dzieci na komputerze 

Źródło: wyniki badań własnych 
________________ 

12 D. Batorski, Technologie i media…, s. 373–395. 
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reagować, realnie wpływać na ich kształt, a nawet kreować nowe 
treści. To właśnie tablet, komputer i smartfon są dla nich najbardziej 
interaktywnymi mediami, równocześnie zyskując status najatrak-
cyjniejszych. 

Pytani o czynności wykonywane przez dzieci na komputerze, 
rodzice wskazują kolejno: granie w gry komputerowe i oglądanie 
filmików na YouTube. Dalej wskazują programowanie, słuchanie 
muzyki i oglądanie bajek i filmów. 

Warto dodać, że cechami wyróżniającymi najmłodsze pokolenia 
stają się: potrzeba dużej interaktywności medialnego środowiska, 
umiejętność i chęć współtworzenia treści umieszczanych następnie 
w sieci oraz poczucie wspólnoty z wirtualną społecznością, która 
nabiera dla nich cech realnych wspólnot. 

Dziecko jako kreator treści medialnych 

W projekcie EU Kids Online13 wytypowano trzy rodzaju ról, 
które może przyjąć młody człowiek korzystający z nowych techno-
logii. Może być odbiorcą treści, uczestnikiem (gdy kontaktuje się  
z innymi internautami online) lub aktorem – gdy samodzielnie,  
z własnej inicjatywy podejmuje pewne aktywności przy udziale 
internetu. Jako odbiorca treści medialnych nie wykazuje się żadny-
mi aktywnościami poza biernym korzystaniem z dostępnym zaso-
bów medialnych, dopasowanych (z założenia) do jego możliwości 
poznawczych. Będąc uczestnikiem, wykorzystuje w pełni interak-
tywność mediów do komunikowania się z innymi członkami grup, 
do których przynależy (rodzina, grupa rówieśnicza, grupy zaintere-
sowań), w zależności od wieku i umiejętności bądź to przy pomocy 
osób dorosłych, bądź samodzielnie, przy udziale komunikatorów  
i mediów społecznościowych. Takie uczestnictwo pozwala nie tylko 
________________ 

13 S. Livingstone, L. Haddon, Eu Kids Online: Final report, London 2009, s. 10 
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(20 
06-9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf [do-
stęp: 10.08.2018]. 
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na komunikowanie się, ale i wymianę różnego rodzaju informacji. 
Kolejna z przyjmowanych ról – aktor – pozwala na kreatywne wy-
rażanie samego siebie poprzez samodzielne produkowanie, wytwa-
rzanie i wreszcie publikowanie treści medialnych, co stanowi istotę 
wspomnianej wcześniej idei kreacji treści14. Ta rola jest dostępna 
nielicznym – w moich badaniach tylko niewielki procent dzieci  
w tym wieku był zaangażowany w taką postawę, reszta wchodziła 
tylko w dwie pozostałe role. Inne badania pokazują, że nasze ste-
reotypowe postrzeganie internetu jako miejsca, w którym dzieci  
i młodzież przejawiają negatywne zachowania i mają do czynienia 
tylko z samymi zagrożeniami, jest mylące: większość działań przez 
nich podejmowanych ma charakter neutralny lub pozytywny15. 
Jednak wśród nich tylko nieznaczna część to działania aktywne, 
wykraczające poza przeciętne wykorzystanie internetu. Zaliczyć do 
nich możemy aktywności szczególnie wartościowe nie tylko dla 
samej jednostki, ale i dla całego społeczeństwa, działania twórcze, 
rozwijające kreatywność czy wspomagające rozwój. Wiemy o nich 
niewiele – bowiem to zagrożenia internetu są zazwyczaj w kręgu 
zainteresowań badaczy, wciąż mało jest badań ujmujących holi-
stycznie – a więc wskazujących zarówno pozytywne, jak i negatyw-
ne możliwości wykorzystania internetu przez najmłodszych, choć  
i zaczyna dochodzić do pozytywnych zmian16. 
________________ 

14 A. Lenhart, M. Madden, A.R. Macgill, Teens and Social Media, Pew Internet & 
American Life Project, 2009, http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-
media-technology-2018/ [dostęp: 10.08.2018]. 

15 D. Finkelhor, K. J. Mitchell, J. Wolak, Online victimization: A report on the na-
tion’s youth, National Center for the Missing and Exploited Children, Alexandria 2000, 
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/Victimization_Online_Survey.pdf [dostęp: 11.08.2018]; 
E. Dunkels, G.-M. Franberg, C. Hallgren, Young people and online risks [w:] Youth 
Culture and Net Culture: Online Social Practices, red. E. Dunkels, G-M. Franberg,  
C. Hallgren, I-Global 2011, http://www.mucf.se/sites/default/files/young-people-
and-online-risk.pdf [dostęp: 11.08.2018]. 

16 J. Pyżalski, Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans: prorozwojowe i prospo-
łeczne używanie internetu przez dzieci i młodzież, [w:] Nastolatki wobec internetu, red.  
M. Tanaś, NASK, Warszawa 2016, s. 57. https://akademia.nask.pl/publikacje/Na 
stolatki_wobec_internetu_.pdf [dostęp: 11.08.2018]. 
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Dzieci korzystają z mediów głównie w celach rozrywkowych17, 
posługując się nimi w sposób bardzo sprawny. Nie mają problemu 
z samodzielną obsługą telewizora (100% respondentów), tabletu 
(88%), smartfona (79%) czy komputera (tylko 37% potrzebuje nie-
wielkiej pomocy rodziców do włączenia ulubionej bajki, filmu  
z płyty czy znalezienia strony internetowej). W interesującej mnie 
grupie wiekowej istnieje spore zróżnicowanie co do sposobu korzy-
stania z nowych technologii – od biernego odbioru komunikatów 
medialnych (np. oglądania filmów i bajek) do całkiem aktywnego 
np. kręcenia filmików, robienia zdjęć przy pomocy aparatu w smart-
fonie czy programowania edukacyjnych robotów. W kontekście 
aktywności medialnej dziecka warto wspomnieć o aktywności 
twórczej i odtwórczej: zachowania naśladowcze, powtarzające się, 
uznawane są za niższe formy aktywności i nazywane odtwórczymi; 
wyższe, innowacyjne, wykraczające poza stereotypowe zachowania 
i w prowadzające w działania nowatorski element do twórczych18. 
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne prowokują dzieci 
do aktywnych, twórczych zachowań – szczególne miejsce zajmuje 
tutaj komputer i internet19 oraz edukacyjne roboty. W tej roli ideal-
nie spisuje się programowanie w prostych, wizualnych językach, 
np. w Scratchu, które nie tylko uczy dzieci logicznego, algorytmicz-
nego myślenia, ale rozwija kreatywność, wyobraźnię i aktywne, 
twórcze działanie. I chociaż sam program komputerowy jest wy-
tworem cudzej aktywności i jego postawy twórczej, to może impli-
kować takie zachowania po stronie swoich użytkowników. Roboty 
________________ 

17 R. Zevenbergen, H. Logan, Computer use by preschool children: Rethinking prac-
tices as digital natives come to preschool, Australian Journal of Early Childchood, 2008, 
https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/23047/53861_ 
1.pdf;jsessionid=5AECB87B4BB315B523C9AD98D3513C3F?sequence=1 [dostęp: 10.08. 
2018]. 

18 E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, 
s. 90; M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowaw-
cza wieku dziecięcego, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 57. 

19 S. Papert, Burze mózgów. Dzieci i komputery, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1996, s.16; A. Walat, Wprowadzenie do języka i środowiska Logo, OEIiZK, 
Warszawa 1996, s. 27. 
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edukacyjne stają się coraz popularniejszymi narzędziami TIK – ich 
cena sprawia, że nie każdy może sobie na nie pozwolić, decyzję 
zakupu podejmuje jednak coraz więcej szkół, wykorzystując je do 
realizacji podstawy programowej, w której od roku znajduje się 
zapis o konieczności wdrażania nowych technologii – w tym umie-
jętności okołoprogramistycznych – do edukacji wczesnoszkolnej. 
Zaczynają też pojawiać się w domach (11% badanych rodziców 
zadeklarowało jego posiadanie), co cieszy, są bowiem świetnym 
narzędziem rozwijającym kreatywność dziecka, uczącym logiczne-
go, analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania pro-
blemów, dokładności, precyzji i sumienności. Integrują też rodzinę 
– tylko 8% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko bawi się w do-
mu takim robotem samodzielnie, pozostałe potrzebują pomocy do-
rosłego, co jest świetną okazją do wspólnej zabawy i pracy. 

Wprowadzona do szkół 1 września 2017 r. nowa podstawa pro-
gramowa stawia przed nauczycielem m.in. takie cele, jak: rozwija-
nie kreatywności, umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 
rozumowania, argumentowania i wnioskowania, rozbudzanie cie-
kawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki20. Większość 
zmian związana jest z osiągnięciami ucznia w zakresie programo-
wania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera  
i innych urządzeń cyfrowych i dotyczy takich aktywności, jak: po-
sługiwanie się komputerem do wykonania zadania, programowa-
nie wizualne, tworzenie komputerowych komunikatów graficz-
nych, korzystanie z zasobów internetowych. Takie możliwości daje 
wspomniane już programowanie w Scratchu, który zyskuje na po-
pularności w polskich szkołach, a także poza nimi, w środowisku 
domowym dziecka. 

Programowanie to umiejętność, która pozwala dzieciom rozwi-
jać myślenie kreatywne, wyciągać logiczne wnioski, doskonalić 
umiejętności analityczne, samodzielnie dochodzić do rozwiązań. 
Obok znajomości języka ojczystego i obcego uznawane jest dziś za 
________________ 

20 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, s. 1, http://edu 
kacjawczesnoszkolna.edu.pl/wpcontent/uploads/2017/02/podstawa_programowa_ 
2017_sp_edukacjawczesnoszkolnaedupl.pdf [dostęp: 1.08.2018]. 
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Wykres 4. Kodowanie w Scratchu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Źródło: wyniki badań własnych 

trzeci język, niezbędny do zrozumienia otaczającego nas świata  
i dynamicznie w nim zachodzących zmian komunikacyjno-informa-
cyjnych. Jego propagowanie nie ma na celu wykształcenia rzeszy 
programistów – ma przede wszystkim sprawić, że dziecko, uczeń 
nie będzie biernym odbiorcą TIK, ale będzie potrafił je ze zrozu-
mieniem, kreatywnie wykorzystać do własnych celów i potrzeb. 

W zależności od umiejętności dziecka, jego potrzeb i zaintere-
sowań, instrumenty TIK dają możliwość różnego rodzaju zachowań 
doskonalących ważne kompetencje dziecka. Pozwalają zaangażo-
wać się w działania, które nie tylko są dla niego atrakcyjne, lecz 
także motywują i stymulują jego rozwój. Warto przywołać pojęcie 
edutainment i playful learning – dzięki temu, że producenci narzędzi 
TIK starają się opakować je w jak najatrakcyjniejszą formę, dla wielu 
dzieci stają się one dobrym źródłem rozrywki i zabawy, sprawiając, 
że przy ich pomocy się uczą21. Takimi narzędziami są chociażby 
________________ 

21 M. Resnick, Computer as Paintbrush: Technology, Play, and the Creative Society, 
[w:] Play = Learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-
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wspomniane roboty edukacyjne, programy do nauki kodowania 
czy programowalne klocki typu Lego WeDo – dziecko bawiąc się 
nimi, przy okazji kształci ważne umiejętności. Poza wymienionymi 
wcześniej walorami możemy do nich zaliczyć: wyliczanie, łączenie 
przedmiotów w grupy, segregowanie ich, praktyczne wykorzysta-
nie zdobytych wcześniej wiadomości poprzez łączenie ich z nowo 
nabytymi. Nie są jeszcze tak popularne, ale zaczynają pojawiać się 
polskich domach, zachęcając dzieci do kreatywnej nauki przez za-
bawę. Posiadanie takich klocków zadeklarowało 13% badanych 
rodziców (wśród tej grupy jednak tylko 8% dzieci korzysta z nich 
bardzo często, reszta wykorzystuje je do zabawy/nauki rzadko). 

Z punktu rozwoju dziecka szczególnie wartościowe są te in-
strumenty TIK, które nie tylko kształcą pewne narzędziowe umie-
jętności medialne (np. programy tutoriale do robienia zdjęć czy krę-
cenia filmów), ale mają potencjał wykorzystywania ich do działań 
edukacyjnych i twórczych22. To właśnie narzędzia, które przygoto-
wują dzieci do roli mediakreatorów bądź tzw. kreatorów treści 
(ang. content creators), są szczególnie cenne z punktu widzenia roz-
woju dziecka. Jak pokazują badania, osoby które wykazują się jaki-
miś aktywnościami w sieci, często takie wzory funkcjonowania 
przejawiają w środowisku offline23 (np. w szkole, grupie rówieśni-
czej, kółku zainteresowań itd.). Im młodsze dzieci, tym kreatyw-
nych i aktywnych zachowań przy udziale mediów mniej, a te które 
są, często odbywają się przy pomocy dorosłych – pojawiające się 
jednak łatwe w obsłudze instrumenty TIK sprawiają, że coraz 
młodsze dzieci zaczynają być aktywnymi twórcami w sieci, a na-
szym zadaniem jest zachęcać do nich dziecko, pokazując dobre 
praktyki i przykłady wartościowego wykorzystania narzędzi TIK. 
________________ 

emotional growth, red. D. Singer, R. Golikoff, K. Hirsh-Pasek, Oxford University 
Press, 2006. http://www.computerclubhouse.org/sites/default/files/ComputerAs 
Paintbrush_Singer.pdf [dostęp: 10.08.2018]. 

22 M. Resnick, op. cit. 
23 A. Lenhart, M. Madden, A.R. Macgill, Teens and Social Media, Pew Internet & 

American Life Project, 2009, http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-
media-technology-2018/ [dostęp: 10.08.2018]. 
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Zakończenie 

Dzięki mediom dzieci doświadczają poczucia sukcesu, obserwu-
ją swój postęp i rozwój w danej dziedzinie, czują się spełnione, kie-
dy mogą dzielić się z innymi swoimi wytworami, prezentować je 
grupie rówieśniczej i razem z nimi używać instrumentów TIK24. 
Współdzielenie jest istotną cechą nowych mediów: takie narzędzia 
jak YouTube, Instagram, Snapchat czy Musical.ly opierają swą dzia-
łalność o ideę tworzenia nowych treści z jednej strony, z drugiej 
udostępniania ich i współdzielenia z innymi użytkownikami. Cecha 
ta jest wartością pożądaną przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
dla których uznanie grupy rówieśniczej ma duże znaczenie – 
współcześnie można je zdobyć np. przez pokazywanie swoich wy-
tworów w mediach społecznościowych. Komplementy (w postaci 
pozytywnych komentarzy) pojawiające się w grupie mają wartość 
dla dziecka – podkreślają jego kompetencje, są potwierdzeniem, że 
wysiłki wkładane w funkcjonowanie w grupie społecznej zostały 
zauważone. Aby je otrzymać, nie wystarczy w sieci być biernym 
obserwatorem – trzeba wykazać się jakąś aktywnością, konkretnym 
działaniem, które zostanie zauważone przez innych. Działania te 
przybierają różne formy w zależności od medium, w którym dziec-
ko wykazuje się aktywnością. Na potrzeby badania wyróżniłam 
takie jak: robienie zdjęć smartfonem, kręcenie filmików i teledy-
sków, prowadzenie kanału tematycznego na YouTube, kodowanie 
w programach wizualnych typu Scratch, programowanie edukacyj-
nych robotów czy klocków typu Lego WeDo. Wymienione aktyw-
ności nie są jeszcze mocno obecne w życiu dziecka w klasie I-III – są 
raczej dodatkiem do wykonywanych działań przy udziale mediów, 
do ich biernego odbioru, wzbudzając raczej zaciekawienie, niż in-
spirując do samodzielnych poszukiwań i kreatywnych aktywności. 
Nie bez znaczenia jest wspierająca obecność dorosłego: to on poka-

________________ 

24 I. Kalaš, Recognizing the Potential of ICT in Early Childhood Education, UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education, Moscow 2010, s. 71. https:// 
iite.unesco.org/publications/3214673/ [dostęp: 10.08.2018]. 
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zuje nowinki technologiczne dziecku, uczy ich wykorzystywania  
w pożądany sposób tak, aby przyczyniły się do jego rozwoju. Nie-
wątpliwie, wszystkie aktywności online dziecka powinny być kie-
rowane i kontrolowane przez dorosłych. Ich stała i czujna obecność 
wydaje się być uzasadniona i pożądana tak długo, dopóki dziecko 
nie będzie wykazywało się świadomością w zakresie potencjalnych, 
niebezpiecznych zachowań, z którymi może się spotkać online. 
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voivodship. 

KEY WORDS: internet activity, alienation, young people 

Wstęp 

Wiek XXI, w porównaniu do poprzednich, niewątpliwie jest 
czasem przenikania się dwóch światów – realnego i wirtualnego. 
Środki masowego przekazu jako nieodzowna część codziennego 
życia ludzi wraz z mediatyzacją rzeczywistości stały się przyczyną 
tego, że dzisiejsza cywilizacja została okrzyknięta mianem „cywili-
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zacji medialnej”1. Dzięki internetowi społeczeństwo medialne jesz-
cze bardziej zaczęło się zmieniać. „Każdy może dzisiaj dostarczać 
usługi i treści, rekomendacje i porady. (…) Bezustannie można się 
przenosić tam i z powrotem między światem wirtualnym i światem 
realnym – są one całkowicie zespolone”2. Na początku istnienia 
nowości technologiczne były dla człowieka tylko ciekawym dodat-
kiem w życiu codziennym. Natomiast na przestrzeni kilkunastu lat 
stały nam się one niezbędne w funkcjonowaniu. Nie potrafimy so-
bie wyobrazić życia bez telefonów czy internetu. Wkroczyliśmy do 
ery, w której ciągle jesteśmy aktywni telekomunikacyjnie – ery  
always on3. Technologia stanowi także ważną przyczynę zmian spo-
łecznych, wpływa na społeczeństwo i jest to wpływ bezwarunkowy. 
Internet przyczynił się do radykalnej zmiany społecznego funkcjo-
nowania jednostki. „Nieodwracalne zmiany w naszym sposobie 
pracy, zabawy, postrzegania świata i odnoszenia się do siebie na-
wzajem”4. Żyjemy w tzw. cyfrowym życiu. Nasze telefony zamieni-
ły się w aparat, notatnik, kalendarz, słownik, konsolę do gier, TV  
i wiele innych5. Nastąpiła wirtualna rewolucja. Wszystkie nasze 
codzienne działania są wykonywane przez internet. Stale otwarta 
wyszukiwarka na tablecie, telefonie czy laptopie. Komunikacja 
międzyludzka nie opiera się już na bezpośrednim kontakcie, a stała 
się ona zapośredniczona. Zwłaszcza młodzi użytkownicy internetu 
aktywnie wykorzystują tę platformę komunikacji do wymiany in-
formacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi zaintereso-
waniami, przekonaniami lub postawami”6. Internet stał się dla nich 
nową rzeczywistością, w której funkcjonują na co dzień. Jak twierdzą 

________________ 

1 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005, s. 6. 
2 D. Lombard, Globalna wioska cyfrowa: drugie życie sieci, Wydawnictwo MT Biz-

nes, Warszawa, 2009, s. 14. 
3 D. Lombard, op. cit., s. 94-95. 
4 E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów, mroczna strona e-osobowości, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2012, s. 12. 
5 Ibidem, s. 11. 
6 T. Smektała, Public relations w internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006, 

s. 53. 
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my nie korzystamy z sieci, my w niej i z nią żyjemy. (…) W każdym 
kształtującym nas doświadczeniu istniał naturalny pierwiastek interne-
towy. W sieci nawiązywaliśmy przyjaźnie i kłóciliśmy się, w sieci 
przygotowywaliśmy ściągi, tam umawialiśmy się na imprezy i wspól-
ną naukę, zakochiwaliśmy się i rozstawaliśmy7. 

Media stały się obecnie „systemem kulturowo-społecznym”8. 
Jednak możliwości, jakie niesie ze sobą korzystanie z internetu, de-
terminują w coraz większym stopniu natężenie problemu alienacji 
społecznej. „Żyjemy w czasach, gdy ludzie będący blisko siebie  
w sensie fizycznym często są sobie dalecy, a ludzie dalecy stają się 
sobie bliscy”9. W obiegu naukowym mamy do czynienia z wieloma 
definicjami alienacji. Jedną z pierwszych koncepcji alienacji zapro-
ponował Gwynn Nettler, określając ją jako „odseparowanie czy 
izolację człowieka od innych „naturalnych” obiektów. Alienację 
rozumie on jako wyobcowanie ze społeczeństwa i jego kultury10. 
Większość koncepcji alienacji ujmuje ją jako odczuwalny spadek 
jakości w relacjach społecznych (rozczarowanie, utrata złudzeń, 
załamanie się systemu oczekiwań społecznych)11. Istotą osobowości 
alienacyjnej jest uogólnione poczucie alienacji, które charakteryzuje 
się przede wszystkim: poczuciem anomii, bezsensu, samowyobco-
wania, bezradności oraz osamotnienia12. Może być to szczególnie 
niebezpieczne zjawisko w kontekście ludzi młodych, którzy są bar-
dziej narażeni na przeżywanie odizolowania, a co za tym idzie – 
samotność. W okresie dorastania następuje u nich szybki rozwój 
________________ 

7 P. Czerski, Do analogowych, „Polityka” 2012, nr 10(2849), s. 64-65. 
8 J. Morbitzer, O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 2012,  

nr 33/34, s. 133-134. 
9 T. Goban-Klas, Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne? [w:] 

Ethos, Katolicki Uniwersytet Lubelski, users.uj.edu.pl/~usgoban/files/spoleczenstwo 
medialne.doc [dostęp: 20.11.2016]. 

10 A.Turska-Kawa, Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. W poszukiwaniu no-
wych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji, Uniwersytet Śląski, Kato-
wice 2011, s. 18. 

11 A. Turska-Kawa, op. cit., s. 16-24. 
12 A. Jakubik, K. Piastowska, Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna, „Stu-

dia Psychologia” 2000, nr 1, s. 69-80. 
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psychospołeczny, jednostka zaczyna postrzegać siebie jako partnera 
relacji społecznych i nadaje tym relacjom osobiste znaczenie. Tak 
więc poczucie samotności w okresie młodości może stanowić po-
ważne ryzyko rozwoju niewłaściwych zmian osobowości, a także 
powodować zachowania patologiczne13. Autorka niniejszego opra-
cowania postawiła sobie zatem za cel diagnozę poczucia alienacji 
młodzieży w kontekście ich aktywności medialnej. 

Metodologia badań 

Badania aktywności medialnej młodzieży zostały przeprowa-
dzone w czterech szkołach średnich w województwie podkarpac-
kim i małopolskim na grupie 196 osób. W badaniu uczestniczyła 
młodzież z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącym w Bie-
czu, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Liceum 
Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 
oraz Zespołu Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Ja-
rosławiu. Natomiast poczuciu alienacji poddano badaniu 98 uczniów 
z dwóch spośród czterech wyżej wymienionych. Charakterystykę 
próby badawczej prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 2. Płeć i liczba badanych uczniów 

 LO w Bieczu 
ZSKU  

Rzeszów 
LO  

w Rzeszowie 
ZSI  

w Jarosławiu 

 N % N % N % N % 

Dziewczyna 31 64,5 23 46 39 78 22 45,8 

Chłopak 17 35,5 27 54 11 22 26 54,2 

Ogółem 48 100 50 100 50 100 48 100 

Źródło: Wyniki badań prowadzonych przez U. Błądzińską, J. Kalinowską, B. Kusy, P. Cze-
luśniak w ramach badań do prac licencjackich. 

________________ 

13 Z. Dołęga, Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 26. 
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Do przeprowadzenia badań posłużyła metoda sondażu diagno-
stycznego. Narzędziem zastosowanym był kwestionariusz ankiety – 
„Moja aktywność w Internecie”, opracowany przez Grażynę Wą-
sowicz i Małgorzatę Styśko-Kunkowską14, służącym do diagnozy 
aktywności medialnej młodzieży oraz kwestionariusz ankiety Skala 
Poczucia Alienacji „Z” Agnieszki Turkiej-Kawy15 badający poczucie 
samotności respondentów. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
oraz ze względu na obszerność zebranego materiału, w analizie 
wykorzystano jedynie część otrzymanych wyników badań. 

Wyniki badań 

Analizę wyników badań rozpoczęto od diagnozy aktywności 
medialnej młodzieży licealnej. Poniższa tabela prezentuje częstotli-
wość korzystania przez młodzież z Internetu w ostatnim roku. 

Tabela 2. Częstotliwość korzystania z Internetu w ostatnim roku. 

Jak często w ostatnim roku zdarzyło Ci się korzystać z Internetu? 

Nigdy 
Raz w miesiącu 

lub rzadziej 
2-3 razy  

w miesiącu 
Raz  

w tygodniu 
Kilka razy  

w tygodniu 
Raz  

dziennie 
Więcej niż 

raz dziennie 

L % L % L % L % L % L % L % 

— — — — — — — — 1  6  189 96 

Jak wskazują wyniki badań, 96% badanych korzysta z internetu 
więcej niż raz dziennie. Ten fakt nie dziwi, gdyż mamy do czynienia 
z pokoleniem always on. Otrzymane dane potwierdzają także wyniki 
badań innych autorów. Dla przykładu w badaniu „Nastolatki 3.0”, 
przeprowadzonym w 2017 r., zdecydowana większość responden-
tów odpowiedziała, że korzysta z internetu wiele razy dziennie lub 
________________ 

14 G. Wąsowicz i M. Styśko-Kunkowska, Młodzież w Internecie – zagrożenie uza-
leżnieniem. Podręcznik do kwestionariusza MAWI, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2014. 

15 A. Turska-Kawa, op. cit. 
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cały czas: w domu (80,0%), w szkole (39,2%), u znajomych (32,4%),  
w miejscach publicznych, gdzie jest dostępna sieć WiFi (29,7%)16. 

Interesujące było także otrzymanie odpowiedzi na pytanie o czas 
spędzony przez młodzież w internecie w stosunku do roku po-
przedniego. Otrzymane wyniki prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Ilość czasu spędzana w Internecie w stosunku do roku poprzedniego 

Niespełna 60% młodzieży zadeklarowało, że spędza tyle samo 
czasu w sieci co rok temu. Dla ponad 40% badanych czas ten uległ 
zmianie (zmniejszył się lub zwiększył). Powody, które wpłynęły na 
zmianę aktywności w internecie to przede wszystkim doskonalenie 
się w tym, czym dana osoba zajmuje się w realu (nauka, zajęcia po-
zalekcyjne, hobby) oraz dbanie o swoją przyszłość. Młodzież liceal-
na jest już w takim wieku, że zaczyna myśleć o swojej przyszłości 
bardziej poważnie niż wcześniej. Stąd czas spędzany na nauce jest 
dla niej bardzo ważny. 
________________ 

16 Raport z badania Nastolatki 3.0 przeprowadzonego przez Pracownię Eduka-
cyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK, Warszawa 
2017, s. 7; https://www.nask.pl/pl/o-nask/eksperci-nask/publikacje-naukowe/688, 
Raport-z-badania-Nastolatki-30.html [dostęp: 24.05.2018]. 
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Wykres 2. Częstotliwość wyboru danej aktywności w Internecie w ostatnim roku 

Kolejny badany problem dotyczyła najczęściej wybieranej przez 
młodzież aktywności w internecie. Wyniki zaprezentowano na wy-
kresach 2 i 3. 

Otrzymane wyniki wskazują, że najbardziej popularną aktywno-
ścią młodzieży w internecie jest korzystanie z Facebooka i innych 
portali społecznościowych (90%), drugą z kolei jest słuchanie muzyki 
(70%). Otrzymane wyniki są zbieżne z danymi z badań Beaty Komo-
rowskiej (popularność portali społecznościowych 86%, słuchanie 
muzyki w sieci i oglądania filmów 81%). Są to najchętniej wybierane 
formy aktywności młodzieży szkoły średniej17. Jeśli chodzi o najrza- 
________________ 

17 B. Komorowska, Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla prak-
tyki pedagogicznej, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2015, tom 6, nr 4, s. 111-117. 
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dziej lub nigdy niewykonywane w sieci czynności, to działania zwią-
zane z hazardem internetowym oraz z zakupami przez internet. 
Młodzież często nie miała styczności z obstawianiem zakładów spor-
towych (72%), grami typu zakłady i kasyno (74%) oraz aktywnego 
udziału na portalach aukcyjnych (54%). Wyniki te są tożsame z wy-
nikami M. Styśko-Kunkowskiej i G. Wąsowicz (85% osób nie miało 
styczności z zakładami sportowymi, 87,8% z grami typu zakłady  
i kasyno a 73,5% z działalnością na portalach aukcyjnych)18. 

Tabela 3 prezentuje wyniki badań dotyczące powodów spędza-
nia czasu w internecie. 

 

Wykres 3. Częstotliwość wyboru danej aktywności w Internecie w ostatnim roku 
________________ 

18 M. Styśko-Kunkowska, G. Wąsowicz, Uzależnienia od e-czynności wśród mło-
dzieży: diagnoza i determinanty, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2014. 

0% 20% 40% 60% 80%

Kupować coś (samodzielnie)

Grać w gry typu zakłady, kasyno

Grać w gry typu single-player

Sprzedawać lub wymieniać rzeczy na portalach
aukcyjnych

Kupować (samodzielnie) gry i akcesoria do gier

Szukać pomocy naukowych

Kilka razy dziennie Raz dziennie Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu Raz w miesiącu lub rzadziej

Nigdy
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Jak wskazują wyniki badań, młodzież traktuje internet jako źró-
dło przyjemności (61%) oraz miejsce, gdzie mogą odkrywać nowe 
fascynujące strony (68%). Potwierdzają to wyniki badania pt. „Uza-
leżnienie od internetu (siecioholizm) wśród młodzieży licealnej”, 
które wykazały, że najczęściej (74%) pobyt w sieci utożsamiany był 
z formą rozrywki. Na trzecim miejscu natomiast (57%) w ocenie 
badanych surfowanie w sieci było skutecznym sposobem na nudę19. 
Jak wynika z badań brak internetu nie wywołuje u badanych liceali-
stów większego dyskomfortu. Aż 60% poddanej badaniu młodzieży 
nie uważa, że życie bez internetu jest puste. Pomimo faktu, iż 
współczesna młodzież tak mocno zanurzona w sieci i wydawałoby 
się, że nie wyobraża sobie bez niej codziennego funkcjonowania, to 
jednak nie możemy mówić o patologicznych reakcjach młodych 
ludzi na brak dostępu do internetu czy uzależnieniach od niego. 
Uzyskane dane nie potwierdzają wyników raportu „Nastolatki 3.0”, 
gdzie ponad połowa respondentów odczuwała poirytowanie, gdy 
internet przestał działać lub nie miała do niego dostępu (64,2%)20. 
Można przypuszczać, że jest to spowodowane terenem badań oraz 
wiekiem poddanej badaniu młodzieży. Dla licealistów internet jest 
istotny, ale ważniejszy kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza  
w realu. W tym przypadku potwierdzają to wyniki badania „Nasto-
latki 3.0”, według których młode pokolenie lepiej ocenia realne oso-
by z otoczenie społecznego – rodziców i przyjaciół niż osoby z prze-
strzeni wirtualnej21. 

Dla braku odczuwania osamotnienia ważne jest fakt spędzania 
czasu w towarzystwie innych osób. Istotne znaczenie ma to zwłasz-
________________ 

19 I. Białokoz-Kalinowska i in., Uzależnienie od internetu (siecioholizm) wśród mło-
dzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne, http://yadda.icm.edu.pl/ 
yadda/element/bwmeta1.element.psjd-7769c8b2-758f-4b9e-8cab-35595d16e2d6, s. 374 
[dostęp: 24.05.2018]. 

20 Raport z badania Nastolatki 3.0 przeprowadzonego przez Pracownię Edukacyjnych 
Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK, Warszawa 2017, s. 17 
https://www.nask.pl/pl/o-nask/eksperci-nask/publikacje-naukowe/688,Raport-z- 
badania-Nastolatki-30.html [dostęp: 24.05.2018]. 

21 Ibidem. 



172 MAGDALENA WASYLEWICZ 

cza w świecie realnym. Człowiek jest istotą społeczną, która jak 
powietrza potrzebuje obecności drugiego człowieka. Jedną z pod-
stawowych potrzeb ludzkich jest kontakt bezpośredni z drugim 
człowiekiem. To taki kontakt buduje silne więzi. Wraz z rozwojem 
komunikacji zapośredniczonej więzi te są poddane osłabieniu. Ko-
munikowanie się za pośrednictwem internetu nie jest w stanie  
w pełni zastąpić komunikacji bezpośredniej twarzą w twarz. Intere-
sujące więc stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to,  
z kim spędza czas współczesna młodzież zarówno w realnym świe-
cie, jak i w wirtualnym. Czy towarzyszą jej tylko znajomi czy może 
także rodzice i czy z rodzicami spędzają czas także w sieci. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki badań dotyczące spędzania 
przez licealistów czasu. 

Tabela 4 

Sposoby spędzania czasu wolnego 
W ogóle 

nie 
pasuje 

Bardzo 
słabo 

pasuje 

Słabo 
pasuje 

Średnio 
pasuje 

Mocno 
pasuje 

Bardzo 
mocno 
pasuje 

1. Razem z mamą i/lub tatą buszu-
jemy w Internecie 

56% 26% 3% 10% 5% – 

2. Spędzam czas wolny ze swoimi 
znajomymi w realu 

1% 2% 5% 14% 32% 46% 

3. Razem z mamą i/lub tatą robi-
my zakupy w Internecie 

34% 22% 18% 16% 9% 2% 

4. Spędzam czas wolny na świe-
żym powietrzu 

1% 3% 18% 26% 30% 22% 

5. Razem z mamą i/lub tatą gramy 
w gry w Internecie 

98% 2% – – – – 

6. Przeznaczam czas wolny na roz-
wijanie swoich umiejętności i pasji 
(np. sportowych, plastycznych, 
muzycznych, językowych itp.) 

1% 12% 10% 20% 25% 32% 

7. Razem z mamą i/lub tatą oglą-
damy w Internecie filmy/TV 

24% 30% 2% 26% 14% 4% 

8. Razem z mamą i/lub tatą słu-
chamy w Internecie muzyki 

50% 16% 4% 16% 10% 4% 
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Z powyższej tabeli wynika, że młodzież nie spędza czasu w in-
ternecie z rodzicami. Są oni w takim wieku, że ważniejsi są dla nich 
znajomi niż rodzina. Jedyną aktywnością z rodzicami jest oglądanie 
filmów w internecie lub TV, jednak aktywność ta nie jest duża. Ba-
dani uczniowie natomiast chętnie spędzają wolny czas ze swoimi 
znajomymi na świeżym powietrzu. Ważne także jest dla nich rozwi-
janie swoich pasji. 

Tabela 5. Wybrane symptomy mogące świadczyć o poczuciu alienacji młodzieży 

Lp.  

Zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie zgadzam 

Zdecydo-
wanie się 

nie zgadzam 

N % N % N % N % 

1. 
Należę do ludzi niepewnych 
siebie 

20 20,4 29 29,5 31 31,7 18 18,4 

2. 
Wydaje mi się że nie należę 
do ludzi uległych 

5 5,1 24 24,5 36 36,7 33 33,7 

3. 
Istnieje wiele sytuacji, w któ-
rych nie mam pojęcia jak się 
zachować 

13 13,2 32 32,7 41 42 12 12,2 

4. 
Trudno zaliczyć mnie do lu-
dzi z inicjatywą 

12 12,2 21 21,4 43 43,9 22 22,5 

5. Często czuję że nie jestem sobą 10 10,2 22 22,4 21 21,4 45 46 

6. Należę do osób silnych 30 30,6 36 36,7 26 26,5 6 6,2 

7. 
Mój dom jest dla mnie czymś 
bardzo ważnym 

76 77,6 16 16,4 3 3 3 3 

8. 
Czuję się potrzebny innym, 
np. w rodzinie, kolegom 

57 58,1 25 25,6 10 10,2 6 6,1 

9. 
Istnieją wartości, dla których 
warto żyć i działać, np. dom, 
praca, sprawiedliwość 

72 73,4 17 17,3 3 3 6 6,3 

10. Nie mam do kogo wracać 5 5,1 4 4,1 17 17,3 72 73,5 

11. 
Na ogół wiadomo, co w ży-
ciu jest najważniejsze 

44 44,9 38 38,7 12 12,2 4 4,2 

11. 
Moje związki z innymi ludź-
mi są powierzchowne 

11 11,2 14 14,2 41 41,9 33 33,7 

12. Nie mam kolegów 5 5,1 4 4,1 16 16,3 73 74,5 
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Czy w takim razie współczesna, poddana badaniu młodzież 
czuje się samotna? Wybrane wyniki badań zaprezentowano w po-
wyższej tabeli. 

Jak wykazały wyniki badań, młodzież odbiera siebie jako ludzi 
silnych, pewnych siebie, ludzi z inicjatywą, umiejących zachować 
się w różnych sytuacjach życiowych. Potwierdza to cechy tzw. po-
kolenia Z. Budujący jest fakt, że dom, rodzina, koledzy stanowią 
dużą wartość dla respondentów. Dla 93,6% badanych dom jest bar-
dzo ważnym miejscem, a 83,7% licealistów czuje się potrzebna in-
nym. Nie określają oni swoich związków jako powierzchowne. Je-
dynie 9,2% badanych zadeklarowało, że nie ma do kogo wracać. 
Można zatem przypuszczać, że poddana badaniu młodzież nie czu-
je się samotna. Wyniki badań są optymistyczniejsze niż wyniki uzy-
skane przez Sławomira Rębisza, Ilonę Sikorę i Katarzynę Smoleń-
Rebisz (13% respondentów deklaruje poczucie ogólnej pustki wokół 
siebie oraz twierdzi, że ma zbyt ograniczony krąg przyjaciół i zna-
jomych, co ósmy ankietowany często czuje się odrzucony (12,3%)  
i odczuwa brak ludzi wokół siebie (11,2%), co dziewiąty ankieto-
wany uczeń (około 11%) deklaruje występowanie u siebie poczucia 
osamotnienia i wyalienowania)22. 

Podsumowanie 

Internet stanowi narzędzie zaspokajania wielu potrzeb osobi-
stych człowieka. Oferuje m.in. możliwość uzyskania aprobaty spo-
łecznej, poczucia dominacji, nawiązywania kontaktów, swobodne-
go działania. Szczególnie wśród młodzieży, która nadużywając 
internetu do zaspokojenia swoich potrzeb, nawiązuje liczne kontak-
ty tylko w sieci, co znacznie odbija się na poczuciu wyobcowania  
w rzeczywistym świecie. Jednak pomimo częstego korzystania  
z mediów, funkcjonowania jednocześnie w dwóch światach: real-
________________ 

22 S. Rebisz, I. Sikora, K. Smoleń-Rębisz, Poczucie samotności a poziom uzależnienia 
od internetu wśród adolescentów, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 1/15, 
s. 95. 
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nym i wirtualnym, młodzież licealna nie czuje się samotna. Co 
istotne, ma także świadomość posiadania wartości istotnych w ży-
ciu, takich jak dom, praca, sprawiedliwość. To bardzo budujące 
wyniki badań, zwłaszcza ze względu na fakt spędzania przez 
współczesną młodzież tak dużej ilości czasu w sieci. Psycholog biz-
nesu, Jacek Santorski, formułuje cenną wskazówkę dotyczącą ra-
dzenia sobie we współczesnej rzeczywistości, a mianowicie: „Wy-
gra ten, kto połączy znajomość najnowszych technologii ze światem 
tradycyjnych wartości”23. Nie należy zapominać, że największą 
wartością jest drugi człowiek, zwłaszcza ten stojący obok. Już staro-
żytny filozof, Arystoteles, twierdził, iż 

człowiek jest z natury istotą społeczną; jednostka, która z natury, a nie 
przez przypadek, żyje poza społeczeństwem, jest albo kimś niegodnym 
naszej uwagi, albo istotą nadludzką. Społeczność jest w naturze czymś, 
co ma pierwszeństwo przed jednostką. Każdy, kto albo nie potrafi żyć 
we wspólnocie, albo jest tak samowystarczalny, że jej nie potrzebuje,  
i dlatego nie uczestniczy w życiu społeczności, jest albo zwierzęciem, 
albo bogiem24. 
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Wprowadzenie 

Od wielu lat media stanowią jeden z ważniejszych kanałów ko-
munikacyjnych i informacyjnych. Rozpowszechnienie w XX w. środ-
ków masowego przekazu znacząco wpłynęło na przemiany kulturo-
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we, a obserwowany w ostatnich latach rozrost nowych technologii 
nieustannie je potęguje i oddziałuje także na ich charakter. Niewąt-
pliwie współcześnie nowe media towarzyszą nam każdego dnia,  
w każdej z przestrzeni aktywności, którą podejmujemy. Dynamiczny 
rozwój nowych mediów nie powoduje jednak tak szybkich zmian  
w systemie edukacyjnym. Pomimo od dawna postulowanych po-
trzeb edukacji medialnej dotyczących wdrażania „nauczania o me-
diach, poprzez media i do mediów”1, sytuacja w polskich szkołach 
wciąż jest niepokojąca. Zainicjowane przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji (KRRiT) w 2000 r. zlecenie wykonania Raportu o stanie 
edukacji medialnej w Polsce2 zapoczątkowało w niektórych szkołach 
wiele zmian dotyczących podążania za współczesnymi trendami 
wykorzystywania nowych technologii w pracy z dziećmi i młodzie-
żą, jednak wciąż istnieje szereg szkół, które nie realizowały i dotąd 
nie podejmują realizacji podstawowych celów edukacji medialnej. 

Aczkolwiek szkoła nie jest jedynym środowiskiem wychowaw-
czym, w którym funkcjonują dzieci i młodzież. Do najważniejszych 
środowisk wychowawczych poza szkołą zaliczyć można rodzinę, 
która jest podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowaw-
czym oraz środowisko lokalne3. Zatem rozwój człowieka (w kontek-
ście wieloaspektowym) warunkowany jest przez wszystkie rodzaje 
środowisk, w których uczestniczy – zarówno za pośrednictwem 
wpływów zamierzonych, jak i niezamierzonych4. W związku z po-
wyższym powstają nierówności społeczne, które są pochodnymi 
zmian cywilizacyjnych, kulturowych i postępu informacyjno-techno-
________________ 

1 W. Strykowski, M. Kąkolewicz, S. Ubermanowicz, Kompetencje nauczycieli edu-
kacji medialnej, „Neodidagmata” 29/30, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2008, s. 55. 

2 J. Juszczyk-Rygałło, O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej, [w:] Pedagogika, 
red. K. Rędziński, M. Łapot, T. XXV, nr 2, Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie, Częstochowa 2016, s. 135. 

3 W. Sroczyński, Szkice do pedagogiki środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 165-188. 

4 K. Segiet, „Wyjść poza zastane schematy”. Znaczenie edukacji i działań modyfikują-
cych środowisko życia człowieka, [w:] Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań 
lokalnych (teoria a praktyka społeczna), red. K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj, Wydawnic-
two Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 49. 
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logicznego, a ponadto powodują dystrybucję oraz reprodukcję kapi-
tału środowiskowego i społeczno-kulturowego. W środowiskach 
defaworyzowanych społecznie, a więc społecznie nieuprzywilejo-
wanych, w których nierówności powstają ze względu na zaniżone 
szanse jednostki z danej grupy względem korzystania z praw i przy-
wilejów, które przysługują każdemu człowiekowi5 (m.in. są to: ro-
dziny zagrożone marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, 
pochodzące z grup etnicznych czy narodowościowych, rodziny,  
w których dzieci mają problemy szkolne lub rówieśnicze) z więk-
szym natężeniem widoczne są problemy wynikające głównie z za-
burzonego funkcjonowania środowiska rodzinnego czy szkolnego. 
Uwypuklają się więc tezy dotyczące kryzysów współczesnej rodzi-
ny czy systemów edukacyjnych, w konsekwencji czego zauważalna 
jest wiodąca rola środków masowego przekazu i nowych technolo-
gii w codziennym życiu (zwłaszcza młodego pokolenia). Wszecho-
becność mediów zauważalna jest we wszystkich sferach życia: we 
wspomnianym wcześniej systemie edukacji, w systemie rodzinnym 
czy politycznym, w życiu publicznym, a ponadto podczas nauki, 
pracy czy wypoczynku. Ma to znaczący wpływ na zmieniający się 
styl życia, systemy wartości i wzory zachowań coraz to młodszych 
pokoleń6. W związku z powyższym w ostatnich latach „postuluje 
się jednocześnie opracowanie ogólnokrajowego programu formal-
nej (system oświaty) i nieformalnej (środowisko rodzinne, instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe) edukacji medialnej obejmującej 
wszystkie grupy społeczne i wiekowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży”7. 
________________ 

5 A. Zbonikowski, Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej warto-
ści dzieci i młodzieży, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzie-
ży, red. K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska, Wydawnic-
two Difin SA, Warszawa 2010, s. 13. 

6 E. Wysocka, Zagrożenia społeczno-kulturowe dla rozwoju młodego pokolenia, [w:] 
Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wy-
socka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012, s. 107. 

7 J. Juszczyk-Rygałło, O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej, [w:] Pedagogika, 
red. K. Rędziński, M. Łapot, T. XXV, nr 2, Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie, Częstochowa 2016, s. 136. 
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Edukacja medialna a twórczy rozwój dziecka 

Potencjał twórczy posiada każdy człowiek, a nie wyłącznie oso-
by uzdolnione czy zdolne. Jednak jego rozwój (zwłaszcza w okresie 
dzieciństwa) uwarunkowany jest przez osoby dorosłe (rodziców, 
opiekunów, nauczycieli), którzy powinni zachęcać i stwarzać prze-
strzeń do podejmowania twórczego myślenia i twórczej działalności 
dziecka8. Dzieci pochodzące ze środowisk defaworyzowanych spo-
łecznie rzadko doświadczają tego typu wsparcia w domu rodzin-
nym. Ponadto współcześnie należy pamiętać, że twórczy rozwój 
dotyczy też sfery medialnej czy hipermedialnej. Szkoła wydaje się 
być pierwszym ze środowisk (zaraz po środowisku rodzinnym), 
gdzie dziecko powinno otrzymać stosowne wsparcie w tym zakre-
sie. Zatem współczesny nauczyciel stoi przed wieloma wyzwania-
mi, które tworzą m.in. zmiany społeczno-kulturowe. Powinien on 
nie tylko być profesjonalistą, podążać za nowymi trendami nauki  
i aktualizować oraz rozwijać swoje kompetencje, lecz przede wszyst-
kim, wychowując młodego człowieka, musi być pedagogiem reflek-
syjnym, który weźmie pod uwagę wszystkie dziedziny, w których 
współczesne dzieci i młodzież funkcjonują. Jego rola nie dotyczy 
bowiem wyłącznie przekazywania wiedzy, ale także kształtowania 
się osobowości uczniów, ich tożsamości, pragnień, celów i marzeń9. 
Niestety, sytuacja w polskim środowisku edukacyjnym nie wykazu-
je znacząco pozytywnych prognoz na szybką zmianę sytuacji  
w szkołach. Przykładem mogą być m.in. badania Anny Michniuk 
dotyczące współczesnej – nowomedialnej szkoły10 czy Danuty Mo-
________________ 

8 M.A. Runco, To understand is to create: an epistemological perspective on human 
nature and personal creativity, [w:] Everyday creativity and New views of human nature. 
Psychological, social, and spiritual perspectives, red. R. Richards, American Psychologi-
cal Association, Washington 2007, s. 91-107. 

9 I. Żeber-Dzikowska, Teacher’s and student’s creativity as a challenge for the mod-
ern education, [w:] Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łapot, T. XXV, nr 2, Akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 37. 

10 A. Michniuk, Współczesna, nowomedialna(?) szkoła – próba charakterystyki, [w:] 
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, red. A. Iwanicka, Wydawnic-
two Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 101–123. 
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rańskiej, koncentrujących się na zastosowaniu nowoczesnych metod 
kształcenia i technologii informacyjnej podczas lekcji11. W obu przy-
padkach autorki deklarują, że owszem – istnieją szkoły unowocze-
śnione, które mają chętną kadrę i bogatą strefę materialną w zakresie 
nauczania z wykorzystaniem nowych mediów (także do twórczego 
rozwoju ucznia), jednak wciąż stanowią one mniejszość względem 
szkół, które z różnych przyczyn nie wprowadzają koniecznych 
zmian w procesie nauczania i uczenia się. Tymczasem główne idee 
edukacji medialnej (wspomniane na samym wstępie) koncentrują 
się nie tylko na rozwijaniu wiedzy o mediach i ich oddziaływaniu 
czy wprowadzaniu w kulturę mediów, ale także na zdobywaniu 
nowych wiadomości i umiejętności oraz ich wykorzystaniu w prak-
tyce12. A zatem sama umiejętność obsługi sprzętu (co często wy-
mieniane jest przez nauczycieli jako bariera w stosowaniu nowych 
mediów podczas zajęć, w kontekście kompetencji medialnych 
współczesnego nauczyciela vs. ucznia – gdyż w opinii nauczycieli 
to uczniowie mają wyższe kompetencje w tym zakresie13) nie jest 
wystarczająca i niekoniecznie znajomość ta prowadzi do twórczej 
aktywności młodego człowieka. 

Inną kwestią jest edukacja i wspieranie do twórczości w młod-
szym wieku dziecka. Należy zaznaczyć, że dzieci w coraz młod-
szym wieku mają kontakt z nowymi technologiami informacyjnymi 
na zróżnicowanym poziomie. Współcześnie małe dzieci (od ok. 3. roku 
życia) korzystają z nowych mediów zwykle w domu rodzinnym,  
a później – w wieku przedszkolnym już także poza domem, (jeżeli 
w przedszkolu stosowane są nowoczesne metody i techniki pracy). 
Nie powinna więc dziwić biegłość w obsłudze nowych mediów 
przez dzieci także na późniejszych etapach edukacyjnych. Poza tym 
używanie mediów w tak wczesnym wieku jest powiązane ze zmia-
________________ 

11 D. Morańska, Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Edu-
kacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, red. A. Iwanicka, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 47–56. 

12 A. Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 31. 

13 Por. A. Michniuk, op. cit., s. 104. 
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nami zachodzącymi w funkcjonowaniu poznawczym, fizycznym, 
motorycznym, a także społecznym i emocjonalnym dzieci, który 
ponadto jest bardzo zdynamizowany14. W sytuacji, gdy edukacja 
medialna nie jest wdrażana w procesie kształcenia lub prowadzona 
jest nieprawidłowo (w przedszkolu, szkole czy wśród osób doro-
słych), z dobrowolnego uczestnictwa w świecie medialnym mogą 
wynikać widoczne negatywne skutki i/lub zagrażające rozwoju 
jednostki, dotyczące np. nieumiejętnego wyboru komunikatów  
i treści medialnych, niewykorzystywania potencjału materiałów 
multimedialnych i hipermedialnych oraz narzędzi medialnych.  
W najnowszym, raporcie EU Kids Online 2018 (pełny raport ukazał 
się w grudniu 2018 r.), przygotowywanym pod kierunkiem Jacka 
Pyżalskiego w partnerstwie z Fundacją Orange, opracowanym na 
reprezentatywnej grupie 1300 osób w wieku 9-17 lat, zespół bada-
czy przedstawia następujące wnioski: 

wielu uczniów nie zetknęło się w szkole z zasadami poruszania się po 
sieci. 1/3 wskazuje, że nauczyciele w szkole nigdy lub prawie nigdy 
nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa online. Aż 40% uczniów 
stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z interne-
tu, a 45% badanych nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie 
są dobre zwyczaje postępowania w sieci15. 

A zatem inną kwestią niedostatku lub braku edukacji medialnej 
w życiu młodego pokolenia jest rozpowszechniająca się przemoc  
w sieci, o bardzo zróżnicowanym poziomie natężenia i wielu jej 
rodzajach16, co może prowadzić do podejmowania zachowań ryzy-
________________ 

14 M. Klichowski, J. Pyżalski, K. Kuszak, A. Klichowska, Jak technologie informa-
cyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium 
teoretyczne, [w:] Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych – pomię-
dzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, red. J. Pyżalski, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 116. 

15 https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/90-proc-nastolatkow-nie- 
umie-tworczo-korzystac-z-technologii/ [dostęp: 24.09.2018]. 

16 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania 
młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 



Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk 183 

kownych zagrażających nie tylko rozwojowi, ale także życiu dzieci  
i młodzieży. 

Kolejnym obszarem, który dla dzieci pochodzących ze środowisk 
defaworyzowanych społecznie ma szczególne znaczenie w kontekście 
rozwoju twórczego i kompetencji medialnych, jest środowisko lo-
kalne. Kiedy dziecko nie doświadcza wsparcia w domu rodzinnym 
czy w szkole lub gdy wsparcie jest prowadzone tam niedostatecznie, 
często ostatnim miejscem w najbliższym otoczeniu dziecka są insty-
tucje wsparcia dziennego prowadzone w środowisku lokalnym.  
W Polsce placówki te świadczą pomoc bezpłatnie w zakresie wspie-
rania rodzin w wypełnianiu funkcji rodziny, a ich systematycznie 
prowadzone działania (np. codzienne, dwa razy w tygodniu itp.) 
skierowane są głównie do dzieci i młodzieży doświadczających nie-
korzystnej (ekonomicznie, społecznie i kulturowo) sytuacji w domu 
rodzinnym oraz posiadających niepowodzenia edukacyjne i szkolne. 
W tego typu instytucjach (są to m.in.: świetlice środowiskowe, so-
cjoterapeutyczne, terapeutyczne, forma podwórkowa, kluby, centra 
lub ogniska dla dzieci i młodzieży), działania zorientowane są głów-
nie na prowadzeniu zajęć, które pozwolą na wzmocnienie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk nieu-
przywilejowanych, wyrównanie wiedzy lub jej kompensację w da-
nym zakresie17. 

W badaniach własnych, przeprowadzonych przez autorkę w ra-
mach dysertacji doktorskiej dotyczącej twórczości dzieci defawory-
zowanych społecznie w lokalnych formach wsparcia i opieki w stu-
dium porównawczym, poruszono wiele kwestii edukacyjnych,  
w znacznie szerszym kontekście. Na potrzeby niniejszego artykułu 
autorka wybrała do prezentacji fragment badań, który dotyczy wy-
łącznie kwestii edukacji medialnej. Badania miały charakter jako- 
ściowo-ilościowy i zostały przeprowadzone metodą studium przy-
padku w instytucji z Poznania. Podczas badań wykorzystano tech-
nikę obserwacji, wywiadu kwestionariuszowego oraz prac rysun-
kowych dzieci z rozmową na ich temat. 
________________ 

17 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm., art. 24. 
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Zajęcia w grupie młodszej, 6-12 lat odbywały się w poniedziałki 
i środy, po 4,5 h zegarowej. W każdą środę dzieci miały do dyspo-
zycji teoretycznie 5 komputerów z dostępem do internetu (z czego 
działały 3) i 15 minut z przeznaczeniem na gry. W grupie było mak-
symalnie 12 dzieci (uczestnictwo w zajęciach w tego typu instytu-
cjach jest dobrowolne). W każdą środę było więcej uczestników 
zajęć od 15% do 20% niż w poniedziałek. Zauważalne były również 
punktualność i entuzjazm spowodowany czasem wolnym przy 
komputerach. System korzystania z komputerów odbywał się 
zmianowo (po 15 minut 1 osoba), w myśl zasady „kto pierwszy ten 
lepszy”, a ponadto „kto ma zadanie domowe, najpierw musi je od-
robić”. Pozostali uczestnicy mogli ten czas wolny spożytkować na 
zabawę. W praktyce wyglądało to tak, że maksymalnie czworo 
dzieci odrabiała zadanie domowe, a pozostałe osoby siedziały przy 
komputerach, mimo że użytkowały je troje (reszta oglądała i dopin-
gowała kolegów i koleżanki w grach, później następowała zamia-
na). Podczas wszystkich zajęć żadne dziecko nie zrezygnowało  
z możliwości gry na komputerze. Najczęściej większość dzieci wy-
bierało gry zręcznościowe (92% dzieci), natomiast mniejszość gry 
logiczne (8%). Było to zgodne z zasadami obowiązującymi w insty-
tucji, dozwolone były tylko gry z puli edukacyjnych. Przez cały czas 
trwania obserwacji (trzy miesiące) nikt nie zainteresował się nawet 
naprawą pozostałych komputerów. Nie odbywały się żadne zajęcia 
edukacyjne z zakresu zajęć medialnych (także bez użycia sprzętu). 

W trakcie wywiadów z wychowawcami (cztery osoby) w danej 
instytucji zgodnie doszli oni do wniosku, że zajęcia komputerowe, 
informatyczne i medialne (czy szerzej zajęcia wykorzystujące nowe 
technologie) nie są prowadzone w ich instytucji (choć jeden z wy-
chowawców był absolwentem studiów informatycznych – tytuł 
zawodowy magistra). Wszyscy wychowawcy byli czynnymi nau-
czycielami w publicznych szkołach podstawowych. Ponadto z de-
klaracji wychowawców wynika, że nie uważają oni tego typu zajęć 
za rozwijających twórczość dzieci. W jednej z opinii wychowawca 
zauważył, że: „te nowe media raczej przeszkadzają w edukacji tym 
dzieciom, jak tylko są komputery w środy, to trudno im się skupić 
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na czymś innym. Oni pochodzą często z trudnych środowisk, czwo-
ro z nich nie ma dostępu do komputera w domu, ale przynajmniej 
jeden z rodziców każdego dziecka ma smartfon. Przy czym ze 
smartfonu nie wydrukują im pracy domowej, a nasza drukarka 
często się psuje. Dzieci wpadają z jednego wora do drugiego – bo 
jak nie masz pracy domowej, to w szkole albo dostajesz punkty 
ujemne, albo uwagę do dzienniczka”. Inny wychowawca w odpo-
wiedzi na system zmianowy przy komputerach obowiązujący w insty-
tucji odpowiedział: „gdyby dzieci nie znały reguł, najlepiej całe za-
jęcia siedziały by przy komputerach i grały w gry, a my staramy się 
im pokazywać, że te gry to nie wszystko. Mamy plan na ten wspól-
ny czas. Poza tym mamy dużo planszówek, więc – zwłaszcza tym 
osobom oglądającym – proponujemy wspólne rozgrywki. Czasami 
udaje się kogoś przekonać”. 

Jednak w odpowiedzi na pytanie, czy wychowawcy wyobrażają 
sobie współczesny świat bez użycia nowych mediów, zgodnie od-
powiedzieli przecząco. W argumentacji jednak odwoływali się do 
tego, że „tym dzieciom jest to teraz niepotrzebne, ważniejsze są inne 
potrzeby, które trzeba im zapewnić, bo nie wszystkie dzieci otrzy-
mują w domu ciepły posiłek”. 

W przypadku zajęć wspierających wieloaspektowy rozwój dzie-
ci, wychowawcy korzystali głównie z oferty zajęć przedmiotowych 
(a dokładnie z przedmiotów, z którymi dzieci miały największe 
problemy w szkole: matematyka, język polski i język angielski). 
Zajęcia dotyczące wspierania twórczości dziecka utożsamiane były 
przez wszystkich wychowawców z zajęciami artystycznymi. Jeden 
z wychowawców zadeklarował „jestem opiekunem kółka plastycz-
nego u mnie w szkole, sam lubię takie rzeczy robić, często pracuje-
my tak twórczo z dziećmi tutaj. Przynoszę materiały, opisuję im, co 
to jest, a potem robimy. To zawsze jest miło spędzony czas. Dzieci 
często mnie pytają, co zrobić, czego użyć, jaki kolor wybrać, sugeru-
ję im i podpowiadam, bo trochę ich już znam i wiem co lubią. 
Ostatnio robiliśmy ozdobne pudełka techniką decoupage na pre-
zenty dla bliskich. Przed świętami często robimy kartki świąteczne, 
które idą do naszych sponsorów, wtedy wybieramy te najładniej-
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sze”. Jeden z wychowawców zauważył, że „niektóre dzieci mają 
kreatywne pomysły, np. podczas podwieczorków zawsze sobie 
dyskutujemy na bieżące tematy albo zadaję jakieś pytanie. Dzieci 
mają taką wyobraźnię, że zawsze jest wesoło”. 

Podsumowując, należy odwołać się do faktu, iż wychowawcy  
w kontekście wiary w możliwości i szanse edukacyjne dzieci pocho-
dzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie koncentrują 
się raczej na zapewnieniu im podstawowych potrzeb życiowych, 
omijając całkowicie fakt obecności nowych mediów w codziennym 
życiu. W myśleniu o rozwoju dzieci i ich potencjale odwołują się do 
zasad reprodukcji społecznej, kulturowej i ekonomicznej (w myśl 
teorii Karola Marksa polegających na kopiowaniu wzorców z naj-
bliższego otocznia), Badani wychowawcy nie dostrzegają w techno-
logiach informacyjno-komunikacyjnych potencjału edukacyjnego, 
sprzyjającego rozwijaniu kreatywności i wyrażaniu własnego ja. 
Nie interpretują ich jako narzędzi pomocnych w kształtowaniu wła-
snej tożsamości i kontaktów społecznych czy wzmacniania udziału 
w życiu społecznym, mimo że sami zauważają, że nie wyobrażają 
sobie współczesnego życia bez nowych technologii. Jednak należy 
zauważyć, że dzieci uczęszczające do instytucji wsparcia dziennego 
są przez wychowawców traktowane jako „potrójnie defaworyzo-
wani”, gdyż pochodzą z nieuprzywilejowanych środowisk, w więk-
szości nie mają sprzętu, możliwości i kompetencji wykorzystania 
mediów np. w procesie twórczym, a ponadto wychowawcy nie dają 
im nawet szansy zmiany myślenia o swojej przyszłości na inną, jak 
naśladowanie wzorców rodzinnych. 

Czas spożytkowany na grach w świetlicy nie rozwija kompeten-
cji twórczych ani medialnych dzieci, być może dostarcza rozrywki, 
której dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie w tym 
zakresie doświadczają rzadziej niż ich rówieśnicy. Jednak, jak zau-
ważają autorzy we wspomnianych wcześniej wnioskach z raportu 
EU Kids Online 2018 dotyczących dzieci i nastolatków w Polsce:  
„90 proc. nastolatków nie umie twórczo korzystać z technologii”18, 
________________ 

18 https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/90-proc-nastolatkow-nie-umie- 
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„najczęstsze aktywności online to konsumpcja treści – oglądanie 
wideo i słuchanie muzyki, a także komunikowanie się z bliskimi. 
Ponad 80% badanych mówi, że skorzystało z takiej możliwości 
przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca”19. W związku z po-
wyższym aktywność biernego uczestnictwa w sieci praktykowana 
przez dzieci i młodzież i niewykorzystywanie potencjału, które 
wprowadzają technologie do naszego codziennego życia nie doty-
czy wyłącznie dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowa-
nych społecznie. Niniejszy raport tylko potwierdza, że konieczne 
jest natychmiastowe wprowadzenie zmian w systemie edukacyj-
nym, a sama edukacja medialna powinna stanowić jeden z ważniej-
szych elementów nowego programu, gdyż młodzi ludzie potrzebu-
ją osób dorosłych, którzy będą towarzyszyć im w odkrywaniu 
dotąd nie znanych obszarów wiedzy. 

Zamiast zakończenia 

Konkludując, instytucje wsparcia dziennego odgrywają ważną 
rolę w życiu dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk defa-
woryzowanych społecznie. Jednak kierownicy i wychowawcy tam 
pracujący powinni zaktualizować ofertę zajęć, jednocześnie ją uno-
wocześniając. Zazwyczaj instytucje te nie mają dużych zasobów 
finansowych, aczkolwiek mogą przygotowywać projekty i brać 
udział w konkursach organizowanych przez Unię Europejską lub 
instytucje w kraju. Ponadto można zaprosić do współpracy z insty-
tucją firmy zewnętrzne, które przekażą sprzęt do pracy z dziećmi. 

Najważniejsze jednak są chęci do zmiany i aktualizacji zarówno 
wiedzy na temat postrzegania twórczości, jak i mediów przez sa-
mych wychowawców. Jeżeli pogląd reprodukcji będzie hamował 
nawet myślenie wychowawców o szansie rozwoju dzieci i młodzie-
ży pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie  

________________ 

tworczo-korzystac-z-technologii/ [dostęp: 24.09.2018]. 
19 Ibidem. 
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na podejmowanie innych działań, lepszych wzorców zachowań  
i zmianę swojej sytuacji na lepsze – to nawet doskonale usprzęto-
wiona instytucja nie będzie dostarczała owocnych efektów. 

Poza tym wprowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej nie 
zawsze wymaga obecności sprzętu i osób o wysokich kwalifika-
cjach. Wystarczy odrobina zaangażowania, poszerzenie wiedzy z da-
nego zakresu i postawa otwartości. Zaangażowanie ze strony wy-
chowawcy w zdobycie nowych kompetencji – np. dotyczących 
teoretycznych zagadnień medialnych tj. cyberbulling czy hejt  
w sieci, ale także w zakresie wdrażania programów „programowa-
nie na dywanie” czy nawet zaproszenie osoby z zewnątrz do prze-
prowadzenia warsztatów dla dzieci np. z narzędzi medialnych, 
które przydatne będą im do nauki. Z pewnością spowoduje to 
wzrost atrakcyjności zajęć, ale także może przyczynić się do fak-
tycznej zmiany w życiu tych młodych ludzi, którzy i tak przez wiele 
osób (również z najbliższego otoczenia dziecka) ze względu na po-
chodzenie ze środowiska defaworyzowanego społecznie skazane są 
na „porażkę”. 
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Powstanie internetu i udostępnienie go do celów komercyjnych 
rozrastającej się z roku na roku liczbie użytkowników stanowi bez-
apelacyjnie milowy krok w rozwoju kultury w ostatnich dziesięcio-
leciach. Interaktywność Web 2.0 otworzyła przed zwykłymi odbior-
cami mediów nowe możliwości. Nie musieli już być skazani na 
bierny dostęp do treści przekazywanych im przez zinstytucjonali-
zowanych nadawców. Podstawą i sensem istnienia mediów spo-
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łecznościowych takich jak Youtube czy Facebook jest przede 
wszystkim twórczość zwykłych użytkowników, prezentowana na 
tych portalach w formie filmów, zdjęć, komentarzy czy własnych 
przemyśleń. Możliwość kontaktu z innymi, budowania relacji sku-
pionych wokół konkretnego tematu (książki, filmu, typu muzyki 
itp.) pozwoliła entuzjastom każdego przejawu kultury na znalezie-
nie się (przynajmniej w teorii) w gąszczu milionów internautów  
i wspólne oddawanie się swoim pasjom. Web 2.0 daje zdecydowa-
nie więcej możliwości niż „stara sieć” Web 1.0. Możliwa do zaist-
nienia stała się tym samym idea prosumpcji, o której kilkadziesiąt 
lat temu pisał już Alvin Toffler1. Klient odbiorca nowego typu – 
prosument – łączy w sobie cechy charakterystyczne dla konsumenta 
i producenta. Z jednej strony jest takim samym odbiorcą treści me-
dialnych, które odbiera i „konsumuje” dzięki stale rozwijającym się 
środkom masowego komunikowania. Z drugiej natomiast ma moż-
liwość produkcji, a więc tworzenia własnych treści. Ta twórcza 
działalność prosumenta wymaga rzecz jasna większych kompeten-
cji niż bierna konsumpcja. Składają się na nie przede wszystkim 
umiejętności techniczne i informatyczne związane z obsługą urzą-
dzeń elektronicznych, a także odpowiedni poziom wiedzy na temat 
sieci i miejsc, w których własne „produkty” mogą być upublicznione. 

Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera wobec tego kultura 
uczestnictwa, którą Henry Jenkins opisywał jako kontrastową wo-
bec starszych przekonań o pasywnej postawie medialnej publiczno-
ści2. W kulturze uczestnictwa to konsumenci (oraz ich szczególna 
odmiana – fani) są zapraszani do aktywnego uczestniczenia w two-
rzeniu i redystrybucji nowych treści3. Zatarte zostają tym samym 
________________ 

1 A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, M. Kłobukowski, Wydawnictwo 
Kurpisz SA, Poznań 2006, s. 305-329. Por. T. Szymusiak, Prosument – Prosumpcja – 
Prosumeryzm: Ekonomiczne oraz społeczne korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz 
Niemiec (podejście naukowe), Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2015. 

2 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł.  
M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2007, s. 9. 

3 Ibidem, s. 257. 
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tradycyjne role. Internauta staje się nie tylko odbiorcą, ale i nadaw-
cą. Profesjonalny twórca może realizować się z pozycji admiratora 
tekstów kultury, a jego miejsce zajmie amator. Takie podejście do 
charakteru kultury początku XXI w. znalazło oczywiście krytyków. 
Andrew Keen pisał wprost o kulcie amatora4, który poprzez posta-
wienie przeciętnego odbiorcy w roli eksperta prowadzi do degrada-
cji i w dalszej kolejności do destrukcji wartości kultury. O ile można 
się zgodzić z tezą, jakoby fetyszyzowanie twórczości oddolnej  
i stawianie jej na piedestale w dłuższej perspektywie może prowa-
dzić do stosunkowo negatywnych efektów, to jednak całkowite 
demonizowanie takich wytworów kultury wydaje się nieuprawnio-
ne. Poszerzanie kompetencji medialnych i komunikacyjnych użyt-
kowników, a także związany z tym potencjał budowania relacji  
i społeczeństwa zaangażowanego w tworzenie i korzystanie z kul-
tury, są wartościami, które powinny być pielęgnowane i rozwijane. 

Inną ważną konsekwencją rozwoju Web 2.0, pośrednio związa-
ną z kulturą uczestnictwa, jest tzw. inteligencja zbiorowa (ang. col-
lective inteligence), rozumiana jako swego rodzaju „wartość dodana” 
do wspólnych działań użytkowników sieci. Opisując ten fenomen 
Pierre Lévy sugeruje, że właśnie z tej współpracy równorzędnych 
podmiotów narodzi się nowa forma kultury – obieg ekspresji, gdzie 
każdy z zaangażowanych użytkowników będzie jednocześnie  
odpowiedzialny za tworzenie nowych treści i podtrzymywanie  
aktywności innych użytkowników, a „rozróżnienie pomiędzy auto-
rami i czytelnikami, producentami i widzami, twórcami i interpreta-
torami zatrze się”5. 

To właśnie Web 2.0 pozwolił na dynamiczny rozwój społeczno-
ści fanów – fandomów. Istniały one rzecz jasna wcześniej, ale dopie-
ro internet jako główne medium McLuhanowskiej „globalnej wio-
ski” pozwolił im na „odnalezienie się” w przestrzeni. Ważne w tym 
________________ 

4 A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. To-
polska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 

5 P. Lévy, Collective inteligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus 
Books, Cambridge 1997, s. 20. 
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miejscu staje się wskazanie cech dystynktywnych, które pozwolą na 
odróżnienie zwykłego odbiorcy od fana. Wszak nie każdy, komu 
podoba się dany tekst kultury, zostaje fanem. Zdaniem Małgorzaty 
Lisowskiej-Magdziarz „fan to ktoś, kto aktywnie wyraża upodoba-
nie, uznanie, zachwyt dla wybranej książki, komiksu, filmu, pro-
gramu telewizyjnego, gry czy innego dzieła lub produktu przemy-
słu kultury”6. Dla fana (jak i dla całego fandomu) charakterystyczny 
jest głębszy związek z tekstem, rzutujący zarówno na psychologicz-
ny stosunek do niego, jak i na nastawienie i preferencje odbiorcze. 
Zdaniem Pearson „fani włączają tekst kultury jako część swojej toż-
samości, często posuwając się do budowania sieci społecznych na 
bazie wspólnych upodobań”7. Waga przykładana do tej części toż-
samości i budowanych na jej podstawie sieci społecznych wyraźnie 
oddziela fana od zwykłego entuzjasty. Te sieci społeczne to właśnie 
fandomy, skupiające fanów konkretnych wytworów kultury. Wy-
twory te stają się tym samym „atraktorami kulturowymi”, które 
przyciągają różne społeczności i stanowią dla nich punkt zbieżny. 
Wiąże się z tym funkcja „aktywatora kulturowego” – stymulatora 
skłaniającego do kolejnych odszyfrowań znaczenia danego wytwo-
ru oraz opracowywania własnych nawiązań i kontekstów jego od-
czytywania8. Realnych kształtów nabiera tym samym kultura re-
miksu, której nadejście postulował Lawrence Lessig9. Cytowanie, 
samplowanie czy remiksowanie fragmentów istniejących tekstów 
kultury przez zwykłych użytkowników i wytwarzanie na ich pod-
stawie czegoś nowego ma zdaniem tego autora przyczyniać się do 
bardziej demokratycznego rozwoju kultury. Ważna jest w tym rola 
środków technicznych umożliwiających łączenie (przede wszystkim 
________________ 

6 M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część I. Społeczność i wiedza, 
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2017, s. 15. 

7 R. Pearson, Bachies, Bardies, Trekkies, and Sherlockians, [w:] Fandom. Identities and 
Communities in A Mediated World, red. J. Gray, C. Sandvoss, C. Lee Harrington, New 
York University Press, New York 2007, s. 98-109. 

8 P. Lévy, op. cit., s. 23-24. 
9 L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wy-

dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 60-89. 
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w formatach cyfrowych) tych fragmentów oraz umiejętność ich 
obsługi przez użytkowników. 

Działalność fandomu sprowadza się de facto do dwóch typów 
aktywności10. Pierwszy z nich nazwać możemy analitycznym lub 
afirmatywnym. Sprowadza się on do opisu i analizy danego tekstu 
kultury (kolejnego odcinka serialu, nowego tomu książkowej sagi 
itp.). Fani analizują poszczególne sceny, nowych bohaterów, ich 
zachowanie, zgodność i spójność z poprzednimi częściami cyklu. 
Innymi słowy – wgłębiają się w tekst, poznają go na wylot, komen-
tują, recenzują i dyskutują o nim, by w końcu stać się ekspertami  
w tej (stosunkowo wąskiej) dziedzinie. Drugi typ aktywności na-
zwać możemy twórczym. Rzecz jasna nie stoi on w opozycji do 
typu pierwszego, jest raczej jego praktycznym wykorzystaniem. 
Polega przede wszystkim na rozwijaniu wątków z ulubionego se-
rialu lub książki w autorskich „dalszych ciągach”, alternatywnych 
zakończeniach czy historiach toczących się na marginesie opowieści 
z głównego medium. Innymi słowy typ twórczy można nazwać 
kolejnym stopniem wtajemniczenia, jako że niemożliwe jest twórcze 
wykorzystanie tematów i bohaterów charakterystycznych dla da-
nego tekstu kultury bez jego gruntownej znajomości. Nieco szer-
szego opisu działalności współczesnych fanów dostarcza M. Lisow-
ska-Magdziarz, wyróżniając jej siedem potencjalnych obszarów: 
wielokrotna recepcja wybranego tekstu kultury (zarówno zbiorowa, 
jak i indywidualna), interpretacja i analiza tego tekstu, uzupełnia-
nie, porządkowanie i wymiana wiedzy z nim związanej, twórczość 
artystyczna inspirowana tym tekstem, budowanie i podtrzymywa-
nie społeczności wokół tekstu kultury, złożonej z osób o identycz-
nych upodobaniach i takim samym sposobie odbioru, działania 
organizacyjne i budowa infrastruktury na rzecz tej społeczności  
(w postaci choćby zakładania blogów, stron na Facebooku, organi-
zacji zlotów fanów), autoobserwacja i autoanaliza11. 
________________ 

10 Por. K. Hellekson, K. Buse, The Fan Fiction Studies Reader, University of Iowa 
Press, Iowa City 2014, s. 3-5. 

11 M. Lisowska-Magdziarz, op. cit., s. 16. 
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Głównym przejawem aktywności fanów, na którym chciałbym 
się skupić w niniejszym tekście, jest opowiadanie transmedialne 
(występujący również jako opowieść transmedialna) – twór dość 
mocno zakorzeniony w kulturze fanowskiej, ale niezbyt znany poza 
nią. W literaturze przedmiotu termin ten pojawił się po raz pierw-
szy w „Kulturze konwergencji” H. Jenkinsa, wydanej w oryginale  
w 2006 r. (wydanie polskie – 2007)12. Ważne jest rozróżnienie opo-
wiadania rozumianego jako czynność od opowiadania jako goto-
wego tekstu będącego wynikiem tej czynności. Stąd też obecność  
w literaturze angielskiej terminu transmedia storytelling na opisanie 
tego zjawiska, podkreślającego sam akt tworzenia. Jedną z pełniej-
szych definicji na polskim gruncie zaproponowała Katarzyna Ko-
pecka-Piech w Leksykonie konwergencji mediów: opowiadanie 
transmedialne jest opowiadaniem 

w poprzek wielu platform medialnych, opartym na rozlicznych kom-
ponentach, przynoszących w efekcie progres narracyjny. […] W od-
różnieniu od wieloplatformowości transmedialność nie opiera się tylko 
i wyłącznie na zastosowaniu zróżnicowanych mediów, lecz również na 
utworzeniu między nimi relacji, które skutkują nową, często nielinear-
ną strukturą opowiadania. Transmedia nie oznaczają opowiadania tej 
samej historii na różnych platformach, ale przekazywanie różnych in-
formacji na temat tego samego świata przedstawionego. Opowiadanie 
transmedialne angażuje docelowo odbiorcę do zróżnicowanych ak-
tywności, dzięki którym kolekcjonuje on poszczególne komponenty, 
by dotrzeć do całokształtu opowiadania. Na paletę medialną w takim 
przypadku może się składać np. serial, jako komponent zasadniczy, 
oraz towarzyszące mu: strona internetowa, książka, gra komputerowa 
czy film pełnometrażowy13. 

Jednym z pierwszych przykładów opowieści tego typu w me-
diach głównego nurtu była historia Laury Palmer i miasteczka Twin 
Peaks. Wkrótce po premierze serialu w reż. Davida Lyncha (pierw-

________________ 

12 H. Jenkins, op. cit., s. 95-96 i 260. 
13 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji mediów, Wydawnictwo Universitas, 

Kraków 2015, s. 40-41. 
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szy odcinek wyemitowano w kwietniu 1990 r.) na rynku pojawiła 
się książka The Secret Diary of Laura Palmer (Sekretny dziennik Laury 
Palmer, polskie wydanie dopiero w 2017 r.). Jej autorką miała być 
dziewczyna, której morderstwo stanowi punkt wyjścia fabuły seria-
lu, a prowadzona w pierwszej osobie narracja rzucać miała nowe 
światło na życie bohaterki. W rzeczywistości książkę napisała Jenni-
fer Lynch, córka reżysera serialu. Historia znana z telewizja prze-
szła tym samym do medium drukowanego, nie w formie klasycznej 
książkowej adaptacji, ale raczej rozwinięcia i uzupełnienia pewnych 
wątków. Taką samą rolę odegrała animowana seria „The Anima-
trix” wobec trzyczęściowego cyklu filmowego „Matrix” autorstwa 
braci Wachowskich. 

Głównym medium wykorzystywanym przez fanów są opowia-
dania typu fan fiction, zwane fanfikami. Rzecz jasna forma proza-
torska jest najłatwiejszą do zastosowania. Nie wymaga obsługi 
skomplikowanych środków technicznych, jak kamera filmowa czy 
komputerowe programy graficzne. Jednym z największych portali 
prezentujących twórczość fanowską tego typu jest Archive of Our 
Own14 (Nasze własne archiwum). Największym polskim serwisem 
tego typu jest FanFiction.pl15. Fani realizują się także w formach 
innych niż pisane. Na portalu Deviantart16 znaleźć można twór-
czość artystyczną – ilustracje, kolaże, komiksy, a także klipy wideo 
będące kolażami scen z filmów lub seriali. 

Najlepsze warunki do rozwoju opowieści transmedialnej poja-
wiają się w kontekście rozbudowanych uniwersów. Im więcej boha-
terów, także tych drugo- i trzecioplanowych, tym więcej możliwości 
dla rozwoju fanowskiej twórczości. Co więcej, bohaterów nie ogra-
niczają już ramy świata przedstawionego w jednym medium. Mogą 
oni swobodnie przenikać między tymi światami i tylko od wyob-
raźni autora zależy, gdzie trafią. W momencie, gdy fani przejmują 
od zinstytucjonalizowanych nadawców medialnych pióro, którym 

________________ 

14 https://archiveofourown.org [dostęp: 27.07.2018]. 
15 http://www.fanfiction.pl [dostęp: 27.07.2018]. 
16 https://www.deviantart.com [dostęp: 27.07.2018]. 
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pisze się historię danego bohatera, jego historia z zamkniętej (w fil-
mie lub książce) całości staje się w zasadzie niekończącą się opowie-
ścią. W momencie, gdy uniwersum danego bohatera jakimś cudem 
ulegnie pełnemu wyeksploatowaniu, nic nie stoi na przeszkodzie 
skrzyżowania jego losów z historią zupełnie innych postaci, z cał-
kowicie odmiennych światów, w formie tzw. crossover. Jednym  
z najwyżej ocenianych opowiadań w tej kategorii na archiveofou-
rown.org jest historia, w której bohaterowie „Star Wars” trafiają do 
szkoły magii w Hogwarcie, znanej z cyklu o Harrym Potterze17. 
Sam portal skupia ponad 1,5 miliona użytkowników, którzy umie-
ścili na nim ponad 4 mln tekstów, tworzących blisko 30 tys. różnych 
fandomów. Najpopularniejsze związane są m.in. ze światem  
„Star Wars”, Harrym Potterem, Sherlockiem Holmesem i światem 
superbohaterów Marvela. Coś dla siebie mogą znaleźć także entu-
zjaści… Trylogii Henryka Sienkiewicza – np. opowiadania eks-
plorujące wątek zakazanej miłości pomiędzy Janem Skrzetuskim 
a… Bohunem18. 

Pojawia się tu ważny rys twórczości fanowskiej – przekraczanie 
granic, także tych związanych z erotyką czy przemocą. To, co nie 
ma prawa19 pojawić się w mainstreamowych mediach i w oficjalnych 
wytworach kultury związanych z danym bohaterem czy uniwer-
sum, może znaleźć swoje miejsce w świecie fandomu. Stąd obecność 
w opowiadaniach różnego rodzaju związków pomiędzy bohatera-
mi, nierzadko z uwypuklonymi wątkami erotycznymi, a także 
mocniejsze akcentowanie przemocy, która w powszechnie dostęp-
nych produktach kulturowych jest tonowana. 

John Fiske w Television Culture wprowadził podział tekstów kul-
tury na trzy poziomy. Poziom pierwszy to główny tekst, przekaz, 
do którego mogą odnieść się odbiorcy (np. film lub serial). Teksty 
________________ 

17 Nocturnal Studies and other Peculiar Magic, https://archiveofourown.org/ 
works/8694634/chapters/19935013 [dostęp: 27.07.2018]. 

18 Ogniem i Sercem, https://archiveofourown.org/works/13219485/chapters/ 
30238233 [dostęp: 27.07.2018]. 

19 Zarówno przez swój niemoralny, obrazoburczy charakter, jak i przez fakt 
skierowania przygód danego bohatera do małoletniego odbiorcy. 
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drugiego poziomu to wszystko to, co odnosi się do tekstu poziomu 
pierwszego (a więc zarówno fachowe recenzje filmu, jak i dyskusje 
jego odbiorców w internecie20). Poziom trzeci tworzony jest nato-
miast przez odbiorcę z połączenia tekstów z dwóch pozostałych 
poziomów. Właśnie tutaj sytuuje się wszelkiego rodzaju fan fiction, 
stanowiąc najszerszą formę przetworzenia i reinterpretacji tekstu 
źródłowego21. Ta reinterpretacja jest swoistym sprzężeniem zwrot-
nym, które trafia do twórców oryginalnego dzieła, dając im infor-
mację o sposobie jego odczytania przez fanów i ich oczekiwaniach. 

Narracje transmedialne są rzecz jasna wykorzystywane także 
przez przedsiębiorstwa medialne. Globalne marki pokroju komik-
sowych superbohaterów stopniowo „kolonizują” kolejne media. 
Historie, które kiedyś wypełniały karty komiksów, dzisiaj rozwijane 
są w filmach (tak animowanych, jak i fabularnych), serialach i grach 
komputerowych. Uniwersum „Gwiezdnych wojen” jest już dostęp-
ne w każdej medialnej formie. Saga o wiedźminie, zapoczątkowana 
przez cykl książek Andrzeja Sapkowskiego, została rozwinięta  
w postaci gier komputerowych wydawanych przez studio CD Pro-
jekt, 13-odcinkowy serial telewizyjny i film fabularny z 2001 r.  
w reż. Marka Brodzkiego (prod. Heritage Films), a w 2020 r. uzu-
pełnić ją ma kolejny serial, tym razem produkowany przez amery-
kańską platformę Netflix22. Zsyła to na odbiorcę przysłowiową 
„klęskę urodzaju”. Do poznania historii z każdego medium ko-
nieczny jest czas i rzecz jasna dostęp (rozumiany również jako 
ograniczenie ekonomiczne) do tegoż medium. Ważnym aspektem 
transmedialności staje się tym samym samowystarczalność. Każdy 
wątek opowiadanej historii powinien być zamkniętą całością, tzn. 
________________ 

20 Fiske opublikował swoją książkę w 1987 r., a więc w czasie, kiedy nikt jeszcze 
nie słyszał o powszechnie dostępnym internecie, mediach społecznościowych i dys-
kusjach prowadzonych w sieci. Niewątpliwie jednak przedstawione tam tezy od-
nieść można z powodzeniem także do pewnych aspektów funkcjonowania internetu. 

21 J. Fiske, Television culture, Routledge, New York 2011, s. 123-125. 
22 T. Gardziński, Twórcy Wiedźmina od Netfliksa zaczynają szukać aktorów. Kto za-

gra Geralta? https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/05/23/wiedzmin-netflix-
geralt-aktor [dostęp: 26.07.2018]. 
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nie powinna być konieczna znajomość filmu do tego, by cieszyć się 
grą komputerową i odwrotnie. Oczywiście znajomość całości opo-
wieści czyni doświadczenie bogatszym i w pewnym sensie pełnym, 
ale nie powinien być to warunek konieczny do korzystania z historii 
opowiadanych w różnych mediach. 

W tym miejscu może pojawić się sceptyczna reakcja czytelnika 
niniejszego artykułu – czy taka „pisanina” osób nieznanych szerszej 
publiczności zasługuje na zainteresowanie? Czy eksploatowanie 
znanych bohaterów i umieszczanie ich w coraz to nowych sytua-
cjach i kontekstach ma sens? Z całą pewnością w tych milionach 
wytworów kultury fanowskiej znajdą się takie, których poziom 
językowy będzie niedostateczny, a ich autorom daleko będzie do 
literackiego Nobla. Niewątpliwie jednak każda działalność kreacyjna 
zasługuje na uwagę, zwłaszcza w przypadku młodego człowieka. 
Zachęcenie do zainteresowania się literaturą, rozwijanie wyobraźni, 
szlifowanie warsztatu pisarskiego (lub graficznego w przypadku 
ilustracji czy komiksów), włączenie w obieg kulturowy – to tylko 
niektóre korzyści płynące z wykorzystania tego typu tekstów kultury. 

Warto poruszyć jeszcze jeden wątek, będący niejako drugą stro-
ną tej monety. Produkcja własnych treści medialnych przez użyt-
kowników i upublicznianie ich w sieci powinna być z całą pewno-
ścią uznana za zjawisko pozytywne. Jednak jak dowodzą badania 
Jen Schradie23, z tym zjawiskiem wiąże się tzw. „cyfrowa luka pro-
dukcyjna”. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie „kto od-
powiada za treści umieszczane w sieci?” i tym samym określić pro-
fil charakterystyczny dla typowego kreatora nowych treści. Efektem 
tych badań było określenie m.in. faktu istnienia wyraźnego podzia-
łu między użytkownikami aktywnymi – twórczymi oraz biernymi – 
skupiającymi się tylko na odbiorze treści, który biegł wzdłuż ich 
poziomu wykształcenia i stopnia dochodów w rodzinie. Innymi 
słowy: im wyższy status materialny i poziom wykształcenia, tym 
większe prawdopodobieństwo, że dana osoba aktywnie współtwo-

________________ 

23 J. Schradie, The digital production gap: The digital divide and Web 2.0 collide, “Po-
etics” 2011, nr 39, s. 145-168. 



Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu 201 

rzy zasoby internetowe. Ta „cyfrowa luka produkcyjna” stanowi  
w pewnym sensie kolejny szczebel cyfrowego podziału (ang. digital 
divide). 

Jednak nawet jeżeli twórczość użytkowników sieci związana jest 
z kilkoma czy kilkunastoma procentami z nich, to nie zmienia to 
faktu, że mamy obecnie do czynienia z bardzo prężnie rozwijającą 
się gałęzią internetowej kreatywności. O ważności tego fenomenu 
świadczyć może prężnie rozwijająca się gałąź fan studies, która także 
w Polsce doczekała się własnych publikacji24. 
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1. Wprowadzenie 

„Słowo «zmiana» (...) to klucz do zrozumienia naszych czasów, 
przyszłość zaś dla wielu będzie stawać się zbyt szybko”1 – pisał na 
początku lat 70. XX wieku Alvin Toffler, diagnozując zakończenie 
przemysłowej fazy rozwoju ludzkiej cywilizacji i nadejście trzeciej 
fali – postindustrialnej, z dominującą rolą informacji oraz nowych 
technologii komunikacyjnych. Jego prognozy sprzed niemal 50 lat 
wciaż zachowują zaskakującą aktualność – istotnie, w katalogu cech 
definiujących dzisiejszy świat kategoria zmiany wciąż zajmuje nie-
zmiernie wysoką pozycję. Przemiany kulturowe, ekonomiczne, 
technologiczne czy społeczne zachodzą coraz gwałtowniej we 
wszystkich obszarach egzystencji człowieka, utwierdzając go  
w przekonaniu, że jedyną stałą cechą świata jest dziś paradoksalnie 
właśnie zmiana. „Mamy do czynienia ze zmianą totalną – pisze 
Mirosław J. Szymański – (...) W tej sytuacji powstają nowe realia  
i zmienione potrzeby, nowe bodźce i bariery, które stają się czynni-
kami wyznaczającymi bieg życia ludzi”2. Wtóruje mu Krystyna 
Pankowska, podkreślając, że owe zmiany „po pierwsze – zaostrzają 
przeciwieństwa między pokoleniami, po drugie zaś – zmieniają 
życie samej jednostki, stawiając jej wciąż nowe wymagania w róż-
nych obszarach egzystencji, w tym m.in. w zakresie edukacji, pracy, 
postawy wobec świata, wobec wartości. W ten sposób pojawiają się 
i lawinowo mnożą nowe, niespotykane dotychczas problemy peda-
gogiczne”3. 

W tej złożonej sytuacji rola nauczyciela musi ulec redefinicji,  
a katalog zadań stojących przed edukacją – nieuchronnej modyfika-
cji. Dzisiejsi uczniowie wejdą w dorosłe życie, podejmując pracę  
________________ 

1 A. Toffler, Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, 
s. 19. 

2 M.J. Szymański, Kryzys i zmiana. Studium nad przemianami edukacyjnymi w Pol-
sce w latach dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 
Kraków 2006, s. 6. 

3 K. Pankowska, Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologicz-
no-pedagogiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 9. 
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w zawodach, które jeszcze nie istnieją, ale które najpewniej będą 
związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Koniecz-
ność budowy społeczeństwa informacyjnego, wynikająca z logiki 
obecnego postępu technologicznego, ale i z emancypacyjnych szans, 
jakich wciąż się w nim upatruje, stała się jednym z celów oficjalnie 
zapisanych w dokumentach unijnych4. 

2. Konieczność zmiany a działania pozorne 

W tej sytuacji szkoła, by sprostać realiom w jakich przyszło jej 
funkcjonować, musi także otworzyć się na nowe technologie. Jed-
nym z jej doniosłych zadań stało się bowiem przygotowanie 
uczniów do kompetentnego, bezpiecznego i twórczego korzystania 
z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w sposób moż-
liwie uniwersalny, tak by po opuszczeniu szkolnych murów potra-
fili się oni poruszać w migotliwej, zmiennej rzeczywistości bez 
względu na to, jaki owe zmiany przybiorą obrót. Jak podkreśla Jo-
lanta Szempruch, „w kontekście dynamicznych zmian społecznych 
szkoła przestaje być instytucją, w której dokonuje się schematyczny 
przekaz wiedzy, natomiast staje się miejscem jej twórczego poszu-
kiwania i samodzielnego konstruowania”5. Doniosłym zadaniem 
szkoły staje się przygotowanie człowieka do samodzielnego uczenia 
się przez całe życie, koniecznego w sytuacji egzystencji w warun-
kach permanentnej zmiany. Mało tego, idealnym absolwentem jest 
ten, który daje nadzieję na stanie się motorem przemian, dzięki 
zdolności do innowacyjnego myślenia popychającym naprzód roz-
wój technologiczny i ekonomiczny kraju. Pojawiają się postulaty 
edukacji dla innowacji, wynikające ze spostrzeżenia, iż brak inno-
________________ 

4 Por. M. Bangemann i in., Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo 
globalnej informacji, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp: 14.08.2018], 
Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf – 
wraz z jej komponentem w postaci Europejskiej Agendy Cyfrowej i in. 

5 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 8. 
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wacyjności nieuchronnie spycha każde państwo do roli podwyko-
nawcy i zaplecza siły roboczej dla prawdziwie twórczych i bogacą-
cych się gospodarek6. Jak prowokacyjnie podkreśla ekonomistka 
Ewa Okoń-Horodyńska, 

w warunkach narastającej niepewności i ryzyka za mało przydatne 
uznaje się bowiem wiedzę i doświadczenie zdobyte do tej pory, depre-
cjonując tym samym tradycyjne systemy edukacyjne. (...) Ograniczo-
nych środków [na edukację – przyp. aut.] nie można więc marnować  
w tradycyjnych systemach edukacji, często nie zapewniających droż-
ności w kanałach kariery zawodowej7. 

Postulaty edukacji permanentnej, innowacyjnej i pozwalającej 
uczniowi odnaleźć się w każdych warunkach podnoszone są od lat 
w kolejnych międzynarodowych raportach, takich jak opracowania 
Klubu Rzymskiego (Uczyć się, aby być8 czy Edukacja. W niej jest ukryty 
skarb9) czy raport Paula Legranda Obszary permanentnej samoedukacji10. 
Owa gotowość do samokształcenia oraz innowacyjność są ściśle 
sprzężone z wykorzystaniem nowych technologii, jako że świat 
zainteresowany jest dziś przede wszystkim innowacyjnością w ob-
szarze STEM (nauk przyrodniczych i ścisłych – akronim od angiel-
skich słów science, technology, engineering, mathemathics) i w nim wła-
śnie upatruje najbardziej obiecujących przestrzeni rozwoju. 

Tymczasem współcześni nauczyciele w znacznym stopniu po-
zostają w tej sytuacji pozostawieni sami sobie. Brakuje powszechnej 
wiedzy dotyczącej modeli wprowadzania nowych technologii do 
________________ 

6 Por. E. Okoń-Horodyńska, Edukacja dla innowacji (czy tylko wybrani skazani są 
na sukces innowacyjny?), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2009, nr 1/31, s. 34-54,  
B. Galwas, Uwagi o edukacyjnym wysiłku społeczeństwa i konieczność kształcenia usta-
wicznego, [w:] Świat przyszłości a Polska, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” 
przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995. 

7 E. Okoń-Horodyńska, op. cit., s. 36-37. 
8 E. Faure, Uczyć się, aby być, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975. 
9 J. Delors, Edukacja. W niej jest ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Pol-

skich UNESCO, Warszawa 1998. 
10 P. Legrand, Obszary permanentnej samoedukacji, Towarzystwo Wiedzy Powszech-

nej, Warszawa 1995. 
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edukacji, mimo iż modele te istnieją i są stosowane, choć zwykle 
przez nauczycieli czy dyrektorów entuzjastów, poza obszarem roz-
wiązań systemowych. Do europejskich wyjątków należy tu Szwaj-
caria, która np. w Kantonie Aargau oferuje szkołom kompleksową 
pomoc techniczną i merytoryczną (instytut imedias w Brugg)  
w procesie integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych  
z treściami i metodami kształcenia, bazując na implementacyjnym 
modelu Kerresa oraz coraz popularniejszym, także w Polsce, meto-
dycznym modelu SAMR11. O wiele częstszą, nie tylko w Polsce, 
sytuacją jest jednak ta, w której troska decydentów o skuteczne  
i sensowne wprowadzanie TIK do edukacji szkolnej nosi znamiona 
działań pozornych12. Koncentracja na projektach typowo zakupo-
wych, wyposażających grupy placówek w komputery czy łącze 
internetowe bez zapewnienia możliwości finansowania utrzymania 
urządzeń, a przede wszystkim marginalizujących kwestię szkoleń 
nauczycieli, nie może przynieść oczekiwanej zmiany. Komputer czy 
tablet to tylko narzędzia, które bez podbudowy pedagogicznej nie 
zapewnią zmiany sposobu nauczania. W szkole, w której dominują-
cą stategią dydaktyczną jest encyklopedyzm, nie zacznie się nagle 
korzystać z internetu w sposób kreatywny, lecz wykorzysta go je-
dynie do poszukiwań kolejnych źródeł informacji. Problem nie 
rozwiąże się sam nawet wraz ze zmianą pokoleniową i pojawie-
niem się w szkole nauczycieli będących cyfrowymi tubylcami. Jak 
pokazują badania międzynarodowe, przyszli nauczyciele, sami 
nauczani w szkole w sposób tradycyjny, mniej chętnie sięgają po 
nowe technologie. Ci zaś, którzy byli kształceni przez nauczycieli 
intensywnie korzystających z TIK, wykazują bardziej pozytywne 
nastawienie i większą motywację do korzystania z tych narzędzi  

________________ 

11 Więcej na temat tych modeli zob. S. Galanciak, A. Weiss, Nowe technologie  
w edukacji – między teorią a praktyką pedagogiczną, [w:] Nastolatki wobec internetu, red. 
M. Tanaś, NASK, Warszawa 2016, s. 77-89. 

12 M. Dudzikowa, Użuteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. 
Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] Sprawcy i/lub ofiary działan pozornych 
w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2013. 
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w swej przyszłej pracy13. Raport Àguedy Gras-Velázquez ICT in 
STEM Education wskazuje także na ogromne znaczenie podbudowy 
pedagogicznej dla osiągnięcia sukcesu we wprowadzeniu nowych 
technologii do nauczania. Bez teorii pedagogicznej nauczyciele po-
ruszają się po tym obszarze intuicyjnie, popełniając błędy i nie wy-
korzystując optymalnie narzędzi, którymi dysponują. Konieczne 
jest także według autorki wsparcie szkoleniowe, tak często bagate-
lizowane w przypadku projektów modernizacyjnych w edukacji 
szkolnej. Tym, co zwraca uwagę i napawa optymizmem, jest nato-
miast zanikająca – ze względu na specyfikę rozwoju nowych tech-
nologii – różnica pomiędzy kompetencjami kobiet i mężczyzn  
w zakresie korzystania z TIK. Coraz bardziej intuicyjne w obsłudze 
urządzenia (zwłaszcza mobilne) zachęcają nauczycieli do korzysta-
nia z nich na lekcjach bez lęku przed rzekomą utratą autorytetu  
w sytuacji nieporadzenia sobie z obsługą sprzętu14. Trzeba w tym 
miejscu dodać, że zgodnie ze słynnym stwierdzeniem Marshalla 
McLuhana, iż przekaźnik jest przekazem, technologie mobilne 
wprawdzie nie dokonują same z siebie rewolucji w filozofii naucza-
nia, jednak ze względu na specyfikę pracy z nimi mogą stanowić 
znakomity bodziec do przeprowadzenia zmiany. Tej właśnie kwe-
stii dotyczą wyniki międzynarodowych badań, których omówieniu 
poświęcona jest kolejna część niniejszego artukułu. 

3. Opis badań 

W ramach międzynarodowego projektu Mobile Intercultural  
Cooperative Learning badacze z Irlandii (Dublin City University, in-
________________ 

13 Àgueda Gras-Velázquez, ICT in STEM Education – Impacts and Challenges ON 
TEACHERS, European Schoolnet (EUN Partnership AIBSL), Brussells 2017, http:// 
www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_Alliance_ict-paper-3-on-tea 
chers.pdf/ac115d43-4d17-43f1-8bc6-15fbc0acaccb [dostęp: 13.08.2018]. 

14 Àgueda Gras-Velázquez, ICT in STEM Education – Impacts and Challenges ON 
TEACHERS, European Schoolnet (EUN Partnership AIBSL), Brussells 2017, s. 34, 
http://www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_Alliance_ict-paper-
3-on-teachers.pdf/ac115d43-4d17-43f1-8bc6-15fbc0acaccb [dostęp: 13.08.2018]. 
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focus Training Ltd.), Polski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Niemiec (Staatliches Schu-
lamt Lörrach) i Portugalii (Agrupamento de Escolas de Figueiró dos 
Vinhos) przeprowadzili wśród nauczycieli i uczniów badania doty-
czące wykorzystania technologii mobilnych w edukacji. Badanie, 
zaprojektowane i poprowadzone pod kierownictwem dr Miriam 
Judge z Dublin City University, miało charakter jakościowy i zostało 
przeprowadzone wśród pracujących na tabletach 83 nauczycieli  
i uczniów ze szkół z czterech krajów – Irlandii, Polski, Niemiec i Por-
tugalii. Celem było rozpoznanie zakresu zastosowania technologii 
mobilnych w edukacji oraz opinii badanych na temat przydatności 
tych technologii jako wsparcia w procesie kształcenia15. Techniką za-
stosowaną w badaniu był skategoryzowany wywiad, indywidualny 
w przypadku nauczycieli, zaś w przypadku uczniów – zbiorowy. 

Niezwykle ważnym wątkiem, który uwypuklił się w badaniach, 
była kwestia zmiany jako elementu nieodłącznie związanego z po-
jawieniem się technologii mobilnych w procesie kształcenia i to jej 
omówieniu poświęcona jest kolejna część artykułu. Skoncentrowa-
no się w niej na wypowiedziach nauczycieli jako wykonawców,  
a zazwyczaj także architektów owej zmiany. Wśród respondentów 
na szczególną uwagę zasługują nauczyciele z Niemiec, specjalizują-
cy się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
choć należy podkreślić, że w każdej ze szkół objętych badaniem 
uczą się dzieci z SPE. 

4. Co trzeba zmienić i co się zmienia – technologie  

mobilne w klasie w opinii nauczycieli i uczniów 

Zmiany, o których mowa, mają w refleksji nauczycieli dwojaki 
charakter. Po pierwsze są to zmiany – zadania zachodzące w filo-
zofii i praktykach nauczania, które wymusiło/zainspirowało poja-
________________ 

15 Całość raportu dostępna na stronie: https://micool.org/wp-content/uploads/ 
2017/12/A-Micool-Project-Cross-European-Case-Study-On-The-Classroom-Use-of- 
Tablet-Technologies.pdf [dostęp: 15.08.2018]. 
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wienie się tabletów w klasie. Bez sięgnięcia po metody kształcenia 
skoncentrowane na uczniu i dające mu dużą autonomię uczenia się, 
tworzenia i wyrażania, urządzenie mobilne pozostałoby przedłuże-
niem tablicy, podręcznika czy zeszytu. 

Po drugie są to zmiany – zyski zaobserwowane przez respon-
dentów: samorozwój nauczyciela, emocje towarzyszące nauce, roz-
wój potencjału uczniów, nauka pracy w zespole. Bez poniesienia 
ciężaru tych pierwszych, jak przekonują badani, trudno myśleć  
o uzyskaniu efektu w postaci tych drugich. 

4.1. Zmiany – zadania 

Tym, co wciąż często budzi wśród nauczycieli lęk przed nowy-
mi technologiami, jest obawa przed niesprostaniem obsłudze tech-
nicznej urządzeń. Jednak, jak wskazują respondenci, to nie na nim 
powinno się koncentrować w przypadku zastosowania sprzętu 
mobilnego, coraz bardziej intuicyjnego w obsłudze. Kwestii, której 
poświęcają o wiele więcej uwagi, jest konieczność zmiany filozofii 
kształcenia oraz zaakceptowania własnej nowej roli w tym procesie. 

4.1.1. Zmiany w filozofii nauczania 

Jednym z wątków najsilniej wybrzmiewających w wypowie-
dziach nauczycieli jest zmiana roli nauczyciela wynikająca z przej-
ścia od podawczej formy nauczania do metod dających większą 
autonomię uczniowi. Tablet czy smartfon z zainstalowanymi na 
nich aplikacjami kreatywnymi oraz wiedzowymi zachęcają do od-
dania w ręce uczniów zadania poszukiwania, systematyzowania  
i prezentowania wiedzy (co zwykle, kiedy przybiera postać anima-
cji, multimedialnej prezentacji czy filmu staje się najatrakcyjniejszą 
częścią pracy na lekcji). Jak mówi nauczycielka z Portugalii: 

Tak, korzystanie z iPada zmienia mój sposób myślenia o temacie lekcji, bo te-
raz, zamiast po prostu dostarczać treści kształcenia, mogę rzucić moim ucz-



Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli 211 

niom wyzwanie, by sami poszukali informacji, które później wspólnie omówi-
my (Nauczyciel A, Portugalia).  

Wtóruje mu respondent z tego samego kraju: 

Nauczyciel już nie musi wyjaśniać wszystkiego. Jedyne, co masz powiedzieć, 
to „teraz zajmiecie się zgłębieniem tego problemu” (Nauczyciel F, Portugalia). 

Uczniowie także dostrzegają tę zmianę – w końcu to na nich zo-
staje przeniesiona znaczna część ciężaru aktywnego poszukiwania  
i przetwarzania wiedzy – oceniają ją jednak pozytywnie: 

Myślę, że to daje zupełnie inną dynamikę uczenia się. Nie jesteśmy już tak 
skupieni na tablicy i nauczycielu, ale zdobywamy zupełnie nowe doświad-
czenia, poszerzamy horyzonty i wiedzę, szukamy nowych rzeczy (Uczeń  
z 2 grupy fokusowej, Portugalia). 

W tak pomyślanym modelu pracy z uczniem nieuchronnie 
zmienia się rola nauczyciela. „Rola nauczyciela zawsze jest wtedy 
mniejsza” (Nauczyciel C, Polska) – twierdzi respondentka ucząca 
języka niemieckiego. Myśl tę rozwija nauczycielka, dla której zmia-
na metody pracy z uczniami stała się inspiracją do głębokiej auto-
refleksji: 

Mogę powiedzieć, że [pod wpływem technologii mobilnych – przyp. aut.] 
moje metody nauczania i uczenia się uległy zmianie, ale w głębszym sensie – 
sensie filozofii kształcenia, ponieważ teraz jest ona bardziej skoncentrowana na 
uczniu, a mniej na nauczycielu... Nauczyciel jest prawie niewidoczny. Teraz 
wierzę, że nauczyciel powinien po prostu pokazywać drogę, że jest tylko po-
mocnikiem ucznia, a nie rodzajem boga, który zna prawdę. Więc odkąd korzy-
stam z tabletów nie tylko rozwinęły się moje umiejętności związane z praktyką 
pedagogiczną, ale przede wszystkim zmieniła się cała moja filozofia nauczania 
i uczenia (Nauczyciel B, Polska). 

Podobna samoświadomość wybrzmiewa także w wypowiedzi 
respondentki z Portugalii: 

Teraz rozumiem, że kiedy pracuję z uczniami, to nie jest tak, że ja jestem na-
uczycielem, a oni się ode mnie uczą. Chodzi raczej o to, żeby wspólnie praco-
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wać, pozwalać im, żeby mi pomagali, a nie tylko wyjaśniać. Czuję, że uczniowie 
bardziej lubią ten sposób pracy, a ja próbuję ich lepiej poznać (Nauczyciel E, 
Portugalia). 

4.1.2. Zmiany w praktyce nauczania 

Z wypowiedzi respondentów jasno wynika, że składową zmia-
ny filozofii nauczania jest zmiana metod pracy z uczniem. Nie 
oznacza to jednak dla nauczyciela uwolnienia od części obowiąz-
ków. Jak podkreślają badani, pracy jest wręcz więcej, bo aktywizacja 
uczniów w czasie lekcji wymaga precyzyjnego scenariusza, który 
pozwoli zrealizować założenia dotyczące zdobycia przez niego 
określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Do tego 
dochodzi konieczność zapoznania się ze sprzętem elektronicznym, 
co w przypadku technologii mobilnych oznacza niekończący się 
proces poszukiwania nowych aplikacji i uczenia się ich obsługi. 
Jedna z nauczycielek tak wyjaśnia ten proces: 

Oczywiście i tak przed każdą lekcją trzeba się przygotować, ale tablet to nowe 
narzędzie, którego poznanie wymaga więcej wysiłku, by poczuć się gotowym 
do jego wykorzystania. Najpierw trzeba poznać aplikacje, następnie zastano-
wić się, jak je wykorzystać. Ale w końcu to opanowujemy, tak jak było w moim 
przypadku (...). Teraz mogę wymyślać nowe plany lekcji z wykorzystaniem 
aplikacji iMovie lub Quizzlet Life czy aplikacji związanych z kreatywnym pi-
saniem, więc chociaż teraz jest to dla mnie łatwe, wciąż wymaga czasu (...). 
Przy każdym nowym narzędziu potrzebujemy więcej czasu, aby dowiedzieć 
się, jak to działa (Nauczyciel B, Polska). 

Z wypowiedzi respondentów wynika także, że korzystanie  
z technologii mobilnych znacząco różni się od korzystania z kom-
puterów stacjonarnych – wymaga innych kompetencji, ale też daje 
inne efekty. 

W tym roku nie poszedłem jeszcze do sali komputerowej, a mamy marzec – in-
formuje nauczyciel z Portugalii. – Wolę iPady, ponieważ mogę ich używać 
w mojej sali bez konieczności chodzenia do sali komputerowej. Moje lekcje są 
teraz bardziej interaktywne, ponieważ w klasie mogę rozmawiać z uczniami  
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i widzieć, co robią, podczas gdy w sali komputerowej siedzę przy biurku pa-
trząc na to, co robią, ale nie wchodząc z nimi w interakcję. W przypadku table-
tów jest inaczej, ponieważ chodzisz, rozmawiasz i wchodzisz w interakcje 
(Nauczyciel C, Portugalia). 

Korzystanie z technologii mobilnych oznacza dla nauczyciela 
dodatkową pracę, ale też daje poczucie satysfakcji po jej wykonaniu. 
Respondenci deklarują, że w efekcie poprawia się ich samoocena 
oraz pogłębiają relacje z uczniami. Znakomitym przykładem jest 
wypowiedź badanej z Polski: 

Zdecydowanie się rozwinęłam, ponieważ chcę pokazać moim uczniom, że je-
stem tak samo zaawansowana w używaniu nowych technologii jak oni. Chcę 
też zachęcić ich do ulepszania swoich umiejętności, więc staram się być part-
nerem... ponieważ rozwijam się z moimi uczniami. Oczywiście to nie przycho-
dzi samo, muszę nauczyć się nowych aplikacji. Muszę je zrozumieć i oczywi-
ście zawsze, gdy coś mi się nie udaje, mogę zapytać uczniów i nie mam z tym 
problemu (Nauczyciel A, Polska). 

Nie wolno jednak zrzucać odpowiedzialności za obsługę aplika-
cji na uczniów i liczyć na to, że sobie poradzą. Korzystanie z urzą-
dzeń mobilnych ma charakter wielowymiarowy i wymaga różnora-
kich kompetencji, nie tylko technicznych. Nauczyciel powinien je 
posiadać. Jak podkreśla badany z Niemiec, 

uczniowie nie są tak kompetentni w posługiwaniu się mediami, jak nam się 
wydaje, nawet jeśli chodzi o korzystanie ze smartfonów i tabletów. Potrzebują 
dużo edukacji w tej dziedzinie, szczególnie jeśli chodzi o ochronę danych, 
ustawienia użytkownika i najprostsze funkcje. Jako nauczyciele nie powinni-
śmy początkowo oczekiwać od nich zbyt wiele (Nauczyciel 5, Niemcy). 

4.1.3. Kto może mieć trudności? 

Nauczyciele ze szkół objętych badaniem we wszystkich krajach 
działają bez większego (lub zgoła bez żadnego) systemowego 
wsparcia. Na własną rękę poszukują szkoleń i kursów, także poza 
granicami kraju. Szkoła polska (niepubliczna) i portugalska mają 
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własne zestawy tabletów, szkołom irlandzkim i niemieckiej zostały 
one udostępnione. Nie można jednak oczekiwać od każdego peda-
goga, że wykaże on determinację, by samodzielnie uczyć się kom-
petentnego korzystania z nowych technologii w procesie kształcenia. 

Jeden z badanych uczniów tak mówi o przygotowaniu na-
uczycieli: 

Myślę, że niektórzy nauczyciele nie są gotowi. Mam na myśli, że nie są przy-
zwyczajeni do używania komputerów, wolą pracować z tekstem, więc są bar-
dziej staromodni i tradycyjni... To sposób, w jaki sami się uczyli i w podobny 
sposób chcą uczyć innych (Uczeń, grupa 6, Irlandia). 

Wtóruje mu inny młody respondent: 

[Tablet – przyp. aut.] jest postrzegany przez nich jako zabawka i nie wiedzą, 
jak sobie z tym poradzić. Jest im ciężko, ponieważ uczyli się w tradycyjny spo-
sób i nie mają dużej wiedzy na temat technologii i wolą tablicę i książki. Nie 
wiedzą, jak uczyć z technologią. Są więc w pewnym sensie staroświeccy. Mu-
szą „poczuć” papier i te wszystkie rzeczy, których trzeba się nauczyć (Uczeń, 
grupa 2, Irlandia). 

Jeszcze ostrzej sytuację oceniają niektórzy nauczyciele: 

Większość naszych szkół wciąż jest oparta na filozofii, która prawdopodobnie 
się sprawdzała w XIX wieku… (Nauczyciel A, Polska). 

Niektóre ze szkół oferują nauczycielom wsparcie techniczne  
w postaci dodatkowej osoby prowadzącej zajęcia, odpowiedzialnej 
za działanie sprzętu. Jak wskazują badani, nie rozwiązuje to jednak 
problemu. 

To bardzo trudne, ponieważ większość nauczycieli nie chce nikogo innego  
w klasie. Są temu bardzo przeciwni (Nauczyciel A, Irlandia). 

Problemy z korzystaniem z technologii mobilnych wynikają 
jednak także z obowiązujących rozwiązań systemowych, w których 
deklarowane umiejętności, jakie mają pozyskać uczniowie (krea-
tywność, samodzielność, praca zespołowa), nie idą w żaden sposób 
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w parze ze sposobami weryfikacji wiedzy. Oto znamienna wypo-
wiedź badanej z Portugalii, choć wydaje się, że równie dobrze moż-
na by ją włożyć w usta polskich respondentek: 

W Portugalii mamy ogromny problem, ponieważ nasz system kształcenia jest 
bardzo oparty na egzaminowaniu i testach. Bardzo często mogłabym pogłębić 
temat, zrobić więcej, ale to wymaga czasu, a ja muszę zajmować się absolutnie 
wszystkimi treściami zawartymi w programie nauczania, ponieważ jeśli na 
egzaminach pojawi się coś, czego nie omówiłam, będę mieć na karku rodziców 
mówiących „nie zrealizowałaś tego, oni tego nie mieli”. Nie mogę im powie-
dzieć: „Och, próbowałam nowych metod z iPadami”. To nie działa. To ogrom-
ny problem. Musisz dostać dobre stopnie, jeśli chcesz dostać się na uniwersy-
tet, inaczej możesz zapomnieć o dobrej uczelni (Nauczyciel A, Portugalia). 

4.2. Zmiany – korzyści 

Poza własnymi korzyściami, takimi jak wzrost poczucia satys-
fakcji z wykonywanej pracy, przekonanie o rozwijaniu swoich 
umiejętności dydaktycznych i budowaniu silniejszej, bardziej part-
nerskiej więzi z uczniem, badani nauczyciele dostrzegają także licz-
ne korzystne zmiany dotyczące rozwoju u uczniów wielu pożąda-
nych kompetencji i przypisują postępy w tym zakresie właśnie 
pracy z technologiami mobilnymi. 

4.2.1. Uczeń – zmiana motywacji 

Jednym z najbardziej oczywistych i łatwych do zaobserwowania 
efektów wykorzystania na lekcji tabletów i smartfonów jest wzrost 
zainteresowania uczniów tematem i związany z tym wzrost moty-
wacji do pracy. 

Korzyścią jest większa motywacja i zainteresowanie ze strony uczniów. Na-
prawdę są zainteresowani tym, co robią. A ponieważ mają z tego dużo zabawy, 
szkoła przestaje wydawać im się taka nudna… Całe to siedzenie w klasie i słu-
chanie nauczyciela znów i znów… Zatem są bardziej zmotywowani i to czyni 
pracę z nimi bardziej efektywną (Nauczyciel C, Portugalia). 
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Potwierdza to portugalski uczeń: 

Uczymy się szybciej, kiedy mamy z tego frajdę! (Uczeń, Grupa 6, Portugalia). 

Warto przywołać w tym kontekście także inna wypowiedź: 

Od wielu lat szukałam rozwiązania problemów, których doświadczałam w kla-
sie, związanych z motywacją uczniów. Uważam, że tradycyjne nauczanie nie 
wystarczy, jeśli chcemy zafascynować uczniów tematem i utrzymać ich uwa-
gę, co jest w gruncie rzeczy konieczne, jeśli mają się skutecznie uczyć. Zawsze 
starałam się różnicować moje metody, a iPady wydają się bardzo dobrym roz-
wiązaniem, ponieważ uczniowie są bardzo zainteresowani tego rodzaju tech-
nologią (Nauczyciel A, Portugalia). 

Bardzo ważnym profitem jest właśnie możliwość wzbudzenia 
zainteresowania u wszystkich uczniów. Dziś mało który kilku- czy 
nastolatek jest w stanie oprzeć się urokowi tabletu czy smartfonu. 
Oto obserwacja poczyniona przez nauczyciela z Irlandii: 

W pracę z wykorzystaniem iPadów zaangażowali się wszyscy uczniowie. 
Wszystkim podobała się praca nad wykonywanymi przez nich projektami. To 
było naprawdę wielkie wzmocnienie efektu uczenia się, kiedy wszyscy aktyw-
nie uczestniczyli w działaniach (Nauczyciel 1, Szkoła B, Irlandia). 

4.2.2. Uczeń – samodzielność i indywidualizacja 

Wobec zaistniałej współcześnie konieczności uczenia się człowieka 
przez całe życie, umiejętnością, w którą szkoła powinna nieodzownie 
wyposażać uczniów, jest zdolność samodzielnego zdobywania wie-
dzy, weryfikowania jej źródeł i praktycznego wykorzystywania. 
Także i w tym zakresie badani wysoko oceniają potencjał techno-
logii mobilnych. Uczniowie 

są bardziej niezależni od nauczyciela i mają więcej możliwości... Mogą samo-
dzielnie badać informacje, wyszukiwać słownictwo, projektować własne dialo-
gi i nakręcić film bez pomocy nauczycieli. Bardziej się angażują w proces 
uczenia się. I uczą brania odpowiedzialności za własną naukę (Nauczyciel C, 
Portugalia). 
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Inny aspekt poruszają nauczyciele z Niemiec pracujący z dzieć-
mi ze SPE. Technologie mobilne pozwalają w ogromnym zakresie 
indywidualizować pracę z uczniem. 

Dużo pracuję z uczniami indywidualnie, co oznacza, że to oni decydują o tym, 
nad czym chcą pracować, a ja wspieram ich w ich pracy. IPad jest znakomitym 
narzędziem edukacyjnym, bo umożliwia ustawienie aplikacji tak, żeby każde 
dziecko mogło pracować na poziomie dostosowanym do swoich możliwości 
(Nauczyciel 3, Niemcy). 

Popiera go inny badany: 

nawet słabsi uczniowie mogą w znacznym stopniu skorzystać z tego, że lekcje 
można zaprojektować bardziej indywidualnie, ponieważ można bezpośrednio 
odpowiedzieć na ich potrzeby, dostosowując do nich konkretne treści (Nau-
czyciel 7, Niemcy). 

4.2.4. Uczeń – kreatywność 

Jak zauważono na wstępie niniejszego artykułu, niezwykle 
ważną i pożądaną cechą osób wchodzących na rynek pracy jest 
kreatywność i umiejętność innowacyjnego myślenia. Cechy te moż-
na do pewnego stopnia wypracować i udoskonalić, odpowiednio 
dobierając treści i metody pracy z uczniem. Jak zaznaczyła cytowa-
na respondentka z Portugalii, podstawy programowe nie zawsze 
ułatwiają nauczycielom rozwijanie tych kompetencji, jednak techno-
logie mobilne w zgodnej opinii badanych znakomicie wspierają 
pracę nad nimi.  

Uczniowie są bardziej zaangażowani w uczenie się i bardziej kreatywni, mogą 
realizować własne pomysły  

– zauważa jedna z badanych (Nauczyciel C, Polska). Wtóruje jej 
nauczyciel z Niemiec: 

Uważam, że możliwości twórcze [tabletów – przyp. aut.] są naprawdę 
wspaniałe, ponieważ dzieci mają możliwość postrzegania siebie jako kreatyw-
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nych, twórczych i zdają sobie sprawę, że to nie jest tylko produkt konsumenc-
ki. Dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy odciągali uczniów od zwykłej kon-
sumpcji (Nauczyciel 6, Niemcy). 

Ich spostrzeżenia potwierdza irlandzki uczeń, który kończy jed-
nak swoją entuzjastyczną wypowiedź gorzko brzmiącą konkluzją: 

Myślę, że to robienie filmów było bardzo fajne. Bardzo mi się podobało, ponie-
waż używając iPadów musieliśmy być kreatywni, a to jest coś, czego zwykle 
nie robimy w szkole... (Uczeń z grupy fokusowej, szkoła A, Irlandia). 

4.2.5. Uczeń – praca zespołowa 

Kolejną umiejętnością, której rozwój w opinii badanych jest 
szczególnie wspierany przez wprowadzenie technologii mobilnych 
do procesu dydaktycznego, jest umiejętność pracy w grupie. 

Używam iPadów do pracy grupowej, ponieważ mogę wtedy pomóc uczniom ze 
zróżnicowanymi umiejętnościami – deklaruje jedna z nauczycielek. – Dzię-
ki pracy w grupie możesz łączyć uczniów o różnych zdolnościach, którzy pra-
cują razem, więc uczą się od siebie nawzajem w tym sensie, że słaby uczeń 
może uczyć się od lepszych. Ale ci dobrzy też mogą się uczyć. Mogą pomagać 
innym, co jest zawsze dobre, a więc nauczyć się tolerancji. Ta możliwość 
współpracy i wzajemnej pomocy jest naprawdę wspaniała (Nauczyciel B, 
Polska). 

Inne aspekty współpracy uczniów przy projektach porusza nau-
czyciel z Irlandii: 

Ponieważ nie dysponowałam dostateczną liczbą tabletów, moja klasa musiała 
pracować w parach lub grupach po trzy osoby. To naprawdę pomogło im zro-
zumieć, czym jest kompromis i współpraca, oraz jak dzielić się pomysłami i co 
znaczy wzięcie na siebie zobowiązania (...). To była znakomita nauka współ-
pracy (Nauczyciel 4, Szkoła B, Irlandia). 

Ich konstatacje podsumowuje pełna satysfakcji opinia nauczy-
ciela z Niemiec: 
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Uważam, że to fascynujące – widzieć, jak rodzi się współpraca, jak przebiegają 
te wszystkie procesy grupowe, jak uczniowie zaczynają sobie nawzajem poma-
gać (Nauczyciel 6, Niemcy). 

Zakończenie 

Wprowadzenie nowych technologii do szkół w sytuacji, w której 
to owe technologie stanowią motor napędowy przemian społeczno- 
-ekonomicznych i kulturowych, jest działaniem nieuchronnym  
i koniecznym. Zwłaszcza technologie mobilne, stanowiące niejako 
naturalne środowisko funkcjonowania większości dzisiejszych ucz-
niów, wydają się narzędziami niezwykle obiecującymi pod wzglę-
dem przydatności dydaktycznej. Świadczą o tym wypowiedzi na-
uczycieli i uczniów, którzy wzięli udział w badaniu w ramach 
projektu MICOOL, którego fragmentaryczne wyniki przedstawiono 
w niniejszym artykule. Badanie potwierdziło jednak również fakt, 
iż do kompetentnego wprowadzenia urządzeń mobilnych do 
szkolnej klasy, w pełni wykorzystującego ich potencjał, niezbędne 
jest merytoryczne, techniczne i mentalne przygotowanie nauczycieli. 
Modele implementacyjne, takie jak wspomniany w tekście kwadrat 
Kerresa, biorą pod uwagę takie składowe procesu wdrożeniowego 
jak infrastruktura, rozwój (zasoby ludzkie i materialne), media  
i dydaktyka16. Wydaje się, że koniecznym ich uzupełnieniem jest 
wyeksponowanie aspektu zmiany – konieczności jej nastąpienia, 
stopnia gotowości do jej przeprowadzenia ze strony środowiska 
szkolnego, możliwych form wsparcia w jej przygotowaniu i pod-
trzymaniu efektów. Kolejnym zaś krokiem – implementacja tych 
modeli do procesów świadomego projektowania wprowadzenia 
technologii do procesu kształcenia i tym samym wsparcie nauczy-
cieli. Gotowość na zmianę staje się bowiem nie tylko znakiem na-
szych czasów, ale wymogiem, któremu – dla dobra uczniów – musi 
sprostać ucząca ich życia w świecie jutra dzisiejsza szkoła. 
________________ 

16 Por. S. Galanciak, A. Weiss, op. cit., s. 82–83. 
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Wprowadzenie 

Rozwój technik informatycznych permanentnie zmienia co-
dzienne życie współczesnego człowieka. Systematycznej zmianie 
ulega charakter dotychczasowych wytworów posiadających kono-
tacje humanistyczne czy też społeczne. Tradycyjny list został zastą-
piony e-mailem, książka e-bookiem i audiobookiem. Dotychczasowe 



222 DANUTA MORAŃSKA 

biblioteki zamieniły się w biblioteki cyfrowe. Pojawiła się Wikipe-
dia, e-czasopisma, a pamiętniki i albumy zostały zastąpione przez 
fotoblogi, vlogi, blogi itp. W powszechny użytek weszły nowe for-
my i modele komunikacji, w tym fora dyskusyjne, serwisy i media 
społecznościowe. Powstały elektroniczne zasoby informacji w po-
staci baz danych, repozytoriów. Zastosowanie internetu zmieniło 
lub poszerzyło zakres funkcji dotychczasowych produktów i sposo-
bów ich użytkowania. Wiele działań realizowanych w tradycyjny 
sposób, po zmodyfikowaniu, znalazło swój odpowiednik w cyber-
świecie. Niezwykle ważnym atutem współczesności stał się nie tyl-
ko szybki i powszechny dostęp do informacji (Web 1.0), ale również 
możliwości ich wymiany oraz współtworzenia (Web 2.0). Sytuacja 
ta dla współczesnych pokoleń, zanurzonych w cyfrowym świecie, 
wydaje się oczywista i naturalna. 

Przystępny, natychmiastowy dostęp do informacji zamieszczo-
nych w sieci, możliwość ich personalizacji i wymiany, przyspieszył 
znacznie proces podejmowania decyzji, wpłynął również na szyb-
kość i zwiększył samodzielność rozwiązywania problemów z róż-
nych dziedzin. Można sformułować tezę, że dzięki swobodzie  
dostępu do zasobów i usług sieciowych, poszerzających zestaw 
narzędzi i pole poznawcze człowieka, współczesny człowiek stał się 
bardziej samodzielny, wyemancypowany. Uzyskując dostęp do 
repozytoriów, może z nich korzystać, jednocześnie dzięki dostęp-
nym mechanizmom może stać się ich współtwórcą. Ze względu na 
dynamicznie zmieniające się środowisko życia, w którym pojawiają 
się coraz nowsze możliwości działania z zastosowaniem metod  
i cybernarzędzi, współczesny człowiek musi włożyć wiele wysiłku 
w poznanie i dostosowanie się do nowej rzeczywistości, jednocze-
śnie kreatywnie i twórczo zaimplementować ją do codziennego 
funkcjonowania. Takie warunki stawia nowa cywilizacja cyfrowa. 
Tym bardziej, że cechy współczesnych pokoleń, ich aktywność, 
sprawność w działaniu oraz umiejętność szybkiej adaptacji do no-
wych warunków i kreatywność sprzyjają rozwijaniu kompetencji 
kluczowych w procesie edukacji całożyciowej. 
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Kogo uczymy? 

Roman Friedrich, Michael Peterson1 określili współczesne młode 
pokolenie jako pokolenie. Dokonując charakterystyki, zastosowali 
trzy przymiotniki: connect, communicate, change – ang. podłączeni, 
skomunikowani, dostosowujący się do zmian. O przynależności do tej 
społeczności nie zawsze decyduje wiek, ale otwartość na zmianę  
i szybkość włączenia się do nowej, cyfrowej rzeczywistości, nabycie 
cech digital natives. Najprawdopodobniej decyduje moment, w któ-
rym internet i social media stały się nieodłączną częścią życia dane-
go pokolenia2. 

Cechą charakterystyczną pokolenia C jest ciągle doświadczanie  
i w ten sposób zdobywanie wiedzy o świecie. Mając dostęp do wie-
lu źródeł informacji, młodzi ludzie synkretycznie konstruują swoją 
wiedzę. Budują własną tożsamość, poszukują równowagi dającej 
poczucie stabilności, bezpieczeństwa w sytuacji permanentnego 
rozwoju. Takie podejście do informacji stanowi wartość polegającą 
na otwarciu się zmianę, nowe rozwiązania. Właściwie nie jest to 
cecha wyróżniająca. Stanowi ona właściwość charakteryzującą każ-
de młode pokolenie. Zmieniły się tylko metody i narzędzia, którymi 
posługują się współcześni młodzi ludzie. Pokolenie C charakteryzu-
je większe poczucie niezależności, samodzielności niż poprzednie 
społeczeństwa. Dzięki ciągłej aktywności w internecie, w sposób 
naturalny wykształciło poczucie autonomii, sprawstwa, kontroli 
nad własnym działaniem, w tym uczeniem się. Takie atrybuty jak 
szybkość wymiany informacji i podejmowania decyzji, działanie 
wielowątkowe i zaradność stanowią pochodną aktywności w sieci. 
Badania potwierdzają, że aktywność poznawcza współczesnego 
człowieka w połączeniu z łatwością dostępu do źródeł informacji, 
wpływa na znaczne zwiększenie szybkości procesu uczenia się,  
________________ 

1 R. Friedrich, M. Peterson, A. Koster, S. Blum, The Rise of Generation C. Implica-
tions for the World of 2020, Booz & Company, 2010, s. 2, http://www.itdl.org/jour 
nal/jan_05/article01.htm [dostęp: 15.07.2018]. 

2 J. Morbitzer, O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 2012,  
nr 33/34, 2011/2012, s. 136-139. 
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w tym rozwiązywanie złożonych problemów. Kwestią naczelną jest 
zatem wystąpienie sytuacji problemowej, wymagającej wysiłku inte-
lektualnego i rozwiązywanie jej przy zastosowaniu ogólnie dostęp-
nych metod, narzędzi i środków, w tym współczesnych metod  
i narzędzi cyfrowych. Stymulowanie ciekawości poznawczej, przy 
uwzględnieniu specyficznych strategii działania młodych ludzi 
zanurzonych w wirtualnym świecie, stwarza możliwości do osiąga-
nia wysokich efektów kształcenia. 

Ciągła aktywność i samodzielność w sytuacji ciągle zmieniającej 
się rzeczywistości, zmienia oczekiwania młodzieży względem me-
tod kształcenia stosowanych w szkołach, również wyższych. Ocze-
kują zmiany, dostosowania procesu kształcenia do współcześnie 
stosowanych strategii konstruowania wiedzy. Tradycyjne modele 
uczenia się wydają się im anachroniczne, niedostosowane do współ-
czesności, szczególnie gdy polegają na transmisji wiedzy, która 
znajduje się w innych, ogólnodostępnych repozytoriach. Nie chcą 
zdobywać wiedzy wyłącznie na poziomie zapamiętania. Demoty-
wująca jest niska ocena przydatności sposobu transmisji wiedzy. 
Jednocześnie w codziennym funkcjonowaniu studenci mają do 
dyspozycji szybki dostęp do informacji, są aktywni, funkcjonują  
w społecznościach sieciowych. Komparacja wiedzy z wiedzą in-
nych, mobilność oraz brak ograniczeń czasowych i przestrzennych 
w dostępie do informacji, tak dystynktywne dla cyberprzestrzeni, 
sprzyja budowaniu nowych strategii rozwiązywania problemów, 
zachęca do współpracy, zwiększa zaangażowanie, motywację do 
podejmowania różnorodnych aktywności związanych z budowa-
niem własnej wiedzy. Współcześnie proces poznania ma charakter 
fenomenologiczny zgodnie zasadami hermeneutyki3. 

Oczekuje się zatem, że aby możliwości stwarzane przez nowe 
środowisko życia były przez człowieka kreatywnie i twórczo wyko-
rzystywane. W procesie edukacji priorytetowo należy traktować te 
metody i formy kształcenia, które sprzyjają rozwijaniu myślenia 
problemowego, wykorzystując potencjał uczących się podmiotów. 
________________ 

3 D. Morańska, Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej, https://re 
pozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2967, 2017 [dostęp: 15.07.2018]. 
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Ich zastosowanie powinno sprzyjać wywoływaniu refleksyjności4  
i odpowiedzialności w procesie konstruowania wiedzy. Na ten pro-
blem zwrócili uwagę Benjamin S. Bloom oraz Bolesław Niemierko5, 
tworząc taksonomię celów kształcenia. Obaj badacze preferują osią-
ganie w procesie kształcenia celów najwyższych związanych z na-
bywaniem umiejętności operowania wiedzą. Learning by doing Johna 
Deweya stanowi zatem wyznacznik dla współczesnych organizato-
rów kształcenia, w tym również nauczycieli akademickich. Zada-
niem współczesnych nauczycieli jest kierowanie, zarządzanie pro-
cesem budowania przez studentów ich wiedzy i organizowanie dla 
nich odpowiedniego środowiska uczenia się. 

Kontynuacja prac na rozwojem sztucznej inteligencji spowoduje, 
że tylko jednostki kreatywne, otwarte na zmianę, myślące refleksyj-
nie i perspektywicznie, twórcze, potrafiące wzajemnie współpraco-
wać będą odnosiły sukcesy osobiste i zawodowe. Rozwijanie tych 
kompetencji uznaje się współcześnie za ważniejsze niż wyposażanie 
w szczegółową wiedzę merytoryczną, która dynamicznie ulega 
zmianom. 

Kluczem do zaspokojenia potrzeb uczących się i stworzeniem 
im warunków do aktywnego uczenia się jest poszerzenie kompe-
tencji dydaktycznych nauczycieli o wiedzę dotyczącą zastosowania 
w dydaktyce akademickiej problemowych metod kształcenia6. 

Nowe spojrzenie na dydaktykę 

Nowe modele aktywności w świecie stanowiącym synergię re-
alnej i wirtualnej rzeczywistości oraz zmiana narzędzi i metod dzia- 
________________ 

4 A. Perkowska-Klejman A., Modele refleksyjnego uczenia się, http://terazniejszosc. 
dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2013_6-1_5.pdf, 2013 [do-
stęp: 15.07.2018]. 

5 B.S. Bloom, Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain, 2nd 
edition. Addison Wesley Publishing Company, 1984; B. Niemierko, Ocenianie szkolne 
bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002, s. 29-51. 

6 D. Morańska, Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej, https://re 
pozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2967, 2017 [dostęp: 15.07.2018]. 
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łania współczesnego człowieka stały się istotnym problemem dzisiej-
szej dydaktyki, szczególnie akademickiej. Wyraźnie można dostrzec, 
że dotychczas stosowane modele kształcenia akademickiego (np. kla-
syczny wykład informacyjny) nie przynoszą oczekiwanych efektów. 

Współczesne podejście do realizacji procesu kształcenia wyma-
ga uwzględnienia wielu integralnych składowych, które oddziałują 
na siebie synergicznie. Wśród nich kluczowe znaczenie mają: 

− cechy charakteryzujące podmioty uczestniczące w procesie dy-
daktycznym, w tym ich dotychczasowe doświadczenie, a tak-
że wykształcone strategie poznawcze stosowane w codzien-
nym funkcjonowaniu; dzięki temu możliwe jest zrozumienie 
mechanizmów uczenia się, którymi posługują się współcześni 
uczący się i adekwatne planowanie sytuacji edukacyjnych, do-
stosowanych do ich preferencji; 

− środowisko, w którym odbywa się kształcenie, jego koherencja 
ze środowiskiem życia uczących się; 

− wysoki poziom aktywności w procesie uczenia się; 
− wysoki poziom motywacji do uczenia się. 
Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o osiąga-

nych efektach kształcenia jest stymulowanie motywacji do uczenia 
się. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że współcześnie  
w dydaktyce akademickiej nie tylko „co?”, czyli treści kształcenia, 
ale również „jak?”, czyli sposób ich przedstawiania, decyduje  
o efektywności procesu kształcenia. Natomiast ze strony studentów 
najczęściej pojawiają się pytania: „po co się tego uczę?”, „jaki to ma 
sens?” Uwzględnienie odpowiedzi na wymienione pytania stanowi 
kluczowy warunek planowania procesu kształcenia i aranżowania 
przez wykładowcę sytuacji edukacyjnych. 

Przyjęcie we współczesnej dydaktyce paradygmatu konstrukty-
wistycznego7 wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie postrze-
gania procesu kształcenia oraz zmienia, w porównaniu z dotychcza-
sową, definicję ról nauczyciela i studenta. Obowiązuje zatem zasada 
________________ 

7 J.S. Bruner, H. Haste, Making sense. The child’s construction of the world, Me-
thuen, New York 1987. 
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postrzegania studenta jako aktywnego podmiotu, konstruującego 
swoją wiedzę w środowisku społecznym, w trakcie realizacji zadań 
zgodnie z zaplanowaną przez prowadzącego sytuacją edukacyjną. 
Wyraźnie określa ona rolę nauczyciela jako osoby zarządzającej pro-
cesem uczenia się studentów. Przyjęcie zasad organizacji treści kształ-
cenia znacząco wpływa na podniesienie motywacji do uczenia się. 

1. Od ogółu do szczegółu – ukazanie poznawanych treści  
w szerszym kontekście, przy zachowaniu zasad korelacji tre-
ści kształcenia. 

2. Od praktyki do teorii – wskazanie miejsca zastosowania po-
znawanej wiedzy uzasadniającej potrzebę jej poznania,  
w zgodzie z zasadami procesu badawczego. 

Zachowanie zasad korelacji treści kształcenia oraz umieszczanie 
poznawania wiedzy w szerszym kontekście poznawczym sprzyja 
budowaniu przez studentów struktur wiedzy i jej organizację. Na-
tomiast wprowadzenie zasady nawiązywania do praktycznego za-
stosowania wiedzy poprzez prezentację przykładów jej zastoso-
wania w sytuacjach związanych z poznawanym zawodem lub 
powiązanych ze środowiskiem funkcjonowania studentów wskazu-
je na jej przydatność, budząc u uczących się potrzebę poznania. 
Najtrudniejsze zadanie w tym zakresie przypada nauczycielom 
przedmiotów o wysokim stopniu abstrakcji, np. matematykom. 

Charakterystyka badań 

Opisany model wykładu stanowi propozycję ustaloną na pod-
stawie analiz klasycznego wykładu akademickiego i jego adekwat-
ności do współczesnych wymagań, przeprowadzonych w grupie  
28 nauczycieli akademickich, biorących udział w szkoleniach doty-
czących doskonalenia kształcenia akademickiego. Badani nauczy-
ciele akademiccy nie są pedagogami. W badaniach zastosowano 
metodę indywidualnych przypadków, technikę sędziów kompe-
tentnych. Należy podkreślić wysokie zaangażowanie badanych  
w realizację zadania polegającego na wypracowaniu rozwiązań 
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metodycznych możliwych do zaimplementowania w organizowa-
nym przez siebie procesie kształcenia studentów, w celu poprawy 
jego efektywności. 

W trakcie badań poszukiwano sposobów na zwiększenie zaan-
gażowania studentów w proces uczenia się. Zwrócono uwagę na 
następujące kwestie wymagające poprawy: 

− niska frekwencja studentów na wykładach, 
− przygotowanie studentów do egzaminów zgodnie z niepisaną 

regułą studencką: „zakuć, zdać, zapomnieć”, 
− słabe zaangażowanie studentów w realizację zadań i projektów, 
− negatywne, nieetyczne zachowanie, takie jak odtwórstwo, 

plagiatowanie, powierzchowność analiz. 
Badani uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wdrażania no-

woczesnych metod do procesu kształcenia w dydaktyce akademic-
kiej. Szkolenie prowadzone było metodą Design Thinking. Przed 
przystąpieniem do konstruowania propozycji rozwiązań zrealizo-
wano etap empatyzacji, polegający na pogłębionej charakterystyce 
cech studentów podejmujących naukę na uczelni. Następnie zdefi-
niowano problemy wymagające rozwiązania. 

W związku z tym, projektując zmiany w procesie kształcenia, 
wzięto pod uwagę następujące zadania: 

− zwiększenie zainteresowania studentów uczestnictwem w wy-
kładach, 

− rozwijanie myślenia projektowego, kreatywności, refleksyjno-
ści, a w konsekwencji odpowiedzialności za proces uczenia się, 

− uruchomienie procesów grupowych umożliwiających rozwi-
janie kompetencji społecznych. 

Interaktywny wykład problemowy 

Czy współczesny wykładowca przestaje być wykładowcą  
w klasycznym rozumieniu? W opinii badanych tak właśnie jest. 
Zmianie powinien ulec sposób prezentacji treści kształcenia oraz 
rola wykładowcy. Jedną z propozycji jest prowadzenie interaktyw-
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nego wykładu problemowego, w trakcie którego wykładowca wraz 
ze studentami zmierza do rozwiązania problemu będącego tema-
tem wykładu. Nauczyciel akademicki, wchodząc w interakcje ze 
studentami, odwołuje się do ich doświadczeń i wiedzy uprzedniej. 

Ustalono, że każdy wykład problemowy powinien: 
− zaczynać się od pytania otwarcia, na które w trakcie wykładu 

udzielona zostanie odpowiedź, 
− następnie zadając uprzednio przemyślane i odpowiednio sfor-

mułowane pytania szczegółowe, wykładowca wraz ze studen-
tami dąży do rozwiązania problemu, 

− w przypadku braku informacji zwrotnej, pochodzącej od stu-
dentów, nauczyciel uzupełnia informacje, następnie zadaje ko-
lejne pytanie, 

− w celu bardziej zrozumiałego przedstawienia informacji moż-
na posłużyć się wizualizacją. 

Wykładowca, odgrywając rolę przewodnika, mentora, prze-
prowadza studentów od uświadomionej niewiedzy do rozwiązania 
problemu, inspirując i prowokując do myślenia, zastanawiania się 
nad kolejnym etapem rozwiązania. 

Do przygotowania wykładu problemowego można posłużyć się 
metodą case study, odnosząc się do rzeczywistych sytuacji i zda-
rzeń. Najważniejsze jest aktywizowanie studentów, ciągłe stymu-
lowanie ich ciekawości poznawczej, zmuszanie do refleksji, wysiłku 
intelektualnego. 

Zdaniem wykładowców zastosowanie elementów aktywizują-
cych może spowodować wywołanie większego skupienia uwagi  
i zaangażowania studentów w przebieg wykładu. Jednym z zapro-
ponowanych rozwiązań jest przeprowadzenie w trakcie zajęć quizu 
sprawdzającego poziom zrozumienia poznawanych treści. Sytuację 
kontroli można zaaranżować w trakcie lub po zakończeniu wykła-
du. Osoby, które osiągną najlepszy wynik, mogą zostać gratyfiko-
wane zgodnie z ustalonymi wspólnie zasadami. Przykładem prostej 
aplikacji chmurowej, za pomocą której można przygotować spraw-
dzian, jest Kahoot.com. Takie rozwiązanie metodyczne może zwięk-
szyć motywację studentów do aktywnego słuchania oraz zwiększyć 
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frekwencję na wykładach. Dzięki zastosowaniu quizu można pod-
sumować najistotniejsze wątki omawianych treści kształcenia,  
ujmując je w określoną strukturę. Sprawdzany jest również sposób  
i zakres rozumienia zagadnień, które stanowiły treść wykładu. Za-
letą tego rozwiązania jest automatyczne uzyskanie informacji 
zwrotnej na temat postępów studentów. Analiza wyników quizu 
pozwala na dokładne prześledzenie, które treści kształcenia zostały 
opanowane wystraczająco, a które w stopniu niezadowalającym. 
Wadą tego rozwiązania jest konieczność dostępu do internetu  
w trakcie zajęć. Ze względu na niewielką, ale jednak istniejącą moż-
liwość wystąpienia problemów technicznych, nie zaleca się stoso-
wania aplikacji do oceny wiedzy studentów. Innym sposobem za-
proponowanym przez badanych, mającym zachęcić uczących się  
do aktywnego uczestnictwa w wykładzie, jest robienie przez nich 
notatek graficznych (np. w postaci mapy myśli), ilustrujących treść 
wykładu. 

„Kiedyś wystarczyła kreda i tablica,  

i wykład był zrozumiały” 

Przy omawianiu sposobu prowadzenia wykładu zwrócono uwa-
gę na jego niską efektywność mimo stosowania wizualizacji, w celu 
ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści. Na wstępie analizie 
poddano przebieg wykładu prowadzonego klasycznie, szczególnie 
zwracając uwagę na rolę obrazów przedstawianych na tradycyjnej 
tablicy czy też przy pomocy przygotowanych plansz. Analiza takie-
go przypadku doprowadziła do następujących konkluzji: 

− wykładowca najczęściej posługiwał się słowem mówionym, 
ilustracji używał wyłącznie do przedstawienia najistotniej-
szych informacji, które zapisywane w odpowiedniej kolejności 
tworzyły strukturę omawianych treści (idea), przedstawione 
rysunki były w trakcie wykładu omawiane, 

− ilustracji podlegały treści, które miały szczególne znaczenie 
dla zrozumienia istoty rzeczy, 
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− plansze zawierały ilustracje omawiane przez wykładowcę  
w trakcie wykładu. 

Podsumowując, wizualizacja uzupełniała treść wygłaszanego 
wykładu, ułatwiając zrozumienie jego treści. Obraz pojawiał się  
w związku z wypowiadanym komunikatem werbalnym. 

Kolejnym działaniem podjętym przez wykładowców była anali-
za prezentacji przygotowywanych do wykładu przy pomocy pro-
gramów prezentacyjnych (np. PowerPoint). W trakcie analizy zwró-
cono uwagę na następujące błędy metodyczne: 

− na prezentacjach często znajduje się zbyt duża ilość tekstu – 
sytuacja ta utrudnia studentom śledzenie toku wykładu,  
wyodrębnienie jego głównych wątków, zrozumienie istoty 
rzeczy. Ich uwaga skupia się na przepisywaniu treści z wy-
świetlonych obrazów z przekonaniem, że wykładowca może 
za chwilę zmienić slajd i nie zdążą zrobić notatki, 

− jednoczesne omawianie wyświetlanej na ekranie obszernej in-
formacji tekstowej – studenci muszą dokonywać wyboru: słu-
chać czy przepisywać, sytuacja ta jest niekomfortowa i zabu-
rza percepcję treści, 

− szczególnie złą praktyką jest czytanie treści wykładów ze 
slajdów, 

− studenci wyłączają się z aktywnego słuchania, gdy wiedzą, że 
prezentacja w rozbudowanej wersji zostanie im po wykładzie 
przesłana, 

− źle przygotowana prezentacja – prezentowane obrazy są nie-
widoczne z dużej odległości na sali wykładowej – studenci nie 
są w stanie właściwie zinterpretować treści, zbyt wiele kolo-
rów i krojów czcionek utrudnia hierarchizację treści, nieprze-
strzeganie zasady kontrastu, rozmycie kolorów powoduje nie-
czytelność obrazu. 

Wynikiem analizy było określenie celu i zasad przygotowywa-
nia oraz udostępniania prezentacji do wykładu. 

− treść prezentacji powinna, tak jak w przypadku tradycyjnej 
tablicy, zawierać wyłącznie ilustracje umożliwiające lepsze 
zrozumienie treści wykładu (schematy, tabele, wykresy, ry-
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sunki, zestawienia), przygotowane wizualizacje powinny po-
jawiać się chronologicznie, w korelacji z omawianymi treścia-
mi. Slajd nie powinien zastępować wykładowcy i tego co ma 
do powiedzenia. Należy pamiętać, że na tradycyjnej tablicy 
wykładowca nigdy nie zapisywał całej swojej wypowiedzi. 
Obowiązuje zasada minimalizacji ilości tekstu; 

− przygotowanie prezentacji wymaga sprawdzenia jej czytelno-
ści z każdego miejsca sali, w której odbywa się wykład. Mało 
widoczne opisy lepiej zastąpić symbolami, omawiając wcze-
śniej legendę; 

− kolory i rodzaj czcionki oraz jej atrybuty stanowią wskazówkę 
dla studentów dotyczącą struktury przedstawianej informacji. 
Zaleca się stosowanie jednego rodzaju czcionki (najlepiej bez-
szeryfowej). Strukturę informacji najlepiej budować posługu-
jąc się jej atrybutami (wielkość, pogrubienie, pochylenie, pod-
kreślenie). Kolory niosą znaczenie, dlatego kolorem wyróżnia 
się informacje najistotniejsze lub zawierające ostrzeżenie; 

− zasada kontrastu – w przypadku projektowania prezentacji, po-
winna stanowić podstawową wytyczną dla twórcy wizualizacji. 

W trakcie analizy zwrócono uwagę jeszcze na jedną niezwykle 
ważną kwestię. Pokazując „przepełnione tekstem” informacje, wy-
kładowcy narażają się na pytania związane z udostępnieniem przy-
gotowanego materiału wizualnego. Nie byłoby w tej sytuacji nic 
nieprawidłowego, pod warunkiem, że studenci będą traktowali 
prezentację jako pewne kompendium stanowiące podstawę do dal-
szego studiowania. Niestety zdarza się, że traktują oni otrzymany, 
wypełniony tekstem materiał jako główne źródło wiedzy przygo-
towujące ich do egzaminu. Należy zauważyć, że stwierdzenie 
„przynajmniej niech się tego nauczą” nie tylko ogranicza wysiłek 
intelektualny studentów związany z pogłębioną analizą informacji  
i poszukiwaniem rozwiązań zagadnień związanych z poznawaną 
dziedziną na podstawie wielu źródeł, ale również w pewnym za-
kresie ogranicza ich aktywność poznawczą, skrajnie może dopro-
wadzić do kuriozalnej sytuacji „nie dostałem materiałów od wykła-
dowcy, więc się nie przygotowałem do egzaminu”. 
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Uznano, że rozwiązaniem tej sytuacji będzie stworzenie repozy-
torium prezentacji do wykładu, ilustrujących omawiane treści, które 
każdy student przed wykładem może wydrukować i w trakcie wy-
kładu, aktywnie słuchając, uzupełniać o potrzebne informacje. Miej-
scem, w którym powstanie takie repozytorium może być uczelniana 
platforma e-learningowa. Prowadzone badania dowodzą, że two-
rzone w ten sposób notatki studenckie różnią się w zależności od 
wiedzy uprzedniej studentów. 

Przedstawione rozwiązania wypracowane przez badanych na-
wiązują do badań opisanych w zakresie psychologii kształcenia8  
i psychologii motywacji9. W ciągu najbliższego semestru zostaną 
wdrożone do procesu kształcenia poddane ewaluacji. 

Podsumowanie 

Współczesna dydaktyka akademicka zmienia się. Jej realizacja 
wymaga modyfikacji w zakresie form i metod kształcenia w kon-
tekście współczesnych celów kształcenia. Receptą może okazać się 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych, które sprzy-
jają zwiększeniu zaangażowania studentów w proces uczenia się, 
motywacji, współpracy i zdrowej rywalizacji. We współczesnym 
procesie kształcenia kluczowym jest rozwijanie myślenia, autore-
fleksji i samodoskonalenia. Bardzo istotne jest osiągnięcie przez 
studentów poziomu metauczenia się. 

Niezbędna okazuje się modyfikacja współczesnej dydaktyki 
akademickiej. Kluczowe stało się odcięcie kadry wykładowców od 
własnych doświadczeń edukacyjnych, najczęściej nieadekwatnych 
do współczesności. 
________________ 

8 G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2003. 

9 R.E. Franken, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2013. 
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The article focuses on the issue of the possibility of using modern technologies in 
the education and pedagogical therapy of students with developmental dyslexia. 
The article draws attention to the difficulties experienced by students with devel-
opmental dyslexia in contact with modern technologies due to the specificity of 
their functioning, which consists in the fact that their problems “do not manifest 
themselves only within the letter system, but apply to all character systems (sym-
bols) ), which exist to denote (naming, ordering) the existing reality. This also ap-
plies to codes that regulate the use of certain symbols, in other words – dyslexia 
causes difficulties with the use of symbols and the abstraction and application of 
rules for the use of these symbols. Both letters and numbers, notes, Morse code, 
numeric time stamping, etc”. 
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XXI w. można scharakteryzować jako czas mediów, a ich obec-
ność w życiu najmłodszych nie budzi dziś żadnych wątpliwości. 
Analiza dotycząca obecności mediów w kontekście ich znaczenia 
dla rozwoju dziecka prowadzona jest od momentu pojawienia się 
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tychże w przestrzeni społecznej. Pierwszym medium było radio, 
które skupiało uwagę, było nośnikiem informacji, ale poprzez fakt, 
że nie dysponowało obrazem, nie budziło i nie budzi tak wielkiego 
zainteresowania badaczy i nie jest przedmiotem analiz wywierane-
go przez nie wpływu. 

Następnie pojawiła się telewizja, której znaczenie było znacznie 
większe i która budziła i budzi nadal zainteresowanie osób analizu-
jących jej oddziaływanie, zarówno w kontekście korzyści, jak i za-
grożeń. 

Aktualnie obserwowana jest wszechobecna cyfryzacja. Upo-
wszechnienie internetu przyczyniło się do rozwoju trendu, jakim 
jest przeniesienie się wielu obszarów do wirtualnego świata. Cy-
berprzestrzeń udostępniania przez internet umożliwia jej użytkow-
nikom wiele rodzajów aktywności: wymianę poglądów, docieranie 
do informacji naukowych, poszukiwanie pracy czy też zdobywanie 
wiedzy. Zjawisko przeniesienia się do cyberprzestrzeni widoczne 
jest zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które nie wyobraża sobie 
życia bez komputera z dostępem do internetu, iPhona czy smartfo-
na z zainstalowanymi aplikacjami pozwalającymi łączyć się z siecią 
i pozostawać w ciągłym kontakcie ze znajomymi. 

Trudno jednoznacznie określić przedział dat urodzenia ludzi, 
którzy rozpoczęli erę nowych mediów, zwaną inaczej „erą cyfro-
wych tubylców”, jednak przyjmuje się, iż są to ludzie urodzeni  
w latach 80. XX w. W ich świecie media społecznościowe są ogólnie 
dostępne oraz powszechnie wykorzystywane. O tych ludziach mó-
wi się, iż są pierwszą populacją, która urodziła się zanurzona  
w świecie nowych technologii. Immersja bywa definiowana jako 
„zanurzenie się w zawartości medium, które powoduje tracenie 
kontaktu zmysłowego ze światem rzeczywistym”1. 

W roku 2001 powstał najczęściej cytowany tekst zatytułowany 
Digital Natives, Digital Immigrants2 (ang. Cyfrowi tubylcy, cyfrowi 
________________ 

1 M. Szpunar, W stronę nowych mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2010, s. 19. 

2 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” 2001, vol. 9, 
no. 5, s. 1-6. 
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imigranci), gdzie pierwsze określenie odnosiło się do młodych ludzi 
wychowujących się z nowymi mediami, a drugie dotyczyło ludzi, 
którzy zmuszeni byli dostosować się do obecności nowych mediów 
zaistniałych i rozpowszechnionych dopiero w pewnym momencie 
ich życia. 

W dyskursie dotyczącym nowych mediów pojawiło się nawet 
określenie „determinizm technologiczny”, które odnosi się do 
dwóch obszarów. Technologii, która jest definiowana jako: „syste-
matyczne traktowanie nauki, systematyczne traktowanie gramatyki 
oraz mowy, czy też jakikolwiek kompleks standaryzowanych środ-
ków do osiągnięcia z góry złożonego wyniku”3. Przez J. Euella 
określana jest też jako: „całość metod, do których dochodzi się ra-
cjonalnie mając absolutną skuteczność na każdym polu ludzkiej 
działalności”4. Drugi człon koncepcji stanowi determinizm, który 
jest koncepcją filozoficzną zakładającą, że zjawiska występujące  
w świecie wzajemnie się warunkują, pozostając w relacji przyczy-
nowo-skutkowej. Udzielenie informacji o rodzaju oddziaływania 
technologii na zachowanie jest możliwe analizując relację przyczyna 
– skutek. 

Marshall McLuhan przewidywał pojawienie się ery elektronicz-
nej, jednak nie można mieć pewności czy uwzględnił rozwój tejże  
w wymiarze, który jest dziś obserwowany i doświadczany. Kiedy 
większość osób dysponuje przynajmniej jednym gadżetem elektro-
nicznym i komunikuje się w sposób nieograniczony, w bardzo 
szybkim tempie. Współczesny rozwój technologii jest tak intensyw-
ny, że zauważa się, iż ludzie nie są w stanie sprostać tym wymaga-
niom i potrzebom podążania za zmianami w zakresie mediów elek-
tronicznych. Powszechny dostęp do szybko zmieniającej się treści, 
ulotność informacji, jej dezaktualizacja, ale także czas, w jakim uzy-
skujemy wiedzę na temat wydarzeń z najbardziej odległych części 
globu, sprawiają, że funkcjonujemy w świecie, który jest dla wielu 
trudny do zrozumienia, a dla nowych, młodszych pokoleń, choć 
________________ 

3 B. Siemieniecki, Komunikacja a społeczeństwo, [w:] Pedagogika medialna, tom 1, 
red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 27. 

4 Ibidem, s. 27. 
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dużo bardziej zrozumiały w sensie obsługi i dostępności do sprzętu 
oraz zasad jego korzystania, to znacznie utrudniający zrozumienie 
codzienności. 

Wiele z rzeczy, do których dotarcie wcześniej było utrudnione 
lub wręcz niemożliwe, dziś jest na wyciagnięcie ręki, a właściwie na 
kliknięcie myszką, i wystarczy wpisać jedno słowo w wyszukiwar-
kę, aby uzyskać informacje. Dzieci mają dostęp do bodźców, prze-
żyć i doświadczeń, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla 
ekstremalnych sytuacji. Aby np. móc poczuć jak to jest stracić życie, 
trzeba było znaleźć się w bardzo konkretnej sytuacji, dziś wystarczy 
włączyć prostą grę, aby doświadczyć takich emocji. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że massmedia są złe  
i przyczyniają się do niewłaściwego funkcjonowania dziecka czy 
jego rozwoju, ponieważ są one absolutnie nierozerwalnie związane 
z erą, w której aktualnie żyjemy, co oznacza, że dziecko musi być 
przygotowane do korzystania z nich i traktowania ich jako jednego 
z podstawowych narzędzi w swoim życiu. Wymaga to jednak doj-
rzałości, której z założenia dziecko nie posiada, a która jest kształ-
towana w toku jego rozwoju, a ten z kolei determinowany jest przez 
technologie, jakie dziecku towarzyszą. Zgodnie z założeniami  
M. McLuhana: „kształtujemy nasze narzędzia a one kształtują nas”, 
a „media są przedłużeniem człowieka”5. 

Nowe technologie stwarzają nowe możliwości w pracy z uczniami 
z dysleksją: wspomagają diagnozę, terapię i korekcję zaburzeń. Dys-
leksja rozwojowa, to zgodnie z definicją Jagody Cieszyńskiej „trud-
ności w linearnym opracowywaniu informacji: symbolicznych,  
czasowych, motorycznych, manualnych i językowych”6. Są to ucz-
niowie, którzy doświadczają trudności w uczeniu się, rozumianych 
za European Dyslexia Association (EDA) – Europejskie Towarzy-
stwo Dysleksji, jako 
________________ 

5 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2003, s. 343–353. 

6 J. Cieszyńska, Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu  
i pisaniu, s. 5, http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/2,a,do-pobrania.htm [do-
stęp: 2.07.2018]. 
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odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz orto-
grafii, który ma podłoże neurobiologiczne. Trudności poznawcze […] 
mogą także wpłynąć na umiejętności planowania, liczenia. Przyczyną 
może być kombinacja trudności w przetwarzaniu fonologicznym, pa-
mięci operacyjnej, szybkości nazywania, uczeniu się materiału zorgani-
zowanego w sekwencje i automatyzacji podstawowych umiejętności7. 

Za Martą Korendo „dodatkowo podkreślić należy, że problemy 
dyslektyczne nie objawiają się jedynie w obrębie systemu literowe-
go, ale dotyczą wszystkich systemów znaków (symboli), jakie ist-
nieją w celu oznaczenia (nazywania, porządkowania) istniejącej 
rzeczywistości”8. 

Symptomy dysleksji rozwojowej zmieniają się wraz z wiekiem. 
W okresie przedszkolnym objawy ujawniają się w formie opóźnie-
nia rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, rucho-
wych i lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.  
W przypadku starszych dzieci i młodzieży występujące u nich pro-
blemy dotyczą przede wszystkim płynności i rozumienia czytanego 
tekstu, ograniczonego zasobu słownictwa, trudności w przyswaja-
niu reguł poprawnego pisania, w przeglądaniu i korygowaniu pi-
sanych tekstów, kłopotów z planowaniem i organizowaniem wła-
snych działań9. 

Organizacje zrzeszające osoby z dysleksją proponują różnorod-
ne urządzenia wspomagające funkcjonowanie. Najczęściej są to: 
komputery osobiste – laptopy, netbooki, palmtopy, tablety, pod-
ręczne magnetofony, dyktafony, smartfony, kamery cyfrowe, elek-
troniczne słowniki i kalkulatory, organizery, skanery i drukarki 
różnego typu10. Nowe technologie stanowią doskonałą pomoc, są 
________________ 

7 Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją (2013), e-book, s. 15. 
8 M. Korendo, Dysleksja – problem wciąż nieznany, s. 3, http://www.centrum 

metodykrakowskiej.pl/2,a,do-pobrania.htm [dostęp: 2.07.2018]. 
9 M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Dysleksja roz-

wojowa. Perspektywa psychologiczna, red. G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Har-
monia, Gdańsk 2006, s. 22. 

10 G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 210-211. 
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swoistego rodzaju „protezą poznawczą” umożliwiającą uczniom  
z dysleksją kompensację doznawanych deficytów i wykonanie za-
dań w alternatywny sposób11. 

Problemy z czytaniem np. lektur szkolnych można przezwycię-
żyć dzięki audiobookom, odpowiednim aplikacjom w smartfonie, 
„mówiącym” komputerom czy filmom. Można także wykorzystać 
hipertekst czy mapy semantyczne. Jeżeli problem stanowi zrozu-
mienie treści, z pomocą przyjdzie internet, gdzie z łatwością odna-
leźć można opracowania „tłumaczące” i wyjaśniające najważniej- 
sze wątki. 

Rozwiązaniem problemów z pisaniem są edytory tekstów 
(sprawdzające poprawność gramatyczną i interpunkcyjną), kompu-
terowe słowniki wyrazów bliskoznacznych, pomoce edytorskie, 
oprogramowanie „przewidujące” słowa czy urządzenia „rozumie-
jące” głos i potrafiące go przełożyć na pismo. Użytkownik może 
zmienić wygląd tekstu na ekranie: wielkość i rodzaj czcionki, jej 
kolor, jasność i barwę tła. 

Trudności związane z tworzeniem tekstów, niechęcią do wy-
powiadania się na piśmie (pisanie sprawozdań, opracowań czy pro-
tokołów), można zminimalizować używając np. przedstawień gra-
ficznych dzięki programom prezentacyjnym (np. Powerpoint, 
Persuasion). Konieczność przepisywania z tablicy (niestety mocno 
ugruntowana w niektórych szkołach) uczniowie z dysleksją uła-
twiają sobie robieniem zdjęć smartfonem. Receptą na problemy  
z liczeniem są arkusze kalkulacyjne. 

Problemy z organizacją i planowaniem zajęć wspomagają ter-
minarze i kalendarze elektroniczne, „przypominacze” komputerowe, 
systemy sporządzania planów lub „organizatory” graficzne12. Moż-
________________ 

11 Por. R.B. Lewis, Assistive technology and learning disabilities: Today's realities and 
tomorrow’s promises, „Journal of Learning Disabilities” 1998, No. 31, s. 16-26;  
M. Crombie, Różnorodność potrzeb edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela 
kształcenia początkowego, [w:] Dysleksja. Teoria i praktyka, red. G. Reid, J. Wearmouth, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008. 

12 D. Deutsch-Smith, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa 2009, s. 165. 
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na ułożyć listę rzeczy do zrobienia według ich ważności, oznaczyć 
je czcionką o różnych kolorach, a także dodać sygnały dźwiękowe. 

Pomocne są także takie programy jak Dropbox czy Evernote. 
Pierwszy umożliwia wspólne edytowanie plików udostępnionych 
innym użytkownikom oraz automatyczną aktualizację pliku jedno-
cześnie na kilku komputerach. Drugi stwarza możliwość tworzenia 
notatek, dołączania do nich zdjęć, nagrań, filmów i linków do stron 
internetowych. Uczeń może w ten sposób korzystać z materiałów  
w każdym miejscu, w którym przebywa i ma dostęp do smartfona  
i internetu13. 

Zaburzenia związane z wyobraźnią przestrzenną można skom-
pensować poprzez obraz nawet w formacie 3D, który pozwala ucz-
niowi nie tylko zobaczyć, ale często doświadczyć rzeczywistości. 
Może on wirtualnie spacerować np. po największych muzeach 
świata, zdobywając wiedzę o dorobku ludzkości. To także możli-
wość pokazania doświadczeń, symulacji z użyciem programów 
komputerowych, które pozwalają na zrozumienie, poznanie wiedzy 
w inny sposób trudno dostępnej, co jest szczególnie istotne u uczniów 
z dysleksją, bowiem wielu z nich nie jest w stanie opanować (nawet 
tylko pamięciowo) wiedzy, której nie rozumie. Np. trudno byłoby 
zabrać dzieci w ramach zajęć chemicznych do elektrowni jądrowej, 
ale pokazanie im reaktora, nie tylko na obrazku, ale w trakcie nor-
malnej pracy, znacznie bardziej ugruntowuje informacje niż tekst. 

Nowoczesne technologie znajdują także swoje zastosowanie  
w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją. Począwszy od pro-
gramów wprowadzających dzieci w świat liter i cyfr, poprzez gry  
i zabawy edukacyjne po programy użytkowe i informacyjne. Anali-
za możliwości edukacyjnych, jakie daje internet, pozwala stwier-
dzić, że jest to źródło wiedzy, które wykorzystuje zaangażowanie 
wielu zmysłów poza węchem i smakiem. Ponadto angażuje umysł  
i koncentruje uwagę podczas aktywności. Wyszukiwanie określonej 
informacji wymaga bowiem skupienia podczas wpisania słów klu-

________________ 

13 M. Łockiewicz, K.M. Bogdanowicz, Dysleksja u osób dorosłych, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 140. 
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czowych czy kopiowania linku do strony. Może również wpływać 
na myślenie poprze fakt, że w trakcie korzystania z internetu wy-
stępuje naprzemiennie skupienie i rozproszenie uwagi, jednak nie 
zawsze ta druga aktywność musi być pejoratywna, ponieważ po-
zwala na kreatywne myślenie, chroni przed rutyną, uruchamia pro-
cesy poznawcze14. 

Programy komputerowe lub praca online na specjalnie do tego 
przeznaczonych stronach internetowych pomagają usprawniać za-
burzone funkcje, tj. doskonalić sprawności językowe, percepcyjno- 
-motoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację 
uwagi. Profesjonalnie przygotowane i dobrane oprogramowanie 
może spełniać funkcje terapeutyczne i edukacyjne, wychodząc na-
przeciw indywidualnym potrzebom ucznia i zaleceniom terapeuty. 
Wykorzystanie komputera pozwala na wielokrotne powtarzanie  
i ćwiczenie danej sprawności, przy odpowiednim doborze poziomu 
trudności. Jak zauważają E. Nowicka i A. Popławska15, odpowied-
nio dobrane programy nie tylko wspomagają zdobywanie wiedzy – 
przyswojenie, powtórzenie wiadomości oraz nabycie zdolności ich 
praktycznego zastosowania, ale wymagają samodzielnego myśle- 
nia i rozwiązywania problemów oraz pobudzają aktywności oparte 
na działaniu, badaniu i odkrywaniu. Wiedza jest przekazywana  
w bardzo atrakcyjny sposób (bogata grafika, specjalne efekty 
dźwiękowe), co dodatkowo motywuje do wykonywania zadań. 

O ile wykorzystanie nowych technologii w edukacji, wspieraniu 
rozwoju czy terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją nie budzi 
________________ 

14 M. Kozielska, Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowie-
ka, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, red. D. Siemie-
niecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, 
s. 169-170. 

15 Por. E. Nowicka, Zawartość edukacyjnych programów komputerowych wspierają-
cych zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, [w:] Dysleksja – problem znany czy nieznany?, 
red. M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007; A.D. Popławska, Korzystanie z komputera i Internetu 
a sytuacja szkolna ucznia, [w:] Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, 
red. J. Izdebska, T. Sosnowski, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Bia-
łystok 2005. 
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wątpliwości, a ich zalety są powszechnie doceniane, o tyle np. dia-
gnoza pedagogiczna online już tak. Wprawdzie od 2005 r. istnieją 
standardy określone dla badań testowych z wykorzystaniem kom-
puterów i cyberprzestrzeni, które zostały opracowane i opubliko-
wane przez Międzynarodową Komisję ds. Testów16, to jednak nie 
wspominają one o psychologiczno-pedagogicznej sytuacji samego 
badania. Sytuacja ta – jak opisuje Anna Dzikomska – „nie zależy od 
sposobów, jakimi badanie zostanie przeprowadzone, czy odbędzie 
się w relacji bezpośredniej, czy za pomocą środków telekomunika-
cyjnych, bowiem znacznie bardziej istotne jest przestrzeganie zasad 
prowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych”17. 

Wiele z dostępnych na polskim rynku programów dla uczniów 
z dysleksją wspomagających usprawnianie zaburzonych funkcji, na 
wstępie wprowadza tzw. testy kompetencji. Na podstawie ich wy-
ników wskazywane są potrzeby dziecka i zadania, jakie powinno 
wykonywać. To budzi wątpliwości. Należy bowiem pamiętać, iż 
otrzymywane rezultaty są generowane dzięki zaimplementowane-
mu przez informatyka algorytmowi, a nie są wynikiem oceny do-
świadczonego diagnosty. Tymczasem „wiązanie konkretnych kate-
gorii błędów jednoznacznie z określonym zaburzeniem funkcji 
poznawczych jest w świetle najnowszych badań nieuprawnione, nie 
stwierdzono, bowiem związku między deficytami funkcji poznaw-
czych a określonymi kategoriami błędów”18. Poza tym, jak słusznie 
stwierdza Włodzimierz Głodowski 

można, bowiem biegle opanować technologię komputerową, posługi-
wać się Internetem, wykorzystywać w pracy bogactwo technik multi- 

________________ 

16 Wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Testów (ITC), https://www.prac 
test.com.pl/wytyczne-miedzynarodowej-komisji-ds-testow-itc [dostęp: 03.08.2018]. 

17 A. Dzikomska, Nowatorska forma diagnozy pedagogicznej dla potrzeb nauczania 
domowego z wykorzystaniem technologii informatycznej – studium przypadku, „Наукові 
записки Національного університету „Острозька академія”. Психологія і педа-
гогіка” 2013, Вип. 24, s. 140-148. 

18 G. Krasowicz-Kupis G., Dlaczego nie znamy (całej) prawdy o dysleksji – czyli roz-
ważania o metodologii badań, [w:] Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, red.  
G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009, s. 65. 
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medialnych i informatycznych, a mimo to bez znajomości elementar-
nych zasad komunikowania interpersonalnego cała wyrafinowana tech-
nologia okazuje się bezużyteczna. Zawsze, bowiem ktoś musi mówić, 
słuchać, pisać, oglądać, formułować własne myśli i oceniać myśli in-
nych. Technologia jest tylko przedłużeniem podstawowych umiejętno-
ści komunikacyjnych człowieka19. 

Odnosząc się do ustaleń w zakresie potrzeb rozwojowych dzie-
ci, środowisk wychowawczych oraz zadań, jakie przed nimi stoją, 
należy zauważyć, że nowe technologie nie są w stanie: uczestniczyć 
w zaspokajaniu potrzeb dziecka, budować relacji z innymi, uczyć 
zasad funkcjonowania w grupie i poznawania ról społecznych itp. 
Chociaż należy podkreślić, iż w obszarze społecznym dzięki inter-
netowi łatwiej nawiązać kontakt z innym człowiekiem, barierą nie 
musi być język, umiejętność czy możliwość wypowiedzi, co jest 
szczególnie istotne dla osób nieśmiałych, które nie potrafią sobie 
radzić w bezpośrednich interakcjach. Jednocześnie może to być 
zagrażające, ponieważ pozwala na niećwiczenie umiejętności ko-
munikacyjnych w bezpośrednich relacjach, ale biorąc pod uwagę, że 
człowiek jest istotą społeczną i dla prawidłowego funkcjonowania 
potrzebuje obecności innych, taka pośrednia forma kontaktu jest 
dużo korzystniejsza niż brak kontaktu. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na kwestie związane z utrud-
nieniami w korzystaniu z nowych technologii dla osób z dysleksją. 
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o szybkości przekazu. 
Współcześnie zdecydowanie dominuje szybka informacja, która  
w bardzo łatwy sposób jest przyswajalna, niestety niesie to również 
zagrożenie w postaci powierzchownej znajomości rzeczy i może 
skutkować brakiem możliwości postrzegania rzeczywistości w spo-
sób usystematyzowany, linearny, utrudniać przyczynowo-skutko-
we postrzeganie zachodzących zmian i procesów20. Dla uczniów  
________________ 

19 W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Com-
munication, Warszawa 2006, s. 11. 

20 M. Góralska, Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie, Wydawnictwo SBP 
Nauka, Dydaktyka, Praktyka, Warszawa 2009, s. 128-130. 
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z dysleksją może to oznaczać pogłębienie już i tak doznawanych 
przez nich trudności w tym obszarze. 

Ponadto świat nowych technologii to przede wszystkim świat 
znaków, emotikonów i symboli. To czytanie między słowami, wy-
chwytywanie subtelnych różnic i rozumienie znaczeń nadawanych 
tym symbolom. Biorąc pod uwagę doświadczane przez uczniów  
z dysleksją trudności w zapamiętaniu znaków o podobnym wyglą-
dzie, nadawanie i odczytywanie przez nich komunikatów zakodo-
wanych w formie symboli może sprawiać im problemy. Emotikony 
trudno powiązać z jednoznacznymi odpowiednikami nazw emocji, 
zdarzeń czy czynności, co osobom z dysleksją utrudniać może od-
biór informacji. Ponadto nadmierne wykorzystywanie mechanizmu 
posługiwania się symbolami, skrótowymi wypowiedziami i emoti-
konami pozostaje w sprzeczności z próbami kształtowania u nich 
nawyków posługiwania się pełnymi, dobrze skonstruowanymi wy-
powiedziami. 

Niezależnie od opinii na temat korzyści i zagrożeń płynących  
z korzystania z nowych technologii, obecnie kształcenie dzieci  
i młodzieży, a także dorosłych nie może być realizowane bez ich 
udziału. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, wiele działań, 
które podejmujemy, opiera się na ich wykorzystaniu. Wymaga to 
od nas znajomości samych technologii i urządzeń, na których z nich 
korzystamy, ale także włączenia tychże w proces kształcenia. 

Media w terapii pedagogicznej pełnią funkcję poznawczo-kształ-
cącą, emocjonalno-motywacyjną oraz działaniowo-interakcyjną21. 
Dzięki nowym technologiom można więcej i szybciej nauczyć dzieci 
wielu rzeczy, które byłyby bardzo utrudnione lub wręcz niemożli-
we bez ich użycia. Uczniowie poznają świat przy użyciu wielu 
zmysłów, co jest trudne do uchwycenia i opisania formalnego, ale 
efekty dydaktyczno-terapeutyczne są bardzo widoczne. Możliwość 
doświadczania świata poprzez wiele zmysłów jednocześnie, znacz-
nie zwiększa możliwości poznawcze, rozwojowe. W trakcie korzy-

________________ 

21 J. Pielachowski, W. Strykowski, J. Strykowska, Kompetencje nauczyciela szkoły 
współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007, s. 60-63. 
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stania z komputera uczeń musi być aktywny, nie może tylko biernie 
przyjmować treści, ale ma być częścią tego procesu działania. 

Korzystając z komputera, dziecko zdobywa wiedzę i umiejętno-
ści w trakcie zabawy, co sprawia, że nauka jest dużo przyjemniejsza 
i pozytywniej postrzegana niż w trakcie siedzenia w ławce. Kompu-
ter jest cierpliwy, co sprawia, że dziecko może wielokrotnie powta-
rzać czynności bez obaw o negatywne reakcje, jednocześnie nie po-
zwala przejść dalej, jeśli dane zadanie nie zostanie wykonane. Np. 
nie można przejść na inny poziom trudności albo poznać innych 
bohaterów, jeśli nie osiągnie się określonej sprawności. Zadania 
rozbudzają wyobraźnię, pozwalają na osiągnięcie sukcesu, można 
udzielić odpowiedzi na pytanie poprzez np. ułożenie rozsypanki, 
szybko zmienić odpowiedź, a wizualizacja pomaga dostrzec błąd  
w myśleniu22. I chociaż nic nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej 
terapii pedagogicznej, to niewątpliwie nowe technologie stanowią 
cenne wsparcie w jej prowadzeniu. 
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Wstęp 

Rodzice współczesnych nastolatków to osoby, którym świat 
mediów nie jest całkowicie obcy. Często w ramach wykonywanej 
przez siebie pracy musieli oni poznać pewne narzędzia oraz pro-
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gramy czy aplikacje, by prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. 
Duża grupa jest również aktywna w przestrzeniach wirtualnych 
społeczności. W artykule zostanie podjęta próba przedstawienia 
sylwetki rodzica współczesnego nastolatka, jego medialne dzieciń-
stwo, a przede wszystkim jego opinie i postawy związane z nowo-
medialnym wspomaganiem współczesnej szkoły. 

Nowomedialna aktywność rodziców  

współczesnych nastolatków 

Podejmując próbę opisu współczesnego rodzica, warto przyto-
czyć wyniki badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie 
Orange Polska1, w których wzięło udział 500 dzieci oraz 702 rodzi-
ców (z których 501 korzystało z internetu, 201 nie), rodzice (w ce-
lach niezwiązanych z pracą) korzystają z internetu mniej niż ich 
dzieci. Większość badanych (65%) deklaruje, że w sieci spędza 
mniej niż godzinę dziennie. 31% badanych rodziców posiadało kon-
to na portalu społecznościowym Facebook, natomiast o 10% więcej 
na portalu Nasza Klasa. Badanych rodziców zapytano również o to, 
czy wspólnie z dziećmi spędzają czas w internecie. Jak wskazują 
dane, 5% rodziców zawsze towarzyszy dziecku w tego typu aktyw-
ności, natomiast 95% rodziców deklaruje, że zdarza im się to oka-
zjonalnie. Zarówno rodzice, jak i dzieci deklarują, że najczęściej 
wspólnie spędzają czas w internecie na szukaniu materiałów po-
trzebnych do szkoły – takiej odpowiedzi udzieliło 55% dzieci oraz 
89% dorosłych. Na kolejnych pozycjach znalazło się: oglądanie fil-
mów (dzieci – 54%, rodzice – 43%), przeglądanie stron interneto-
wych (dzieci – 52%, rodzice – 60%), kontaktowanie się z rodziną 
(dzieci – 37%, rodzice – 56%), granie w gry (dzieci – 31%, rodzice – 
38%) oraz szukanie informacji na temat hobby (dzieci – 13%, rodzi-

________________ 

1 TNS na zlecenie Orange Polska, Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport  
z badań jakościowych i ilościowych, https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_ 
dzieci_w_internecie_2013.pdf [dostęp: 10.08.2018]. 
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ce – 55%). Na ostatnim miejscu znalazła się odpowiedź „rodzice 
tylko patrzą”. Udzieliło jej 6% dzieci oraz 18% rodziców. Badanie 
pokazało również, że aż 66% badanych dzieci zadeklarowało, że 
zdarza im się pomagać rodzicom w znalezieniu w internecie po-
żądanych treści. Wynik ten jest jednak niezgodny z deklaracjami 
rodziców. Niecała połowa (dokładnie 47%) przyznała, że ich umie-
jętności w zakresie obsługi komputera są nieco gorsze lub zdecy-
dowanie gorsze od umiejętności jakie posiadają ich dzieci. 

Interesujące dane przedstawia również raport GUS Społeczeń-
stwo informacyjne w Polsce 2012-20162 w którym czytamy, że prawie 
83% osób w wieku 35-44 i 63% w wieku 45-543 korzysta z internetu, 
84% i 63% robi to regularnie. Prawie dwa razy więcej osób korzysta 
z internetu w domu niż w pracy, tj. 87% osób w wieku 35-44 oraz 
prawie 68% osób w wieku 45-54 korzysta z internetu w domu, na-
tomiast w pracy robi to odpowiednio prawie 40% oraz prawie 29%. 
Jeśli chodzi o sposób korzystania z internetu, niecałe 20% osób  
w wieku 35-44 lat korzystało z komunikatorów internetowych.  
W przypadku starszej grupy wynik procentowy wynosi niecałe 
10%. 54% osób w wieku 35-44 lat i 33% osób w wieku 45-54 w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających badanie zamówiło lub kupiło towary 
lub usługi do użytku prywatnego przez internet. Należy również 
dodać, że 34% z młodszej opisywanej grupy wiekowej korzysta  
z urządzeń mobilnych w celu łącznia się z internetem, natomiast jeśli 
chodzi o starszą grupę, wynik wynosi 17%. Jak pokazuje raport, 
najpopularniejszym urządzeniem mobilnym używanym do łączenia 
się z internetem jest telefon komórkowy. Korzysta z niego prawie 
33% osób w wieku 35-44 lat oraz 16% osób w wieku 45-54 lata. 

Ten sam raport mówi również o poziomie cyfrowych umiejęt-
ności: informacyjnych, komunikacyjnych oraz rozwiązywania pro-
blemów. Co cieszy, prawie co drugi Polak w wieku 45-54 lat (49,6%) 
________________ 

2 GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2012-2016, https://stat.gov.pl/files/ 
gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/spoleczenstwo_infor 
macyjne_w_polsce_2012-2016.pdf [dostęp: 10.08.2018]. 

3 Do analiz zostały wybrane te dwie grupy wiekowe dorosłych ponieważ śred-
ni wiek rodziców współczesnych nastolatków waha się od 41 do 45 lat. 
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i prawie 70% osób w wieku między 35-44 lat posiada ponadpod-
stawowe umiejętności informacyjne. Ponadpodstawowe umiejętno-
ści informacyjne mają osoby, które w ciągu trzech miesięcy poprze-
dzających badanie wykonywały kilka z wymienionych czynności: 
kopiowanie lub przenoszenie pliku lub folderu; korzystanie z prze-
strzeni dyskowej w Internecie do zapisywania dokumentów, obrazów, 
plików muzycznych, plików wideo lub innych plików; korzystanie 
z internetu do kontaktów z jednostkami administracji publicznej 
poprzez wyszukiwanie informacji na stronach internetowych tych 
jednostek; wyszukiwanie w internecie informacji o towarach lub 
usługach; wyszukiwanie w internecie informacji związanych ze 
zdrowiem (np. o urazach, chorobach, odżywianiu, poprawie zdro-
wia itp.). 

Jeśli chodzi o cyfrowe umiejętności komunikacyjne, należy za-
uważyć, że rodzice współczesnych nastolatków charakteryzują  
się nieco niższym ich poziomem. Niecałe 33% dorosłych w wieku 
45-54 lat oraz 53% dorosłych w wieku 35-44 lat posiada ponadpod-
stawowe umiejętności komunikacyjne. Przez ponadpodstawowe 
umiejętności komunikacyjne, w niniejszym raporcie rozumie się 
wykonywanie co najmniej kilku ze wskazanych czynności w ciągu 
trzech miesięcy poprzedzających badanie: wysyłanie, odbieranie 
poczty elektronicznej; korzystanie z serwisów społecznościowych 
(tworzenie profilu użytkownika, wysyłanie wiadomości do znajo-
mych lub inne formy uczestnictwa w takich serwisach, jak np. Face-
book, Twitter, Nasza klasa, Grono itp.; telefonowanie przez internet 
i/lub korzystanie z kamery internetowej do wideorozmów przez 
internet (np. poprzez Skype lub Facetime); umieszczanie na stronie 
internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, fil-
mów, oprogramowania itp. 

Współcześni rodzice zarówno z młodszej, jak i starszej z anali-
zowanych grup podobnie wypadają również pod względem posia-
danych umiejętności cyfrowych związanych z rozwiązywaniem 
problemów. W tym przypadku większość osób (tj. 50% osób w wie-
ku 35-44 lat oraz 29,7% osób w wieku 45-54 lat) cechuje się ponad-
podstawowym poziomem umiejętności, co oznacza, że osoby te ko- 
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rzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy i wykonywa-
ły co najmniej jedną z czynności spośród list wskazanych w badaniu 
jako lista A zawierająca: przenoszenie plików pomiędzy kompute-
rami lub innymi urządzeniami (np. aparatem fotograficznym, ka-
merą, telefonem komórkowym lub odtwarzaczem mp3/mp4); in-
stalowanie oprogramowania lub aplikacji; zmienianie ustawień 
(opcji/preferencji w menu „narzędzia”) dowolnego oprogramowa-
nia, programu operacyjnego lub programów zapewniających bez-
pieczeństwo urządzenia (np. antywirusowych), oraz jako lista B,  
tj.: kupowanie przez internet towarów lub usług przeznaczonych 
do użytku prywatnego w ciągu ostatniego roku; sprzedawanie to-
warów lub usług przez internet, np. przez aukcje internetowe (np. 
Allegro, eBay); uczestniczenie w kursie online lub korzystanie przez 
internet z materiałów szkoleniowych innych niż pełny kurs online 
(np. materiały audiowizualne, oprogramowanie do nauki przez 
internet, podręczniki elektroniczne) lub kontaktowanie się z in-
struktorem/nauczycielem lub innymi osobami uczącymi się po-
przez strony/portale edukacyjne; korzystanie z bankowości inter-
netowej. 

Zdecydowanie gorzej współcześni rodzice, zarówno w młod-
szej, jak i starszej analizowanej grupie, wypadają pod względem 
umiejętności związanych z oprogramowaniem. Ponadpodstawowe 
umiejętności w tym zakresie posiada niecałe 29% osób w wieku  
35-44 lat oraz niecałe 18% osób w wieku 25-34 lat. Osób nieposiada-
jących jednak żadnych umiejętności związanych z oprogramowa-
niem jest więcej. W grupie 35-44 jest to prawie 35% osób, natomiast 
w grupie 44-45 lat 33,5%. Należy dodać, że w analizowanym raporcie 
nieposiadanie żadnych umiejętności związanych z oprogramowa-
niem opisywane jest jako posiadanie doświadczenia w korzystaniu 
z internetu i jednocześnie w ciągu trzech miesięcy poprzedzających 
badanie i jednocześnie niewykonywanie czynności z listy A (korzy-
stanie z procesorów tekstu np. Word, Writer, WordPerfect; korzysta-
nie z arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel; korzystanie z oprogramo-
wania do edytowania zdjęć, plików wideo lub audio) i B (tworzenie 
prezentacji lub dokumentów łączących tekst, obrazki, tabelki lub 
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wykresy; tworzenie kodu w języku programowania; korzystanie  
z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego w celu organi-
zacji i analizy danych, jak np. sortowanie, filtrowanie, wykorzystywa-
nie formuł, tworzenie wykresów). Dla porównania, osoby cechujące 
się ponadpodstawowymi umiejętnościami związanymi z oprogra-
mowaniem w ciągu trzech miesięcy korzystały z internetu i wyko-
nywały co najmniej jedną czynność z listy B. 

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, rodzice współcze-
snych gimnazjalistów korzystają z nowych mediów, w tym również 
z mediów mobilnych, choć takich osób jest mniej. Internet i nowo-
czesne technologie nie są im obce – rodzice chętnie robią zakupy przez 
internet, czytają prasę czy słuchają muzyki. Oczywiście wśród młod-
szej grupy wyniki procentowe są wyższe, co jest w sposób oczywi-
sty związane z roku na rok rosnącą dostępnością i popularnością 
nowych mediów wśród społeczeństwa. Problem stanowi twórcze 
korzystanie z nowych mediów, związane z tworzeniem prezentacji 
multimedialnych oraz szeroko rozumianych multimediów. 

Medialne dzieciństwo rodzica współczesnego nastolatka 

Rodzice współczesnych nastolatków to osoby w wieku ok. 41-45 
lat. Chcąc więc przyjrzeć się dzieciństwu tychże osób i ich styczno-
ści z mediami na szkolnych etapach życia, należy cofnąć się do dru-
giej połowy XX w. Osoby te urodziły się w latach 70., nazywa się  
je dziećmi PRL-u. W tamtych czasach zdecydowanie najpopular-
niejszymi środkami przekazu było radio, telewizja oraz prasa. 
Wśród czasopism przeznaczonych dla młodzieży można wymienić 
„Filipinkę”, a także: „Razem”, „Na przełaj”, „Świat Młodych” czy 
„Jestem”4. 
________________ 

4 W. Olejniczak-Szukała, Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy 
młodzieżowej. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Doroty 
Skotarczak. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historycz- 
ny, 2012, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4490/1/doktorat2.pdf 
[dostęp: 6.06.2018]. 
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W przypadku radia, ulubionym nadawcą młodzieży był Pro-
gram 3 Polskiego Radia, czyli Trójka. Ta stacja radiowa zajmowała 
się głównie kulturą. Innych nadawców nie było5. 

Jeśli chodzi o treści audiowizualne – tych było znacznie więcej. 
W programie pierwszym Telewizji Polskiej od poniedziałku do piątku 
w godzinach porannych nadawany był specjalny program dla szkół. 
W programie telewizyjnym wydawanym w formie drukowanej 
można było sprawdzić, jaka produkcja będzie emitowana. Nadawca 
podawał nazwę przedmiotu, poziom, dla którego przeznaczony był 
program oraz jego tytuł. Przykładowy fragment telewizyjnej ra-
mówki zamieszczono poniżej (patrz: rys. 1). Można dowiedzieć się 
z niego, że w pewną środę telewizja o godzinie 10.55 nadawała pro-
gram historyczny dotyczący egipskich faraonów dla klas piątych,  
a w piątek o 9.55 program dla klas licealnych, którego celem było 
przybliżenie młodym widzom nowoczesnych zakładów pracy. 

Lata 80., jak podaje Joanna Sosnowska6, to złote lata polskich 
programów dziecięcych. W tym okresie powstało ich najwięcej,  
a niektóre z nich emitowane są nawet współcześnie (np. Ziarno). To 
właśnie w tym okresie nadawca telewizyjny odkrył, jak ciekawą 
formą edukowania młodzieży może być piosenka, a także magazyn 
z treściami przeznaczonymi dla młodego widza. 5-10-15, Pan  
Tik-Tak czy Domowe przedszkole to flagowe programy z tamtych cza-
sów przeznaczone dla młodszych dzieci. Z myślą o młodzieży na-
dawano m.in. magazyn naukowy Kwant czy program publicystycz-
no-muzyczny LUZ – Ludzie Uwaga Zaczynamy. 

Jak w takiej sytuacji odnajdywali się młodzi ludzie? Nauczyciel 
nie był już dla nich jedynym źródłem wiedzy. Wiele informacji do 
dzieci i młodzieży docierało z telewizji. Telewizja prezentowała 
różne treści, często w atrakcyjniejszy sposób niż nauczyciele, bo-
wiem używała do tego ciekawych filmów, muzyki czy inspirują-
________________ 

5 E. Korulska, Stokowska, A. Historia radia, http://www.ceo.org.pl/sites/de 
fault/files/news-files/historia_radia_1.pdf [dostęp: 7.06.2018]. 

6 J. Sosnowska, Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – za-
rys historyczny, [w:] Media w edukacji: wymiar kulturowy i aksjologiczny, red. A. Rogu-
ska, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013. 
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cych treści. Pozaszkolne doświadczenia audiowizualne uczniów, 
jak pisze Lechosław Gawrecki7, sprzyjały rozwojowi zasobów języ-
kowych uczniów, rozszerzeniu wiedzy na temat różnych zjawisk,  
a także wpływały na rozwój wyobraźni twórczej oraz odtwórczej. 

 

Rys. 1. Fragment programu telewizyjnego z lat 80. dwudziestego wieku, opubliko- 
 wane przez użytkownika Sebastian 

Źródło: Strona internetowa Retro Pewex: http://retro.pewex.pl/475523 [dostęp: 6.06.2017]. 
________________ 

7 L. Gawrecki, Nauczyciel a pozaszkolne doświadczenia ucznia, [w:] Dokąd zmierza 
technologia kształcenia, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Zakład Technologii 
Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Poznań 1993. 
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Analizując rolę komputerów w tamtych czasach, trzeba pokre-
ślić, że dopiero zaczynały pojawiać się w szkołach i w gospodar-
stwach domowych. Ich możliwości znacznie różniły się od możli-
wości urządzeń, z którymi pracujemy współcześnie. O dostępie do 
internetu nie było nawet mowy. Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego w terminie marzec 1986 r. – luty 1987 r. przez miesięcznik 
„Komputer”, najpopularniejszymi komputerami w ówczesnych 
gospodarstwach domowych były ex aequo ZX Spectrum (38%) oraz 
Atari XL/XE (38%). Kolejne miejsca zajmowały komputery: Como-
dore (13%) oraz Amstrad (4%). Osoby, które nie miały komputera,  
a również wzięły udział w badaniu, deklarowały, że chcą kupić 
następujące modele: Atari XL/XE (34%), Amstrad CPC (15%),  
PC (14%), ZX Spectrum (13%), Commodore (12%), Atari ST (7%), 
Amiga (1%). W badaniach wzięło udział 3108 osób8. 

Wraz z pojawieniem się komputerów w szkołach podjęto próby 
wprowadzania edukacji informatycznej, choć było to trudne z kilku 
powodów. Pierwszym z nich była liczba dostępnych komputerów. 
Analizując wywiad opublikowany w periodyku „Mikroklan” moż-
na zauważyć, że szkoły były raczej minimalnie wyposażone  
w sprzęt komputerowy. Jedna ze szkół ze szkół miała ZX Spectrum 
16 Kb, w innej dostępne były trzy komputery ZX Spectrum Plus,  
w jeszcze innej (aż siedem). Jak podkreślają rozmówcy9, komputery 
pochodziły głównie z darów. Nauczyciele, którzy brali udział  
w tym wywiadzie, jednogłośnie podkreślali potrzebę wprowadze-
nia komputerów do szkół i przygotowania młodzieży do życia  
w cywilizacji informatycznej. Drugim problemem wskazywanym 
przez nauczycieli w tym wywiadzie, były braki kadrowe – nie było 
chętnych nauczycieli do pracy na stanowisku nauczyciela informa-
tyki, nie było osób z odpowiednim ku temu wykształceniem10. Sam 
________________ 

8 Więcej informacji na stronie: http://retrokomputer.pl/jakie-komputery-mie 
lismy-w-domach-w-1986-roku-i18547.html [dostęp: 6.06.2018]. 

9 Nauczyciele: Jerzy Kunicki, Henryk Daniszewski, Tadeusz Kuran oraz Krzysz-
tof Kontek w imieniu Mikroklanu. 

10 K. Kontek, Oczami nauczycieli, „Mikroklan” Zeszyt 2/1986, http://idn.org.pl/ 
users/lesz/legend/archiw1.html [6.06.2017]. 
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program edukacji informatycznej, nad którym pracowały ówczesne 
władze, miał być gotowy najpóźniej w październiku 1985 r., przy-
gotowania tego projektu jednak się wydłużyły11. 

W literaturze przedmiotu z tamtych czasów wskazywano, że 
komputer w procesie kształcenia może spełniać trzy funkcje, tj. mo-
że być korepetytorem i oceniać oraz kontrolować aktywność ucznia, 
partnerem, pozwalając na programowanie konkretnych progra-
mów, oraz pomocnikiem przy wykonywaniu pewnych czynności. 
Przykładowe programy z tamtych czasów służące edukacji to  
HyperTalk oraz LogoWriter. Powszechność użytkowania kompute-
rów nie była jednak duża, a zajęcia z nimi miały osoby, które specja-
lizowały się raczej w przedmiotach ścisłych. Dla osób z klas huma-
nistycznych czy osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami 
dostęp do komputerów był ograniczony12. 

Podsumowując analizę dzieciństwa medialnego rodziców współ-
czesnych nastolatków, należy zwrócić uwagę, że wychowywali się 
oni w przestrzeni, w której dostęp do mediów tradycyjnych był 
coraz swobodniejszy. Po ruchach społecznych, które miały miejsce 
na początku lat 80. XX w., dostęp do mediów przestał być aż tak 
kontrolowany. Media również zaczęły się rozwijać. Ówczesna mło-
dzież miała więc możliwość obcowania z różnymi ich formami. Nie 
tylko prasą czy radiem, ale również z telewizją. W szkole w latach 
80. komputery pojawiały się stopniowo. I mimo tego, że z pewno-
ścią nie każdy z rodziców miał do nich dostęp, nie są to dla nich 
urządzenia obce. Rokrocznie komputerów przybywało, znajdywały 
zastosowanie nie tylko w dziedzinach ścisłych, bazujących na tech-
nice i przemyśle, ale również zaczęły być stosowane w dziedzinach 
humanistycznych. Rodzice mieli szansę na bliższy kontakt z nimi. 
Warto również dodać, że rodzice współczesnych nastolatków są 
________________ 

11 D. Majewska, W. Majewski, Zamiast programu, „Komputer”, kwiecień 1986, 
http://idn.org.pl/users/lesz/legend/archiw1.html#dwa [dostęp: 6.06.2018]. 

12 Brelińska, K. Wczoraj, dziś i jutro komputerów w nauczaniu, [w:] Dokąd zmierza 

technologia kształcenia, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań: Zakład Tech-
nologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, Poznań 1993. 
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świadkami tego, w jaki sposób zmieniał się dostęp do mediów oraz 
ich formy. To właśnie oni wiedzą, jak wyglądał świat, praca i życie 
bez internetu. Widzą również to, co dzieje się teraz, kiedy internet 
tak mocno wciąga użytkowników w swoje przestrzenie. Taki stan 
rzeczy niewątpliwie miał wpływ na to, jakimi kompetencjami me-
dialnymi cechują się te osoby współcześnie. 

Cel i metody badań 

Celem badań było określenie, w jakim zakresie nowe media 
wspierają rodzica we współczesnej szkole. Badania prowadzono  
w pięciu obszarach, tj. nowomedialne zarządzanie szkołą, budowanie 
relacji między szkołą a rodzicami, nowomedialna (auto)promocja 
szkoły, nowomedialne wspomaganie procesu nauczania – uczenia 
się, nowomedialna aktywność uczniów. Pierwszy ze wskazanych 
obszarów dotyczył głównie osób zarządzających szkołami, dlatego 
poniżej pominięto ten aspekt w wynikach 

Badania przeprowadzono w 18 szkołach gimnazjalnych dzia-
łających w województwie lubuskim. W badaniach wzięli udział 
uczniowie (386 osób), nauczyciele (271 osób), dyrektorzy (18 osób),  
a także rodzice (357 osób), których bezpośrednio dotyczy niniejszy 
artykuł. Badania prowadzone były metodą sondażu diagnostycz-
nego w przypadku uczniów, rodziców oraz nauczycieli, jak i wy-
wiadu częściowo skategoryzowanego w przypadku dyrektorów 
szkół. Procedury zostały przeprowadzone od kwietnia do czerwca 
2016 r. 

Opis grupy badanej 

W przeprowadzonych badaniach, jak już wspomniano, wzięło 
udział 357 rodziców badanych gimnazjalistów. Średnia wieku osób 
badanych wynosi 42 lata. W badaniach wzięły udział 202 kobiety 
oraz 64 mężczyzn. Odpowiedzi na pytanie dotyczące wykształcenia 
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udzieliły 333 osoby. 37% osób badanych ma wykształcenie średnie, 
zawodowe – 21,8%, wyższe magisterskie – 17,4%, natomiast wyższe 
licencjackie 7,3%. Jeśli chodzi o profesje wykonywane przez osoby 
badane, to 20,5% z nich zajmuje się pracą usługową, 16,6% obecnie 
nie pracuje, a 12,7% osób (49 ankietowanych) pracuje w przemyśle. 
Należy dodać, że 74 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie,  
a 11 osób zaznaczyło odpowiedź Inne, więc rzeczywisty obraz pracy 
wykonywanej przez rodziców badanych uczniów może nieco się 
różnić. 

Samoocena badanych rodziców w zakresie obsługi komputera  
i urządzeń z nim związanych pokazuje, że nieco ponad 40% rodzi-
ców umie na bardzo dobrym poziomie korzystać z komputera  
i urządzeń z nim związanych. Co więcej, 51,2% respondentów 
stwierdziło, że bardzo dobrze posługuje się interetem. Jeśli chodzi  
o programy komputerowe, nieco ponad 75% ankietowanych dekla-
ruje co najmniej średni poziom znajomości obsługi programów 
komputerowych. 

Rodzice w oczach swoich dzieci wypadają gorzej – uczniowie 
umiejętności posiadane przez opiekunów w zakresie obsługi kom-
putera, programów komputerowych oraz internetu oceniają niżej. 
34,4% ankietowanych gimnazjalistów ocenia umiejętności rodziców 
w zakresie korzystania z internetu jako bardzo dobre. W przypadku 
komputerów jest to nieco ponad 25% ankietowanych uczniów. Naj-
bliższe sobie odpowiedzi można obserwować w przypadku korzy-
stania z programów komputerowych – 28,5% badanych uczniów 
ocenia umiejętności swoich rodziców w tym zakresie jako średnie. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, 30-40% rodziców po-
trzebuje pomocy od swoich dzieci w przypadku obsługi komputera, 
programów komputerowych czy internetu kilka razy w miesiącu. 
Prawie 50% respondentów wcale nie potrzebuje takiej pomocy  
w przypadku korzystania z internetu. 

Uczniowie deklarowali, że wcale nie pomagają rodzicom w ob-
słudze komputera i urządzeń z nim związanych (26,4% badanych) 
lub robią to kilka razy w miesiącu (36,1%). W przypadku progra-
mów komputerowych 34,1% ankietowanych uczniów podało, że nie 
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pomaga rodzicom nigdy, a 33,9% robi to kilka razy w miesiącu. Jeśli 
chodzi o pomoc w obsłudze internetu, 41,3% badanych twierdzi, że 
wcale nie pomaga rodzicom w tym zakresie. 

Wybrane wyniki badań własnych 

Nowomedialne budowanie relacji między szkołą a rodzicami 

Jak pokazują przeprowadzone badania, to właśnie rodzice byli 
grupą, dzięki której w wielu szkołach pojawiły się dzienniki elek-
troniczne. Z wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami szkół 
wynika, że pod naciskiem opiekunów do większości badanych 
szkół wprowadzano elektroniczną dokumentację, ponieważ rodzice 
byli przyzwyczajeni do tej formy komunikacji od szkoły podsta-
wowej. Ponad ¼ badanych rodziców deklaruje, że z dzienników 
elektronicznych korzysta codziennie (26,4%). Odpowiedzi kilka razy 
w miesiącu oraz kilka razy w tygodniu udzieliło odpowiednio 22,7% 
oraz 22% badanych. 11,2% respondentów zadeklarowało, że nigdy 
nie korzysta z dziennika elektronicznego, mimo że takie narzędzie 
jest dostępne w szkole, do której uczęszcza ich dziecko. Co jednak 
ciekawe, najpopularniejszym kanałem komunikacji jest jednak tele-
fon (takiej odpowiedzi udzieliło 40% badanych nauczycieli oraz 
31% badanych rodziców). Na drugim miejscu znalazł się kontakt 
osobisty (22,1% i 30,2% odpowiedzi), natomiast na trzecim komuni-
kacja elektroniczna poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę  
e-mail (20,7% badanych). Co ciekawe, u rodziców ta odpowiedź 
znalazła się dopiero na czwartym miejscu, a wybrało ją 9,7% osób 
badanych. Dwie osoby w kategorii Inne podały odpowiedź Facebook 
oraz Messenger (chat udostępniony przez portal społecznościowy 
Facebook). Uzasadniając odpowiedzi, nauczyciele podawali, że 
kontakt telefoniczny jest najszybszy – w razie potrzeby można 
skontaktować się z rodzicem i przekazać konkretne informacje. Ten 
sposób kontaktu sprawdza się również w komunikacji z rodzicami, 
którzy nie mają konta w dzienniku elektronicznym lub z niego nie 



262 ANNA MICHNIUK 

korzystają. Dziennik elektroniczny sprawdza się raczej w przeka-
zywaniu neutralnych informacji, takich jak dane o wyjeździe, zbiór-
ka pieniędzy czy inne kwestie organizacyjne. 

Co istotne, mimo że to rodzice chcieli wprowadzenia dzienni-
ków elektronicznych, nie korzystają oni z niego w celach komuni-
kacyjnych. Służy im on raczej jako narzędzie nadzoru postępów 
oraz frekwencji swoich dzieci. Rodzice najczęściej korzystają z dzien-
nika elektronicznego, by sprawdzić oceny dzieci (290 odpowiedzi) 
oraz frekwencję (119 odpowiedzi), a także by skontaktować się  
z nauczycielami poza sytuacją zebrania klasowego. (80 odpowie-
dzi). 105 osób odpowiedziało, że nie korzysta z dziennika elektro-
nicznego, natomiast 36 osób badanych nie miało do niego dostępu 
(ponieważ szkoła z niego nie korzystała). 

Przez rodziców – respondentów dzienniki elektroniczne, z któ-
rych korzystają szkoły, są oceniane bardzo dobrze. Od 46% do 60% 
badanych wskazało, że bardzo podobają się im wskazane w ankie-
cie cechy tego narzędzia. Najwięcej ankietowanych najwyżej oceniło 
możliwość kontaktowania się z nauczycielami przez dziennik elek-
troniczny. 

Nowomedialna (auto)promocja szkoły 

12 spośród 18 badanych gimnazjów miało profil na tym portalu 
społecznościowym, natomiast jedno z nich prowadzi regularny 
kanał na YouTube. Prawie 60% badanych nie ma zdania na ten te-
mat. 22% udzieliło odpowiedzi Tak, natomiast 18,1% Nie. 

Badani rodzice zostali zapytani również o zainteresowanie śle-
dzeniem kanału szkoły na stronach umożliwiających transmisję  
i publikację materiałów audiowizualnych. Także w tym przypadku 
znaczna większość badanych nie miała zdania na ten temat (69%). 
Niecałe 11% było za, natomiast 20% respondentów udzieliło odpo-
wiedzi przeciwnej. 

Respondenci niestety nie uzasadnili swoich odpowiedzi na py-
tania zamknięte, nie można więc wskazać żadnych argumentów za 
(nie)posiadaniem kont na portalach społecznościowych. 
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Jeśli chodzi o ocenę stron internetowych prowadzonych przez 
szkoły, badani rodzice oceniają je raczej pozytywnie. Ponad 60% 
respondentów deklarowało, że podoba im się ona pod względem 
wyglądu, intuicyjność, dostępność na innych urządzeniach, a także 
pod względem zawartych na niej treści. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice chcą śledzić in-
formacje ze szkół swoich dzieci, jednak nie są przekonani co to tego, 
by treści te były publikowane w mediach społecznościowych. 

Nowomedialne wspomaganie procesu nauczania – uczenia się 

oraz nowomedialna aktywność uczniów 

Analiza zgromadzonych danych pokazała, że w tym przypad-
ku rodzice i uczniowie mają podobne zdanie. Rodzice są przeko-
nani o tym, że ich dzieci, przygotowując się do zajęć szkolnych, 
korzystają z encyklopedii wirtualnych (22,1% z zaledwie 113 uzy-
skanych odpowiedzi) oraz tłumaczy wirtualnych (16,8% odpo-
wiedzi). Nieco ponad 20% odpowiedzi udzielonych przez rodzi-
ców sugeruje, że nie wiedzą oni, przy pomocy jakich narzędzi ich 
dzieci przygotowują się do zajęć szkolnych. Jest to dość niepokoją-
ce, szczególni, że w internecie, oprócz wiedzy, znajdziemy wiele 
informacji fałszywych, które mogą wprowadzić młodego człowie-
ka w błąd. Problem stanowi również zjawisko cyberprzemocy, 
które może przybierać różne formy. Jeśli rodzice nie będą wiedzie-
li, z jakich źródeł korzystają uczniowie i na jakich stronach inter-
netowych się poruszają, może to stanowić bezpośrednie zagroże-
nie nie tylko dla młodzieży korzystającej z internetu, ale również 
dla ich najbliższego otoczenia. 

Jak pokazują badania, młodzież przygotowując się do zajęć 
szkolnych, korzysta głównie z Wikipedii (70% badanych uczniów), 
aż 40% robi to codziennie. Wśród badanych gimnazjalistów równie 
popularny jest Tłumacz Google, z którego co najmniej kilka razy  
w miesiącu korzysta prawie 70% badanych. W przypadku innych 
narzędzi jest jednak nieco gorzej – 74% badanych uczniów w ogóle 
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nie korzysta z wirtualnych dysków, przygotowując się do zajęć.  
Co więcej, 75% uczniów nie korzysta również z wirtualnych doku-
mentów – w pytaniach otwartych, dotyczących celu korzystania ze 
wskazanego narzędzia, kilkakrotnie pojawiły się odpowiedzi –  
„a co to takiego”, „nie znam czegoś takiego”. Badani, którzy znają 
to narzędzie, deklarują, że korzystają z niego w czasie lekcji infor-
matyki lub by przygotować konkretne materiały zadane przez na-
uczyciela. Uczniowie nie także z darmowych zasobów dostępnych 
w wirtualnych bibliotekach i wideotekach. Robi to zaledwie 30%. 
Popularnym narzędziem są portale z opracowaniami lektur – ko-
rzysta z nich ponad 60% badanych. 

W czasie wolnym 69,2% badanych uczniów korzysta z internetu 
codziennie, tylko 10,2% respondentów nie robi tego wcale. Popu-
larne wśród badanej młodzieży są strony z rozrywką online, jak np. 
YouTube, CDA.pl, zalukaj.com. 61,7% respondentów spędza na 
nich codziennie swój wolny czas. Z odpowiedzi ankietowanych 
wynika również, że w wolnych chwilach nie korzystają oni wcale  
z encyklopedii internetowych (42,8%), wirtualnych dysków (73,3%), 
bibliotek i wideotek online (77,4%) oraz z portali z opracowaniami 
lektur czy rozwiązaniami zadań (59,5%). Wiarygodne źródła infor-
macji, takie jak wideoteki, encyklopedie internetowe oraz e-biblio-
teki, nie znalazły się w kręgu zainteresowań badanej młodzieży. 

Wnioski 

Z analizy literatury przedmiotu, przytoczonych oraz przepro-
wadzonych wyników badań wynika, że rodzice współczesnej mło-
dzieży to osoby dla których świat internetu oraz nowomedialnych 
narzędzi nie jest światem obcym. Co prawda współcześni rodzice 
nastolatków czasem potrzebują pomocy w obsłudze konkretnych 
urządzeń, programów czy aplikacji, jednak podstawowe czynności, 
takie jak sprawdzenie poczty, prowadzenie swojego konta na porta-
lu społecznościowym czy dokonywanie zakupów, nie stanowią dla 
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nich większych problemów. Poważniejszy problemem jest jednak 
niewiedza rodziców dotycząca tego, co ich dzieci robią w sieci,  
z jakich stron korzystają, jakie aktywności podejmują. Niewiedza ta 
może prowadzić do wielu problemów nie tylko wychowawczych, 
ale i rozwojowych. Młodzież przecież znajduje się w bardzo new-
ralgicznym momencie swojego życia i jest podatna na różne wpły-
wy – łatwo przekonać ją do fałszywych informacji. Oczywiście sy-
tuacja ta będzie się oczywiście zmieniać, bo osoby z coraz bardziej 
medialnego świata stają się rodzicami i mają większą wiedzę na 
temat nowomedialnych możliwości i zagrożeń. Póki jednak świa-
domość naszego społeczeństwa dotycząca korzystania z nowych 
mediów jest niewielka, należy prowadzić szeroką edukację uczniów 
i rodziców w tym zakresie. 
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