
dr Beata Kuźmińska-Sołśnia 
dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot 
Politechnika Radomska, Wydział Nauczycielski 
 

 

 

Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagające  
rozwój studentów i młodzieŜy szkolnej 

 

„Internet jest jak przypływ. 

Zaleje przemysł komputerowy i wiele innych 

zatapiając tych, którzy nie nauczą się 

pływać w jego falach” 

Bill Gates 

Wstęp 

W dobie rosnących wyzwań społeczeństwa informacyjnego znaczenia nabiera 

umiejętność samodzielnego kształtowania własnej osobowości, wiedzy i kompetencji 

zawodowej zarówno wśród ludzi dorosłych jak i młodzieŜy. Nieodzownym narzędziem 

ułatwiającym to zadanie, a zarazem umoŜliwiającym wymianę doświadczeń z innymi 

rówieśnikami bądź nauczycielami,  jest obecnie technologia informacyjna (TI). Coraz 

powszechniej stosowana na uczelniach wyŜszych w Polsce i zagranicą, znajduje swe 

zastosowanie jako narzędzie wspomagające rozwój własny młodzieŜy studiującej. 

Dzięki multimediom, oprogramowaniu komputerowemu i powszechności usług 

Internetu moŜliwe dziś stało się nauczanie i wymiana informacji na odległość (poczta 

elektroniczna), kontakt z kadrą nauczycieli (wideokonferencje), publikacja prac własnych na 

szerokim forum (www) oraz dyskurs z innymi osobami zainteresowanymi podobną tematyką 

(grupy dyskusyjne). Odpowiednio umotywowany student moŜe samodzielnie kierować 

procesem swego wychowywania i poznawania. Umiejętność efektywnego posługiwania się 

TI zaliczana jest do kompetencji kluczowych nie tylko studentów, ale nawet uczniów szkół 

ponadpodstawowych1. Obecnie TI pojawia się w trzech róŜnych aspektach na poziomie 

polityki edukacyjnej jako2: 

• zasób umiejętności i kompetencji, 

• mechanizm lub zbiór narzędzi do wykonywania tego, co dotychczas robimy, 

                                                 
1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego, MEN, 15 luty 1999, na stronie www.men.waw.pl, w dziale „Akty 
prawne” [15.03.2004]. 
2 A. McFarlane, Badania wpływu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w edukacji, [w:] Informatyka 
w szkole XVII , Sysło M.M. (red.), Mielec 2001, s. 1-11. 



• katalizator zmian mających rewolucyjny wpływ. 

Edukacja dzięki nowym technologiom uzyskała nowy wymiar. Internet umoŜliwia 

dostęp do nieprzebranych zasobów informacji. 

 

Rola technologii informacyjnej 

Technologia informacyjna leŜy obecnie u podstaw sukcesu, wzbogaca proces 

kształcenia. Istotne jest zatem umiejętne czerpanie korzyści z rozwoju tej technologii, która 

jest wszechobecna, interdyscyplinarna i integrująca. 

 Doceniając rolę technologii informacyjnej we współczesnym świecie, uwzględniając 

potrzeby człowieka, jak i wymagania społeczne, szkoła powinna stworzyć uczącym się pełne 

moŜliwości zapoznania się chociaŜby z podstawami TI na drodze zdobywania przez nich 

wykształcenia ogólnego. Zajęcia z wykorzystaniem TI dostarczają uczniom przede wszystkim 

wiedzy na temat jej stosowania, umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji 

i narzędzi do ich przetworzenia oraz  zrozumienia nowych moŜliwości, jakie ta technologia 

oferuje. Nie ulega wątpliwości, Ŝe zdolność jednostki do selekcji informacji i jej 

przetwarzania determinuje funkcjonowanie we współczesnym świecie, w tym włączenie się 

do świata pracy. Ta nowa forma alfabetyzacji informatycznej staje się nieodzownym 

elementem do zrozumienia rzeczywistości. 

Dzięki Internetowi moŜna kaŜdemu o dowolnej porze i do dowolnego miejsca przesłać 

materiały informacyjne. Uczniowie i studenci mogą przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, 

łączyć się z wirtualną uczelnią, przeglądać informacje bądź wymieniać korespondencję – 

wykorzystując natychmiastową komunikację elektroniczną.  

 Istotne cechy Internetu, które zmieniają Ŝycie współczesnego ucznia czy studenta to 

jego charakter: światowy, osobisty, interaktywny, jest niedrogi, a przede wszystkim 

bezustannie się rozwija3. Uczący się rozproszeni po całym świecie mogą pracować i bez 

przeszkód komunikować się z wirtualną społecznością.  

 Współczesne uczelnie wyŜsze wciąŜ poszukują nowych, alternatywnych form 

kształcenia członków rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Alternatywą dla 

synchronicznej edukacji stacjonarnej i niestacjonarnej stała się edukacja asynchroniczna, 

związana z kształceniem na odległość, z wykorzystaniem sieci Internet4. 

 

                                                 
3 G. Dryden, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003, s.472 
4 S. Juszczyk, Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji (w) W. Furmanek, A. Piecuch, 
Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 126. 



Badania na temat roli i miejsca TI wśród młodzieŜy  

W celu określenia miejsca i roli TI w procesie samorozwoju w 2005 r. 

przeprowadzono badania metodą sondaŜu diagnostycznego wśród studentów dziennych 

i zaocznych dwóch radomskich uczelni – Politechniki Radomskiej oraz Prywatnej WyŜszej 

Szkoły Ochrony Środowiska. Łącznie grupa ta liczyła 118 osób (77 ze studiów dziennych, 

41 ze studiów zaocznych). 

W sondaŜu wykorzystano ankietę, której pytania dotyczyły m.in. źródeł 

wykorzystywanych przez studiujących podczas nauki (rys. 1). Jak wynika z odpowiedzi, 

tradycyjne źródła, takie jak podręczniki czy skrypty uczelniane, powoli są wypierane przez 

materiały elektroniczne uzyskane z Internetu. Studiowanie, samodzielna analiza materiału, 

przeradza się wśród studentów w umiejętność szybkiego i sprawnego znajdywania gotowych 

treści. Odchodzenie od metod wymagających od młodych ludzi znacznego zaangaŜowania 

umysłowego moŜe w niedalekiej przyszłości objawiać się w narastającym zjawisku 

analfabetyzmu wtórnego. 
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Rysunek 1. Źródła wykorzystywane przez studentów podczas nauki 

 

Internet dla 60% ankietowanych studentów jest niejako „elektroniczną” wersją 

akademickiego podręcznika i w opinii większości stanowi rzetelne źródło informacji. Jednak 

dla 33% wartość danych uzyskanych z Sieci nie jest tak oczywista. Wielu studentów 

podkreśla fakt, Ŝe korzystanie z zasobów stron WWW wymaga oparcia się na portalach 

o sprawdzonej renomie, których aktualność i rzetelność jest głównym atutem. W przeciwnym 

razie uŜytkownik Internetu staje się ofiarą tzw. „smogu informacyjnego”5. 

                                                 
5 R. Tadeusiewicz, Ciemna strona Internetu, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WyŜszej Szkoły Zarządzania i 
Administracji w Zamościu, Zamość 1999, s.14-19. 
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Rysunek 2. Ocena Internetu jako rzetelnego źródła informacji 

 

Ankietowani zapytani o serwisy internetowe, z jakich korzystają podczas nauki, 

najczęściej wymieniali popularną polską wyszukiwarkę Google (45 osób) oraz wyszukiwarki 

na znanych portalach: Onet, Wirtualna Polska, Interia. Wśród wymienionych adresów znalazł 

się takŜe portal Ściąga, który słuŜy głównie do znajdywania opracowanych juŜ materiałów do 

nauki, nie jest zaś źródłem refleksji i własnych przemyśleń studentów. 
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Rysunek 3. Serwisy internetowe wykorzystywane przez studiujących do celów nauki 

 

Studenci w ankiecie wypowiedzieli się takŜe na temat sposobu wykorzystywania 

usług internetowych dla celów studiowania oraz rozszerzania własnych zainteresowań. 

Spośród ankietowanych, gdzie duŜą liczbę stanowili studenci kierunku Informatyka PR, 

zaledwie 9 osób prowadzi własne strony internetowe. Fakt ten niestety moŜe świadczyć 

o biernej postawie młodzieŜy, która nie umie lub nie wie jak wykorzystać TI dla rozwijania 

własnych pasji i hobby. Równie niskie wskaźniki otrzymano na pytanie o kontaktowanie się 

drogą mailową z innymi studentami oraz nauczycielami akademickimi (rys. 4). 

W dzisiejszych czasach źródłem informacji przestały być juŜ tylko ksiąŜki i nauczyciele. 

Informacje w postaci cyfrowej udostępniane są wszędzie w sposób bardziej dynamiczny 



i interaktywny, dzięki czemu uczniowie mogą na bieŜąco poszerzać swoją wiedzę o aktualne 

zagadnienia. Jednak samo pozyskiwanie informacji będzie bezwartościowe, gdy temu 

procesowi nie będzie towarzyszyła komunikacja. Tylko efektywna komunikacja gwarantuje 

właściwe wykorzystanie nowych i aktualnych danych. 

 

35
19

57

34

97

59

2 249

0

20

40

60

80

100

120

140

komunikacja z
innymi studentami

komunikacja z
nauczycielami

stony internetowe
nauczycieli

brak danych

nie

tak

 
Rysunek 4.Usługi internetowe wykorzystywane przez studiujących 

 

Studenci mimo rzadkiego stosowania TI w celu podnoszenia własnych umiejętności, 

kompetencji i wiedzy większością głosów opowiadają się za wprowadzeniem form zaliczania 

on-line niektórych przedmiotów w toku studiów. Wielu entuzjastów tego rodzaju zaliczania 

jest jednak zwolennikiem zajęć tradycyjnych, które wymagają od studiujących 

bezpośredniego uczestnictwa i kontaktu z grupą oraz osobą prowadzącego. Zestawienie 

odpowiedzi ankietowanych prezentuje poniŜsza tabela. 

 

Tabela 1. Opinia ankietowanych na temat zaliczeń on-line 
 

treść odpowiedzi 
liczba 

odpowiedzi 

% 

odpowiedzi 

Chciałbym korzystać z formy zaliczania on-line 73 61,86% 
Chciałbym korzystać z formy zaliczania on-line, ale formę 
tradycyjną zaliczeń uznaję za lepszą 48 40,68% 
Chciałbym korzystać z formy zaliczania on-line, poniewaŜ 
jest ona lepsza od tradycyjnych metod zaliczania 23 19,49% 
Nie chciałbym korzystać z formy zaliczania on-line, 
poniewaŜ formę tradycyjną zaliczeń uznaję za lepszą 40 33,90% 

 

Wśród uwag dotyczących moŜliwości zaliczenia wybranych przedmiotów 

wykorzystując narzędzia TI ankietowani wymieniali następujące kwestie: 



• stosowanie formy on-line jest zasadne tylko w przypadku przedmiotów 

wymagających zaliczenia, nie kończących się egzaminem; 

• taka forma zapewnia studentowi swobodę i szybsze zaliczanie przedmiotów; 

• forma on-line sprzyja oszustom i leniom; 

• forma on-line nie zapewnia kontaktu osobistego z rówieśnikami i prowadzącym co 

czasem staje się przyczyną problemów interpersonalnych młodych ludzi; 

• dla oszczędności czasu i papieru studenci powinni mieć moŜliwość wysyłania prac 

nauczycielom drogą mailową; 

• praca w domu na własnym sprzęcie komputerowym często jest mniej stresująca niŜ 

w uczelni (z uwagi na słabe parametry wyposaŜenia szkoły i jego zawodność). 

 

PowyŜsze wyniki uzyskane w badaniach ankietowych nie dają korzystnego 

świadectwa o młodych ludziach, którzy w przyszłości będą jako osoby z wyŜszym 

wykształceniem wytyczać wzorce samodokształcania się i samodoskonalenia osób aktywnych 

zawodowo. W tym miejscu warto przytoczyć wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 

w 2004 r. na grupie ponad 400 uczniów radomskich szkół gimnazjalnych. Na pytanie, z jakich 

metod i pomocy korzystali podczas samodzielnej nauki języków obcych, zaledwie 20% 

wymieniła oprogramowanie edukacyjne, zaś 5% materiały uzyskane z Internetu (tab. 2). 

 
 
Tabela 2. Pomoce wykorzystywane przez uczniów podczas samodzielnej nauki języka obcego 
 
Z jakich metod i pomocy korzystasz podczas samodzielnej nauki 

języka obcego? 
liczba 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 
słuchanie radia i oglądanie telewizji obcojęzycznej 142 34,5% 
czytanie prasy i literatury obcojęzycznej 121 29,4% 
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych 82 19,9% 
materiały źródłowe z Internetu (np. zagraniczne portale 
informacyjne) 

20 4,9% 

inne sposoby 91 22,1% 
 

 

Podsumowanie 

By przyszli studenci potrafili i chcieli stosować TI w czasie studiów dla celów nauki 

i własnego samorozwoju powinni juŜ dziś w szkołach niŜszego szczebla być do tego 

przygotowywani przez swych wychowawców. Wyzwania współczesnej cywilizacji oraz 

załoŜenia istnienia e-społeczeństwa stawiają nowe zadania dla nauczycieli szkół wszystkich 

poziomów edukacji. WaŜnym zadaniem dla pedagogów wyŜszych uczelni staje się tutaj 



tworzenie warunków swobodnego samorozwoju dla studentów poprzez wykorzystanie 

zdobyczy nowoczesnej techniki informatycznej i elektronicznej oraz zapewnienie im takŜe 

moŜliwości rozwoju osobowego w kontaktach bezpośrednich z profesorami i innymi 

studentami. 

Dynamiczny rozwój TI wymusza na szkolnictwie by młodzieŜ była właściwie 

przygotowana do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. „O ile w 1986 roku 

człowiek potrzebował do wykonywania swojego zawodu 75% wiedzy znajdującej się w jego 

własnym umyśle, o tyle w 1997 jedynie 15-20%”6, poniewaŜ po resztę potrzebnych 

informacji moŜe sięgnąć do Internetu korzystając z TI. Jest tylko jeden warunek by tak się 

stało – musi umieć z tych technologii korzystać. 
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