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Nowe technologie informacyjne- szansą i zagroŜeniem dla młodzieŜy szkolnej 

 

„... rozwój to zdradliwa rzeka, o czym przekona się kaŜdy, kto 
wstąpi w jej nurt. Na powierzchni woda płynie gładko i wartko,  

ale wystarczy, Ŝeby sternik ruszył swoją łodzią beztrosko 
i z nadmierną pewnością siebie, a wnet zobaczy, ile w tej rzece 

groźnych wirów i rozległych mielizn (...)” 
Ryszard Kapuściński 

Wprowadzenie 

Społeczeństwo XXI wieku określane jako globalne społeczeństwo informacyjne jest wynikiem 

postępu techniki, kolejnym etapem w rozwoju ludzkości. Cywilizacja informacyjna jest nierozerwalnie 

związana z komputerem i nowoczesnymi środkami masowego przekazu. Technologia informacyjna 

stanowi integralną część współczesnej rzeczywistości, oddziałuje na wszelkie sfery ludzkiej działalności, 

stwarza nieograniczone moŜliwości między innymi w procesie nauczania i uczenia się. 

Jednak słusznie stwierdził Pat Nolan, prawdziwe znaczenie komputerów ujawni się wówczas, gdy 

staną się one kontrolowanym przez ucznia narzędziem wspomagającym naukę [Dryden, Vos, 2003, s. 

420]. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych 

niesie ze sobą oprócz nowych moŜliwości równieŜ i zagroŜenia. Dlatego, aby uczeń efektywnie i mądrze 

operował informacjami i funkcjonował w rzeczywistości nieustannych zmian, aby stawał się 

informującym, komunikującym się oraz uczącym obywatelem społeczeństwa informacyjnego, musi 

zostać do tego właściwie przygotowany. 

W tym względzie istotną rolę odgrywają nauczyciele, których zadaniem jest między innymi 

nauczenie młodzieŜy jak samodzielnie uczyć się i bezpiecznie korzystać z ogromu otaczającej wokół 

techniki i informacji, przygotować młodzieŜ do funkcjonowania w zmieniającej się  i stawiającej coraz 

większe wymagania rzeczywistości.  

 

Znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych 

Współczesny człowiek Ŝyje i funkcjonuje w medialnym, coraz bardziej stechnopolizowanym 

świecie. Zdobycze techniki wkraczają do wszystkich sfer naszego Ŝycia. JuŜ ponad 20 lat temu zwracał 

na ten fakt uwagę jeden z najbardziej znanych i cenionych badaczy cywilizacyjnych - Alvin Toffler 

pisząc: „w nasze Ŝycie wdziera się nowa cywilizacja (...). Nowa cywilizacja niesie ze sobą nowy styl 



Ŝycia rodzinnego, zmiany w pracy, w miłości i Ŝyciu, nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne, takŜe 

przede wszystkim – zupełnie nową świadomość” [Toffler, 2001].  

Słowa te aktualne są i dziś. Stwarzanie warunków do zapewnienia bezpośredniego dostępu do 

informacji, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału intelektualnego 

i gospodarczego to działania umoŜliwiające tworzenie nowej cywilizacji. Istotną rolę w tych działaniach 

odgrywa edukacja.  

Świat potrzebuje ludzi przedsiębiorczych, o wysokich kompetencjach, umiejących podejmować 

trafne decyzje, dostosowywać się do nowego rodzaju pracy, nauki, do zmieniającej się cywilizacji. 

Powiązanie telekomunikacji, komputera i teorii pedagogicznych umoŜliwia tworzenie nowych strategii 

uczenia się poprzez odkrywanie, poszukiwanie, przygotowanie młodzieŜy do krytycznego sądu wobec 

informacji. 

O wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, a przede wszystkim Internetu pisał 

Jan Paweł II w swoim Orędziu na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Internet, jak 

twierdził papieŜ „podobnie jak inne narzędzia komunikacji jest środkiem a nie celem samym w sobie – 

słuŜy tylko wtedy, gdy korzysta się z niego w sposób kompetentny, z pełną świadomością jego zalet i 

wad”. PapieŜ, wskazując na nieuchronną konieczność przekroczenia kolejnego progu w rewolucji 

środków komunikacji i informacji przypominał, Ŝe jest to jedynie narzędzie pośredniczące w komunikacji, 

które nie powinno zastąpić bezpośredniego kontaktu między ludźmi, podobnie jak cyberprzestrzeń nie 

moŜe zastąpić prawdziwego świata [Jan Paweł II, 2002]. 

Nowoczesne technologie informacyjne, a przede wszystkim Internet niewątpliwie posiadają 

cechy, dzięki którym stał się nieocenionym środkiem w procesie kształcenia i wychowywania. Po 

pierwsze jest narzędziem multimedialnym, operuje wszystkimi formami komunikowania się i integruje 

wszystkie dotychczasowe media, co sprawia, Ŝe proces poznawania staje się interesujący 

i indywidualizowany. Po drugie umoŜliwia wzajemne oddziaływanie na siebie osób, aktywizuje ich 

i pobudza, ułatwia i wprowadza róŜne sposoby kontaktów, zaciera granice między nadawcą i odbiorcą, 

co czyni Internet medium interakcyjnym [Strykowski, 2006].  

Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym uczniowie mają moŜliwość miedzy innymi: 

• szybkiego dostępu do bogatych zasobów wszelkich rodzajów informacji, korzystania 

z encyklopedii, słowników i podręczników multimedialnych 

• wizualizacji materiału nauczania 

• dyskusji niezaleŜnie od czasu i miejsca pobytu 

• szybkiej komunikacji, nawiązywania znajomości bez opuszczania miejsca swego pobytu 

• odwiedzenia wielu ciekawych miejsc w Internecie  



• rozwoju własnych umiejętności począwszy od poszukiwania informacji do nawiązywania 

kontaktów interpersonalnych 

• edukacji na odległość 

• komputerowego wspomagania procesu nauczania, który staje się bardziej atrakcyjny, pobudza 

aktywność, zachęca do poszukiwań i odkryć 

• rozrywki, ćwiczenia wyobraźni i pamięci, udział w róŜnego rodzaju grach dydaktycznych i 

logicznych, itp. 

Ponadto Internet ma charakter: światowy, osobisty, interaktywny, jest niedrogi i bezustannie się 

rozwija co sprawia, Ŝe jest bardzo atrakcyjnym narzędziem, któremu uŜytkownicy poświęcają coraz 

więcej czasu [Braun-Gałkowska, 2003, s. 17].  

Roli Internetu nie sposób określić. Jest to na pewno doskonałe medium globalne, ale trzeba 

zdawać sobie sprawę, Ŝe oprócz wielkich nadziei niesie ze sobą równieŜ i obawy. Nie moŜna 

lekcewaŜyć zagroŜeń, jakie towarzyszom niewłaściwemu korzystaniu z nowoczesnych technologii 

informacyjnych.  

 

ZagroŜenia wynikające z nowoczesnych technologii informacyjnych 

Internet i nowoczesne technologie informacyjne pełnią niezaprzeczalnie pozytywną rolę 

w społeczeństwie informacyjnym, ale mogą równieŜ przyczynić się do wielu tragedii zarówno 

społecznych jak i osobistych. 

Korzystanie z Internetu rośnie lawinowo szczególnie wśród ludzi młodych, których osobowość 

dopiero się kształtuje. Dlatego oddziaływanie Internetu  na dzieci i młodzieŜ ma szczególne znaczenie. 

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego nauczania zadajemy pytanie czego uczyć i jak uczyć? W jakie 

wiadomości i umiejętności wyposaŜyć uczniów, Ŝeby zostali dobrze przygotowani do funkcjonowania 

w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy. Tak teŜ podobnie naleŜy postępować 

w przypadku korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych stawiać pytania: Czego młodzi 

szukają w Internecie, do czego go wykorzystują? Czy nowe technologie słuŜą im do porozumiewania 

się, wymiany doświadczeń, poszukiwania informacji, budowania kreatywnej wspólnoty, czy wręcz 

pogłębiają zjawiska patologii społecznej, znieczulają na panujące zło? 

Generalnie zagroŜenia moŜna podzielić na pięć grup: 

1. Moralne – niekontrolowany dostęp do informacji (pornografia, treści rasistowskie itp.) 

2. Społeczne – nieetyczne zachowania, anonimowość, brak hamulców 

3. Psychiczne – uzaleŜnienia, wirtualna rzeczywistość oderwana od Ŝycia 

4. Intelektualne – bezkrytyczne zaufanie do moŜliwości maszyny, „szok informacyjny” 

5. ZagroŜenia fizyczne – wzrok, postawa  [Rostkowska, 1998, s. 209]. 



Jednym z zagroŜeń jest manipulowanie ludźmi. MoŜe objawiać się ono przez celowe 

przekazywanie fałszywych informacji, np. dotyczących wykorzystania ataków agresji, nietolerancji, 

nienawiści, itp. Internet moŜe być równieŜ wykorzystywany przez róŜnego rodzaju sekty i subkultury, 

które przez swoje strony próbują przyciągnąć nowych członków, rozpowszechniając proste zabiegi 

psychotechniczne i socjotechniczne.  

Kolejnym problemem są strony pornograficzne MoŜna znaleźć na nich wiele przemocy, 

nieprawidłowych i wulgarnych treści. Wszystko to wpływa na agresywność, przestępczość młodego 

odbiorcy. Częste korzystanie z pornografii zakłóca rozwój psychospołeczny i zwiększa ryzyko zachowań 

dewiacyjnych i agresywnych wśród młodzieŜy. Podobny jest wpływ gier komputerowych, których 

większość nasycona jest agresją.  

Surfując po Sieci młodzi ludzie mogą zetknąć się takŜe ze zjawiskiem pedofilii, które występuje 

najczęściej podczas korzystania z róŜnego rodzaju komunikatorów internetowych. Pedofile wykorzystują 

anonimowość Internetu i podają fałszywe dane, aby zdobyć zaufanie swoich potencjalnych ofiar. 

Zdobyte tą drogą przyjaźnie i zaufanie często wykorzystują doprowadzając do rzeczywistych spotkań 

[Olczak, 2005, s. 208]. 

W Internecie jesteśmy anonimowi co stwarza szansę na ukrywanie autentycznej toŜsamości, 

manipulowanie nią, czy wreszcie samokreowanie róŜnych postaci. Jak w teatrze moŜna odgrywać róŜne 

role. Zmiana poczucia toŜsamości odrywa niekiedy od sytuacji realnego Ŝycia, stwarza iluzoryczne 

poczucie przyjemności, ucieczkę od przykrych myśli i codziennych problemów, daje moŜliwość 

eksperymentowania bez konsekwencji, ale jednocześnie powoduje zagroŜenie dla poczucia własnej 

toŜsamości, zwłaszcza w wieku młodzieńczym, kiedy poczucie toŜsamości się kształtuje. 

Internet sprzyja jednak nie tylko nawiązywaniu znajomości i przyjaźni, moŜe być przyczyną 

zaniedbywania realnych kontaktów międzyludzkich. Realne spotkania ludzi są bardzo waŜną częścią 

dojrzewania i Ŝycia, tymczasem często wirtualne spotkania całkowicie zastępują prawdziwe Ŝycie 

towarzyskie. Przebywanie przez dłuŜszy czas w Internecie prowadzi do uzaleŜnienia, słabną kontakty 

z rodziną i przyjaciółmi. Internet staje się „złodziejem czasu”, w jeszcze większym stopniu niŜ  inne 

media. Ponadto młodzi na co dzień komunikują się ze sobą krótkimi formami tekstowymi, uŜywają 

Ŝargonu, a coraz mniej czasu poświęcają na rozmowy z najbliŜszymi czy czytanie ksiąŜek, przez co 

dzisiejsze pokolenie ma uboŜsze słownictwo, problemy z akcentem oraz wymową. 

Wiadomo równieŜ, Ŝe Internet jest wielką skarbnicą wiedzy, ale nadmiar informacji moŜe 

spowodować łatwe odejście od tematu poszukiwań i zagubienie się w ich gąszczu, co spowodowane 

jest nieumiejętnością selekcjonowania, a w konsekwencji prowadzi do poczucia dezorientacji, chaosu 

i bezradności. 



Jednocześnie długotrwała praca przy komputerze trwająca kilka bądź kilkanaście godzin moŜe 

doprowadzić równieŜ do obciąŜenia niektórych partii ciała i dolegliwości fizyczne, takie jak np. 

zmęczenie oczu, bóle głowy, pleców, kręgosłupa czy nadgarstków. 

Przytoczone wyŜej problemy to tylko cząstka zagroŜeń bezpośrednio oddziaływujących na 

uŜytkowników Internetu. Oprócz tego występują w Sieci takŜe groźne w skutkach szkodliwe programy, 

ataki i włamania, zagroŜenia prywatności i oszustwa internetowe. Jest ich coraz więcej i są coraz 

bardziej wyrafinowane w swojej skuteczności. 

Nieprawidłowe i nierozsądne korzystanie z komputera i Internetu jest przyczyną wymienionych 

wyŜej zagroŜeń i dolegliwości. Dlatego teŜ istotną rolę odgrywa umiejętność sprawnego i mądrego 

posługiwania się sprzętem komputerowym i Internetem. 

 

Podsumowanie 

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych umoŜliwia młodemu człowiekowi 

funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Sieć komputerowa z całą swoją zawartością znalazła 

zastosowanie zarówno w Ŝyciu osobistym jak i zawodowym. 

Ogólnodostępność i anonimowość Internetu powoduje, iŜ wpływa on znacznie na 

zainteresowania młodzieŜy, budzi poczucie przynaleŜności do społeczności informacyjnej oraz rozwija 

swobodną komunikację. Jest to wynalazek, który z pewnością otwiera nowe moŜliwości, ale związany 

jest równieŜ z róŜnymi zagroŜeniami: psychicznymi, fizycznymi, moralnymi, społecznymi 

i intelektualnymi. Ich ukazywanie nie powinno przesłaniać moŜliwości nowoczesnych technologii 

informacyjnych, ale przede wszystkim ma za zadanie zapobieganie tym negatywnym następstwom. 

WaŜna jest w tym względzie rola nauczycieli i rodziców, aby nauczyli młodzieŜ rozróŜniać fikcję 

od rzeczywistości, wskazywali kierunki rozwoju, wspierali młode pokolenie w procesie samodzielnego 

zdobywania wiedzy, informacji, pomagali w jej ocenie oraz wartościowaniu rzeczywistości.  
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