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Streszczenie  

 Współczesny świat wymaga nowoczesnej edukacji, dzięki której uczniowie będą mogli 
w pełni korzystać z praw i moŜliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Potrzeba 
w tym względzie nie tyle „prezentów” w postaci laptopów dla uczniów, ale współdziałania 
wielu czynników: uaktualnienia treści nauczania, nowych metod dydaktycznych, kompe-
tencji nauczycieli w zakresie cyfrowej edukacji oraz przygotowania i właściwego stosowa-
nia interaktywnych materiałów edukacyjnych i serwisów internetowych, stanowiących 
narzędzia nowoczesnej edukacji.   

1. Wstęp 

 Rozwój technologiczny środków informacji i komunikacji nierozerwalnie wpływa na 
zmianę warunków i stylu Ŝycia społecznego, zawodowego oraz edukację. Nowoczesne 
technologie cyfrowe wdraŜane w szkole nie zaowocują poprawą jakości kształcenia, jeŜeli 
nie będą sprzęŜone z zasadniczymi zmianami w wielu aspektach procesu dydaktycznego.  

2. Sprzęt - „Komputer dla ucznia” 

 W związku z postępem technologicznym szkoły na pewno nie mogą pozostawać obo-
jętne na zastosowanie w dydaktyce nowych technologii informatycznych, które powinny 
być istotnym narzędziem wspomagającym edukację.  
 Obecnie realizowanych jest wiele programów i projektów, często pilotaŜowych, podej-
mujących ten problem, ale czy zawsze właściwych? 
 Przykładem moŜe być program „Komputer dla ucznia” [7]. W jego ramach uczniowie 
gimnazjów mieli otrzymać dotowane przez państwo laptopy. Sprzęt miał pozwolić na wy-
równanie szans edukacyjnych oraz na „skuteczną rywalizację z kolegami z Zachodu”. In-
ternet miał stać się dla młodych Polaków „środowiskiem naturalnym”. Tymczasem pro-
gram został wstrzymany. W zamian tego rząd natomiast zapowiedział pomoc w sfinanso-
waniu informatyzacji wszystkich gimnazjów, podłączeniu do Sieci i dostęp do szybkiego 
Internetu [10]. 
 To rozwiązanie wydaje się bardziej zasadne. Zamiast inwestować w laptop dla kaŜdego 
gimnazjalisty, który bardzo szybko moŜe okazać się przestarzały, bowiem juŜ pomału po-
wszechne stają się inne urządzenia mobilne (mniejsze, tańsze), warto doposaŜyć szkolne 
pracownie przedmiotowe w sprzęt multimedialny, np. tablice interaktywne, które dają sze-



rokie spektrum moŜliwości edukacyjnych [9]. W połączeniu z komputerem i projektorem 
tworzą potęŜne narzędzie, które moŜe znacznie zmienić ideę zajęć szkolnych. Trzeba przy 
tym jednak podkreślić, Ŝe sam sprzęt nie gwarantuje korzyści edukacyjnych. „Miarą cywi-
lizacji nie jest, to jakie posiada narzędzia, ale jaki czyni z nich uŜytek” [3]. Większego 
znaczenia nie odgrywa zatem stopień nasycenia nowymi technologiami, ale sposób, w jaki 
uŜywa się ich do podniesienia efektywności kształcenia [4].  

3. Nowoczesna platforma edukacyjna 

 Wraz z popytem na edukację zauwaŜany jest ogromny przełom w zakresie technik po-
zyskiwania wiedzy. Współczesna edukacja wymaga umiejętności korzystania z potencjału 
nowoczesnych technologii informacyjnych. Tym bardziej, Ŝe obecnie informacji dostarcza 
uczniowi juŜ nie tylko tradycyjny podręcznik, lecz rozbudowana światowa sieć kompute-
rowa, Internet i multimedia [2].  
 Do komputerowego wspomagania nauczania potrzeba zatem integracji wielu czynni-
ków, m.in.:  
– technologicznej infrastruktury; 
– nowych metod nauczania i zmian w procesie dydaktycznym; 
– nauczycieli: kreatywnych,  zdolnych do realizacji zajęć z uŜyciem laptopów, kamer wi-

deo, telefonów komórkowych, tablic interaktywnych i przede wszystkim róŜnego rodzaju 
narzędzi dostępnych w Internecie (np. komunikatorów, blogów, kursów e-learning, wiki-
pedii), takich, którzy będą potrafili oderwać się od dotychczas stosowanych metod i sze-
rzej włączyć uczniów w proces uczenia się, fachowców, którzy potrafią dostosować ofer-
tę edukacyjną do potrzeb swoich wychowanków;  

– odpowiedniej e-platformy edukacyjnej. 
 Dla rzeczywistego zwiększenia efektywności działań e-edukacyjnych potrzebne jest 
dopasowanie nie tylko czasu uczenia się, ale przede wszystkim formy przekazu wiedzy 
i warunków, w jakich jest ona przyswajana przez indywidualnego uŜytkownika. Nastawie-
nie na bierny odbiór treści eksponowanych przez róŜne ich źródła nie spełnia norm i wa-
runków kształcenia. Istotne staje się opracowanie personalnego programu nauczania oraz 
dopasowanie materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i moŜliwości uŜyt-
kowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: dostępne treści,  ich prezentację, nawi-
gację, interakcję. 
 MoŜliwości takie otwierają się w ramach wykorzystania sieci samoorganizujących się 
do modelowania zasobów edukacyjnych struktur webowych [5] oraz szeregu metod od-
krywania wiedzy zgromadzonej w sieci zwanych Web-Mining. W zaleŜności od tego, jaką 
postać mają dane, mamy do czynienia z [6]:  
– Web Content Mining - inteligentne szukanie wskazanych danych w zasobach sieciowych 

róŜnego typu – eksploracja zawartości sieci Web, 
– Web Structure Mining - szukanie zaleŜności w strukturach hiperłączy pomiędzy doku-

mentami – eksploracja połączeń sieci Web, 
– Web Usage Mining - analiza informacji o korzystaniu z serwisu, np. logów serwera http – 

eksploracja korzystania z sieci Web. 
 W chwili obecnej, budowa nowoczesnego systemu edukacyjnego, to realizacja całej 
gamy wymagań dotyczących: wprowadzania, selekcji, zapisu, przechowywania, katalogo-



wania i wyszukiwania oraz odczytu i przejrzystej prezentacji róŜnego rodzaju informacji, 
a zatem organizacja całego cyfrowego środowiska nauczania. Zanim jednak zostanie przy-
gotowana jednolita e-platforma edukacyjna moŜna z powodzeniem wykorzystywać nowo-
czesne metody pracy z uczniami. 

4. Nowoczesna metoda nauczania - WebQuest 

 Bardzo ciekawą metodą jest WebQuest1, szczególny rodzaj znanej metody projektu, 
której zalety polegają m.in. na silniejszym zaangaŜowaniu uczniów, zbliŜeniu zadań szkol-
nych do autentycznych zadań podejmowanych w Ŝyciu. Dzięki niej uczniowie mogą rozwi-
jać umiejętności: komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywania problemów, krytycznego 
i twórczego myślenia. WebQuest pozwala uczącym się badać waŜne, kontrowersyjne kwe-
stie i znajdować na nie własne odpowiedzi. Celem podstawowym tej metody jest nowy 
sposób pracy, opartej na idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej wiedzy z wyko-
rzystywaniem róŜnych źródeł informacji, np. w oparciu o zasoby Internetu i zasoby poza 
internetowe, który zawiera elementy uczenia się zespołowego [1]. Jest znakomitym sposo-
bem, umoŜliwiającym uczącym się poszukiwanie informacji w sposób przemyślany i kon-
trolowany. 

5. Wnioski 

 Obecne tempo zmian jest olbrzymie, a jednocześnie charakterystyczne dla rozwoju 
cywilizacyjnego, który wymaga posługiwania się zupełnie innym zestawem narzędzi niŜ w 
XX wieku. Zanim jednak zainwestujemy w wyposaŜenie uczniów w komputery, warto 
przygotować jednolity i bogaty program nauczania wspomaganego komputerem, który 
będzie wykorzystywał nowoczesne technologie informatyczne (komputery, tablice interak-
tywne, kamery cyfrowe itp.) jako narzędzia edukacji oraz interaktywne materiały eduka-
cyjne i serwisy internetowe, a przy tym zmodyfikować proces dydaktyczny dostosowany 
do edukacji cyfrowej. Wówczas taka platforma edukacyjna z powodzeniem moŜe stanowić 
uzupełnienie, rozszerzenie lub alternatywę tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. 
 Realizacja tych celów wymaga jednak uaktualnienia treści nauczania, nowych metod 
dydaktycznych oraz kompetencji nauczycieli w zakresie cyfrowej edukacji, przygotowują-
cych młodzieŜ do Ŝycia w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Kształtowania w nich 
na wzór opracowanych przez organizacje amerykańskie umiejętności społecznych, które 
zostały uznane za niezbędne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwach XXI wieku, 
do których naleŜą [8]: kreatywność i innowacyjność,  krytyczne myślenie i rozwiązywanie 
problemów, komunikowanie, kolaboracja - współpraca w ramach grupy/społeczności,  
alfabetyzm informacyjny (umiejętność wyszukiwania, analizowania i zarządzania informa-

                                                      
1 WebQuest to innowacyjna metoda uczenia się, polegająca na rozwiązywaniu przez 
uczniów zadań problemowych, w których część lub całość informacji pochodzi z róŜnych 
źródeł internetowych, które mogą być uzupełniane o wideokonferencje.  

 



cją), alfabetyzm medialny (umiejętność korzystania z cyfrowych mediów), sprawność po-
sługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (czyli ICT), ela-
styczność i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warun-
ków), inicjatywa i samodecydowanie o swoim Ŝyciu, umiejętność funkcjonowania w zróŜ-
nicowanym i wielokulturowym środowisku, produktywność. 
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS  
AS A SIGNIFICANT SUPPORT OF XXI CENTURY EDUCATION 

Abstract  

 The contemporary word requires up-to-date education enabling students to take full 
advantage of laws and possibilities of the developing knowledge society. It is not “gifts” to 
students, in the form of laptops, that count but a combination of many factors, such as: 
updating the teaching content, new didactic methods, teacher competence in digital 
education, preparing and making good use of interactive educational materials and internet 
services constituting the tools of modern education. 
 


