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Portale edukacyjne jako źródło informacji dla ucznia i nauczyciela 

Wstęp 

Postęp technologiczny, a przede wszystkim rozwój nowoczesnych technologii 
informacyjnych  ma znaczący wpływ na wszystkie dziedziny Ŝycia, w tym takŜe na edukację.  

Dzięki Internetowi uzyskała ona nowy wymiar. Został umoŜliwiony dostęp do 
nieprzebranych zasobów informacji, a takŜe narzędzi ułatwiających przeszukiwanie 
i pozyskiwanie określonych danych [Tadeusiewicz, 2004]. Do najbardziej znanych 
i powszechnie uŜywanych naleŜą: WWW, e-mail, news itp. Ta pierwsza z usług ma 
podstawowe i chyba najwaŜniejsze znaczenie w edukacji. World Wide Web dostarcza 
wiadomości wyjątkowo sprawnie i moŜe zapewne stać się wartościowym i uŜytecznym 
partnerem nauczyciela.  

Internet w edukacji 

Internet posiada przede wszystkim dwie cechy, dzięki którym stał się nieocenionym 
środkiem w procesie kształcenia i wychowywania. Po pierwsze jest narzędziem 
multimedialnym, dostarcza informacji stosując kod słowny, obrazowy i działaniowy, operuje 
wszystkimi formami komunikowania się i integruje wszystkie dotychczasowe media, co 
sprawia, Ŝe proces poznawania staje się interesujący i zindywidualizowany. 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, 2005].  

Multimedialność jak i interaktywność Internetu zapewnia uŜytkownikom stałą kontrolę 
nad zdobywaną wiedzą, daje poczucie czynnego udziału w procesie kształcenia, rozwija 
nowe umiejętności, zachęca i pobudza do poszukiwań.  

Uczeń ma moŜliwość samodzielnego wyszukania informacji i utworzenia własnego 
systemu wiedzy. Wyszukiwanie odpowiedniego materiału w Internecie zmusza uŜytkownika 
do selekcji znalezionych informacji, do wyboru najtrafniejszych poprzez analizę i krytykę 
oraz do uogólnień i stworzenia własnej bazy danych potrzebnych wiadomości. Korzystanie 
z Internetu daje uczniom poczucie kontroli nad zdobywaną wiedzą.  

Poszukiwane materiały i dane umieszczone są na róŜnych serwerach, co umoŜliwia 
uczniom uzyskanie wielostronnego naświetlenia analizowanego zagadnienia, a takŜe 
pozawala wzbogacić wiedzę, jak równieŜ umiejętności posługiwania się środkami 
technologii informacyjnej [Migdałek J., Moszner P, 2000].  

Przeszukując zasoby Internetu uczeń moŜe znaleźć wiele stron o interesującej go 
tematyce, a uzyskane informacje moŜe samodzielnie zanalizować, zweryfikować i ocenić. 
Dzięki Internetowi samodzielna nauka przestaje być nudnym zajęciem. Programy 
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multimedialne, a takŜe gry i zabawy edukacyjne, które uczeń moŜe znaleźć w sieci, 
przezwycięŜyły szarość i monotonność samodzielnego uczenia się. Poprzez aktywny udział 
w róŜnego rodzaju grach dydaktycznych czy zdobywaniu oraz selekcjonowaniu informacji  
uczeń kształtuje swój zakres pojęć, zdobywa i utrwala nowe wiadomości i umiejętności. 
Rozwija zdolność odbioru informacji, właściwego poszukiwania ich i zastosowania.  

Ale Internet to nie tylko narzędzie dla ucznia. Serwisy edukacyjne w Internecie są 
uniwersalnym źródłem informacji równieŜ dla nauczycieli na róŜnych poziomach nauczania i 
z róŜnym staŜem pracy. Nauczycielom młodym, początkującym umoŜliwia korzystanie 
z doświadczeń starszych koleŜanek i kolegów, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą. 
Publikacje w portalach edukacyjnych są waŜne dla nauczycieli realizujących awans 
zawodowy, umoŜlwiają im wypełnienie jednego z wymagań awansu. Internet jest 
postrzegany, między innymi, jako narzędzie wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela.  

Nauczyciel będący uŜytkownikiem Internetu ma moŜliwości kontaktowania się 
z innymi nauczycielami, wymiany poglądów i doświadczeń w kwestiach dydaktyczno – 
wychowawczych, jak równieŜ w zapoznaniu się z prawnymi aspektami reformy oświaty.  

Współczesny nauczyciel powinien wychodzić poza standardy nauczania. 
Nieustannie wzbogacając i urozmaicając treści kształcenia, metody i formy pracy. 
Wykorzystać do tego celu moŜe edukacyjne walory Internetu, skorzystać z multimedialnych 
pomocy dydaktycznych. Serwisy edukacyjne dostarczają nauczycielowi materiały 
metodyczne, propozycje konspektów lekcji oraz scenariusze jednostek lekcyjnych. 
Właściwe ich wykorzystanie przyczynić się moŜe do tego, aby prowadzone zajęcia były 
dynamiczne i ciekawe [Balińska, 2001].  

Jednym ze sposobów na zarządzanie informacjami w Internecie jest wykorzystanie, 
wciąŜ rozwijających się portali internetowych. Wielu nauczycieli współpracuje z portalami 
edukacyjnymi sprawdzając, oceniając i recenzując publikowane prace. 

Portale edukacyjne 

Portale edukacyjne powstały z myślą o stworzeniu bezpłatnych platform 
edukacyjnych zawierających bogate materiały w postaci elektronicznej. Zasoby portali są 
kompleksowymi materiałami dydaktycznymi przygotowanymi przez specjalistów z róŜnych 
dziedzin. Udostępniają informacje stałe oraz zmieniające się, jak np. komunikaty MENiS czy 
władz oświatowych. Oferują takŜe róŜnorodne usługi ułatwiające samodzielne uczenie się. 

Poza tym oprócz treści kształcenia opracowanych przez nauczycieli oraz stale 
aktualizowanych informacji, udostępniają takŜe grupy dyskusyjne, serwery dla szkolnych 
stron WWW oraz konta e-mail. Powoduje to, iŜ stały się one narzędziem komunikacyjnym, 
a tym samym przyczyniają się do budowy społeczeństwa informacyjnego w środowisku 
oświatowym.  

Poprzez wdroŜenie do korzystania z Internetu, serwisy edukacyjne pomagają 
w przygotowaniu młodzieŜy do swobodnego funkcjonowania w rzeczywistości opartej na 
nowych technologiach informacyjnych.   

Główne załoŜenia edukacyjno – wychowawcze portali edukacyjnych to: 
• realizacja moŜliwości uczenia się poprzez aktywność, działanie i zaangaŜowanie, 
• stymulowanie twórczych postaw nauczycieli, 
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• przygotowanie młodzieŜy do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 
Najczęściej serwisy posiadają przyjazną szatę graficzną i czytelną nawigację oraz 

łatwą w obsłudze wyszukiwarkę. 
Atutem jest przede wszystkim ogromna baza materiałów edukacyjnych w postaci 

opracowań z róŜnych przedmiotów. Interaktywne testy pozwalają w szybki sposób 
zweryfikować stan wiedzy uŜytkownika. Jest to szczególnie pomocne podczas przygotowań 
ucznia do sprawdzianów czy egzaminów. 

Ponadto portale udostępniają nie tylko materiały związane z nauką, oferuje równieŜ 
czat wzbogacony o profile, galerię uŜytkowników oraz róŜnego rodzaju rankingi. Na bieŜąco 
są zamieszczane wiadomości i nowinki edukacyjne, na przykład aktualne informacje o 
przebiegu nowej matury itp. Poprzez zamieszczenie komentarza uŜytkownik ma moŜliwość 
wyraŜenia własnego zdania na tematy poruszane w artykułach. 

Portale, jak np. Interkl@sa współpracują niekiedy z wieloma serwisami 
edukacyjnymi, tworząc ciekawe witryny tematyczne. Na przykład, razem z portalem 
angielski.edu.pl została uruchomiona strona dla miłośników języka angielskiego, na której 
znajdują się ciekawe artykuły, informacje, tłumaczenia oraz forum. Strona korzysta 
z zasobów portalu Angielski.edu. Podobna sytuacja wygląda, gdy uŜytkownik wybierze 
z menu portalu Interkl@sa opcję Kurs HTML. Zostanie on skierowany do serwisu, 
stworzonego we współpracy z popularnym serwisem Web.Reporter (www,web.reporter.pl), 
który specjalizuje się w fachowych i praktycznych wskazówkach dla właścicieli stron WWW. 

Publikacje nauczycieli umoŜliwiają dzielenie się z innymi swoją wiedzą i zdobytymi 
doświadczeniami. Najczęściej publikowanymi materiałami są: 
• scenariusze lekcji, 
• artykuły przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, 
• zadania, ćwiczenia, 
• przykłady planów rozwojowych, 
• informacje o pomocach naukowych itp.  

Niejednokrotnie nauczyciele współpracują z portalami i oferują swoją fachową 
pomoc. UŜytkownik moŜe napisać o swoim problemie z nauką, czy niezrozumiałym 
zagadnieniu na wybrany adres nauczyciela, a w zamian uzyska rzetelną i fachową pomoc 
(np. w portalu Nauka).  

Na portalu Eduseek zamieszczone są np. porady prawne, informacje o prawach 
ucznia, standardach egzaminacyjnych, podręcznikach czy programie nauczania. Rodzice 
mogą równieŜ wypowiedzieć się na forum.  

Zestawienie informacji na temat wybranych portali edukacyjnych przedstawia tab. 1.  

Badania 

W celu analizy przydatności przedstawionych wyŜej portali edukacyjnych został 
przeprowadzony sondaŜ wśród młodzieŜy i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum Nr 13 
w Radomiu. Celem sondaŜu było zebranie danych na temat stopnia znajomości 
i wykorzystania przez uczniów i nauczycieli zasobów Internetu w procesie nauczania 
uczenia się ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby portali edukacyjnych. 
W badaniach uczestniczyło 80 gimnazjalistów i 30 nauczycieli.  
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Tab.1. Przykładowe zestawienie wybranych portali edukacyjnych [Mazur , 2005] 
 

 
Przeprowadzone badania miały dać odpowiedź miedzy innymi na następujące 

problemy badawcze: 
W jakim stopniu uczniowie oraz nauczyciele korzystają z zasobów portali 

edukacyjnych? 
Jakie portale cieszą się największą popularnością wśród nauczycieli i uczniów? 
Jaki jest stopień publikowania na stronach WWW własnych opracowań przez 

nauczycieli? 
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(kod dostępu 
przez SMS) 
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Profesor 
www.profesor.pl 

nauczyciele 
studenci 
maturzyści 

tak tak nie tak tak tak nie tak 

Szkoła.net 
www.szkola.net 

młodzieŜy 
w wieku od 
14 do 22 lat, 
nauczyciele 

tak tak tak tak tak tak 

dostęp do 
wszystkich 
opublikowanych 
prac  

tak 

Ściąga 
www.sciaga.pl 

uczniowie 
maturzyści 
studenci 

nie tak nie tak tak tak 

prace bez 
błędów, wersja 
‘mini’ pracy, 
dostęp do 
wyszukiwarki 
w godz. od 16 do 
21 

tak 

Interkl@sa 
www.interklasa.pl 

nauczyciel 
uczniowie 

tak tak nie tak tak tak nie tak 

Eduseek 
www.eduseek.int
erklasa.pl 

nauczyciele 
uczniowie 
rodzice 

tak tak tak tak tak tak nie tak 

6Plus 
www.6plus.interkl
asa.pl 

uczniowie nie nie nie nie nie nie nie nie 

Nauka 
www.nauka.pl 

maturzyści, 
studenci 

nie tak nie tak tak tak nie tak 

Eduinfo 
www.eduinfo.pl 

nauczyciele tak nie nie tak tak tak 

dostęp do 
artykułów 
dotyczących 
porad awansu 
zawodowego 

tak 

Literka 
www.literka.pl 

nauczyciele tak nie nie tak tak tak nie nie 
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Wyniki badań 

Z uzyskanych danych wynika, Ŝe około 50% badanych uczniów korzysta z portali 
edukacyjnych stworzonych specjalnie z myślą o nich. Pozostali nie znają najczęściej pojęcia 
portal i nie pamiętają nazw odwiedzanych portali. Wśród korzystających z zasobów portali 
największą popularnością cieszy się serwis Ściąga (32%). W równym stopniu (13%) 
odwiedzane są portale: Eduseek, Nauka i Szkoła.net. Zainteresowanie pozostałymi 
portalami jest średnie (8% - Interkl@sa, 7% - Profesor, 6% - 6Plus, 4% - Edu.pl i inne ). 

portale edukacyjne - uczeń

32%

13%
13%

13%

8%
7% 6% 4% 4%

Sciaga

Eduseek

Nauka

Szkoła.net

Interklasa

Profesor

6Plus

Edu.pl

inne

 
Rys. 1. Stopień wykorzystania przez uczniów zasobów wybranych portali edukacyjnych 

 
Popularność serwisu Sciaga wśród uczniów jest zasługą bogatych zasobów portalu, 

w skład których wchodzą przede wszystkim zbiory opracowanych prac z róŜnych 
przedmiotów szkolnych. Poza tym uczniowie często sięgają po gotowe opracowania, co jest 
dla nich wygodne i łatwe oraz znacznie oszczędza czas. Materiały uzyskane z Internetu 
uczniowie w znacznym stopniu wykorzystują w nauce. Najczęściej jest to pomoc 
w odrabianiu prac domowych lub źródło informacji przydatnych w opracowywaniu referatów 
szkolnych. 

Natomiast wśród nauczycieli, jak wynika z badań przewaŜająca ilość ankietowanych 
(73% badanych) systematycznie korzysta z zasobów portali edukacyjnych. 

 Największą popularnością wśród nauczycieli cieszy się portal Szkoła.net (19%). 
Równie często odwiedzane są serwisy Eduseek (17%), Eduinfo (16%) i Gimnazjum (15%). 
W średnim stopniu wykorzystywane są zasoby portali: Interkl@sa (10%) i Profesor (9%). 
Najmniejszym zainteresowaniem (6% badanych) cieszy się  serwis Literka (Rys.2.). 

Z uzyskanych danych wynika równieŜ, iŜ publikowanie materiałów na stronach 
internetowych przez badanych nauczycieli nie cieszy się duŜą popularnością. Ponad 
połowie badanym  nie zdarzyło się opublikować własnej pracy na stronach Ŝadnego portalu 
edukacyjnego. Natomiast po 9% ankietowanych nauczycieli zadeklarowało, Ŝe opublikowało 
prace na stronach serwisów edukacyjnych: Eduinfo, Literka, Interkl@sa i innych (np. 
oficjalnej stronie szkoły, czy np. portalu Scholaris). Tylko 6% ankietowanych umieściło 
własne opracowania w portalu Eduseek, a 3% na stronach Szkoły.net. 
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portale edukacyjne - nauczyciel
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Rys. 2. Stopień wykorzystania przez nauczycieli zasobów wybranych portali edukacyjnych 

Podsumowanie 

Internet stał się wszechstronnym medium wykorzystywanym w kaŜdej dziedzinie 
Ŝycia. Ogólnodostępność i anonimowość Internetu powoduje, iŜ wpływa on znacznie na 
zainteresowania młodzieŜy, budzi poczucie przynaleŜności do społeczności informacyjnej 
oraz rozwija swobodną komunikację. Powstające serwisy edukacyjne wzmacniają pozycję 
Internetu jako bogate źródło informacji, nieograniczoną pomoc w nauce oraz szerokie 
narzędzie w procesie nauczania – uczenia się. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iŜ Internet jest dla uczniów źródłem 
wiedzy i w znacznym stopniu jest wykorzystywany w procesie nauczania – uczenia się. 
MłodzieŜ odwiedza portale edukacyjne często w celu znalezienia materiałów źródłowych 
oraz ściąg. Dla nauczycieli Internet jest źródłem materiałów wykorzystywanych w swojej 
pracy dydaktycznej oraz aktualnych informacji oświatowych. 
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