
Beata Kuźmińska-Sołśnia 
Politechnika Radomska 
 
 

 

Rola Internetu w społecze ństwie informacyjnym  

– szanse i zagro Ŝenia 

 
Internet jest jak przypływ. 

Zaleje przemysł komputerowy i wiele innych, 
zatapiając tych, którzy nie nauczą się pływać w jego falach 

                Bill Gates  
 

Wstęp 

Współczesny rozwój cywilizacji uwarunkowany jest gwałtownymi przemianami 

dokonującymi się za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjnych. Ma 

to istotny wpływ takŜe na edukację. Elektroniczne media, w tym Internet stanowią 

alternatywne źródło informacji i komunikacji dzisiejszego ucznia. 

Rozwój Internetu niesie jednak ze sobą oprócz nowych moŜliwości i  szechstronnego 

rozwoju równieŜ i zagroŜenia. Dlatego, aby uczeń efektywnie i mądrze operował 

informacjami i funkcjonował w rzeczywistości nieustannych zmian, aby stawał się 

informującym, komunikującym się, uczącym obywatelem społeczeństwa 

informacyjnego, musi zostać do tego właściwie przygotowany.  

Internet to labirynt, po którym trzeba umieć się poruszać, by dotrzeć do celu. 

Niezbędna jest współczesna  nić Ariadny – czyli dobra edukacja informatyczna1. 

Przygotowanie młodzieŜy do efektywnego korzystania w Ŝyciu i przyszłej 

pracy zawodowej z technologii informacyjnej (TI) umoŜliwia pełnowartościowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym, ułatwia rozwój intelektualny, 

samorealizację, mobilność zawodową. System edukacyjny musi obecnie 

przygotowywać młodzieŜ nie tyle do obsługi maszyn, ale współpracy w zespołach, 

w których granice są rozmyte.  

Do wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie 

uczenia się i nauczania obliguje nas m.in. opublikowany w 1994 roku Raport 

                                                 
1 Furmanek W., Piecuch A., Dydaktyka informatyki,. Problemy teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2004,  s. 80. 



Bangemanna oraz ogłoszona w 1999 roku przez Komisję Europejską Inicjatywa  

e-Europe, której celem było przyspieszenie procesów tworzenia społeczeństwa 

informacyjnego, a takŜe raport UNDP– Polska w drodze do globalnego 

społeczeństwa informacyjnego (2002 r.). 

 

Edukacyjne wyzwanie społecze ństwa informacyjnego 

Kształcenie nabywania umiejętności niezbędnych w społeczeństwie 

informacyjnym oraz elastyczność zawodowa powinny stanowić rdzeń współczesnego 

szkolnictwa. Jednym z wyzwań sformułowanych przez Komitet prognoz „Polska XXI 

wieku” jest wychowanie człowieka zdolnego do funkcjonowania w nowej cywilizacji 

informacyjnej. Chodzi o przygotowanie młodego pokolenia do posługiwania się 

nowymi mediami i technikami informacyjnymi. WaŜne jest aby „wiedzieć”, „działać”, 

„Ŝyć wspólnie” i „być”2. 

Wymienione cele wskazują na potrzebę wykorzystywania nowoczesnych 

technologii informacyjnych (np. w przygotowaniu zajęć), współpracy i współdziałania 

(wspólne projekty) oraz kształtowania świadomości informatyczno-informacyjnej, 

a takŜe tworzenia kultury informatycznej, uczenia się przez całe Ŝycie zgodnie 

z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa. Podstawowym zadaniem dzisiejszej 

szkoły jest rozwijanie umiejętności oraz wiedzy przydatnej i potrzebnej do 

zatrudnienia w nowo kreowanych zawodach. Pomocna okazuje się w tym względzie 

teleinformatyka, która likwiduje bariery przestrzenne w dotarciu do i wymianie 

informacji, pozwala na interakcje z innymi ludźmi. UŜytkownicy wielu usług 

internetowych mogą stać się aktywnymi uczestnikami, a nie tylko biernymi 

odbiorcami. Informacja w społeczeństwie informacyjnym stanowi podstawowe 

bogactwo, lecz  trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe niekontrolowana moŜe stać się 

wrogiem. 

Często toniemy w informacji, nie radzimy sobie z szumem informacyjnym, a to 

w konsekwencji prowadzi np. do alienacji. WaŜne zatem jest właściwe przygotowanie 

młodego pokolenia do korzystania z nowych form komunikowania, zdobywania 

informacji i umiejętności  właściwego  posługiwania się nią. 

 

                                                 
2 Delor J., Raport dla UNESCO. Edukacja jest w niej ukryty skarb, UNESCO,, Warszawa 1998, s. 85-98. 



Internet jako narz ędzie dydaktyczne 

 Rozwój TI sprawia, Ŝe w praktyce edukacyjnej pojawiają  się coraz częściej 

komputery i Internet. Zastosowanie Internetu w edukacji to nie tylko wspomaganie 

tradycyjnych metod nauczania, ale nowy sposób kształcenia i samokształcenia. Nie 

tylko bogate źródło informacji, ale takŜe rozwijanie własnych zainteresowań, wymiany 

doświadczeń między uŜytkownikami.  

R. Tadeusiewicz zwraca uwagę, iŜ korzystanie z dostarczanej przez Internet 

moŜliwości wszechstronnego rozwoju indywidualnej wiedzy uczniów jest po prostu 

cywilizacyjnym obowiązkiem nauczycieli3. 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 poszukiwań4.  

Posługiwanie się w Sieci telewizją interaktywną czy komputerem 

multimedialnym daje szansę sprzęŜenia zwrotnego – wzajemnego oglądania 

i wymiany poglądów, doświadczeń i zadań między nauczającym  a uczącym się. 

MoŜliwości, jakie daje Internet, pozwalają na posługiwanie się informacją jako 

interaktywnym narzędziem edukacyjnym. 

MoŜna dostrzec trzy obszary zastosowań edukacyjnych Internetu5: 

• Internet jako źródło informacji i pomocy naukowych; 

• Internet jako techniczne medium w procesie kształcenia na odległość - 

wirtualna szkoła; 

• Internet jako narzędzie wspierające proces kształcenia. 

Obecnie istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia, a co za tym idzie - 

samokształcenia.  Dynamika zmian we współczesnym świecie nie pozwala 

poprzestać na wiadomościach zdobytych w szkole. Internet stwarza moŜliwość 

stałego dostępu do nieprzebranych, najnowszych zbiorów informacji, podanej często 

w atrakcyjnej, multimedialnej postaci. Istotnym czynnikiem podkreślającym walory 

edukacyjne Sieci jest równieŜ moŜliwość weryfikacji treści poprzez porównanie 

róŜnych źródeł informacji . 

                                                 
3 R. Tadeusiewicz, Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego [w] 
Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2000, s. 21-22 
4 B. Kuźmińska-Sołśnia, Portale edukacyjne jako źródło informacji dla ucznia i nauczyciela (w:) Komputer 
w edukacji pod red. J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 124. 
5 M. Tanaś, Edukacyjne zastosowania komputerów, śak, Warszawa 1997, s. 204-205. 



 Trzeba równieŜ zaznaczyć, Ŝe zastosowanie Internetu w edukacji to nie tylko 

wspomaganie klasycznych metod nauczania, ale równieŜ zupełnie nowe kształcenie 

multimedialne, nowe pozalekcyjne formy kształcenia i samokształcenia. W ramach 

których uczniowie mogą poszukiwać informacji, porządkować, prezentować 

informację, brać udział w projektach międzyszkolnych i międzynarodowych. KaŜdy 

uczeń ma moŜliwość poszukiwania interesującego go treści tematycznych we 

własnym tempie i w dowolnym momencie. Ponadto Internet stwarza warunki do 

rozwijania nowych umiejętności w zakresie6: 

• uczenia się – wzbogaca sposoby i wspomaga moŜliwości zdobywania wiedzy 

i umiejętności, ułatwia rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji, 

• myślenia – umoŜliwia całościowe postrzeganie, wspomaga pracę twórczą, 

• poszukiwania – słuŜy do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji pochodzącej z róŜnych źródeł, 

• działania – usprawnia organizację pracy i ułatwia posługiwanie się wieloma 

technikami i narzędziami pracy, 

• doskonalenia się – poprzez ciągły rozwój przyczynia się do kształtowania 

postawy elastycznej, wyrabia potrzebę ciągłego uczenia się, 

• komunikowania się – dostarcza środków do indywidualnych i grupowych 

prezentacji oraz skutecznego komunikowania się, sprzyja kontaktom między 

ludźmi, 

• współpracy – ułatwia pracę w grupie zarówno tej lokalnej jak i globalnej. 

 W ciągu ostatnich lat właśnie komputer i Internet dokonały zasadniczych 

zmian w Ŝyciu człowieka.  Tylko efektywne komunikowanie się warunkuje właściwe 

wykorzystanie informacji, która jest obecnie wyznacznikiem statusu społecznego. 

Informacja stała się towarem, zatem sposoby jej przetwarzania i przesyłania zyskują 

atrybut nadrzędności7. 

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.  Zawiera wiele treści, które mogą negatywnie wpływać szczególnie 

na młodych uŜytkowników. Nie moŜna lekcewaŜyć zagroŜeń, jakie towarzyszom 

niewłaściwemu wykorzystaniu nowych TI. 

                                                 
6 M. Matusz, Umiejętności informatyczne wyznacznikiem funkcjonowania uczniów w społeczeństwie 
informacyjnym, w: Technika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji 
informatycznej pod red. W. Furmanka, A. Piecucha, W. Walata, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005, s. 66. 
7 B. Kędzierska, Informacja, Edukacja, nr 2/2000, s. 118-121. 



 

Zagro Ŝenia 

 Korzystanie z Internetu rośnie lawinowo szczególnie wśród ludzi młodych,  

których osobowość dopiero się kształtuje. Dlatego oddziaływanie Internetu  na dzieci 

i młodzieŜ ma szczególne znaczenie.  Istotne jest  zatem 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. 

W Internecie jesteśmy anonimowi co stwarza szansę do ukrywania 

autentycznej toŜsamości, manipulowania nią, czy wreszcie samokreowania 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 nie tylko nawiązywaniu znajomości, przyjaźni,  moŜe być 

przyczyną zaniedbywania realnych kontaktów międzyludzkich, a co za tym idzie – 

zaniku umiejętności społecznych. 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, zakłócone stają się realne kontakty  społeczne, słabną kontakty 

z rodziną i przyjaciółmi. Znaczna część czasu pochłaniana przez Internet staje się 

„złodziejem czasu”, w jeszcze większym stopniu niŜ  inne media. 

Sieć słuŜy nie tylko do porozumiewania się w celach szlachetnych ale równieŜ 

przestępczych.  Istnieje w zasadzie poza prawem i kontrolą. Korzystanie z Internetu 

jest zajęciem indywidualnym, a to często prowadzi do kontaktów o specyficznym 

charakterze. Niekiedy, gdy osamotnieni szukamy wsparcia, przyjaciela po drugiej 

stronie szklanego ekranu, nieświadomi nawiązujemy znajomość np.  z członkiem 

sekty, pedofilem itp. 

Młodzi ludzie poruszający się po Sieci znajdują w niej nie tylko poŜyteczne 

informacje. MoŜna się tu natknąć takŜe na treści nieprawdziwe, wulgarne, 

pornograficzne. Jest wiele przemocy.  Wszystko to wpływa negatywnie na młodego 



odbiorcę. Częste korzystanie z pornografii zakłóca rozwój psychospołeczny 

i zwiększa ryzyko zachowań dewiacyjnych. Podobny jest wpływ gier komputerowych, 

których większość nasycona jest agresją. 

Przytoczone 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. 

 

Podsumowanie 

 Internet stał się wszechstronnym medium wykorzystywanym w kaŜdej 

dziedzinie Ŝycia. Ogólnodostępność i anonimowość Internetu powoduje, Ŝe w duŜej 

mierze wpływa na zainteresowania młodzieŜy, budzi poczucie przynaleŜności do 

społeczności informacyjnej oraz rozwija swobodną komunikację. Jest to wynalazek, 

który z pewnością otwiera nowe moŜliwości, ale niesie teŜ zagroŜenia: psychiczne, 

fizyczne, moralne, społeczne i intelektualne. Świadomość ich istnie nianie powinna 

jednak przesłaniać moŜliwości Internetu, ale zapobiegać tym negatywnym 

następstwom. 

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

rozróŜniać fikcję od rzeczywistości. Rolą rodziców i nauczycieli jest wskazanie 

kierunku, wspieranie dzieci i młodzieŜy w procesie samodzielnego zdobywania 

wiedzy, informacji, pomoc w ocenie oraz wartościowaniu rzeczywistości.  

W ramach zajęć informatycznych uczniowie powinni nie tylko uczyć się obsługi 

i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, ale przede wszystkim 

mądrego wykorzystywania tego nowego środka dydaktycznego. Konieczne jest 

zwrócenie uwagi na edukację medialną, nauczenie młodzieŜy właściwego 

korzystania z mediów elektronicznych, w tym Internetu.  NaleŜy apelować o rozwagę 

w momencie, w którym widzimy zagroŜenia.    
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