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SŁOWO WSTĘPNE

Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter prze-
glądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska. 
Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią 
pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się 
kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk 
Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką proble-
matykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.

Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące 
problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych techno-
logii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych 
z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przed-
stawicieli nauk prawnych.

Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długotermi-
nowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne 
dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku 
dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali 
makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są 
źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwró-
cono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się 
zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów 
o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw 
działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksy-
malizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych 
różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono 
także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów. 
Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit 
w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza 
artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.

Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje 
problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu 
dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie, 
że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest 
jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza 
realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. 
Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz 
rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu 
cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie ba-
dań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych 



nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł 
traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimo-
wość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby 
prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że 
młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji 
ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyber-
przestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działa-
nia edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym 
poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami, 
na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule 
przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych 
przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł 
w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych 
analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz 
częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania 
analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule 
szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego 
z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł roz-
patruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem 
się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych. 
Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym 
rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu 
pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występu-
jących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę 
funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały 
się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do 
wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego 
struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk 
między organizacjami przestępczymi.

Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith 
dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komi-
tetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr. 
Pavel Procházka, PhD.

Mariusz Zieliński



Waldemar Grądzki

CYFROWA DYDAKTYKA SZANSĄ NOWEJ EDUKACJI

Streszczenie: Używane obecnie dość powszechnie pojęcie „Cyfrowa szkoła” jest synonimem 
nowoczesnego podejścia do procesu dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów, ale także 
szerokim i wieloaspektowym ujęciem problematyki związanej z coraz powszechniejszym wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. Badania prowadzone 
przez autora na terenie województw Polski Wschodniej w latach 2012–2014, a dotyczące kom-
petencji medialnych nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych wykazały, 
że systematycznie rośnie wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym, 
ale jest to proces niezwykle u nas powolny i odstający od standardów w rozwiniętych gospo-
darkach światowych. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że znaczący odsetek polskich 
szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest jeszcze przygotowany do powszechnego 
wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza realne zagrożenia dla tworzenia równych szans 
edukacyjnych wszystkich dzieci. Przedmiotem rozważań uczyniono zagadnienie dotyczące 
sposobów zdynamizowania działań na rzecz rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wpro-
wadzenia powszechnego procesu cyfryzacji dydaktyki szkolnej. 

Słowa kluczowe: cyfrowa dydaktyka, elektroniczne zasoby edukacyjne, chmura edukacyjna. 

DIGITAL DIDACTICS  – THE CHANCE OF THE NEW EDUCATION

Summary: Currently quite commonly used term “Digital school” is a synonym to modern 
approach to didactic process with usage of multimedia, but also to a wide and multi-aspect 
recognition of issues related to more and more common use of TIK in schools. Research con-
ducted by the author in provinces of Eastern Poland in years 2012–2014, concerning media 
competences of teachers in the context of digitization process in primary schools education 
showed  systematical growth in usage of computer tools in the teaching process, but for us it is 
a process unusually slow, falling behind the standards of developed world economies. The basic 
thesis of article is that a significant percentage of Polish primary schools in Eastern Poland is not 
yet ready for widespread implementation of digital teaching, which poses a real threat to create 
equal educational chances for all children. The subject of discussion was made on the issue of 
boosting actions for the development of the student in the context of the implementation of 
the universal process of the digitization of school didactics.

Keywords: digital didactics, electronic educational stores, educational cloud.

1 . WSTĘP

Zapewnienie powszechności dostępu do elektronicznych usług publicznych i 
zasobów sieciowych, w tym treści edukacyjnych, stanowi nie tylko obszar nowych 
wyzwań dla europejskich rządów, ale jest także tematem analiz w zakresie faktycz-
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nych i różnorodnych zagrożeń. Szczególne miejsce zajmuje tu tematyka zagrożeń 
młodego pokolenia, wynikająca z niekontrolowanego dostępu do sieci Internet 
oraz rosnącego uzależnienia od dostępu do mediów. Analizowany obszar badawczy 
dotyczący kolejnych prób wsparcia procesu dydaktycznego nowymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) jest szczególnie interesujący w zakresie 
występujących różnic w postrzeganiu zagrożeń jakie stwarza „cyfrowa przestrzeń” 
dla dzieci i młodzieży.

Cyfryzacja polskich szkół jest już od kilku lat procesem ciągłym, ale nierów-
nomiernym i dość powolnym w stosunku do innych państw europejskich. Brak 
jednolitego programu (strategii) wdrożenia podstaw cyfrowej szkoły oraz określe-
nia celów i struktur docelowych powoduje, że proces ten jest dość przypadkowy 
i chaotyczny. Nierównomierność działań w skali kraju powoduje, że uczniowie 
niektórych województw (np. wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego) będą 
mieli już wkrótce znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Szczególnie 
stanie się to widoczne w stosunku do rówieśników z pozostałej części Polski, gdyż 
powszechny dostęp do elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz umiejętność 
ich praktycznego wykorzystania będą powodowały pogłębiające się różnice spo-
łeczne, w tym różnice wynikające z braku włączenia (e-Inclusion) do społeczeństwa 
wiedzy i korzystania z elektronicznych usług, różnych form pracy zdalnej oraz 
możliwości kształcenia na odległość. Dostęp do zasobów cyfrowych, w tym tzw. 
„Chmury edukacyjnej”, staje się nową jakością dynamicznego rozwoju społecznego 
i gospodarczego nie tylko w skali coraz bardziej zacofanej technologicznie Europy, 
ale jest wyzwaniem dla wyrównania szans edukacyjnych we współczesnym świecie. 

Kompetencje współczesnego nauczyciela odgrywają zasadniczą rolę w procesie 
przekazywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw wychowanków.  
W dobie wszechobecnej cyfryzacji otaczającego nas świata, szczególnego znaczenia 
nabrały kompetencje medialne, gdyż dzięki nim nauczyciel może przekazywać 
swą wiedzę w sposób niezwykle sugestywny i intensywny (przekaz tekstu, obrazu, 
dźwięku, animacji). Uczniowie funkcjonują dziś w tak zwanej „kulturze obrazko-
wej” i oczekują podawania im wiedzy w przystępnej formie, a właśnie zastosowa-
nie multimediów w edukacji pozytywnie wpływa na zmianę sposobu nauczania i 
uwzględnia ich potrzeby. Forma przekazu wiedzy ma też istotne znaczenie dlaogól-
nego poziomu wykształcenia uczniów, jako przyszłych członków społeczeństwa. 

Wykorzystywana w procesie kształcenia technologia informacyjno-komuni-
kacyjna (TIK) rozwija się w sposób niezwykle intensywny, przechodząc obecnie 
w fazę pełnej mobilności, zarówno w zakresie urządzeń technicznych, jak też 
możliwości dostępu do olbrzymich zasobów wiedzy w każdym miejscu i czasie. 
To właśnie powoduje, że współcześni nauczyciele powinni w sposób ciągły inten-
sywnie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Także szkoła jako instytucja, 
aby w maksymalnym stopniu sprostać potrzebom „Cyfrowej szkoły”, wymaga 
zmian w zakresie organizacji nauki (procesu dydaktycznego) i jej wyposażenia 
technicznego.
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W prowadzonych przez autora badaniach terenowych, w 32 szkołach podstawo-
wych Polski Wschodniej, uczestniczyło 313 osób. Badania zostały przeprowadzone 
w latach 2012–2014, a wzięło w nim udział: 262 nauczycieli, 36 pracowników kadry 
kierowniczej szkół oraz 15 nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia 
nauczycieli (ODN) i pracowników nadzoru pedagogicznego z kuratoriów oświaty. 
Badania przeprowadzono przy zachowaniu parytetu ok. 50% szkół uczestniczących 
w programie MEN „Cyfrowa szkoła” (14 szkół – 44%) oraz ok. 50% w nim nie 
uczestniczących (18 szkół – 56%).

W przyjętych założeniach badawczych określono, że przedmiotem badań były 
kompetencje medialne nauczycieli, a także stopień gotowości szkół podstawowych 
do powszechnego wdrożenia cyfryzacji procesu nauczania. W związku z tym, za 
główny teoretyczny cel badań przyjęto poznanie zakresu kompetencji medialnych 
nauczycieli w kontekście cyfryzacji szkół podstawowych. Określono także cele 
szczegółowe badań, do których należały:
1. diagnoza obecnego zakresu kompetencji medialnych nauczycieli szkół pod-

stawowych,
2. diagnoza stanu przygotowania szkół podstawowych do wprowadzenia „Cyfro-

wej szkoły”,
3. określenie możliwości i potrzeb dotyczących doskonalenia kompetencji me-

dialnych nauczycieli celem wprowadzenia „Cyfrowej szkoły”,
4. zdefiniowanie warunków umożliwiających przygotowanie szkół do wprowa-

dzenia „Cyfrowej szkoły”.
Dwa pierwsze cele szczegółowe charakteryzowały stan obecny, a więc miały 

charakter diagnostyczny, a dwa pozostałe – charakter prognostyczny, gdyż starały 
się opisać stan docelowy.

W prowadzonych badaniach posłużono się przyjętym w pedagogice ujęciem 
metodologicznym badań pedagogicznych: krytyczną analizą literatury (część teo-
retyczna) i metodą sondażu diagnostycznego (ankieta, wywiad). W przeprowadzo-
nych badaniach została wykorzystana zarówno triangulacja danych (weryfikacja 
wyników z ankiet obejmujących trzy grupy osób badanych), triangulacja metod 
(krytyczna analiza literatury i dokumentów oraz metoda sondażu diagnostyczne-
go), jak też triangulacja teorii (konstruktywistyczno-kognitywistycznej, racjonal-
nego wyboru oraz ugruntowanej w danych).

Zdiagnozowano obecny zakres kompetencji medialnych nauczycieli i stan 
przygotowania szkół podstawowych do wprowadzenia „Cyfrowej szkoły”. Diagnozy 
dokonano w oparciu o analizę dokumentów i zgromadzone opinie: nauczycieli, 
kadry kierowniczej szkół, nauczycieli uważanych za liderów TIK w swoim śro-
dowisku, nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz 
pracowników nadzoru pedagogicznego z kuratoriów oświaty (zajmujących się 
problematyką rozwoju TIK w szkołach podstawowych). Określono formy i zakres 
wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych oraz ustalono jak często się je sto-
suje. Dokonano analizy preferencji nauczycieli w zakresie rozwoju poszczególnych 
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kompetencji medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie: 
podwyższania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy 
oraz doskonalenia umiejętności językowych, umożliwiających korzystanie z róż-
nych źródeł elektronicznej informacji w języku obcym. Przeanalizowano rodzaje 
uzyskiwanych przez nich kwalifikacji formalnych (certyfikaty, dyplomy), a także 
stopień dostępności i wykorzystania TIK w dydaktyce szkolnej. Określono zakres 
udziału w projektach lokalnych, krajowych i międzynarodowych, dotyczących 
wykorzystywania nowych technologii w edukacji, a także ich rolę w minimalizacji 
zjawiska wykluczenia cyfrowego (e-Inclusion) i przeciwdziałania zagrożeniom 
uczniów w cyberprzestrzeni.

2 . SZANSE JAKIE STWARZA CYFROWA DYDAKTYKA

Media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne są elementem cy-
berprzestrzeni, określanej także mianem świata wirtualnego. Media te umożli-
wiają znacznie szybszy dostęp do elektronicznych zasobów wiedzy, ale też zmianę 
wrażeń zmysłowych i postrzegania świata. Wykorzystują głównie wzrok i słuch 
(multimedia), przez co wpływają na zmianę znaczenia przekazu tekstowego, często 
zastępowanego obrazem statycznym (np. zdjęcie) lub dynamicznym (np. filmem, 
animacją), albo też symulacją komputerową (świat wirtualny). 

Jak zauważa M. Tanaś otaczające nas trzy światy: realny, medialny i wirtualny 
nie tylko kształtują obraz świata otaczającego ze wszech stron ucznia, ale także uczą 
go zarówno zachowań pożądanych, jak też wychowawczo szkodliwych [Tanaś 2005: 
7]. Przekazywane treści ukazują zróżnicowane wartości wychowawcze i moralne 
oraz często wskazują hierarchię ich ważności. Ma to zazwyczaj silny wpływ na 
emocje (przeżycia) ucznia, które z kolei przekładają się na zapamiętywanie przeka-
zywanych treści z gier komputerowych, filmów, audycji radiowych i telewizyjnych, 
innych multimedialnych źródeł.

Należy też pamiętać o podstawowych przyczynach determinujących koniecz-
ność wprowadzenia zmian w dydaktyce szkolnej, do których można  zaliczyć:

 • gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych na świecie, doty-
czący także edukacji dzieci i młodzieży. Wszystkie przodujące dziś gospodarczo 
kraje rozpoczynały swój wzrost gospodarczy od zmian w systemach nauczania 
uwzględniając rozwój TIK, w tym zdalnego nauczania (ang. e-Learning, Blended 
learning). Do przodujących krajów, które wdrożyły powszechnie dostępne elek-
troniczne formy wsparcia procesu dydaktycznego należą: Korea Południowa, 
USA, Indonezja, Indie, a także kraje europejskie: Wielka Brytania, Finlandia, 
Norwegia, Portugalia (Program Magellan), Macedonia. Niektóre kraje, w tym 
znacznie uboższe od Polski, wdrożyły już program „komputer dla każdego 
ucznia” (One Laptop Per Child);

 • występowanie zjawiska „cyfrowych tubylców” (ang. Digital Natives) i „cyfrowych 
emigrantów” (ang. Digital Immigrants). Według M. Prensky’ego [Prensky 2001] 
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„cyfrowi tubylcy” to osoby lubiące dynamiczny przepływ informacji oraz bardzo 
łatwo radzące sobie z jednoczesnym wykonywaniem wielu zadań (procesy równ-
olegle, wielowątkowe). Praca w sieci komputerowej (świecie wirtualnym) jest 
ich naturalnym środowiskiem. Do drugiej grupy, czyli „cyfrowych emigrantów” 
należą według M. Prensky’ego nauczyciele, którzy nie dorastali w otoczeniu 
nowych technologii, gdyż te pojawiały się w ich otoczeniu dość późno (w Polsce 
od połowy lat 80. XX wieku), a dowiadywali się o nich przypadkiem i z różnych 
źródeł. M. Prensky zwraca uwagę nie tylko na różnicę pokoleniową, ale przede 
wszystkim na język, którym posługują się nauczyciele, a który znacznie różni 
się od krótkich komunikatów stosowanych przez uczniów;

 • występujące różnice w jakości kształcenia w szkołach podstawowych 
spowodowane wieloma czynnikami. O zróżnicowanych efektach kształcenia 
świadczą między innymi wyniki sprawdzianu po II etapie edukacyjnym (np. 
przewaga szkół niepublicznych nad publicznymi, szkół miejskich nad szkołami 
wiejskimi) [Chamczyk, Daniel, Miłkowska 2013]. Jedną z przyczyn tego stanu 
może być struktura wiekowa nauczycieli. Niekorzystną sytuację demograficzną 
nauczycieli potęguje fakt, że zaledwie kilka procent z nich to nauczyciele mło-
dego pokolenia, posiadający znaczny poziom wiedzy w zakresie wykorzysty-
wania technik komputerowych, a także umiejętności dotyczące wyszukiwania, 
gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji. Niestety ostatnie badania 
Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) tej właśnie grupy – nauczycieli młodego 
pokolenia wykazały, że także system ich kształcenia pedagogicznego pozostawia 
wiele do życzenia [Walczak 2012]; 

 • występujące trudności w dostępie do elektronicznych źródeł wiedzy (zweryfi-
kowanych i upowszechnionych nieodpłatnie szkołom), w tym e-Podręczników 
i portali edukacyjnych, szczególnie dedykowanych na I i II poziom edukacyjny; 

 • problem braku infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie odczuwalny na 
terenie Polski Wschodniej, który uniemożliwia wręcz przezwyciężenie problemu 
„ostatniej mili”, czyli dostarczenia sygnału szerokopasmowego Internetu do wie-
lu szkół na obszarach wiejskich, a nawet miejsko-wiejskich. Skutkiem jest brak 
możliwości wykorzystania tworzonych obecnie bogatych zasobów edukacyjnych 
(on-line) i  zakupionego przez szkoły mobilnego sprzętu komputerowego. W 
zasadniczy sposób ogranicza to możliwość budowy chociażby zrębów cyfrowej 
dydaktyki na tych terenach, a dotyczy to przecież niemal 1/3 obszarów kraju;

 • występowanie zjawiska niskiej innowacyjności polskiej gospodarki. Za taki stan 
rzeczy pracodawcy obarczają szkoły i nauczycieli, a także politykę oświatową 
państwa (współczesny system szkolnictwa ogólnego i zawodowego, programy 
nauczania skupione na przekazie olbrzymich partii materiału teoretycznego, 
odbiegającego od rzeczywistych potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki kraju). 
Pod względem innowacji w produkcji i gospodarce polskie przedsiębiorstwa 
należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. Według instytucji PRO 
INNO Europe, założonej przez Komisję Europejską do badania rozwoju innowa-
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cyjności, polskie przedsiębiorstwa w 2009 zajmowały 23 miejsce na 27 krajów 
Unii („EU Innovation Union Scoreboard 2011”) [Rybiński 2010].
Podjęcie tematyki dotyczącej cyfryzacji dydaktyki szkolnej, jej szans i zagrożeń 

dla ucznia, uzasadnione jest następującymi przesłankami:
 • cywilizacyjnymi – poprzez powszechność dostępu do informacji, niemal w 
każdym miejscu i czasie, świat stał się „globalną wioską” (ang. global village) 
[Smolski i in. 1999]. Procesy bazujące na teorii społeczeństwa opartego na wiedzy 
(społeczeństwa informacyjnego) [Koyama 1968], są powszechnie akceptowane i 
wdrażane, szczególnie w państwach, które od niedawna (jak Polska) przystąpiły 
do struktur Unii Europejskiej. Dokonująca się na naszych oczach rewolucja 
technologiczna wywiera na całe społeczeństwo olbrzymi wpływ, gdyż doty-
czy nie tylko sfer życia zawodowego (np. telekonferencje, telepraca), ale także 
wdziera się do naszego życia prywatnego (poczta elektroniczna, SMS-y, portale 
społecznościowe, fora dyskusyjne). Przy tak wielkim natłoku informacji (smog 
informacyjny) i wielości oferowanych funkcjonalności przez współczesne mobil-
ne urządzenia komputerowe, współczesny człowiek, a szczególnie dziecko, może 
łatwo się zagubić w tym wirtualnym świecie i od niego uzależnić; 

 • naukowymi – poprzez wzbogacenie, uzupełnienie oraz rozwinięcie teoretycz-
nych orientacji, podstaw i praktyki edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie wdrożenia 
cyfrowych metod wsparcia procesów nauczania i uczenia się. Działania te mają 
na celu rozwój dydaktyki mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, które doprowadzą do bardziej świadomego i krytycznego korzy-
stania z nich przez nauczycieli i uczniów;

 • diagnostycznymi – obejmującymi dość szerokie spectrum badań interdyscypli-
narnych (ilościowych i analiz jakościowych), w szczególności uwzględniające 
specyficzne uwarunkowania szkół (położenie geograficzne, wielkość miejscowo-
ści, motywacje kierownictwa szkół, możliwości techniczne, otoczenie społeczne 
i inne). Wyniki analiz przyczynią się do optymalizacji możliwych wariantów 
wsparcia dydaktyki szkolnej, w oparciu o nowe rozwiązania organizacyjno-tech-
nologiczne (np. mobilność edukacyjna wyrażona w postaci „chmury edukacyj-
nej”), jak też potrzeby edukacyjne samych nauczycieli,

 • profilaktyczno-dydaktycznymi – polegającymi na realizacji zdiagnozowanych 
i  rekomendowanych działań na rzecz rozwoju szerokich, w tym elektronicz-
nych, form kształcenia, a także zasad wykorzystania elektronicznych zasobów 
cyfrowych przez uczniów (darmowy e-Podręcznik, portale edukacyjne, e-Bo-
oki, inne). Ponadto obszar ten dotyczy uświadamiania uczniów i ich rodziców 
(kształtowanie świadomości społecznej) w zakresie zagrożeń płynących z nie-
kontrolowanego dostępu dzieci i młodzieży do otwartych mediów cyfrowych,  
a także grożących im uzależnień. 
Proponowane rozwiązania mogą w istotny sposób uzupełnić tworzenie teore-

tycznych podstaw i praktycznych założeń do realizacji programu „Cyfrowej szkoły”. 
Dotyczy to także integracji środowiska szkolnego i jego otoczenia. 
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3 . OKREŚLENIE SZANS ROZWOJOWYCH UCZNIÓW  
W KONTEKŚCIE WPROWADZANIA CYFROWEJ DYDAKTYKI 

Zagadnienia dotyczące analizy szans i zagrożeń uczniów, w kontekście wpro-
wadzania cyfryzacji dydaktyki szkolnej, powinno się rozpatrywać wieloaspektowo. 

Po pierwsze, należy stwierdzić, że powszechne wprowadzenie elementów cy-
frowej dydaktyki jest olbrzymią szansą dla uczniów i nauczycieli, aby ułatwić prze-
kazywanie wiedzy poprzez wizualizację wielu zagadnień, zabezpieczyć możliwość 
błyskawicznego dotarcia do potrzebnych zasobów wiedzy oraz uatrakcyjnić samą-
formę zajęć szkolnych. Potwierdzeniem tych poglądów są wyniki ostatnich badań, 
które wskazują, że obecny sposób przekazu wiedzy w szkołach jest dla młodego 
pokolenia „cyfrowych tubylców” tak mało atrakcyjny, że wywołuje zjawisko tzw. 
„nudy szkolnej”, która jest częstą przyczyną zniechęcenia do nauki coraz większego 
odsetka uczniów, a sytuacja pogłębia się na kolejnych etapach edukacji szkolnej. 

Po drugie, zagrożenia uczniów w zakresie korzystania z zasobów otwartej cy-
berprzestrzeni wynikają głównie z braku właściwego nadzoru w domach rodzin-
nych uczniów nad sposobami korzystania z komputera oraz czasem przeznacza-
nym na różnego rodzaju gry oraz komunikację na portalach społecznościowych, 
w stosunku do czasu poświęcanego na naukę. Zjawisko uzależnienia od komputera 
jest więc związane głównie z dysproporcją pomiędzy szkołą i domem w zakresie 
nieograniczonego dostępu do sieci. 

Po trzecie, jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 r. zaled-
wie 75,8% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu, a w kolejnych latach 
przyrost ten był zaledwie kilkuprocentowy. Brak możliwości szerokiego włączenia 
obywateli (eInclusion) do społeczności cyfrowej wynika w Polsce nie tyle z braku 
wiedzy i umiejętności korzystania z Internetu, ale z powodu braku infrastruktury 
naziemnej na obszarach mniejszych miast i wsi, co powoduje znaczne różnice w 
dostępie do zasobów wiedzy i możliwości rywalizacji na rynku pracy. Należy przy 
tym pamiętać, że dysproporcje te będą się pogłębiać, jeżeli działania dotyczące 
budowy naziemnej infrastruktury teleinformatycznej będą się nadal opóźniać, a 
mamy na to niestety wiele przykładów. Jednym z nich jest brak zainteresowania 
operatorów telekomunikacyjnych w Polsce stworzeniem infrastruktury radiowe-
go dostępu do zasobów „chmury edukacyjnej”, która mogłaby w znacznej części 
uzupełniać braki sygnału naziemnego i zaspokajać potrzebę szerokopasmowego 
dostępu do zasobów Internetu na obszarach obecnego wykluczenia cyfrowego.
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Tabela 1. Zestawienie szans i zagrożeń wynikających z nadmiernego wykorzystywania  
zasobów Internetu

Zidentyfikowane szanse Zidentyfikowane zagrożenia
1. Portale edukacyjne zabezpiecza-

ją możliwość błyskawicznego 
dotarcia do potrzebnych zaso-
bów wiedzy.

2. TIK ułatwia przyswajanie wie-
dzy uczniom poprzez wizualiza-
cję treści.

3. TIK pomaga uczniom w wyko-
nywaniu zadań o większym stop-
niu złożoności.

4. TIK pomaga w uczeniu dzieci 
z różnymi dysfunkcjami (np. 
z  niepełnosprawnością rucho-
wą).

5. TIK umożliwia edukację po-
przez zabawę (gry edukacyjne).

1. Zaobserwowane przez nauczycieli zaburzenia percep-
cji, ograniczenia zdolności logicznego myślenia, za-
burzenia pamięci, a nawet widoczny wzrost zachowań 
agresywnych spowodowanych nadmiernym korzysta-
niem z komputera i Internetu.

2. Niski stopień uświadamiania uczniów przez nauczycie-
li o zagrożeniach płynących z cyberprzestrzeni, takich 
jak: cyberprzemoc, pornografia, udział w działaniach 
nieformalnych grup i organizacji, w tym o charakterze 
nacjonalistycznym, a nawet przestępczym.

3. Zaobserwowane dość powszechne zjawisko naruszania 
praw autorskich poprzez tzw. ściąganie z sieci muzyki, 
filmów i różnego typu gier, łącznie z łamaniem kodów 
je zabezpieczających.

4. Potwierdzone przez lekarzy diagnozy dotyczące prze-
męczenia wzroku, bóli głowy, schorzeń układu kostne-
go – jako najczęstsze skutki długotrwałego przebywa-
nia przed komputerem.

Źródło: opracowanie własne. 

Reasumując należy zaznaczyć, że celowym byłoby powszechne i pilne wprowa-
dzenie cyfryzacji poprzez doposażenie szkół, na wszystkich poziomach edukacyj-
nych, w mobilny sprzęt komputerowy oraz umożliwienie dostępu nauczycielom 
i uczniom do specjalnie przygotowanych, bezpiecznych elektronicznych zasobów 
edukacyjnych.

4 . CO POWODUJE, ŻE TAK BARDZO RÓŻNI SIĘ ŚWIAT UCZNIA  
W SZKOLE OD „JEGO ŚWIATA” W DOMU

Problem komputeryzacji polskich szkół stopniowo przesuwa obecnie swój 
ciężar ilościowy (dotyczący doposażenia sprzętowego) na wskaźnik jakościowy,  
dotyczący poprawy jakości kształcenia. Następuje to poprzez doposażenie szkół 
w oprogramowanie edukacyjne, dostęp do zdalnych portali edukacyjnych, czy też 
upowszechnianie elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w ramach budowy 
zrębów e-Szkoły. Zwiększa się poprzez to nie tylko poziom merytoryczny kształ-
cenia, ale też znacznie podnosi jego atrakcyjność wśród dzieci i młodzieży. 

Chociaż obecna sytuacja polskich szkół w zakresie technicznego doposażenia 
stanowisk nauczycielskich i uczniowskich pozostawia jeszcze wiele do życzenia, 
to wskazane do realizacji na najbliższe lata strategiczne kierunki są godne pod-
kreślenia. Przyjęcie do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2008 
r. dokumentu: „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 
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2013”, otworzyło nowe perspektywy wdrożeń innowacyjnych m.in. dotyczących 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji polskiej. 

Badania dotyczące wykorzystania komputera i Internetu w dydaktyce szkolnej 
stały się powszechnym elementem wielu projektów edukacyjno-informatycznych. 
Zapleczem teoretycznym tych badań są teorie konstruktywistyczno-kognitywi-
styczne, których przedstawicielem w Polsce jest m.in. B. Siemieniecki [Siemie-
niecki 2007]. Ta nowa dziedzina nauki zajmuje się budową i rozwojem podstaw 
pedagogiki medialnej [Tanaś 2008], w tym zwłaszcza w edukacji. Przedmiotem 
jej badań są media zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe, wykorzystywane w inte-
raktywnym kształceniu, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym w różnych 
formach (e-learning, blended learning, tradycyjnym z użyciem multimediów) 
[Siemieniecki 2002].

Należy jednak podkreślić, że obecne efekty kształcenia dzieci i młodzieży w 
polskich szkołach są coraz powszechniej krytykowane przez różnorodne gremia, 
w tym: pracodawców, polityków, rodziców i bezrobotną młodzież [Raport 2030 
2013]. Krytyczne głosy na temat polskiej edukacji płyną z różnych stron, ale chyba 
najbardziej dramatyczny jest apel polskich przedsiębiorców, którzy dowodzą, że 
cały wieloletni proces nauczania nie jest dostosowany do obecnych wymogów ryn-
ku pracy i staje się bezpośrednią przyczyną braku dynamiki polskiej gospodarki.

Pracodawcy apelują, aby diametralnie zmienić sposób nie samego przekazywa-
nia wiedzy (choć byłby on wszelako bardzo pożądany, gdyby w procesie nauczania 
wykorzystywano nowoczesne technologie), ale głównie chodzi tu o nauczenie sa-
modzielnego, konstruktywnego myślenia, a nie prostego odtwarzania archaicznej 
wiedzy teoretycznej. Postulują m.in. wybieranie przez przedstawicieli biznesu i 
uczelni pożądanych na rynku zawodów, wprowadzenia praktyk zawodowych dla 
każdego wykładowcy co najmniej raz na trzy lata oraz obowiązek akceptacji meto-
dyki nauczania przez pracodawców. Należy przy tym podkreślić, że świat poszedł 
technologicznie daleko naprzód, a zakres przekazywanej w szkole wiedzy i sposób 
tego przekazu bazuje jeszcze na doświadczeniach tradycyjnego (herbartowskiego) 
modelu kształcenia z przełomu XIX i XX wieku. Skoro powszechnie wiadomo, 
że obecnie ilość wiedzy w skali światowej podwaja się średnio co 5 lat, a system 
edukacji bardzo wolno adaptuje tę wiedzę do swoich programów to znaczy, że wy-
datkowane obecnie miliardy złotych na polską oświatę nie przyniosą w przyszłości 
zwrotu z tej inwestycji w postaci dobrze przygotowanego absolwenta, bez strachu 
wchodzącego na bardzo wymagający dziś rynek pracy. 

Zakres podejmowanych obecnie badań europejskich – np. badania Między-
narodowej Oceny Umiejętności Uczniów 2015 (PISA 2015) oraz w Polsce – np. 
badania kompleksowe Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) nad stanem i per-
spektywami szeroko rozumianej edukacji obejmuje wiele aspektów i scenariuszy 
zmian w systemach edukacyjnych na jej wszystkich szczeblach. Badania te pomijają 
natomiast istotny zakres koniecznych jeszcze do podjęcia działań w celu oceny rze-
czywistości szkolnej oraz zgodności z dotychczasowymi teoriami pedagogicznymi, 
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ze szczególnym uwzględnieniem tych teorii, które biorą pod uwagę możliwości 
rozwoju kompetencji ucznia i nauczyciela w oparciu o elektroniczny przekaz treści 
edukacyjnych. Z jednej strony należy zdiagnozować obecny stan przygotowania 
kadry pedagogicznej do wykorzystania multimediów i elektronicznych zasobów 
edukacyjnych oraz ich gotowości do wprowadzenia zmian w zakresie form i metod 
nauczania, a z drugiej strony dokonać diagnozy obecnego wyposażenia szkół w 
kontekście możliwości technicznego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i porów-
nania tego stanu ze standardami europejskimi oraz światowymi w zakresie nowych 
metod kształcenia. W założeniach jest też możliwe wskazanie uwarunkowań, jakie 
leżą u podstaw wprowadzenia w wybranych polskich szkołach indywidualizacji 
kształcenia, umożliwiającego rozwój uczniów nie tylko w zakresie obowiązkowego 
minimum programowego (w tym tzw. „kompetencji kluczowych”), ale także stwo-
rzenia warunków do realizacji idei „równych szans”, a nie tylko „wyrównywania 
szans” uczniów. Pod pojęciem „równych szans” należy rozumieć zarówno pracę z 
uczniem zdolnym, jak też indywidualny tok rozwoju wiedzy i umiejętności każde-
go ucznia zgodny z jego predyspozycjami i oczekiwaniami [Sysło 2011].

Kolejnym krokiem powinna być, postulowana m.in. przez środowiska na-
uczycielskie, diagnoza wykorzystania indywidualnych, elektronicznych środowisk 
kształcenia, w tym realizacji idei „społeczeństwa bez szkoły”, poprzez wykorzysta-
nie najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie rozwoju technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej (TIK), nazywanych „chmurą edukacyjną”. 

5 . CZY ALTERNATYWĄ DLA UCZNIÓW MOŻE BYĆ  
TZW . „CHMURA EDUKACYJNA”?

Pojęcie „chmury obliczeniowej” (ang. cloud computing) jest już na świecie po-
wszechnie znane i coraz częściej wykorzystywane, natomiast pojęcie „chmury edu-
kacyjnej” jest rozwinięciem tegoż pomysłu ukierunkowanego na rozwój mobilnych 
usług edukacyjnych. Podobnie jak „chmura obliczeniowa”, której model oparty 
jest na przetwarzaniu danych w sieci (ang. grid computing), ale w taki sposób, aby 
to przetwarzanie traktowane było jako usługa użyteczności publicznej, tak usługa 
zwana „chmurą edukacyjną” jest rozwinięciem pomysłu gridu szkolnego (realizo-
wanego np. w projektach: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” „eSzkoła Wielkopolska. 
Twórczy uczeń” oraz „eSzkoła Wielkopolska. Twórczy nauczyciel”, „Dolnośląska 
eSzkoła”) na uzyskanie efektu mobilnej edukacji, a więc nie ograniczonej do do-
stępu do zasobów jedynie w wybranych miejscach w szkole i czasami w domu 
(nauczyciela lub ucznia).

Sam termin „chmura obliczeniowa” związany jest z pojęciem wirtualizacji, a 
więc proces widziany od strony usługodawcy oznacza alokację zasobów, współ-
użytkowanie informacji oraz konieczność zapewnienia wysokiej ich dostępno-
ści. Podobne zastosowanie mobilnych usług edukacyjnych, a więc w dowolnym 
miejscu i czasie, przy użyciu przenośnych urządzeń z radiowym dostępem do 
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„chmury edukacyjnej” umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom swobodny 
dostęp (w dowolnym miejscu: w szkole, w domu, w parku, na wycieczce szkolnej) 
do dedykowanego im zasobu edukacyjnego. „Chmura edukacyjna” stanowi więc 
bezpieczne miejsce w sieci, nadzorowane przez zdalnego administratora, który 
strzeże dostępności do określonych zasobów, chroni ucznia przed dostępem do 
treści szkodliwych w sieci, umożliwia nauczycielom kontrolę postępów w nauce 
poszczególnych uczniów, a samym uczniom gromadzenie wszystkich swoich za-
sobów (np. wytworzonych prac i prezentacji – portfolio ucznia) w określonym 
miejscu, ale w dowolnym czasie. Rozwiązanie to wychodzi także naprzeciw po-
stulatom uczniów i nauczycieli, aby uatrakcyjnić dotychczasowe zajęcia poprzez 
wprowadzenie form i metod kształcenia z dostępem do i tak już wykorzystywanych 
przez uczniów technologii (np. czytanie książek z e-booków, oglądanie filmów na 
iPodach). Problemem sygnalizowanym powszechnie jest brak nowych technologii 
sieciowych w szkołach, tablic interaktywnych i ogólnie dostępnych dedykowanych 
do różnych poziomów edukacyjnych bezpłatnych zasobów, takich jak np. e-pod-
ręczniki, e-pomoce dydaktyczne. 

6 . JAKIE SKUTKI SPOŁECZNE NIESIE ZA SOBĄ DALSZE POMIJANIE 
EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII  

W DYDAKTYCE SZKOLNEJ?

W porównaniu do obecnie realizowanych programów rządowych na świecie 
i w Polsce, na rzecz rozbudowy systemu elektronicznej edukacji, wyglądamy bar-
dzo skromnie, a dysproporcje te systematycznie rosną. Podejmowane działania 
Ministerstwa Edukacji Narodowej (we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i 
Administracji) wychodzą tylko częściowo naprzeciw aktualnym potrzebom szkół 
podstawowych w zakresie rozwoju nowych technologii w edukacji, gdyż skala 
podejmowanych działań jest niewielka i dotyczy zaledwie ok. 2% tych szkół. W 
kwietniu 2012 r. został upubliczniony rządowy program rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych pod nazwą: „Cyfrowa Szkoła”. Program ten jeszcze na etapie konsultacji 
społecznych wzbudzał wiele emocji i był wielokrotnie poprawiany.

Program „Cyfrowa Szkoła” przewidywał realizację zadań na rzecz edukacji na 
poziomie kilku obszarów:
1. e-Podręcznik – stworzenie nowoczesnych cyfrowych zasobów edukacyjnych,
2. e-Nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych,
3. e-Szkoła – zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innej 

infrastruktury niezbędnej w cyfrowej edukacji,
4.  e-Uczeń – zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu komputerowego.

Na temat założonego sposobu realizacji tegoż programu pojawiły się bardzo 
krytyczne głosy płynące zarówno ze świata nauki, jak i techniki. Między innymi 
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swoje stanowisko w zakresie możliwości wykorzystania przez uczniów elektro-
nicznych zasobów edukacyjnych na urządzeniach innych niż komputer i laptop 
przedłożyła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Dość istotne zastrzeżenia do tego uzasadnienia przedłożył prof. W. Celary z 
Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
który w swojej prezentacji: Szersze tło darmowego e-Podręcznika, neguje bezpłatne 
udostępnianie treści edukacyjnych na portalach internetowych.

W opinii wielu reformatorów systemu oświaty [Śliwerski 2011] dojrzeliśmy już 
do zmian w systemach edukacji, ale opór wielu środowisk, w tym także nauczyciel-
skich sprawia, że nie dokonano tego dotychczas, choć jest to już wymogiem czasów 
obecnych [Hildebrandt  2010]. Reforma edukacji to obecnie jeden z wiodących 
światowych trendów i nie jest to chwilowa moda, jak stwierdza Ken Robinson, lecz 
dziejowa konieczność. Zmiana wymuszana jest przez dwa czynniki:
a) ekonomię: jak kształcić nasze dzieci w XXI wieku? Obecnie jest to wielkie wy-

zwanie, gdyż nie możemy przewidzieć, w jakim stanie będzie gospodarka pod 
koniec przyszłego tygodnia; 

b) kulturę: jak zachować tożsamość kulturową w erze globalizacji? 
Według Kena Robinsona możliwa jest zmiana paradygmatu edukacji. W jed-

nym ze swoich opracowań stwierdza on: „Współczesne systemy edukacyjne wy-
chodzą na spotkanie przyszłości, proponując działania z przeszłości! Powoduje to 
mentalne wyjście z systemu milionów dzieci, które przestają widzieć sens w chodzeniu 
do szkoły”. 

Na podstawowe pytanie: co należy więc obecnie robić? - wielu ekspertów radzi, 
aby dokonać przełomu w edukacji poprzez podniesienie jej poziomu. Wiadomo 
że nikt nie zamierza obniżać poziomu edukacji, ale wiadomo także, że podsta-
wą kształcenia był model intelektualny, zbudowany na zdolności wnioskowania 
dedukcyjnego i znajomości dzieł autorów klasycznych, a obecne młode pokolenie 
żyje w czasach niezwykle intensywnego oddziaływania bodźców zewnętrznych i 
jest zalewane olbrzymią ilością informacji, które tworzą tzw. „smog informacyjny”, 
powodujący u wielu młodych ludzi zaburzenie funkcji selekcji tych informacji 
na ważne i nieistotne. Są oni bombardowani przez informacje dostarczane przez: 
billboardy reklamowe, setki kanałów telewizyjnych i radiowych, sieć komputerową 
i telefonii komórkowej. Należy przy tym zaznaczyć, że ten przekaz multimedialny 
jest często bardzo interesujący i niezwykle atrakcyjnie dostarczany.

Z wyników przeprowadzonych własnych badań ankietowych, w trakcie i po 
realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” (w latach 2012–2014) wynika, że szkolni 
liderzy TIK, nauczyciele konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz 
wizytatorzy szkolni za największe zagrożenie dla uczniów uznali możliwość nie-
kontrolowanego udziału w grach komputerowych (w tym grach sieciowych z 
wieloma graczami nonstop). Drugą istotną kategorią zdiagnozowanych zagrożeń 
było uzależnienie uczniów od Internetu (72% wskazań), w tym niekontrolowane 
kontakty z rówieśnikami przez portale społecznościowe (59%) i możliwość nieskrę-
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powanego wchodzenia na strony pornograficzne (66%). Wskazywano także inne 
negatywne zjawiska dotyczące kontaktów ze światem wirtualnym, wymieniając 
między innymi: 

 •  brak kontroli dostępu do Internetu w domach uczniów (przez ich rodziców, nie 
zawsze świadomych zagrożeń), 

 • długotrwałe serfowanie po Internecie, w postaci fizycznego i psychicznego 
uszczerbku na zdrowiu (w tym: ogólne pogorszenie stanu zdrowia, skrzywienie 
kręgosłupa, słabszy wzrok), 

 • przejawy cyberprzemocy rówieśniczej. 
Jednocześnie wskazano na czynniki wpływające na to zjawisko, na przykład: 

brak właściwych kontaktów z rodzicami, większe zainteresowanie uczniów tech-
nologią komputerową niż kontaktami osobistymi z rówieśnikami, brak alternatyw-
nych źródeł rozrywki, a także szeroko rozumiany kryzys rodziny, wiary, społeczeń-
stwa, przy braku pozytywnych wzorców osobowych (zanik autorytetu nauczyciela).

7 . PODSUMOWANIE

W zakresie określenia szans i zagrożeń uczniów, jakie niesie powszechność 
wprowadzania elementów cyfrowej dydaktyki, należy podkreślić konieczność 
podążania za trendami światowymi w taki sposób, aby polski system edukacji nie 
okazał się zbyt skostniały i niezdolny do kształcenia uczniów w zakresie dostoso-
wanym do wymogów współczesnego, bardzo elastycznego, rynku pracy. Rynek 
ten z jednej strony potrzebuje pracowników o uniwersalnych kwalifikacjach, a 
z drugiej poszukuje specjalistów w określonych, wąskich specjalizacjach. Należy 
więc uznać, że wprowadzenie cyfryzacji szkół poprzez powszechne doposażenie 
stanowisk nauczycielskich i uczniowskich w mobilny sprzęt komputerowy, umoż-
liwiający kontrolowany dostęp do elektronicznych zasobów edukacyjnych (portale 
edukacyjne, e-Podręczniki, e-booki), powinien w znacznym stopniu przyczynić 
się do wzbogacenia zasobów wiedzy uczniów, uatrakcyjnienia samego przekazu 
wiedzy i umożliwienia wyrównywania szans edukacyjnych bez względu na miejsce 
zamieszkania.

Ważnym elementem wymagającym pilnych zmian w systemie europejskiej, w 
tym polskiej oświaty, jest zwrócenie uwagi na aspekt doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, gdyż jak stwierdzono w komunikacie (IP/12/1233) KE: „[...]reformy te 
muszą być wspierane przez dobrze wyszkolonych, zmotywowanych i przedsiębior-
czych nauczycieli”. Problemem wydaje się jednak niedostateczny zakres szkoleń 
oraz niewłaściwy system motywowania nauczycieli. Szczególnie dotyczy to nauczy-
cieli starszego pokolenia, którzy osiągnęli już stopień nauczyciela dyplomowanego i 
nie są obligatoryjnie zobowiązani do dalszego samodoskonalenia zawodowego. Na 
drugim biegunie znajdują się nauczyciele z niewielkim stażem, którzy co prawda 
mają znacznie lepszą znajomość nowych technologii w edukacji i zdecydowanie 
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wyższy poziom znajomości języków obcych, ale stopień ich przygotowania do 
zawodu nauczyciela pozostawia wiele do życzenia [Walczak 2012: 11]. 

Reasumując, pilną potrzebą wydaje się podjęcie szeroko kontekstowej dyskusji 
na temat zmian form i metod kształcenia w polskiej szkole, tak aby z jednej strony 
uatrakcyjnić sposób przekazywania uczniom coraz większego zasobu wiedzy i 
umiejętności, a z drugiej wyjść naprzeciw rzeczywistym potrzebom rynku pracy.
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