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Abstract 

In order to stop the digital exclusion of the Polish society, it is vital to invest in people and educational 

systems. It is education what prepares citizens who are to inform, communicate and learn with the use of 

ICT. Therefore it is important to acquire ICT skills in the formal, non-formal and informal way. The 

article attempts to answer the following research problems: Which are the key skills necessary to live in 

the information society? How is ICT used in schools in Europe? What supports the development of adult 

computer education in the local communities? 

Wprowadzenie 

Zmiany gospodarcze spowodowane postępem naukowo-technicznym wywierają wpływ na 
strukturę kompetencji społecznych i zawodowych. Kompetencje te są szczególnego rodzaju kapitałem, 
który doskonalony umożliwia osobom sprostanie wyzwaniom, jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość 
społeczna i gospodarcza. Nowoczesne technologie rozwijają wszystkie dziedziny pracy i życia, przez co 
stają się ważnym narzędziem nauki wpływającym na edukację jako system kształcenia obywateli, 
komunikacji, a przede wszystkim upowszechniają i zarządzają informacją. Budowa społeczeństwa 
informacyjnego związana jest z nabywaniem przez obywateli nowych umiejętności posługiwania się w 
życiu codziennym technologiami informacyjnymi. W pracach m.in. profesorów R. Pachocińskiego

1
 i 

M.M. Sysły
2
 podkreślane są relację pomiędzy technologią i człowiekiem, w której zawarte są określone 

zdolności, predyspozycje oraz procesy dyskursywne. Wskazane jest więc uczenie się w różnych formach 
przez całe życie, co wpływa na rozwój określonych kompetencji w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

Powstrzymanie wykluczenia cyfrowego polskiego społeczeństwa wiąże się przede wszystkim z 
inwestowaniem w ludzi i systemy edukacyjne. To edukacja ma za zadanie przygotować obywateli, 
którzy będą się informować, komunikować i uczyć się z wykorzystaniem technik informacyjno-
komunikacyjnych. Dlatego ważne jest nabywanie umiejętności informatycznych w systemie 
formalnym oraz nieformalnym i pozaformalnym.  

Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 
 Jakie umiejętności kluczowe są potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym? 
 Jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w szkołach w Europie? 
 Jak wspierany jest rozwój edukacji informatycznej dorosłych w społecznościach lokalnych? 
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Wiele dokumentów strategicznych krajowych i Wspólnotowych przedstawia i określa znaczenie 
rozwoju technik i narzędzi informatycznych i ich roli w edukacji. W marcu 2010 r. Komisja Europejska 
przedstawiła Strategię Europa 2020

3
 zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować unijną 

gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. W strategii Europa 2020 nakreślono wizję 
wysokiego poziomu zatrudnienia, zrównoważonej gospodarki, wydajności i spójności społecznej, która 
ma zostać osiągnięta poprzez konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym.  

Europejska Agenda Cyfrowa (Digital Agenda for Europe
4
) jest jedną z siedmiu flagowych 

inicjatyw Strategii Europa 2020. Jej zadaniem jest określenie głównej roli, jaką muszą odegrać 
technologie informacyjno-komunikacyjne, jeżeli Europa chce osiągnąć ambitne cele do roku 2020. 

 
Rys. 1. Procent osób w wieku 16–74 lat z wysokimi 

umiejętnościami komputerowymi w państwach UE, 2009 r. 

Źródło: Perspektywa uczenia się przez całe życie, Projekt dokumentu strategicznego przyjęty 4 lutego 2011 r. 

przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, MEN 

2011, str. 27. 
 

W spójności z dyrektywami Unii Europejskiej pozostają opracowywane krajowe dokumenty i 

strategie uwzględniające wspieranie obszarów wymagających szczególnej interwencji, m.in. 

kształcenie młodych dorosłych i wejście na rynek pracy, uczenie się dorosłych wobec ich kariery 

zawodowej, edukacja seniorów dla utrzymania ich aktywności. W dokumencie Perspektywa uczenia 

się przez całe życie, Projekt dokumentu strategicznego przyjęty 4 lutego 2011 r. przez 

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji 

przedstawiono cele kompleksowego i spójnego podejścia do uczenia się, w tym korzystania z wielu 

miejsc i form uczenia się oraz podkreślono organizowanie kształcenia i szkolenia pod kątem 

indywidualnych potrzeb osób zdobywających nową wiedzę. W dokumencie zwrócono uwagę na 

wartość wskaźników dotyczących umiejętności komputerowych i internetowych osób w wieku 16–74 

lat. Jak przedstawia rys. 1, Polska zajmuje niską pozycję wśród krajów UE. Potwierdzeniem tak 

słabego wyniku jest wskaźnik opanowania 5 lub 6 umiejętności komputerowych. Do 6 podstawowych 

umiejętności komputerowych zaliczamy:   

1) kopiowanie i przenoszenie pliku lub folderu;  

2) używanie funkcji kopiowania lub wklejania do duplikowania lub przenoszenia informacji w 

dokumencie;  

3) używanie podstawowych formuł arytmetycznych w arkuszach kalkulacyjnych;  

4) kompresowanie plików;  

5) podłączanie i instalowanie nowych urządzeń, np. drukarek, modemów;  

6) pisanie programu komputerowego, używając specjalistycznego języka programowego
5
. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

w procesie dydaktycznym w szkolnictwie europejskim  
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Raport Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych w szkołach w Europie
6
 przedstawia tło rozwoju nowych technik i narzędzi 

informatycznych (sieci, sprzęt, oprogramowanie) w edukacji oraz strategie związane ze szkoleniem 

nauczycieli w tym zakresie. Raport opracowany przez sieć Eurydice przedstawia ewolucję używania 

ICT w edukacji oraz zmiany, jakie zaszły w poszczególnych krajach, koncentrując się na 

innowacyjnych metodach i treściach dydaktycznych, procesach ewaluacji oraz nabywaniu 

niezbędnych umiejętności potrzebnych, aby funkcjonować w XXI wieku. Dane w Raporcie 

opracowane zostały na podstawie wskaźników Eurostatu (Statystyki społeczeństwa informacyjnego i 

kont krajowych, 2010) oraz wynikach Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki 

i Nauk Przyrodniczych 2007 (TIMSS) i Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów 2009 (PISA). 

Przytaczane dane formułują obraz populacji (uczniów i nauczycieli) wykorzystujących multimedia w 

szkole i poza nią. 

Komisja Europejska wysoko umieściła biegłość cyfrową jako wynik nauczania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych w programach dydaktycznych dla szkół.  

 

 
 

Rys. 2. Szczegółowe cele nauczania ICT w dokumentach strategicznych 

dla szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół średnich (ISCED 1, 2 i 3), 2009/10 

Źródło: Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w szkołach w Europie. Wydanie 2011. EACEA, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2011, s. 39. 

W dokumentach strategicznych państw UE związanych z kształceniem w zakresie ICT najczęściej 

wymieniane cele nauczania to: obsługa komputera, wyszukiwanie informacji i używanie aplikacji 

biurowych. Najrzadziej w systemach edukacyjnych Wspólnoty wymieniane są cele związane z 

używaniem urządzeń mobilnych i rozwojem umiejętności programowania. Szczegółowe cele nauczania 

w dokumentach strategicznych przedstawia rys. 2. Przytoczone cele związane z nauką ICT znajdują się 

często w dokumentach strategicznych dla szkół średnich (dotyczy to m.in. Polski). Stosunkowo rzadko 

uwzględniane są te wyniki nauczania w przypadku szkół podstawowych. Sporadycznie na poziomie 

podstawowym występuje używanie urządzeń mobilnych. 

W państwach europejskich zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich zaleca się kilka 

innowacyjnych metod nauczania z zastosowaniem ICT. Wśród tych metod możemy wymienić: 

 nauczanie zindywidualizowane – nauczyciele przystosowują proces dydaktyczny do 

indywidualnego poziomu umiejętności i potrzeb uczniów,  

 nauczanie spersonalizowane – proces dydaktyczny przebiega w sposób odpowiedni dla  

pochodzenia społecznego, doświadczeń i zainteresowań ucznia, 
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 działania oparte na projektach – zaangażowanie uczniów w prace trwające tydzień lub dłużej w 

rozwiązywanie problemów lub udzielenie odpowiedzi na pytania, 

 dociekanie naukowe – związane m.in. z obserwacją, wykonywaniem eksperymentów, stawianiem 

hipotez. 

Większość państw UE zalecających w oficjalnych dokumentach innowacyjne metody 

dydaktyczne wykorzystujące ICT stosuje również wsparcie dla szkół oraz nauczycieli związane z 

pomocą we wdrażaniu nowych metod dydaktycznych. Mało popularne jest w państwach UE nauczanie 

przez Internet z wykorzystaniem technologii internetowej. Jak podaje Raport (Kluczowe dane …, 

2011) mniej niż połowa państw korzysta z nauczania przez Internet. 

W promowaniu wykorzystania sprzętu i oprogramowania ICT w procesie dydaktycznym przez 

nauczycieli państwa UE zalecają używanie infrastruktury ICT (komputerów, projektorów lub 

rzutników, DVD, wideo, telewizji, kamer, tablic). Niewiele państw sugeruje, aby włączyć w 

przestrzeń dydaktyczną urządzenia mobilne i czytniki e-booków. Państwa, które zalecają rozwiązania 

ICT w dydaktyce zapewniają również wsparcie w tym procesie. W Belgii, Hiszpanii, Słowacji i Turcji 

nie ma oficjalnych zaleceń, mimo to nauczycielom i szkołom udziela się pomocy w zakresie 

stosowania różnego rodzaju narzędzi ICT. W polskich dokumentach strategicznych zaleca się 

używanie technologii ICT oraz zapewnia się wsparcie dla nauczycieli i uczniów. W większości państw 

UE zaleca się określony rodzaj oprogramowania używanego w procesie dydaktycznym, do którego 

zaliczamy: ogólne aplikacje biurowe (edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne), oprogramowanie 

instruktażowe, aplikacje multimedialne, komputerowe gry dydaktyczne, zasoby cyfrowe (np. 

encyklopedie i słowniki) aplikacje multimedialne, komputerowe gry dydaktyczne oraz 

oprogramowanie komunikacyjne (e-mail, chat, fora dyskusyjne). 

W Raporcie podkreślono, iż efektywne wykorzystanie ICT przez nauczycieli w przekształcaniu i 

wspieraniu dydaktyki uwarunkowane jest strategią danego kraju, polityką szkoły, dostępnością i 

dostępem do zasobów, szkoleniem ICT lub własnymi poglądami związanymi z kształceniem. Zalecenia 

w dokumentach strategicznych dotyczących stosowania ICT przez kadrę dydaktyczną na różnych 

poziomach kształcenia są podobne do zaleceń kierowanych również do uczniów. Kompetencje w 

zakresie umiejętności ICT w szkołach ocenia się za pomocą testów teoretycznych, praktycznych lub 

oceniania opartego na projektach. Z analizy danych w Raporcie wynika, że dwadzieścia siedem państw 

sprawdza w szkołach te kompetencje, natomiast siedem nie ocenia. Testy sprawdzające poziom 

opanowania wiedzy są zróżnicowane i bardziej powszechne w szkołach średnich niż podstawowych. 

Ocenianie oparte na projektach występuje w Bułgarii, Niemczech i na Cyprze, a testy praktyczne w 

Turcji. Na wszystkich poziomach kształcenia i w trzech formach testowanie przeprowadzone jest w 

Republice Czeskiej, Hiszpanii, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (Anglia i Irlandia Północna).  

Otwarte innowacyjne szkolenie w społecznościach lokalnych 

– studia przypadków 

Europejska Agenda Cyfrowa podkreśla, iż Europa w coraz większym stopniu odczuwa braki w 

zakresie profesjonalnych umiejętności informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Te braki powodują, że wielu obywateli nie ma dostępu 

do cyfrowego społeczeństwa i gospodarki. Z tego powodu tak ważne są krajowe, a coraz częściej 

lokalne inicjatywy podejmowane w krajach UE w celu podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych, 

szczególnie na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poniżej zaprezentowano wybrane 

studia przypadków wspierania rozwoju edukacji informatycznej i zwiększania dostępu do technologii 

informacyjno-komunikacyjnych.  

Lokalną inicjatywą związaną z budową społeczeństwa opartego na wiedzy w powiecie 

zwoleńskim był zrealizowany projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego. Celem projektu było 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 180 gospodarstw domowych na terenie powiatu 

zwoleńskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność bądź 

niekorzystną sytuację materialną poprzez zapewnienie im w okresie październik 2010 – grudzień 2012 

sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w 

Zwoleniu, administratorem Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA przy udziale samorządów 

gminnych w Zwoleniu, Policznej, Przytyku, Kazanowie, Tczowie. 



Główne działanie w realizacji celów projektu skupiało się m.in. na wyposażeniu 180 gospodarstw 

domowych w zestaw drukarka i laptop z dostępem do Internetu oraz szkolenia z e-kompetencji dla 

uczestników projektu. Osobom niepełnosprawnym ułatwiono korzystanie z Internetu poprzez nabycie 

odpowiednich urządzeń umożliwiających im obsługę komputera. Beneficjentom projektu zapewniono 

również wsparcie poprzez usługi serwisowe.  

W projekcie przyjęto ideę otwartego innowacyjnego szkolenia stacjonarnego i na odległość. 

Materiały metodyczne wyjaśniały nauczycielom i uczestnikom kursu idee, organizacje i treści 

kształcenia, które zakładały samodzielne opracowanie zadań i wymuszały posługiwanie się 

komputerem połączonym z Internetem. Dla osób, które na tle grupy reprezentowały większe 

doświadczenie w pracy na komputerze przygotowano dodatkowe szkolenia w grypie „Talenty”. W tej 

grupie tematyka kursu dotyczyła m.in.: generowania treści internetowych (strony html, portale) i 

opracowywania serwisów internetowych w oparciu o technologie CMS. Uczestnicy kursu e-learningo-

wego za pomocą komunikatora Skype mogli w czasie rzeczywistym (synchronicznym) uzyskać 

wskazówki i informacje od wykładowcy na temat realizowanych ćwiczeń. Wykonane prace za 

pomocą poczty e-mail mogli przesłać do prowadzącego zajęcia (kontakt asynchroniczny). Poniżej 

zaprezentowano wybrane studia przypadków wspierania rozwoju edukacji informatycznej i 

zwiększania dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych programu Partnerstwo dla 

społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu 

zwoleńskiego (eInclusion 2010–2011) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

Celem stacjonarnego kursu Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem było doskonalenie 

i rozwijanie umiejętności z zakresu bezpiecznego użytkowania komputerów i stosowania podstawowych 

aplikacji komputerowych, w tym również korzystania z usług sieci Internet. W założeniach 

dydaktycznych kursu e-learningowego Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem 

przygotowano e-learningowy pakiet dydaktyczny. Składał się on z zestawu ćwiczeń do samodzielnego 

wykonania oraz materiałów dydaktycznych w formie wskazówek, instruktażu, demonstracji, opisów, 

przykładowych rozwiązań zaproponowanych zadań. Do obowiązku uczestnika kursu on-line z podstaw 

obsługi komputera należało samodzielne wykonanie przynajmniej połowy ćwiczeń (min. 8 zadań) 

znajdujących się w zestawie i przesłanie ich do wykładowcy. Podczas wykonywania zadań uczestnicy 

mieli obowiązek przeprowadzenia e-kon-sultacji z wykładowcą. Po zakończeniu tego kursu uczestnicy 

potrafili m.in.: 

 wykorzystać sieć Internet w samokształceniu i doskonaleniu umiejętności komputerowych,  

 redagować tekst w edytorze Word,  

 wstawiać grafikę do dokumentu,  

 wyszukiwać informacje w Internecie, 

 podłączyć drukarkę, 

 stosować narzędzia diagnostyczne systemu komputerowego, 

 konfigurować program antywirusowy, 

 aktualizować system, 

 obsługiwać komunikator i pocztę internetową. 

Po przeprowadzeniu ewaluacji końcowej zajęć stwierdzono, że wszystkie cele szkolenia zostały 

osiągnięte, program zajęć był interesujący i zdecydowanie zaspokoił potrzeby uczestników, praca 

wykładowców została oceniona wysoko (bardzo dobrze), kursanci nie zmieniliby nic w kursie, zajęcia 

zostały ocenione między 4 a 5 (w skali 

5-stopniowej), zdobyte umiejętności na kursie uczestnicy wykorzystają w dalszej nauce z 

komputerem. Sprawdzian końcowy potwierdził nabyte w czasie kursu umiejętności, wszyscy 

otrzymali oceną pozytywną.  

Kurs e-Społeczeństwo zarówno w postaci stacjonarnej, jak i e-learningowej miał na celu 

uzyskanie i utrwalenie umiejętności komputerowych, internetowych w zakresie e-learningu, e-pracy, 

e-usług, zakupów, banków, e-administracji. W procesie zajęć stacjonarnych słuchacze zapoznali się z 

praktyczną realizacją aplikacji tematycznych. W procesie zajęć e-learningowych – on-line słuchacze 

przedstawili samodzielnie opracowane zadania domowe z konsultacjami. Również w tym kursie e-

learningowym przygotowano pakiet dydaktyczny z zestawem ćwiczeń do samodzielnego wykonania 

(min. 8) oraz materiały dydaktyczne. Po zakończeniu kursu uczestnicy potrafili m.in.: 

 wykorzystać sieć Internet w samokształceniu i doskonaleniu umiejętności komputerowych 

z wykorzystaniem e-learningu, 



 przeprowadzić symulację obsługi internetowego konta bankowego, 

 dokonywać symulacji zakupów przez Internet, 

 wyszukiwać dane administracyjne, wykorzystując Internet, 

W podsumowaniu kursu na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów stwierdzono, że 

uczestnik potrafi m.in.: wyszukiwać lekcje on-line, wypełniać interaktywne testy z przedmiotów 

szkolnych, korzystać z informacji zamieszczonych na portalach edukacyjnych, dokonywać zakupów w 

Internecie (analiza: cenowa, parametryczna oraz opinii kupowanych rzeczy), analizować 

sprzedających w Internecie, posługiwać się wyszukiwarkami Internetowymi na określone grupy 

produktów, wykonywać symulacje na rachunkach bankowych, wyszukiwać informacje 

zamieszczonych na portalach samorządowych (np. formularze dokumentów, informacje na temat 

instytucji, organizacji i ważniejszych placówek znajdujących się na terenie miasta oraz atrakcji 

turystycznych), korzystać z Platformy e-Usług Publicznych na stronie powiatu zwoleńskiego, 

przesyłać duże pliki z użyciem narzędzi internetowych, publikować treści w Internecie na przykładzie 

blogów.  

W ewaluacji końcowej stwierdzono, że program zajęć był interesujący i zaspokoił potrzeby 

uczestników, praca wykładowcy została oceniona bardzo dobrze, kursanci nie zmieniliby nic w kursie, 

zajęcia oceniono między 4 a 5 (w skali 5 stopniowej), zdobyte umiejętności na kursie będą przydatne 

(„zdecydowanie tak”). Etap końcowy stanowił sprawdzian postępów z czterech modułów 

realizowanych na kursie, który potwierdził nabyte przez uczestników kursu umiejętności.  

Podsumowanie 

Wykorzystanie ICT w sposób skuteczny i integralny w procesie dydaktycznym (formalnym i 

pozaformalnym) wymaga przede wszystkim obserwacji i ewaluacji samego procesu. Przy 

projektowaniu celów, treści, metod i form organizacyjnych należy również zwrócić uwagę na to, iż 

uzyskanie wiedzy przez uczącego się według schematu poznawczego ma charakter procesu 

konstruktywistycznego. Media cyfrowe to narzędzia pobudzające aktywność intelektualną, kształtujące 

umiejętności kognitywne
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 wzmacniające naturalny proces przetwarzania wiadomości przez człowieka.  

Lokalne inicjatywy związane z budową społeczeństwa informacyjnego wiążą nadzieje 

zwiększenia wykorzystania sprzętu komputerowego oraz udostępniania nabytej wiedzy, np. rodzinie. 

Przeprowadzone szkolenia wypływają na podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji, służą też 

utrzymywaniu kontaktów środowiskowych z wykorzystaniem komunikatorów i poczty internetowej. 

Prowadzenie konsultacji, nadzór nad procesem kształcenia e-learning, motywowanie uczestników do 

uczestnictwa w szkoleniu, sprawdzenie poprawności realizowanych ćwiczeń to elementy, które 

wpływają na efektywność zdobywania nowej wiedzy w społecznościach zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym. 

Ważne jest, aby zachęcać do eksperymentowania z ICT oraz do oceny skuteczności używanych 

metod dydaktycznych. W stosowaniu technik informacyjno-komunika-cyjnych przez wykładowców 

ważnym elementem jest też wzajemna współpraca oraz możliwość wymiany doświadczeń i 

pomysłów.  
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