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Streszczenie: W artykule zawarto rozwa-
żania dotyczące wpływu nowoczesnych 
technologii, a przede wszystkim internetu, 
na funkcjonowanie młodych ludzi. Posta-
wiono tezę, że korzystanie z tych techno-
logii przyczynia się zarówno w negatywny, 
jak i pozytywny sposób do rozwoju proce-
sów poznawczych. Internet zaczyna przej-
mować funkcje wychowawcze, dotąd re-
zerwowane dla rodziny i szkoły. Stawia to 

poważne wyzwania społeczeństwu i reflek-
sji naukowej. Aby wpływ wychowawczy 
internetu okazał się pozytywny, koniecz-
ne jest uwzględnienie w nauczaniu i wy-
chowaniu rozwijania wiedzy i umiejętno-
ści metapoznawczych.

Słowa kluczowe: internet, nowoczesne 
technologie, procesy poznawcze, cyfrowe 
otępienie.

WPROWADZENIE

Nowoczesne technologie, będące podstawą błyskawicznego rozprzestrzeniania się in-
ternetu, pojawiły się niedawno, jeśli weźmie się pod uwagę całą historię ludzkości. 
Pierwszą wielką rewolucją, przyczyniającą się do przyrostu informacji, było wynale-
zienie druku, dając dostęp do danych znacznie większej liczbie ludzi. Jednak dopiero 
powszechna dostępność komputerów osobistych oraz internetu sprawiły, że ilość in-
formacji zaczęła przyrastać lawinowo, a jej poznanie w całości przez poszczególne jed-
nostki stało się niemożliwe. Dodatkowo, także dzięki mediom elektronicznym, szyb-
ko postępują procesy globalizacji (por. np. Ledzińska, 2012). Tak jak każda rewolucja, 
ta technologiczna wzbudza nadzieje, ale i rodzi obawy. Jedna z nich dotyczy przejmo-
wania przez internet części funkcji wychowawczych, dotychczas zarezerwowanych dla 
środowiska rodzinnego i szkolnego. Czy wszechobecność internetu w życiu młodego 
pokolenia rzeczywiście wpływa na ich rozwój? Jeśli tak, jaki jest ten wpływ: negatyw-
ny czy pozytywny? I wreszcie: jakie są jego mechanizmy? Z uwagi na zainteresowa-
nia naukowe autorki, tekst koncentruje się przede wszystkim na wpływie korzystania 
z internetu na funkcjonowanie poznawcze, w niewielkim stopniu odwołując się do da-
nych dotyczących funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Jedna z pierwszych publikacji dotycząca internetu ukazała się w 1999 r. (Walla-
ce, 1999) i odnosi się głównie do zagadnień społecznego funkcjonowania w wirtual-
nym świecie. Należy zwrócić uwagę, że nadal łatwiej jest znaleźć prace dotyczące tego 
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aspektu ludzkiego życia niż ewentualnego wpływu nowoczesnych technologii, w tym 
internetu, na funkcjonowanie poznawcze (Castells, 2003, 2007; Van Dijk, 2010). 
Opinia publiczna także bardziej koncentruje uwagę na zagrożeniach dotyczących ży-
cia społecznego i kondycji emocjonalnej, które mogą być skutkiem wszechobecności 
mediów elektronicznych. Pojawiają się jednak coraz częściej dane wskazujące, że ko-
rzystanie z nowoczesnych technologii może wpływać na funkcjonowanie poznawcze. 
Bardzo jednoznaczne stanowisko reprezentuje w tym zakresie Nicholas Carr (2013), 
co widać już w tytule książki Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg czy Man-
fred Spitzer (2012) Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje 
dzieci. Do potencjalnie negatywnych i pozytywnych konsekwencji korzystania z no-
woczesnych technologii dla funkcjonowania poznawczego odniesiono się w  dalszej 
części artykułu.

KONSEKWENCJE POZNAWCZE KORZYSTANIA Z INTERNETU

Powszechnie wymienia się liczne potencjalnie negatywne konsekwencje długotrwałe-
go przebywania w środowisku cyfrowym, takie jak: płytkie przetwarzanie informa-
cji, szybkie przerzucanie uwagi między danymi, małe umiejętności selekcji informacji 
z punktu widzenia ich ważności, trudności w ocenie wiarygodności informacji, utoż-
samianie informacji z wiedzą, wielozadaniowość, czy wreszcie cyfrowe otępienie (por. 
np. Ledzińska, Czerniawska, 2011b; Spitzer, 2012).

Jednocześnie teoretycy i organizatorzy edukacji analizują możliwości wykorzysty-
wania nowoczesnych technologii dla wspomagania procesów uczenia się i nauczania, 
w tym przez przekazywanie treści programowych oraz prowadzenia kursów czy szkoleń 
on-line. Zakładają, że takie działania są korzystne dla nabywania wiedzy i umiejętno-
ści oraz formułują zalecenia praktyczne (Hill, 2003; Petty, 2010; Tanaś, 1997). Aktu-
alnie większość autorów nie pyta o to, czy stosować nowoczesne technologie w eduka-
cji, ale jak czynić to skutecznie (Dinevski, Radovan, 2013; Sijko, 2012). Przez ogólne 
pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych rozumie się technologie kompute-
rowe (sprzęt i  oprogramowanie) i  komunikacyjne, wykorzystujące najnowsze rozwią-
zania elektroniczne (Matusiak, 2011). Różnorodność konkretnych rozwiązań stosowa-
nych w edukacji jest bardzo duża. Autorzy wymieniają: edytory tekstu, oprogramowanie 
do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania pomysłów, narzędzia do zbierania 
i analizy oraz wizualizacji danych, oprogramowanie do komunikacji i współpracy, mul-
timedia edukacyjne, interaktywne aplikacje edukacyjne, bazy danych i zasoby interne-
towe, technologie wyczuwania ruchu (Pitler, Hubbell, Kuhn, 2015).

Odmienną klasyfikację zaproponowała w  swoich badaniach Joanna Piechocka 
(2015), wyróżniając: tablice interaktywne, aplikacje edukacyjne na telefony, webina-
ry, filmy instruktażowe zamieszczane w internecie, szkolenia on-line. Podstawą tego 
podziału są: rodzaj nośnika oraz charakter aktywności odbiorców. Zgodnie z dany-
mi sondażowymi (Batorski, 2009) i statystycznymi (GUS, 2015) sprzed kilku lat zde-
cydowana większość polskiego społeczeństwa posługuje się nowymi technologiami 
i ma dostęp do internetu, a uczniowie i studenci wskazują na częste wykorzystywanie 
komputera do nauki. Bez wątpienia aktualnie te wskaźniki są jeszcze wyższe. Badania 
Piechockiej (2015) wykazały brak różnic w znajomości różnych nowych technologii 
edukacyjnych pomiędzy uczniami liceum i studentami, jednak ta druga grupa dekla-
rowała częstsze z nich korzystanie. Co ciekawe, deklarowana znajomość poszczegól-
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nych technologii znacznie różniła się. Na przykład aplikacje edukacyjne na telefony 
komórkowe zna 95% licealistów i  84,7% studentów, natomiast znajomość webina-
rów zadeklarowało zaledwie 9% licealistów i 24,7% studentów. Również odsetki de-
klarujących korzystanie z  poszczególnych technologii były silnie zróżnicowane. Na 
przykład nie korzystało ze szkoleń on-line 60% licealistów i tylko 24,7% studentów, 
z tablic interaktywnych odpowiednio 21% i 45,9%. Wymienione przykładowo dane 
dodatkowo wspierają tezę o niezwykle szybkich zmianach związanych z rozpowszech-
nianiem się nowych technologii.

W związku z tym jak ważna przestroga brzmią słowa Noama Chomsky’ego (2012, 
s. 37): „W edukacji chodzi o rozwijanie zdolności poszukiwania tego, co istotne, o nie-
ustanną gotowość do pytania, czy jest się na właściwym torze, a nie o to, czy używa 
się komputerów i internetu albo papieru i książek”. O nauczaniu mądrego korzystania 
z internetu napisano w dalszej części.

Jednak wyrażane są także niepokoje dotyczące ewentualnych negatywnych konse-
kwencji długotrwałego korzystania z mediów elektronicznych dla przebiegu i osiągnięć 
w uczeniu się. Na przykład Jomon Paul, Hope M. Baker i Justin D. Cochran (2012), 
którzy przeprowadzili badanie na ten temat wśród studentów, wykazali występowanie 
istotnej negatywnej korelacji między czasem spędzanym w mediach społecznościowych 
a osiągnięciami na studiach. Co ciekawe, studenci cechujący się większym zakresem 
uwagi spędzali mniej czasu w internecie. Możliwe są dwa kierunki zależności: mniejszy 
zakres uwagi promuje dłuższe przebywanie w wirtualnym świecie lub dłuższe przeby-
wanie w wirtualnym świecie negatywnie wpływa na zakres uwagi. Jednak nie wszystkie 
dane pokazują negatywny związek między czasem spędzanym w środowisku cyfrowym 
i funkcjonowaniem uwagi. Niektóre wyniki badań nad osobami grającymi w sieci uka-
zują odmienne zależności, które przytoczono w dalszej części artykułu.

Przyjrzyjmy się wybranym danym empirycznym na temat wpływu korzystania 
z  nowoczesnych technologii na funkcjonowanie poznawcze. Czy korzystanie z  no-
woczesnych technologii wpływa na procesy pamięciowe? Betsy Sparrow, Jenny Liu 
i Daniel Wegner, 2011 (za: Mills, 2016), w serii badań, wykazali wpływ notowania 
na komputerze na pamiętanie treści źródłowych. Na przykład prezentowali uczestni-
kom, studentom, 40 stwierdzeń i informowali o możliwości zapisania ich na kompute-
rze. Część badanych uprzedzano, że pliki zostaną usunięte. Ci uczestnicy zapamiętali 
istotnie więcej niż przekonani, że ich zapiski pozostaną dostępne. Ponadto stwierdzo-
no odwrócenie typowego efektu pamięciowego, jakim są problemy z monitorowaniem 
źródła informacji (por. np. Jagodzińska, 2008). Wcześniejsze badania wykazały, że lu-
dzie na ogół lepiej pamiętają samą informację niż to, skąd ją zdobyli. Natomiast osoby 
notujące na komputerze lepiej pamiętały, w którym pliku mogą znaleźć informację niż 
samą informację. W szerszym rozumieniu można wskazać na korzyści płynące z pa-
mięci transakcyjnej, której istotą jest założenie, że liczne dane nie muszą podlegać in-
dywidualnemu zapamiętywaniu, gdyż można je znaleźć w źródłach zewnętrznych, np. 
u innych osób, w pracach drukowanych lub mediach elektronicznych (Szpunar, 2015). 
Skutki braku pamiętania informacji przy pamiętaniu jej lokalizacji w internecie mo-
gą więc być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do pozytywnych należy zaliczyć 
odciążanie pamięci z wielkiej ilości danych, nierzadko mało przydatnych, z którymi 
ludzie mają do czynienia na co dzień w postaci zalewu informacyjnego. Na problemy 
wynikające z nadprodukcji informacji, w postaci przeżywania stresu informacyjnego, 
zwraca uwagę Maria Ledzińska (2009). Czyli dzięki mediom elektronicznym mieli-
byśmy do czynienia z ekonomicznym poznawczo zjawiskiem, gdy nie występuje ko-
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nieczność pamiętania „wszystkiego”. Negatywne konsekwencje polegają natomiast na 
niepodejmowaniu intencjonalnych wysiłków poznawczych w celu zapamiętania, co 
w dalszej konsekwencji może przyczynić się do osłabiania umiejętności korzystania 
z własnej pamięci.

Na inne nieoczekiwane konsekwencje korzystania z internetu wskazują badania 
nad powstawaniem fałszywych wspomnień. Wcześniejsze dane z badań laboratoryj-
nych i terenowych wskazywały na łatwość wdrukowywania fałszywych wspomnień 
(por. Jagodzińska, 2008; Piotrowska, 2005). Szczególnie liczne badania przeprowa-
dzono w latach 90. ubiegłego wieku, m.in. w związku z problematyką wiarygodności 
zeznań naocznych świadków i tzw. odzyskanych wspomnień. Ogólny wniosek naka-
zuje najdalej idącą ostrożność co do zaufania wobec trafności wspomnień. W związku 
z ekspansją mediów społecznościowych podjęto badania nad możliwością wdrukowy-
wania fałszywych wspomnień za ich pośrednictwem. Kimberly Fenn, Susan Raviz-
za, Nicholas Griffin, Mitchell Uitvlugt (2014) analizowali wpływ fałszywej informa-
cji następczej przekazanej za pośrednictwem Twittera na wcześniejsze wspomnienia. 
Okazało się, że ten wpływ był słaby, a uczestnicy mieli wątpliwości co do wiarygod-
ności przekazanej im informacji. Autorzy wskazują, że w trakcie korzystania z mediów 
społecznościowych dominuje płytkie przetwarzanie informacji, które nie sprzyja two-
rzeniu trwałych śladów pamięciowych. Jednak takie wyjaśnienie budzi wątpliwości, 
gdyż przeważnie to właśnie pobieżne przetwarzanie sprzyja powstawaniu fałszywych 
wspomnień. Doskonałym przykładem jest efekt fałszywej sławy, który ujawnia się 
przede wszystkim wtedy, gdy informacja jest podawana w sytuacji podzielonej uwagi 
(por. np. Anderson, 1998; Gluck, Mercado, Myers, 2016; Jagodzińska, 2008). Być mo-
że zasadniczą rolę odgrywają inne czynniki: wielość pobieranych danych, niezwraca-
nie uwagi na podawane informacje lub brak zaufania do niektórych przekazów.

Stwierdzane zmiany w niektórych aspektach funkcjonowania poznawczego, omó-
wione wcześniej, rodzą pytania o ich mechanizmy. Czy długotrwałe przebywanie w śro-
dowisku internetowym wpływa na funkcjonowanie mózgu? Wymienione już tytuły 
dwóch książek na ten temat (Carr, 2013; Spitzer, 2012) zdają się odpowiadać na to py-
tanie jednoznacznie twierdząco. Podstawowe założenie autorów wskazuje, że internet 
stanowi stałe, nieprzebrane źródło danych, które są łatwe do pozyskania w każdym mo-
mencie (o ile oczywiście jednostka ma dostęp do internetu). Wiedząc, że zawsze można 
sięgnąć do tego ogromnego i stale rozszerzającego się oceanu danych, ludzie mogą tracić 
motywację do ich zapamiętywania, a także głębszego przetwarzania. Pierwsze wzmian-
ki na temat „cyfrowego otępienia” pochodzą z Korei, w której lekarze opisali poważne 
problemy z pamięcią u młodych ludzi, bardzo często korzystających z technologii cyfro-
wych (Carr, 2013). Pojęcie to przejął i spopularyzował Spitzer. Jego zdaniem natłok in-
formacji uniemożliwia ich głębokie przetwarzanie, co przyczynia się do słabej aktywi-
zacji poznawczej. Tym samym różne obwody neuronalne w mózgu są niewystarczająco 
pobudzane, aby utworzyć trwałe ślady pamięciowe. Można jednak wysunąć także kon-
kurencyjny wniosek. Mianowicie zalew informacji sprawia, że ludzie mają do czynienia 
z większą liczbą danych, czyli potencjalnie mogliby odnosić korzyści z długotrwałego 
przebywania w internecie dla pozyskania informacji, nawet przetworzonej płytko. Praw-
dopodobnie jednak twierdzenia Spitzera są bliższe prawdzie za sprawą cech charaktery-
stycznych ludzkiego systemu poznawczego. Przede wszystkim ograniczona jest pojem-
ność uwagi i pamięci roboczej (pracującej, operacyjnej) (Nęcka, Orzechowski, Szymura, 
2013). Przy szybkim tempie napływu nowych informacji i zanikaniu starszych, nie jest 
możliwa dłuższa koncentracja tylko na wybranych, i tym samym głębokie przetwarza-
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nie. Dodatkowo świadomość dostępności danych w świecie wirtualnym hamuje tenden-
cję do dłuższego zajmowania się nimi, gdyż zawsze możliwy jest powrót do nich, przy-
najmniej w założeniu. Jednak ciągle napływają nowe dane i odciągają od powrotu do 
poprzednich i ich głębszego przetwarzania.

Ograniczenia systemu poznawczego są faktem, czy jednak tak wszechobecne me-
dium, jakim jest internet, może zmienić funkcjonowanie mózgu? Użytkownicy inter-
netu spędzają w nim dużo czasu, dostarczane przez niego bodźce są silne, zróżnicowa-
ne, ale i powtarzające się. Biorąc pod uwagę plastyczność mózgu, można spodziewać 
się, że dostarczana stymulacja i  jej przetwarzanie znajduje odbicie w zmianach jego 
działania. Niektóre dane wskazujące, że długotrwałe korzystanie z internetu powodu-
je wzrost aktywności mózgu w trakcie tego działania, a nawet dość krótki, kilkudnio-
wy trening powoduje zmiany w poziomie aktywności, np. w korze przedczołowej (por. 
Carr, 2013). Należy sądzić, że tego rodzaju zmiany będą zachodzić jeszcze szybciej 
i mieć większy zakres u najmłodszych użytkowników internetu z uwagi na mniejszą 
dojrzałość ich ośrodkowego układu nerwowego oraz znacznie częstszy kontakt z no-
wymi technologia, zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym.

Niektóre dane sugerują, że korzystanie z internetu może mieć pozytywny wpływ 
na rozwój poznawczy dzięki dostarczaniu wielu bodźców oraz interaktywności (John-
son, 2010). W szczególności wskazuje się, że przyczynia się ono do nabywania umiejęt-
ności wzrokowo-przestrzennych, przyspieszając naukę czytania. A samo korzystanie 
z internetu nie ogranicza się do treści obrazowych, ale wymusza czytanie, tym samym 
wpływając korzystnie na dalszy rozwój tej umiejętności.

Warto także odwołać się do danych dotyczących wpływu gier komputerowych na 
różne aspekty funkcjonowania. Na pierwszy plan wysuwa się przeważnie wpływ nega-
tywny, w tym polegający na powodowaniu wzrostu agresji poprzez torowanie emocji 
i schematów przechowywanych w pamięci (Anderson, Bushman, 2001) oraz obniża-
nie wrażliwości na przemoc (Carnagey, Anderson, Bushman, 2007). Jednak bez trudu 
można znaleźć badania, które ukazują korzystne oddziaływanie gier komputerowych. 
Wcześniej wspominano o pozytywnym wpływie internetu na umiejętności wzroko-
wo-przestrzenne. Również w odniesieniu do gier komputerowych stwierdza się po-
dobne zależności. C. Shawn Green i Daphne Bavelier (2012) wykazali, że osoby często 
grające w gry zręcznościowe lepiej rozpoznają przedmioty na obrazach przestrzennych, 
są sprawniejsze w dokonywaniu rotacji umysłowych i alokacji uwagi. Wykazano tak-
że, że gracze, w porównaniu do osób niegrających, mają wyższe osiągnięcia w sytuacji 
wykonywania kilku zadań równocześnie (Boot, Kramer, Simons, Fabiani, Gratton, 
2008). Jednak Walter R. Boot, Daniel P. Blakely i Daniel J. Simons (2011), na podsta-
wie przeprowadzonej metaanalizy, zalecają ostrożność w wyciąganiu daleko idących 
wniosków na temat pozytywnego wpływu gier na funkcjonowanie uwagi z powodu 
wątpliwości metodologicznych odnośnie części badań. Niemniej jednak liczne dane 
empiryczne zdają się potwierdzać, że granie w gry komputerowe czy wideo, oprócz 
skutków negatywnych dla funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, może mieć 
także pozytywne dla rozwoju i funkcjonowania poznawczego.

Przy okazji omawiania wpływu nowych technologii na ludzkie życie nie można 
pominąć problemu wielozadaniowości (multitasking). Korzystanie z urządzeń mobil-
nych w różnych sytuacjach życiowych wiąże się z koniecznością przerzucania uwagi 
pomiędzy zadaniami, np. słuchaniem wykładu i czytaniem SMS-ów czy maili. Ba-
dania nad możliwością wykonywania dwóch czynności równocześnie dowodzą, że 
jeżeli jedna z nich ma charakter zautomatyzowany, łączenie nie musi prowadzić do 
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pogorszenia rezultatów (por. np. przegląd w: Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2013). 
Konieczny jest jednak do tego długotrwały trening. Powszechnie uważa się, że mło-
dzi ludzie, którzy mieli kontakt z  urządzeniami mobilnymi przez większość życia, 
są znacznie lepiej przygotowani do wielozadaniowości niż przedstawiciele starszych 
pokoleń. Badania laboratoryjne z wykorzystaniem prostych zadań oraz prowadzone 
w warunkach szkolnych czy uniwersyteckich dowodzą, że liczni uczniowie i studenci 
angażują się w aktywność na urządzeniach mobilnych w trakcie zajęć i samodzielnej 
nauki. Wyniki większości tych badań wskazują na pogorszenie osiągnięć w sytuacji 
wielozadaniowości lub przynajmniej na wydłużenie czasu potrzebnego do wykonania 
określonego zadania. Ponownie można odwołać się do ograniczeń ludzkiego systemu 
poznawczego, który nie posiada tak dużych zasobów, aby móc z powodzeniem wyko-
nywać równocześnie dwa zadania angażujące myślenie. Obszerny przegląd danych na 
ten temat można znaleźć w książce Jeffreya D. Holmesa (2019). Warto przy tym zwró-
cić uwagę, że właściwie nie ma dowodów na to, że przedstawiciele młodszych pokoleń 
są sprawniejsi w przypadku wielozadaniowości niż osoby z wcześniejszych pokoleń.

Jak zmiany w  funkcjonowaniu poznawczym, będące skutkami długotrwałego 
przebywania w  sieci, mogą przekładać się na wychowawczą rolę internetu? Przede 
wszystkim należy podkreślić występowanie zjawisk negatywnych i  pozytywnych 
w  tym zakresie. Wielość danych, przetwarzanych płytko, może prowadzić do nad-
miernego zaufania wobec docierającego przekazu i  przyjmowania niesprawdzonych 
informacji za pewnik. Internet bywa zatem odbierany jako źródło prawdziwej wiedzy, 
która nie musi podlegać weryfikacji. Może to prowadzić do przedkładania tej wiedzy 
ponad mądrość wychowawców i kwestionowania ich kompetencji. Zarazem internet 
jest dostawcą ogromnego i łatwo dostępnego zasobu danych, które mogą być wykorzy-
stywane do głębokiego przetwarzania i budowania własnej wiedzy, bez konieczności 
sięgania do innego rodzaju źródeł. Nie ulega wątpliwości, że internet staje się dla wie-
lu osób źródłem wiedzy czy wręcz autorytetem. Ludzie mają słuszne przekonanie, że 
w internecie można znaleźć wszystko, ale także błędne: że internet zawiera wyłącznie 
wiarygodne informacje. Zwłaszcza to ostatnie budzi niepokój, gdyż dowodzi braku 
krytycyzmu wobec dostępnych danych.

KONSEKWENCJE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE CZĘSTEGO KORZYSTANIA 
Z INTERNETU

Jak korzystanie z internetu wpływa na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne? Po-
dobnie jak w przypadku funkcjonowania poznawczego zwraca się uwagę na poten-
cjalnie negatywne konsekwencje (np. Brignall III, Van Valey, 2005). Sieć daje po-
czucie anonimowości, zachęcając do ekshibicjonizmu, nawiązywania płytkich relacji 
społecznych, nad którymi jest sprawowana słaba kontrola (w  każdej chwili można 
rozpocząć lub zakończyć kontakt). Ograniczanie stosunków społecznych do wirtu-
alnych może utrudniać rozwój umiejętności społecznych w rzeczywistych sytuacjach 
życiowych, wręcz je zastępować. Komunikacja w sieci jest szybka, ale i skrótowa, pro-
wokując do częstego stosowania schematycznych formuł czy emotikonów. Dostępne 
są wyniki badań, które potwierdzają negatywne konsekwencje kontaktów zapośred-
niczonych przez sieć na funkcjonowanie społeczne, ale także takie, które dowodzą, że 
kontakty wirtualne mogą przyczyniać się do pogłębiania relacji w świecie rzeczywi-
stym (Żurko, 2018).
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Warte rozważenia są kwestie wybranych potencjalnie pozytywnych skutków ko-
rzystania z  nowych technologii dla funkcjonowania emocjonalnego i  społecznego. 
Po pierwsze, wspomniane wcześniej gry komputerowe mogą modelować zachowania 
agresywne i prowadzić do desensytyzacji, ale także stanowić u niektórych katharsis na 
potrzeby rozładowania negatywnych emocji w sposób symboliczny. Po drugie i waż-
niejsze, nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne wymagają aktywności 
korzystającej z nich osoby. Jednostka sama zapoczątkowuje kontakt, kontroluje jego 
przebieg oraz może zdecydować o jego zakończeniu. To samo dotyczy gier kompute-
rowych, które ponadto zdają się promować wytrwałość w dążeniu do celu (Adachi, 
Willoughby, 2017). Tym samym internauta czy gracz uczy się samodzielnej regulacji 
zachowań społecznych oraz ulegają wzmocnieniu, niezwykle ważne, poczucie autono-
mii i kompetencji (por. Ryan, Deci, 2000). Po trzecie, w świecie wirtualnym są dostęp-
ne zarówno treści negatywne czy agresywne, jak i pozytywne. Na przykład niektóre 
gry komputerowe dla dzieci polegają na nauczaniu sprawowania opieki nad zwierzę-
tami domowymi, promując pożądane zachowania społeczne. Po czwarte, korzystanie 
z internetu nie musi oznaczać samotności i zamykania się, ale może przyczyniać się 
do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Taką rolę pełnią choćby 
serwisy społecznościowe, dzięki którym wiele osób odnajduje dawno niewidzianych 
i niesłyszanych znajomych czy przyjaciół, będących blisko lub daleko w świecie. Ist-
nieją także dowody, że gry komputerowe, w których konieczna jest współpraca gra-
czy, nawet jeśli zawierają treści agresywne, mogą wzmacniać zachowania prospołeczne 
wobec innych graczy (Ewoldsen i in., 2012; Gentile i in., 2009) oraz zaspokajać po-
czucie tworzenia wspólnoty (Stoll, Colett, 2014). Wynika stąd, że korzystanie z nowo-
czesnych technologii może mieć liczne pozytywne konsekwencje dla funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego, i odgrywać korzystną rolę wychowawczą.

W krańcowych przypadkach mogą jednak ujawniać się skutki negatywne i do-
chodzi do uzależnienia od internetu. Jego przejawy są różnorodne. Jednym z nich jest 
przekonanie, że bycie w sieci jest warunkiem sine qua non istnienia. „Jeśli nie ma Cie-
bie na Facebooku, nie istniejesz”. Pojawiają się trudności w odraczaniu reakcji, przede 
wszystkim dotyczących korzystania z mediów elektronicznych. Występuje potrzeba 
stałej obecności w sieci, ciągłego sprawdzania wiadomości przekazywanych za pośred-
nictwem internetu czy telefonu komórkowego. Przy korzystaniu z mediów społeczno-
ściowych obserwuje się natychmiastowe aktualizowanie danych. W przypadku ogra-
niczenia dostępu do sieci pojawiają się silne negatywne reakcje emocjonalne.

MĄDRE KORZYSTANIE Z INTERNETU

Silniej niż kiedyś przejawia się zjawisko inwersji pedagogicznej, czyli nauczania starszych 
przez młodszych. Wynika ono z lepszych umiejętności cyfrowych młodszych pokoleń, 
które mają tendencję do traktowania osób starszych jako gorszych. Nierzadko lekceważą 
mądrość życiową starszych (Google wie lepiej…) i nie dopuszczają ich do swojego wir-
tualnego świata. U starszych może pojawiać się poczucie wykluczenia i nieprzystawania 
do nowoczesności. Dominik Batorski (2009, s. 49) pisze o cyfrowym podziale, który 
„odnosi się do różnic między tymi, którzy mają regularny dostęp do technologii cyfro-
wych i informacyjnych i potrafią efektywnie z nich korzystać a tymi, którzy tego dostę-
pu nie mają”. Pozytywne rozwiązanie tego kryzysu polega na przyjęciu przez starszych 
roli uczniów przy uczeniu się korzystania z nowoczesnych technologii oraz podejmowa-
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nie wspólnych przedsięwzięć cyfrowych. To ostatnie prowadzi wprost do konkluzji do-
tyczących wspomagania młodych w mądrym korzystaniu z internetu.

Postulat nauczania mądrego korzystania z internetu wymaga na wstępie zdefinio-
wania mądrości. Jacqui Smith i Paul B. Baltes (1990) wymieniają następujące cechy 
mądrości: bogata wiedza życiowa, bogata wiedza proceduralna, kontekstualizm biegu 
życia i niepewność. Odnieśmy je do interakcji wychowawczych związanych z korzy-
staniem z internetu. Dorośli, w porównaniu z dziećmi i młodzieżą, mają na pewno 
bogatszą wiedzę życiową, deklaratywną i proceduralną, jak również większą szansę na 
kontekstualizm i godzenie się z niepewnością. Dzięki temu mogą i powinni odgrywać 
zasadniczą rolę w nauczaniu dzieci i młodzieży takiego podejścia do internetu i jego 
zawartości, które przyczyniłoby się do zmniejszenia zagrożeń oraz zwiększenia szans 
na pozytywne konsekwencje korzystania z  niego. Będzie to możliwe w  przypadku 
wspólnego korzystania z internetu. Dorośli powinni przejąć rolę krytycznego anality-
ka, ukazującego, że niektóre dostępne w internecie dane są prawdziwe, ale bez trudu 
można znaleźć nieprawdziwe. Młodzi powinni natomiast wykorzystywać swoje umie-
jętności techniczne dla wspomagania starszych. Jednakże samo wskazywanie na zróż-
nicowanie jakościowe danych w sieci nie jest wystarczające. Konieczne jest rozwijanie 
umiejętności selekcji informacji, krytycyzmu i głębokiego przetwarzania informacji. 
Czyli ogólnie należy rozwijać kompetencje metapoznawcze, rozumiane jako świado-
mość własnej wiedzy oraz umiejętności stosowania strategii poznawczych, strategii 
planowania, monitorowania i regulacji dla optymalizacji procesów poznawczych (Le-
dzińska, Czerniawska, 2011a, 2011b).

Podstawowe zagadnienie stanowi uzmysłowienie młodym rozróżnienia pomiędzy 
informacją, wiedzą i mądrością. Informacja stanowi jedynie cegiełkę, z której można 
budować wiedzę i każdorazowo należy starannie zweryfikować jej prawdziwość. Nie 
jest to zadanie łatwe, gdyż aby orzekać o prawdziwości informacji, należy posiadać od-
powiednią wcześniejszą wiedzę. Ponadto konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia na 
wiedzę zimną – zweryfikowaną naukowo, i gorącą – powstającą w toku doświadczeń 
praktycznych. Czasami pozostają one ze sobą w sprzeczności, a fałszywe czy błędne 
pojęcia oraz wiedza są trudne do wykorzenienia. Zasadniczą rolę powinna odgrywać 
szkoła, wspierająca głębokie przetwarzanie, jednak zbyt często nie spełnia w sposób 
właściwy tej roli. Skutkiem płytkiego przetwarzania treści programowych w szkole 
jest tzw. syndrom kruchej wiedzy (Czerniawska, 1999). Składa się on z czterech ele-
mentów. Po pierwsze, są to luki w podstawowej wiedzy, wynikające przeważnie z bra-
ku utrwalenia. Po drugie, jest to martwa wiedza, której uczniowie nie potrafią zasto-
sować. Po trzecie, wymienia się naiwne koncepcje na temat zjawisk występujących 
w świecie, zwane też błędnymi pojęciami czy modelami syntetycznymi (Vosniadou, 
1994). I wreszcie ostatni element stanowi wiedza rytualna użyteczna tylko w trakcie 
nauki szkolnej (Perkins, 1992). W przypadku powstania syndromu kruchej wiedzy, 
możliwość jej zastosowania wobec danych z sieci jest co najmniej problematyczna. Na-
wet więcej, próby analizy dostępnych danych w świetle niepełnej czy fałszywej wiedzy 
prowadzą do uznania ich za prawdziwe, nawet gdy jest to nieuzasadnione.

W dalszej kolejności należy nauczać krytycyzmu myślenia, wykorzystując aktyw-
ne metody nauczania, jak dyskusje grupowe, nauczanie problemowe itd. Liczne kon-
kretne przykłady tego rodzaju metod można znaleźć w ogólnie dostępnych publika-
cjach (np. Petty, 2010; Schwartz, Tsang, Blair, 2017). Aktywność poznawcza uczących 
się wymaga analizy informacji, odnoszenia nowych danych do własnej wcześniejszej 
wiedzy oraz wiedzy naukowej, wyciągania wniosków, przekonywania innych do wła-
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snych poglądów. Trzeba jednak zaznaczyć, że o skuteczności metod aktywnych decy-
dują liczne czynniki: sposób organizacji nauczania, wcześniejsza wiedza, dopasowanie 
formułowanych problemów do aktualnego poziomu rozwoju myślenia, różnice indy-
widualne, preferencje… Nauczanie skoncentrowane na uczących się stawia wysokie 
wymagania nauczającym, gdyż muszą oni bardzo starannie planować oddziaływania 
oraz na bieżąco monitorować przebieg, zwracając uwagę, aby nie pojawiały się i nie 
utrwalały błędne wnioski. Do zasad nauczania skoncentrowanego na uczącym się na-
wiązano w dalszej części artykułu.

Istotne jest także przekonywanie młodych użytkowników, że internet jest zaled-
wie narzędziem, które może być stosowane dla dobra jednostki i społeczeństwa lub na 
ich niekorzyść. Używane powszechnie pojęcie „cyfrowy świat” przenika do ludzkiej 
świadomości, tworząc wrażenie, że jest czymś więcej niż tylko narzędziem. Taki ro-
dzaj deifikacji na pewno nie służy wychowaniu dla udanego życia „w realu”. Jeśli mło-
dy człowiek o niskich umiejętnościach krytycznego myślenia uzna, że świat wirtual-
ny jest jedynym prawdziwym, internet może stać się „złym” wychowawcą. Natomiast 
przekonanie, że środowisko wirtualne ma aspekty pozytywne i negatywne, sprzyja po-
wstawaniu dystansu do pobieranych danych, obniżając to ryzyko.

Pomocne w myśleniu o nauczaniu mądrego korzystanie z  internetu okazuje się 
ujęcie kognitywistyczne (skoncentrowane na uczącym się), o następujących podsta-
wowych założeniach (Bednar, Cunningham, Duffy, Perry, 1991; Winn, 1991). Przed-
stawienie wszystkich istotnych założeń przekracza ramy artykułu, ograniczono się 
w związku z tym do najlepiej przystających do omawianego zagadnienia.

W odróżnieniu od tzw. nauczania tradycyjnego, podającego, na pierwszym pla-
nie jest uczący się i  jego aktywność poznawcza, a celem nauczania rozwój umiejęt-
ności myślenia i działania. Nie chodzi jednak o dowolne myślenie czy działanie, ale 
o umiejscowione poznanie, zakorzenione w konkretnej dziedzinie, prowadzące do na-
bywania i rozwoju modeli umysłowych właściwych dla określonego obszaru wiedzy 
(Brown, Collins, Duguid, 1989). Łatwo wskazać przydatność tego założenia dla na-
uczania mądrego korzystania z nowoczesnych technologii: trzeba wykorzystywać te 
środki i narzędzia, które są dla młodych ludzi codziennością oraz cechują się atrakcyj-
nością. Zatem nauczyciele (ale także rodzice) powinni organizować liczne, odmienne 
aktywności za pomocą komputera czy smartfona.

Jak wskazano, konieczna jest koncentracja na procesach uczenia się i  myślenia 
uczących się, w tym procesach poznawczych, afektywnych i metapoznawczych. Pro-
cesy poznawcze polegają na przetwarzania treści i bezpośrednio prowadzą do obser-
wowalnych wyników: poznanych faktów, rozumienia, zastosowania (por. Czerniaw-
ska, 1999; Dembo, 1997). Procesy afektywne pomagają w radzeniu sobie z emocjami 
i motywacją, tak by wpływały pozytywnie na przebieg uczenia się (Boekaerts, 1991). 
Procesy metapoznawcze monitorują i regulują procesy poznawczy i afektywne. Cho-
ciaż nie wpływają bezpośrednio na efekty uczenia się, budują warunki jego przebiegu. 
Przykładami takich procesów są: planowanie, monitorowanie przebiegu uczenia się, 
diagnozowanie problemów, podejmowanie działań zaradczych (Czerniawska, 1999; 
Ledzińska, Czerniawska, 2011b). Odniesienie tego do nauczania korzystania z inter-
netu oznacza konieczność ukazania różnego rodzaju procesów, strategii te procesy 
wspierających oraz sposobów zastosowania w środowisku cyfrowym.

Nowoczesne nauczania zakłada także konieczność stopniowego przekazywania 
przez nauczyciela kontroli nad przebiegiem uczenia się. O ile w początkowych fazach 
nabywania nowej wiedzy i umiejętności ważniejszą rolę odgrywa nauczyciel, w miarę 
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postępów to uczący się powinien stawać się swoim własnym nauczycielem. Na nauczy-
cielu spoczywa więc odpowiedzialność za ukazanie uczącym się, jak sprawować we-
wnętrzną kontrolę i regulować procesy uczenia się (Palincsar, Brown, 1984; Vermunt, 
1998; Volet, 1991). Przywołana zasada znajduje wsparcie w koncepcji strefy najbliższe-
go rozwoju Lwa Wygotskiego (1971, 1978, 1989). Celem powinno być zatem dopro-
wadzenie do samodzielności w mądrym korzystaniu z internetu, a nie sprawowanie 
nieustannej kontroli nad aktywnością młodszych.

Na pierwszy rzut oka kolejny postulat może wydawać się niespójny z wymogami 
stawianymi edukacja, ale to tylko pozory. Dotyczy on wzbudzania konstruktywnych 
tarć, czyli tworzenie sytuacji braku harmonii pomiędzy wymaganiami procesu na-
uczania i stosowanymi sposobami uczenia się (Vermunt, Verloop, 1999). Brak harmo-
nii może stanowić siłę napędową rozwoju, gdy stawia się zadania, których rozwiązanie 
wymaga innych strategii niż wcześniej stosowane. Doświadczony nauczyciel bez trudu 
znajdzie zadania „sieciowe”, wcześniej nieznane swoim uczniom, dzięki którym będą 
musieli poznać nowe sposoby działania.

Niezwykle istotne jest zwracanie uwagi na motywację uczących się oraz promo-
wanie motywacji poznawczej. Nauczający powinien mieć świadomość występowania 
różnych motywów uczenia się oraz umieć je diagnozować, a także proponować zada-
nia o charakterze otwartym, w których uczący się są zachęcani do wybierania tematu 
i sposobu wykonania. Ludzie mają bardzo różne zainteresowania i należy wykorzystać 
to w nauczaniu. Jeśli uczniowie chcą spędzać dużo czasu w sieci, trzeba to uwzględ-
nić, czynią uczenie się atrakcyjnym. Zaproponowanie uczącym się ukazania własnych 
zainteresowań, w preferowany przez nich sposób, np. prezentacji komputerowej stano-
wi element przejmowania przez nich odpowiedzialności za własne uczenie się, a tym 
samym podwyższa jego efektywność oraz podwyższa motywację (McCombs, 1991).

Zasygnalizowane zasady i metody nie są oczywiście jedynymi, ale zastosowanie 
ich znacząco ułatwi nauczanie mądrego korzystania z internetu.

REFLEKSJE KOŃCOWE

Życie w czasach ekspansji nowych technologii, wszechobecnego internetu i urządzeń 
mobilnych stawia nowe wyzwania ludzkiemu funkcjonowaniu, w tym poznawczemu 
i społecznemu. Przedstawione dane wskazują, że ich wpływ nie daje się jednoznacz-
nie zaklasyfikować jako pozytywny lub negatywny. Nie ma ostatecznych dowodów, 
że częste zanurzenie w świecie cyfrowym przyczynia się do pogorszenia umiejętności 
myślenia, chociaż wiele poszlak może na to wskazywać. Wypada odnotować występo-
wanie pozytywnych skutków poznawczych mediów elektronicznych, obserwowalnych 
i u dorosłych, i u dzieci. Pocieszeniem dla przedstawicieli starszych pokoleń może być 
to, że chociaż nie urodzili się z „komputerem w zębach”, potencjalny interferencyjny 
wpływ wielozadaniowości dotyka także młodego pokolenia.

Inny problem wiąże się z różnicami międzykulturowymi. Jednym z często przywo-
ływanych wymiarów jest indywidualizm versus kolektywizm (Hofstede, 2000). W kul-
turach indywidualistycznych na pierwszy plan wysuwa się jednostka, jej potrzeby i ich 
realizacja. Przykładem takiej kultury są Stany Zjednoczone Ameryki. Natomiast w kul-
turach kolektywistycznych, np. w krajach azjatyckich, ważniejsza jest grupa i  jej do-
bro, a także przywiązuje się większą wagę do mądrości starszych członków społeczeń-
stwa. Można by przypuszczać, że w tych drugich trudniej będzie internetowi przejąć 
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rolę wychowawcy. Jednak dane dotyczące częstości korzystania z sieci oraz liczby osób 
uzależnionych od internetu dowodzą, że wcale tak się nie dzieje. To zjawisko wydaje się 
szczególnie niepokojące, jeśli uwzględni się różnice w postrzeganiu zdolności i mądrości 
w różnych kulturach. Kolektywistyczne wysuwają na pierwszy plan możliwość rozwo-
ju zdolności dzięki nauce i pracy, jak również podkreślają znaczenie uczenia się na pod-
stawie doświadczeń życiowych, także doświadczeń pozostałych członków społeczności. 
Jako mądre są traktowane osoby słuchające starszych i korzystające z wcześniejszej wie-
dzy. Natomiast kultury indywidualistyczne traktują zdolności jako wrodzone i bardziej 
wartościują oryginalność, unikatowość, krytycyzm myślenia. Mądre są więc te osoby, 
które kwestionują zastaną wiedzę i formułują nowe konkluzje (Greenfield, 1997). Skoro 
niekorzystne zjawiska związane z korzystaniem z internetu są szczególnie nasilone w kul-
turach kolektywistycznych, może to sugerować erozję niektórych tradycyjnych warto-
ści, przejmowanie przez sieć roli mentora oraz podporządkowywanie się użytkowników 
temu, co oferuje internet. Podczas gdy członkowie społeczeństw indywidualistycznych, 
dzięki cenieniu krytycyzmu, mają większą szansę na uodpornienie się na ten wpływ. 
Wskazany problem wymaga pogłębionej refleksji oraz uwzględnienia w projektowaniu 
oddziaływań uczących mądrego korzystania z internetu.

I na koniec, można sformułować „przebiegły” plan pokonania wroga własną bro-
nią. Skoro wszechobecność nowoczesnych technologii stała się faktem i  nie widać 
perspektyw redukcji ich roli, należałoby jak najszerzej rozpropagować je w edukacji, 
masowo oddziałując na uczących się poprzez ukazywanie potwierdzonej wiedzy i za-
chęcanie do weryfikowania wszystkiego, co pojawia się w sieci. Rodzice i nauczyciele 
pora chwycić laptopy, tablety, telefony i wszelkie inne urządzenia w dłoń, i kroczyć 
z nimi przed młodymi!
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IS THE INTERNET A GOOD OR A BAD EDUCATOR? A COGNITIVE 
PROCESSES PERSPECTIVE

Abstract: The paper discusses the impact 
of modern technologies, especially the in-
ternet, on the functioning of young peo-
ple. The following thesis was formulated: 
usage of modern technologies have both 
a negative and positive influence on cog-
nitive processes. The internet is taking 
educational functions, that were to date 
reserved to the family and school. It is 

a great challenge for the society and scien-
tific reflection. For a positive educational 
influence of the internet to happen, it is 
necessary to take into account in teaching 
and educating the development of meta-
cognitive knowledge and skills.

Keywords: Internet; modern technologies; 
cognitive processes; electronic dementia.


