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Wprowadzenie

O statnie dziesięciolecia minęły pod 
znakiem komputeryzacji niemal-
że każdej dziedziny życia czło-

wieka. Komputery połączone z ogólnoświa-
tową siecią Internet pojawiły się wszędzie, 
a w wielu miejscach stały się elementem, 
bez którego trudno wyobrazić sobie spraw-
ne funkcjonowanie. Szkoła wydaje się jed-
nak instytucją, która dość mocno opiera się 
wpływowi nowych technologii. Owszem – 
są one w szkole w mniejszym lub większym 
stopniu obecne, jednak wciąż można znaleźć 
placówki, w których wykorzystanie nowych 
technologii w procesie dydaktycznym ogra-
nicza się tylko i wyłącznie do lekcji informa-
tyki. Potwierdzeniem przytoczonej tezy są 
informacje na ten temat corocznie zbierane 
przez autora prezentowanej publikacji na 
początku prowadzonych przez niego zajęć 
z zakresu technologii informacyjnej z pierw-
szymi latami studiów na Wydziale Peda-
gogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego w Częstochowie. Na pytanie 
o wykorzystanie komputerów na lekcjach, 
w których uczestniczyli studenci na poprzed-
nich etapach kształcenia, większość z nich 
stale deklaruje, że miało to miejsce jedynie 
na lekcjach informatyki. Jednocześnie, nawet 
w odniesieniu do tych szkół, w których kom-

puter jest szerzej obecny w nauczaniu, łatwo 
można sobie wyobrazić jego usunięcie i kon-
tynuowanie nauczania bez nowych technolo-
gii, ponieważ sama organizacja procesu dy-
daktycznego wciąż często oparta jest na zasa-
dach sprzed okresu komputeryzacji. Problem 
wydaje się przy tym leżeć w kondycji fi nan-
sowej polskiej edukacji, ale też w samych 
nauczycielach. Ich podejściu do komputera, 
ich wizji jego miejsca w relacji nauczyciel–
uczeń, ich obawach czy przyzwyczajeniach. 
Warto zwrócić uwagę na to, że wiek ubiegły 
pełny był nowości, które miały zrewolucjoni-
zować dydaktykę. W 1922 r. Thomas A. Edi-
son wskazywał fi lm jako środek, który zre-
wolucjonizuje system edukacyjny i w krót-
kim czasie zastąpi w dużej mierze, jeśli nie 
całkowicie, tradycyjne książki. W 1945 r. 
William Levenson z kolei wróżył świetlaną 
przyszłość przenośnemu odbiornikowi ra-
diowemu, który jego zdaniem miał być tak 
samo popularny w klasie szkolnej jak tablica. 
Radio miało być zintegrowane ze szkolnym 
życiem jako podstawowe medium edukacyj-
ne (za: Stoll, 1999, s. 35–36). Podobne dekla-
racje były wygłaszane, kiedy wprowadzano 
do użytku magnetofony, telewizję czy wideo. 
W latach 80. XX w. mocno promowano kon-
cepcję nauczania programowanego oraz tzw. 
maszyny dydaktyczne. W odniesieniu do 
nich Leon Leja (1978, s. 218) pisał: „rozwią-
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zanie rosnących zadań kształcenia potrzebuje 
coraz to nowszych i doskonalszych technicz-
nych środków nauczania i uczenia się, akty-
wizujących pracę studentów, poszerzających 
zakresy przekazu, odbioru i przetwarzania 
informacji dydaktycznej, zapewniających 
racjonalne sterowanie, kontrolę i ocenę wie-
dzy studentów”. Można zaryzykować twier-
dzenie, że ludzie zafascynowani lawinowo 
pojawiającymi się nowościami każdej z nich 
starali się przypisać rolę w mniejszym lub 
większym stopniu wykraczającą poza jej 
możliwości. I trudno się temu dziwić, sko-
ro prognozy na temat XX w., jakie stawiano 
u progu roku 1900 mówiły, że na świecie po-
jawią się wielkie, wielokominowe parowce 
zdolne przepłynąć Atlantyk w ciągu kilku 
dni, a kobiece suknie skrócą się na tyle, że 
obnażą kostkę (Dubos, 1986, s. 206). Moż-
na powiedzieć, że rzeczywistość zawstydziła 
ówczesnych futurologów, oferując człowie-
kowi w XX w. komputery oraz ogólnoświa-
tową sieć Internet. I wszystko to w okresie 
krótszym niż czas życia jednego pokolenia. 
Tak daleko idącego postępu technologicz-
nego w tak krótkim czasie ludzkość nigdy 
wcześniej w swojej historii nie doświadczyła.

Analizując rozważania zawarte w po-
przednim akapicie z perspektywy rzeczywi-
stości szkolnej oraz gotowości i otwartości 
tego środowiska na nowości, trudno się dzi-
wić, że szkoła reaguje na to z pewnym opo-
rem i opóźnieniem. Możliwości, jakie wno-
szą nowe media do życia człowieka, są iście 
rewolucyjne. Tymczasem zmiany w procesie 
dydaktycznym powinny nosić raczej cechy 
ewolucji. A więc nie jak najszybszego wpro-
wadzania nowości do edukacji, ale przemy-
ślenia problemu, jego gruntownej analizy 
zarówno od strony teoretycznej, jak i empi-
rycznej, a następnie weryfi kacji w praktyce. 
Tymczasem trudno jest analizować i wery-
fi kować zastosowanie czegoś, co w ciągu 
dosłownie 10 lat potrafi  wielokrotnie zwięk-
szyć swoje możliwości zarówno w zakresie 
mocy obliczeniowych, jak i sposobu obsługi, 
przesyłu, magazynowania, prezentacji da-

nych itd. W konsekwencji nauka pozostaje 
wciąż o krok za praktyką. Wiele publikacji, 
które pojawiły się po roku 2000, straciło ak-
tualność. Tymczasem cyberprzestrzeń stała 
się nieodłączną częścią naszej przestrzeni 
społecznej. I niezależnie od tego, jakie jest 
zaplecze sprzętowe konkretnej szkoły, jakie 
jest nastawienie i jakie są chęci nauczycieli 
do komputeryzacji procesu kształcenia, cy-
berprzestrzeń, tak czy inaczej jest obecna 
w każdej szkole. Niestety często w znacz-
nej mierze poza kontrolą, a być może nawet 
poza świadomością grona pedagogicznego.

Cyberprzestrzeń

Samą cyberprzestrzeń najczęściej określa 
się jako przestrzeń komunikacyjną użytkow-
ników nowych mediów i/lub komputerów. 
Tego typu defi nicję znajdziemy zarówno 
w krytykowanej za niską wiarygodność za-
mieszczanych tam informacji Wikipedii, jak 
również w Słowniku Języka Polskiego PWN, 
po przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w sierpniu 2011 r. ustawie dotyczą-
cej cyberbezpieczeństwa (Ustawa z dnia 30 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie 
wojennym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw). Niezależnie od stopnia skom-
puteryzowania samej szkoły, jej podmioty – 
czyli nauczyciele oraz uczniowie – szeroko 
wykorzystują nowe media. Podkreśla się, że 
nowe pokolenia dzieci i młodzieży radzą so-
bie w tym zakresie doskonale (przynajmniej 
od strony manualnej). Często określa się je 
mianem cyfrowych tubylców. W przypad-
ku nauczycieli problem jest nieco bardziej 
złożony. Z jednej bowiem strony mamy ich 
formalne przygotowanie do prowadzenia za-
jęć z wykorzystaniem technologii informa-
cyjnych, z drugiej natomiast ich codzienne 
korzystanie z nowych technologii. Wbrew 
pozorom jedno z drugim wcale nie musi iść 
w parze. Korzystanie z portali społeczno-
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ściowych, poczty e-mail, umiejętność uży-
wania wyszukiwarek internetowych, a nawet 
wykorzystywania zasobów komputera i In-
ternetu w celu przygotowania się do zajęć 
lekcyjnych, niekoniecznie musi iść w parze 
z biegłą umiejętnością korzystania z pakie-
tów oprogramowania edukacyjnego czy też 
sprzętu konstruowanego z myślą o nauczaniu 
szkolnym (np. tablic multimedialnych). Już 
w 2003 r. Rada ds. Edukacji Informatycznej 
i Medialnej przy Ministrze Edukacji Naro-
dowej przyjęła pierwszą wersję standardów 
przygotowania nauczycieli w zakresie tech-
nologii informacyjnej i komunikacyjnej. 
Wiodącym autorem tego dokumentu był 
Maciej Sysło. Kolejna wersja tego dokumen-
tu przygotowana została w roku 2010 pod 
opieką Polskiego Towarzystwa Informatycz-
nego. W obu wersjach znajdziemy niezwy-
kle istotny zapis, mówiący, że „nauczyciele 
stawać się będą nauczycielami technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej w takim 
samym sensie, w jakim są nauczycielami 
czytania, pisania i rachowania. [...] Wynika 
stąd, że każdy nauczyciel powinien być przy-
gotowany do posługiwania się technologią  
informacyjną  i komunikacyjną  w pracy wła-
snej, a zwłaszcza w pracy z uczniami” (Sysło 
i in., 2010, s. 6). Niestety obserwacja szkol-
nej rzeczywistości nakazuje podać realizację 
tych założeń w wątpliwość. Do tego należy 
uwzględnić sporą liczbę nauczycieli starsze-
go pokolenia, którzy kształcili się w czasie, 
kiedy informatyki na studiach nie było wca-
le, a nawet jeśli była, to obsługa ówczesnego 
komputera miała niewiele wspólnego z tym, 
z czym mamy obecnie do czynienia. Natu-
ralna jest zatem, obserwowana często, obawa 
związana z poczuciem niższych kompetencji 
informatycznych po stronie nauczyciela niż 
po stronie ucznia. Z niej z kolei może wyni-
kać niechęć do zmian w warsztacie i sposo-
bie pracy. Problem ten uwidacznia się m.in. 
w wynikach badań Anny Pierzchały. Jak pi-
sze autorka (Pierzchała, 2013, s. 239): „zda-
niem osób, z którymi były prowadzone wy-
wiady, istnieje pewna kategoria nauczycieli, 

którzy wykazują dużą sztywność działania 
i uparte trzymanie się wypracowanych strate-
gii w relacji z uczniami – nawet gdy przestają 
być one efektywne”.

Jak jednak wspomniano wcześniej, nieza-
leżnie od chęci i kompetencji w zakresie ko-
rzystania z nowych technologii na lekcjach, 
nauczyciele korzystają z komputerów i In-
ternetu na co dzień, w życiu prywatnym. Tak 
samo jak bardzo wiele innych osób w różnym 
wieku, o różnych zawodach, różnym statusie 
społecznym. Tym samym, mówiąc o szkol-
nej cyberprzestrzeni, mówimy o przestrzeni 
komunikacyjnej w świecie nowych mediów, 
w której podmiotami są uczniowie (czasem 
wraz z rodzicami) oraz nauczyciele. Mamy tu 
przy tym dwa aspekty. Pierwszy z nich – for-
malny – ofi cjalny i kontrolowany. Dotyczy on 
omówionej wcześniej pokrótce problematyki 
korzystania z technologii w procesie dydak-
tycznym, jak również ofi cjalnej komunikacji 
pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzica-
mi. Mamy tu obieg informacji przesyłanych 
pocztą elektroniczną, umieszczanych na in-
ternetowych stronach szkoły, ofi cjalnych pro-
fi lach i stronach portali społecznościowych, 
różne wersje dzienników elektronicznych itd. 
W zależności od konkretnej szkoły obszar ten 
jest mniej lub bardziej rozbudowany. Drugi 
natomiast można określić jako tytułowy nie-
formalny aspekt szkolnej cyberprzestrzeni. 
Aspekt nie dający się kontrolować, często nie-
dostrzegany czy też lekceważony, ale zarazem 
niezwykle istotny.

Nieformalny aspekt szkolnej 
cyberprzestrzeni

I w tym miejscu dochodzimy do sedna roz-
ważań prezentowanego artykułu. Dlaczego 
o tych nieformalnych aspektach szkolnej cy-
berprzestrzeni należy jak najwięcej mówić? 
W jakim celu dokonywać na tym polu analiz 
teoretycznych czy też empirycznych? Jesz-
cze kilkanaście lat temu, w odniesieniu do 
bezpiecznego korzystania przez dzieci z In-
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ternetu konstruowano zalecenia zawierające 
limity czasowe. W chwili obecnej można 
powiedzieć, że całkowicie straciły one sens. 
Znaczna część dzieci ma bowiem przez cały 
czas przy sobie smartfona ze stałym dostę-
pem do Sieci. W 2016 r. Pracownia Eduka-
cyjnych Zastosowań Technologii Informa-
cyjno-Komunikacyjnych NASK przepro-
wadziła ogólnopolskie badania młodzieży 
„Nastolatki 3.0”. Wyniki wskazują, że z In-
ternetu w domu korzysta codziennie 93,4% 
nastolatków. Natomiast 30% pozostaje on-li-
ne stale i wszędzie. Badania wskazują przy 
tym, że dzieci i młodzież w znacznym stop-
niu wykorzystują Internet do komunikacji 
ze znajomymi ze szkoły (Kamieniecki i in., 
2017). Jak się nietrudno domyślić, w kra-
jach lepiej rozwiniętych niż Polska wartości 
te są jeszcze wyższe. Badania prowadzo-
ne w Stanach Zjednoczonych od marca do 
kwietnia 2018 r. przez Pew Research Cen-
ter (http://www.pewinternet.org) wskazują, 
że on-line stale i wszędzie pozostaje 45% 
nastolatków, a 44% łączy się z siecią kilka 
razy dziennie (Anderson, Jiang, 2018, s. 8). 
Dzieci zakładają swoje grupy na portalach 
społecznościowych, przy czym często są one 
w pewnym sensie zdublowane – jedna, do 
której zaproszony jest również nauczyciel, 
i druga, często ustawiona jako niewidoczna 
dla innych użytkowników, do której dostęp 
mają jedynie uczniowie. Internet pozwala 
im na błyskawiczne przesyłanie wszelkich 
informacji. Należy przy tym podkreślić, że 
często mamy tu do czynienia z informacjami 
niepożądanymi, związanymi z działalnością 
społecznie nieakceptowaną, niedozwoloną 
dla określonego wieku, czy też z cyberprze-
mocą. Wspomniane już wcześniej badania 
NASK wskazują, że co piąty badany nie wi-
dzi potrzeby chronienia swojej prywatności 
w Internecie, a 39% nie uznało za potrzebne 
powiadomienie osoby dorosłej o doznanej 
w sieci przemocy. Obraz, jaki się tu rysu-
je, wskazuje zatem raczej na bezrefl eksyjne 
korzystanie z cyberprzestrzeni bez myślenia 
o ewentualnych konsekwencjach.

Pracownia Edukacyjnych Zastosowań 
Technologii Informacyjno-Komunikacyj-
nych NASK swoimi badaniami objęła nasto-
latki. Nie oznacza to jednak, że problem nie 
dotyczy dzieci młodszych – również tych ob-
jętych edukacją wczesnoszkolną. Wprawdzie 
według regulaminów najpopularniejszych 
portali społecznościowych, aby móc założyć 
tam konto, trzeba mieć ukończone minimum 
13 lat. Zapis taki ma popularny Facebook. 
Ma go też Google w obrębie wszystkich ofe-
rowanych przez siebie usług. W praktyce jed-
nak wiele dzieci ma już konta na portalu spo-
łecznościowym. Co więcej bywa, że pomaga 
mu je zakładać rodzic, wpisując fałszywe 
dane dotyczące daty urodzenia. Obserwacje 
autora prezentowanego artykułu wskazują, że 
bardzo często dzieci (nielegalnie posiadające 
konta na portalu społecznościowym) zapra-
szają do grona znajomych nauczycieli, a ci te 
zaproszenia akceptują. Tym samym niejako 
fi rmują oszustwo i złamanie regulaminu i po-
twierdzają, że w tego typu działaniu nie ma 
nic złego. Trudno się zatem w tym kontekście 
dziwić, że młodzi ludzie nie uznają za słusz-
ne stosowanie w odniesieniu do siebie zasad 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Skoro 
regulaminy i zasady można łamać i jest na 
to przyzwolenie osób, które powinny być na 
tym polu autorytetami, to zapewne nie są one 
potrzebne i można je bez ryzyka lekceważyć. 
Jest to zjawisko wymagające zdecydowane-
go nagłośnienia i edukacji – zarówno dzieci, 
jak i nauczycieli oraz rodziców.

Nieformalny aspekt szkolnej cyberprze-
strzeni to zjawisko, którego nie da się ani 
uniknąć, ani też bezpośrednio kontrolować. 
Nowe media wkroczyły do świata komunika-
cji między uczniami i nauczycielami i jest to 
całkowicie naturalne. Cyberprzestrzeń sama 
z siebie nie jest dobra ani zła. Tworzy ją czło-
wiek i umieszcza w niej treści i usługi, z któ-
rych część dostarcza rozrywki, inne pozwalają 
na zdobywanie wiedzy, jeszcze inne na wy-
mianę informacji i wiele innych. I w każdej 
z wymienionych kategorii można znaleźć za-
równo pozytywne, jak i negatywne aspekty. 
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Uczniowie komunikują się ze sobą, a dzięki 
cyberprzestrzeni robią to szybciej i na szerszą 
skalę. Zarazem mogą to jednak robić niezau-
ważenie – również w trakcie lekcji, bez wie-
dzy nauczyciela. Obszar szkolnej komunikacji 
poszerza się o podmioty, które w danym mo-
mencie nie muszą być tam fi zycznie obecne. 

Wskazując na ewentualne negatywne 
aspekty obecności nieformalnego aspektu cy-
berprzestrzeni w szkole, warto zwrócić uwa-
gę na znacznie łatwiejszą drogę do ściągania, 
kopiowania cudzych rozwiązań, zamiast roz-
wijania kreatywności i samodzielnej pracy. 
Cyberświat może też dostarczać w danym 
momencie treści, które będą dla ucznia znacz-
nie bardziej atrakcyjne od tych, które prze-
kazuje nauczyciel. Tym samym dziecko przy 
komputerze może być rozproszone i niejako 
nieobecne. Nie sposób nie wspomnieć rów-
nież o problemie cyberprzemocy. Michelle 
F. Wright (2017) zwraca przy tym uwagę, że 
jedną z funkcji technologii elektronicznych 
dla młodzieży jest osiągnięcie przez nią wyż-
szej pozycji społecznej w grupie rówieśników. 
Stąd też pojawiają się działania i zachowania, 
które mają przynieść ich autorowi większą 
popularność i rozgłos, a w konsekwencji sza-
cunek w grupie. Jednocześnie Wright, powo-
łując się m.in. na badania własne, jak również 
Corrie L. Schoffstall i Robert Cohen (2011), 
podkreśla, że życie nastolatków w Internecie 
jest odbiciem ich życia w świecie off-line. 
Dlatego uczniowie, którzy w jakiś sposób bio-
rą udział lub doświadczają agresji, w rzeczy-
wistości mogą przenosić takie zachowania na 
cyberprzestrzeń (Wright, 2017).

Edukacja medialna – możliwość 
kontroli negatywnych aspektów szkolnej 

cyberprzestrzeni

Wydaje się, że źródło wymienionych do tej 
pory problemów w znacznej mierze leży 
w niedostatecznej edukacji młodego pokole-
nia na temat specyfi ki cyberprzestrzeni oraz 
zasad korzystania z treści, jakie się tam znaj-

dują. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że 
wciąż dominująca w praktyce polskiej dydak-
tyki forma edukacji podającej, a nie aktywizu-
jącej, jest po prostu nudna i mało efektywna. 
Jeśli połączymy to z przeładowanymi progra-
mami i zbyt dużymi klasami, to nie ma się co 
dziwić, że dzieci mogą mieć tendencję to ucie-
kania w świat c yberprzestrzeni. Tym bardziej, 
że tam to one decydują, gdzie chcą być, co 
chcą znaleźć i z kim chcą rozmawiać. Jak za-
tem kontrolować szkolną cyberprzestrzeń? Na 
pewno nie na zasadzie jakiejś formy cenzury 
czy moderowania uczniowskich grup w por-
talach społecznościowych. Byłoby to równie 
niewskazane, jak i niewykonalne. Kontrola 
w tym zakresie winna opierać się na odpo-
wiednio prowadzonej edukacji medialnej przy 
jednoczesnym dopasowaniu form nauczania 
do potrzeb młodego pokolenia. I nie trzeba 
tu wymyślać nowych koncepcji. Dydaktyka 
ogólna na przestrzeni wieków dostarczyła ich 
już wystarczająco dużo. Na szczególną uwagę 
w kontekście obecności nowych technologii 
w szkole zdaje się przy tym zasługiwać kon-
cepcja kształcenia wielostronnego Wincen-
tego Okonia (1998, s. 191–207). Jej przydat-
ność w tym zakresie dostrzegli już m.in. W. 
Piotr Zaczyński oraz Maciej Tanaś. Jak pisał 
drugi z wymienionych (Tanaś, 1997, s. 51): 
„Czyż teoria wielostronnego kształcenia nie 
jest przejrzystym systemem, opisującym trzy 
rodzaje aktywności człowieka (intelektual-
ną, emocjonalną i praktyczną), poznającego 
świat i siebie, przeżywającego funkcjonujące 
w świecie wartości, swoje w nim istnienie 
oraz zmieniającego otaczającą rzeczywi-
stość, człowieka rozumianego głęboko hu-
manistycznie, jako stopniowo harmonizująca 
się, zgodna wewnętrznie całość”. Autorzy 
w spójnym i równoważnym traktowaniu in-
telektu, emocji oraz praktyki widzą podstawę 
umożliwiającą taką organizację edukacji, któ-
ra umożliwi w pełni podmiotowe traktowa-
nie ucznia i pozwoli na jego aktywny udział 
w procesie dydaktycznym. Z perspektywy 
nowych mediów w nauczaniu – dzięki teorii 
wielostronnego kształcenia to dziecko i pro-
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blematyka jego rozwoju będą determinowały 
zakres ich obecności i sposób wykorzystania. 
Nie każdy temat wymaga użycia technicznych 
środków dydaktycznych. Bywają nawet takie, 
w których lepiej, aby czysto osobowa relacja 
nauczyciel–uczeń nie była zakłócana przez 
obecność np. komputera. Z kolei, mając na 
uwadze równowagę pomiędzy poznawaniem 
poprzez intelekt, emocje i praktykę, wykorzy-
stując komputer możliwe jest lepsze dobranie 
np. odpowiedniego oprogramowania czy ma-
teriałów multimedialnych i tym samym uczy-
nienie procesu dydaktycznego bardziej efek-
tywnym oraz bardziej atrakcyjnym dla ucznia.

Doskonałą podstawą, na której można 
oprzeć zarówno działania związane z eduka-
cją medialną, organizacją procesu kształce-
nia, jak i badaniem i analizą szkolnej rzeczy-
wistości, jest też koncepcja analizy transak-
cyjnej (AT), a ściślej mówiąc – edukacyjnej 
analizy transakcyjnej. Trudno w tym miejscu 
przywoływać wszystkie jej założenia, warto 
jednak wspomnieć przynajmniej o struktu-
rze stanów Ja człowieka. Według AT każdy 
z nas posiada trzy podstawowe stany Ja, któ-
re są określonym zbiorem zachowań, myśli 
i uczuć. „Gdy zachowujemy się, myślimy 
i czujemy w taki sposób, w jaki robiliśmy 
to będąc dziećmi, mówimy, że pozostajemy 
w stanie Ja Dziecko. Gdy zachowujemy się, 
myślimy i czujemy w sposób, który kopiuje 
myśli, zachowania, uczucia naszych rodzi-
ców lub innych znaczących osób w naszym 
życiu, mówi się, że znajdujemy się w stanie 
Ja Rodzic. Gdy zaś zachowujemy się, my-
ślimy i czujemy w sposób, który jest bez-
pośrednią reakcją na aktualne wydarzenia 
wokół nas, wykorzystując wszystkie nasze 
zdolności jako osób dorosłych, mówi się, 
że jesteśmy w stanie Ja Dorosły” (Stewart, 
Joines, 2017, s. 13–14). Postulowane przez 

Okonia równe traktowanie aktywności prak-
tycznej, intelektualnej oraz emocjonalnej i na 
tej podstawie dbanie o spójny i harmonijny 
rozwój wychowanka jest niczym innym jak 
równe wykorzystanie zasobów, jakie mamy 
w każdym z naszych stanów Ja w AT. Ana-
liza transakcyjna dodatkowo jest w stanie 
dostarczyć narzędzi pozwalających na szero-
kie analizy empiryczne relacji, jakie zacho-
dzą pomiędzy człowiekiem a komputerem.

Podsumowanie

Lektura ostatnich akapitów w sposób jed-
noznaczny wskazuje, że nieformalny aspekt 
szkolnej cyberprzestrzeni jest zjawiskiem 
całkowicie naturalnym. To, czy można go 
oceniać pozytywnie czy negatywnie, zale-
ży natomiast w bardzo wysokim stopniu od 
tego, jak wygląda jej aspekt formalny. Czy 
i w jaki sposób jest realizowana edukacja me-
dialna uczniów. Jak nauczyciele radzą sobie 
w świecie nowych technologii. Jak wygląda 
organizacja procesu dydaktycznego w szkole 
i na ile odpowiada rzeczywistym potrzebom 
uczniów oraz dobie, w której żyjemy. Współ-
czesna szkoła wymaga zmian na wszystkich 
szczeblach kształcenia. Przy czym wydaje 
się, że zasadny jest postulat, aby szczególną 
wagę przywiązywać tu do edukacji wcze-
snoszkolnej. Tak, aby od najmłodszych lat 
dziecko w równym stopniu rozwijało, mó-
wiąc językiem analizy transakcyjnej, swoje 
stany Ja-Rodzic, Ja-Dorosły i Ja-Dziecko, 
a odnosząc się do koncepcji wielostronnego 
kształcenia – na równi kształtowało umiejęt-
ności praktyczne, dojrzałość intelektualną 
oraz wrażliwość emocjonalną. Spełnienie 
tego postulatu jest podstawowym warunkiem 
uniknięcia niepożądanych skutków istnienia 
nieformalnej szkolnej cyberprzestrzeni. 
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NEW REALITY – OLD SCHOOL. INFORMAL ASPECTS OF SCHOOL CYBERSPACE

Abstract

Along with the development of technologies, surrounding reality has extended to include the world of cy-
berspace. The great majority of schools, however, still function according to the rules and patterns adopted 
in the past. It is particularly important in relation to the fact that along with cyberspace not only a new com-
munication networkappeared in schools, but also new entities in the process of communication between the 
teacher and a pupil. It should be emphasized that cyberspace has both a formal and informal aspect. Looking 
at the functioning of many schools, it seems that one can forward the thesis that the latter aspect is often 
overlooked. Meanwhile, it has an extremely signifi cant infl uence on the quality of the education process and 
the relations that occur in this process at each of its stages.

Key words: school, cyberspace, didactics, transactional analysis


