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Wprowadzenie 
1

R ola nowoczesnych technologii w edukacji wrasta, jest intensywnie roz-
poznawana, o czym świadczą liczne projekty badawcze poświęcone 
temu zagadnieniu oraz opracowania naukowe. Właściwe wykorzystanie 

ICT w szkole zachęca uczniów do myślenia, twórczości, rozwiązywania proble-
mów w nowy, niekonwencjonalny i innowacyjny sposób (Baron-Polańczyk, 2011, 
s. 143‒176; Bednarek, 2006, s. 85‒135; Siemieniecki, 2007, s. 124‒151). W tym sen-
sie ICT należy postrzegać jako nowoczesną pomoc i wsparcie przebiegu procesów 
edukacyjnych. Chodzi zarówno o uczenie się szkolne (formalnie zorganizowane), jak 
i nieformalne uczenie się poza szkołą. W XXI w. odbywa się to już w nowej przestrze-
ni, nazwanej cyberprzestrzenią, która łączy naukę w szkole, w domu i w wielu innych 
sytuacjach życiowych, co zwiększa możliwości uczenia się. Nowoczesne technologie 
poszerzyły przestrzeń uczenia się poza fi zyczne wymiary budynków szkolnych i klas 
oraz poza tradycyjne godziny lekcyjne. Wydają się też spełniać edukacyjne oczekiwa-
nia nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także osób dorosłych oraz seniorów. 

Z tego względu uzasadnione są próby włączania nowoczesnych technologii w re-
lacje międzypokoleniowe oraz kreowania w ten sposób wirtualnej przestrzeni mię-
dzypokoleniowej współpracy i uczenia się. Stwarza to szansę przywrócenia znaczenia 

1 Projekt został sfi nansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Prezentowa-
na publikacja stanowi jedynie wyrażenie poglądów jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w niej informacji.
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roli seniorów w wychowaniu dzieci i młodzieży, a jednocześnie może ograniczać ry-
zyko doświadczania przez nich samotności i osamotnienia oraz wykluczania cyfrowe-
go, a w dalszej konsekwencji wykluczania społeczno-kulturowego. 

Założenia te stały się podstawą projektu „ICT Guides”, wdrożonego w czterech 
europejskich metropoliach, w którym nowoczesne technologie miały służyć kreowa-
niu wirtualnej przestrzeni międzypokoleniowej współpracy i uczenia się. W artykule 
tym zaprezentowane są główne wyniki badań nad możliwościami używania nowocze-
snych technologii do wspierania międzypokoleniowego uczenia się. 

Ogólne informacje o projekcie 

„ICT Guides” (akronim TIDES) to projekt realizowany od 7 grudnia 2015 r. do 31 sierp-
nia 2018 r. w ramach partnerstwa strategicznego akcji 2 programu Erasmus+. Instytu-
cją koordynującą był SDFUTB – Sektor utbildning, SDF Västra Hisingen Göteborgs 
Stad w Szwecji. Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego pełnił funkcję 
instytucji badawczej, przygotowującej rekomendacje dla realizacji tego projektu oraz 
ewaluującej rezultaty jego wdrożenia. Partnerzy projektu to urzędy miejskie wielkich 
europejskich metropolii: Göteborga (Szwecja), Berlina (Niemcy), Madrytu (Hiszpania) 
i Sheffi eld (Wielka Brytania), w których od lat notuje się wysoki odsetek porzucania 
edukacji szkolnej przez dzieci i młodzież z rodzin imigrantów. Skutki przedwczesnego 
porzucania szkoły, a w konsekwencji brak kwalifi kacji zawodowych, wpływają nieko-
rzystnie na różne sfery życia. Brak wykształcenia najczęściej równoznaczny jest z dłu-
gotrwałym bezrobociem. Skromne środki fi nansowe młodych imigrantów, czerpane 
głównie z opieki społecznej, są niewystarczające, by prowadzić samodzielne życie, 
uzależniają ich od rodziców, ograniczają możliwości decydowania o sobie, co skutkuje 
obniżeniem samopoczucia i frustracją. Bezradność i niemoc młodzieży w sprawach 
dotyczących własnego życia wydają się potwierdzać informacje płynące z badań opinii 
publicznej Eurobarometr z 2014 r. (s. 14), z których wynika, że ponad połowa młodych 
Europejczyków (57%) w wieku 16‒30 lat ma poczucie, że w ich kraju młodzi ludzie 
są marginalizowani społecznie oraz wykluczani z życia gospodarczego i społecznego. 
Jednocześnie w ciągu ostatnich dwóch dekad mimo dużych ekonomicznych nakładów 
i organizacyjnych wysiłków nie udało się krajom europejskim, choćby w minimalnym 
stopniu, ograniczyć porzucanie nauki przez dzieci i młodzież z rodzin imigranckich.

Ideą projektu było wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz inicjowa-
nia i rozwijania międzypokoleniowej współpracy i międzypokoleniowego uczenia się 
między uczniami (w wieku 12‒16 lat) z rodzin imigranckich a rdzennymi seniorami 
(65+). Projekt polegał na opracowaniu założeń metodycznych kursu obsługi urządzeń 
mobilnych i nowoczesnych technologii teleinformatycznych skierowanych do osób 
starszych oraz jego przeprowadzeniu przez uczniów z rodzin imigrantów. 

Badania naukowe w ramach projektu podzielone zostały na dwa etapy: Research 
I i Research II. Celem pierwszego etapu, który miał charakter głównie badań teo-
retycznych (desk research), było sformułowanie naukowych wyjaśnień przebiegu 
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i możliwości organizowania międzypokoleniowego uczenia się w cyberprzestrzeni. 
Drugi etap miał charakter badań empirycznych, dotyczył głównie ewaluacji działań 
podejmowanych w ramach projektu i służył sformułowaniu rekomendacji dla realiza-
cji podobnych projektów w przyszłości. 

Cyberprzestrzeń jako wirtualne miejsce 

Miejsce to w pewien sposób wyodrębniona część jakiejś przestrzeni, na której ktoś 
lub coś przebywa, coś się znajduje lub odbywają się jakieś zdarzenia. Miejsce, któ-
re dotąd rozpatrywane było głównie w kategoriach fi zykalności, w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat zyskało także edukacyjne znaczenie. Zdaniem Marii Mendel (2006, 
s. 21): „[…] miejsce zawsze jest znaczące. «Wszystko» ma bowiem miejsce. Gdzieś 
toczą się wydarzenia, gdzieś układają się sensy, za których pośrednictwem pojmu-
jemy rzeczywistość, a w niej siebie, z mniej lub bardziej klarownym, lecz zawsze 
obecnym poczuciem związku z miejscem. Ludzki świat zakotwicza się w matema-
tycznie nieograniczonym, nieskończonym zbiorze punktów. Dokonuje się w jakimś 
rozpięciu między fi zycznie rozumianą długością, szerokością i głębokością/wysoko-
ścią, posiadając swój «adres», bardzo konkretny wymiar”. Natomiast Astrid Męcz-
kowska (2006, s. 39) uważa, że: „[…] miejsce jako przestrzeń doświadczania świata 
jest przestrzenią znaczącą dla konstruowania tożsamości podmiotów”.

W myśl rozwijającej się obecnie naukowej refl eksji nad „pedagogicznością” miejsca 
(nazywanej „pedagogiką miejsca”, choć trudno na jej obecnym etapie rozwoju uznać 
ją za odrębną subdyscyplinę pedagogiczną), miejsce jest rozumiane jako rodzaj mi-
kroprzestrzeni, w jakiś sposób wyodrębnionej części przestrzeni, znanej człowiekowi 
lepiej od innych (Mendel, 2006, s. 22). W tym ujęciu miejsce wpływa na człowieka de-
terministycznie, kreuje go, ale jednocześnie może uwalniać (lub zamykać) jego umysł. 
Miejsce to subiektywnie najprawdziwszy i najkonkretniejszy świat, który „buduje nas 
najbardziej” (tamże): „[…] miejsce fascynuje, rodzi badawcze pasje, stanowi podsta-
wę licznych pedagogicznych inspiracji” (tamże, s. 23). Kategoria miejsca: „[…] może 
być efektywnie wykorzystywana w nieskończonej przestrzeni społecznych analiz, sama 
w sobie, w potencjale swoich «zaczynających» możliwości – niewyczerpana” (tamże). 
Z racji rozwijających się nowoczesnych technologii termin „miejsce” przestał być od-
noszony tylko do fi zycznie istniejących, realnych miejsc, ale także do wymiaru wirtual-
nego, przestrzeni wirtualnego świata, inaczej – cyberprzestrzeni.

Sam termin „cyberprzestrzeń” (ang. cyberspace) pojawił się prawdopodobnie po raz 
pierwszy w powieści science fi ction Williama Gibsona zatytułowanej „Neuromancer” 
(1984). Oznaczał on wyimaginowaną przestrzeń zbudowaną z procesów elektronicznej 
komunikacji, przestrzeń konsensualną, niewyobrażalnie złożoną, doświadczaną każdego 
dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach świata. Obec-
nie, gdy prawie każdy nastolatek jest wyposażony w telefon z dostępem do Internetu oraz 
z procesorem o większych możliwościach obliczeniowych niż komputery amerykańskiej 
NASA, podczas pierwszego lądowania człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 r., cyber-
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przestrzeń nie jest już tylko wytworem wyobraźni lub tylko sztucznie wykreowaną prze-
strzenią elektronicznej komunikacji, ale ma coraz bardziej realne odniesienia. Działania 
podejmowane w cyberprzestrzeni mają realne implikacje w codziennym życiu człowie-
ka, wywołują skutki prawne, zobowiązania pieniężne, dostarczają rozrywki lub realne-
go fi zycznego i psychicznego cierpienia, np. w postaci uzależnień. Cyberprzestrzeń nie 
ma już jednolitego charakteru, nie jest jednym i jednolitym miejscem. Internet dostępny 
na co dzień przeciętnemu użytkownikowi jest tylko fragmentem cyberprzestrzeni. Ma 
swoje „wyżyny”, służące rozwojowi człowieka, oraz dno, zwane „dnem Internetu”, ma 
swoją jasną stronę, w którą wpisuje się oddziaływanie edukacyjne, i ciemną (darknet), 
służącą niskiej rozrywce i degradującej osobowość użytkowników, w których można 
przesyłać dane w sposób uniemożliwiający wyśledzenie, skąd i dokąd płyną oraz co 
zawierają. Eksperci wskazują, że: „w Internecie nie ma centralnego miejsca przechowy-
wania danych, punktu kontroli, czy jednego kanału komunikacyjnego. Nie jest możliwe, 
z punktu widzenia aktualnego stanu techniki, żeby jeden podmiot kontrolował wszystkie 
informacje przesyłane przez Sieć. W efekcie Internet jest pierwszą w historii znaczącą 
globalną instytucją, która nie ma jednego ośrodka decyzyjnego. Zarządzenie nim przy-
pomina system feudalnych władztw terytorialnych – każdy podmiot administruje własną 
(najczęściej stworzoną przez siebie) częścią tej struktury oraz pokrywa związane z tym 
wydatki. Zdecentralizowana struktura stanowienia i egzekwowania reguł postępowania 
jest jedną z najważniejszych cech charakterystycznych, z punktu widzenia prawnej ana-
lizy tego fenomenu” (Dobrzeniecki, 2004, s. 25).

Brak jednolitej struktury, zdecentralizowany, aterytorialny charakter oraz ciągłe 
zmiany technologiczne powodują, że jakiekolwiek próby kontroli czy choćby koordy-
nacji wirtualnej rzeczywistości są raczej daremne. Według Pierre’a Lévy’ego (2002, 
s. 380), cyberprzestrzeń to: „przestrzeń otwartego komunikowania się za pośrednic-
twem połączonych komputerów i pamięci informatycznych pracujących na całym 
świecie”. W dyskursie humanistycznym stała się ona zatem synonimem Internetu. 
Dalej Levy wskazuje, że cyberprzestrzeń ma charakter „plastyczny, płynny, obliczal-
ny z dużą dokładnością i przetwarzalny w czasie rzeczywistym, hipertekstualny, inte-
raktywny i wreszcie wirtualny. Uważam go za znamienną cechę cyberprzestrzeni. To 
nowe środowisko umożliwia współdziałanie i sprzęganie wszystkich narzędzi two-
rzenia informacji, rejestrowania, komunikacji i symulacji. Perspektywa powszech-
nej numeryzacji informacji i przekazów uczyni prawdopodobnie z cyberprzestrzeni 
główny kanał informacyjny i główny nośnik pamięciowy ludzkości, poczynając od 
pierwszych lat przyszłego stulecia” (tamże). 

W Polsce po raz pierwszy pojęcie cyberprzestrzeni zostało instytucjonalnie zdefi nio-
wane przez Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011, który 
cyberprzestrzeń ujmuje jako „przestrzeń komunikacyjna tworzona przez system powią-
zań internetowych”. W kolejnym Rządowym programie ochrony cyberprzestrzeni RP na 
lata 2011–2016 (2010, s. 6), defi nicję tę nieco rozminięto do postaci: „cyberprzestrzeń to 
cyfrowa przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy i sieci 
teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”. 
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Pojęcie cyberprzestrzeni dostarcza więc wielu często głębokich znaczeń i róż-
norodnych kontekstów interpretacyjnych. Fakt, że jest to zupełnie nowa rzeczywi-
stość w porównaniu do życia wcześniejszych pokoleń, nie tylko nie dyskwalifi kuje 
jej edukacyjnego potencjału, lecz wprost przeciwnie, wzmacnia i uprawomocnia go. 
Cyberprzestrzeń wzbogaca i poszerza możliwości uczenia się poprzez umożliwienie 
dostępu do nieograniczonych zasobów edukacyjnych, zogniskowanie na wybranym 
zagadnieniu i wykorzystanie potencjału współpracy obu półkul mózgowych, dzię-
ki obecności zarówno logicznych algorytmów, jak i twórczych zadań. Może się to 
pozytywnie przełożyć na osiągnięcia szkolne uczniów, wzmóc ich dążenia do uzy-
skania formalnego wykształcenia i stawiania sobie coraz ambitniejszych celów edu-
kacyjnych i rozwojowych. Dotyczy to też osób dorosłych, w tym seniorów. Ponadto 
pojawienie się cyberprzestrzeni wprowadziło rozróżnienie na młodzież i seniorów, 
z których pierwsi są cyfrowymi tubylcami, a drudzy cyfrowymi imigrantami, używa-
jąc słynnego już określenia Marca Prensky’ego (2001). Różnica ta ma jednak walor 
edukacyjny, ponieważ rozbudza świadome lub nieświadome pragnienie poznania, po-
szukiwania i akceleruje przebieg uczenia się (Rojek, 2018, s. 232). 

Międzypokoleniowe uczenie się 

Zmiany społeczne-kulturowe, które od kilkunastu lat zachodzą w Europie Zachodniej 
i docierają już do Polski powodują, że dzieci i młodzież wychowują się w mniejszych 
rodzinach i mają coraz mniej szans do nawiązywania kontaktów z osobami z różnych 
grup wiekowych. Coraz więcej czasu spędzają w cyberprzestrzeni, gdzie mają małe 
szanse doświadczyć relacji z seniorami. Ponadto rosnący podział między pokoleniami 
wynikający z tego, że instytucje i publiczna przestrzeń są często przeznaczone dla 
osób w określonym wieku, tak jak np. przedszkola, kluby i domy opieki społecz-
nej, a nawet biblioteki, które dzieli się na biblioteki dla dzieci i biblioteki dla doro-
słych, powoduje, że poszczególne pokolenia nie mają wielu możliwości uczenia się 
od siebie. Pomimo że osoby starsze żyją coraz dłużej, wiele z nich jest fi zycznie lub 
symboliczne odizolowanych od swoich bliskich i młodego pokolenia, np. w związku 
z migracją lub rozpadem rodziny. 

Pedagogika, w szczególności pedagogika społeczna, kładzie nacisk na spożytkowanie 
możliwości, które tkwią we wszystkich generacjach. Wyraża się to w zainteresowaniu 
pedagogiki organizacją środowiska rozwoju i wrastania, rozwijaniem umiejętności od-
najdywania i wybierania wartości przez ludzi młodych oraz wspomaganiem ich twórczo-
ści, a w odniesieniu do ludzi dorosłych zapewnieniem im oparcia w odpowiedniej pracy 
i umożliwieniem spożytkowania doświadczeń ludzi starszych (Radlińska, 1961, s. 367). 
Ewa Marynowicz-Hetka (2007, s. 44‒45) podkreśla, że problematyka pokoleniowości 
wydaje się interesująca, ponieważ uwzględnia wywiedzione z pedagogiki społecznej 
twierdzenie, że człowiek jest istotą relacyjną, rozwijającą się we wzajemnym związku 
ze środowiskiem społeczno-kulturowym. Natomiast socjolog wiedzy, Karl Mannheim 
(1992‒1993, s. 158) zakładał, że każde pokolenie tworzy sobie tylko właściwą wiedzę. 
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Polega to na tym, że: „[…] zawsze widzimy rzeczy już uformowane w specjalny sposób. 
Wymyślamy koncepcje zdefi niowane w terminach konkretnego kontekstu. Forma i kon-
tekst zależą w każdym przypadku od grupy, do której należymy. Prawdziwe zasymilowa-
nie się z grupą, wymaga czegoś więcej niż akceptacji jej osobliwych wartości – wymaga 
widzenia rzeczy z jej szczególnego «aspektu», nadawania koncepcjom jej szczególnych 
odcieni znaczeniowych oraz doświadczania psychologicznych i intelektualnych impul-
sów w konfi guracji charakterystycznej dla tej grupy. Oznacza to dalej absorbowanie tych 
zasad interpretacyjno-formujących, które umożliwiają jednostce zajmowanie się nowymi 
wrażeniami i wydarzeniami w sposób z góry określony przez grupę”.

W tym ujęciu człowiek i jego pokolenie wytwarzają i opanowują niepowtarzal-
ną wiedzę, tak jak niepowtarzalny jest każdy moment dziejowy. Do wiedzy tej nie 
ma dostępu naukowiec, nie można jej opracować w formie podręcznika, a nauczyciel 
w szkole nie może przekazać jej uczniom (młodszemu pokoleniu). Taka wiedza, ro-
zumiana tu szeroko jako wynik komunikowania się, spostrzegania, sądów o teoriach 
naukowych, przekonań i poglądów, jest sposobem na uzupełnienie wiedzy w jej hipo-
stazowym ujęciu, czyli wyemanowanej z absolutu przy pomocy kwantyfi kacji, wer-
syfi kacji i systematyzacji, która nie ujmuje konkretnego czasowego umiejscowienia 
człowieka. Wzajemne relacje ludzi reprezentujących różne pokolenia lub wspólnoty 
umożliwiają dostęp do wiedzy uwzględniającej historyczny, społeczny i kulturowy 
kontekst jej powstania. Jednocześnie usuwa się ograniczenie w myśleniu, polegające 
na historycznym umiejscowieniu danego człowieka.

Socjalizacyjno-wychowawcza rola relacji międzypokoleniowych została empi-
rycznie zbadana i dowiedziona przez Jacka Piekarskiego (1992) i Teresę Rostowską 
(1995). Oboje uczeni przyjęli założenie, że relacje międzypokoleniowe mają charak-
ter transmisyjny i dynamiczny. Zdaniem Rostowskiej (1995, s. 14): „Podstawowa teza 
transmisji międzypokoleniowej zakłada, że kluczową rolę w niej pełni proces socjali-
zacji, a ściślej – wychodzi ona z założenia, że doświadczenia związane z socjalizacją 
dokonującą się w rodzinie w sposób decydujący wpływają na system wartości, powo-
dując tym samym inne ważne następstwa”. Wyniki ich badań wskazały na istotne zna-
czenie transmisji międzypokoleniowej m.in. w procesie wychowania i socjalizacji, 
w stylu życia, w statusie społecznym, uznawanych wartości, zasadach postępowania 
i celach życiowych (Piekarski, 1992, s. 217‒230).

Bardzo wybiórczo i skrótowo przywołane tu tezy i stanowiska uprawomocniają 
już jednak do podejmowania edukacyjnych działań na rzecz wspierania międzypoko-
leniowego uczenia się oraz badania jego rezultatów. 

Cyberprzestrzeń jako miejsce uczenia się

Badania nad międzypokoleniowym uczeniem się prowadzone w latach 2017‒2018 
w ramach projektu „ICT Guides” objęły grupę 267 respondentów – młodych imi-
grantów i seniorów, którzy bezpośrednio uczestniczyli w projekcie, oraz nauczycieli 
i polityków oświatowych, których opinie były uwzględnione na etapie jego planowa-
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nia. Główną metodą było studium indywidualnych przypadków, w której przypadka-
mi były kursy międzypokoleniowego uczenia się z wykorzystaniem cyberprzestrzeni 
zorganizowane w czterech europejskich metropoliach. Jako techniki uzupełniające 
zastosowano ankiety, wywiady i analizę wytworów (artefaktów) powstałych w wyni-
ku międzypokoleniowej współpracy, takich jak zdjęcia, prace plastyczne, instalowane 
w narzędziach ICT aplikacje lub zmiany w ich ustawieniach.

 
Tabela 1. Uczestnicy badań

Miasto

Uczniowie 
‒ ankieta 

przed 
kursem

Uczniowie
‒ ankieta 
po kursie

Seniorzy
‒ ankieta 

przed 
kursem

Seniorzy
‒ ankieta 

po 
kursie

Nauczy-
ciele

Przedsta-
wiciele służb 

wsparcia 
młodzieży

Łącznie

Berlin 14 0 12 1 1 3 31
Göeborg 22 19 8 7 7 5 68
Madryt 17 15 10 14 1 8 65

Sheffi eld 40 22 23 17 1 0 103
Łącznie 93 56 53 39 10 16 267

Źródło: opracowanie własne. 

Z badań tych wynika, że międzypokoleniowe uczenie się nie jest, jak dotąd są-
dzono, zjawiskiem/procesem „naturalnym”, rozumianym jako wszechobecne i spon-
tanicznie zachodzące w grupie zróżnicowanej wiekowo. Same relacje międzypokole-
niowe, a raczej sama obecność przedstawicieli różnych pokoleń w cyberprzestrzeni, 
nie jest tożsama z międzypokoleniowym uczeniem się, stąd konieczne są formalnie 
organizowane, planowane i systematyczne działania na rzecz jego wspierania. Szcze-
gólną rolę może w tym zakresie pełnić wykorzystywanie nowoczesnych technologii, 
kreujących cyberprzestrzeń jako nowe miejsce międzypokoleniowych relacji, poten-
cjalnie skutkujących międzypokoleniowym uczeniem się. 

Narzędzia ICT są używane przez seniorów intuicyjnie, w zależności od potrzeby, 
do celów, takich jak rozrywka, wyszukiwanie informacji, komunikowanie się. Mło-
dzież, podobnie jak seniorzy, używa narzędzi ICT dla rozrywki, ale też celem komu-
nikowania się oraz uczenia się (tabela 1). Badania pozwoliły ponadto zidentyfi kować 
różnice w stosowaniu narzędzi ICT, w zależności od pokolenia. Dzieci i młodzież po-
siadają biegłą umiejętność obsługi i posługiwania się narzędziami ICT, które są przez 
nich wykorzystywane utylitarnie i stanowią ich codzienne wyposażenie. Najczęściej 
służą im do osiągania konkretnych celów edukacyjnych. Młodym imigrantom no-
woczesne technologie służą głównie do rozrywki, natomiast zdecydowanie niewy-
korzystany jest ich edukacyjny potencjał. Drugie miejsce zajmuje współpraca, ale 
najczęściej rozumiana jako współpraca służąca rozrywce (gry komputerowe on-line, 
umawianie się na prywatne spotkania), a trzecie szukanie wsparcia emocjonalnego, 
np. poprzez wypowiedzi na forach internetowych lub rozmowy przez komunikatory 
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internetowe. Główne przyczyny korzystania uczniów z rodzin imigranckich z narzę-
dzi ICT przedstawia wykres 1. 

Wyniki badań – przeprowadzonych głównie w drugim roku implementacji projek-
tu – wskazują na dość wysoki poziom sceptyczności seniorów wobec kontaktów spo-
łecznych inicjowanych i rozwijanych za pośrednictwem nowoczesnych technologii 
(32%). Jednocześnie dość niewielka część osób starszych (8%) deklarowała niechęć 
lub wręcz wrogość do nowoczesnych technologii. Ci seniorzy często zmieniali zdanie 
odnośnie narzędzi ICT i cyberprzestrzeni w toku kontaktów z młodymi imigrantami, 
którzy uczyli ich podstawowej obsługi urządzeń mobilnych. 

Wykres 1. Przyczyny korzystania uczniów z wybranych narzędzi ICT

Źródło: opracowanie własne.

Jedną z najważniejszych wartości pojawiających się w międzypokoleniowej współ-
pracy dzieci i młodzieży imigranckiej z seniorami była edukacja. Imigranci pochodzili 
z różnych kultur i społeczności, w których zdarzało się, że edukacja nie była postrzegana 
jako wartość lub była wartością podrzędną wobec takich warności, jak posiadanie licz-
nego potomstwa, praca, rozrywka lub zdrowie. Dopiero w relacjach z seniorami mło-
dzi imigranci zaczynali rozumieć nieznane im dotąd uwarunkowania wysokiej pozycji 
formalnej i nieformalnej edukacji wśród podzielanych przez Europejczyków wartości, 
której często bywają podporządkowane pozostałe wymiary życia osobistego i społecz-
nego, jak np. odłożenie decyzji o posiadaniu dzieci do skończenia studiów. Projekt trwał 
za krótko, by można było śledzić dalsze losy edukacyjne dzieci i młodzieży biorących 
udział w kursach międzypokoleniowego uczenia się i określić, czy miał on istotny 
wpływ na ograniczenie wśród nich zjawiska porzucania nauki. Jednakże z wypowiedzi 
wyrażonych przez młodych uczestników projektu wynika, że opinia większości z nich 
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na temat edukacji zmieniła się i w przyszłości będą dążyć do pomyślnego przejścia 
przez przynajmniej podstawowe etapy edukacyjne. Na pytanie: Czy Twój udział w pro-
jekcie przyczynił się do wzrostu znaczenia formalnej edukacji w Twoim życiu?, 59,1% 
dzieci i młodzieży zadeklarowało, że tak, a 40,9% było przeciwnego zdania. 

Wykres 2. Opinie młodzieży na temat wzrostu znaczenia wykształcenia jako rezultatu uczestnictwa 
w kursach międzypokoleniowego uczenia się w cyberprzestrzeni 

Źródło: opracowanie własne. 

Międzypokoleniowe uczenie się jest ważną społeczno-kulturowo konstruowaną 
praktyką wymiany wiedzy, źródłem empowermentu, w którym uczniowie (młodzi 
imigranci) angażując się w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji kursów, 
biorą odpowiedzialność za swoje działania, co przekłada się na poczucie przynależ-
ności, poprawę relacji z seniorami i posiadanie realnej władzy decyzyjnej co do prze-
biegu kursów. Seniorzy zwiększyli swoje zaangażowanie w dążenie do wywierania 
pozytywnego wpływu na młodych imigrantów w zakresie pomocy w doskonaleniu 
umiejętności językowych i rozpoczęciu życia w nowym kraju. Z opinii wyrażonych 
przez seniorów wynika, że młodzi imigranci najczęściej starali się odpowiedzialnie 
i z zaangażowaniem pełnić rolę profesjonalnych trenerów w zakresie ICT. Zarówno 
oni, jak i seniorzy opisali swoje doświadczenia z kursów jako dające im „moc do 
zmiany” ich sytuacji życiowej i stwarzające szansę „wymiany wiedzy”. 

Okazało się też, że o ile w świecie realnym bariery językowe są znaczącymi prze-
szkodami współpracy, o tyle w cyberprzestrzeni mają one zdecydowanie mniejsze 
znaczenie. Dostępne on-line zdjęcia, fi lmy, muzyka oraz internetowe translatory 
umożliwiają międzypokoleniowe relacje, a jednocześnie są szansą na opanowanie 
podstaw języka nowo zamieszkiwanego kraju i wzajemne poznanie się. 

W przypadku młodych imigrantów narzędzia ICT pozwalają na pierwszy, wir-
tualny kontakt z docelowym lub tymczasowym miejscem imigracji i na uzyskanie 
o nim podstawowych informacji. Tym samym łagodzą lęk i pozwalają radzić sobie 
z podstawowymi wyzwaniami, jak topografi a, komunikacja miejska, służby miejskie, 
lokalizacja sklepów i budynków użyteczności publicznej. W narzędziach ICT istnieje 
możliwość wyboru języka, a nawet jeżeli nie, to używany w nich język angielski jest 
prosty, a obsługa urządzeń intuicyjna. Natomiast seniorzy przejawiają raczej zacho-
wawczą postawę wobec nowości technologicznych, np. do słuchania radia używają 
tradycyjnego, stacjonarnego odbiornika, a nie Internetu, preferują kontakt bezpośred-
ni, a nie zapośredniczony przez nowoczesne technologie. Są też raczej niechętni do 
akceptowania regulaminów i umów licencyjnych, pisanych małą czcionką i niezrozu-
miałym dla nich językiem, pełnym informatycznej i prawniczej terminologii. Udział 
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w przeprowadzanych w ramach tego projektu kursach międzypokoleniowego uczenia 
się z użyciem narzędzi ICT pozwolił nieco złagodzić obawy seniorów względem no-
woczesnych technologii. 

W projekcie dążono także do rozwiązania problemu technologicznego polegające-
go na zaprojektowaniu i optymalnym wykorzystaniu narzędzi ICT (głównie aplikacji 
internetowych) w międzypokoleniowym uczeniu się, w szczególności w zakresie do-
stosowania tych narzędzi do możliwości młodych imigrantów i seniorów. Po każdym 
kursie formułowane były rekomendacje dla optymalizacji narzędzi ICT, przedsta-
wiane w raportach, publikacjach i na konferencjach naukowych, takie jak: fabryczne 
wgrywanie do narzędzi ICT aplikacji edukacyjnych równolegle do aplikacji komer-
cyjnych i służących rozrywce, powszechne wprowadzenie do treści kształcenia za-
gadnień związanych z edukacyjnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, 
dostosowanie języka używanego w aplikacjach do możliwości percepcyjnych ludzi 
starszych oraz poprawa ergonomii narzędzi ICT w kierunku uwzględnienia ograni-
czeń i potrzeb seniorów.

Podsumowanie 

Potencjał międzypokoleniowego uczenia się w cyberprzestrzeni dla rozwiązywania 
problemów edukacyjnych (w tym zjawiska przedwczesnego porzucania nauki) jest 
duży, ale wydaje się jednak nie w pełni wykorzystany, tym samym marnowane są 
zdolności i możliwości zaangażowania starszych obywateli w relacje edukacyjne oraz 
tracony jest edukacyjny potencjał cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń, jak każda prze-
strzeń nie znosi pustki, więc to wirtualne miejsce międzypokoleniowych relacji szyb-
ko zostanie zagospodarowane przez inne, niekoniecznie edukacyjnie korzystne treści. 
Wynika to prawdopodobnie z błędnego przekonania (powtarzającego się w literaturze 
przedmiotu), że międzypokoleniowe uczenie się jest procesem naturalnym, czyli sa-
moistnie zachodzącym między ludźmi należącymi do różnych pokoleń. Znaczy to, że 
ludzie (politycy oświatowi, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby odpowiedzialne za 
edukację) nie powinni biernie czekać aż „naturalnie” uruchomiony zostanie potencjał 
międzypokoleniowych relacji i międzypokoleniowego uczenia się, ponieważ samo 
przebywanie osób z różnych pokoleń w bliskiej przestrzeni realnej lub wirtualnej nie 
gwarantuje, że zajdzie międzypokoleniowe uczenie się. Należy starać się animować 
relacje międzypokoleniowe lub przynajmniej tworzyć dogodne dla nich warunki, 
a pomocne w tym są już dziś powszechnie dostępne narzędzia ICT. 

Wyniki zrealizowanych w ramach projektu „ICT Guides” badań2 mogą pomóc 
w zrozumieniu uwarunkowań zjawiska przedwczesnego porzucania nauki oraz stano-
wić wsparcie dla projektowania skutecznych działań, szczególnie w cyberprzestrze-

2 Szczegółowe wyniki badań z pierwszego roku realizacji projektu zostały dotąd opublikowane w: Leek, Rojek, 
2019 oraz Leek, Rojek, 2017.
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ni, służących jego ograniczaniu. W dłuższej perspektywie czasowej działania zaini-
cjowane projektem, a kontynuowane po jego zakończeniu, mogą przełożyć się na 
ograniczenie bezrobocia i przestępczości wśród młodych imigrantów, obniżyć koszty 
i skrócić czas ich społecznej asymilacji, ułatwić im wejście na rynek pracy, co z kolei 
będzie służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Podczas upowszechniania 
wyników zaobserwowano zainteresowanie zagranicznych ośrodków badawczych 
i praktyków rezultatami wdrażania projektu. Wyrazem tego było Międzynarodowe 
Seminarium Naukowe ICT as an effective tool for integration of immigrants and pre-
vention of ESL in the European school education, które odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 
w Madrycie, w gmachu hiszpańskiego Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny 
Hiszpanii, poświęcone prezentacji rezultatów projektu i ich międzynarodowej ocenie.

Wyniki badań, choć nie dają pełnego wyjaśnienia podjętych problemów badaw-
czych – głównie z uwagi na relatywnie krótki czas realizacji projektu uniemożliwia-
jący śledzenie dalszych losów edukacyjnych i życiowych młodych imigrantów – za-
kreślają nowy i wydaje się perspektywiczny obszar dla interdyscyplinarnych badań 
społecznych oraz są przydatne dla organizacji podobnych działań w przyszłości. 

Bibliografi a

Baron-Polańczyk, E. (2011). Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. Zielona 
Góra: Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: WN PWN.
Dobrzeniecki, K. (2004). Prawo a etos cyberprzestrzeni. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Eurobarometr (2014). Future of Europe, http://ec.europa.eu/commfrontoffi ce/publicopinion/index.

cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/2038, dostęp: 05.12.2018. 
Gibson, W. (1984). Neuromancer. New York: ACE Books.
Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczości. Warszawa: Wydawnictwo Difi n.
Leek, J., Rojek, M. (2019). ‘ICT Guides’ project as an example of educational support of young im-

migrants through intergenerational learning and ICT tools. W: E. Gutzwiller-Helfenfi nger, H.J. 
Abs, P. Müller (red.), Thematic papers based on the Conference “Migration, Social Transfor-
mation, and Education for Democratic Citizenship” (s. 87‒106). University of Duisburg-Essen: 
DuEPublico.

Leek, J., Rojek, M. (2017). Intergenerational learning using ICT to reduce early school leaving 
among immigrant pupils. “Litera Scripta” (s. 34‒48). České Budějovice: The Institute of Tech-
nology and Business.

Levy, P. (2002). Drugi potop. W: M. Hopfi nger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wie-
ku. Antologia. Warszawa: Ofi cyna Naukowa s.c.

Mannheim, K. (1992‒1993). Problem pokoleń. Przeł. A. Mizińska-Kleczkowska. Colloquia Com-
munia 1–12, 136–169.

Marynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa: 
WN PWN.

Mendel, M. (2006). Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa. W: M. Mendel (red.), Peda-
gogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Męczkowska, A. (2006). Locuseducandi. Wokół problematyki miejsca w refl eksji pedagogicznej. 
W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej Edukacji TWP.



63„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 4, 2019, s. 52–63 DOI: 10.5604/01.3001.0013.2846

Cyberprzestrzeń jako miejsce międzypokoleniowego uczenia się. Przykład projektu „ICT Guides”

Piekarski, J. (1992). Międzypokoleniowa transmisja wartości w środowisku rodzinnym małego 
miasta. Wychowawcze studium relacji międzygeneracyjnych. „Acta Universitatis Lodziensis”. 
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon, 9(5), 2‒7.
Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich.
Rojek, M. (2018). Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego.
Rostowska, T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów 

osobowości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego.
Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011‒2016. 

(2010). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://www.enisa.europa.eu/to-
pics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/Poland_Cyber_Security_Strategy.pdf, dostęp: 
05.12.2018.

Siemieniecki, B. (2007). Przedmiot i zadania mediów w komunikacji. W: B. Siemieniecki (red.), 
Pedagogika medialna (s. 125‒151). Warszawa: WN PWN. 

CYBERSPACE AS A PLACE OF INTERGENERATIONAL LEARNING. 
EXAMPLE OF THE „ICT GUIDES” PROJECT

Abstract

The “ICT Guides” project was implemented as part of the Erasmus + program. This project was 
initiated by the local government of the city of Goteborg in Sweden, and its aim was to reduce the 
phenomenon of school dropout by children and the youth from immigrant families. Other European 
cities, namely Sheffi eld (Great Britain), Madrid (Spain) and Berlin (Germany), experiencing this 
problem also joined the project. The project consisted mainly in periodic organizing of intergen-
erational learning courses with the participation of children and the youth from immigrant families 
as well as local seniors. The courses were supported by information and communication technolo-
gies (ICT) and Internet applications. Apart from conventional meeting places, such senior clubs, 
cultural centres, community centres, intergenerational cooperation and intergenerational learning 
also occurred in cyberspace. The Faculty of Educational Sciences at the University of Lodz was the
research institution preparing the theoretical framework for the implementation of activities 
in the project and evaluating the project.

Keywords: cyberspace, ICT (information and communication technologies), intergenerational 
learning


