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Streszczenie 

 W opracowaniu wskazano na główne problemy związane z formowaniem się społeczeństwa 
informacyjnego. Przedstawiono podstawowe technologie teleinformatyczne wykorzystywane 
przez współczesne społeczeństwo. Zwrócono uwagę na stopień wykorzystania tych technologii 
przez różne grupy społeczne, a zwłaszcza przez młodzież. Podjęto próbę analizy zjawiska wyklu-
czenia części społeczeństwa, które nie może lub nie potrafi korzystać z nowoczesnych środków 
elektronicznej komunikacji. Wskazano na rolę systemu oświaty w kształtowaniu się postaw, 
zwłaszcza wśród młodzieży, sprzyjających efektywnemu wykorzystywaniu współczesnych tech-
nologii teleinformatycznych tak w kształceniu się, jak i w życiu społecznym.  

Abstract 

The main problems related to the formation of informative society were presented in the paper. 
The basic ICT used by modern society were described. The degree of utilization of these technolo-
gies by different groups of society and especially by young people were analyzed. An attempt was 
made to the analysis of exclusion of the public who cannot or do not know how to use modern 
means of electronic communication. The role of the education system in shaping attitudes, espe-
cially among young people, to foster the effective use of modern ICTs in education and in social 
life indicated in the paper. 

Wstęp  

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego wprowadził po raz pierwszy japoński 
socjolog Tadao Umesamo w roku 1963. W swoich pracach podjął próbę analizy 
przekształcania się społeczeństwa przemysłowego w nową formację, w której 
czynnikiem dynamizującym rozwój tak społeczny, jak i rozwój poszczególnej 
jednostki było przekształcanie i wykorzystywanie ogromnych ilości informacji, 
do jakich można było dotrzeć dzięki rozwojowi technik komunikacyjnych i in-
formatycznych. Początki teorii dotyczącej problemów społeczeństwa mają więc 
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już prawie pół wieku. Rozwój, jaki dokonał się w tym czasie, zwłaszcza w dzie-
dzinie infrastruktury technicznej, przerósł oczekiwania nawet większych optymi-
stów. Równolegle, a częstokroć z wyprzedzeniem, rozwijały się nauki teoretycz-
ne związane między innymi z matematyką dyskretną, algorytmiką, przetwarza-
niem współbieżnym i rozproszonym, teorią baz danych, kryptografią, przetwa-
rzaniem obrazu czy wreszcie teorią sygnału. Ten dynamiczny rozwój infra-
struktury technicznej i wykorzystanie do jej implementacji użytkowej niezwy-
kle skomplikowanych metod matematycznych i teleinformatycznych stworzył 
nową jakość w obrębie pojęcia społeczeństwa informacyjnego. Coraz po-
wszechniej obserwowany jest fakt, że mając możliwość dostępu do ogromnych 
ilości informacji jednocześnie coraz mniej zrozumiały jest dla nas system, 
który te informacje nam udostępnia. Fakt ten generuje określone problemy 
psychologiczne i kulturowe uwidaczniające się w społeczeństwie informacyj-
nym, a dla nauczycieli zajmujących się przedmiotami związanymi z nowocze-
snymi technologiami teleinformatycznymi problemy natury dydaktycznej i me-
todologicznej.  

1. Współczesne technologie telekomunikacyjne wykorzystywane 
przez społeczeństwo informacyjne  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego nierozerwalnie związany jest z tech-
nologiami telekomunikacyjnymi. To one stanowią techniczną bazę, niejako 
osnowę, systemu umożliwiającą wymianę informacji na niespotykaną do tej pory 
skalę. Umiejętność korzystania z tych technologii, poprzez efektywną obsługę 
terminali tego systemu, a przede wszystkim komputerów (laptopów, notebo-
oków, palmtopów) i telefonów komórkowych jest podstawą uczestniczenia 
w globalnej wymianie informacji. W ostatnich latach obserwujemy tak zwaną 
konwergencję sieci telekomunikacyjnych, polegającą w głównym zarysie na 
zastępowaniu wielu dotychczasowych technologii jedną strukturą wykorzystują-
cą sieci z protokołem IP. Nowo projektowane sieci, tak zwane sieci Next Gene-
ration Network (NGN) zrewolucjonizują ze względu na swoją funkcjonalność 
sposób korzystania z nich1. Dla użytkownika końcowego systemu stwarza to 
możliwość powiązania wielu oddzielnych dotychczas usług takich na przykład 
jak telefonia czy telewizja w jeden system z jednym wielofunkcyjnym termina-
lem. Warunkiem korzystania z tego typu usług jest dostęp do sieci Internet. Przy 
czym istotną sprawą jest w tym przypadku rodzaj tego dostępu. Najbardziej po-
pularny do niedawna dostęp tak zwany dodzwaniany poprzez modem i linię tele-
foniczną jest stopniowo zastępowany przez dostęp szerokopasmowy, który staje 

 
1 http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=19&news_id=4383&layout=1&page=te 

xt &place=Lead01 (dostęp: 21.07.2010). 
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się synonimem nowoczesności, dając gwarancję pełnego uczestniczenia w życiu 
społeczeństwa informacyjnego. Jak poważnie traktowany jest ten problem niech 
świadczy fakt, że Finlandia2 jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła od lipca 
2009 roku prawną gwarancję dla swoich obywateli dostępności do szerokopa-
smowego Internetu o przepływności minimum 1 Mb/s. Szybkość ta do roku 
2015 ma być zwiększona do 100 Mb/s. Gwarantuje ona praktycznie dostępność 
do wszystkich oferowanych usług w sieci. W Polsce dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu systematycznie się upowszechnia. Według informacji dostępnych 
na stronie MSWiA (źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej)3 w latach 2007–
2009 liczba gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu 
wzrosła z 30% do 51%. Dynamika tego wzrostu była większa niż w pozostałych 
krajach Unii Europejskiej, co według prognoz UKE może spowodować, że już 
w roku 2011 zrównamy się ze wskaźnikiem dostępu szerokopasmowego do In-
ternetu z innymi krajami UE.  

Dotychczasowe rozważania związane z dostępem do Internetu dotyczyły do-
stępu stacjonarnego. Przyszłość, jak pokazują analizy operatorów telekomunika-
cyjnych, to dostęp mobilny z terminali ruchomych. Obecnie najpopularniejszym 
dostępem mobilnym do Internetu jest dostęp z wykorzystaniem sieci Wi-Fi 
(WLAN-Wireless LAN), czyli lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard tych 
sieci w przeciągu kilku ostatnich lat ewoluował w kierunku zwiększenia prze-
pływności i jakości obsługi od standardu 802.11b z roku 1999 (przepływność do 
11Mb/s) do obecnie najnowszego standardu 802.11n o maksymalnej przepływ-
ności 300Mb/s. Sieci tego typu są powszechnie wykorzystywane na wyższych 
uczelniach, zapewniając studentom bezprzewodowy dostęp do Internetu, jak 
również w części szkół, w których administratorzy udostępnili dla użytkowni-
ków, tak zwane punkty dostępu (bezprzewodowe) do swoich sieci lokalnych. 
Kolejną możliwością bezprzewodowego dostępu do Internetu jest wykorzystanie 
sieci klasy Wi-MAX (World Interoperability for Microwave Access) w ogólnym 
standardzie 802.16. Sieci tego typu umożliwiają dostęp o przepływności około 
kilkudziesięciu Mb/s przy zasięgu kilkudziesięciu kilometrów od nadajnika.  

Prawdziwą rewolucją w bezprzewodowym dostępie do Internetu będzie 
wprowadzenie w niedalekiej przyszłości dostępu poprzez sieć telefonii komór-
kowej w standardzie 4G. Pierwsza pilotowa instalacja została uruchomiona 
w grudniu 2009 roku przez szwedzkiego operatora TeliaSonera w Sztokholmie 
i Oslo4. Według operatora sieć ta pozwala pobierać wideo w standardzie High 

 
2 ttp://wiadomosci.onet.pl/2061169,441,pierwszy_kraj__ktory_dostep_do_szybkiego_internet

u_uznal_za_obowiazujace_prawo,item.html (dostęp: 15.07.2010). 
3 http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8048/Internet_szerokopasmowy_w_Polsce__najn

owsze_dane_KE.html (dostęp: 25.07.2010). 
4 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7363460,W_komorkach_ruszyla_siec_czwartej_gener

acji.html (dostęp: 27.07.2010). 
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Definition oraz zapewnia takie usługi jak telewizja internetowa wysokiej jakości, 
gry online czy konferencje internetowe. Wdrożenie próbne standardu 4G/LTE. 
świadczy o drodze, jaką przebyła technologia telefonii komórkowej od standar-
du, najpopularniejszego obecnie, jakim jest GSM (Global System for Mobile 
Communication), zaliczany do generacji 2G, poprzez UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System), zaliczany do generacji 3G po LTE (Long Term 
Evolution) zaliczany do generacji ~4G (prawie 4G). W pełni zgodny ze specyfi-
kacją 4G będzie dopiero system, nad którym obecnie trwają intensywne prace, 
a mianowicie Advanced-LTE5.  

Należy również zwrócić uwagę na systematyczne upowszechnianie się tech-
nologii GPS (Global Positioning System), umożliwiającej precyzyjną lokalizację 
geograficzną użytkownika posiadającego odpowiedni terminal. Nie jest po-
wszechnie znanym faktem, że niektóre współczesne urządzenia powszechnego 
użytku na przykład cyfrowe aparaty fotograficzne mają częstokroć wmontowany 
system GPS, który pozwala bardzo precyzyjnie ustalić miejsce, w którym zostało 
zrobione dane zdjęcie. Tego typu aparaty mogą być doskonałym narzędziem 
wykorzystywanym na przykład na lekcjach geografii odbywających się 
w terenie.  

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii teleinformatycznych 
w społeczeństwie informacyjnym może mieć jednak zaskakujące następstwa 
związane z generowanym ruchem w sieci. Ruchem, którego nie może obsłużyć 
aktualnie istniejąca infrastruktura. Przykładem niechaj będzie tutaj zakaz używa-
nia przez studentów iPadów, wydany na trzech amerykańskich uniwersytetach Cor-
nell University, Princeton University i George Washington University6. Problem 
wygląda na poważny skoro dotyczy tak renomowanych uczelni i może być zwiastu-
nem kłopotów, jakie czeka społeczeństwo informacyjne w przyszłości. 

2. Absorpcja technologii informacyjnych 
we współczesnym społeczeństwie  

Przedstawione powyżej, w formie bardzo skrótowej, możliwości dzisiej-
szych technologii teleinformatycznych i perspektywy ich rozwoju unaoczniają 
problemy, przed jakimi stoi współczesne społeczeństwo, wynikające z koniecz-
ności przyswojenia sobie tych technologii i wykorzystania ich w codziennym 
życiu. Praktyka pokazuje, że grupą, która przoduje w tym zakresie są ludzie 
młodzi. To oni wykorzystują je w największym zakresie. Dane przedstawione na 

 
5 http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=422&news_id=5408&layout=3&page=t

ext&place=Lead01# (dostęp: 21.07.2010). 
6 http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,7782208,Trzy_prestizowe_amerykanskie_ucz

elnie_zakazuja_uzywania.html (dostęp: 28.07.2010). 
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stronie MSWiA7 pokazują, że wśród osób w wieku 16-24 lat korzysta codziennie 
lub prawie codziennie z Internetu 77% z nich, przy średniej dla całej populacji 
tylko 40%. Jeszcze ciekawszy jest wniosek, również zawarty w tym dokumencie, 
mówiący o tym, że intensywność korzystania z Internetu jest tym większa im 
bardziej jest zaawansowana infrastruktura techniczna, z której się korzysta i im 
więcej dostępnych jest usług oferowanych przez operatorów. Przykładowo 
podano w tym dokumencie w oparciu o źródło (Eurostat, 2009 r.) wybrane usłu-
gi dostępne w Internecie i intensywność, podaną w procentach, korzystania 
z tych usług w zależności od tego, jakim sposobem dostępu do Internetu dyspo-
nuje użytkownik. Wzięto pod uwagę dostęp szerokopasmowy i nieszerokopa-
smowy. Z przedstawionych danych wynika, że 59% osób korzysta codziennie 
lub prawie codziennie z Internetu, jeżeli wykorzystują dostęp szerokopasmowy, 
a tylko 40% w przypadku dostępu nieszerokopasmowego. 72% użytkowników 
z dostępem szerokopasmowym wykorzystuje Internet do komunikacji, przy 59% 
użytkowników bez takiego dostępu. Podobna sytuacja zachodzi przy pozostałych 
usługach (w nawiasie podano odpowiednio procent użytkowników z dostępem 
szerokopasmowym i nieszerokopasmowym): wykorzystanie Internetu w celu 
uzupełnienia wiedzy (45%/30%); wykorzystanie Internetu do poszukiwania in-
formacji na temat zdrowia (33%/22%); korzystanie z bankowości elektronicznej 
(33%/19%); korzystanie z usług internetowych związanych podróżowaniem 
i zakwaterowaniem (22%/13%); wykorzystanie Internetu do kontaktowania się 
z administracją publiczną (28%/17%); zakupy przez Internet (28%/18%); wyko-
rzystanie Internetu w celu poszukiwania pracy lub wysyłania aplikacji o pracę 
(13%/9%).  

Analizując przedstawione dane należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z za-
awansowaniem technologicznym danej usługi, korzystanie z niej jest mniej po-
pularne. O ile wykorzystywanie Internetu na przykład do komunikacji cieszy się 
dużym zainteresowaniem, o tyle wykorzystanie go do bankowości elektronicznej 
jest już około dwukrotnie mniejsze.  

3. Rola systemu oświaty w kształtowaniu kreatywnych postaw 
 jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym  

Przez społeczeństwo informacyjne najczęściej rozumie się takie społeczeń-
stwo, które potrafi czerpać wiedzę z zasobów dostępnej informacji zgromadzonej 
w globalnej sieci. Umiejętnie ją wykorzystywać tak na potrzeby własnego inte-
lektualnego rozwoju, jak i w stosunkach ekonomicznych w skali globalizującej 

 
7 http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/497/8048/Internet_szerokopasmowy_w_Polsce_naj-

nowsze_dane_KE.html (dostęp: 25.07.2010). 
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się gospodarki. To również społeczeństwo ustawicznie kształcące się tak 
w systemach zinstytucjonalizowanych jak i w drodze samokształcenia.  

Interesująca wydaje się analiza jak cechy te reprezentowane są w polskim 
społeczeństwie. Nieocenionym źródłem informacji o postawach i zachowaniach 
Polaków jest śledzenie prasy codziennej i Internetu. Oto kilka przykładów. 

Akcja „Gazety Wyborczej”8: „»Gazeta Wyborcza«: W ramach prowokacji 
dziennikarskiej »GW« ogłosiła, że Akademia Komunikacji Społecznej (w rze-
czywistości nieistniejąca) oferuje już po dwóch latach studiów tytuł magistra. Na 
»ofertę« skusiło się wiele osób. Ludzie byli gotowi wpłacać pieniądze, byle mieć 
zapewnione miejsce. Jak wyliczyli dziennikarze, gdyby przyjmowali wpłaty, 
w tydzień na koncie »uczelni« byłoby ponad 150 tys. zł” i dalej „Kandydaci 
zdawali sobie sprawę, że w dwa lata żadnej wiedzy się nie zdobędzie. Liczył się 
jednak papier, dyplom, którego »nie wypada nie mieć« lub którego »żąda praco-
dawca«. »Szkoła« nie podawała żadnych konkretów, ani adresu, ani nazwisk 
wykładowców, ani żadnych zezwoleń. Pomimo tego pół tysiąca osób postanowi-
ło od razu podjąć naukę, a 200 chciało, ale się wahało. I zaledwie 50 miało po-
dejrzenia, czy aby uczelnia działa uczciwie, zgodnie z prawem”. 

Informacja z „Dziennika. Gazety Prawnej”9: „Sześć milionów Polaków nie 
ma dostępu do Internetu i nie zamierza korzystać z sieci w przyszłości – wynika 
z raportu CBOS-u, o którym pisze gazeta. Organizacje pozarządowe apelują do 
premiera o jak najszybszą walkę z wykluczeniem cyfrowym” i dalej „To ozna-
cza, że sześć milionów Polaków będzie funkcjonować w odcięciu od interneto-
wych kont bankowych, e-faktur, a planowana przez rząd wielka informatyzacja 
administracji, wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia kompletnie nie ułatwi 
im życia. Jak wynika z badania CBOS-u, e-analfabeci to osoby starsze (między 
55. a 64. rokiem życia z sieci korzysta 25% osób, powyżej 65. roku już tylko 6%), 
gorzej wykształcone (tylko co trzeci Polak z wykształceniem podstawowym lub 
zawodowym jest internautą) i mieszkańcy mniejszych miejscowości”. 

Opinie nauczycieli akademickich10: „Postęp degradacji intelektualnej wśród 
młodzieży przybiera już zatrważające rozmiary. Jeśli go nie powstrzymamy, 
uniwersytetom grozi zapaść – mówi prof. Mikołaj Rudolf” i dalej „Profesor, 
wieloletni wykładowca Wydziału Chemii, jednym tchem wylicza zarzuty wobec 
studentów. Błędy ortograficzne w pracach zaliczeniowych to standard. Studenci 
coraz częściej stosują zapis fonetyczny zdań, co znaczy, że w ogóle nie czytają. 
Studenci chemii mają problemy z przeliczaniem jednostek miary i wagi”;  

 
8 http://wiadomosci.onet.pl/2065193,11,wielka_prowokacja_gw__wielu_dalo_sie_nabrac_pol

itycy_tez,item.html (dostęp: 23.07.2010). 
9 http://wiadomosci.onet.pl/2199583,11,tak_oto_dorobilismy_sie_pokaznej_grupy_cyfrowyc

h_analfabetow,item.html (dostęp: 20.07.2010). 
10 http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,6693633,Na_uczelnie_trafiaja_niedouczeni_kand

ydaci.html (dostęp: 6.07.2010).  
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„Większość z 20-latków ma fałszywe przekonanie o jakości swojej wiedzy. Dla 
nich wiedza równa się umiejętności znalezienia informacji w Internecie. Wstuku-
ją hasło w Google'u i wydaje im się, że już coś wiedzą”.  

Również w tym artykule przytoczona jest bardzo emocjonalna wypowiedź 
profesora Jana Hartmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wykładowcy szkół 
wyższych wiedzą doskonale, że większość studentów nie ma żadnej, najskrom-
niejszej nawet wiedzy na żaden temat, a część nie umie czytać (duka bez zrozu-
mienia) ani pisać. Oprócz półanalfabetów mamy jednak wśród studentów analfa-
betów prawdziwych. Jest ich nie mniej niż 10% [...]). Większość młodych posia-
daczy polskiej matury, a w tym większość nowych studentów, kompletnie nic 
nie umie, a co gorsza – nauczona jest w szkole oszukiwania i ściągania [...]. 
Niedawno, sprawdzając prace egzaminacyjne z historii filozofii, miałem oka-
zję przeczytać kilkanaście razy zdanie: »Heraklit żywił się trawą i innymi ro-
ślinnościami«. Niechby zdanie to wykuto na portyku Ministerstwa Edukacji 
w alei Szucha. Żeby wreszcie zeszło na ziemię i przestało produkować fanta-
styczne programy nauczania i bajeczki o »wszechstronnym rozwoju osobo-
wości«, »samodzielności myślenia«, »nowoczesnym społeczeństwie informa-
tycznym«”. 

Przytoczone wyżej wypowiedzi, opinie i analizy wymagają szerokiej i wni-
kliwej dyskusji. Niektóre z nich mogą budzić kontrowersje swoją ostrością 
i bezkompromisowością. Niemniej jednak wydaje się, że większość nauczycieli 
akademickich, w tym również i autorzy niniejszego opracowania są zgodni, że 
wraz ze zwiększającą się liczbą studentów wyższych uczelni nie idzie w parze 
wzrost poziomu wiedzy absolwentów je opuszczających. 

  

 
Rys. 1. Liczba absolwentów szkół wyższych 

Ź ród ło:  opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych GUS. 
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Na rysunku 1 przedstawiono wykres obrazujący liczbę absolwentów szkół 
wyższych w ostatnich latach. Wyraźny wzrost ich liczby może być odpowiedzią 
na obniżenie się poziomu nauczania. Bo czyż nagle wzrosła w społeczeństwie 
ilość osób o wysokich predyspozycjach intelektualnych? Otwarta pozostaje dys-
kusja nad rolą systemu oświaty i jego oddziaływania na ucznia i studenta pod 
kątem przygotowania ich do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
Istotną kwestią jest również wypracowanie systemu chroniącego znaczną część 
społeczeństwa, zwłaszcza starszego, przed zjawiskiem wykluczenia cywilizacyj-
nego związanego z brakiem umiejętności korzystania z nowoczesnych środków 
teleinformatycznych.  

Podsumowanie 

Autorzy mają świadomość, że przytoczone powyżej problemy wymagają szero-
kiej dyskusji w gronie osób zajmujących się dydaktyką informatyki i technik telein-
formatycznych. Wydaje się jednak, że skala problemu i jego złożoność stwarza 
konieczność pilnego współdziałania z socjologami i psychologami. O ile bowiem 
materia związana ze ściśle pojmowaną informatyką i technikami informacyjnymi 
wydaje się być w stopniu zadawalającym opanowana, to już jednak dotarcie z nią do 
odbiorcy, jak pokazują przykłady z życia pozostawia wiele do życzenia.  
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