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Współczesne technologie informacyjne �ródłem przemian 

zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 

Wst�p 

T. Banaszkiewicz pisze, �e kształcenie na etapie pocz
tkowym ma zasadni-

cze znaczenie w całym �yciu człowieka, warunkuje jego powodzenia w karierze 

szkolnej, ale tak�e przygotowuje do funkcjonowania w rzeczywisto�ci poza 

o�wiat
. Autorka opisuje edukacj� wczesnoszkoln
 jako etap edukacyjny wpisa-

ny w zmieniaj
cy si� kontekst kulturowy i dynamiczne �ycie społeczne.  

Zdaniem T. Banaszkiewicz, nowe zadania i wyzwania stawiane szkole i nauczy-

cielom, podyktowane zmian
 rzeczywisto�ci, obliguj
 do poszukiwania profe-

sjonalnej twórczo�ci, cennych i warto�ciowych rozwi
za� edukacyjnych [Bana-

szkiewicz 2003: 9]. 

U. Ordon jako wymóg nowoczesno�ci stawia innowacje pedagogiczne, któ-

re w edukacji pocz
tkowej maj
 za zadanie pomaga� wychowankom poszuki-

wa�, odkrywa� i przekracza� dotychczasowe osi
gni�cia. Zdaniem autorki, ko-

nieczno�� kreatywnego i innowacyjnego stylu pracy nauczyciela powinna si�
przekłada� jednocze�nie na rozwijanie takiego wła�nie sposobu działania we 

współczesnej rzeczywisto�ci ju� u najmłodszych dzieci. Od nauczyciela, w opi-

nii U. Ordon, wymaga si� „nowego spojrzenia na zadania, tre�ci i metody pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Kierowanie procesem kształcenia najmłodszych 

wymaga od nauczycieli dobrej znajomo�ci efektywnych i alternatywnych roz-

wi
za� teoretyczno-metodycznych, krytycyzmu w ich doborze, jak równie�
racjonalnym stosowaniu” [Ordon 2008: 14–19]. 

Efektywne przekazywanie wiedzy w dobie dynamicznego rozwoju nauki, 

ogromnego post�pu cywilizacyjnego, istniej
cego ju� społecze�stwa informa-

cyjnego, zdaniem J. Miko, wymaga cało�ciowego, zintegrowanego podej�cia do 

edukacji [Miko 2003: 55]. Zdaniem W. Furmanka, istot
 zainteresowa� badaw-

czych w pedagogice jest „wszystko to, co czyni człowiek, oraz to, jak jego po-

st�powanie wpływa na dokonuj
ce si� przeobra�enia w jego psychice (jako ca-

ło�ci), a przez to tak�e w jego otoczeniu” [Furmanek 2008: 15]. 

S. Gawlik uwa�a, �e wspóln
 cech
 wszelkich definicji poj�cia integracji 

pedagogicznej b�d
 twierdzenia mówi
ce o swoistym ł
czeniu, tworzeniu jednej 

wi�kszej cało�ci z ró�nych cz��ci, a wi�c konkretnie ł
czenie ze sob
 ró�nych 

dyscyplin wiedzy. S. Gawlik odwołuje si� do słów M. Piotrowskiej, która pisała 

o przemianach w wielu dziedzinach naszego �ycia wyznaczaj
cych nowe zada-
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nia edukacyjne dla szkoły. Autorka uwa�a, �e wspomaganie i ukierunkowywa-

nie wielostronnego rozwoju dziecka jest wyzwaniem dla edukacji w nowej kon-

cepcji kształcenia [Gawlik 2003: 48–49]. 

1. Proces nauczania-uczenia si� wspomagany technologi� informacyjn�

W. Walat opisał proces dydaktyczny w kontek�cie kognitywno-konstrukty-

wistycznych koncepcji uczenia si� człowieka. Autor pisze o indywidualnej re-

prezentacji rzeczywisto�ci w umy�le człowieka tworz
cej si� na drodze prze-

chodzenia od działania do my�lenia abstrakcyjnego. W. Walat uwa�a, �e jedynie 

uczestniczenie w poznaniu rzeczy, zjawisk, procesów mo�na nazwa� poznaniem 

bezpo�rednim. Wszelkiego rodzaju zast�pniki czy te� �rodki pomocnicze, zda-

niem autora, b�d
 stanowiły o poznaniu po�rednim, które z kolei wymaga ade-

kwatnego odwzorowania najwa�niejszych cech poznawanej rzeczywisto�ci. 

W. Walat podkre�la, �e współczesne technologie informacyjne wychodz
 na-

przeciw naturalnej multimedialno�ci człowieka. Zdaniem autora, staj
 si� nie 

tylko ł
cznikiem pomi�dzy człowiekiem a poznawan
 rzeczywisto�ci
, ale tak�e 

i narz�dziem słu�
cym do jej modelowania. W. Walat uzasadnia powy�sze roz-

wa�ania brakiem mo�liwo�ci zaobserwowania niektórych zjawisk zachodz
cych 

mi�dzy innymi: zbyt szybko lub niezauwa�alnie dla ludzkiego oka, zbyt daleko 

lub w warunkach niesprzyjaj
cych bezpiecze�stwu człowieka [Walat 2007: 35].  

�. Kaczmarek prowadz
c badania nad nauczaniem-uczeniem si� dziecka 

wspomaganego komputerowo, doszła do wniosku, �e działanie to jest efektyw-

ne, poniewa� wyzwala po�
dan
 aktywno��, wpływa pozytywnie na postawy 

edukacyjne uczniów. Autorka uwa�a, �e „siła oddziaływania komputera jako 

medium edukacyjnego na dzieci w młodszym wieku szkolnym polega na jako�ci 

interakcji na płaszczy�nie komputer–ucze�, ucze�–komputer. To wła�nie opisa-

na wy�ej jako�� owych interakcji stanowi o sile wzajemnego oddziaływania 

człowieka na medium i medium na człowieka” [Kaczmarek 2002: 204]. 

Szans
 na wprowadzenie jako�ciowych zmian w realizacji celów kształce-

nia, zdaniem U. Ordon i E. Skoczylas-Krotla, jest wykorzystanie komputera 

w edukacji. Autorki w�ród zalet takiego działania dostrzegaj
 efektywno�� od-

działywania na zmysł wzroku i słuchu, du�
 skuteczno�� w przekazywaniu ró�-
nego rodzaju tre�ci, pobudzenie do pozytywnej aktywno�ci i zaciekawienie 

uczniów. Zdaniem U. Ordon i E. Skoczylas-Krotla, aplikacje edukacyjne, 

w których informacja przekazywana jest multimedialnie za pomoc
 tekstu, mu-

zyki, d�wi�ku, animacji i filmów wideo, przekształcaj
 proces uczenia si�
w badania i poszukiwania, pozwalaj
 uczniom odkrywa� �wiat podczas intelek-

tualnej przygody. Autorki dodaj
 ponadto, �e komputer wraz z odpowiednim 

programem edukacyjnym pozwala przekaza� informacje w znacznie bogatszej 

formie, m.in. za pomoc
 wysokiej jako�ci zdj��, trójwymiarowych animacji, 

filmów oraz interaktywnych �wicze� [Ordon, Skoczylas-Krotla 2003: 146]. 
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Z bada� D. Mora�skiej nad efektywno�ci
 kształcenia uczniów klas I–III 

z zastosowaniem netbooków wynika, �e wykorzystanie technik multimedialnych 

w ocenie uczniów i z perspektywy efektów kształcenia przynosi najlepsze rezul-

taty przy wykorzystaniu komputera w ka�dej chwili zaj��, kiedy tylko realizo-

wane tre�ci kształcenia tego wymagaj
 [Mora�ska 2013: 271].  

2. Otwarte Zasoby Edukacyjne (Multimedialne zasoby edukacyjne) 

S. Iskierka, J. Krzemi�ski i Z. We�gowiec w swoich rozwa�aniach nad rol

multimediów we współczesnej dydaktyce pisz
 o rewolucji zachodz
cej w two-

rzeniu i wykorzystywaniu materiałów multimedialnych w dydaktyce. Autorzy 

zwracaj
 uwag� na to, �e ich klasyczne zastosowanie polegaj
ce np. na ekspo-

nowaniu tre�ci przy pomocy komputerowego monitora ust�puje miejsca materia-

łom dydaktycznym wykorzystuj
cym mo�liwo�ci oferowane przez sieci kompu-

terowe, takie jak: praca grupowa, zdalna oraz mo�liwo�� składowania i udost�p-

niania dowolnych baz danych. Zdaniem autorów, w tej sytuacji pojawiaj
 si�
nowe uwarunkowania dotycz
ce tworzenia materiałów multimedialnych, stano-

wi
ce wyzwanie dla twórców tych materiałów [Iskierka, Krzemi�ski, We�go-

wiec 2008: 55]. 

S. Szabłowski pisze o ewolucji wykorzystania Internetu. Zdaniem autora, 

współcze�nie mówimy o otwartym dzieleniu si� z innymi wiedz
 zgromadzon

w Otwartych Zasobach Edukacyjnych. S. Szabłowski, omawiaj
c niniejszy ruch, 

okre�la jego działalno�� jako ide� otwartej edukacji, której celem jest budowanie 

otwartego społecze�stwa wiedzy. OZE tworzone s
 przez �wiatow
 społeczno��
współpracuj
c
 przy tworzeniu ogólnodost�pnych zasobów edukacyjnych, które 

s
 udost�pniane z jednoczesnym prawem do ich dalszego wykorzystywania 

i adaptowania dla własnych potrzeb. Jak pisze S. Szabłowski, materiały te 

w postaci podr�czników, kursów, scenariuszy lekcji s
 publicznie dost�pne, 

mo�na z nich korzysta� na zasadzie tzw. wolnych licencji, ale mo�na jednocze-

�nie by� tak�e ich twórc
, uczestniczy� w procesie redakcyjnym [Szabłowski 

2011: 242]. 

W dobie przemian dokonuj
cych si� współcze�nie w polskiej edukacji nie 

sposób nie wspomnie� o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierza-

j
cych ku rozszerzeniu oferty publicznych, bezpłatnych materiałów edukacyj-

nych. Na stronie internetowej MEN czytamy, �e od 2012 r. w ramach projektu 

systemowego E-podr�czniki do kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze 

�rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowywane s
 62 darmo-

we e-podr�czniki i 2500 uzupełniaj
cych je zasobów edukacyjnych – mi�dzy 

innymi dla edukacji wczesnoszkolnej. E-podr�czniki i inne e-zasoby b�d
 udo-

st�pnione na tzw. otwartych licencjach. Ka�dy u�ytkownik (nauczyciel, ucze�, 
rodzic) b�dzie mógł je dowolnie kopiowa�, wykorzystywa� czy drukowa�. Po-

nadto przygotowana została ju� platforma do udost�pniania e-podr�czników 

(www.epodreczniki.pl), na której od dnia 30 wrze�nia 2013 r. testowane s
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pierwsze moduły e-podr�czników. Zdaniem MEN, wszystkie e-podr�czniki maj

by� gotowe do wrze�nia 2015 r. Zasoby edukacyjne s
 stale rozbudowywane 

i gromadzone na portalu wiedzy dla nauczycieli www.scholaris.pl. Na stronie 

internetowej MEN czytamy, �e materiały udost�pnione obecnie na tym portalu 

dotycz
 ju� ok. 75% tre�ci podstawy programowej kształcenia ogólnego 

[http://www.men.gov.pl]. 

3. Przygotowanie nauczycieli do pracy z zastosowaniem nowych technologii 

W. Furmanek opisuje przemiany przejawiaj
ce si� w powstawaniu społe-

cze�stwa informacyjnego funkcjonuj
cego w nowej formie, tworzeniu dóbr 

intelektualnych i materialnych, nowych zasadach i płaszczyznach komunikacji 

społecznej i interpersonalnych. Autor wskazuje na zmian� przekazywanych do-

tychczas tre�ci, nabywanych kompetencji i umiej�tno�ci. W. Furmanek wi
�e to 

z konieczno�ci
 równoczesnego wprowadzenia zmian w metodyce nauczania, 

technologiach kształcenia i w pracy nauczycieli. Zdaniem autora, niezb�dne jest 

uwzgl�dnienie opisywanych zmian w programach kształcenia studentów oraz 

doskonaleniu warsztatu nauczycieli [Furmanek 2002: 324]. 

W. Furmanek uwa�a, �e wa�nym problemem współczesnej edukacji przy-

szłych nauczycieli jest pomini�cie umiej�tno�ci wykorzystania technologii in-

formacyjnych w nauczaniu przedmiotów innych ni� informatyka. Autor zwraca 

uwag� na konieczno�� stosowania nowych technologii w realizacji tre�ci ka�de-

go przedmiotu, zwłaszcza gdy mówi si� o nauczaniu zintegrowanym, blokach 

przedmiotowych i �cie�kach edukacyjnych [tam�e: 325]. 

R. Pachoci�ski pisze, �e komputer jest mało po�ytecznym narz�dziem 

w nauce, je�li nauczyciel nie u�ywa go �wiadomie w procesie nauczania i ucze-

nia si�. Zdaniem autora, jedynie wykorzystanie komputera w klasie szkolnej 

podczas lekcji po�wi�conym ró�nym przedmiotom umo�liwia najlepsze opano-

wanie umiej�tno�ci pracy z nim. R. Pachoci�ski wysuwa jednak smutny wnio-

sek, �e wi�kszo�� nauczycieli nadal nie umie posługiwa� si� komputerem 

w klasie szkolnej, oraz dodaje, �e wiedza dotycz
ca sposobu korzystania z kom-

putera nie b�dzie wystarczaj
ca – istotna b�dzie umiej�tno�� nauczania z jego 

pomoc
. Zdaniem autora, komputer ma by� narz�dziem, �rodkiem, a nie przed-

miotem nauki [Pachoci�ski 2002: 112]. 

Podsumowanie 

Edukacja wczesnoszkolna, której jednym z podstawowych zało�e� jest inte-

gracja tre�ci, nie mo�e pomija� wiedzy oraz umiej�tno�ci zwi
zanych z wyko-

rzystaniem współczesnych technologii informacyjnych. Kieruj
c si� celami 

uwzgl�dnionymi w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół pod-

stawowych [http://www.bip.men.gov.pl], w edukacji ju� najmłodszych dzieci, 

a wi�c w klasach I–III nale�y pami�ta� o wyposa�eniu uczniów w umiej�tno��
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posługiwania si� nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

w tym tak�e dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Z zalecanych warun-

ków i sposobów realizacji  nale�y rozumie�, �e cotygodniowe 45 minut zaj��
komputerowych w sali informatycznej nie wystarczy w osi
gni�ciu wy�ej wy-

mienionego celu. Autorzy dokumentu dodaj
, �e zaj�cia te maj
 by� prowadzo-

ne w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji w ramach zaj�� edukacji zinte-

growanej. Słu�y� temu maj
 kompletne zestawy komputerów z wła�ciwym do 

wieku, mo�liwo�ci i potrzeb uczniów oprogramowaniem. 
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Streszczenie 

Etap edukacji wczesnoszkolnej w zało�eniu integracyjnego, cało�ciowego 

nauczania powinien przygotowywa� uczniów do �ycia w społecze�stwie infor-

macyjnym nie tylko w ramach zaj�� komputerowych. Dlatego te� tematem ni-

niejszego opracowania uczyniono analiz� �ródeł przemian w procesie edukacji 

wczesnoszkolnej w kontek�cie reform Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Słowa kluczowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, współczesne techno-

logie informacyjne, �ródła przemian. 

Modern information technologies change the source of an integrated 

early childhood education 

Abstract 

In order to create an inclusive and holistic educational experience for the 

early childhood stage of education, students should not only be prepared in com-

puter classes and programs. Therefore, the focus of this study is to analyze the 

sources of change in the process of early childhood education in the context of 

the reform of the Ministry of National Education. 

Key words: early education integrated, modern information technologies, 

sources of change. 


