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Wstęp 

Jeszcze kilka lat temu większość osób tęskniła do rozpowszechnienia w ich rzeczywi-

stości szeroko pojętego korzystania ze środków społecznego przekazu i multimediów. I choć 

społeczeństwa od zarania dziejów posługiwały się informacją, to jednak termin społeczeń-

stwo informacyjne, w rozumieniu postępu technik cyfrowych, prawdopodobnie został za-
proponowany w 1963 roku przez Japończyka Tadeo Umesamo, a na pewno w 1979 roku 

przez Narodową Akademię Nauk USA. Następnie ów termin został spopularyzowany przez 

Kenichi Koyama, zaś do objaśnień swoich badań użył go jako jeden z pierwszych Yuji Ma-

suda w 1972 roku.  

Obecnie żyjemy w przestrzeni nie tylko z nowymi kanałami komunikowania, ale także 

formami społecznymi1. Człowiek przyzwyczaił się już do postrzegania globalizacji, jako pro-
cesu intensywnych powiązań i zależności od strony: ekonomicznej, politycznej, ideologicz-

nej, społecznej, prawnej, informacyjnej oraz ekologicznej, ponieważ odzwierciedla ona we-

dług niego ład społeczny. Obcując z nią był przekonany o obszarze wolności, którą tworzyła, 

jak również o bezpieczeństwie i sprawiedliwości tworzonej przez nią2. Według powszechnie 

obiegowej opinii przyjmuje się, że społeczeństwo informacyjne związane jest z dostępem do 

komputerów, rozwiniętym i relatywnie powszechnym wglądem do wiedzy informatycznej, 
umiejętnością posługiwania się urządzeniami mobilnymi, itp. Choć sam komputer jest 

przez większość ludzi uznawany za najbardziej charakterystyczną współczesną technologię, 

                                                            
1 M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

67(2005)4, s. 253-254. 
2 G. Gronowicz, M. Woś, Zagrożenia cyberterrorystyczne w świadomości młodzieży, „Edukacja Humanistyczna” 

39(2018)2, s. 82. 
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to już jednak Internet za nową jakość porozumiewania się nowego społeczeństwa informa-

cyjnego3. Celem artykułu jest pobieżne przypomnienie drogi dochodzenia Polski i innych 

krajów do społeczeństwa informacyjnego oraz zobrazowanie kierunku zmian w okresie 
pandemii, która przyspieszyła w społeczeństwie polskim osiągnięcie zakreślonych przed 

nim celów. Poruszane zagadnienia, głównie w sferze edukacji, ukazują pozytywną jak i ne-

gatywną stronę opisywanego zjawiska. 

1. Dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

Zastanawiając się nad powstałym społeczeństwem informacyjnym nie wolno zapo-

mnieć, że trzeba rozważać go w szerokim kontekście, gdyż obejmuje wszystkich żyjących, 

którzy znaleźli się w strefie intensywnego oddziaływania i zaangażowania nie tylko Inter-
netu i komputera, ale szeroko pojętych mediów społecznościowych. Samo społeczeństwo 

informacyjne wiąże się również z cyfrowymi możliwościami komunikowania. Dlatego użyta 

metafora przez McLuhana globalna wioska wskazuje głównie na procesy globalizacyjne, 
tworzące społeczeństwo globalne, odciskające znamię m.in. na: wzroście znaczenia wiedzy 

teoretycznej będącej źródłem innowacji w różnych sektorach życia, szybkość obiegu infor-

macji, kompresję przestrzeni i czasu, aktywność całodobową, dekoncentrację, pojawienie 

się rzeczywistości wirtualnej w różnych obszarach życia człowieka, wielość źródeł informa-

cji i ich kreatywność oraz nieograniczoność, itp.4. Informacja stała się podstawowym ele-
mentem określającym dzisiejsze społeczeństwo, w każdym jego wymiarze. Istnieje wiele jej 

wymiarów zastosowania, tzn.: w rządzie (e-government), administracji (e-administration), 

edukacji (e-learning), służbie zdrowia (e-health), biznesie (e-commerce) i pracy (tele-praca)5. 
Dlatego mówiąc o społeczeństwie informacyjnym ma się na względzie przede wszystkim 

towar w postaci informacji, jako dobra niematerialnego, które traktowane jest, jako coś wię-

cej niż dobro materialne. Tym samym coraz częściej dzieje się tak, że technologia staje się 

katalizatorem zmian, wiążąc elementy społeczno-kulturowe wymiaru lokalnego z global-

nym. Należy podkreślić, iż pierwszy element tworząc wielką siłę codziennego oddziaływania 
na człowieka podlega zależnościom pomiędzy: technologią, techniką a społeczeństwem. 

Zmiany te i zależności zostały przedstawione na poniższym rysunku6: 

  

                                                            
3 M. Golka, Czym jest społeczeństwo…, dz. cyt., s. 255. 
4 Tamże, s. 257-259. 
5 A. Demczuk, Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w po-

lityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 23(2016)2, s. 26. 
6 Pomorze Zachodnie, Społeczeństwo informacyjne, http://eregion.wzp.pl/obszary/spoleczenstwo-informa-

cyjne, (17.03.2021). 
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Rysunek 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako efekt synergii 

 

 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne, http://eregion.wzp.pl/obszary/spoleczenstwo-informacyjne, (17.03.2021). 

W Unii Europejskiej wskazano jednolity system wskaźników umożliwiających porów-

nania i punktujące kluczowe obszary, w których technologia informacyjno-komunikacyjna 
wykorzystywana jest przez osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa7. 

W związku z tym, w roku 2000, UE przyjęła Strategię Lizbońską i podjęła wiele działań zgod-

nie z którymi Europa powinna stać się, opartą na wiedzy, najbardziej konkurencyjną i in-

nowacyjną gospodarką świata. W celu osiągnięcia tego wskazano na następujące m.in. dzia-

łania: wprowadzenie młodzieży europejskiej w erę cyfrową i tańszy dostęp do Internetu8. Po 

kryzysie pierwszej dekady obecnego stulecia przyjęto kolejną Strategię 2020 w celu odbudo-
wania gospodarki europejskiej9. Następujący po tym gwałtowny rozwój technologii infor-

macyjnej i komunikacyjnej (ICT) i możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach ży-

cia człowieka, przyspieszyły budowę społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich (infor-

mation socjety for all). Rzeczywistość oparta została na następujących częściach składowych 
(podłoża): podbudowie technologicznej i ekonomicznej, podbudowie społecznej i kulturo-

wej. Warto podkreślić, iż każda z nich odegrała istotną rolę w rozwoju rozszerzającego się 

nowego typu społeczeństwa.  

                                                            
7 E. Kacperczyk, B. Rzymek, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018, 

s. 11, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce._wyniki_badan _staty-
stycznych_z_lat_2014-2018_0.pdf, (16.03.2021). 

8 A. Demczuk, Od raportu Bangemanna…, dz. cyt, s. 31-32. 
9 Tamże, s. 25. 
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Należy pamiętać, iż budując społeczeństwo informacyjne zabiega się od strony spo-

łecznej o jak największy odsetek osób korzystających w różnych wymiarach swojej egzysten-

cji, z technologii informacyjnej i komunikacyjnej10. W okresie przed pandemicznym 
COVID-19 kwestia rozpowszechnienia technologii cyfrowych w Polsce, w różnych sekto-

rach administracji publicznej, w tym oświaty, z roku na rok wzrastała, także w aspekcie 

oferty e-usługi na poziomie interakcji dwukierunkowej. Miało to swoje następujące od-

zwierciedlenie: 

Wykres 1. Jednostki administracji państwowej świadczące e-usługi w interakcji 

dwukierunkowej (w %) w latach 2016-2017. 

Źródło: E. Kacperczyk, B. Rzymek, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 48. 

Z roku na rok zadowolenie obywateli, co do korzystania z e-usług w jednostkach ad-

ministracji państwowej wzrastało i przekładało się na coraz częstsze korzystanie przez nich 

z tego rodzaju usługi. Można to zaobserwować na wykresie sumującym dane z dwóch lat: 
  

                                                            
10 Tamże, s. 26-28. 
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Wykres 2. Wpływ e-usług świadczących przez jednostki administracji państwowej 

w interakcji dwukierunkowej (w %) w latach 2016-2017. 

Źródło: E. Kacperczyk, B. Rzymek, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 50. 

Na podstawie powyższych danych można przekonać się, iż budowane społeczeństwo 

informacyjne w Polsce zostało ukonstytuowane dzięki powszechnemu dostępowi do kom-

puterów, które najbardziej charakterystyczne są dla współczesności. Oprócz tego mieszczą 

się w tym jeszcze umiejętność wykorzystania komputerów i innych mediów, wiedza (rozwi-

nięta i coraz bardziej powszechna), pozytywna ocena działań informacyjnych w społeczeń-

stwie na poziomie użytkownika. Tym samym spełniły się słowa M. Castellsa, iż Internet po-
wstał z nadziei technokratycznej, ponieważ technologia zapewniła ludzkości postęp11.  

W ostatnim roku w społeczeństwach europejskich doszło do przyspieszenia tempa 

zmian na korzyść obsługi szeroko pojętych mediów społecznościowych. W okresie pande-

mii COVID-19 korzystanie z Internetowych usług znacznie się zwiększyło, co dokumentuje 

następująca tabela: 

  

                                                            
11 M. Golka, Czym jest społeczeństwo…, dz. cyt., s. 255-256. 
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Tabela 2. Osoby korzystające z Internetowych usług komunikacyjnych (w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy). 

 

Źródło: M. Wegner, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., s. 146, file:///C:/Users/Admin/AppData/Lo-
cal/Temp/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2020_r..pdf, (18.03.2021). 

2. Przyspieszony rozwój społeczeństwa informacyjnego w placówkach oświato-

wych 

Tworzące się społeczeństwo informacyjne, także w Polsce, ma swoje odniesienie do 

placówek edukacyjno-wychowawczych. To w nich dzieci i młodzież uczą się korzystania 
z nowych technologii i prawidłowego komunikowania się z innymi. Stopień asymilacji 
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przez nich nowych trendów wpływa pozytywnie lub negatywnie na oczekiwane zmiany. 

Tylko dzięki odpowiednio zaplanowanemu procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu 

można uczniów należycie przygotować i włączyć w społeczeństwo informacyjne. Dlatego 
też od kilkunastu już lat, za zgodą organów prowadzących, różnego typu szkoły przecho-

dziły na e-dziennik. W wielu przypadkach ta forma usprawniła kontakt z rodzicami. Mogli 

oni odtąd w każdej chwili i miejscu sprawdzić obecność dziecka w szkole, jego oceny i uwagi. 

Zweryfikować termin zaplanowanych sprawdzianów i zadanych prac domowych oraz skon-

taktować się elektronicznie z wychowawcą albo innym nauczycielem usprawiedliwiając nie-

obecność dziecka w szkole. Otrzymać od wychowawcy informację na temat planowanych 
spotkań lub organizowanych wycieczek i wyjść klasowych np. do kina. W tym samym czasie 

szkoły zaczęły coraz częściej dokonywać zakupu ze środków pochodzących z dofinansowa-

nia UE tablice interaktywne. Wzrastało przy okazji zadowolenie rodziców i uczniów, a sami 

nauczyciele dostali do ręki kolejne narzędzie do uatrakcyjnienia pracy z uczniem. Praco-

wano na lekcjach z tabletami podłączonymi do Internetu i tablicy multimedialnej. Taka 

forma zajęć stawała się atrakcyjniejsza, ciekawsza, pobudzała do poszukiwań. Dostrzeżono 
dużo plusów nadchodzących czasów, ale także zwrócono uwagę na osłabienie sfery umysło-

wej uczniów, w kwestii zapamiętywania informacji. W młodym pokoleniu pojawiła się idea 

społeczeństwa informacyjnego. Wydawało się, że już nic tego nie zmieni, aż do przełomu 

pomiędzy lutym, a marcem 2020 roku. Wówczas, w sytuacji rozprzestrzeniającego się ko-

ronawirusa COVID-19 rząd w Polsce zdecydował się na zamknięcie m.in. szkół. W wielu 

zakładach pracy zaczęto przechodzić na świadczenie pracy zdalnej. Zamknięto działalność 
usługową. Ograniczono kontakty społeczne i zaostrzono rygory, co do przemieszczania się 

osób. Z racji obostrzeń placówki oświatowe zmuszone zostały do przejścia na nauczanie 

zdalne w pierwszym kwartale 2020 roku. Wszyscy nauczyciele w trybie przyspieszonym 

przeszli samokształcenie z technik i metod przekazywania wiedzy za pomocą środków spo-

łecznego przekazu. Bez wątpienia niezaprzeczalną wartością było przełamanie się wielu 

z nich do stosowania technik komputerowych i informacyjnych w codziennej pracy 
z uczniem. Dostrzeżone plusy to m.in.: komputer nie był dla uczniów narzędziem tylko do 

gier i surfowania po sieci, a komórki nie służyły odtąd wyłącznie do lajkowania. Jednakże 

po upływie czasu entuzjazm uczniowski związany z nie chodzeniem do szkoły przerodził się 

w niechęć do siedzenia przed komputerem i rozgoryczeniem związanym z niemożnością 

wychodzenia z domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej spostrzegło dość szybko, że obni-

żył się poziom nauczania i nie jest możliwe, aby przeprowadzić sprawdziany i egzaminy ze-
wnętrzne w dotychczasowej formie. Zmieniono rozporządzenie i zasady, co do procedury 

egzaminów zewnętrznych. Obniżono wymagania programowe w związku z reżimem sani-

tarnym i nauką w trybie zdalnym oraz niemożliwością zrealizowania „starych” zapisów12. 

                                                            
12 Dziennik Gazeta Prawna, Rząd zmieni podstawę programową. „Decyzja mocno spóźniona”, https://serwisy.ga-

zetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1493926,rzad-zmieni-podstawe-programowa-koronawirus.html, 
(22.03.2021). 
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3. Badania w szkołach na temat zajęć lekcyjnych podczas zdalnego nauczania 

Jak podał CBOS prowadząc badania pośród rodziców w czerwcu 2020 roku, w trakcie 

nauczania zdalnego, 89%z nich oceniło źle jakość tej formy przeprowadzenia lekcji (w tym 

62% uznało je jako zdecydowanie gorsze, a 27% jako trochę gorsze). Byli oni również zdania, 

że było ono słabsze w swoim ostatecznym rezultacie od nauczania stacjonarnego. Dla 4% 
było ono porównywalne, a w ocenie 5% rodziców lepsze aniżeli stacjonarne (w tym dla 3% 

była zdecydowanie lepsze, a dla 2% trochę lepsze). Porównując oba semestry, choć drugi 

dopiero się rozpoczął w trakcie badań, respondenci byli przekonani, iż w pierwszym dzieci 

radziły sobie znacznie lepiej ze zdalną nauką (53%) w porównaniu do kolejnego okresu, 

tj. wiosny (według 27% porównywalnie, a 8% gorzej). Następnie rodzice mając możliwość 
ustosunkowania się do zaangażowania nauczycieli ocenili je następująco: według 82% lekcje 

odbywały się na zasadzie wideo-spotkań13, zaś 15% za przesłaniem materiałów do samo-

dzielnego wykonania. Byli oni także zdania, że 16%, by zrozumieć podstawę programową, 

potrzebowało pomocy w domu, 32% domagało się lekkiego wsparcia, a 51% poradziło sobie 

samodzielnie. W tym kontekście wydaje się zastanawiające to, iż według 41% ankietowa-

nych, uczniowie nie mieli żadnych zawikłań w nauce, co do wymienionych przez CBOS 
potencjalnych trudności. Ich sugestie skierowane były raczej w stronę: złego łącza interne-

towego, które częściej zrywało się na wsi aniżeli w mieście (45%), nieumiejętnej obsługi 

komputera i programów komputerowych (28%), konieczności dzielenia się komputerem 

z innymi domownikami (12%). Zaledwie 9% wskazało na brak komputera w domu a 4% 

zasygnalizowało brak możliwości wydzielenia przestrzeni domowej na miejsce do samo-

dzielnej nauki.  
Dla zdecydowanej większości rodziców pogorszony przekaz nauki powiązany był nie 

tylko z jej jakością, ale również z brakiem kontaktów, tj. ograniczeniem z innymi uczniami 

(83%). Dla porównywalnej grupy respondentów (82%) było to zbyt długie przesiadywanie 

przez dzieci przy komputerach w Internecie, a dla 75% rodziców brak aktywności fizycznej. 

Zdecydowanie gorzej zajęcia online wpłynęły na dzieci mieszkające na wsi aniżeli w mieście. 

Według niektórych rodziców, z udzielonych spontanicznie odpowiedzi wynikało, że ich za-
angażowanie się w pomoc dzieciom było zbyt obciążające. Z pozytywnych kwestii 32% ro-

dziców zauważyło rozwój kompetencji informatycznych u dzieci, a 22% podkreśliło osz-

czędności czasowe i zyski w budżecie domowym w związku z takim nauczaniem. 18% uwy-

raźniło dodatnią stronę pozostawania w domu, ze względu na pandemię, uwypuklając 

pozytywną stronę pobytu dziecka w domu, tzn. mniej zakażeń i infekcji14. Informacje ze-

                                                            
13 Dane te zostały także potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 wśród na-

uczycieli korzystających z LIBRUS-a: 36% korzysta z metod wykorzystujących technologię cyfrową, 31% 
z metod aktywizujących wspartych nowoczesnymi technologiami, 14% pracuje na projektach wykorzystują-
cych technologię cyfrowa. W oparciu o metody bez wykorzystania technologii cyfrowych pracuje 18% nau-
czycieli. 

14 D. Starzyńska-Rosiecka, Jakość nauki zdalnej gorsza niż stacjonarnej. Tak uważa większość rodziców, w: PAP, 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C815301%2Cjakosc-nauki-zdalnej-gorsza-niz-stacjonarnej-tak-
uwaza-wiekszosc-rodzicow, (18.03. 2021). 
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brane od rodziców mogą czasami budzić pewną wątpliwość, co do oceny zdalnego naucza-

nia, ponieważ w rozmowach indywidualnych wielu z nich podkreśla minus związany z kosz-

tami ponoszonymi za prąd i dokupowaniem Internetu oraz z tzw. pustą lodówką.  
Zapytani z kolei nauczyciele korzystający z LIBRUS-a, pod koniec roku szkolnego 

2019/2020, o motywację uczniów do nauki ocenili ją, w skali od 1 do 515, bardzo słabo (1 i 2 
– 43%, 3 - 38%, 4 i 5 – 19%)16. Na poniższym wykresie ankietowani nauczyciele odnieśli się 

także do efektywności zdalnego nauczania w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zdecydowany 

brak efektywności, a 5 zdecydowaną jego efektywność: 

Wykres 3. Ocena efektywności zdalnej edukacji online. 

 

Źródło: M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 24. 

Interesującym okazała się również sprawa weryfikacji wiedzy uczniów przez nauczy-

cieli. Na zadane im pytanie o sposób oceniania efektów kształcenia najwięcej respondentów 
wskazało na ocenę efektów nauczania na podstawie zdjęć nadesłanych ćwiczeń, które mieli 

uczniowie uzupełnić lub kart pracy. Inne rodzaje sprawdzenia efektów pracy przedstawiały 

się następująco: 

  

                                                            
15 1 – oznaczało zdecydowany brak motywacji, 5 - oznaczało zdecydowaną motywację do nauki zdalnej. 
16 M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania czerwiec 

2020, UW, Warszawa 2020, s. 23, https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_ 
zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8, (19.03.2020). 



164  Marek Woś 

Wykres 4. Sposób oceniania efektów kształcenia zdalnego nauczania. 

 

Źródło: M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 25. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, iż nauczyciele odeszli od tra-

dycyjnego oceniania wiedzy uczniów poprzez rozmowę z nimi. Jest to o tyle istotne, iż ucz-

niowie w ten sposób tracą umiejętność formułowania odpowiedzi, opisywania własnych 

przeżyć, tworzenia kompozycji gramatycznej, zatracają wypowiedź argumentacyjną wg za-
sad logiki i retoryki (poprzez stawianie hipotezy, doboru argumentacji, selekcji użyteczności 

przyswojonego materiału, prawidłowego wnioskowania, publicznego wygłaszania własnego 

zdania dbającego o wyrazistość przekazu dźwiękowego, itp.). 

Uczeń w ten sposób zatraca umiejętność, która jest kategorią złożoną. Mieści ona w so-

bie wiele aspektów takich jak: językowy, stylowy, merytoryczny, retoryczny, kompozycyjny, 

interakcyjny, etyczny i niewerbalny. Określa to podstawa programowa z zakresu języka pol-
skiego na danym poziomie kształcenia. Oprócz tego na tę rzeczywistość składają się inne 

elementy dnia codziennego17.  

Nauczyciele dość pozytywnie ocenili nabyte umiejętności. Ponad połowa z nich (55%) 

korzystających z LIBRUS-a wskazała w ankiecie na model nauczania zdalnego, jako uzupeł-

nienie w przyszłości modelu tradycyjnego, w sytuacji np. niedyspozycji nauczyciela lub cho-

roby ucznia. Co trzecia osoba (35%) wiąże przyszłość z tym rodzajem nauczania w celu uzu-
pełnienia zajęć. Co dziesiąta osoba (10%) podkreśliła zdalne nauczanie jako alternatywę dla 

tradycyjnych zajęć. Co ciekawe w kontekście dzisiejszego nauczania zdalnego, w czerwcu 

2020 roku ponad połowa badanych nauczycieli (59,17%) odpowiedziała na zadane pytanie, 

czy chciałaby korzystać z edukacji online w przyszłości? negatywnie18.  

                                                            
17 A. Tobiasz, Czy szkoła uczy mówienia? O ustnych wypowiedziach gimnazjalistów, „Polonistyka. Innowacje” 

(2015)1, s. 55. 
18 M. Plebańska, A. Szyller, A.Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 28-29. 
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Uczniowie biorący udział w badaniach zorganizowanych również przez LIBRUS-a ze 

wszystkich województw, w 85% ze szkół ponadpodstawowych, potwierdzili wypowiedzi na-

uczycieli. Także i oni wskazali na to, że:  

Wykres 5. Sposób przeprowadzenia zajęć online w czasie trwania COVID-19. 

 

Źródło: M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 38. 

Ciekawym zdaje się być ocena zajęć realizowanych przez nauczycieli wyartykułowana 

przez uczniów. Większość z nich oceniła lekcje jako dość słabe. Na potwierdzenie poniższy 
wykres: 

Wykres 6. Ocena dokonana przez uczniów zajęć lekcyjnych nauczycieli. 

 

Źródło: M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 44. 
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Uczniowie stwierdzili także, że sposób przeprowadzania lekcji nie motywował ich do 

pracy. Aż 77,09% w skali od 1 do 3 oceniło zajęcia zdalne jako złe lub słabe (1- 30,12%, 2 – 

24,98%, 3 – 22,99%), a zaledwie 22,9% uczniów było w znacznym stopniu zadowolonych 
z tego rodzaju zajęć, a 10,37% zdecydowanie zadowolonych. W związku z tym, iż lekcje od-

bywały się w domu można zatem uważać, iż uczniowie w mniej stresogenny sposób uczest-

niczyli w zajęciach, przy obniżonych standardach i braku kontroli wychowawczej (program 

wychowawczy miał o wiele mniejsze zastosowanie, żeby nie stwierdzić, iż prawie żadne) to 

jednak ponad połowa uczniów deklarowała chęć powrotu do szkoły. Na rysunku wyniki 

wyglądają następująco: 

Rysunek 2. Czy chciałabyś/chciałbyś uczyć się zdalnie jeszcze kiedyś w przyszłości? 

 

Źródło: M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 46. 

Na uwagę zasługuje również to, iż uczniowie zapytani o możliwości wykorzystania 

w przyszłości edukacji zdalnej odpowiedzieli, iż powinna być ona w momentach kiedy 

uczeń lub nauczyciel mają utrudniony dostęp do szkoły – 41% respondentów. Według zaś 

31,94% ankietowanych powinni mieć oni wybór co do uczenia się w klasie, albo za pomocą 

online. Interesującym ich spostrzeżeniem jest także to, że edukacja stacjonarna powinna być 
uzupełniona zajęciami zdalnymi, w formie materiałów online, utrwalających poznane za-

gadnienia. Uczniowie wskazali również na dość niskiej jakości sprzęt, którym posługują się 

do nauki zdalnej oraz na brak dostępu do Internetu. Poza tym zasygnalizowali słabe przy-

gotowanie techniczne nauczycieli oraz brak u nich pewnych kompetencji19. 

  

                                                            
19 M. Plebańska, A. Szyller, A. Sieńczewska, Edukacja zdalna…, dz. cyt., s. 52-53. 
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Zakończenie 

Od czasu przeprowadzenia badań minęło kilka miesięcy. Uczniowie w roku szkolnym 

2020/2021 powrócili 1 września do szkół, jak się okazało, na kilka tygodni. Po ich upływie 
w związku z rosnącą falą zachorowań na COVID-19 większość uczniów z klas starszych zo-

stała w domach i rozpoczęła po raz kolejny zdalne nauczanie. Pod koniec marca 2021 roku 

także uczniowie klas I-III musieli pozostać w domach. Dla większości rodziców był i jest to 

trudny okres. Dzieci pozostają w domu same bez opieki. Mają nieograniczony dostęp do 

komputerów (laptopów, tabletów, komórek, itp.) oraz sieci. Łączą się z nauczycielami 
w określonym programie, aby uczestniczyć w lekcjach. Czasami wyłączają kamerki i tak na-

prawdę nie wiadomo, jaki jest w nich ich udział. Nie ma pełnej kontroli wychowawczej. Nie 

ma interakcji pomiędzy osobami, które przygotowywałyby ich do prawidłowego życia 

w społeczeństwie i do pełnienia ról społecznych, ponieważ nie funkcjonuje w pełni program 

wychowawczy, który wskazywałby na przyswojenie odpowiednich wartości przez ucznia. 

Wychowankowie nie spotykając się z innymi wyobcowują się z relacji koleżeńskich. Świat 
wirtualny, który przynajmniej dla niektórych w niedalekiej przeszłości był wystarczający te-

raz dla większości uczniów jest pułapką, w której czują się zamknięci ze swoimi problemami. 

Brak bezpośredniego dostępu do osób dorosłych, które wskazywałyby im swoją postawą na 

odpowiednie wybory, asymilację pożądanych postaw, wydaje się być dość niedostępny. Ro-

dzice, którzy w większości czasu są poza domem z racji pracy nie są w stanie wszystkiemu 

sami podołać. To, co wcześniej było rozłożone pomiędzy domem, a szkołą nagle stało się 
udziałem tylko samych rodziców - nawet problem otyłości wśród dzieci związany z długim 

ich pobytem w domu i ciągłym podjadaniem. Warto w tym miejscu dodać, iż pod koniec 

roku 2020 ukazała się książka Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nau-

czycielami?20, która szczegółowo omawia zagadnienia odnośnie nauczania zdalnego na pod-
stawie szeroko zakrojonych badań. 

Społeczeństwo informacyjne, do którego wszystkie państwa UE dążyły jest coraz bar-

dziej rzeczywiste. Ludzie z racji COVID-19 w większości zmuszeni zostali do załatwiania 

wszelkich spraw z administracją rządową i samorządową za pomocą e-dostępu. Chorzy łą-

czą się za pomocą portali z lekarzami i moją e-porady. Coraz częściej osoby korzystają  
z e-zakupów. Nawet i zjedzenie posiłku w restauracji lub innym punkcie gastronomicznym 

ma obecnie miejsce za pomocą e-dostawy do punktu odbioru. Wydaje się, że życie zmieniło 

się dość znacznie. To, że dorośli radzą sobie z tym w mniejszym lub większym stopniu to 

kwestia utrwalonych umiejętności. Lecz, czy dzieci i młodzież poradzą sobie z powrotem do 

tzw. normalności? Czy szkoły będą przygotowane, żeby przepracować programy wycho-
wawcze i dostosować je do zmienionej rzeczywistości, tzn. funkcjonowania prawidłowego 

uczniów? Czy nauczyciele po raz kolejny wyjdą z utartych schematów i rozpoczną dzięki 

zaplanowanym i przemyślanym działaniom pracę u podstaw, w celu odbudowania pośród 

swoich wychowanków oczekiwanych postaw, które przyczynią się w niedalekiej przyszłości 

                                                            
20 G. Ptaszek, G. D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj. Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzi-

cami i nauczycielami?: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020. 



168  Marek Woś 

do ich prawidłowego funkcjonowania w małych i dużych grupach. Wszyscy są przekonani, 

że tak. Ale czy i oni, po okresie pandemii nie będą wypaleni zawodowo? Do powrotu 

uczniów do szkół powinni się dobrze przygotować wszyscy uczestniczący w tym procesie, 
począwszy od MEN poprzez Kuratoria, Samorządy, Placówki edukacyjno-wychowawcze, 

kończąc na Rodzicach. A wszystko w imię dobra dziecka, ucznia, absolwenta. 
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Wpływ COVID-19 na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego Polsce 

Od połowy ubiegłego stulecia Europa, w różnych gałęziach życia, coraz konsekwentniej dążyła 

do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wytyczane plany miały przyspieszyć ów rozwój. Wraz 

z nastaniem pandemii COVID-19 w roku 2020 na całym świecie nastąpiło nieoczekiwane przyspie-

szenie, nie tylko w krajach unijnych, ale również w odniesieniu ogólnoświatowym do innych państw, 

czego efektem jest niesamowity rozwój IT. W związku z pojawiającymi się obostrzeniami, zarówno 

w życiu zawodowym, jak i osobistym obywatele zmuszeni zostali do korzystania z e-usług. Uczniowie, 

którzy do tej pory chętnie wracali do domów, by móc surfować po wirtualnym świecie, teraz zostali 

zamknięci w domach, zdani na przekaz elektroniczny. Czy wszystkim udało się dostosować do nowych 

warunków? Czy zdalna edukacja przygotuje uczniów do czekających ich zadań? Takich pytań nasuwa 

się coraz więcej z racji przedłużającej się pandemii. Stąd ten artykuł, który być może przybliży odbiorcy 

rzeczywistość uczniów i nauczycieli radzących sobie z nowymi wyzwaniami. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, nauczyciel, uczeń, COVID-19, zdalne nauczanie. 

The impact of COVID-19 on the shaping of the information society in Poland 

Since the middle of the last century Europe has increasingly sought to develop information so-

ciety in various branches of life. There were plans to accelerate this development. With the advent of 

the COVID-19 pandemic in 2020, there has been an unexpected acceleration worldwide, not only in 

the EU countries, but also globally in relations to other countries resulting in incredible IT develop-

ment. Due to emerging restrictions citizens have been forced to use e-services in both their profes-

sional and personal lives. Students who have so far been happy to return home to enjoy the virtual 

world, have now been locked up in their homes, relying on electronic media. Has everyone been able 

to adapt to the new conditions? Will distance education prepare students for their tasks? Such ques-

tions arise because of the prolonged pandemic. Hence this article, which may bring the audience closer 

to the reality of students and teachers coping with the new challenges. 

Keywords: information society, teacher, student, COVID-19, distance learning. 
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