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E d u k a c ja  n a  rz e c z  s p o łe c z e ń s tw a  in fo r m a c y jn e g o

Wiele mówi się i pisze ostatnio o zmianach społecznych wywoływanych 
przez masowe wykorzystywanie nowych technologii do komunikowania się 
między ludźmi, do przepływu informacji. Słyszymy o tworzeniu się społe-
czeństwa globalnej informacji. Powstają programy Unii Europejskiej takie 
jak e-Europe. W  Polsce proces ten jest również wyraźnie widoczny. Liczba 
komputerów rośnie nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, bankach i ma-
łych firmach, ale także w szkołach i w domach. Dostęp do sieci rozległych 
staje się coraz powszechniejszy. Zmiany następują szybko i wpływają na 
wiele dziedzin życia. Zmiany pozytywne są łatwe do zauważenia. Występują 
jednak również takie zagrożenia, jak nierówny dostęp do nowoczesnych urzą-
dzeń, do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz brak przygo-
towania społeczeństwa do korzystania z nich. Dostęp do urządzeń opartych 
na mikroprocesorach, do komputerów, do sieci telekomunikacyjnej zależy 
w oczywisty sposób od zamożności społeczeństwa. Wydaje się, że ze wzro-
stem gospodarczym coraz więcej ludzi będzie stać na zakup nowoczesnych 
urządzeń umożliwiających dostęp do informacji, a często dostęp ten będzie 
możliwy bez konieczności zakupu takich urządzeń. O dostępie do informacji 
decydować więc będą przede wszystkim umiejętności korzystania ze źródeł 
informacji. Umiejętności takie można zdobywać samemu, jednak dotyczy 
to tylko wąskiej grupy ludzi. Większość powinna mieć możliwość zdobycia 
w szkole podstawowych umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i korzy-
stania z informacji, tak jak zdobywa się umiejętności pisania, czytania czy 
liczenia. Edukacja jest więc kluczem do tworzenia społeczeństwa informacji. 
Zostało to zauważone w wielu krajach i zaowocowało konkretnymi decy-
zjami na szczeblu rządowym. Bez umożliwienia zdobycia w szkole podstawo-
wych umiejętności korzystania z informacji nie powstanie społeczeństwo in-
formacji, powstaną tylko wydzielone enklawy, grupy uprzywilejowane, które 
będą korzystać z informacji, tak jak obecnie korzystają z dóbr materialnych.

W  szkołach polskich można zauważyć od roku 1998 istotny postęp 
w wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednym
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z istotnych czynników wpływających na ten stan było przeznaczenie na za-
kupy komputerów i oprogramowania znacznych środków finansowych. 
W  okresie od 1998 do 2002 roku z budżetu państwa wydano na te cele 
353 min zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zrealizowało w ra-
mach tych środków dwa duże projekty: Pracownia internetowa w każdej gmi-
nie 1998-1999 r. oraz Pracownia internetowa w każdym gimnazjum, 1999- 
2000 r. W  trakcie realizacji jest rozpoczęty w 2001 r. projekt Pracownia 
internetowa w każdej szkole. Do ponad 8400 szkół trafiło około 90 000 kom-
puterów. Komputery w pracowniach szkolnych są połączone w sieć lokalną 
z dostępem do internetu. W  większości szkół jest to dostęp za pośrednic-
twem zwykłej linii telefonicznej, a więc nie najszybszy. Zawsze razem ze 
sprzętem dostarczane jest do szkół oprogramowanie. Duży wkład w eduka-
cję informatyczną mają samorządy lokalne, które są organami prowadzącymi 
szkoły. Ich wkład to przygotowanie i wyposażenie sal oraz pokrycie kosztów 
szkolenia nauczycieli. Można oszacować, że samorządy przeznaczyły w latach 
1998-2002 na wsparcie projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 
kwotę około 100 min zł.

Jak wiadomo, środki pochodzące z budżetu nie są wystarczające do wy-
konania zadań stojących przed szkołą. Poszukiwane są inne źródła finanso-
wania. Jednym z nich jest wsparcie ze strony dużych firm komputerowych. 
Od dwóch lat realizowany jest, przy współpracy z MENiS, projekt spon-
sorowany przez firmy INTEL i Microsoft: Intel -  nauczanie ku przyszło-
ści. W  ramach tego projektu przeszkolonych zostanie do końca bieżącego 
roku prawie 30 tys. nauczycieli w zakresie używania komputerów i internetu 
do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów. Jest to podejście zrywające 
ze stereotypem, że w szkołach uczy się informatyki. W  społeczeństwie in-
formacyjnym informatycy stanowić będą tylko niewielki procent ludności. 
Olbrzymia większość będzie używała narzędzi, komputerów i internetu do 
codziennej pracy, nauki i rozrywki. Temu przede wszystkim ma służyć edu-
kacja informatyczna w szkole. Nie znaczy to, że „prawdziwa” informatyka nie 
będzie w szkole obecna. Uczniowie zainteresowani tą dziedziną będą mogli 
rozwijać swoje umiejętności w klasach ze zwiększoną liczbą godzin informa-
tyki, gdzie będą mogli uczyć się algorytmiki, programowania czy brać udział 
w olimpiadach informatycznych.

Innym przykładem wspierania edukacji informatycznej są działania Te-
lekomunikacji Polskiej S.A. w ramach projektu TP Szkolą. Szkoły uzyskują 
ulgi w korzystaniu z linii telefonicznych. Wszystkie szkoły, które posiadają 
pracownie komputerowe, mogą założyć linię telefoniczną za symboliczną zło-
tówkę i wykorzystać miesięcznie 600 impulsów darmowych. Wiele szkół ko-
rzysta z tych możliwości, choć nie do wszystkich trafiają informacje o tych 
ulgach. Planowana jest również akcja TPSA przekazywania wycofywanych 
z użytku komputerów do szkół.
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Jeszcze innym przykładem jest korzystanie z funduszy pomocowych i po-
życzek. Fundusze pomocowe nie są wykorzystywane w sposób wystarcza-
jący, o czym świadczy niewielka liczba projektów realizowanych przez pol-
skich wykonawców w V Programie Ramowym. Jest szansa, że w ramach 
VI Programu Ramowego uda się zrealizować projekty wspierające edukację 
informacyjną. Wykorzystywana jest natomiast pożyczka z Banku Świato-
wego przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich. Pożyczka obejmuje 7 wo-
jewództw najbardziej opóźnionych. Część edukacyjna pożyczki zawiera fi-
nansowanie szkoleń informatycznych nauczycieli, utworzenie internetowego 
centrum zasobów edukacyjnych oraz zakupy oprogramowania edukacyjnego.

Powyższe przykłady ilustrują kierunek, w którym powinna być prowa-
dzona działalność budowy społeczeństwa informacyjnego. Tylko wspólny 
wysiłek i szukanie źródeł finansowania pochodzących nie tylko z budżetu 
państwa mogą doprowadzić do przyspieszenia i nadrobienia luki istnieją-
cej między Polską i krajami bardziej rozwiniętymi. O tym, jaka jest ta luka, 
może świadczyć wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden komputer 
w szkołach. Wynosi on w Polsce około 30 uczniów na komputer, w krajach 
Unii Europejskiej około 8, a w Stanach Zjednoczonych około 5. Jak widać, 
wiele jest jeszcze do zrobienia.
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