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Komputery i Internet jako specyficzne środowisko 
integracji procesów uczenia się i wychowania 

 
 

Internet to droga. 
Droga na której spotkasz przyjaciela ... 

... albo bandytę.1 
 
 

Często mówi si ę, że wspó łczesny świat kurczy si ę, że żyjemy w globalnej 
wiosce, że jeste śmy uwik łani w matni hyperlinkowych po łączeń. Technologia, która 
nas dzi ś otacza, któr ą dzi ś powszechnie u żytkujemy, bez której wiele osób nie 
wyobraża sobie życia, przeros ła naj śmielsze oczekiwania, nawet swoich twórców. 
Bruce Sterling twierdzi: 

 
Spójrzcie, czym Sieć jest dzisiaj. Tego nie by ło w żadnych planach. Sieć 
stała si ę tym, czym jest dzi ęki swoim u żytkownikom. To oni bowiem 
mieli odwag ę pos łużyć si ę ni ą, aby umocni ć w łasne warto ści, aby 
zaprząc technik ę do realizacji w łasnych celów. Po to, by s łużyła ich 
koncepcji wolno ści, ich w łasnej wygodzie, rozrywce, a nawet ich 
własnej czystej przyjemno ści. Kiedy przygl ądam si ę Internetowi, temu 
wzorcowi dzisiejszej cyberprzestrzeni, widz ę c oś zadziwiaj ącego 
i zachwycającego. To tak, jakby z jego wn ętrza wymaszerowa ł 
wielobarwny korowód, jaki się widuje na paradach ulicznych.2 
 
Internet -  niegdy ś środek komunikacji dla wtajemniczonych, tajemniczy, 

magiczny, z którego korzystali tylko wybrani -  dzi ś obecny niemal we wszystkich 
dziedzinach życia. Od robienia zakupów po seks. Od gromadzenia informacji po 
spiskowanie.3 Jako środowisko dzia łania cz łowieka Internet jest czym ś wzgl ędnie 
nowym, choć jego wp ływ jest olbrzymi, to podlega sta łym, dynamicznym zmianom, 
a jego oddziaływanie jest wciąż rozpoznawane i badane. 

 
Człowiek wychowany, to taki, który sam siebie potrafi pokierowa ć. Owo 

samokierowanie nabiera nowego znaczenia w spo łeczeństwie informacyjnym, w coraz 
gęstszym szumie informacyjnym. 

 
Wychowanie jako oddzia ływanie na czyj ąś osobowo ść. Jest jej formowaniem, 

zmienianiem, kszta łtowaniem. Poszukiwanie idea łów wychowawczych w mediach, 

                                                
1 Za: Z. Kleniewski: http://odn-plock.edu.pl/zklen/index.php . 
2 Za: G. Van der Leun, T. Mandel: Netykieta czyli kodeks dla internautów. Wyd. Mikom, Warszawa 1998, s. 21. 
3 P. Wallace: Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 7. 
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szczególnie w tak dynamicznie rozwijaj ącym si ę medium, jakim jest Internet, 
prowadzi do bardzo różnych rezultatów.4 

 
Współczesna alfabetyzacja nie powinna ogranicza ć si ę jedynie do poznania. 

Poznania mo żliwości nowych technologii, poznania ich us ług i umiej ętności z nich 
korzystania. Musi zawiera ć one elementy wychowania do mediów, a tak że dla 
mediów. Wa żne jest tak że uwzgl ędnienie odwrotnego wektora, czyli wychowania 
przez media. 

 
Nowego znaczenia nabiera tak że poj ęcie paidei. W sofistycznym uj ęciu 

odnosiło si ę ono do czynno ści zwi ązanych w wykszta łceniem ucznia w zakresie 
gramatyki, retoryki i dialektyki, które nie zbędne by ły do wprowadzenia go w świat 
kultury.5 Nowa rzeczywisto ść – cyberprzestrzeń – wirtualna rzeczywisto ść – narzuca 
nowe regu ły j ęzyka, wymaga tak że od swoich u żytkowników nowych umiej ętności 
prowadzenia dialogu. 6 Nowego znaczenia nabieraj ą tak że ide e pedagogiki kultury, 
gdzie wychowanie przez kultur ę, w kulturze i dla kultury, której elementarnym 
składnikiem jest komunikowanie się, jest procesem kszta łtowania pełnowartościowego 
człowieka. 

 
Prawidłowe funkcjonowanie w spo łeczeństwie informacyjnym wyma ga ciągłej 

własnej aktywno ści edukacyjnej. Konieczno ść sta łego podnoszenia kwalifikacji, 
zdobywania nowych umiej ętności dotyczy wszystkich ludzi. Analizy specyfiki owego 
procesu samokształcenia wśród młodych nauczycieli akademickich dokonał Kazimierz 
Wenta.7 

 
Śledząc poszczególne us ługi sieci, jej serwisy i us ługi, mo żna próbowa ć 

wskazać miejsca styku – integracji procesów uczenia si ę i wychowania. Poni żej 
dokonano pewnej egzemplifikacji. 

 
Złudnie wydaje si ę, że najmniej wymagaj ące przygotowania od u żytkownika 

jest przeglądanie stron internetowych. W praktyce okazuje si ę, że nietrudno zab łądzić 
w g ąszczu hyperlinkowych po łączeń. Nie trudno pomyliwszy adres dotrze ć do 
niechcianych, b ądź wr ęcz szkodliwych tre ści. Przyk ładem mogą by ć dwa serwisy o 
podobnie brzm iących adresach: www.whitehuse.com i www.whitehouse.gov. Dugi z 
nich jest rzeczywi ście adresem Bia łego Domu i Prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
natomiast pierwszy jest adre sem serwisu erotycznego. Nieoceniona demokratyczno ść 
Sieci z jednej strony, z drugiej powoduje jednak, że nie wszystkie umieszczane tam 
treści są zgodne z naukowo potwierdzoną prawdą. 

 

                                                
4 A. Rothert: DEMO-NET wirtualna projekcja rzeczywisto ści. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001; 
I. Ulfik-Jaworska: Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u gracy komputerowych . 
Wyd. KUL, Lublin 2005. 
5 B. Milerski, B. Śliwerski (red.): PWN Leksykon. Pedagogika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
6 D. Korzan: Cyberprzestrzeń w badaniach pedagogicznych. Blog jako źródło biograficzne. [w:] A. Fabiś (red.): 
Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Wyd. Górnośląska 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice-Zakopane 2005, s. 209 i nast. 
7 K. Wenta: Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich . Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003. 
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Tysiące kr ążących mi ędzy u żytkownikami Internetu listów elektronicznych  
także rz ądzi si ę swoimi regu łami i prawami. Kodyfikacji tych zasad i regu ł dobrego 
wychowania w internetowej korespondencji dokona ła Samantha Miller w ponad 
dwustustronicowej pracy: Emailowy savoir-vivre 8. W śród wielu praktycznych 
informacji i wytycznych odnoszących si ę do bon -tonu elektronicznej komunikacji 
odnajdujemy tam dekalog u żytkowników poczty elektronicznej , który brzmi 
następująco: 

1. E- maile formułuj jasno i zwięźle, uwzględniając potrzeby adresatów. 
2. Zwracaj uwagę na poprawność pisowni i gramatykę. 
3. Szanuj czas korespondenta. 
4. otrzymane wiadomości traktuj jako poufne. 
5. Nigdy nie zakładaj, że e-mail, który wysyłasz, pozostanie poufny. 
6. Nie przejmuj si ę zbytnio wiadomo ściami, w których napisano: „Prze ślij 

do wszystkich swoich znajomych”. 
7. Czytaj instrukcje –  poznawaj mo żliwości swojego programu poczty 

elektronicznej oraz kultur ę Internetu. Nie b ądź jednak nieuprzejmy wobec 
tych, którzy wiedzą mniej. 

8. Pomyśl dwa razy, nim klikniesz Send (Wyślij). 
9. Nie wszystkie wiadomości wypada przekazywać za pomocą e-maila. 
10. Poczta elektroniczna jest światem rzeczywistym9. 
Jak we wprowadzeniu piesze Autorka, wiele wskazuje, że poczta elektroniczna 

powinna by ć najgrzeczniejsz ą form ą komunikacji. Cho ć praktyka weryfikuje takowe 
teoretyczne założenia. 

 
Specyficzny metaj ęzyk inter netowy, który tak że cz ęsto stosowany jest przy 

redagowaniu krótkich wiadomo ści tekstowych (ang. SMS – Short Message System ) 
wysyłanych z telefonów komórkowych, szczególnie wyra źny jest w ró żnego rodzaju 
komunikatorach i na chatach (czatach). Istnieje wiele  systemów porozumiewania si ę 
za po średnictwem Sieci. Niektóre s ą kompatybilne ze sob ą, niektóre wykluczaj ą si ę 
wzajemnie. Do najpopularniejszych nale żą: Gadu Gadu, Skype, Tlen i wiele innych. 
Specyficzne zachowania determinują także tematyczne pokoje rozmó w (chat room’y). 
Wchodząc do pokoi takich jak: namiętne kobiety , chętne kobietki , a mo że zdrada , 
przeleć mnie , itp., które nie trudno odnale źć na internetowych portalach 10. Nie trudno 
domyśleć si ę tak że jakie tematy b ędą tam poruszane. Innych tematów, inneg o tonu 
rozmowy i innego j ęzyka spodziewa ć si ę mo żna w pokoju: Belfer Chat , w serwisie 
Interklasa11. 

Ów internetowy metajęzyk to także elementy semigrafiki, tworzone ze znaków, 
wprowadzanych z klawiatury. S ą to emotikony, czyli elektroniczne bu źki, które jak  
piszą autorzy serwisu emotikony.pl, s ą wspania łym wynalazkiem, umo żliwiającym 
pokazanie wyrazu twarzy, u śmiechu, z łości, zaskoczenia. Emotikony to ju ż nie tylko 
buźki, to ma łe literowe majstersztyki – bawi ące trafno ścią, zwi ęzłością 
i fantazją formy, a wszystko to w jednej linijce tekstu12. 
                                                
8 S. Miller: E-mailowy savoir-vivre. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003. 
9 Tamże, s. 9. 
10 Powyższe tytuły pochodzą z serwisu Czat.onet.pl: http://czat.onet.pl/ , stan a dn ia 20 czerwca 2006. 
11 Belfer Cat: http://eduseek.interklasa.pl/chat/nauczyciel/ , stan z dnia 20 czerwca 2006. 
12 Buzie - emotikony.pl: http://emotikony.pl, stan z dnia 20 czerwca 2006. 
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Oto kilka przykładów emotikonów: 
:-) – uśmiech :-( - smutek 
:-| - powaga :-P – wytknięty język 
:-* - całus :-)}<///> - mam krawat 

i wiele innych13. 
 
Kolejnym, bardzo popularnym w śród internautów, ciekawym miejscem gdzi e 

integrują si ę procesy nauczania i wychowania s ą aukcje internetowe. Przyk ładem 
takowych mogą by ć serwisy: www.allegro.pl czy www.ebay.pl. System komentarzy, 
które po zakończeniu transakcji użytkownicy wystawiają sobie nawzajem, ich liczba 
i rodzaj, pozwalają ocenić wzajemnie ich wiarygodno ść, jako kontrahentów, wymusza 
on wr ęcz odpowiedzi sposób zachowania i funkcjonowania w tej spo łeczności 
sieciowej. Poza tym ka żdy, kto chce spr zedawać na Allegro, musi potwierdzi ć swoje 
dane adresowe. Po ich weryfikacji otrzyma listem pocztowym specjalny kod, którym 
może dokonać pełnej aktywacji swojego konta. 

 
Zupełnie inne zachowania charakterystyczne s ą dla internetowych randek. 

Wśród takich s erwisów warto wymieni ć mi ędzy innymi: www.ilove.pl, 
www.single.pl, www.sympatia.pl. U żytkownicy tych serwisów odnajduj ą przyja źnie, 
spotykają poprzez Sie ć pokrewne dusze, czy osoby o podobnych zainteresowaniach. 
Jak pisz ą autorzy serwisu Sympatia.pl: ... będziemy si ę stara ć aby Twoje serce bi ło 
szybciej a u śmiech pojawia ł si ę na Twojej twarzy jak najcz ęściej. Zrobimy tak że 
wszystko, abyś odnala zł to co w życiu najważniejsze - uczucie, mi łość i spe łnienie14. 
Serwisy te to nie tylko miejsca dla Internautów szukaj ących bliskiej im osoby, mo żna 
tam porozmawiać, wymienić opinie, rozwiązać nurtujące problemy. 

Ciekawą internetow ą spo łeczność stanowi te ż Grono.net. Jest to witryna 
gromadząca osoby nale żące do zamkniętej grupy, w której mo żna odnaleźć przyjaciół 
i znajomych. System rejestruje kontakty i pokazuje kto -  poprzez istniej ące ju ż 
kontakty -  mo że sta ć si ę znajomym oraz jaka jest najkrótsza droga w łańcuchu 
przyjaciół. Zgromadzone dane s ą bezpieczne i u żytkownik decyduje, jakie informacje 
zobaczą inni. W systemie mo żna zarejestrować się jedynie po otrzymaniu zaproszenia 
od osoby, która już należy do społeczności. Gwarantuje to, że wśród Gronowiczów nie 
znajdzie się ktoś przypadkowy. 

Społeczność grono.net nawi ązuje do kilku ekperymentalnych witryn 
internetowych, miedzy innymi wiw.hu, friendster.com i tribe.net, powsta łych w 
oparciu o ide ę "Social Networking" - tworzenia w sieci www grup ludzi, którzy  chcą 
w jednym miejscu skupi ć swoje obecne kontakty oraz nawi ązywać nowe - w gronie 
osób będących znajomymi znajomych ich znajomych... 

Zainteresowanie "Social Networks" przeros ło wszelkie oczekiwania. W 
niewielkim kraju jakim s ą W ęgry, zyska ło w krótkim cz asie blisko 50 tysi ęcy 
użytkowników. W USA miliony ludzi spotyka si ę codziennie w swoich 
społecznościach, a dziesiątki tysięcy dołączają do nich każdego dnia. 
                                                
13 Wi ęcej: D. Korzan: ( Mini) s łownik blogowicza . [w:] A. Fabi ś (red.): Wyzwania wspó łczesnej edukacji 
dorosłych. Unowocześnianie procesu kszta łcenia doros łych. Wyd. Górno śląska Wyższa Szko ła Pedagogiczna 
im. Kardynała Augusta Hlonda, Mys łowice-Zakopane 2005, s. 216; Buzie - emotikony.pl: http://emotikony.pl, 
stan z dnia 20 czerwca 2006. 
14 Randki w sympatia.pl: http://www.sympatia.pl/, stan z dnia 20 czerwca 2006. 
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Metoda tworzenia wspólnot online – „six degrees” -  otrzymała swoją nazwę od 
zaskakujących wyników  do świadczeń psychologa Stanleya Milgrama. Milgram 
pragnął dowiedzie ć si ę, jak kszta łtują si ę rzeczywiste kontakty spo łeczne mi ędzy 
nieznajomymi osobami, dlatego przygotowa ł trzysta przesy łek pocztowych i wr ęczył 
przypadkowo wybranym osobom. Ka żda przesy łka zawiera ła adres i nazwisko 
adresata, do którego mia ła dotrze ć jedynie poprzez osobistych znajomych. Ka żda 
osoba, która otrzyma ła taką przesy łkę, mia ła ją przekazać dalej takiemu znajomemu, 
dzięki któremu ros ła szansa przekazania jej do adresata. Eksperym ent wykaza ł, że 
przesyłki dotar ły do adresatów przez średnio sze ściu znajomych. Milgram nazwa ł to 
zjawisko „sześcioma stopniami separacji”15. 

 
Specjaliści, fachowcy ró żnych dziedzin koncentruj ą si ę wokó ł grup 

dyskusyjnych i forów tematycznych. Ich problemat yka dotyczy niemal ka żdej 
dziedziny ludzkiej aktywno ści. Uczestnictwo w ka żdym z nich wymusza na 
Internautach odpowiednie zachowania i postawy. 

 
Ciekawą spo łecznością globalnej sieci Internet jest Wikipedia, czyli wolna 

encyklopedia, któr ą ka żdy mo że redag ować. Jest to wieloj ęzyczna encyklopedia, 
tworzona przez Intrnautów-ochotników . Pozwala na edycj ę istniej ących artyku łów 
oraz tworzenie nowych ka żdemu u żytkownikowi, który pos ługuje si ę dowoln ą z 
przeglądarek internetowych. Celem Wikipedii jest stworzenie i udost ępnianie na 
całym świecie bezp łatnej encyklopedii w mo żliwie najwi ększej liczbie j ęzyków 
świata. Zarówno tworzenie jak i udost ępnianie Wikipedii ma miejsce w Internecie, a 
umożliwia to wyspecjalizowana aplikacja internetowa o nazwie MediaWiki. Tre ść 
encyklopedii publikowana i rozpowszechniana jest w oparciu o licencję GNU FDL.  

Polska Wikipedia jest encyklopedi ą - tak ą jak tradycyjne encyklopedie, ale 
opartą o elektroniczny mechanizm Wiki. Wikipedia jest spo łecznością - jest to 
wspólnota autorów - Wi kipedystów, których łączy wspólna idea i cele. Jest projektem 
opartym na wolnej dokumentacji, jest najwi ększym na świecie zbiorem polskich 
tekstów opublikowanych na podstawie wolnej licencji. 

Wikipedia nie jest jednak: forum dyskusyjnym na ka żdy temat, nie jest żadnego 
rodzaju słownikiem, nie jest jakimkolwiek rodzajem tuby propagandowej, czy medium 
do propagowania swoich przekona ń, nie jest miejscem do krytykowania czyich ś 
zachowań lub pogl ądów, miejscem dla umieszczania twórczo ści osobistej, ani 
publikacje w łasnych prac naukowych czy wyników bada ń. Wikipedia nie jest te ż 
serwisem typu Ściąga. 

Wikipedią rządzą zasady savoir-vivre'u:  
• podpisuj swoje wpisy na stronach dyskusyjnych; 
• unikaj wulgaryzmów; 
• bez ataków personalnych (a dyskusje osobiste lepiej toczy ć za 

pośrednictwem poczty internetowej). 
Wyraźnie sprecyzowane są także  zasady dotycz ące tre ści artyku łów oraz 

zasady stylistyczne, zalecenia dotyczące zapisu nazw biologicznych itp. 
 

                                                
15 Za: Grono.net: http://grono.net/ , stan z dnia 20 czerwca 2006. 
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Wiele powy ższych regu ł i zasad odnajduje swoje odzwierciedlenie w 
przykazaniach cyberprzestrzeni, sformu łowanych przez Gerarda Van der Leuna i 
Thomasa Mandela w pracy, pt. Netykieta16. Pierwsze przykazanie g łosi: Będziesz 
mówił co chcesz, a cenzurowa ł nie będziesz nigdy. Odpowiada ono najg łębszej istocie 
Sieci. Przykazanie drug ie, p łynące ze sposobów nawigowania w Internecie, mówi, że 
nigdy nie będziesz się nudził. Trzecie: będziesz utrzymywał wysoki stosunek sygnału od 
szumu, szumu informacyjnego, którym przepe łniona jest cberprzestrze ń. Odnosząc się 
do redagowania tekstów, Aut orzy sformu łowali czwarte przykazanie. Brzmi ono: 
SHIFT-u b ędziesz u żywał z rozwag ą. Pisane z wci śniętym klawiszem Shift wielkie 
litery przez Internautów interpretowane s ą jako unoszenie g łosu, jako krzyk. Poczcie 
elektronicznej dedykowano pi ąte przykazani e: nie b ędziesz wysy łał listów z 
pogróżkami pod adres listy@prezydent.pl. Do problemów w łasności intelektualnej, w 
wirtualnej, postindustrialnej fabryce my śli, jaką jest Internet, Autorzy odwo łali się w 
przykazaniu szósztym, które brzmi po prostu: nie kradnij . Narodzinom 
najróżniejszych idei w Sieci i dynamice jej rozwoju odpowiada przykazanie siódme, 
mówiące o tym, że by pobiera ć z Sieci, nale ży też jej dawa ć. By powstrzymywa ć się 
od bezwstydnego poszukiwania zysku – poucza czytelników ósmy punkt. Czcij swego 
administratora systemu oraz inne bóstwa Sieci a dni twe w Sieci d ługie będą, to tre ść 
ósmego przykazania. Niew łaściwym tre ściom sprzeciwia si ę przykazanie dzisi ąte, o 
treści: nie b ędziesz opisywa ł swego życia erotycznego online . Poszanowaniu 
współużytkowników, szczególnie w kontek ście technicznych mo żliwości, 
przepustowości systemów teleinformatycznych po święcili Autorzy przedostatnie 
przykazanie: nie będziesz zajmował pasma na daremno . Bądź sobą i baw się dobrze – 
takie przes łanie niesie dwunaste przykazanie cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeni która 
jest niezmierzona, nieodgadniona, nieoprzewidywalna. 
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