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Problematyka kompetencji informacyjnych staje się zagadnieniem coraz istot-
niejszym. Oczywiście sama edukacja medialna nie jest nowym tematem, gdyż już 
w przypadku mediów masowych takich jak radio i telewizja, kompetencje medialne 
– umiejętność korzystania z przekazów medialnych w sposób krytyczny, świadomy 
i selektywny – miały swoją wartość. Jednak wraz z upowszechnieniem się Internetu 
i coraz większą dostępnością informacji i wiedzy w postaci cyfrowej rośnie znaczenie 
umiejętności obcowania z informacją i będącymi jej nośnikami technologiami cyfro-
wymi. Dzieje się tak z kilku powodów. 

Przede wszystkim wzrost znaczenia kompetencji informacyjnych związany jest 
z tym, że dostęp do wiedzy i informacji jest obecnie znacznie łatwiejszy niż kiedykol-
wiek wcześniej. Tym samym mniej istotne staje się zapamiętanie wielu konkretnych 
informacji. W razie potrzeby można je bowiem szybko wyszukać. Aby to było możliwe 
potrzebna jest oczywiście podstawowa wiedza o tym, co chce się znaleźć. Istotne są 
również umiejętności wyszukiwania. Szybki rozwój wiedzy i technologii zmienia to, 
jakie zasoby są potrzebne. W konsekwencji, w procesie edukacji zamiast opanowania 
dużej liczby faktów z różnych dziedzin ważniejsze staje się zdobycie umiejętności 
uczenia się i posługiwania się informacją. Potrzebne są w szczególności umiejętności 
wyszukiwania, oceny źródła informacji, jego wiarygodności, przydatności informa-
cji, umiejętność jej przetworzenia i zastosowania do własnych celów. 

Umiejętności korzystania z technologii odgrywają szczególnie istotną rolę dla-
tego, że to od nich zależy w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne 
są wykorzystywane i jakie są efekty dla ich użytkowników. Innymi słowy to, co dana 
osoba robi w Internecie, jak sprawnie porusza się w sieci, co potrafi w niej zrobić, 
przekłada się na to, jak radzi sobie w różnych sferach życia. Zarówno dla pozycji 
na rynku pracy, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze, a także podtrzymywa-
nia relacji społecznych i wielu innych obszarów, umiejętności dobrego wykorzysta-
nia Internetu są istotne. 

Znaczenie umiejętności korzystania z technologii jest coraz ważniejsze także dla-
tego, że czynnik ten staje się obecnie nowym wymiarem wykluczenia cyfrowego. 
Wraz z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych sama dostęp-
ność sprzętu i fakt korzystania przestają różnicować. Znacznie większe różnice ujaw-
niają się pomiędzy użytkownikami, którzy mają odpowiednie kompetencje i potrafią 
użyć technologii w sposób przynoszący korzyści i poprawiający ich sytuację życiową, 
a tymi którzy ich nie posiadają, dla których komputery i Internet to przede wszyst-
kim źródło rozrywki. Zależność ta pokrywa się z innymi podziałami. Osoby z grup, 
które mają większe szanse na korzystanie z ICT, osoby młodsze, lepiej wykształcone, 
z większych miejscowości i gospodarstw o wyższych dochodach, znacznie częściej 
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używają Internetu w sposób instrumentalny, natomiast osoby z pozostałych grup, 
jeśli z niego korzystają, znacznie częściej koncentrują się na zastosowaniach o cha-
rakterze rozrywkowym. 

Kompetencje informacyjne to również większa szansa na uniknięcie różnego ro-
dzaju zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu. W sieci, 
jak wszędzie, pojawia się sporo prób naciągania użytkowników, wyłudzania danych, 
a także innych sytuacji o potencjalnie nieprzyjemnych skutkach. Umiejętność po-
sługiwania się Internetem, rozumienia źródeł napotykanych informacji, możliwych 
intencji autorów pomaga ocenić na ile można danym informacjom ufać, na ile są wia-
rygodne lub ewentualnie jak można je dodatkowo zweryfikować. 

Kompetencje informacyjne związane z nowymi technologiami, to nie tylko kom-
petencje w pozyskiwaniu i pracy z informacją. Istotne są również umiejętności two-
rzenia i upowszechniania treści w sieci.

Jak pokazuje wykres 1 dostępność komputerów i Internetu w Polsce jest już 
na całkiem niezłym poziomie. W kategoriach wiekowych osób do 50 roku życia po-
nad 80% ma taki dostęp w domu. Niestety nie wszyscy z tego dostępu korzystają, 
zwłaszcza osoby starsze.  Podstawową barierą jest tu brak motywacji i odpowiednich 
umiejętności korzystania. 

Wykres 1. Korzystanie z Internetu i posiadanie dostępu w domu, w zależności od wieku. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2011, opracowanie własne. 
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Jak możemy zaobserwować na kolejnym wykresie, również wśród osób korzysta-
jących kompetencje używania komputerów i Internetu są zróżnicowane ze wzglę-
du na wiek. Im starsi użytkownicy tym mniej umiejętności posiadają. Oznacza to, 
że upowszechnianie umiejętności wykorzystania technologii i kompetencji informa-
cyjnych powinny być skierowane nie tylko do osób młodych i uczących się, ale rów-
nież do osób dojrzałych. 

Stworzenie dobrych wytycznych, dotyczących potrzeb edukacyjnych różnych grup 
wymaga jednak precyzyjnej diagnozy stanu kompetencji z zakresu edukacji medial-
nej i informacyjnej w Polsce. Pierwsza próba dokonania takiej diagnozy w oparciu 
o różne badania prowadzone dotychczas została podjęta w niniejszej pracy i jest 
przedmiotem opracowania wykonanego przez dr Justynę Jasiewicz. Opracowanie to 
ma charakter wstępny, z konieczności zawiera jedynie to, co można ustalić w oparciu 
o dotychczasowe badania. Autorka identyfikuje jednak również luki w zakresie ist-
niejącej wiedzy, wskazując konkretne potrzeby w zakresie dalszych badań.

Dobra diagnoza kompetencji informacyjnych w polskim społeczeństwie musi 
uwzględniać zarówno fakt ich zróżnicowania w różnych grupach społecznych, ale tak-
że różne możliwości oddziaływania na poziom umiejętności osób z różnych grup. 
Te ostatnie to przede wszystkim różnice między osobami podlegającymi jeszcze edu-
kacji formalnej – uczniami i studentami, a osobami, które edukację już skończyły 
i co najwyżej wpadają w kategorię kształcenia ustawicznego. Dlatego też w poniż-
szym opracowaniu Justyna Jasiewicz analizuje te grupy osobno, dodatkowo pokazu-
jąc ich wewnętrzne zróżnicowanie, przede wszystkim ze względu na wiek. Analizy te 
mogą stanowić podstawę rekomendacji dotyczących upowszechniania kompetencji 
medialnych i informacyjnych w Polsce. 

Wykres 2. Procentowa wartość kompetencji korzystania z komputerów i Internetu posiadanych  
przez użytkowników, w zależności od wieku. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2011, opracowanie własne. 


