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Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych i informacyj-
nych polskiego społeczeństwa. Temat ten – bardzo szeroki i nie do końca rozpoznany 
– stanowi z jednej strony fascynujący obszar badawczy, który jednocześnie zatrwa-
żać może swoją rozległością i wieloaspektowością. Dlatego też konieczne jest poczy-
nienie kilku uwag metodologicznych przed prezentacją wyników istniejących badań 
społecznych.

Pierwszym zastrzeżeniem, jakie koniecznie trzeba uczynić, jest podkreślenie, 
że zagadnienie kompetencji medialnych i informacyjnych będzie w tym tekście trak-
towane w możliwie jak najszerszy sposób. Intencją autorki jest bowiem stworzenie 
opracowania, które pozwoli nie tylko określić, jak zaawansowane są kompetencje 
informacyjne i medialne polskiego społeczeństwa, ale również wskazać luki i białe 
plamy w zakresie badań społecznych dotyczących tego problemu. Dlatego też rów-
nolegle analizowane będą wskaźniki dotyczące dostępności i wykorzystania nowych 
technologii (komputery i Internet, ale również telewizory, odtwarzacze DVD, dostęp 
do telewizji kablowej lub satelitarnej itp.), kompetencji informacyjnych i medialnych 
oraz przyczyn wykluczenia cyfrowego.

Kolejne zastrzeżenie dotyczy struktury niniejszego opracowania. Jest ona skore-
lowana z grupami docelowymi projektu „Cyfrowa Przyszłość” prowadzonego przez 
Fundację Nowoczesna Polska. Grupy te to:

•  dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)
•  nauczyciele szkolni i akademiccy
•  studenci
•  osoby dorosłe
•  seniorzy

Warto podkreślić, że są to kategorie wiekowe od lat powszechnie stosowane w ba-
daniach społecznych. Wydaje się jednak, że przede wszystkim dwie ostatnie grupy są 
zbyt szerokie. Można przecież przypuszczać, że osoby w wieku 28 i 50 lat (mieszczące 
się w kategorii „osoby dorosłe”) będą inaczej korzystać z mediów masowych i no-
wych, będą miały różne kompetencje i potrzeby informacyjne oraz zupełnie inny sto-
sunek do nowych  technologii. Również grupa seniorów, do której tradycyjnie włącza 
się wszystkich powyżej 50. roku życia nastręczać może wiele kłopotów. Można wszak 
sobie wyobrazić, że zupełnie inne potrzeby w stosunku do mediów ma 53 letnia,  
dynamiczna, aktywna zawodowo kobieta, a inne jej matka – od dłuższego czasu oso-
ba emerytowana, korzystająca z nowych technologii w zupełnie inny sposób niż jej 
córka. Dlatego też przy rozważaniach dotyczących kompetencji informacyjnych i me-
dialnych należy brać poprawkę na doświadczenie oraz potrzeby, jakie mają członko-
wie poszczególnych grup. Ze względu jednak na charakter niniejszego opracowania, 
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przyjmuje się istniejący podział i na tej podstawie opiera się dalszą analizę kompe-
tencji medialnych polskiego społeczeństwa.

Jeśli zaś chodzi o strukturę niniejszego opracowania, w pierwszej kolejności zosta-
ną zaprezentowane wyniki rozmaitych badań społecznych w zakresie kompetencji 
medialnych i informacyjnych poszczególnych grup. Przy analizie kompetencji me-
dialnych i informacyjnych każdej z wyszczególnionych grup starano się uwzględnić 
następujące problemy:

•  dostęp do technologii
•  miejsce korzystania
•  czas korzystania
•  częstotliwość korzystania
•  staż korzystania
•  cel korzystania
•  sposoby korzystania
•  umiejętności
•  źródła kompetencji

I. Kompetencje medialne polskiego społeczeństwa

1. Dzieci i młodzież

Zgodnie z założeniami projektu „Cyfrowa przyszłość” w pierwszej kolejności zo-
staną zaprezentowane wyniki badań dotyczących kompetencji informacyjnych i me-
dialnych dzieci i młodzieży. Należy wyraźnie podkreślić, że brakuje badań, które 
dotyczyłyby wyłącznie kompetencji medialnych dzieci. Większość projektów ba-
dawczych (np. Diagnoza Społeczna lub NetTrack) rozpoczyna swoje badania wśród 
respondentów w wieku 15+ lub 16+, przez co młodsi użytkownicy mediów nie wy-
stępują w badaniach. Naturalnie, dane Diagnozy Społecznej są źródłem pewnych 
informacji w tym zakresie – rodzice dzieci młodszych niż 16+ udzielają odpowiedzi 
za swoje pociechy. Należy zachować jednak zdrowy dystans do tego rodzaju wyni-
ków – nie zawsze rodzice do końca zdają sobie sprawę z tego, jak ich dzieci korzystają 
z mediów, zwłaszcza że od ponad dekady mamy do czynienia z coraz bardziej zindy-
widualizowanym ich odbiorem. Nieco światła na tę terra incognita rzucają badania 
EU Kids Online, gdzie można znaleźć dane dotyczące tego, jak z nowych mediów 
cyfrowych korzystają dzieci powyżej 6. roku życia. 

W obecnych czasach prawdopodobnie nie ma nikogo, kto mógłby  zaprzeczyć, 
że nowe technologie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu młodzieży, stanowiąc śro-
dowisko nauki, komunikacji i rozrywki. Tamara Ericsson określa to zjawisko mia-
nem całkowitego zanurzenia w technologii.1 Jednak definiowanie czy też określanie 
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młodych internautów tylko i wyłącznie przez pryzmat intensywnego wykorzysta-
nia technologii cyfrowych jest niesłuszne. Wszak, jak każde wcześniejsze pokolenie, 
poświęcają oni swój czas szeregowi rozmaitych zajęć: od edukacji szkolnej, poprzez 
spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi i bliskimi, aż po wyrażanie swoich emocji 
poprzez różnego rodzaju zajęcia twórcze. Znaczna część spośród tych aktywności 
jest – jak to nazywają autorzy raportu Młodzi i media – zapośredniczona przez nowe 
technologie. Coraz częściej naturalnym środowiskiem rozwijania pasji, zdobywa-
nia informacji i wiedzy, poszerzania zainteresowań, ale i kontaktu z przyjaciółmi 
czy po prostu spędzania wolnego czasu jest środowisko Internetu. 

1.1. Dostęp do technologii

Naturalnie, wszelkiego rodzaju czynności związane z koniecznością skorzystania 
z komputera, Internetu czy mediów masowych wymagają – poza czynnikami moty-
wacyjnymi, na które szczególną uwagę zwraca Jan van Dijk2 – fizycznego dostępu 
do nich, a kolejne badania społeczne dowodzą, że coraz większy odsetek młodych 
ludzi ma stały dostęp do nowych mediów. 

Badania NetTrack prowadzone przez firmę MillwardBrown SMG/KRC wskazu-
ją, że odsetek osób w wieku od 15. do 17. roku życia korzystających z Internetu stale 
wzrasta. W 2005 r. było to 68,1%, w 2006 r. – 78%, w 2007 r. – 81,3%, w 2008 r. – 83,2%, 
w 2009 r. – 87,4%, a w 2010 r. już 90,1%3. Również raport PISA jest cennym źródeł 
informacji na temat konsumpcji mediów przez młodzież. Czytamy w nim m.in., że 
94% badanych ma w domu przynajmniej jeden komputer, a w samej tylko Polsce od-
setek ten wzrósł o niemal 50 punktów procentowych w ciągu dziewięciu lat, oraz że 
w tym samym czasie odsetek uczniów posiadających w domu dostęp do komputera 
i Internetu podwoił się, wzrastając z 45% do 89%. Z kolei badania przeprowadzone 
na potrzeby raportu EU Kids Online4 sytuują Polskę w grupie krajów cieszących się 
wysokim wykorzystaniem nowych technologii przez młodzież.5 Jednak nowe media 
to nie tylko komputery podłączone do Internetu, ale również telefony komórkowe, 

1 Por: I. Pugacewicz: Tamara Erickson: Plugged in. The Generation Y Guide to Thriving at Work. Massachusetts 
2008. “Przegląd Biblioteczny” 2009 nr 4, s. 528.
2 J. van Dijk: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa 2010, s. 253.
3 Wyniki badań NetTrak udostępnione na potrzeby prac badawczych prowadzonych przez Justynę Jasiewicz 
w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
4 EU Kids online. Comparing children’s online opportunities and risks across Europe. European Research in  
Cultural, Contextual and Risk Issues in Children’s Safe Use of the Internet and New Media (2006-2009).  
Dokument elektroniczny dostępny online: http://eprints.lse.ac.uk/21656/1/D3.2_Report- Cross_national_comparisons.pdf  
(dostęp 3.01.2012 r.).
5 W raporcie przyjęto podział krajów uczestniczących w badaniach ze względu na średnie wykorzystanie Inter-
netu przez młodzież: wysokie wykorzystanie: kraje o średnim wskaźniku powyżej 65%, średnie wykorzystanie 
– pomiędzy 40 a 57%, niskie – mniej niż 39%.
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dające możliwość pozostawania w kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi. Jak wyni-
ka z badań zaprezentowanych w raporcie Mediappro6, już w 2006 r. aż 90% spośród 
polskich ankietowanych posiadało telefon komórkowy.

Oczywiście podczas analizy danych świadczących o tak wysokim wykorzysta-
niu ICT przez młodzież w codziennym życiu, rodzi się pytanie: kosztem czego nowe 
technologie wkraczają w życie uczniów. Jak się okazuje największym przegranym 
w rywalizacji o czas młodzieży jest telewizja – aż 54% polskich i 40% ankietowanych 
z pozostałych krajów rezygnowało z oglądania telewizji, aby korzystać z sieci. Niemal 
połowa polskich ankietowanych uważa też, że dzięki korzystaniu z Internetu częściej 
może słuchać muzyki. Ciekawie prezentują się wskaźniki dotyczące kontaktu z ma-
teriałami drukowanymi. Większość polskich badanych (60%) twierdzi, że poświęca 
tyle samo czasu na czytanie książek i magazynów „co poprzednio”, czyli zanim za-
częło regularnie korzystać z sieci; w innych krajach wskaźnik ten jest na poziomie 
58%. Warto zauważyć, że zaledwie 12% ankietowanych całkowicie zgadzało się z opi-
nią, iż Internet stanowi ważny element życia codziennego, podczas gdy zdecydowana 
większość młodzieży uważała, że całkowicie zmienił świat.

1.2. Miejsce korzystania

Jeśli chodzi o miejsce korzystania z nowych technologii, można zauważyć bar-
dzo wyraźne zmiany w tym zakresie: wyraźnie spada odsetek osób korzystających 
z komputerów i Internetu w szkołach oraz w miejscach takich, jak kafejki interne-
towe czy biblioteki, a wzrasta grupa młodych ludzi korzystających w domu. Dane 
NetTrack wskazują, że w 2010 r. 82,2% nastolatków w wieku 15-17 lat korzystało z no-
wych technologii w domu, podczas gdy w 2005 r. było to zaledwie 34%. Odwrotna 
tendencja jest wyraźna w przypadku korzystania z komputerów i Internetu w szko-
łach (tu w 2005 r. wskaźnik sięgał 40,1%, a pięć lat później – 22,8%) i kawiarenkach 
internetowych (z 11,6% w 2005 r. do 0,7% w 2010 r.). Wyniki te wyraźnie korespondują 
z wcześniejszymi badaniami zaprezentowanymi w raporcie Mediappro, z którego do-
datkowo wynika, że odsetek respondentów z Polski, którzy korzystali z Internetu 
w miejscach publicznych, jak wspomniane już kawiarenki internetowe czy bibliote-
ki, wynosi zaledwie 1%.

Dane zaprezentowane w raporcie PISA pozwalają stwierdzić, że nowe technolo-
gie znajdują swoje miejsce nawet w życiu tych młodych ludzi, którzy ze względu 
na różne czynniki mają do nich utrudniony dostęp. Potwierdzeniem tego na pozór 
paradoksalnego stwierdzenia jest fakt, że średnio zaledwie co dziesiąty nastolatek 

6 Wykorzystanie nowych mediów w Polsce. Wyniki międzynarodowego projektu badawczego Mediappro.  
Pod. red. J. Wenglorz. Dokument elektroniczny dostępny online: http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/ 
interklasa/mediappro_final.pdf?page=info&action=s howdoc&oid=322096 (dostęp 7.01.2012 r.).
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z krajów biorących udział w badaniach nie może korzystać z sieci w domu, a nawet 
znajduje się w takiej sytuacji, że korzysta z nich gdzie indziej – w szkole, u znajomych 
i przyjaciół, w bibliotekach, ośrodkach kultury. Dowodem tego są wyniki wskazują-
ce, że w 2009 r. mniej niż 1% biorących udział w badaniu PISA nigdy nie miało stycz-
ności ze sprzętem ICT.

Z raportu PISA wynikają też ciekawe wnioski dotyczące wykorzystania kompu-
terów i Internetu w szkołach. Jak wskazują autorzy raportu, znaczna – bo średnio 
ponad 20-procentowa – rozbieżność w deklaracjach młodych odnośnie miejsca korzy-
stania z nowych technologii wskazywać może na nikłe włączenie nowych technolo-
gii do treści nauczania oraz praktyki pedagogicznej. Potwierdzają to wskaźniki, któ-
re bardzo wyraźnie wskazują, że szczególnie w polskich szkołach nowe technologie 
wykorzystywane są bardzo rzadko.

1.3. Czas korzystania

Jak wynika z danych zgromadzonych w ramach badań Diagnozy społecznej, 
uczniowie szkół średnich w wieku 16+ przeznaczają na korzystanie z sieci około 
15 godzin i 40 minut tygodniowo, podczas gdy uczniowie szkół zawodowych średnio 
o godzinę mniej7. 

Ze wskaźnikami tymi wyraźnie korespondują wyniki polskiej edycji badań World 
Internet Project. Wskazują one, że ludzie w wieku 15+ na korzystanie z sieci w domu 
poświęcają około 16 godzin w tygodniu, podczas gdy na korzystanie z Internetu 
w szkole zaledwie około trzech godzin lekcyjnych, czyli niewiele powyżej dwóch go-
dzin zegarowych w tygodniu. Korzystanie z nowych technologii w innych miejscach, 
takich jak biblioteki, ośrodki kultury lub wspomniane już kafejki internetowe, pozo-
staje na bardzo niskim poziomie, choć odgrywa pewną rolę w zapewnianiu dostępu 
do ICT młodzieży zagrożonej wykluczeniem cyfrowym ze względów finansowych 
lub innych.

Również międzynarodowe badania przeprowadzone w Instytucie Informacji Na-
ukowej i Studiów Bibliologicznych UW wskazują, że młodzież w Polsce, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii korzysta z Internetu w domu, poświęcając na to kilka godzin. 
Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących 
ilości czasu przeznaczanego na korzystanie z Internetu podczas typowego dnia szkol-
nego w poszczególnych krajach. Widać na nim wyraźnie, że respondenci najczęściej 
wybierali odpowiedzi „od 1 do 2 godzin dziennie” lub „od 2 do 3 godzin dziennie”. 

7 Dane: Diagnoza Społeczna 2009: opracowanie D. Batorski.
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1.4. Częstotliwość korzystania

Jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z nowych technologii przez młodzież 
szkolną, wszystkie dostępne wyniki badań potwierdzają fakt, że młodzi ludzie ko-
rzystają z Internetu codziennie lub bardzo często. Wskazują na to m.in. dane Net-
Track, z których wynika, że w 2010 r. 74% badanych deklarowało, że korzysta z sieci 
codziennie, prawie codziennie, bądź kilka razy w tygodniu.

Również dane zebrane w wyniku przeprowadzenia badań w IINSB UW wskazu-
ją, że przeważająca większość respondentów korzysta z sieci codziennie lub prawie 
codziennie, choć dają się tu zauważyć pewne różnice pomiędzy deklaracjami respon-
dentów z poszczególnych krajów. Przedstawiono je na poniższym wykresie nr 2.

wykres 1:  
Czas przeznaczany  
na korzystanie  
z Internetu przez 
młodzież w Polsce, 
Niemczech i Wielkiej 
Brytanii.

Dane: badania autorskie 
J. Jasiewicz.

wykres 2:  
Częstotliwość 
korzystania z Internetu.

Dane: badania autorskie 
J. Jasiewicz.
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1.5. Staż korzystania

Analogicznie jak w przypadku wyników dotyczących częstotliwości korzystania 
z ICT oraz czasu na to poświęcanego, w poszczególnych badaniach znaleźć można 
potwierdzenie faktu, że znaczna część nastolatków w Polsce i Europie korzysta z In-
ternetu od dość dawna. Wyniki NetTrack wskazują, że w 2010 r. najwięcej (32,6%) 
użytkowników sieci deklarowało, że korzysta z niej od 3 do 5 lat, podczas gdy odsetek 
osób korzystających z Internetu powyżej 5 lat wynosił 19%, zaś od 2 do 3 lat – 26,5%. 
Raport Mediappro pozwala ulokować te dane w nieco szerszej, bo europejskiej per-
spektywie. Jak się zatem okazuje, już w 2006 r. dwie trzecie młodych Europejczyków 
korzystało z sieci od kilku lat (35% od 1 roku do 3 lat, 31% powyżej 4 lat). W tym sa-
mym czasie większość ankietowanych z Polski korzystała z Internetu ponad rok.

1.6. Cel korzystania 

W przeważającej większości badań dotyczących celów korzystania z nowych tech-
nologii przez młodzież dominuje kilka podstawowych działań: wyszukiwanie infor-
macji, komunikowanie się ze znajomymi i przyjaciółmi oraz rozrywka. 

Wykres 3: Działania podejmowane w sieci przez internautów w wieku 15-17 lat. 

Dane: NetTrack 2010, opracowanie J. Jasiewicz.
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Według danych zgromadzonych w ramach projektu NetTrack z 2010 r., aż 90% 
respondentów w wieku 15-17 lat deklaruje, że wykorzystuje sieć w celu wyszukiwa-
nia potrzebnych informacji. Pośród poszukiwanych informacji na pierwszym miej-
scu znalazły się te, których młodzież potrzebuje do nauki (73%), a na kolejnych: 
te związane z hobby (62%) oraz książką, muzyką lub filmem (49%). Na poniższym 
wykresie nr 4 przedstawiono, jak kształtują się odpowiedzi respondentów w wieku 
od 15. do 17. roku życia na pytanie, jakich informacji poszukują w sieci.

Również raport EU Kids Online zawiera dane wskazujące, że zarówno rodzice jak 
i dzieci postrzegają Internet przede wszystkim jako źródło informacji wykorzysty-
wanych w procesie edukacji. Wyraźnie potwierdzają to wyniki innych badań, w tym 
międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych w IINSB UW. Na ich 
podstawie stwierdzono, że Internet jest dla młodych ludzi podstawowym źródłem in-
formacji wykorzystywanych w procesie zaspokajania potrzeb informacyjnych zwią-
zanych z procesem edukacji szkolnej, w tym przede wszystkim z odrabianiem zadań 
domowych. Aż 51% respondentów korzysta z tego źródła informacji codziennie, a ko-
lejne 27% – raz na kilka dni. Wyniki te są szczególnie interesujące w świetle danych 
jednoznacznie obalających tezę dotyczącą wiary w wysoką wiarygodność informacji 
pochodzących z sieci, która – jak się przynajmniej wydaje – jest powszechna wśród 
młodzieży. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że jedynie nieco ponad 10% bada-
nych ocenia wiarygodność informacji dostępnych w Internecie jako wysoką (czemu 
odpowiadała ocena 5). Najwyższy odsetek badanych (45%) uważa, że wiarygodność 
informacji w Internecie jest na poziome średnim (czemu odpowiadała ocena 3).  

Wykres 4: Informacje poszukiwane w sieci przez internautów w wieku 15-17 lat. 

Dane: NetTrack 2010, opracowanie J. Jasiewicz.
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Jednocześnie większość badanych uważa, że informacje o najwyższym stopniu wia-
rygodności można znaleźć w podręcznikach szkolnych oraz encyklopediach i słowni-
kach drukowanych, z których nota bene korzysta rzadziej niż raz w miesiącu. Wskaź-
niki te prowadzą do wniosku, że wiarygodność informacji nie jest najważniejszym 
kryterium wyboru danego źródła podczas odrabiania zadań domowych. Wydaje się, 
że można się zatem przychylić do wniosków autorów publikacji The Google genera-
tion, którzy wśród motywacji młodych ludzi korzystających z Internetu jako źródła 
informacji, wskazali na podstawowe znaczenie takich czynników jak łatwość i szyb-
kość dostępu oraz przekonanie, że w innych źródłach informacji tych nie ma, lub 
są mniej dokładne niż w sieci8. Z kolei z raportu PISA dowiadujemy się, że poło-
wa badanych odrabia pracę domową na komputerze, niemal tyle samo – poszukuje 
w Internecie informacji, które wykorzystuje przy odrabianiu lekcji, a jedna trzecia 
respondentów za pośrednictwem Internetu kontaktuje się z kolegami w sprawie za-
dań domowych. W szkole młodzi rzadziej korzystają z nowych technologii, a jeśli już 
to po to, by wyszukać w Internecie wiadomości potrzebne do nauki w szkole lub by 
pracować w grupie z kolegami. Znacznie rzadziej korzystają ze szkolnych kompute-
rów, by korzystać z maila lub czatu bądź odrabiać pracę domową.

Jak wynika z danych NetTrack, kolejne motywy korzystania z sieci są związa-
ne z rozrywką, grami i zabawami, szeroko rozumianą komunikacją, w tym przede 
wszystkim korzystaniem z serwisów społecznościowych (z których korzysta 64% 
respondentów w wieku 15-17 lat) oraz wymianą informacji i doświadczeń. Również 
raport PISA wskazuje, że uczniowie najczęściej surfują w Internecie dla rozrywki, 
korzystają z czatów lub e-maila bądź ściągają muzykę, filmy lub oprogramowanie.

1.7. Sposób korzystania

Jak już stwierdzono, trzy podstawowe cele korzystania z Internetu przez młodych 
ludzi to poszukiwanie informacji, komunikowanie się oraz rozrywka. Warto się za-
stanowić w jaki sposób młodzi ludzie dążą do zrealizowania swoich celów, tj. jak 
poszukują pożądanych informacji, jak się komunikują i jakie działania podejmują 
dla rozrywki.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że w polskiej literaturze przedmiotu 
oraz badaniach ilościowych i jakościowych nadal brakuje dokładnej analizy zachowań 
informacyjnych młodzieży. Niestety dominującym trendem pozostaje ograniczanie ba-
dań do zagadnień „twardych”, takich jak czas, częstotliwość, miejsce korzystania itp.,  
podczas gdy niewiele jest badań dotyczących sposobów, w jaki młodzi ludzie wyszu-

8 B. Gunter, I. Rowlands, D. Nicholas: The Google Generation: Are ICT Innovations Changing Information  
Seeking Behaviour? London 2009, s. 60. 
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kują informacje w Internecie (tj. z jakich strategii i technik wyszukiwawczych ko-
rzystają, czy stosują operatory logiczne, znaki maskujące itd.). Wobec takiego stanu 
rzeczy informacje o sposobach wyszukiwania informacji przez młodych ludzi mają 
charakter wzmiankowy, a badania są prowadzone przez jednostkowych badaczy za-
interesowanych tym tematem. 

Jedynie raport Młodzi i media w pewnym stopniu przybliża zachowania infor-
macyjne młodzieży, choć ze względu na sam swój charakter wyniki te mogą być 
traktowane jedynie jako pewne wskazówki, a nie wiarygodne dane. I tak na przy-
kład, w raporcie tym czytamy, że gdy młodzi ludzie poszukują jakichś informacji 
„pytają wujka Google, to jego zagadują, gdy chcą się czegoś dowiedzieć” 9. Można by 
zatem odnieść wrażenie, że dla młodych ludzi wyszukiwanie informacji w Internecie 
jest jak przysłowiowa „bułka z masłem”, jednak w kolejnych badaniach pojawiają się 
dane dotyczące kłopotów, z jakimi młodzi ludzie borykają się podczas prowadzenia 
poszukiwań w Internecie. Sonia Livingstone i Magdalena Bober w jednej ze swoich 
prac podkreślają, że zaledwie 22% badanych w wieku 9-19 lat zawsze znajduje to, cze-
go szuka w Internecie. Większość – aż 68% – deklaruje, że zazwyczaj znajduje infor-
macje, których szuka, kolejne 9% – że nie zawsze jest w stanie dotrzeć do interesują-
cych informacji, a 1% ma z tym często problem.10 Kolejny problem, z którym stykają 
się młodzi ludzie podczas wyszukiwania interesujących ich informacji w Internecie 
jest związany z wiarygodnością źródła. Warto w tym miejscu podkreślić, że wbrew 
powszechnym przekonaniom, młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z koniecz-
ności oceny wiarygodności źródła informacji. I tak na przykład jedna z uczestniczek 
badań prowadzonych w ramach projektu Młodzi i media wyraźnie mówi o problemie 
wiarygodności źródła informacji. „Internet – mówi Gośka – jest fajny pod tym wzglę-
dem, że jest szybszy, ale nic tam nie jest wiarygodne, nie wiesz, czy ma odniesienie do 
rzeczywistości. Każdy może coś napisać, może profesor, ale może ktoś, kto w ogóle się 
nie zna” 11. O analogicznych trudnościach i potrzebie ich rozwiązywania wspominają 
uczestnicy brytyjskich badań przeprowadzonych przez Sonię Livingstone i Magda-
lenę Bober. Również autorzy tekstu The Google generation dowodzą, że:

•  „młodzi ludzie w nikłym stopniu rozumieją swoje potrzeby informacyjne i w związ-
ku z tym mają kłopoty z opracowaniem efektywnej strategii wyszukiwania

9 M. Filiciak et al.: Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. warszawa 2010. Dokument elektroniczny  
dostępny online: http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf (dostęp 07.01.2012 r.), 116. 
10 Livingstone, M. Bober, E. Helsper: Internet literacy among children and young people. Findings from the UK 
Children Go Online project. Dokument elektroniczny dostępny online: 
http://eprints.lse.ac.uk/397/1/UKCGOonlineLiteracy.pdf (dostęp 07.01.2012 r.), s. 9.
11 M. Filiciak et al.: Młodzi i media... op.cit., s. 115.
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•  w konsekwencji, preferują wyrażanie za pomocą języka naturalnego, zamiast za-
stanawiać się nad tym jakie słowo kluczowe może być bardziej efektywne

•  skonfrontowani z długą listą wyników wyszukiwania, młodzi ludzie z trudem oce-
niają relewancję przedstawionych materiałów i często decydują się na ich wydruk 
zaledwie po pobieżnym przejrzeniu” 12.

Drugi ważny cel korzystania z nowych mediów to komunikowanie. By pozostawać 
w kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi młodzi ludzie korzystają z poczty e-mail, 
serwisów społecznościowych i komunikatorów. Jak wykazują badania NetTrack, 
w 2010 r. 67,8% ankietowanych w wieku 15-17 lat korzystało z poczty e-mail, z serwi-
sów społecznościowych 64%, przy czym warto zauważyć, że zaledwie rok wcześniej 
było to 54% badanych. W 2010 r. 67% ankietowanych w wieku 15-17 lat korzystało 
z komunikatorów, podczas gdy w 2005 r. było to 33% badanych. Około 1/5 ankie-
towanych bierze też udział w dyskusjach prowadzonych na forach internetowych 
lub uczestniczy w czatach. 

Niewielki odsetek młodzieży uczestniczy w tworzeniu zasobów sieciowych – za-
ledwie 4,5% prowadzi własne blogi, a niecałe 3% współtworzy serwisy internetowe. 
W 2009 r. pierwszy raz zainteresowano się tym, jaka część młodych internautów czy-
ta blogi; w 2009 r. było to 16%, a rok później – 18,3%. 

Oczywiście, młodzi ludzie komunikują się również – o ile nawet nie przede wszyst-
kim – za pomocą telefonów komórkowych. Z badań przeprowadzonych na potrzeby 
raportu Mediappro wynika, że najczęściej młodzież wykorzystuje telefony komór-
kowe do SMS-ów – robi to 85% uczniów w Polsce i 79% z innych krajów. Z rozmów 
korzysta zaś 66% polskich i 65% zagranicznych posiadaczy telefonów komórkowych. 
Ankietowani ze wszystkich krajów biorących udział w badaniach korzystają z telefo-
nów przede wszystkim po to, by poinformować o czymś swoich rodziców, flirtować, 
zapytać o coś, umówić się lub powiedzieć komuś, że się o nim myśli; 14% polskich an-
kietowanych wykorzystuje telefon, by żartować. Ciekawe natomiast, że wspomniana 
wcześniej ponad 20-osobowa lista osób, z którymi kontaktują się polscy ankietowani 
za pośrednictwem komunikatorów pokrywa się w znacznej części z kontaktami za-
pisanymi w pamięci telefonu.

Internet pełni też ważną rolę w zakresie dostarczania szeroko rozumianej rozryw-
ki. Znaczna część ankietowanych przyznaje się do wymiany różnych plików (MP3, 
filmów, programów komputerowych) ze znajomymi. W 2005 r. mniej niż 1/3 ankie-
towanych (dokładnie 28%) przyznała się do ściągania lub wysyłania programów 
bądź plików, kolejne 35% potwierdziło, że ściąga z sieci pliki muzyczne (MP3, wav),  

12 I. Rowlands et al.: The Google generation... op.cit., s. 295. 
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a 21,4% – filmy i klipy wideo. Pięć lat później odsetek osób ściągających/wysyłają-
cych pliki lub programy za pośrednictwem sieci sięgnął 30,2%, czyli mniej niż można 
by było się spodziewać. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wskaźnik ten na przestrzeni 
omawianych lat był dość stabilny i oscylował w granicach 30-40%. Ciekawe, że w tym 
samym czasie odsetek osób deklarujących ściąganie z sieci plików muzycznych wzrósł 
z 34,9% w 2005 r. do 50,4% w 2008 r., zaś w 2010 r. sięgnął 51,2%; pobieranie filmów z In-
ternetu w 2004 r. zadeklarowało 20,2% ankietowanych, w 2010 r. – już 34,7%.

Interesujące są też wskaźniki dotyczące innych rodzajów uczestnictwa w kultu-
rze realizowanych za pośrednictwem Internetu. Mowa tu przede wszystkim o słu-
chaniu radia, oglądaniu telewizji oraz czytaniu prasy, którym można się przyjrzeć 
dzięki danym NetTrack13. W 2005 r. zaledwie 11% ankietowanych w wieku 15-17 lat 
zadeklarowało, że słucha radia w Internecie. W 2010 r. tej samej odpowiedzi udzieliło 
już 32,2% badanych, a kolejne 19,1% zadeklarowało, że ogląda telewizję za pośrednic-
twem sieci. Dane za 2010 r. dowodzą też, że znaczny odsetek młodych (33,4%) czyta 
prasę w Internecie. Coraz więcej młodych ludzi robi zakupy w sklepach interneto-
wych lub na aukcjach dostępnych za pośrednictwem takich portali jak Allegro.pl 
czy Ebay.pl. W 2005 r. wskaźniki te sięgały odpowiednio 7,6% i 5,8%. W 2010 r. pierw-
szy był już na poziomie 22,6%, drugi – 18,9%. Wzrasta też odsetek nastolatków korzy-
stających z bankowości elektronicznej – z 1,1% w 2005 r. do 4,6% w 2010 r.

1.8. Umiejętności

W świetle zaprezentowanych powyżej danych nie ulega wątpliwości, że młodzi 
ludzie korzystają z nowych mediów bardzo intensywnie. Czy jednak robią to świa-
domie? Warto się zastanowić, jakimi umiejętnościami dysponują młodzi internauci, 
zarówno w sferze kompetencji informatycznych, jak i informacyjnych i medialnych. 

Wiele interesujących danych na ten temat można odnaleźć w raporcie EU Kids 
Online, w którym czytamy, że wraz z wiekiem dzieci, wzrasta poziom ich sprawności 
w zakresie korzystania z Internetu.  Hipoteza ta wydaje się logiczna: podobnie jak 
w przypadku wykonywania przez pewien czas określonych, powtarzalnych czynno-
ści, również i korzystaniu z Internetu, towarzyszy wzrost sprawności. Starsze dzieci 
są bardziej doświadczone jeśli chodzi o korzystanie z Internetu, co przekłada się 
nie tylko na podniesienie poziomu ich kompetencji, ale również bezpieczeństwa to-
warzyszącego ich aktywności w sieci. Wyniki badań przeprowadzonych we Francji 

13 W tym miejscu konieczna jest uwaga dotycząca metodologii badań dotyczących korzystania z zasobów 
internetowych, która wciąż jest nie do końca dopracowana czego skutkiem są pewne nieścisłości.  
I tak na przykład, autorzy badań NetTrack nie zaznaczyli, co dokładnie rozumieją pod pojęciem „czytanie 
prasy w Internecie”, w związku z czym nie wiadomo czy chodzi tu o przeglądanie wiadomości na stronach 
internetowych dzienników lub tygodników (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl, www.polityka.pl) czy też wykorzy-
stywanie do tego celu specjalnego oprogramowania (np. eGazety, e-kiosk). 
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wskazują, że wraz z wiekiem wzrasta odsetek młodych ludzi umiejących sprawnie 
przeprowadzić szereg zadań związanych z obsługą komputera. I tak na przykład, 
aż 97% badanych w wieku 16-17 lat umie surfować w Internecie, podczas gdy tę 
samą odpowiedź wskazało 73% badanych w wieku 11-13 lat. Spośród ankietowanych 
16-  i 17- latków umiejętność skorzystania z drukarki zadeklarowało 99%, a skaso-
wania historii odwiedzanych stron – 57%. Dla grupy wiekowej 11-13 lat wskaźniki 
te są niższe i wynoszą odpowiednio 92% oraz 26%. Wraz z upływem czasu młodzież 
jest coraz bardziej pewna swoich umiejętności związanych z korzystaniem z kompu-
terów. I tak w Portugalii 82% badanych w wieku 16-18 lat uważało, że w rodzinnym 
domu to oni są ekspertami jeśli chodzi o korzystanie z Internetu. Takiej samej odpo-
wiedzi udzieliło zaledwie 42% badanych w wieku 9-12 lat. Również w Wielkiej Bry-
tanii zauważono podobny związek. Spośród badanych w wieku 9-11 lat 20% uznało, 
że są zaawansowani jeśli chodzi o korzystanie z Internetu, podczas gdy takiej samej 
odpowiedzi udzieliło już 33% badanych w wieku 12-15 lat oraz 40% ankietowanych 
16- i 17- latków. Omawiane wskaźniki zaprezentowano na wykresie nr 5.

Ciekawe wnioski można wysnuć na podstawie danych EU Kids Online dotyczących 
różnic pomiędzy poziomem deklarowanych umiejętności przez chłopców i dziewczę-
ta. Chłopcy we własnej ocenie są bardziej zaawansowanymi użytkownikami Internetu 
niż dziewczęta. Deklarują też wyższy poziom umiejętności związanych z wykorzysta-
niem technologii komputerowych, w tym z wymianą plików, tworzeniem stron interne-
towych i prezentacji multimedialnych oraz obsługą poczty e-mail. Dziewczęta są bar-
dziej pewne siebie jeśli chodzi o umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie, 
czego dowodem mogą być dane wskazujące, że to chłopcy częściej mają trudności ze 
znalezieniem tego, czego szukają w sieci. Jak sugerują autorzy raportu, różnice w pozio-
mie deklarowanej sprawności w zakresie korzystania z zasobów internetowych, mogą 
wynikać z różnych rodzajów działań podejmowanych przez chłopców i dziewczęta.  

Wykres 5:  
Odczucia dotyczące 
sprawności 
korzystania 
z Internetu 
deklarowane  
przez młodzież  
w Wielkiej Brytanii.

Dane:  
UE Kids Online, 
opracowanie  
J. Jasiewicz.



Analiza swot poziomu kompetencji informacyjnych  
i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

[ 35 ]

Dziewczęta są częściej nastawione na działania związane z komunikowaniem oraz 
poszukiwaniem informacji, podczas gdy chłopcy koncentrują swoją uwagę na na-
rzędziach umożliwiających wymianę plików, projektowanie stron i współtworzenie 
serwisów internetowych. Bardzo ciekawe jest również to, że w opinii młodych nauka 
korzystania z Internetu jest łatwa i szybka, co może wyjaśniać komentarze młodych 
użytkowników takie jak „przecież tu nie ma czego się uczyć”. Jak wynika z raportu, 
podstawowe umiejętności oraz zasób wiedzy niezbędny do korzystania z zasobów 
sieciowych, młodzi ludzie zdobywają w domu od rodziców. W późniejszym procesie 
nabywania kompetencji informatycznych i informacyjnych centralne miejsce zajmu-
je samokształcenie oraz wsparcie i instrukcje uzyskiwane od rówieśników. 

Również badania przeprowadzone w IINSB UW wskazują na to, że młodzi ludzie 
wysoko oceniają swoje kompetencje informatyczne i informacyjne. Na poniższym 
wykresie nr 6 przedstawiono, jak kształtują się oceny własnych kompetencji infor-
matycznych i informacyjnych wśród respondentów z Polski biorących udział w oma-
wianym badaniu. Jak widać, młodzi ludzie wyżej oceniają swoje umiejętności w za-
kresie korzystania z Internetu oraz wyszukiwania w nim pożądanych informacji, 
niżej zaś wybrane umiejętności informatyczne. W świetle tych wyników zaskakujące 
jest, że całkowicie inne były odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące umie-
jętności oceny wiarygodności informacji pochodzących z Internetu.

Powyższe dane oraz wspomniane już wcześniej problemy z wyszukiwaniem in-
formacji skłaniają do zastanowienia się nad nimi. Jak już wspomniano, podstawo-
wym problemem z jakim młodzi ludzie borykają się podczas prowadzenia poszu-
kiwań internetowych, jest występowanie sprzecznych informacji; taką odpowiedź 
wskazało 46% ogółu badanych. Respondenci radzą sobie z tym kłopotem głownie 
poprzez porównywanie informacji zamieszczonych na innych stronach (odpowiedzi 
takiej udzieliło 78,7% respondentów). Kłopoty, z jakimi borykają się młodzi internau-
ci podczas wyszukiwania informacji w Internecie, są związane ze znalezieniem rele-

wykres 6:  
Wybrane kompetencje 
w ocenie badanych.

Dane: badania 
autorskie J. Jasiewicz.
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wantnych wyników oraz samą oceną wiarygodności źródła informacji. Z pewnością 
pierwszy z problemów wynika w znacznej mierze z braku umiejętności skonstruowa-
nia właściwego zapytania informacyjno wyszukiwawczego, co jest jedną z podstaw 
wyszukania relewantnych informacji.

1.9. Źródła kompetencji

Jeśli chodzi o źródła kompetencji cyfrowych, można napotkać pewne rozbieżno-
ści pomiędzy wynikami poszczególnych badań.

I tak na przykład dane GUS z 2007 r. skłaniałyby do wniosku, że rola edukacji for-
malnej w procesie nabywania kompetencji informacyjnych i medialnych – czy szerzej: 
cyfrowych – jest znacząca. Ich analiza wskazuje bowiem, że aż 87% uczniów w wie-
ku od 15. do 19. roku życia wymienia szkołę jako miejsce zdobywania kompetencji 
cyfrowych. Jednocześnie bardzo liczne jest również grono tych, którzy umiejętności 
zdobywali samodzielnie, metodą prób i błędów (dwie trzecie uczniów), a także korzy-
stających z pomocy rodziny, przyjaciół i znajomych (60%). Inne sposoby zdobywania 
umiejętności mają znacznie mniejsze znaczenie. Widać zatem, że edukacja formalna 
i nieformalna w zakresie korzystania z nowych technologii przenika się i uzupełnia. 
Warto się zatem zastanowić, jaki jest rzeczywisty udział szkoły w procesie kształto-
wania kompetencji informacyjnych młodych ludzi. 

Badania przeprowadzone w połowie 2010 r. w IINSB UW wskazują, że przeważają-
ca większość polskich respondentów wskazuje samokształcenie jako sposób zdoby-
wania kompetencji informatycznych i informacyjnych. Na pytania „kto nauczył Cię 
obsługi komputera” i „kto nauczył Cię wykorzystywania narzędzi internetowych” 
aż  – odpowiednio – 79% i 62% odpowiedziało „nikt, sam się nauczyłem”. Znikoma 
jest również rola rodziców w procesie kształtowania kompetencji informacyjnych 
i informatycznych, nieco większa – rodzeństwa i kolegów. Rola szkoły jest marginal-
na, co widać na poniższym wykresie nr 7.

Wykres 7:  
Źródła kompetencji 
informatycznych 
w ocenie polskich 
uczniów. 

Dane: badania autorskie  
J. Jasiewicz
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Respondentów poproszono również o ocenę przydatności informacji, które doty-
czą obsługi komputera oraz wykorzystywania informacji pochodzących z Interne-
tu i są zdobywane podczas edukacji formalnej. Spośród niemal 150 osób biorących 
udział w badaniu, to uczniowie z Wielkiej Brytanii najwyżej oceniają treści eduka-
cji informacyjnej i informatycznej realizowanej w szkołach – prawie 90% ocenia je 
pozytywnie (65% ocenia je jako przydatne, a 22% jako bardzo przydatne). Jedynie 
nieco ponad 50% respondentów niemieckich i mniej niż 30% respondentów polskich 
dokonało podobnej oceny. Na poniższym wykresie nr 8 zaprezentowano procentowy 
rozkład deklaracji respondentów odnoszących się do przydatności wiadomości zdo-
bywanych w szkole w poszczególnych obszarach.

Również dane zaprezentowane w raporcie EU Kids Online świadczą, że kluczo-
wą rolę w rozwijaniu kompetencji informatycznych młodzieży odgrywa edukacja 
nieformalna. Młodzi ludzie, nauczeni podstaw obsługi sprzętu komputerowego oraz 
korzystania z wielu programów w domu przez rodziców, rozwijają swoje umiejętno-
ści w procesie samokształcenia oraz obserwacji i rad udzielanych przez rówieśni-
ków14. W raporcie Internet literacy among children and young people można znaleźć 
informacje dotyczące roli edukacji formalnej i nieformalnej w procesie nabywania 
kompetencji informatycznych i informacyjnych przez młodzież z Wielkiej Brytanii.  

Wykres 8: Przydatność wiadomości, które dotyczą obsługi komputera i wykorzystywania informacji  
dostępnych w Internecie i są zdobywane w szkole. 

Dane: badania autorskie J. Jasiewicz.

14 U. Hasebrink, S. Livingstone, L. Haddon, K. Ólafsson: Comparing children’s online opportunities and risks 
across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. Dokument elektroniczny dostępny online:  
http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Reports/ReportD3-2CrossnationalComparisonFINAL4.pdf  
(dostęp 7.01.2012 r.), s. 37. 
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Spośród ponad 1300 badanych w wieku od 9 do 19 lat, 66% stwierdziło, że pomoc w za-
kresie nauki korzystania z Internetu otrzymało od nauczyciela; kolejne 44% – od jed-
nego z rodziców, 33% – od kolegi, a 16% – od brata lub siostry. W badaniu zaobser-
wowano niski odsetek osób, które deklarowały, że korzystania z Internetu nauczyły 
się same (4%) lub wskutek uczestnictwa w kursach online (3%). W świetle powyż-
szych danych liczbowych, organizatorzy badań wysnuli wniosek, że dla badanej gru-
py najważniejsza jest pomoc udzielana przez nauczycieli, rodziców i rówieśników15. 
Wydaje się jednak, że wysoki odsetek młodych ludzi, którzy korzystają z pomocy 
nauczycieli w zakresie obsługi nowych technologii można określić, jako „brytyjską 
specyfikę”. W polskiej literaturze przedmiotu nie występują bowiem podobne dane. 
I tak na przykład w raporcie Młodzi i media można znaleźć informacje na temat 
znaczącej roli, jaką w podnoszeniu poziomu kompetencji informatycznych młodych 
ludzi odgrywają rówieśnicy. „Nasi przewodnicy – czytamy w raporcie – i ich znajomi 
niemal codziennie rozmawiają o nowych użyciach, wypróbowanych funkcjach, moż-
liwościach, wadach i zaletach, internetowych miejscach (właśnie poznanych lub od-
wiedzanych regularnie), interesujących, przydatnych, poruszających lub zabawnych 
treściach. W mniej lub bardziej świadomy sposób w tych samych rozmowach definiu-
ją też – na własny użytek – normy korzystania z nowych mediów (zarówno w sensie 
moralnym, jak i związanym z poprawnym korzystaniem z technologii)”.16

Widać zatem, że badania empiryczne przeprowadzone na gruncie europejskim do-
wodzą, iż edukacja nieformalna odgrywa znaczącą rolę w procesie nabywania kom-
petencji informatycznych, w tym rozwijanie umiejętności we własnym zakresie oraz 
czerpanie z doświadczeń rodziców lub rówieśników, wobec czego można stwierdzić, 
że rola szkoły w tym zakresie jest znikoma.

2. Nauczyciele szkolni i akademiccy

Wobec zaprezentowanych powyżej danych oraz rozważań dotyczących kompeten-
cji informacyjnych i medialnych młodzieży, warto zastanowić się, jak zaawansowani 
w korzystaniu z nowych mediów są nauczyciele szkolni i akademiccy. Wszak to oni 
w wyjątkowo silnym stopniu wpływają na zachowania informacyjne młodych ludzi.

Niestety, nawet pobieżny przegląd wyników badań empirycznych prowadzi 
do wniosku, że o kompetencjach medialnych i informacyjnych nauczycieli wiemy 
niewiele. Nieliczne są opracowania poruszające właśnie problemy wykorzystywa-
nia nowych technologii przez nauczycieli, a uwagi mają często charakter dość ogól-
nych wzmianek. Brakuje szeroko zakrojonych prac badawczych, które pozwoliłyby 

15 S. Livingstone, M. Bober, E. Helsper: Internet literacy among children... op. cit., s. 10. 
16 M. Filiciak et al.: Młodzi i media..., s. 79..
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określić, jaki jest poziom kompetencji medialnych i informacyjnych nauczycieli 
oraz stwierdzić, jaki stosunek do nowych technologii mają dydaktycy. Nieco światła 
na ten, wciąż nie do końca rozpoznany problem, rzuca tekst Dominika Batorskiego17, 
który przeanalizował dane Diagnozy społecznej 2009 właśnie pod kątem wykorzy-
stania nowych technologii przez nauczycieli oraz uczniów i studentów (o których bę-
dzie mowa w dalszej części opracowania). 

2.1. Dostęp do technologii

Na początku należy stwierdzić, że w 2007 r. wysoki odsetek nauczycieli miał dostęp 
do ICT. Aż 95% nauczycieli posiadało wtedy w domu komputer, a 89% miało również 
dostęp do Internetu. 80% nauczycieli miało również telefon komórkowy. Warto w tym 
miejscu wyraźnie podkreślić, że w tamtym czasie wykorzystanie nowych technolo-
gii wśród nauczycieli wyraźnie wyróżniało się na tle ogółu – pod względem dostę-
pu do nowych technologii nauczycie przewyższali średnią o kilkadziesiąt punktów 
procentowych, a w 2007 r. stanowili 5% polskich internautów. Poniższy wykres nr 9 
przedstawia, jak w tamtym czasie kształtowały się relacje pomiędzy nauczycielami, 
a ogółem społeczeństwa w zakresie dostępu do nowych technologii. 

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że tamtym czasie nauczyciele nie ustępowa-
li uczniom i studentom pod względem korzystania z nowych teologii.

Wykres 9: Korzystanie z komputerów i Internetu oraz posiadanie telefonu komórkowego  
wśród nauczycieli i w grupie ogólnej. 

Dane: Diagnoza społeczna 2007, Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci  
i nauczyciele wobec nowych technologii. [w:] Szkoła w dobie Internetu. Red. nauk. A. Nowak.  
K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska, Warszawa 2009, s. 34.

17 D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii. [w:] Szkoła w dobie 
Internetu. Red. nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska, Warszawa 2009, s. 31-54
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2.2. Miejsce korzystania 

Również jeśli chodzi o miejsce korzystania, widoczne są znaczne analogie pomię-
dzy poszczególnymi grupami użytkowników nowych technologii. W 2007 r. aż 91% 
nauczycieli korzystało z komputerów w domu, co jest o tyle ważne, że – identycznie 
jak w przypadku młodszych użytkowników – daje największą swobodę i autonomię. 
Kolejne 60% korzystało w ICT w szkole, zapewne w celu wspierania pracy dydak-
tycznej. Znaczenie innych miejsc, jak kawiarenka internetowa, wyższa uczelnia, 
czy mieszkanie znajomych miały niewielkie znaczenie – wskaźniki kształtowały się 
tu na poziomie kilku procent.

2.3. Czas korzystania

O ile w kwestii samego fizycznego dostępu do nowych technologii nauczyciele nie 
tylko nie ustępowali młodzieży, ale wyraźnie przewyższali średnią właściwą dla pol-
skiego społeczeństwa, o tyle w kwestii ilości czasu przeznaczanego na korzystanie 
z komputerów i Internetu różnice są już znacznie wyraźniejsze. W 2007 r. nauczyciele 
poświęcali ok. 10, 4 godziny tygodniowo na korzystanie z komputera, i 6,3 godziny 
tygodniowo – na korzystanie z Internetu. W tym samym okresie studenci spędzali 
przed komputerem dwukrotnie więcej czasu, a uczniowie – o połowę więcej. Podob-
nie kształtują się zależności pomiędzy tymi grupami jeśli chodzi o czas spędzany 
w Internecie.

Wykres 10: Średnia liczba godzin przeznaczana tygodniowo na korzystanie z komputerów i Internetu. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2007, Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele  
wobec nowych technologii. [w:] Szkoła w dobie Internetu. Red. nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak,  
L. Rycielska, Warszawa 2009, s. 39.
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2.4. Częstotliwość i staż korzystania

Niestety niewiele wiadomo na temat częstotliwości korzystania z technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli, można jednak przypuszczać, że robią 
to stosunkowo często. Do wniosku takiego prowadzi nie tylko analiza liczby godzin 
przeznaczanych średnio na korzystanie z nowych technologii (10,4 godziny tygodnio-
wo to ok. 1,5 godziny dziennie, co – jeśli weźmiemy pod uwagę obłożenie zajęciami 
szkolnymi – nie jest liczbą małą), ale też średnią ilość czynności wykonywanych ty-
godniowo. Jak się bowiem okazuje, w 2007 r. spośród zaproponowanych 25 czynno-
ści, nauczyciele wykonywali średnio 4,8 w okresie jednego tygodnia i 10,9 czynności 
– kiedykolwiek wcześniej. 

Jeśli chodzi o staż korzystania z nowych technologii, w omawianym tekście niestety  
nie występują informacje na ten temat.

2.5. Cel korzystania

Jeśli chodzi o cele korzystania z nowych technologii przez nauczycieli, w 2007 r. 
wyraźnie na pierwszy plan wysuwały się działania związane z pracą. Aż 61% nauczy-
cieli wykorzystywało w tym czasie komputery właśnie w tym celu, zdecydowanie 
wyróżniając się wśród innych grup. „W przeciwieństwie do osób uczących się, dla 
zdecydowanej większości nauczycieli głównym celem korzystania z komputera jest 
praca. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko najważniejszy cel, okaże się, że pra-
wie 80% nauczycieli korzystających z komputerów używa ich do pracy. To bardzo 
dużo zważywszy, że wśród innych osób mających przynajmniej 25 lat, w celach zwią-
zanych z pracą komputera używa mniej niż co drugi użytkownik. Co czwarty na-
uczyciel używa komputerów przede wszystkim do szukania i czytania informacji 
w Internecie (59%), uwzględniając również drugi cel korzystania. Inne zastosowania 
są znacznie mniej popularne” 18. W 2007 r. zaledwie 9% nauczycieli wykorzystywało 
nowe technologie do celów związanych z nauką, tyle samo – dla rozrywki, a zaled-
wie 6% nauczycieli korzystało z komputerów i Internetu, by podtrzymywać kontakty 
z innymi ludźmi. 

2.6. Sposoby korzystania

Skoro znamy już podstawowe cele, dla których nauczyciele korzystali z technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych, warto przyjrzeć się problemowi, jak te cele re-
alizują, tj. w jaki sposób korzystają z komputerów i Internetu.

Jak już wcześniej wspomniano, spośród 25 przedstawionych sposobów korzy-
stania z sieci, w 2007 r. nauczyciele deklarowali wykonanie średnio 4,8 czynności 

18 D. Batorski: Młodzi w sieci... op. cit., s. 41. 
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w okresie jednego tygodnia oraz 10,9 – kiedykolwiek. Niestety, pod tym względem, tj. 
tzw. wszechstronności wykorzystywania Internetu, pozostają daleko w tyle nie tylko 
za uczniami i studentami, ale również za młodymi osobami (poniżej 24. roku  życia), 
które już zakończyły edukację. Oznacza to, że w 2007 r. nauczyciele korzystali z no-
wych technologii w sposób dość ograniczony.

Wśród sposobów korzystania z ICT przez nauczycieli pierwsze miejsca w 2007 r. 
zajęły przeglądanie stron internetowych (68% deklaruje wykonywanie takiej czyn-
ności w okresie jednego tygodnia), korzystanie z poczty elektronicznej (65%) oraz 
zbieranie materiałów potrzebnych do nauki lub pracy (61%). Znaczna część nauczy-
cieli korzystała z komunikatorów (35%), bankowości elektronicznej (26%) oraz stron 
internetowych instytucji publicznych (24%). Najrzadziej nauczyciele poszukują w In-
ternecie ofert pracy lub wysyłają swoje CV (3%) oraz oglądają telewizję przez Internet 
(również 3%). Poniższy wykres nr 11 wyraźnie ilustruje, jakie czynności są wykony-
wane przez nauczycieli najczęściej, a jakie – najrzadziej.

Wykres 11: Sposoby korzystania z komputerów i Internetu przez nauczycieli – czynności wykonywane  
w okresie 1 tygodnia. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2007. Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec 
nowych technologii. [w:] Szkoła w dobie Internetu. Red. nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak,  
L. Rycielska, Warszawa 2009, s. 43.
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2.7. Umiejętności

Kolejny aspekt korzystania z nowych technologii przez nauczycieli, jakiemu na-
leży się przyjrzeć to ich umiejętności. Jak można zauważyć w poniższej tabeli nr 1, 
kompetencje informatyczne uczniów i nauczycieli były w 2007 r. na dość zbliżonym 
poziomie, jednocześnie znacznie przewyższając umiejętności innych użytkowników 
nowych technologii.

Umiejętności Uczniowie Nauczyciele

Kopiowanie, przenoszenie pliku, folderu 86% 80%

 Kopiowanie, wklejanie, przemieszczanie  
wybranych fragmentów dokumentu

82% 75%

 Wykorzystywanie podstawowych funkcji  
w arkuszu kalkulacyjnym

47% 38%

Tworzenie prezentacji 38% 27%

Instalowanie nowych urządzeń 48% 35%

Przesyłanie maila z załącznikami 68% 71%

Korzystanie z wyszukiwarki internetowej 88% 90%

Tworzenie strony internetowej 24% 15%

Pisanie programu komputerowego 14% 7%

Jak podkreśla Dominik Batorski „osoby uczące się, a także nauczyciele mają więk-
sze umiejętności korzystania z komputerów niż pozostali użytkownicy w Polsce.  
Dotyczy to praktycznie wszystkich sposobów korzystania z komputerów (…). Szcze-
gólnie duże różnice dotyczą używania pakietów biurowych. Podstawowe umiejętno-
ści posługiwania się edytorami tekstów są największe wśród studentów i uczniów, 
i tylko nieco mniejsze wśród nauczycieli. Spośród innych, nawet młodszych użytkow-
ników, mniej jest osób potrafiących wykonać te proste czynności edycyjne w doku-
mentach tekstowych. Również umiejętności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, 
a także tworzenia prezentacji elektronicznych znacznie częściej posiadają studenci 
i uczniowie. Co więcej, potrafią z nich korzystać o wiele częściej niż nauczyciele.  
Zaledwie co czwarty nauczyciel umie przygotować prezentację elektroniczną” 19. 

19 Tamże, s. 37. 

Tabela 1: Umiejętności korzystania z komputerów wśród uczniów i nauczycieli. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2007, Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec 
nowych technologii. [w:] Szkoła w dobie Internetu. Red. nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska, 
Warszawa 2009, s. 38.
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2.8. Źródła kompetencji

Niestety jeśli chodzi o źródła kompetencji informacyjnych i medialnych oraz in-
formatycznych trudno jest dotrzeć do wyników badań, które przybliżałyby ten pro-
blem. Brakuje kompleksowych badań dotyczących tego, w jaki sposób nauczyciele 
zdobywają kompetencje informacyjne i medialne oraz jak – i czy w ogóle – je rozwijają. 

2.9. Nowe technologie w szkole

Wydaje się, że w tym miejscu niezbędna jest krótka analiza dotycząca obecności 
nowych technologii w polskiej szkole oraz podejścia nauczycieli do problemu kształto-
wania kompetencji informacyjnych i medialnych uczniów. Ponownie należy podkre-
ślić wyraźne braki w zakresie badań dotyczących tej problematyki – jest ich niestety 
niewiele i wciąż brakuje szeroko zakrojonego projektu badawczego, który pozwoliłby 
określić, jakie tendencje w tym zakresie przejawiają się w polskiej szkole.

Nieco światła na problem obecności nowych technologii w polskiej szkole rzuca 
dokument „Nowe technologie w edukacji. Plan działań dotyczący nauczania dzieci 
i młodzieży oraz funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym”. Zawarta w nim 
analiza SWOT wskazuje słabe i mocne przygotowania polskiego systemu edukacji 
do kształcenia kompetencji informacyjnych i medialnych uczniów. Jak można za-
uważyć, główne problemy polskiej szkoły to nie tyle niedoposażenie czy brak fun-
duszy na rozwój infrastruktury, lecz czynniki „miękkie” związane z podejściem 
do wykorzystywania nowych technologii w pracy z uczniami. Jak wskazują autorzy 
opracowania, jednym z problemów jest „małe zainteresowanie nauczycieli pełnym 
wykorzystaniem integracyjnych i interdyscyplinarnych możliwości komunikacyj-
nych, także w zakresie organizacji swoich warsztatów pracy dydaktycznej” 20. Po-
dejście takie może skutkować tylko jednym – „zbyt małym odsetkiem nauczycieli 
różnych przedmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 
na zajęciach” 21. Nauczyciele nie są też zainteresowani certyfikacją potwierdzającą 
poziom ich informatycznego przygotowania. Korespondujące treści odnaleźć można 
w Odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpe-
lację nr 8067 w sprawie nierealizowania ogólnopolskiego programu „Komputer dla 
ucznia” autorstwa Krystyny Szumilas, obecnego Ministra Edukacji Narodowej czy-
tamy, że podstawowym problemem polskich szkół nie jest niewystarczające wyposa-
żenie w sprzęt ICT i oprogramowanie, lecz kompetencje i podejście nauczycieli do ich 
wykorzystywania. „Analiza potrzeb w zakresie wykorzystywania nowych technologii  

20 Ministerstwo Edukacji Narodowej: Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania 
szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji. Warszawa  2010. Dokument elektro-
niczny dostępny online: http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/plandzialan.pdf (dostęp 25.12.2011 r.), s. 9. 
21 Tamże, s. 10.
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w edukacji wykazała największe braki nie w doposażeniu szkół, ale rzeczywistych 
kwalifikacjach i umiejętnościach nauczycieli. O ile wykorzystanie zasobów Interne-
tu na lekcjach przedmiotów informatycznych było znaczne, o tyle na przedmiotach 
humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych – znikome. Pomimo dostarczenia 
olbrzymiej ilości encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych do wspar-
cia bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz 
programów do nauki języków obcych do wszystkich typów szkół, stopień ich wyko-
rzystania jest nadal w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej niewystarczający” 22.

Również wyniki badań zaprezentowanych przez Hannę Batorowską w publika-
cji Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji wskazują, że stosunek 
nauczycieli do wykorzystywania nowych technologii oraz kształtowania kompeten-
cji informacyjnych i medialnych jest – delikatnie rzecz ujmując – nie taki, jaki być 
powinien. W swojej pracy Batorowska zwraca uwagę na trudności obiektywne (moż-
liwości lokalowe, stan finansów szkoły, politykę oświatową lokalnych władz) oraz ste-
reotypy w zakresie rozwijania kompetencji informacyjnych uczniów. „Trudnościom 
obiektywnym można przeciwdziałać opracowując różnorodne plany działań i uru-
chamiając zmiany w organizacji. Nie da się jednak rozwiązać problemów o naturze 
subiektywnej poprzez wygospodarowanie środków finansowych na rozwój bazy lo-
kalowej, sprzętowej, kadrowej, poprzez rozbudowę zbioru informacyjnego, kompu-
teryzację placówki, doskonalenie zawodowe pracowników. Trudności subiektywne 
mają swoje źródło w funkcjonujących wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców obie-
gowych opiniach i przeświadczeniach niemających wiele wspólnego z faktyczną wie-
dzą. Są szkodliwe, gdy funkcjonują wśród młodzieży, ale jeszcze więcej przynoszą 
szkody, gdy utrwalane są poprzez wzory i postawy reprezentowane przez środowisko 
wychowujące młode pokolenie” 23. Do poglądów, które w najwyższym stopniu szko-
dzą edukacji informacyjnej i medialnej w polskiej szkole, Batorowska zalicza przede 
wszystkim utożsamianie kultury informacyjnej (rozumianej jako zespół umiejętno-
ści warunkujących sprawne zaspokojenie potrzeb informacyjnych) i informatycz-
nej (rozumianej jako umiejętność obsługi rozmaitych urządzeń ICT). Zatrważające, 
że aż 82% nauczycieli i 90% bibliotekarzy biorących udział w badaniu właśnie tak 
widzi omawiany problem. Co więcej, 78% nauczycieli i 62% bibliotekarzy uważa, 
że posiadanie przez dziecko komputera jest tożsame z rozwojem jego umiejętności 
informacyjnych24.

22 K. Szumilas: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra - a interpelację 
nr 8067 w sprawie nierealizowania ogólnopolskiego programu „Komputer dla ucznia”. Warszawa 2009. Dokument 
elektroniczny dostępny online: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/502D1888 (dostęp 25.12.2011 r.).
23 H. Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa 2009, s. 349.
24 Tamże, s. 350. 
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Wspomniana wyżej potrzeba przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań doty-
czących przygotowania nauczycieli do wykorzystywania mediów elektronicznych 
i masowych w procesie staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy weźmie się pod uwa-
gę zmieniający się – w zderzeniu z nowymi technologiami – autorytet nauczycie-
li i szkoły. Sygnały wskazujące, że powszechny dostęp do internetowych zasobów 
informacyjnych powoduje obniżenie autorytetu nauczycieli i szkoły, można odna-
leźć w raporcie Młodzi i media. Czytamy tam: „W rozmowach z nami młodzi ludzie 
otwarcie wyrażali potrzebę obcowania z nauczycielem posiadającym rozległą wie-
dzę z nauczanego przedmiotu, wtedy można polegać na jego wiedzy – jednak nie 
bezkrytycznie. Nauczyciele z kolei przyznawali się, że czują wzmożoną presję w sy-
tuacji, gdy uczniowie jeszcze w trakcie lekcji potrafią przez komórkę zweryfikować 
poprawność przekazywanych im treści. Sytuacja bywa szczególnie dojmująca dla na-
uczycieli starszych stażem: kiedyś również trafiał się klasowy mądrala, który lubo-
wał się w punktowaniu pomyłek lub braków nauczyciela, dziś jednak, z Internetem 
w telefonie, każdy staje się potencjalnym mądralą. Obsadzanie nauczyciela w roli 
nieomylnego eksperta dysponującego rozległą wiedzą w przedmiocie rodzi napięcia 
odczuwane po obu stronach barykady” 25.

Widać zatem, że już sam stosunek, jaki nauczyciele mają do roli nowych techno-
logii w edukacji pozostawia wiele do życzenia. Przytoczone powyżej fragmenty, tak 
przecież różnych, opracowań i dokumentów prowadzą do wniosku, że nauczyciele 
szkolni są bardzo sceptycznie nastawieni do nowych technologii – nie tylko nie wyko-
rzystują ich w procesie nauczania, ale przejawiając stereotypowe myślenie, nie przy-
czyniają się do podnoszenia kompetencji informacyjnych i medialnych młodzieży. 

Na tej podstawie można wnioskować, jak kształtują się kompetencje medialne i in-
formacyjne nauczycieli i zakładać, że są one na niewystarczająco wysokim poziomie. 
Trudno wszak sobie wyobrazić, by osoby dostrzegające ważną rolę nowych mediów 
w społeczeństwie informacyjnym lekceważyły potrzebę kształcenia w tym zakresie. 
Można więc przypuszczać, że znaczna część nauczycieli „boi” się nowych technolo-
gii, nie wie jak z nich korzystać w swojej pracy, a edukację informacyjną i medialną 
uważa za zbędną i traktuje ją w sposób marginalny. Spostrzeżenia te – szczególnie 
w zestawieniu z przytoczonymi wcześniej danymi wskazującymi na wykorzystywa-
nie mediów przez młodzież – prowadzić mogą do wniosku, że nauczyciele w przewa-
żającej części nie są przygotowani do kształcenia kompetencji medialnych i informa-
cyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

25 M. Filiciak et al.: Młodzi i media... op. cit., s. 116
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3. Studenci

3.1. Dostęp do technologii 

Studenci zajmują szczególne miejsce wśród innych grup użytkowników nowych 
technologii jeśli chodzi o dostęp do nich. Od kilku lat bowiem to właśnie w gospodar-
stwach domowych, w których mieszkają osoby studiujące jest najwyższy dostęp do no-
wych mediów. Zgodnie z danymi Diagnozy społecznej 2007, w tamtym czasie aż 90% 
gospodarstw domowych, w których byli studenci posiadało komputer. W 2009 r. już 
niemal wszyscy studenci mieli dostęp do nowych technologii – 92% studentów ma 
w domu dostęp do komputera i Internetu, a kolejne 5% do samego komputera. Dwa lata 
później – czyli w 2011 r. – już 97% studentów korzysta z Internetu26. Oznacza to, że nie-
mal wszyscy studenci są zaznajomieni z nowymi technologiami i z nich korzystają.

3.2. Miejsce korzystania

Jak wskazują wyniki Diagnozy społecznej 2007, studenci korzystają z nowych 
technologii przede wszystkim w domu i na uczelni. W 2007 r. 89% studentów dekla-
rowało, że korzysta z Internetu w domu, a 47% zadeklarowało, że robi to na uczelni. 
Również dane World Internet Project z 2010 r. jednoznacznie wskazują, że głównym 
miejscem korzystania z Internetu przez studentów jest dom.

3.3. Czas korzystania

W 2007 r. studenci przeznaczali średnio 21 godzin w tygodniu na korzystanie 
z komputera, a 14,7 godzin tygodniowo spędzali w Internecie. Zaledwie dwa lata póź-
niej wyraźnie zwiększyły się nakłady czasu przeznaczanego na korzystanie z no-
wych technologii. W 2009 r. studenci przeznaczali średnio aż 23 godziny i 10 minut 
na korzystanie z Internetu27. Oznacza to, że każdego dnia na korzystanie z Internetu 
przeznaczają ponad 4 godziny. 

3.4. Częstotliwość korzystania

Mimo, że na potrzeby niniejszego opracowania nie poddano analizie danych do-
tyczących częstotliwości korzystania z nowych technologii, wyłącznie na podstawie 
wskaźników ilustrujących, ile godzin studenci przeznaczają na korzystanie z kompu-
terów, można przyjąć założenie – graniczące wręcz z pewnością – że robią to codzien-
nie lub prawie codziennie. 

26 J. Czapiński, T. Panek: Social Diagnosis 2011 Objective and Subjective Quality of Life in Poland (Diagnoza  
Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków). „Contemporary economics” 2011, vol. 5, issue 3, p. 310.
27 Dane: Diagnoza społeczna 2009. Opracowanie: D. Batorski. 
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3.5. Cel korzystania

Cele korzystania z nowych technologii kształtują się bardzo podobnie, jak w po-
zostałych grupach i są one przede wszystkim związane z nauką, pracą, rozrywką 
i komunikacją.

Z oczywistych względów studenci wykorzystują nowe technologie przede wszyst-
kim do nauki – w 2007 r. 46% studentów deklarowało, że jest to ich główny cel ko-
rzystania. W tym samym czasie 40% studentów twierdziło, że korzysta z ICT przede 
wszystkim dla rozrywki, a 24% – ze względów zawodowych. Dla co dziesiątego stu-
denta głównym celem było podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi, a 16% wy-
korzystywało nowe media przede wszystkim do wyszukiwania i czytania informacji 
dostępnych on-line. 

3.6. Sposoby korzystania

Rzeczywiste czynności – obok ogólnych celów korzystania – najlepiej oddają to, 
w jaki sposób studenci korzystają z nowych technologii. Studenci korzystają inten-
sywnie z poczty e-mail (81% z nich robi to podczas jednego tygodnia), chętnie prze-
glądają strony WWW (80%) i – naturalnie – zbierają wiadomości i materiały potrzebne 
do nauki (76%). Wśród czynności cieszących się najmniejszą popularnością wśród 
studentów jest publikowanie własnej twórczości i uczestniczenie w wideokonferen-
cjach (9%) oraz prowadzenie własnej strony WWW lub bloga (7%). Inne sposoby ko-
rzystania z komputerów i Internetu są widoczne na poniższym wykresie nr 12.

wykres 12:  
Sposoby korzystania z komputerów 
i Internetu przez studentów – czynności 
wykonywane w okresie 1 tygodnia. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2007.  
Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. 
Uczniowie, studenci i nauczyciele  
wobec nowych technologii.  
[w:] Szkoła w dobie Internetu. Red.  
nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak,  
L. Rycielska, Warszawa 2009, s. 43.
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3.7. Umiejętności

Jeśli chodzi o analizę kompetencji informacyjnych i informatycznych studen-
tów wyraźnie widać, że grupa ta wyróżnia się na tle nie tylko uczniów, ale również  
nauczycieli. W niemal wszystkich obszarach studenci przewyższają użytkowników 
pozostałych grup i jedynie w zakresie tworzenia strony WWW uczniowie przewyższa-
ją kompetencjami swoich starszych kolegów. 

Umiejętności Uczniowie Studenci Nauczyciele

Kopiowanie, przenoszenie pliku, folderu 86% 93% 80%

 Kopiowanie, wklejanie, przemieszczanie  
wybranych fragmentów dokumentu

82% 88% 75%

 Wykorzystywanie podstawowych funkcji  
w arkuszu kalkulacyjnym

47% 58% 38%

Tworzenie prezentacji 38% 43% 27%

Instalowanie nowych urządzeń 48% 56% 35%

Przesyłanie maila z załącznikami 68% 84% 71%

Korzystanie z wyszukiwarki internetowej 88% 92% 90%

Tworzenie strony internetowej 24% 20% 15%

Pisanie programu komputerowego 14% 15% 7%

Tabela 2: Umiejętności korzystania z komputerów wśród uczniów, studentów i nauczycieli. 

Dane: Diagnoza społeczna 2007, Źródło: D. Batorski: Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec 
nowych technologii. [W:] Szkoła w dobie Internetu. Red. nauk. A. Nowak. K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska, 
Warszawa 2009, s. 38.

Również jeśli chodzi o wszechstronność korzystania z nowych technologii studen-
ci zajmują pierwsze miejsce. Jak wynika z danych Diagnozy społecznej 2007, liczba 
sposobów, w jaki studenci korzystają z Internetu w jednym tygodniu to 7,1, a czynno-
ści wykonywanych kiedykolwiek – 15,1 z 25 czynności przedstawionych do wyboru.

Widać zatem wyraźnie, że studenci nie tylko posiadają szerokie umiejętności ko-
rzystania z Internetu, ale również z nich korzystają, co ma oczywiście związek z czę-
stotliwością ich użytkowania. 

3.8. Samoocena umiejętności

Raport Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki28, będący pokłosiem projektu 
„Bilans Kapitału Ludzkiego” zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 
33 tysięcy studentów kierunków humanistycznych, społecznych, prawa, gospodarki, 

28 M. Jelonek: Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Dokument elektroniczny dostępny online: http://
bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070806/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf?1309349876  
(dostęp 25.12.2011 r.). 
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zdrowia i opieki zdrowotnej, jak również nauk technicznych, nauki29, budownictwa 
i przemysłu. Celem badania było m.in. określenie, w jaki sposób studenci oceniają swo-
je kompetencje w poszczególnych obszarach, w tym również w zakresie kompetencji 
informacyjnych. 

Jak podkreślają autorzy raportu, w pierwszej kolejności daje się zauważyć dość wy-
soka samoocena kompetencji studentów w poszczególnych obszarach kompetencji. 
Z deklaracji respondentów wynika też, że najchętniej podjęliby pracę właśnie w tym 
obszarze, w którym czują się najlepiej30. Zależność ta nie jest niezwykła – wszak każdy 
woli zajmować się tym, w czym czuje się pewnie. Ciekawe jednak – szczególnie w kon-
tekście niniejszego opracowania – że uczestnicy wszystkich rodzajów i typów studiów 
najwyżej oceniają swoje umiejętności związane z wykorzystaniem komputera i Inter-
netu, a zatem kompetencje informacyjne i medialne właśnie. Wysoko cenią też swoje 
umiejętności wyszukiwania i analizy informacji oraz wnioskowania na tej podstawie.

Średnia ocena kompetencji informatycznych wśród studentów wszystkich grup wy-
niosła 4,1, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy, a 5 – najwyższy poziom umiejęt-
ności. Warto jednak zauważyć, że ponadprzeciętna ocena tych kompetencji wystąpiła 
wśród uczestników studiów z grupy „nauka” (4,33) oraz „nauki społeczne, gospodarka 
i prawo” (4,22). Najniżej zaś swoje kompetencje w tym zakresie ocenili uczestnicy stu-
diów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych (3,93)31. Zastosowane w bada-
niu podkategorie kompetencji informatycznych pozwalają nieco bliżej przyjrzeć się, jak 
studenci radzą sobie z nowymi technologiami. Jak się zatem okazuje, najpewniej czują 
się w zakresie korzystania z Internetu – tu średnia ocen dla ogółu ankietowanych wy-
niosła 4,3. Dość sprawnie obsługują też pakiet MS Office, oceniając swoje umiejętności 
w tym zakresie na 4,0. Respondenci czują się najmniej pewnie jeśli chodzi o znajomość 
specjalistycznych programów, umiejętność pisania programów i projektowania stron 
WWW, czego dowodem jest średnia ocena na poziomie 2,632. Należy również wyraźnie 
podkreślić, że kompetencje informatyczne studentów i uczniów są wyższe niż osób pra-
cujących (średnia ocen 3,2) i bezrobotnych (3,0) 33. Najniżej swoje umiejętności w tym ob-
szarze oceniają osoby w wieku 55+ – w tej grupie średnia ocen wyniosła zaledwie 2,134.

29 Niestety autorzy opracowania nie określili, jakiej grupy kierunków dotyczy ta nazwą, można jednak przy-
puszczać, że chodzi tu o nauki ścisłe.
30 M. Jelonek: Studenci – przyszłe kadry... op. cit., s. 57

.31 Tamże, s. 57-63. 
32 S. Czarnik, M. Dobrzyńska, J. Górniak [et al.]: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący  
pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. Dokument elektroniczny dostępny online: 
http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070718/Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_-_Raport_podsumowujacy.pdf?1308200874 
(dostęp 25.12.2011 r.), s. 63.
33 Tamże, s. 63.
34 Tamże, s. 70.
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Nie ma wątpliwości, że tak wyraźne rozbieżności oceny własnych umiejętności 
w tym zakresie są wynikiem różnicy pokoleń i rewolucji informatycznej ostatnich lat. 
Jeżeli uwzględnimy jednak zróżnicowanie ze względu na wykształcenie, to zauważy-
my, iż różnica w zakresie kompetencji komputerowych w kolejnych kohortach maleje 
wraz ze wzrostem wykształcenia” 35. I tak, średnia ocena poziomu kompetencji infor-
matycznych wśród osób posiadających wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne 
wynosi 1,5, wśród osób z wykształceniem zawodowym – 1,8, średnim – 2,7, zaś u osób 
posiadających dyplom uczelni wyższej jest to ocena na poziomie 3,636. Różnice tej nie 
zmieniają jednak faktu, że wewnątrz grup legitymujących się wykształceniem na 
poszczególnych poziomach, najwyższa samoocena kompetencji komputerowych jest 
wśród osób w wieku 18-24.

Jeśli chodzi o autoewaluację kompetencji w zakresie wyszukiwania i analizy in-
formacji oraz wyciągania wniosków, ponownie najwyższe oceny występują wśród 
studentów. Średnia ocena tych umiejętności wśród wszystkich grup studentów to 
3,837. Jeśli zaś chodzi o samoocenę studentów poszczególnych kierunków, ponownie 
najwyższe oceny wystąpiły wśród uczestników studiów z grup „nauka” oraz „techni-
ka, przemysł, budownictwo” (3,87) i „nauki społeczne, gospodarka i prawo” (3,85) 38. 

Podobnie, jak w przypadku kompetencji informatycznych, tak również w przy-
padku kompetencji kognitywnych można zauważyć, że ocena w tym zakresie spa-
da wraz ze wzrostem wieku respondentów: w grupie wiekowej 18-24 wynosi 3,4, 
w grupie 25-34 – 3,3, zaś wśród badanych w wieku 35-54 – 3,1. Wśród osób w wieku 
55+ średnia ocena tego typu umiejętności wynosi już tylko 2,8. Ciekawe są zależ-
ności kompetencji kognitywnych od poziomu wykształcenia. Najwyższe oceny tego 
rodzaju umiejętności występują w grupie osób legitymujących się wykształceniem 
wyższym – średnia ocena to 4,0. Zauważono jednak, że jedynie w tej grupie ocena 
kompetencji kognitywnych nie obniża się wraz z wiekiem. Jest wręcz odwrotnie, co 
ilustruje niewielki wzrost ocen wraz z wiekiem respondentów – respondenci w wie-
ku 18-24 posiadający wyższe wykształcenie ocenili te umiejętności na poziomie 3,9, 
podczas gdy w grupie wiekowej 55+ było to 4,0, a wśród respondentów w wieku 35-54 
średnia ocena wyniosła 4,139. 

35 Tamże, s. 70.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 63.
38 M. Jelonek: Studenci – przyszłe kadry... op. cit., s. 57-63. 
39 S. Czarnik, M. Dobrzyńska, J. Górniak [et al.]: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce... op. cit., s. 70.
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3.9. Umiejętność uczenia się przez całe życie – life long learning

Istotę niniejszego opracowania stanowi jak najszersze ujęcie kompetencji infor-
macyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa. Analizując ten problem nie moż-
na nie wziąć pod uwagę problemu przygotowania do uczenia się przez całe życie (life 
long learning), który – obok kompetencji informacyjnych i medialnych właśnie – sta-
nowi filar społeczeństwa informacyjnego. Zagadnienie to jest szczególnie ważne jeśli 
chodzi o studentów, którzy już niebawem – po wkroczeniu na rynek pracy – staną 
się siłą napędową polskiej gospodarki. Należy się zatem zastanowić, czy studenci są 
gotowi do ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji i dostosowywania się do zmie-
niającego się środowiska pracy.

Potwierdzenie takiego stanu rzeczy znaleźć można w raporcie Młodzi 2011, przy-
gotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Czytamy w nim: „Antycy-
powana, a więc jeszcze nieistniejąca przyszłość zawodowa, ale zakładająca ryzyko 
bezrobocia, powoduje radykalną zmianę sytuacji w systemie kształcenia, a także 
w postawach młodzieży wobec edukacji. Uświadamia ona sobie, że jakkolwiek wy-
kształcenie nie zapewnia sukcesu na drodze zawodowej, kształcenie, które daje dy-
plom i umożliwia minimum refleksji nad samym sobą, przekształca się w niezbędny 
środek przeciw degradacji. To wystarczająca konstatacja, by zainteresowanie stu-
diami wyższymi nie słabło. Strategie edukacyjne stają się osią wyborów życiowych 
młodych ludzi. Zmianie ulega podejście do nauki i stylu studiowania. Wykształcenie 
staje się wartością instrumentalną, służącą osiąganiu pozycji społeczno-zawodowej. 
Następuje wydłużanie okresu nauki, studiów (ze studiami doktoranckimi „na wszel-
ki wypadek” włącznie), coraz częściej ma miejsce indywidualizacja ścieżek kształ-
cenia. Popularne stało się studiowanie dwóch fakultetów naraz, łączenie studiów 
z nabywaniem wczesnych doświadczeń zawodowych. Pojawia się nowa kultura stu-
diowania (podporządkowanego CV) i nowy rodzaj oczekiwań (pozyskiwania umie-
jętności i wiedzy mających walor praktyczny)” 40. Jak widać wyraźnie, przytoczony 
powyżej cytat jest ściśle związany właśnie z koncepcją uczenia się przez całe życie 
i wynika z niego, że studenci zdają sobie sprawę z konieczności ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.

Na podstawie przedstawionych powyżej danych dotyczących autoewaluacji kom-
petencji informacyjnych i informatycznych osób studiujących, można stwierdzić, 
że studenci są bardzo pewni swych umiejętności w tych obszarach. Wyniki badań 
wskazują, że oceniają swoje kompetencje komputerowe i kognitywne wyżej niż osoby 
bezrobotne i aktywne zawodowe. Taka ocena pozwala na wysnucie dwóch ważnych 

40 K. Szafraniec: Młodzi 2011. Warszawa 2011. Dokument elektroniczny dostępny online: http://kprm.gov.pl/ 
Mlodzi_2011_alfa.pdf (dostęp: 25.12.2011 r.), s. 91.
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wniosków. Po pierwsze, młodzi ludzie dorastający w otoczeniu nowych technologii 
niejako wchłonęli je „przez osmozę”, są przyzwyczajeni do ICT i dobrze sobie radzą 
z obsługą sprzętu i oprogramowania komputerowego. Po drugie, praca wymagająca 
stałego kontaktu z nowymi technologiami nie stanowi dla nich wyzwania – jest to 
codzienność i z tego powodu nie wahają się przez związaniem swej kariery z infor-
macyjnym sektorem gospodarki. 

4. Osoby dorosłe – aktywne zawodowo 

4.1. Dostęp do technologii

Zgodnie z danymi NetTrack 52% ogółu Polaków w wieku od 15. do 75. roku życia 
w 2010 r. korzystało z Internetu. Dane te w znacznym stopniu korespondują z wy-
nikami Diagnozy społecznej 2011, z których wynika, że w 2011 r. komputer był do-
stępny w dwóch trzecich gospodarstw domowych, a 61% gospodarstw miało również 
dostęp do Internetu.

Wśród osób aktywnych zawodowo w różnych obszarach gospodarki – od rolnic-
twa, poprzez sektor publiczny, aż po sektor prywatnych przedsiębiorców – nowe tech-
nologie są obecne. Zgodnie z wynikami GUS z 2010 r. 71% osób aktywnych zawodowo 
regularnie korzysta z nowych technologii. 

Z kolei dane Diagnozy społecznej 2011 dostarczają wiadomości na temat rozpo-
wszechnienia nowych technologii w poszczególnych grupach osób pracujących. Jak 
widać na powyższym wykresie najbardziej popularne, i to we wszystkich grupach, są 
telefony komórkowe. Posiadają je niemal wszyscy pracownicy sektora publicznego, 

wykres 13:  
Korzystanie z nowych 
technologii wśród 
aktywnych zawodowo. 

Dane: Diagnoza 
Społeczna 2011.
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prywatnego i prywatni przedsiębiorcy, jak również 80% rolników. W ostatniej z wy-
mienionych grup wyraźnie mniej rozpowszechnione jest korzystanie z komputera 
i Internetu – tu wskaźniki są na poziomie jednej trzeciej. Za to w pozostałych sekto-
rach korzystanie z tych technologii jest wyraźnie umocnione.

4.2. Miejsce korzystania

Z danych GUS za rok 2010 wynika, że osoby pracujące najczęściej korzystają  
z Internetu w domu i pracy oraz – co zaskakujące – w mieszkaniach innych osób.

68% aktywnych zawodowo użytkowników nowych technologii korzysta z nich  
w domu, 34% – w pracy, a co dziesiąty użytkownik z tej grupy – w mieszkaniach 
innych osób.

4.3. Czas i staż korzystania

Dane Diagnozy społecznej 2011 wskazują, że średni czas spędzany przy kompu-
terze w okresie jednego tygodnia to nieco ponad 15 godzin. Przeciętni użytkownicy 
spędzają przy komputerze około 10 godzin w tygodniu, a osoby korzystające niewiele 
(19% użytkowników) – około dwóch godzin. Wśród osób intensywnie korzystających 
z Internetu mamy trzy grupy korzystających: 

•  do 7 godzin tygodniowo – 42% użytkowników
•  powyżej 21 godzin tygodniowo – 22% użytkowników
•  powyżej 40 godzin tygodniowo – 12% użytkowników

W poniższej tabeli przedstawiono rozkład deklaracji pracowników poszczególnych 
sektorów w zakresie liczby godzin przeznaczanych na korzystanie z ICT

do 5 6-10 11-20 >20

Sektor publiczny 60% 22% 11% 7%

Sektor prywatny 61% 18% 11% 10%

Prywatni przedsiębiorcy 51% 22% 16% 11%

Rolnicy 92% 6% 2% 0%

Tabela 3: Liczba godzin przeznaczanych tygodniowo na korzystanie z Internetu przez pracowników poszcze-
gólnych sektorów. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2009.

Jak wyraźnie widać, najwięcej osób aktywnych zawodowo, i to bez względu na sek-
tor, w którym pracuje, korzysta mniej niż 5 godzin tygodniowo.
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4.4. Cele korzystania

Podstawowe cele korzystania z nowych technologii przez osoby aktywne zawodo-
wo to przede wszystkim praca. Ponad 80% pracowników sektora publicznego i pry-
watnego oraz prywatnych przedsiębiorców podaje pracę, jak główny cel korzysta-
nia z Internetu. Wśród rolników najpopularniejszym celem korzystania z ICT jest 
zapoznawanie się z informacjami dostępnymi on-line – takiej odpowiedzi udzieliło 
70% rolników korzystających z Internetu. Inne ważne cele istotne dla pracowników 
wszystkich sektorów (z wyłączeniem rolników) to rozrywka i poszukiwanie infor-
macji on-line. W poniższej tabeli zaprezentowano rozkład odpowiedzi respondentów 
z poszczególnych grup.

praca nauka rozrywka informacje kontakty

Sektor publiczny 88% 33% 41% 39% 28%

Sektor prywatny 84% 30% 58% 43% 30%

Prywatni przedsiębiorcy 86% 28% 43% 39% 25%

Rolnicy 59% 32% 58% 70% 25%

Tabela 4: Główne cele korzystania z Internetu przez pracowników poszczególnych sektorów. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2009.

4.5. Sposoby korzystania

To, w jaki sposób pracownicy poszczególnych sektorów gospodarki dążą do reali-
zacji celów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, najlepiej oddaje 
analiza wykonywania poszczególnych czynności w ciągu jednego tygodnia, sporzą-
dzona na podstawie danych Diagnozy społecznej 2009, zaprezentowana na wykresie 
nr 14.

Warto też w tym miejscu wspomnieć, że z danych GUS wynika, że osoby aktyw-
ne zawodowo stosunkowo często dokonują zakupów przez Internet – w 2010 r. 37% 
zatrudnionych kupowało rozmaite towary w sieci. Warto wspomnieć, że najbardziej 
aktywni w tym obszarze są pracownicy zawodów związanych z ICT (84% z nich), zaś 
pracownicy innych zawodów (robotniczych, nierobotniczy oraz niezwiązanych z ICT) 
są w tym obszarze mniej aktywni.
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Wykres 14: Sposoby korzystania z komputerów i Internetu przez pracowników poszczególnych sektorów  
– czynności wykonywane w okresie 1 tygodnia. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2009. Źródło: tablice wynikowe Diagnozy Społecznej 2009.
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4.6. Umiejętności

Umiejętności
Sektor 

publiczny
Sektor 

prywatny
Prywatni 

przedsiębiorcy
Rolnicy

 Kopiowanie, przenoszenie  
pliku, folderu

73% 70% 68% 39%

 Kopiowanie, wklejanie,  
przemieszczanie wybranych  
fragmentów dokumentu

69% 64% 64% 28%

 Wykorzystywanie podstawowych  
funkcji w arkuszu kalkulacyjnym

40% 41% 45% 16%

Tworzenie prezentacji 24% 22% 24% 5%

 Instalowanie nowych urządzeń 39% 47% 51% 26%

 Przesyłanie maila z załącznikami 71% 69% 76% 32%

 Korzystanie z wyszukiwarki  
internetowej

88% 87% 92% 77%

Tworzenie strony internetowej 8% 11% 14% 8%

Pisanie programu komputerowego 6% 8% 6% 4%

Tabela 5: Umiejętności korzystania z komputerów wśród pracowników poszczególnych sektorów. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2009. Źródło: Tablice wynikowe Diagnozy Społecznej 2009

5. Seniorzy 

Jak już wspomniano na początku niniejszego opracowania, w opinii autorki katego-
ria wiekowa „50+” jest kategorią nie tylko niewygodną, ale również nieporęczną przy 
rozważaniach dotyczących korzystania z mediów masowych i cyfrowych. Inne wszak 
potrzeby i kompetencje mają osoby w wieku 50-60 lat, a inne – seniorzy po 65. roku 
życia. Z tego właśnie powodu szczególnie cenne są wyniki badań GUS oraz Diagno-
zy społecznej. Przyjęte w nich węższe kategorie wiekowe pozwalają bowiem uchwy-
cić tendencje w zakresie intensywności korzystania z nowych mediów przez osoby 
starsze. Doskonałym źródłem informacji na temat korzystania z nowych technolo-
gii przez seniorów jest też raport Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku  
50+ wobec Internetu41, w którym można znaleźć wiele cennych informacji na ten temat.

5.1. Dostęp do technologii

Jeśli chodzi o dostęp osób starszych do nowych technologii, z danych Diagnozy 
społecznej 2011 wynika, że zaledwie 29% Polaków w wieku 60-64 lata i 11% w wieku 

41  D. Batorski, J. Zając: Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Raport Otwarcia  
Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Dokument elektroniczny dostępny online: http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/ 
Raport.pdf (dostęp 25.12.2011 r.) 
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65+ korzysta z Internetu. Ponad połowa (51%) osób w wieku 60+ nie korzysta z Inter-
netu w ogóle, choć nierzadko ma do nich dostęp w domu42. Zależność tę doskonale 
obrazują dane dostępne w raporcie Między alienacją a adaptacją, z których wynika, 
że „w 2009 roku z Internetu korzystało zaledwie 21,6% osób w wieku 50 i więcej lat, 
choć aż 40% posiadało do niego dostęp w domu. Z drugiej strony, wśród osób w wie-
ku 16-49 lat z Internetu korzystało 71%.” Międzygeneracyjna różnica w korzystaniu 
z sieci jest więc bardzo duża i wynosi aż 50 p.p. Według badań World Internet Project 
(WIP) z Internetu przynajmniej od czasu do czasu korzystało w Polsce w czerwcu 
2010 r. 24,6% osób w wieku 50+. Tymczasem wśród osób w wieku 15-49 użytkowni-
ków było aż 75,3%” 43.

To, jak dramatycznie spada liczba użytkowników nowych technologii wraz 
ze wzrostem wieku jest doskonale widoczne na poniższym wykresie nr 15, zaczerp-
niętym z opracowania GUS. Widać na nim, że korzystanie z Internetu wyraźnie spa-
da wśród osób powyżej 55. roku życia. W 2010 r. jedynie ok. ¼ respondentów z tej 
grupy wiekowej korzystała z Internetu regularnie. Jeszcze niższe są wskaźniki do-
tyczące kolejnej grupy wiekowej, czyli osób w wieku 65-74 – tu w 2010 r. regularnych 
użytkowników Internetu było niecałe 10%.

42 J. Czapiński, T. Panek: Social Diagnosis 2011... op. cit., p. 307-308. 
43 Batorski, D., Zając, J.: Między alienacją a adaptacją..., s. 20.

Wykres 15: Użytkownicy regularnie korzystający z Internetu. Podział wg. wieku. 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf



Analiza swot poziomu kompetencji informacyjnych  
i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

[ 59 ]

Jak się również okazuje, wraz z wiekiem maleje nie tylko odsetek osób korzystają-
cych z Internetu, ale również tych, które próbowały korzystać bądź korzystały z nie-
go tylko przez jakiś czas. Jak pokazują wyniki polskiej edycji World Internet Project, 
jedynie 22% osób w wieku 50+ które obecnie nie korzystają z Internetu miało wcze-
śniej kontakty z tą technologią. Należy podkreślić, że ich zdecydowana większość 
korzystała z sieci jedynie sporadycznie. Zaledwie kilka procent używało kiedyś In-
ternetu przez przynajmniej kilka miesięcy.

Przedstawiciele generacji 50+ zdecydowanie częściej niż z komputerów korzy-
stają z telefonów komórkowych: własny telefon posiada aż 58%. Warto zaznaczyć, 
że własny telefon komórkowy posiadają prawie wszyscy ci, którzy mają przynajmniej 
50 lat i korzystają z Internetu. 

Niekorzystających z żadnej z tych technologii jest wśród osób w wieku 50+ aż 42%. 
Zdecydowanie częściej należą do kategorii 60+. Prawie 60% Polaków z tego prze-
działu wiekowego nie miało w 2009 roku telefonu komórkowego, ani nie korzystało 
z komputerów i Internetu. W grupie wiekowej 50-59 lat było ich jedynie 22%44.

Wobec bardzo wysokich wskaźników, które jednoznacznie wskazują na wyklucze-
nie cyfrowe osób starszych, warto zastanowić się, jakie są najważniejsze przyczyny 
niekorzystania z nowych mediów. Jak się zatem okazuje podstawowe bariery unie-
możliwiające w 2009 r. korzystanie z ICT przez osoby w wieku 50+ to tzw. bariery 
miękkie. Aż 56% niekorzystających seniorów nie jest zainteresowanych korzysta-
niem z Internetu, a 18% uważa to za zbyt skomplikowane. 17% niekorzystających 
w wieku 50+ nie robi tego ze względu na brak komputera, a dla co dziesiątej osoby 
z tej grupy koszty dostępu są zbyt wysokie. Inne czynniki, jak np. brak czasu, mają 
tu niewielkie znaczenie.

Widać zatem, że problem wykluczenia cyfrowego nie jest związany z czynnikami 
finansowymi czy infrastrukturalnymi, ale psychologicznymi: brakiem chęci lub po-
trzeby korzystania oraz niewystarczającymi umiejętnościami.

Niemal 80% Polaków w wieku 50+ to osoby wykluczone cyfrowo, które nie korzy-
stają z nowych mediów. Odsetek ten sytuuje nasz kraj na ostatnich pozycjach w Unii 
Europejskiej. Należy wyraźnie podkreślić, ze dla procesu aktywizacji cyfrowej osób 
w średnim lub starszym wieku kluczowe znaczenie ma aktywność zawodowa. Jak się 
bowiem okazuje, dla aktywnych zawodowo pięćdziesięcio- lub sześćdziesięciolatków 
to właśnie praca jest motorem do korzystania z nowych technologii. Oczywiste zatem 
jest, że emeryci – pozbawieni motywacji zawodowej – nie są już tak chętni do kontak-
tów z nowymi mediami.

44 Tamże, s. 21. 
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5.2. Miejsce korzystania

Jeśli chodzi o miejsce korzystania z nowych technologii, deklaracje w tym zakre-
sie nie odbiegają od odpowiedzi użytkowników innych grup. Jak wynika z badań 
GUS w 2010 r. najwięcej – bo 25% – internautów w wieku 55-64 lat,  korzystało z In-
ternetu w domu, w pracy – 8%. 9% użytkowników znajdujących się w wyższej grupie 
wiekowej (65-74) również korzysta z Internetu w domu. Inne miejsca, takie jak miesz-
kania innych osób, szkoły lub uczelnie, mają tu minimalny udział.

5.3. Czas i staż korzystania

Dane Diagnozy Społecznej z 2009 roku pokazują, że użytkownicy w wieku 50+ 
spędzają w Internecie i przed komputerem mniej czasu niż osoby młodsze. Prze-
ciętny użytkownik mający 50 lub więcej lat poświęca na komputer około 12 godzin 
i 20 minut tygodniowo, natomiast na Internet — nieco ponad 8 godzin.

5.4. Częstotliwość korzystania

Użytkownicy w wieku 50+ korzystają z komputerów i Internetu mniej regularnie 
niż młodsze osoby. Korzystanie w ciągu tygodnia przed badaniem w 2009 r. deklarowało  
ok. 85% starszych i 91,5% pozostałych internautów (Diagnoza Społeczna). Potwierdzają  
to również badania GUS z 2007 roku, według których codziennie lub prawie codziennie  
korzystało z Internetu 62% użytkowników w wieku 15-49 lat i 52% starszych. 

5.5. Cele korzystania

Jak widać na poniższym wykresie nr 16, podstawowe cele korzystania z kompute-
ra i Internetu wśród osób w wieku 50+ to przede wszystkim zdobywanie informacji 
– taki cel korzystania deklaruje 38% użytkowników w wieku od 50. do 59. roku życia 
i 45% użytków w wieku 60+. 

Osoby poniżej 60. roku  życia – a więc aktywne zawodowo – z oczywistych wzglę-
dów wykorzystują nowe technologie do pracy. Takiej odpowiedzi udzieliło w 2009 r. 
45% spośród nich oraz 26% użytkowników z grupy wiekowej 60+. Inne cele – jak 
rozrywka, komunikacja czy nauka, są mniej popularne, choć nie można powie-
dzieć, że nie występują wcale. Zależności pomiędzy nimi widoczne są na poniższym 
wykresie.
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5.6. Sposoby korzystania

Osoby w wieku 50+ korzystają z sieci w sposób mało zróżnicowany. Duża część 
z nich korzysta przede wszystkim z głównych portali, mających charakter informacyj-
ny, rzadko zaglądając w inne rejony sieci. Świadczy o tym chociażby czas poświęcany 
na korzystanie z takich portali jak np. onet.pl czy wp.pl oraz liczba odsłon dokonywa-
nych na tych stronach. Jak twierdzą autorzy raportu Między alienacją a adaptacją 
„dojrzali polscy internauci korzystają w ponadprzeciętnym stopniu z kilku dużych 
portali informacyjnych. Często może mieć to związek z ich niskimi kompetencjami, 
powodującymi, że ograniczają się do kilku witryn, często zapisanych jako „Ulubio-
ne”. Warto zwrócić uwagę na te wyniki, a także na omawiane dalej prawidłowości 
dotyczące wszechstronności korzystania oraz zamieszczania własnych treści w sieci. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że użytkownicy ponad pięćdziesięcioletni znacz-
nie częściej traktują Internet podobnie jak inne media, przede wszystkim jako źródło 
informacji i wiadomości. W mniejszym natomiast stopniu wykorzystują jakościowo 
nowe możliwości oferowane przez Internet” 45.

O tym, że osoby w wieku 50+ korzystają z Internetu w dość ograniczonym zakresie 
świadczą dane zaprezentowane na poniższym wykresie, na którym wyraźniej widać, 
że pierwsze miejsca zajmują takie czynności jak przeglądnie stron WWW, zbiera-
nie materiałów czy czytanie gazet. Pomiędzy nimi znalazło się również korzystanie 
z poczty e-mail. Inne czynności, jak korzystnie z aukcji, ściąganie oprogramowania 
lub muzyki czy nawet rezerwowanie biletów są mniej popularne. 

Ciekawe też, że niecałe 5% osób w wieku 50+ korzystających z Internetu dekla-
ruje korzystanie wyłącznie z jednego zastosowania. Najczęściej jest to przeglądanie 
stron WWW (40% wskazań), a następnie czytanie gazet online (12%), telefonowanie 
(10%) i korzystanie z serwisów społecznościowych (8%).

45 Tamże, s. 50. 

wykres 16:  
Główne cele korzystania  
z komputerów przez osoby  
w wieku 50+. 

Dane: Diagnoza Społeczna 2009. 
Źródło: D. Batorski, J. Zając: 
Między alienacją a adaptacją. 
Polacy w wieku 50+ wobec 
Internetu. Raport Otwarcia 
Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. 
Dokument elektroniczny 
dostępny online:  
http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/
Raport.pdf, s. 68.
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5.7. Umiejętności

Większość osób w wieku 50+ użytkujących komputery deklaruje podstawowe 
umiejętności korzystania z nowych technologii. Należy jednak pamiętać, że jest wśród 
nich wiele osób, które korzystają z komputerów w sposób mało intensywny i braku-
je im wielu nawet podstawowych umiejętności. Co więcej, osoby w wieku 50-59 lat  

Wykres 17: Sposoby korzystania z komputerów i Internetu przez osoby w wieku 50+ – czynności wykonywa-
ne w okresie 1 tygodnia. 

Dane: Diagnoza społeczna 2009. Źródło: D. Batorski, J. Zając: Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 
50+ wobec Internetu. Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Dokument elektroniczny dostępny  
online: http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf, s. 73.
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cechują się zdecydowanie wyższymi kompetencjami niż użytkownicy ponad sześć-
dziesięcioletni, co wyraźnie widać w poniższej tabeli.

Umiejętności Osoby w wieku 50-59 Osoby w wieku 60+

Kopiowanie, przenoszenie pliku, folderu 51% 45%

 Kopiowanie, wklejanie, przemieszczanie  
wybranych fragmentów dokumentu

47% 36%

 Wykorzystywanie podstawowych funkcji  
w arkuszu kalkulacyjnym

29% 19%

Tworzenie prezentacji 12% 10%

Instalowanie nowych urządzeń 28% 26%

Przesyłanie maila z załącznikami 58% 50%

Korzystanie z wyszukiwarki internetowej 83% 76%

Tworzenie strony internetowej 6% 4%

Pisanie programu komputerowego 4% 1%

Tabela 6: Umiejętności korzystania z komputerów wśród uczniów, studentów i nauczycieli. 

Dane: Diagnoza społeczna 2009, Źródło: D. Batorski, J. Zając,: Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+  
wobec Internetu. Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Dokument elektroniczny dostępny online:  
http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf, s. 51.

Starsi użytkownicy rzadziej posiadają poszczególne kompetencje. Spośród 9 ba-
danych umiejętności użytkownicy w wieku 16-49 lat posiadają średnio 4,5; natomiast 
osoby starsze 3,1. 

Dane Diagnozy społecznej 2009 wskazują, że spośród osób w wieku 45-59 lat, 43% 
posiada umiejętność obsługi komputera (rozumianą, jako średni procent umiejętno-
ści spośród 9 czynności). Wśród respondentów w wieku 60-64 lata odsetek ten sięgnął 
39%, a wśród osób powyżej 65. roku życia – już tylko 36%. Jeśli zaś chodzi o wszech-
stronne korzystanie z Internetu, wskaźniki są niestety jeszcze niższe. Wśród bada-
nych w wieku 45-59 lat w 2011 r. umiejętność tę posiadało 41,6% respondentów. W ko-
lejnej grupie wiekowej (60-64 lata) wskaźnik ten był na poziomie 37,7%, a wśród osób 
w wieku 65+ uplasował się na poziomie 32,1%. 

5.8. Źródła kompetencji

Niestety, niewiele osób w wieku 50+ jest gotowych do podjęcia działań zmierzają-
cych do podniesienia swych kompetencji informacyjnych i medialnych. Jeśli już szu-
kają pomocy, ograniczają się do rad rodziny lub przyjaciół, rezygnując z bardziej 
sformalizowanych  form kształcenia. Co więcej, uczestnictwo w kursach przygotowu-
jących do korzystania z komputerów i Internetu wcale nie oznacza samego korzysta-
nia – jedynie 70% użytkowników, którzy w ostatnim roku brali udział w takim kursie 
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korzysta z ICT regularnie. W przypadku osób, które odbyły szkolenie wcześniej odse-
tek ten jest jeszcze niższy i sięga 57%. Oznacza to, że uczestnictwo w kursach obsługi 
komputera nie przekłada się na aktywizację cyfrową osób starszych46.

II.  Badania kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa  
– luki i perspektywy

Badania dotyczące wykorzystania nowych mediów cyfrowych oraz masowych 
przez poszczególne grupy polskiego społeczeństwa mają wiele zalet, ale również 
i wad. Ich analiza jest szczególnie przydatna w kontekście planowania kolejnych ini-
cjatyw badawczych koncentrujących się już bezpośrednio na zagadnieniach kompe-
tencji informacyjnych i medialnych.

To, co należy szczególnie mocno podkreślić to fakt, że jest dużo danych ilościowych 
dotyczących wykorzystania nowych technologii w społeczeństwie – dostępu do kom-
puterów i Internetu, częstości, sposobów i celu ich wykorzystywania. Stosunkowo 
dużo uwagi poświęca się też zagadnieniom sprzętowym, takim jak liczba kompute-
rów w gospodarstwie domowym czy sposób łączenia z siecią. W kolejnych badaniach 
pojawiają się też dane dotyczące samooceny umiejętności wykorzystania nowych 
technologii – wykonywania poszczególnych operacji i zadań z wykorzystaniem kom-
putera (wysyłanie wiadomości e-mail, przenoszenie plików, tworzenie i opracowywa-
nie prezentacji multimedialnych, praca z danymi liczbowymi). Wyniki te pozwalają 
przyjrzeć się – choćby nawet fragmentarycznie – kompetencjom informatycznym 
Polaków. Co więcej, gdy wyniki te analizuje się łącznie z danymi dotyczącymi sa-
mooceny umiejętności korzystania z komputerów i Internetu, można uzyskać nieco 
pełniejszy obraz dotyczący kompetencji medialnych polskiego społeczeństwa.

Kolejną zaletą polskich badań społecznych dotyczących kompetencji informacyj-
nych i medialnych Polaków jest fakt, że wyraźnie ukazują one problem cyfrowego 
wykluczenia części społeczeństwa – przede wszystkim seniorów i osób najmniej za-
możnych. Należy w tym miejscu po raz kolejny zaznaczyć, że wyniki wszelkich badań 
wskazują, że coraz mniejsze znaczenie w utrudnianiu dostępu do nowych technolo-
gii mają tzw. bariery „twarde” (ekonomiczne, brak sprzętu, brak możliwości łączenia 
się z Internetem), a coraz większe – bariery „miękkie” (umiejętności, kompetencje, 
potrzeba korzystania z nowych technologii). 

Polskie badania wskazują też, że nowe media pełnią niezwykle ważną rolę w ży-
ciu młodzieży. To właśnie media cyfrowe są dla dzisiejszych nastolatków źródłem 
rozrywki, informacji, wiadomości wykorzystywanych w szkole oraz środkiem utrzy-
mywania kontaktu ze znajomymi i przyjaciółmi. Jednocześnie jednak wyraźnie wi-
dać kilka niezwykle ważnych problemów, w tym:

46 Tamże, s. 60 
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•  niewystarczającego przygotowania nauczycieli do pracy w środowisku nowych 
technologii;

•  niedostosowania polskiego systemu kształcenia do potrzeb społeczeństwa infor-
macyjnego i rynku pracy.

Problemy te prowadzą do marginalizowania roli szkoły w procesie przygotowy-
wania młodych ludzi do korzystania z mediów cyfrowych i masowych oraz informa-
cyjnych zasobów Internetu. Dobitnym dowodem takiego stanu rzeczy są przytoczo-
ne wyniki badań, które jednoznacznie wskazują, jak nikła jest rola polskiej szkoły 
w procesie kształtowania kompetencji informacyjnych i informatycznych oraz me-
dialnych młodych ludzi.

Polskie badania społeczne w zakresie wykorzystywania nowych mediów cyfro-
wych mają  też jednak pewne wady. Przede wszystkim chodzi tu o powszechne utoż-
samianie problemów kompetencji informacyjnych i medialnych z kompetencjami 
informatycznymi, czyli techniczną umiejętnością obsługi urządzeń. Podejście takie 
może prowadzić do fałszywego przekonania, że w ślad za coraz bardziej powszech-
nym dostępem do komputerów, Internetu i innych urządzeń, idzie umiejętność efek-
tywnego wykorzystania treści i informacji przekazywanych za ich pośrednictwem. 
Co więcej, część polskiego społeczeństwa (w tym też nauczycieli i bibliotekarzy) 
uważa, że zapewnienie młodzieży dostępu do nowych mediów cyfrowych jest jedno-
znaczne z rozwojem kompetencji medialnych i informacyjnych.

Kolejny minus polskich badań dotyczy niedoskonałych – czy może raczej nale-
żałoby rzec – nieostrych kategorii wiekowych, w których łączy się osoby o różnych 
potrzebach i zachowaniach informacyjnych i medialnych (chodzi tu przede wszyst-
kim o rozległe kategorie „osób pracujących” i „50+”). Niewiele, niestety wiadomo też 
o wykorzystaniu mediów przez osoby w wieku poniżej 15. lub 16. roku życia. Co praw-
da dane Diagnozy społecznej mogą być pewnym źródłem informacji w tym obszarze, 
lecz należy wyraźnie podkreślić, że ich źródłem są deklaracje rodziców, a nie dzieci, 
czyli rzeczywistych użytkowników nowych mediów cyfrowych. Wyraźnie brakuje 
też badań przeprowadzonych przez nauczycieli szkolnych i akademickich, a – co na-
leży podkreślić z całą mocą – braki wiedzy w tym obszarze są szczególnie dotkliwe 
dla polskiego systemu kształcenia i polityki jego kształtowania. Niewiele prowadzi 
się też badań wśród studentów. 

Kolejna bolączka badania kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego 
społeczeństwa jest natury metodologicznej. Otóż wyraźny brak koordynacji w zakre-
sie terminologii i metodologii badań w tym zakresie prowadzi nie tylko do chaosu 
w tym – i tak w niewystarczającym stopniu zdefiniowanym – obszarze, ale i do utrud-
nionego przepływu wyników badań. 
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Obecny stan wiedzy w zakresie kompetencji informacyjnych i medialnych nie-
sie zarówno szanse, jak i zagrożenia; szczególnie ważne wydaje się podkreślenie 
niebezpieczeństw. 

Podstawowe zagrożenie dla dalszego rozwoju badań kompetencji informacyjnych 
i medialnych to dalsze utożsamianie kompetencji informacyjnych i medialnych 
z kompetencjami informatycznymi i pomijanie tych pierwszych w badaniach. Podej-
ście takie może niestety zaowocować przekonaniem, że upowszechnianie korzysta-
nia z nowych mediów jest przede wszystkim związane z rozwijaniem infrastruktury 
teleinformatycznej i zapewnieniem fizycznego dostępu do komputerów oraz margi-
nalnym traktowaniem mediów cyfrowych i masowych w procesie zdobywania infor-
macji i wiedzy. Tym samym zagadnienie kompetencji informacyjnych i medialnych 
może nadal pozostawać niezauważane w badaniach społecznych. Zagrożeniem wyda-
je się też być traktowanie kształcenia jako zamkniętego procesu ustającego z chwilą 
uzyskania dyplomu.

Oczywiście, istniejące już badania są doskonałym punktem wyjścia do dalszych 
badań w zakresie wykorzystywania mediów nowych i masowych przez poszczególne 
grupy społeczne. Działania w tym zakresie powinny przede wszystkim dotyczyć:
•  przeprowadzenia badań kompetencji informacyjnych i medialnych poszczegól-

nych grup społecznych, ze ścisłym odniesieniem się do silnych i słabych stron 
istniejących badań, w tym przede wszystkim:

 -  modeli korzystania z mediów masowych i cyfrowych przez dzieci i młodzież, 
również poniżej 15./16. roku życia,

 -  źródeł kompetencji informacyjnych, medialnych i informatycznych wśród dzieci 
i młodzieży,

 -  modeli konsumpcji mediów elektronicznych oraz kompetencji informacyjnych 
i medialnych młodzieży szkolnej i studentów,

 -  przygotowania studentów do pracy w środowisku cyfrowym,
 -  przygotowania nauczycieli do pracy w środowisku nowych technologii,
 -  potrzeb informacyjnych i medialnych osób wykluczonych cyfrowo, w tym przede 

wszystkim seniorów;
•  wyraźnego rozróżnienia kompetencji informacyjnych i medialnych od kompetencji  

informatycznych;
•  opracowania i włączenia spójnego zespołu treści edukacji informacyjnej i medialnej  

do procesu edukacji szkolnej;
•  przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla nauczycieli;
•  opracowania kompleksowego programu aktywizacji osób starszych.
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