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OD DYDAKTYKI INSTRUMENTALNEJ  
W KIERUNKU PEDAGOGIKI ERY INFORMACYJNEJ 

DWIE SYNERGIE 
 

STRESZCZENIE 
 
Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powoduje zmiany 

cywilizacyjne w otoczeniu szkoły. Wpływ zachodzących procesów na społeczeństwa, 
a w szczególności na daleko idące zmiany rynku pracy, stawia przed szkołą nowe cele i zadania.  

Ekspansja TI nie omija także szkoły. Tu jednak upowszechnianie nowych technologii i ich 
wdrażanie do procesu dydaktycznego, o ile nie jest wsparte stosownymi zmianami filozofii nauczania 
w kierunku konstruktywistycznego modelu zaangażowanego uczenia się, nie skutkuje pożądanymi 
zmianami.  

Komputer, sieć, oprogramowanie są narzędziami do wykorzystania w procesie edukacji. 
W zależności od tego, w jakich warunkach, przez kogo i w jaki sposób są wykorzystywane, kształtują 
różne umiejętności i postawy uczniów. 

Autorzy twierdzą, że specyfika tendencji dominującej w polskiej praktyce edukacyjnej nie sprzyja 
wykorzystaniu potencjału TI. Zastosowanie TI w połączeniu z nieodpowiednio dobranymi stylami 
nauczania, nie tylko nie wspiera kształtowania u uczniów postaw ważnych z punktu widzenia rynku 
pracy (takich jak kreatywność, samodzielność w stawianiu problemów i ich rozwiązywaniu, 
umiejętność współpracy w zespole, aktywnej i świadomej komunikacji), ale nawet może je tłumić. 

Autorzy opisują dwie możliwe synergie technologii informacyjnych z procesem edukacyjnym. 
Obie prowadzą do poprawy wyników nauczania. Jedną z nich (nazwaną synergią instrumentalnej 
dydaktyki) przeciwstawiają drugiej (synergii zaangażowanego uczenia się). Twierdzą, iż tylko druga 
z nich prowadzi do podwyższenia efektywności kształcenia, rozumianej jako osiągnięcie celów 
nowoczesnej szkoły – przygotowania absolwenta do edukacji całożyciowej, do konkurencji na 
dynamicznym rynku pracy, do uczestniczenia w społeczeństwie wiedzy. 

System edukacyjny zatem, zdaniem autorów, wymaga daleko idących zmian, by szkoła 
przygotowywała do udziału w społeczeństwie wiedzy. Zmiany nie mogą polegać jedynie na 
nasycaniu szkoły sprzętem i oprogramowaniem oraz przygotowaniu nauczycieli do jego obsługi. 
Niezbędna jest zsynchronizowana (z wprowadzaniem TI do szkoły) przebudowa wzorów uczenia się 
i strategii kształcenia szkolnego, reorientacja strategii kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz 
zmiany organizacyjne w szkole. 

 


