
Zdzisław Stoliński

Rola nauczycieli techniki w rozwoju
cywilizacji informacyjnej
Prace Naukowe. Pedagogika 8-9-10, 777-779

1999-2000-2001



Zdzisław Stoliński (K ielce)

R o l a  n a u c z y c i e l i  t e c h n i k i  w  r o z w o j u  

c y w i l i z a c j i  i n f o r m a c y j n e j

Współczesna cywilizacja bywa nazywana informacyjną. Modelem społeczeń
stwa przyszłości staje się społeczeństwo bogate w informacje. Rewolucja informa
cyjna, w którą wchodzi rozwinięty świat, stwarza niezwykłe szanse dla jednostek 
i społeczeństw. Zwiększając radykalnie możliwości przekazu informacji, stwarzając 
całkowicie nowe warunki dla ludzkiego komunikowania się i współdziałania. Naj
bardziej poszukiwanym towarem staje się informacja, a umiejętnością krytyczna 
analiza informacji zdobywanej różnymi kanałami, przetwarzanie jej, wnioskowanie, 
wartościowanie oraz praktyczne wykorzystanie.

Rozwój mediów elektronicznych sprawił, że jesteśmy świadkami zaniku domi
nacji kultury słowa drukowanego na rzecz kultury wizualno-informatycznej. Roz
wijają się nowe metody kodowania danych bardziej przystosowane do percepcyj- 
nych i umysłowych możliwości człowieka: kody analogowe i analityczne, kody cha
rakterystyczne dla prawej i lewej półkuli mózgu (J. Kozielecki, 1995 s. 80).

Aby móc sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa informatycznego, 
za niezbędne uważać się powinno przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji 
medialnej. Pierwszy krok w tym zakresie wykonał Zakład Technologii Kształcenia 
na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu, wprowadzając na kierunku studiów pedagogicznych, pierwszą w Polsce spe
cjalność: edukacja medialna (W. Strykowski, 1995, 1996), co stanowi dobry począ
tek do naśladowania przez inne uczelnie, a szczególnie przez Wyższe Szkoły Peda
gogiczne.

Przywołując słowa J.D. Boitera, można powtórzyć, że techniką definiującą ko
niec XX wieku jest technologia informacyjna, będąca połączeniem informacji i tele
komunikacji. Wymiernym tego przykładem jest łączenie mocy obliczeniowej kom
putera z mikrofalami, satelitami, kablami światłowodowymi i łączami telefoniczny
mi. Powstaje zupełnie nowa technologia komunikowania multimedialnego i interak
cyjnego -  tak zwane infostrady (A. Zając, 1996). Pozwala to na przesyłanie oprócz 
danych komputerowych również obrazów wideo, obrazów fotograficznych, grafiki 
i rysunków, słowa mówionego i drukowanego, sygnałów alarmowych, pozwala na 
dokonywanie telezakupów, teleusług bankowych i zdalnego sterowania sprzętem 
domowym.
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W raporcie Martina Bengenmanna pt. Europe and the global information so
ciety (Europa i globalne społeczeństwo informacyjne) czytamy: „Przygotowanie 
obywateli Europy do wkroczenia· w erę informacyjną -  oto zadanie priorytetowe. 
Podstawową rolę odegra tu edukacja i promocja. Biorąc pod uwagę poziom świa
domości społecznej w Polsce w dziedzinie nowych technologii informacyjnych, jest 
on wciąż ograniczony. Stan ten w najbliższej przyszłości musi ulec zmianie.

Stwierdza się, że w polskich szkołach w ostatnich latach dokonano znacznego 
postępu względem kształcenia informatycznego, nie jest to jednak stan zadowalają
cy, często odbywa się to kosztem przedmiotu techniki. Niewiele zrobiono, aby przy
gotować młode pokolenie do korzystania z nowoczesnych środków telekomunika
cyjnych: mediów i mass mediów analogowych i cyfrowych, naziemnych i satelitar
nych.

Wydaje się słuszne, aby technologia informacyjna stała się elementem wycho
wania technicznego dzieci i młodzieży w ramach przedmiotu technika.

Analiza planów studiów i stosowanych programów nauczania na kierunku stu
diów wychowanie techniczne wskazuje, że zagadnienia technologii informacyjnej 
poruszane są w niewielkim zakresie. Stąd też postuluje się, aby na kierunku studiów 
wychowanie techniczne znacznie rozszerzyć program przedmiotu technologie 
kształcenia i zmienić jego nazwę na media elektroniczne -  technologia kształcenia.

W ramach tego przedmiotu (A. Zając, 1996) proponuje następujące treści:
— analogowe urządzenia dźwiękowe -  mono i stereofoniczne,
— cyfrowe urządzenia dźwiękowe,
— telekomunikacja i systemy telekomunikacyjne,
— telewizja czarno-biała, systemy telewizji kolorowej (NTSC, PAL, SE

CAM),
— telewizja satelitarna,
— infostrady multimedialne,
— technika filmowa,
— środki wizualne,
— podstawy psychopedagogiczne kształcenia multimedialnego,
— zasady realizacji dydaktycznych nagrań dźwiękowych,
— zasady realizacji dydaktycznych nagrań wideo,
— zagrożenia wynikające z mediów i mass mediów dla rozwoju psychiki,
— podstawy metodyczne wykorzystania mediów i mass mediów w kształce

niu.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu nauczycieli techniki 

może okazać się twórcze i nośne dla prestiżu nauczania tego przedmiotu. Nauczy
ciele na zasadzie transformacji przeniosą proponowane zagadnienia do szkół, któ
rymi żywo interesują dzieci i młodzież.

Wymieniając zalety mediów elektronicznych, nie sposób pominąć, jakie niosą 
ze sobą zagrożenia.

Świat XXI wieku będzie cechowała cywilizacja informacyjna i już dzisiaj mu
simy przygotować młode pokolenie do funkcjonowania w tym świecie. Zapowiada
ne są komputery, które zamiast ciągu kolejnych operacji, będą wykonywać szereg
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obliczeń jednocześnie. Komputerom pracującym w technologii układów zintegro
wanych pozwoli to żądane zbliżyć się do procesów przebiegających w ludzkim 
umyśle nie tylko wydobywać żądane informacje, ale również poddawać je całkowi
tej analizie i syntezie. Słusznie profesor Józef Kozielecki apeluje, aby koniec XX 
wieku był zarazem końcem nieodpowiedzialnego rozwoju. Rozwijanie kultury tech
nicznej w tym duchu staje się naczelnym celem wychowania technicznego. Chcąc to 
osiągnąć, należy najpierw poznać i zrozumieć nowoczesną technikę i na takiej bazie 
przeciwdziałać jej negatywnym następstwom.
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