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Możliwości samodoskonalenia w Internecie. Przegląd wybranych narzędzi 

oraz badań dotyczących skuteczności metod opartych na ICT w samorozwoju  
 

WSTĘP 

Od ostatnich dekad XX wieku przechodzimy gwałtowną transformację zarówno ekonomiczną, jak 

i społeczną, będącą bazą dla kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. Motorem tych zmian są 

technologie komunikacyjno-informacyjne (information and communications technology – ICT), do 

których zaliczamy między innymi Internet i sieci telefoniczne. Według Brynjolfssona  i McAfee (2014) ze 

względu na charakter, w jakim rozwijają się nowe technologie, teraz, po prawie 40  latach obecności 

wśród nas komputerów osobistych i ponad 20 latach istnienia Internetu, wchodzimy w okres ich 

najsilniejszego i najbardziej gwałtownego rozwoju. Tej rewolucji cyfrowej podlega również edukacja, 

w której coraz śmielej zaczyna stosować się metody oparte na ICT.  

Digitalizując materiały edukacyjne zwraca się szczególną uwagę na dwie właściwości informacji 

w formie cyfrowej – ich niskie krańcowe koszty reprodukcji oraz nierywa lizacyjny charakter (ibidem). 

W praktyce oznacza to, że raz napisany podręcznik może być powielany nieskończoną ilość razy, bez 

dodatkowych kosztów, a także bez straty  jakości materiałów (niskie krańcowe koszty reprodukcji). Co 

więcej, jednocześnie z tego samego źródła korzystać może wiele osób, nie tak jak z książki 

w bibliotece, najwyżej jedna osoba, która następnie musi dokonać zwrotu aby ktoś inny mógł tę 

książkę wypożyczyć. Inną zaletą ICT jest ich powszechność, która przekłada się na większą osiągalność 

zasobów. Daje to szansę na wyrównanie dysproporcji w dostępie do  edukacji, jakie generuje na 

przykład kadra (lepiej lub gorzej wykształceni nauczyciele, nie  zawsze tak samo zaangażowani 

w proces nauczania), odległość, problemy ekonomiczne czy kulturowe  (w tym również nierówności 

związane z płcią).  

Mimo gwałtownego rozwoju, jaki w ciągu kilku ostatnich lat przeżywa e -learning, oraz 

wymienionych powyżej atutów wykorzystania ICT, wciąż przeważająca liczba dostępnych  w Internecie 

programów i stron dotyczy wyłącznie kształcenia, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobywania wiedzy. Brak jest rozwiązań dedykowanych takim aspektom samorozwoju jak: 

wzmacnianie samooceny, nauka dyscypliny wewnętrznej, racjonalne podejmowanie decyzji, 

zarządzanie czasem czy efektywne planowanie działań (w tekście opisywanych jako samorozwój ogólny 

lub samorozwój osobisty). W dalszej części artykułu omówione zostaną wybrane narzędzia edukacyjne 

wykorzystujące ICT, których głównym celem jest zdobywanie wiedzy lub podnoszenie kwalifikacji, 

w których zastosowano jednak techniki mogące potencjalnie znaleźć zastosowanie w  nauczaniu metod 

samodoskonalenia ogólnego. Na koniec rozważona zostanie rola tych metod dla  innych obszarów 

rozwoju. 

 
E-LEARNING NA PRZYKŁADZIE KHAN ACADEMY 

Stworzona w 2006 roku Khan Academy jest organizacją non-profit publikującą w  Internecie 

darmowe materiały edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji. 

Khan Academy jest doskonałym przykładem na zaprezentowanie nowych możliwości, jakie niesie ze 

sobą wykorzystanie ICT w edukacji, a także, potencjalnie, w szkoleniach z technik samorozwoju. 

Należy bowiem pamiętać, iż efektywne zastosowanie technologii IC w edukacji nie ogranicza się 
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jedynie do cyfryzacji tradycyjnych źródeł w iedzy, lecz jest przede wszystkim wykorzystaniem nowych 

metod nieosiągalnych inaczej, niż przez wykorzystanie nowych technologii.  

Podstawą metody Khana są krótkie video oraz platforma z komplementarnymi ćwiczeniami. Filmy 

nie przekraczają długością 20 minut, co w pozytywny sposób wpływa na skupienie dzieci, pozwalając 

uniknąć sytuacji zbyt obciążającej poznawczo lekcji, której nikt nie słucha (Khan, 2012). Większe 

skupienie uczniów oraz lepsze zrozumienie materiału jest również wspierane poprzez omawianie tylko 

jednego, wybranego zagadnienia na raz (ibidem). Dowolna możliwa ilość odtworzeń filmów nie tylko 

zachęca do powtarzania materiału, ale  chroni również przed koniecznością zadawania „niezręcznych” 

pytań przed całą klasą. Oparcie systemu nauczania na video daje możliwość wyboru szybkości nauki, 

dzięki czemu uczniowie szybciej radzący sobie z materiałem nie muszą czekać na resztę klasy, 

a wolniejsi nie czują presji i stresu związanego z nie nadążaniem za resztą (ibidem). W końcu nauka 

ma miejsce w komfortowych warunkach w domu, w dowolnie wybranym przez ucznia czasie, co 

wpływa zarówno na skupienie, jak i większą chęć do pracy (ibidem).  

Filmy są wspomagane platformą z komplementarnymi ćwiczeniami. Uczniowie mogą przejść 

z jednego poziomu ćwiczeń na kolejny dopiero po pełnym opanowaniu wiedzy z poprzedniego. 

Zapewnia to dbałość o „mistrzostwo” wykonania i po raz kolejny zapewnia użytkownikom pracę we 

własnym tempie. Jednocześnie system nie represjonuje pomyłek – możliwa liczba prób 

podejmowanych, aby zaliczyć dany etap, jest nieograniczona. Takie podejście zachęca do 

eksperymentowania i nie wykształca lęku przed porażką, co przekłada się na większą chęć do 

podejmowania prób i testowania nowych rozwiązań (ibidem). Zyskiem dla nauczyciela jest system 

natychmiastowej informacji zwrotnej. Interaktywne statystyki pozwalają na kontrolowanie postępów 

wszystkich podopiecznych w czasie rzeczywistym, dokładną analizę problemów i trudności, co daje 

szanse na uzupełnienie braków i szybką modyfikację programu zajęć tak, aby błędy nie były powielane 

(ibidem). Podobną funkcję powinny pełnić egzaminy, jednak opóźnienie w  otrzymywaniu wyników 

zarówno uczniom, jak i nauczycielom uniemożliwia korzystanie z wiedzy ewaluacyjnej. Poza tym, 

system ten nie dopuszcza do nagminnej dzisiaj sytuacji, w której klasa kontynuuje po sprawdzianie 

realizację materiału niezależnie od tego, czy omawiane zagadnienia zostały zrozumiane, ani nawet 

od tego, jakie wyniki uczniowie otrzymali na egzaminie (Bitner i Kamińska, 2014). Internetowe 

statystyki zawierają również informacje dotyczące sumienności i ilości czasu poświęcanego nauce, 

które mogą być wykorzystane jako dodatkowa, wcześniej nieosiągalna wiedza ewaluacyjna, promująca 

wartości takie jak systematyczność oraz umiejętność zarządzania czasem i planowania zadań. 

Te innowacje sprawiają, że nauczyciel wspomagając się Khan Academy lub inną platformą oferującą 

materiały edukacyjne (np. kenis.pl, platforma.eduscience.pl) bądź pozwalającą na publikację własnych 

kursów (np. lore.com, moodle.com) może efektywnie prowadzić tak zwane „odwrócone lekcje” (ang. 

flipped classroom, reversed classroom). Według definicji Lage i in. (2000) „odwracanie” zajęć polega 

na tym, że aktywności, które tradycyjnie odbywały się podczas lekcji zostają przeniesione poza klasę 

i vice versa. Definicja ta, chociaż najbardziej popularna, nie oddaje  w pełni charakteru zjawiska, 

a nawet wprowadza w błąd implikując, iż „odwrócone lekcje” polegają wyłącznie na zmianie miejscami 

aktywności „klasowych” i „domowych”, podczas gdy n ie jest to prawda (Bishop i Verleger, 2013; 

Demetry, 2010). W rzeczywistości ta technika edukacyjna składa się z dwóch części: interaktywnych, 

grupowych zajęć w klasie (pytania i odpowiedzi, praca w grupach, rozwiązywanie problemów) oraz 

indywidualnej, opartej na ICT nauce poza klasą (video lekcje, quizy, ćwiczenia praktyczne) (Bishop 

i Verleger, 2013). Uczniowie oceniają tę formę zajęć w  sposób raczej pozytywny (ibidem) chociaż jak 

pokazały badania Gajewskiego (2014) oceny te wśród studentów polskich są znacznie mniej korzystne 
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niż w grupie studentów anglojęzycznych (79% pochlebnych opinii w grupie anglojęzycznej i jedynie 

34% w grupie polskiej). Jeżeli chodzi o skuteczność metody to badania zdecydowanie potwierdzają 

lepsze przygotowanie uczniów (DeGrazia i in., 2012) oraz ich lepsze wyniki w testach i pracach 

domowych (Day i Foley, 2006).  

Podobne do Khan Academy rozwiązania, na poziomie szkolnictwa wyższego stosują masowe, 

otwarte kursy online (ang. Massive Online Open Courses, MOOCs). Uczestniczyć w  nich może każdy, 

gdyż nie jest wymagane ukończenie studiów ani żadna wcześniejsza wiedza, zaś same kursy są 

bezpłatne. Wspiera to inicjatywę uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) oraz podnoszenia 

swoich kwalifikacji zawodowych tym bardziej, że  ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem. 

Zajęcia organizowane są przez najlepsze światowe uczelnie takie jak Princeton, Columbia Univeristy 

(platforma Coursera) czy Uniwersytet Harvarda (platforma edX), co w rewolucyjny sposób wpływa na 

szkolnictwo wyższe (szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie  za tą samą wiedzę, zdobywaną 

w czasie studiów, trzeba płacić). Zapewniając darmowy dostęp do najlepszych wykładowców 

i materiałów MOOCsy potencjalnie mogą przyczyniać się do zmniejszania barier w  zdobywaniu 

kwalifikacji przez niższe warstwy społeczne oraz przeciwdziałać sygnalizacyjnemu modelowi edukacji 

(Spence, 1973; Caplan, 2013). Liczba oferowanych kursów wzrasta wraz z dołączającymi do akcji 

nowymi uniwersytetami i dzisiaj na samej tylko platformie  Coursera przekracza 640 szkoleń w 25 

kategoriach tematycznych dostępnych w  20 językach (niestety nie w języku polskim). Podobne 

inicjatywy w Polsce podejmowane są obecnie przez większość uniwersytetów. Na przykład Uniwersytet 

Warszawski oferuje kursy dla studentów, a także w ramach Uniwersytetu Otwartego UW na platformie 

COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji). Skala przedsięwzięcia oraz jego promocja są 

jednak bardzo małe, zaś same kursy otwarte – płatne. Również Uniwersytet Jagielloński prowadz i dwie 

platformy e-learningowe – PEGAZ i SMOK, z których pierwsza przeznaczona jest dla studentów, druga 

natomiast oferuje darmowe kursy dla internautów. Oferta polskich uniwersytetów jest jednak wciąż 

bardzo mała i brak jest platformy zbierającej wszystkie kursy w jednym miejscu.  

Schemat 1: Zalety wykorzystania ICT w edukacji (źródło: Kamińska i Bitner, 2014). 

 

Należy podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione i podsumowane na  Schemacie 1, nowe 

rozwiązania wykorzystywane do przekazywania wiedzy za pomocą ICT mogą, a nawet powinny, zostać 

zastosowane do nauczania metod samorozwoju ogólnego. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
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możliwość otrzymywania natychmiastowej informacji zwrotnej, generowanej poprzez algorytmy 

komputerowe lub przez innych użytkowników, co zdecydowanie jest największą innowacją 

wprowadzaną przez omawiane systemy. Dzięki nowym technologiom efektywniej niż kiedykolwiek 

jesteśmy w stanie stosować informacje zwrotne, które są przecież podstawą uczenia się, gdyż bez nich 

nie jest możliwe stwierdzenie, kiedy uzyskany rezultat jest prawidłowy.  

 

E-PORTFOLIO 

Bardziej związane z ideą ogólnego samorozwoju jest narzędzie nazywane powszechnie e -portfolio 

lub portfolio online. Umożliwia ono użytkownikowi przechowywanie, zarządzanie oraz dzielenie się 

różnymi rodzajami informacji dotyczącymi siebie w Internecie. Działania te  mogą służyć prezentacji 

umiejętności użytkownika, jego osiągnieć, mogą być również pewnego rodzaju historią uczenia się, 

narzędziem ekspresji, a nawet sposobem na wzmocnienie chęci do dalszego rozwoju. Według Barrett 

(2010) e-portfolio może być rozumiane na dwa sposoby: 

- jako produkt, czyli prezentacja odpowiadająca wymaganiom i standardom odbiorcy (np. szkoły, 

pracodawcy) następnie poddawana przez niego ocenie, 

- lub jako proces, czyli obszar rozwoju i pracy charakteryzujący się indywidualnym podejściem 

i wspomagany natychmiastowymi informacjami zwrotnymi. 

Przy rozważaniu rozwiązań mogących służyć szkoleniu umiejętności ogólnego samorozwoju bardziej 

interesującym sposobem rozumienia e-portfolio jest e-portfolio jako proces. W tym wypadku, 

w przeciwieństwie do e-portfolio rozumianego jako produkt, nie jest to tylko digitalizacja tradycyjnego 

résumé lecz wiąże się z wykorzystaniem nowych sposobów wyrazu takich, jak na przykład wpisy 

blogowe, hiperlinki, zdjęcia i inne multimedia, a także z  tworzeniem społeczności zainteresowań i sieci 

osób związanych poprzez swoją pracę lub edukację (np. LinkedIn). Dzięki zastosowaniu tych 

możliwości, e-portfolio staje się narzędziem aktywnie wspierającym samorozwój, nie zaś jedynie 

dowodem na jego zaistnienie (e-portfolio rozumiane jako produkt).  

Badania, niezależnie od przyjętej metodologii, potwierdzają, że stosowanie e-portfolio w edukacji 

przynosi duże zyski. Portfolia online wspierają krytyczne i autonomiczne myślenie (Strivens, 2007), 

a także ułatwiają uczniom refleksję nad własnym procesem edukacji, co  prowadzi do większej 

świadomości jeżeli chodzi o potrzeby i strategie związane z kontynuacją nauki (van Wessel i Prop, 

2008). Refleksja nad sobą poprawia również zdolność do samooceny i wglądu w siebie oraz uczy 

podejmowania racjonalnych wyborów (Ministère de l’Education du Québec, 2001, za: Wade  i in., 

2005). Inne możliwe zyski z zastosowania e-portfolio to przede wszystkim nauka: samoregulacji, 

w tym samoregulacji metakognitywnej, zarządzania środowiskiem fizycznym i społecznym, zarządzania 

czasem oraz regulacji nakładów pracy (Wade i in., 2005). Według Kalza (2008) istnieje siedem różnych 

funkcji, jakie e-portfolio może spełniać w edukacji - są to między innymi: rozpoznawanie, kiedy 

zachodzi proces uczenia się (nawet kiedy mamy do czynienia z małymi osiągnięciami), zatwierdzanie 

uczenia się (dowód na to, że nastąpił postęp), planowanie nauki oraz refleksja nad procesem uczenia 

się. Ważne jest również to, że naukowo potwierdzono większą skuteczność portfolio wykorzystującego 

ICT niż jego tradycyjnego poprzednika (van Wesel i Prop, 2008). 

Dzisiaj e-portfolio jest używane bardzo powszechnie, szczególnie w systemie edukacji, w uczeniu się 

przez całe życie oraz w celach związanych z karierą (podnoszenie kwalifikacji, ubieganie się o pracę, 

„reklama” profesjonalistów). Niestety pomimo dużego potencjału, narzędzie to nie jest dzisiaj 

stosowane do dokumentacji osiągnięć i wspierania umiejętności nie związanych z kształceniem lub 

rozwojem zawodowym. 
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Czas 
wykonania 

Refleksja nad sobą 

Cele ogólne 

Szczegółowe cele krótko-, średnio-  
i długookresowe 

Ewaluacja 

 

PLAN INDYWIDUALNEGO ROZWOJU I INDYWIDUALNE ŚRODOWISKA NAUKI 

Plan indywidualnego rozwoju (ang. Personal Development Planning, Individual Development Plan, 

PDP, IDP) może być zdefiniowany jako ustrukturalizowany proces podejmowany przez jednostkę w celu 

refleksji nad własną nauką, wynikami i osiągnięciami, a  także z zamiarem zaplanowania osobistej 

edukacji i rozwoju kariery (The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2009). Podstawę dla 

PDP może stanowić teoria uczenia się, według której efektywna nauka zachodzi w czterostopniowym 

cyklu składającym się z doświadczenia, refleksyjnej obserwacji, konceptualizacji i aktywnego 

eksperymentowania (Kolb, 1984, za: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2009). 

Porównywalne elementy można zauważyć podczas tworzenia PDP (por. Schemat 2).  

 

Schemat 2: Etapy tworzenia PDP (źródło: opracowanie własne). 

 

Różne źródła w odmienny sposób definiują poszczególne etapy układania PDP, ogólny schemat 

i wytyczne są jednak podobne. Pierwszy krok tworzenia planu związany jest ściśle z przeszłością 

i polega na identyfikowaniu swoich kompetencji, silnych lub słabych stron, braków, osiągnięć w danym 

obszarze. Krok ten jest bardzo podobny do tworzenia e-potfolio, które może służyć za bazę dla PDP. 

Druga faza zawiera w sobie ustalanie celów, które mają zostać osiągnięte na końcu procesu. Cele te 

mogą być związane z osiągnięciami zawodowymi lub naukowymi np. ukończenie studiów, nauczenie się 

języka, uzyskanie awansu albo mogą  być bardziej ogólne np. cele związane z relacjami 

międzyludzkimi, zdrowym stylem życia itp. W zależności od celu tworzenia PDP może on zawierać wiele 

lub jedynie kilka wybranych celów, klasyfikowanych do jednej lub obu kategorii. W etapie trzecim 

należy zadecydować jakie są najbardziej efektywne drogi osiągnięcia głównych celów. Ten krok nie 

ogranicza się jednak do określenia celów średnio- i krótkookresowych, lecz składają się na niego 

również elementy takie, jak analiza ryzyka oraz opracowywanie alternatywnych planów. Bardzo 

istotnym składnikiem dobrze opracowanego PDP jest także zdefiniowanie czasu, w jakim chcemy 

osiągać poszczególne cele. Należy pamiętać, że PDP musi być poprzedzony głębokim zastanowieniem 

nad możliwościami jednostki, jako że nie może być to „lista życzeń” lecz plan prawdopodobny do 

zrealizowania stworzony specjalnie dla konkretnej osoby (nie ma możliwości ułożenia jednego PDP np. 

dla całej klasy). Ostatnią fazą tworzenia planu, bardzo często pomijaną, jest ewaluacja. Polega ona na 

zadaniu sobie pytań takich jak: „Czy udało mi się osiągnąć moje cele?”, „Co poszło dobrze? Co można 

było zrobić lepiej?”, „Jaki był klucz do sukcesu?”, „Dlaczego nie udało mi się zrealizować planu?”, „Co 

powinienem/powinnam zapamiętać na przyszłość?”. Ewaluacja jest kluczowym krokiem, który pozwala 

na czerpanie korzyści nawet z takiego projektu, który nie odniósł sukcesu – zyskujemy wtedy wiedzę 

właśnie z zakresu samorozwoju ogólnego, a dotyczącą, np. racjonalnego planowania działań, 
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planowania czasu, rozsądnej samooceny, efektywnego wykorzystania zasobów etc. Samorozwój ogólny 

jest więc obecny na dwóch poziomach PDP – z jednej strony możemy za jego pomocą realizować cele 

z zakresu samorozwoju ogólnego, z drugiej strony samo używanie narzędzia wykształca wyżej 

wymienione umiejętności związane z generalnym samodoskonaleniem się. Bardzo rzadko jednak 

zwraca się uwagę na te zalety PDP, jak również nie uczy się stosowania tej techniki do realizacji celów 

innych, niż te związane z edukacją i rozwojem zawodowym. 

Warto zaznaczyć, że e-portfolio i PDP są bardzo blisko związane - to właściwie dwie strony tej samej 

monety – PDP jest zwrócony w kierunku przyszłych osiągnięć i możliwości jakie ma przed sobą 

jednostka, podczas gdy e-portfolio skupia się na tym, co zostało osiągnięte w przeszłości. Ideą 

jednocząca PDP, e-portfolio, a także elementy e-learningu są Indywidualne Środowiska Nauki (ang. 

Learning landscape, Personal Learning Environments , PLEs). PLEs wykorzystują technologie związane 

z Siecią 2.0 (ang. Web 2.0) takie jak blogi, Wikie, Twitter, Facebook oraz zalety wymienionych wyżej 

narzędzi i integrują je w jeden dopasowujący się do potrzeb studenta system. Bardzo istotne jest to, że 

PLEs oferują duże możliwości łączenia się z innymi użytkownikami, pracy w grupach i kreowania 

zawartości promując społeczne uczenie się oraz networked learning. Z tego też względu PLEs bywają 

nazywane „Social learining 2.0” lub „E-learining 2.0”. Niestety również Indywidualne Środowiska Nauki 

skupione są wyłącznie wokół podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy związanej z kształceniem. 

Przedstawiony powyżej przegląd narzędzi i technik jest subiektywny i niewyczerpujący. Z pewnością 

istnieje wiele innych metod wykorzystujących ICT, które mogą znaleźć zastosowanie w nauczaniu 

samorozwoju ogólnego. Ważne jest jednak to, że mimo wielu możliwości brakuje rozwiązań 

dedykowanych wyłącznie do kształcenia tego typu umiejętności, które właśnie na ten zakres rozwoju 

kładłyby największy nacisk. Pozostaje pytanie, czy w ogóle i ewentualnie dlaczego samorozw ój ogólny 

jest istotny? 

 

DLACZEGO OGÓLNY SAMOROZWÓJ JEST WAŻNY? 

Termin „wykluczenie cyfrowe” (ang. digital divide) tradycyjnie odnosił się do braku zasobów – 

niedostępności komputerów czy Internetu dla danej grupy społecznej, etnicznej, czy też dla jakiegoś 

obszaru geograficznego, na którym żyją ludzie. Ową niedostępność z  reguły wiązano z ograniczeniami 

finansowymi lub brakiem zaplecza technicznego (przewodów, serwerów itd.). Jednak, jak wykazały lata 

doświadczeń, zapewnienie dostępu do ICT nie wystarczy, aby ludzie przestali być wykluczeni 

z rewolucji cyfrowej. Dzięki nieustannemu spadkowi cen, wczorajsze nowoczesne technologie dzisiaj 

stają się standardem. Komputer osobisty i dostęp do zwykłego, nie szerokopasmowego Internetu, nie 

wykracza już poza możliwości nawet uboższych warstw społecznych. Zaś w tych miejscach na świecie, 

gdzie jeszcze wczoraj globalna sieć nie sięgała, ze względu na brak niezbędnej infrastruktury, obecnie 

można z niej skorzystać bezprzewodowo, chociażby przez smartphone’a, dzięki satelitom 

komunikacyjnym. 

Eszter Hargittai (2008; DiMaggio i in., 2001) proponuje alternatywny do “wykluczenia cyfrowego” 

termin, lepiej opisujący współczesne problemy związane z  korzystaniem z ICT. Pomimo drastycznego 

zwiększenia się dostępności technologii nadal zauważa się, że najuboższe warstwy społeczeństwa nie 

wykorzystują ich potencjału. Hargittai w takiej sytuacji mówi o „nierównościach cyfrowych” (digital 

inequalities). Choć wszystkie grupy społeczne dużo częściej niż dawniej korzystają z Internetu, różnice 

pomiędzy nimi pozostały praktycznie niezmienione. Osoby niewyedukowane, mimo dostępności, 

rzadziej korzystają z globalnej sieci niż te z wykształceniem (ibidem). Co więcej, różnią się cele, do 

jakich używają oni Internetu. Osoby niewykwalifikowane traktują ICT głównie jako źródło rozrywki, 
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praktycznie nie czerpiąc pożytku z olbrzymich możliwości podnoszenia kwalifikacji, jakie dają (ibidem; 

Selwyn, 2004). Różnice w kapitale społecznym powodują, iż z szansy na rozwój osobisty online 

korzystają Ci, którzy i tak mieliby dostęp do szerokich zasobów wiedzy w tradycyjnych źródłach 

(Selwyn, 2004, Hargittai 2008). To, w jaki sposób używane są ICT, jest determinowane przez status 

socjoekonomiczny, zaś status ten wpływa na to, jak wykorzystujemy zasoby wirtualne (Hargittai 2008; 

DiMaggio i in., 2001).  

Co więcej oczywiste, wydawałoby się, czynności takie, jak używanie wyszukiwarki internetowej czy 

poczty elektronicznej dla osób, które nie przyswoiły sobie tych umiejętności w młodym wieku, okazują 

się być trudnościami nie do pokonania. A przecież efektywne wykorzystanie zasobów online wymaga 

dodatkowo wielu subtelniejszych zdolności. Wiedza na temat tego co, jak i gdzie można znaleźć 

w Internecie, umiejętność selekcji informacji i trafnej oceny źródeł, to tylko niektóre ze sprawności, 

które należy posiadać, aby z łatwością poruszać się po świecie wirtualnym. Nie tyle przeszkody 

w dostępie, ale niepełne wykorzystanie i niedobór umiejętności, powodują dzisiaj nierówności cyfrowe. 

Korzystanie z ICT niesie ze sobą możliwość poprawiania kwalifikacji, szansę na zdobycie lepszej pracy, 

ale również coraz częściej Internet staje się areną walki o prawa obywatelskie, w tym redystrybucję 

(Brynjolfsson i McAfee, 2014). Ci, którzy z niego nie korzystają, nie tylko są mniej wykwa lifikowani, ale 

co za tym idzie, mają gorszą pracę i status materialny. Pozbawieni są  oni również możliwości walki 

o poprawę swojej sytuacji. ICT okazują się być mnożnikiem nierówności.  

Dodatkowym problemem na gruncie polskim jest słaba znajomość języków. Większość materiałów 

dotyczących edukacji i kształcenia publikowanych w Internecie dostępna jest wyłącznie w języku 

angielskim. Zasoby w języku polskim bardzo często są płatne, a ich jakość oraz ilość nie może być 

porównywana z źródłami zagranicznymi. W tym kontekście niepokojące wydają się być wyniki 

Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC) przeprowadzonego w 2011 roku (Gajewska-

Dyszkiewicz i in., 2013). Badanie zostało przeprowadzone na grupie 3324 uczniów III klasy 

gimnazjum. Ponad połowa z nich osiągnęła wyniki w zakresie języka angielskiego na poziomie A1 lub 

niższym. Zaledwie jedna czwarta osiągnęła poziom biegłości językowej B1 lub B2 pozwalający na 

w miarę sprawne porozumiewanie się w języku angielskim (por Wykres 1). W praktyce oznacza to, 

że ponad połowa uczniów polskich jest zupełnie odcięta od możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji 

z wykorzystaniem ICT, co jeszcze bardziej pogarsza ich możliwości wyrwania się z cyfrowych 

nierówności. 

 

 

Wykres 1. Wyniki badania ESLC (źródło: opracowanie własne na podstawie Gajewska-Dyszkiewicz i in., 2013). 
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Właśnie dlatego tak ważne jest wspomaganie ogólnego samorozwoju. Skupia się on na 

obszarach takich jak efektywne motywowanie się do działania i dyscyplina wewnętrzna, które 

niezbędne są do tego, aby korzystać z zasobów publikowanych w sieci, uczyć się nowych umiejętności 

i języków. Nawet najlepsze materiały edukacyjne zamieszczone w Internecie nie będą wykorzystane, 

jeżeli ich odbiorcy nie będą mieli motywacji, żeby poświęcić swój czas wolny i wykorzystać go na 

podnoszenie kwalifikacji.  

 

PODSUMOWANIE 

Wielu badaczy, (np. Kelley-Salinas, 2000) twierdziło, że zastosowanie ICT w edukacji mogłoby być 

rozwiązaniem ograniczonego dostępu do kształcenia, jaki mają osoby o niższym statusie 

socjoekonomicznym. Niestety sama dostępność zasobów w Internecie nie wystarczy - ludzie muszą 

chcieć i umieć z nich korzystać. Rozwiązaniem tego problemu mogą okazać się same nowe technologie 

– skuteczności nauczania metod samorozwoju ogólnego z  pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych dowiedli w swoim badaniu Turganbayeva i Moshkalov (2013). Skonstruowany przez 

nich kurs, dotyczący samodoskonalenia się, przeprowadzony z użyciem ICT, okazał się wysoce 

efektywny w podnoszeniu produktywności, umiejętności samoregulacji i samooceny u studentów. 

Niestety przeważająca liczba dostępnych programów i stron dotyczy samokształcenia, podnoszenia 

swoich kwalifikacji zawodowych  oraz zdobywania wiedzy. Oczywiście część z nich, w tym narzędzia 

przedstawione powyżej, zawierają elementy służące samorozwojowi osobistemu. Brakuje jednak 

rozwiązań poświęconych tylko i wyłącznie samodoskonaleniu ogólnemu, które pozwoliłyby na 

efektywną naukę umiejętności nie związanych z pracą czy edukacją a ponadto podnosiłyby poziom 

świadomości dotyczący potrzeby tego rodzaju aktywności. Z tego względu konieczne jest jak 

najszybsze wdrażanie nowych narzędzi, które zapełnią tę istotną lukę.  
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Possibilities of self-development on the Internet. Review of selected tools and research 
concerning effectiveness of methods basing on ICT in self-improvement 

 
Summary: The report describes advantages and disadvantages of methods such as e -learning, e-portfolio and 
Personal Development Plan in context of self-improvement. Author highlights general lack of research in this filed as 
well as lack of tools serving general self-development, not connected with education. 
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