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Wprowadzenie

P   rzestrzeń komunikacji międzyludzkiej została współcześnie 
w znacznej mierze zmediatyzowana. Bez wątpienia przyczy-

nił się do tego dynamiczny rozwój nowych technologii, zwłaszcza 
globalnej sieci komputerowej – internetu. Wspomniany proces 
dostrzegalny jest m.in. w obszarze edukacji i zdrowia społecz-
nego.

Czy internet wywiera na nasze życie znaczący wpływ? Wydaje 
się, że tak, o czym może świadczyć sugestia niektórych autorów, 
iż wiek XXI, nie zaczął się w roku 2001, lecz 10 lat wcześniej, 
kiedy to internet został skomercjalizowany i przekazany społe-
czeństwom1. Od tego czasu globalna sieć zmienia nasz styl ży-
cia i myślenia2, ekrany komputerów wypierają słowo drukowane, 
a „wszystko, co się dzieje w sieci, jest metaforą: rozmowami bez 
mówienia, uśmiechaniem się bez poruszania ustami i obejmo-
waniem bez dotykania (…). Jakie to smutne – żyć metaforami 
zamiast prawdziwym życiem”3.

Jednak z internetem wiążą się również pewne kontrowersje, 
czego dobrą alegorią może być mit o Dedalu i jego powszech-
nie znanym synu – Ikarze. Nie bacząc na przestrogi ojca, syn 
fenomenalnego konstruktora poszybował zbyt wysoko, lekko-

1 T. H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, 
tłum. G. Sokół, Warszawa 2003, s. 20.

2 Zob. dla pogłębienia tematu: E. Levinson, Miękkie ostrze: naturalna historia 
i przyszłość rewolucji informacyjnej, tłum. H. Jankowska, Warszawa 1999.

3 C. Stoll, Krzemowe remedium. Garść rozważań na temat infostrady, tłum. T. 
Hornowski, Poznań 2000, s. 56.
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myślnie korzystając z kruchych skrzydeł, w wyniku czego spadł 
do morza. Wydaje się, że w przypadku globalnej sieci mamy do 
czynienia z podobną sytuacją: jest to medium bardzo atrakcyjne, 
praktyczne, łatwe w obsłudze, jednak niesie też ze sobą pewne 
zagrożenia, szczególnie gdy dostaje się w ręce bezkrytycznych 
użytkowników. Wskazać zatem należy kilka obszarów pedago-
gicznej troski dotyczących funkcjonowania człowieka w sieci.

Po pierwsze, istotą funkcjonowania internetu jest dostarczanie 
praktycznie nieograniczonej ilości informacji do jak największej 
ilości odbiorców. Przy czym zauważmy, że są to niejednokrotnie 
informacje krótkotrwałe, mające znamiona sensacji, półprawd lub 
opinii o wydarzeniach4. By nie zagubić się w tej powodzi rozma-
itych danych, konieczna jest umiejętność podejmowania refleksji 
o nich z perspektywy odwoływania się do trwałych i nierelatyw-
nych norm i wartości. To właśnie one winny stanowić fundament 
kształtowania ludzkiej osobowości.

Po drugie, internet zmienia stosunek młodego człowieka do 
czasu i przestrzeni. Wyraża się to zwłaszcza w przywiązywaniu 
wagi do chwilowości i natychmiastowości, przy jednoczesnym 
pomijaniu tego, co trwałe. Można stwierdzić, że internet stworzył 
„erę chwili”. Tymczasem to właśnie czas, pozostając miernikiem 
trwania, staje się kluczową wartością tworzenia tożsamości kul-
turowej, kształtującej nasze życie oraz stosunek do otaczającej 
rzeczywistości.

Po trzecie, internet jako „medium wolności słowa”, ale i nie-
jednokrotnie swobodnej lokacji obrazów (brak jakichkolwiek 
norm w ich umieszczaniu), wymaga nabycia umiejętności oceny 
wartości i rzetelności publikowanych materiałów. Tym bardziej, 
że w zhomogenizowanej przestrzeni mediów przykuwa uwagę 
bardziej to, co krzykliwe i oryginalne, a nie prawdziwe, dobre 
i piękne.

4 Faktycznie, w internecie znajduje się całe spektrum informacji o świecie 
(oczywiście o różnym poziomie wiarygodności). 



6 7

 INTERNET

Wreszcie po czwarte, internet sprzyja prowadzeniu życia „pa-
ralelnego”, skłania do wymyślania sobie nowych tożsamości, do 
swoistej ucieczki od codzienności. Paradoksalnie, bywa tak, że 
osoba znajdująca się po drugiej stronie łącza internetowego jawi 
się użytkownikowi sieci jako bardziej „obecna” i bliższa emocjo-
nalnie aniżeli najbliżsi członkowie rodziny5.

Widzimy więc, jak istotna jest świadomość konsekwencji spo-
łecznych wiążących się z użytkowaniem internetu. Przedstawi-
cielom młodego pokolenia (jako głównym twórcom i odbiorcom 
przekazów internetowych) wypada wciąż na nowo zadawać pyta-
nie, czy w internecie wszystko jest dozwolone? Czy przypadkiem 
każdy z nas nie powinien poczuwać się do odpowiedzialności za 
swe działania w sieci?

W niniejszym wydawnictwie zebrano artykuły, w których swe 
opinie dotyczące wybranych aspektów społecznych, zdrowot-
nych i wychowawczych wiążących się z internetem zaprezento-
wali naukowcy na co dzień zajmujący się tą tematyką.. Autorzy 
spojrzeli na problem poprzez optykę reprezentowanej przez sie-
bie specjalności, ze wszelkimi tego konsekwencjami metodolo-
gicznymi i właściwym sobie sposobem analizy oraz interpretacji 
uzyskanych danych.

Niemniej jednak wydaje się, że na pierwszy plan wysuwa się 
zwłaszcza wymiar pedagogiczny problemu. Jest przecież jasne, 
iż młody człowiek nie może pozostać osamotniony w bezustan-
nie zmieniającej się rzeczywistości medialnej. Potrzebuje pew-
nych rozsądnych wskazówek. Tym bardziej, że dostrzegamy 
wzrost znaczenia internetu jako nośnika wzorów kulturowych, 
nierzadko wzbudzających kontrowersje i posiadających różne – 
niekiedy przeciwstawne sobie – konotacje.

5 Zob. P. T. Nowakowski, Rodzina w społeczeństwie informacyjnym – integra-
cja czy dezintegracja?, „Ethos” 2005, rok 18, nr 69/70, s. 378-392.
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