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Edukacyjna strona internetowa 
  

O edukacji w Internecie można by mówić bez końca. Sieć sama w sobie nadaje się do tego, żeby być 
przedmiotem edukacji, a to co i jak przekazuje także może mieć charakter edukacyjny. Obecnie w Polsce po 
etapie wyposażania szkół w dostęp do Internetu przyszedł czas na wykorzystanie jego możliwości. 
Co tak naprawdę ma wartość edukacyjną? Czy tylko to, co podane w dydaktycznej formule, czy także to, co ma 
jakiekolwiek znaczenie informacyjne? Z całą pewnością nie tylko informacje ujęte dydaktycznie. Internet - jako 
medium służące w największym stopniu komunikacji - stanowi sam w sobie wartość edukacyjną. Wystarczy 
pomyśleć, jakiej wiedzy wymaga poruszanie się w sieci, czego powinien się nauczyć internauta i jak zmienić 
swój sposób myślenia, postrzegania i przyswajania wiedzy, żeby to dostrzec. 
Charakterystyczne przy tym, że Internet wymaga od każdego użytkownika nie biernego odbioru, ale aktywności 
w poszukiwaniu wiedzy i informacji, ponieważ to stanowi jego istotę. Mac Luhan zaliczył Internet do tzw. 
zimnych mediów, tzn. takich, które wymagają uzupełnienia przekazu o aktywny udział użytkownika, w 
przeciwieństwie do takich, które nie wymagają wysiłku percepcyjnego, lecz są odbierane biernie. Nie do 
przecenienia jest właśnie ten rodzaj aktywności, który uczy nowych sposobów myślenia i technik. 
Warto podkreślić, że multimedialny charakter wiedzy przekazywanej przez Internet ma również ogromne 
znaczenie. Treści podawane w postaci obrazu statycznego  
i ruchomego oraz dźwięku docierają dużo łatwiej do świadomości odbiorcy i dużo dłużej są tam przechowywane, 
co udowadniają wszelkie teorie dydaktyczne. 
Jeszcze ważniejsze jest być może to, że to medium interaktywne i to w wielu wymiarach. Bo przecież fakt, że 
istnieje tu możliwość wymiany informacji poprzez pocztę to drobiazg w porównaniu z tym, że błyskawicznie i 
szeroko można sprawdzać informacje lub prosić o nie w ramach grup dyskusyjnych. Na podobnej zasadzie 
mogą działać szkolne czy uczelniane tablice ogłoszeń lub bazy danych wiadomości edukacyjnych. Być może 
tymczasem nie dyskutuje się często o sprawach naukowych  
i edukacyjnych na IRC, ale nie zapominajmy, że to właśnie szybka wymiana informacji naukowych była jednym 
z motywów powstania tej usługi. Na tym wszystkim polega edukacyjna siła nowego medium. 
Na pierwszy rzut oka edukacja w sieci objawia się w postaci stron poświęconych najrozmaitszym zagadnieniom. 
Nie warto starać się o dokonywanie przeglądu takich miejsc, ponieważ ich liczba jest przytłaczająca. Bardziej 
wskazane jest odniesienie się do takich, które służą za przewodniki, za portale edukacyjne. To sposób na 
zdobycie orientacji w zawartości edukacyjnej sieci zamiast żmudnego wyszukiwania. A jest ona niezwykle 
bogata i różnorodna. Co można na nich znaleźć? 
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że wszystko. Rozmaitość dziedzin przyprawia o zawrót głowy, ponieważ 
edukacja od zarania sieci była jej tematem głównym. Strony mogą informować o sposobach zagospodarowania 
ogródków przydomowych, ale i o zaawansowanych technikach teleinformatycznych. Są strony poświęcone 
rafom koralowym i fizyce jądrowej, kolibrom i nauce gry w szachy. Materiały zawsze odznaczają się 
wyjątkowym uporządkowaniem, logiką i heurystycznym układem. Tworzą go wszakże bądź to uczniowie, 
studenci, bądź nauczyciele. Ale granica między tym, co podano w dydaktycznej formule, a tym, co stanowi tylko 
czyjeś hobby jest bardzo cienka. 
          O ich wartości nie przesądza jednak sama treść, ale sposób podania informacji. W czasach, kiedy 
podobnych stron są tysiące, wygrywają te najlepsze, zaopatrzone w prezentacje multimedialne, rysunki, zdjęcia 
i przejrzyście skonstruowane.  
W powodzi stron o różnej wartości trudno się zorientować, dlatego przyszłość e-edukacji to serwisy edukacyjne 
i portale o tym charakterze połączone z katalogami. Dlatego takie miejsca w światowej sieci jak portal 
December (http://www.december.comi/web/top/edu.html) czy serwis światowego centrum edukacyjnego 
(http://www.education-world.com) będą stopniowo coraz popularniejsze. Znamienny jest przykład polskiego 
portalu edukacyjnego Eduseek (http://www.edussek.ids.pl), który jest dziś edukacyjnym portalem. Pomysł 
Eduseeka stał się ciałem w firmie Internat Data Systems, która od dawna specjalizuje się w tej tematyce i która 

przejęła prowadzenie programu „Internet dla szkół" po instytucjach non profit. Portal ma charakter raczej 
oświatowy i nie jest przeznaczony dla studentów, ale dla uczniów szkół średnich i podstawowych, lego 
zawartość podzielono na kilka działów. Są więc edukacyjne aktualności, jest obszerny (ponad 1000 pozycji) 
katalog stron WWW poświęconych edukacji, a nawet czat. Katalog grupuje strony, na których można znaleźć 
pomoce naukowe, ściągi, zapiski, wyjaśnienia zagadnień z poszczególnych przedmiotów, a nawet prezentacji 
multimedialne. Wszystko podzielone na Wszystko podzielone na kategorie według przedmiotów. Jedną z 
ważniejszych jego cech jest również to, że grupuje strony tworzone w głównej mierze przez samych uczniów, a 
więc pomoce bardzo praktyczne i przystępnie napisane. Naturalnie spotkać tu można odnośniki do poważnych 
źródeł, takich jak encyklopedie, leksykony, biblioteki elektroniczne. Wygląda na to, że dzięki Eduseekowi 
przeciętny uczeń w Polsce może stosunkowo najłatwiej w Internecie zdobyć materiały do lekcji z różnych 
przedmiotów. Nie tylko uczeń może znaleźć materiały pomocne do lekcji , ale również i nauczyciel. Dzięki 
stronom WWW jakie tworzą nauczyciele mogą wymieniać się między sobą wiedzą , informacjami i 
doświadczeniem.  
  Tworzenie własnej witryny WWW 
Zanim przystąpimy do tworzenia witryny WWW, powinniśmy dokładnie ją zaplanować. Musimy wziąć pod uwagę 
nie tylko potencjalnych odbiorców witryny , ale także zaplanować sposób prezentacji informacji. Planowanie jest 
najważniejszym krokiem w tworzeniu witryny WWW.    
Na początku musimy określić cel, w jakim tworzymy witrynę WWW. Zanim  przystąpimy do opracowywania 
witryny, powinniśmy  odpowiedzieć sobie na kilka pytań. 
  
·         Dlaczego tworzę tę witrynę? O czym ma ona informować? Jakich reakcji 
oczekuję od odwiedzających moją witrynę? 

http://www.education-world.com/
http://www.edussek.ids.pl/


Najistotniejsze) sprawą jest określenie głównego celu, dla którego tworzymy witrynę WWW i konsekwentne 
przestrzeganie założeń podczas jej projektowania.  
·         Kim powinni być, według mnie, odwiedzający moją witrynę? 
Musisz określić, do kogo adresowana jest Twoja witryna, a następnie tak ją zaplanować, aby była dla tych osób 

atrakcyjna. Aby określić odbiorców  Twojej witryny, zadaj sobie kilka szczegółowych pytań. Jakie są 
drugoplanowe cechy Twoich przyjaciół, rodziny lub firmy? Jakie grupy wiekowe reprezentują? Jakie są ich 
zainteresowania? Czym się zajmują? 
·         Jakie informacje chciałbym przekazać ludziom odwiedzającym moją witrynę. 
Na pewno możesz przekazać innym wiele informacji o sobie, swojej organizacji  
i interesujących Cię tematach. Zdecyduj, które z nich chciałbyś udostępnić. Z wielką uwagą zdecyduj, których 
informacji nie chcesz udostępnić. Pomocne przy podejmowaniu takich decyzji może być zapoznanie się z innymi 
witrynami WWW. 
·         Jakie informacje (jeżeli w ogóle) chciałbyś otrzymać od osób odwiedzających twoją witrynę WWW? 
Pajęczyna jest doskonałym źródłem umożliwiającym zarówno dostarczanie jak  
i pozyskiwanie informacji. Musisz podjąć decyzję, czy chcesz jedynie udostępnić informacje tym, którzy 
odwiedzają Twoją witrynę, czy również chciałbyś otrzymać od nich jakieś informacje, na przykład opinie o 
witrynie czy dane o klientach. 
  
·         Ile czasu i i pieniędzy możesz . poświęcić na utrzymanie Twojej witryny WWW, im witryna jest bardziej 
skomplikowana , tym więcej czasu i pieniędzy pochłania jej utrzymanie. 
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