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 1. Stare nowe technologie 
  





Element środowiska 



  



Naturalne 
środowiska 
interakcji 

Uczenie 
stymulo-

wane 
informacją 

Chmura 
Narzędzia 

 i treści 
Zawsze 
 w sieci 

Gry 
edukacyjne 

Sieci 
społeczne 

Dowolne 
miejsce 

Kluczowe technologiczne trendy  



Młodsze pokolenie autorytetem 



Nowa technologia 



Cyberprzestrzeń 

 

 Domena bitów i abstrakcyjnych form 
rzeczywistości, celowo uporządkowana 
konstrukcjami matematycznego kodu 
binarnego.  

 

 Cyberprzestrzeń to wirtualność 
nieograniczona przestrzenią i miejscem. 
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 2. Społeczeństwo informacyjne 



Społeczeństwo informacyjne 

Fritz Machlup   – ekonomia wiedzy (1962) 

Tadao Umesao   – johoka shakai (społeczeństwo 
        informacyjne, 1963) 

Marshal McLuhan    – globalna wioska (1964) 

M.Bangemman   – Raport Bangemanna (1994) 

Lizbona     – eEurope Information Society for 
    all (2000) 

 

 

 



Społeczeństwo informacyjne 



3. Statystyczna rzeczywistość 
 cyfrowej Polski 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki 

badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, 

Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i 

Opracowania statystyczne, Warszawa 2010 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 

2009/2010, GUS, Informacje i opracowania 

statystyczne, Warszawa 2010 

Pracownia Informacji Pedagogicznej, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

00–478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28, tel 



Wyposażenie w komputery 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, str. 95 



Wyposażenie w komputery 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, str. 96 



Wyposażenie w komputery 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.76 



Korzystanie z komputera 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.77-78 



Dostęp do Internetu 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.82 



Dostęp do Internetu 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.86 
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Korzystanie z Internetu 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.89 



Korzystanie z komputera 

Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Urząd Statystyczny w 

Szczecinie, Informacje i Opracowania statystyczne, Warszawa 2010, Str.79 



Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, str. 112 



Pracownia Informacji Pedagogicznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

00–478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28, tel.(48 22) 345 37 45, str.57 



Pracownia Informacji Pedagogicznej, Osrodek Rozwoju Edukacji. 

00–478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28, tel.(48 22) 345 37 45, str.58 



Aktywni seniorzy 

1215 nauczycieli powyżej 70 roku życia 

36 nauczycieli w wieku 80 lat. 

1 osoba  w wieku 90 lat 

Pracownia Informacji Pedagogicznej, Osrodek Rozwoju Edukacji. 

00–478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28, tel.(48 22) 345 37 45, str.59 



4. Dylemat polskiego nauczyciela 
 



Cyfrowy imigrant 

Cyfrowy tubylec 



Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  

Nauczyciel polski stoi przed dylematem, 

jak znaleźć się w świecie przenikanym 
przez technologię informacyjną. 



Procent nauczycieli subiektywnie przygotowanych do używania 
komputerów i Internetu w nauczaniu 



Rzeczywiste podnoszenie kompetencji 

cyfrowych nauczycieli bardzo istotnie 

będzie wspierać rozwój uczniów. 

Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  



Przyszłość ich wychowanków jest 

skazana na umiejętność korzystania z 

technologii informacyjnych w sposób 

dojrzały, świadomy, budujący ich 

kompetencje informacyjne przez całe 

życie.  

Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  



 Język angielski 
  ≠ 
 Język niemiecki 
 

Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  



Nie można wspierać uczniów w 

obszarze, w którym samemu się błąka 

na granicy cyfrowego wykluczenia. 

 

Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  



Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  

Bowiem to, co dla nauczyciela może być 

tylko natarczywym panoszeniem się 

technologii, dla przeciętnego ucznia jest 

niekwestionowanym i oczywistym 

elementem jego środowiska. 



Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  

Trzymając cyberprzestrzeń na dystans, 

pedagog zachowuje status quo swojej 

przestrzeni zawodowej, pomniejszając 

jednak przestrzeń swoich wpływów na 

swoich wychowanków.  



Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  

Trzymając się z dala od cyberprzestrzeni 

nauczyciel w istocie alienuje się od 

olbrzymiego obszaru obecności swoich 

wychowanków. 



Rzeczywistości wirtualnej nie da się 
już ignorować.  

Zagrożenia wirtualnego świata na jakie 

wystawieni są jego podopieczni, znane 

mu są tylko pośrednio i często 

wyolbrzymia je, przejaskrawia, lub 

stawia akcenty nieodpowiednio, tracąc w 

ten sposób możliwość dotarcia do sedna 

problemów. 



6. TIK – Mity i prawdy 
 



 Technologia jest technologią dla tych, 
którzy urodzili się zanim została 
wynaleziona. 

     

      Alan Kay 

 Źródło: Grown up digital, Don Tapsccott, str.19 



 
 

Mechanizm dolnotłumikowy 

angielski  

Bechstein 

Olek Remesz m 



Od tabliczek do pisania na 
ławce… 



… do tablicy do pisania na ścianie. 

















Znikanie technologii 

 

 

Źródło:http://www.morguefile.com/archi

ve/ 



 
 

Technologia – byt fizyczny 

Informacja  – byt wirtualny 

Komunikacja – proces 



Co zrobić, by TIK stała się 
transparentna? 
  Z braku e-strategii MEN, budować 

własną. 

 Podjąć świadome wyzwanie 
zrozumienia TIK i jego 
strategicznego włączenia w szkolną 
codzienność. 



Świerkanie Pani Minister 



 5. Kompetencje informacyjne 



Umiejętność 

2.«zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia» 

 

 

«praktyczna znajomość czegoś, biegłość w 
czymś» 

 

 

(http://sjp.pwn.pl/slownik/2564077/kompetencja) 

Kompetencja 

http://sjp.pwn.pl/slownik/2564077/kompetencja
http://sjp.pwn.pl/slownik/2564077/kompetencja
http://sjp.pwn.pl/slownik/2564077/kompetencja


Kompetencje informacyjne 

Europejska agenda cyfrowa, str. 29 



Kompetencje informacyjne 

Europejska agenda cyfrowa, str. 30 



Kompetencje informacyjne 

Europejska agenda cyfrowa, str. 31 



 Kompetencje 
informacyjne nie są  
nowością 

Peter80 

Prof saxx 



Standardy kompetencji 
informacyjnych 

Uczeń kompetentny informacyjnie: 

1. dociera do informacji skutecznie i 
efektywnie. 

2. ocenia informację krytycznie i umiejętnie. 

3. używa informacji precyzyjnie i twórczo 

 

 

Information literacy standards for student learning, the American Library Association and the 

Association for Educational Communications and Technology. 1998 



Kompetencje informacyjne 

Standardy kompetencji informacyjnych 

1. Uczeń kompetentny informacyjnie dociera do 
informacji skutecznie i efektywnie. 

I. Rozpoznaje potrzebę informacji. 

II. Rozpoznaje, że dokładna i kompletna informacja 
jest podstawą sprawnego decydowania 

III. Identyfikuje potencjalne źródła informacji 

IV. Rozwija skuteczne strategie poszukiwania 
informacji 

 Information literacy standards for student learning, the American Library Association and the 

Association for Educational Communications and Technology. 1998 



Kompetencje informacyjne 

2. Uczeń kompetentny informacyjnie ocenia 
informację krytycznie i umiejętnie. 

I. Określa trafność, znaczenie i kompletność 
informacji. 

II. Rozróżnia pomiędzy faktem, punktem 
widzenia, opinią. 

III. Rozpoznaje informację niedokładną i błędną. 

IV. Dokonuje selekcji informacji odpowiedniej dla 
danego problemu. 

Information literacy standards for student learning, the American Library Association and the 

Association for Educational Communications and Technology. 1998 



Kompetencje informacyjne 

3. Uczeń kompetentny informacyjnie używa 
informacji precyzyjnie i twórczo 

I. Zarządza informacją w celu praktycznego 
zastosowania. 

II. Integruje nową informację z dotychczasową 
wiedzą. 

III. Wykorzystuje informację do krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów. 

IV. Uzyskuje i wykorzystuje informacje zgodnie z 
prawem. 

 Information literacy standards for student learning, the American Library Association and the 

Association for Educational Communications and Technology. 1998 



 

Informacja 

Wiedza 

 vocabulary 

 مفردات اللغة

語彙 

 וואקאבולאר



STANDARDY 
PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE 

TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 

Nauczyciel kompetentny w użyciu TIK 
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7. e-Dziennik a kompetencje informacyjne 



eDziennik a kompetencje informacyjne 



eDziennik a kompetencje informacyjne 

 Dziennik elektroniczny to najbardziej skuteczne 
wejście w praktykę mówienia językiem 
cyfrowych tubylców. 



eDziennik a kompetencje informacyjne 

 Dziennik elektroniczny to najbardziej 
bezbolesne i celowe zaaplikowanie 
obowiązkowego kontaktu z technologią. 



eDziennik a kompetencje informacyjne 

 Codzienne używanie dziennika elektronicznego 
to już krok do używania komputera, Internetu, 
tabletów, tablicy interaktywnej, 
multimedialnych zasobów, technologii mobilnej 
w nauczaniu. 



Platforma edukacyjna 
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Platforma edukacyjna 



eDziennik a kompetencje informacyjne 

 Codzienne używanie dziennika 
elektronicznego to krok w stronę 
odfetyszyzowania technologii. 

  

 Codzienne używanie dziennika 
elektronicznego z każdym kliknięciem 
przesuwa koncentrację ze środków na cele.  



 Codzienne używanie dziennika 
elektronicznego daje odwagę w 
przekraczaniu ograniczeń cyfrowych 
imigrantów.  

 

eDziennik a kompetencje informacyjne 



Proszę tutaj kliknąć 

Nie potrafię tego zrobić Panie Psorze 



„Świat elektroniczny jest światem człowieka 
zdolnym przyjąć wnoszone tam 
człowieczeństwo, zawiera ludzkie emocje, 
uczucia oraz wartości duchowe.” 

     Sidey Myoo 

eDziennik a kompetencje informacyjne 

Michał Ostrowicki 





Uniwersalne wartości 
pozostają niezmienne. 

Zmieniają się tylko środki 
ich poznawania  
przekazywania. 

 

  
Gdzie mądrość utracona w wiedzy? 
Gdzie wiedza utracona pośród informacji? 
 

 T.S.Eliot „Opoka” (1934) 



2cg z Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach 

http://www.youtube.com/watch?v=yMGX_mv_Pek
http://www.youtube.com/watch?v=yMGX_mv_Pek
http://www.youtube.com/watch?v=yMGX_mv_Pek


Dziękuję za uwagę 

Marek Konieczniak 

Marek.Konieczniak@vulcan.edu.pl  

mailto:Marek.Konieczniak@vulcan.edu.pl

