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Internet szczególnie zawładnął wyobraźnią młodych. Stał się dla nich czymś całodobowym edukatorem,
mędrcem stale otwartym na ich pytania, arbitrem stylu i elegancji. Stanowi dla nich podstawowe źródło
informacji. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego: „Digital Youth Research”
wskazują, że sieć jest dla uczniów obszarem konstruowania własnego świata, nie będącego pod kontrolą
dorosłych. Jest dla nich także przestrzenią wymiany treści. W ich głowach jest często więcej informacji
z internetu niż pochodzących z tradycyjnego nauczania. Pojawia się zatem pytanie na ile sieć może być
dzisiaj autonomicznym miejscem samokształcenia – rozumianym jako samodzielna i świadoma
działalność ukierunkowana na rozwój, na pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz realizowanie pewnego
wzoru osobowego. Młodzi potrzebują wciąż przewodników po tej przestrzeni. Potencjał internetu
pozostaje niewykorzystany w działalności szkoły.

Współczesny uczeń funkcjonuje w specyficznej rzeczywistości, która określa jego sposoby działania,
komunikowania się i zdobywania informacji. Jej symbolem jest sieć (internet) oraz smartfon,
wielofunkcyjne multimedialne urządzenie nadawczo-odbiorcze, zapewniające dostęp do informacji i
umożliwiające twórcze ich wykorzystywanie.
Po pierwsze zakwestionowane zostały dotychczasowe pewniki, narracje określające sposoby myślenia,
ugruntowane modele interpretowania świata. Mamy do czynienia także z upadkiem autorytetów. Taka
sytuacja wymaga od młodego człowieka dużo większej samodzielności w działaniu, elastyczności,
umiejętności podejmowania decyzji, nieustannej uważności i dostosowywania się do zmieniających się
okoliczności.
Po drugie - zmagamy się z chaosem informacyjnym – otaczają nas miriady danych, do których dostęp
stał się bardzo łatwy. w przeciwieństwie do XIX wieku (gdy powstały wzorce współczesnej szkoły),
mamy dziś praktycznie nieograniczony dostęp do rozmaitych danych, zmagamy się wręcz z ich
nadmiarem. Przeciętny uczeń otrzymuje w ciągu jednego dnia pakiet danych, który jego rówieśnik
sprzed 200 lat dostawał często w ciągu całego życia. Dlatego obecnie problemem nie jest tyle dotarcie
do informacji, lecz umiejętność ich przetwarzania, selekcjonowania i łączenia w sensowne całości.

Problem nie jest zatem brak czy niedobór informacji, lecz ich nadmiar – szczególnie, że obok niezwykle
cennych zasobów, znajduje się mnóstwo śmieci. Uczniowie potrzebują kompetencji pozwalających
odnaleźć im się w informacyjnym szumie.
Po trzecie, tradycyjne źródła wiedzy (przekazy pokoleniowe, eksperci) zostają zastępowane przez nowe
narzędzia – nowoczesne technologie, których symbolem jest internet. Proces uzyskiwania danych ulega
demokratyzacji. Widoczne jest to w różnych branżach. Coraz częściej szukamy odpowiedzi w
wyszukiwarce Google. Udzielają nam jej już nie (lub nie tylko) utytułowani znawcy, wyposażeni w
dyplomy, zewnętrzne oznaki prestiżu lecz zwykli użytkownicy sieci.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki kształt przybierze świat za 20 lat warto byśmy
odwoływali się do tego, co sprawdzone i trwałe - a jednocześnie zaadaptowane do nowych wyzwań.
Potrzebujemy narzędzi, które pomogą naszym uczniom przygotować się do radzenia sobie z nimi.
Absolutnie kluczową kompetencją, stanowiącą grunt dla całego rozwoju człowieka jest
samoświadomość. Dzięki niej możemy odpowiedzieć na kryzys wartości. Samoświadomość to
umiejętność autorefleksji, uważnego, adekwatnego, czasem krytycznego przyjrzenia się sobie.
Samoświadomość to zdolność do odpowiedzenia sobie na trzy istotne pytania.
1. Kim jestem? (Jakie są moje mocne strony? Jak mogę je wykorzystać?)
2. Skąd przychodzę? (Jakie są moje korzenie? Na jakim gruncie wyrosłem/wyrosłam?)
3. Dokąd zmierzam? (O co mi właściwie chodzi? Jaki jest mój cel? Co chce osiągnąć?)
Aby umieć skutecznie wykorzystać nasz potencjał potrzebujemy jeszcze czterech filarów osadzonych na
podłożu samoświadomości.
Kierowanie sobą (jako odpowiedź na kryzys autorytetów) - zdolność do podejmowania decyzji, do
nadania biegu własnemu życiu, do ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. Dzięki temu
możemy z odwagą wejść na naszą drogę.
Kreatywność (jako odpowiedź na automatyzację) - to umiejętność wykorzystania naszej wiedzy do
tworzenia nowych, wartościowych i praktycznych rzeczy. W dobie automatyzacji bardzo ważna jest
zdolność myślenia lateralnego i konwergencyjnego.

Konstruktywna komunikacja (jako odpowiedź na atomizację) - umiejętność komunikowania się w
innymi: wyrażania siebie, przekazania innym naszych poglądów i wypracowanych rozwiązań. Z
szacunkiem dla innych, asertywnie i empatycznie. To zdolność do współpracy z innymi. Konsultowania,
negocjowania, dyskutowania i podejmowania wspólnych decyzji na zasadzie: win-win.
Krytyczna analiza świata (jako odpowiedź na informacyjny chaos) - umiejętność odróżnienia dobrych
ścieżek od złych, tego co wiarygodne i wartościowe od tego co manipulacyjne i szkodliwe. Dzięki temu
nie zgubimy się na drodze, którą podążamy. Oczywiście kluczem jest tu po prostu posiadanie
odpowiedniego zasobu sprawdzonych faktów, który można użyć jako sita. Zdolność do krytycznej
analizy świata przejawia się także umiejętnością przekształcenia informacji w wiedzę: ugruntowaną i
posiadającą strukturę.

Należy zwrócić uwagę, że tzw. kompetencje informacyjne (informatyka) to przecież nie umiejętność
sprawnego obsługiwania smartfona. Istotą jest coś innego. To zdolność do zarządzania informacją,
rozpoznawania jej, przetwarzania i stosowania w działaniu. To zdolność odróżniania wiarygodnych
przekazów od fake newsów. To zdolność analizy i syntezy, wyciągania wniosków, dostrzegania korelacji
i odróżniania jej od związków przyczynowo-skutkowych. Podobnie zresztą jest z kompetencjami
komunikacyjnymi. Nie wystarczy wprowadzić do szkół nowe technologie, by uczniowie stali się mądrymi
odkrywcami świata. To nie technikalia są najważniejsze. Równolegle potrzebny jest solidny kurs z logiki
praktycznej oraz retoryki. I oczywiście dużo pracy z danymi - nie by je zapamiętywać, lecz by ćwiczyć
umysł, by umieć je przetwarzać, budować z nich większe struktury, by rozumieć mechanizmy
powstawania informacji, by potrafić wykorzystać je dla własnego rozwoju.

Prezentacja, wciąż chyba najpopularniejsza forma wizualna w szkole – zarówno nauczycielska
wykorzystywana w metodzie podawczej jak uczniowska – wykorzystywana głownie w projektach
edukacyjnych, może, i powinna być, spójnym ciągiem infograﬁk.
O czym trzeba pamiętać:
1. Prezentacja to nie jest tekst wyświetlony na ekranie – pamiętaj o zwięzłości i porządkowaniu
informacji – wypunktowaniu, numerowaniu i tabelach.
2. Ważniejsze fakty, terminy lub pojęcia możesz wyróżniać pogrubieniem lub kolorem.
3. Używaj symboli i ikon do identyﬁkacji.
4. Zamiast danych liczbowych możesz umieścić wykresy.
5. Jeżeli coś można zlokalizować i ma to znaczenie – pokaż to na mapie.
6. Buduj schematy, pokazuj powiązania.
7. Zdjęcia są również po to, żeby zaciekawić i ułatwić zapamiętanie.
Skoro niektóre narzędzia umożliwiają dynamiczne, interaktywnie modelowanie i konﬁgurowanie,
dlaczego nie skorzystać z tego na lekcji.
• Zamiast pokazać statyczny wykres pokaż go bezpośrednio na źródle danych – jeżeli coś będziesz chciał
zmienić, albo odpowiedzieć na pytania ucznia – od razu pokażesz wynik na wykresie – wystarczy zwykły
arkusz kalkulacyjny.
• Rozwiązuj zadania matematyczne w sposób graﬁczny, skorzystaj z Geogebry lub podobnych narzędzi.
• Korzystaj z modeli trójwymiarowych – możesz je obracać, przybliżać i oddalać w dowolnym czasie,
widoki ważniejszych obiektów architektury i krajobrazy znajdziesz chociażby w StreetView.
• Jeżeli coś lokalizujesz skorzystaj z interaktywnej mapy, od razu pokażesz jak traﬁć do wybranego
miejsca.
• Potraﬁsz przygotować tabelę z wyciągiem z bazy danych – pokaż jak to robisz w czasie lekcji. Takie
podejście uatrakcyjni Twój wykład, pozwoli na zaciekawienie i interakcję z klasą. Będzie też nieocenione
we wspólnych analizach, badaniach i wyciąganiu wniosków w metodzie problemowej.

Podstawowe warunki zaangażowania ucznia są następujące:
•

cel zadania jest wyraźny, zrozumiały (ma poczucie sensu)

•

uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania (zadanie uznaje za własne)

•

ma możliwość realizowania własnych pomysłów (wtedy bardziej utożsamia się z zadaniem)

•

bierze udział w planowaniu I podejmowaniu decyzji (czuje, że coś od niego zależy)

•

robi to, co lubi, co sprawia mu satysfakcję (uczenie nie kojarzy mu się z narzuconą pracą)

•

ma poczucie bezpieczeństwa (wie, że otrzyma wsparcie i nie będzie karany za błędy)

•

uczeniu się towarzyszą emocje (bardzie angażuje się w zadanie)

•

ma poczucie zauważania i docenienia (co wzmacnia poczucie wartości)

Peer learning (peer- rówieśnik, learn – uczyć się) to metoda polegająca na wymianie wiedzy i
umiejętności dotyczących określonego zagadnienia w obrębie osób o podobnych kompetencjach,
doświadczeniu, pozycji itd. (słowo rówieśnik ma znaczenie umowne). Peer learning to nic innego jak
wspólne dążenie uczniów do wiedzy, wzajemne inspirowanie się, twórcze oddziaływanie na siebie.
Metoda ta bazuje na koncepcji społecznego uczenia się.

Służy aktywizacji uczniów – przekształca ich z biernych odbiorców w aktywnych eksploratorów,
odkrywców, konstruktorów wiedzy. Liczne badania wskazują, że model podawczy jest najmniej
efektywny. Przydaje się co prawda do zaprezentowania nowych informacji – ale utrwalenie ich musi już
dokonywać się za pomocą innych technik. Najwięcej uczymy się ucząc innych (efektywność tej formy
sięga 80%, dla porównania wykładu – 5%). Jeśli uczeń potrafi przetworzyć dane w zrozumiały

komunikat, świadczy to o tym, że udało mu się je zrozumieć – jest wówczas zdolny udzielić odpowiedzi
na niestandardowe, czasem zaskakujące pytania.
Rozwija umiejętność pozyskiwania informacji – w peer learningu dane nie są podane na tacy, nie są
dostarczane w gotowych kapsułkach, trzeba je zgromadzić samemu – uczeń staje się tu kimś w rodzaju
badacza, gromadzącego dane na interesujący go temat a następnie dyskutującego nad nim wraz z innymi
uczniami-badaczami.
Pozwala na lepsze zrozumienie przedmiotu nauki – uczenie opiera się na zrozumieniu – inaczej proces
kształcenia będzie jałowy, a informacje przyswojone z pobudek instrumentalnych (aby zdać test,
otrzymać nagrodę czy uniknąć kary), zostaną bardzo szybko wyrzucone z głowy. Mózg musi postrzegać
informacje, jako ważne, zrozumiałe i przydatne – a miarą tego jest zdolność wykorzystania w
codziennym życiu, przełożenia na realne doświadczenia.
Rozwija umiejętność rozwiązywania problemów – w peer learningu zdobyte informacje trzeba umieć
zestawić z informacjami pozyskanymi przez innych i wykorzystać je dla rozwiązania zadania; najlepsze
zadania to takie, których wykonanie wymaga połączenia badań prowadzonych przez kilka osób
Rozwija zdolności komunikacyjne – wymaga wejścia w rozmowę z drugą osobą, by wymienić się z nią
zgromadzonymi zasobami
Rozwija umiejętności pracy zespołowej – niewątpliwie powoduje wzmocnienie więzi między uczniami.
Uczenie się jest wszakże działaniem społecznym – uczymy się przede wszystkim w kontakcie z innymi,
w sytuacji, która dostarcza pozytywnych emocji.
Rozwija zdolność empatii – pozwala zrozumieć lepiej trudności z jakimi zmagają się inni, ich
ograniczenia, blokady
Rozwija umiejętność prezentowania wiedzy – występów publicznych, dyskusji, odnoszenia się do
wypowiedzi innych.

Rozwija umiejętność krytycznego myślenia – uzyskane informacje trzeba umieć przesiać, aby wyłowić
te wiarygodne – szczególnie w sytuacji, kiedy w zespole uczniów pojawiają się sprzeczne ze sobą dane

Rozwija kompetencje obywatelskie – stwarza uczniom okazje do przejmowania odpowiedzialności za
siebie i swoje otoczenie, uczy dialogu, kształtuje postawy demokratyczne

•

rozwija umiejętności badawcze (rozwiązywania problemu)

•

rozwija umiejętności interpersonalne

•

rozwija zaufanie dla własnych kompetencji

•

poszerza zainteresowania

•

zwiększa samodzielność w zdobywaniu wiedzy

•

pozwala na osobiste zaangażowanie

•

kształtuje postawę otwartą (nowe rozwiązania)

•

zwiększa motywację uczenia się

Po pierwsze rozwija umiejętności badawcze – uczy rozwiązywania problemu. Uczy formułować zadanie,
stawiać hipotezę, konstruować procedury, wyznaczać zmienne, dobierać odpowiednie narzędzia, zbierać
dane, formułować wnioski. Buduje przeświadczenie, że krytyczna analiza rzeczywistości wymaga
zachowania pewnych zasad, prawideł poprawnego wnioskowania. Pokazuje, że wszelkie adekwatne
osądy o świecie powinny być poparte naukowo. Pobudza ucznia do krytycznego myślenia, do
samodzielnej pracy sprzyjającej odkrywaniu świata. Eksperymenty kształcą umiejętności przewidywania
i planowania, wnioskowania, porównywania, prowadzenia analiz i syntez. Jak wskazuje Katarzyna
Szewczuk „uczą dostrzegania w najbliższym środowisku nieznanych zjawisk i procesów, stawiania pytań
i hipotez, ujmowania związków przyczynowo-skutkowych, czerpania wiedzy z różnych źródeł,

umiejętności

wnioskowania

na

podstawie

obserwowanych

działań,

wyciągania

zależności

obserwowanych w otaczającym świecie, tworzenia nowych pojęć i definicji”.
Po drugie, rozwija umiejętności interpersonalne – eksperyment najczęściej jest projektem zespołowym.
Przygotowywany jest grupowo. Uczestniczą w nim uczniowie o różnych predyspozycjach i
zainteresowaniach. Niektórzy mają skłonności liderskie, inni są dobrymi menedżerami, innych cechuje
analityczne, badawcze podejście, inni sprawnie wykonują polecenia, jeszcze inni potrafią twórczo
przetworzyć otrzymane wyniki czy efektownie je zaprezentować. Dla poprawnego wykonania
eksperymentu i prezentacji jego wyników potrzebne jest zaangażowanie różnych uczniów z ich
indywidualnymi zasobami. Niezbędna jest także skuteczna komunikacja.
Po trzecie, rozwija zaufanie dla własnych kompetencji – uczniowie samodzielnie (choć pod opieką
nauczyciela) rozwiązują określony problem. To buduje w nich przekonanie, że wiedza nie jest gotowym
produktem dostarczanym w kapsułkach lecz efektem ludzkich działań, pochodną aktywności tych,
którzy mają odwagę zmierzenia się z wyzwaniami. Uczestnictwo w takim procesie zwiększa ich
samodzielność w zdobywaniu wiedzy.
Po czwarte, poszerza zainteresowania i zwiększa motywację do uczenia się – zupełnie inaczej
traktujemy wiedzy, którą otrzymujemy gotową, w pakiecie a inaczej tę, którą uzyskaliśmy w sposób
samodzielny. Staje się nam dużo bliższa. Działania eksploracyjne wyzwalają w dzieciach różnorodne
emocje: radość, entuzjazm, zaciekawienie, ale także czasem niecierpliwość, rozczarowanie czy nawet
złość – kiedy zamierzenia nie są realizowane według planu czy gdy badania przynoszą rezultaty
odmienne od oczekiwanych. Więcej zapamiętujemy jeśli jesteśmy osobiście zaangażowani w działanie.

MOBILNOŚĆ. Ze smartfona możemy korzystać niemal wszędzie, w budynku szkolnym i poza nim,
w lesie, w muzeum, w domu. Można dzięki niemu prowadzić multimedialne lekcje w terenie. Daje
ogromną szansę na odmiejscowienie edukacji - na co nie pozwalają już laptopy, nie mówiąc o
komputerach stacjonarnych.
PRAKTYCZNOŚĆ. Dzięki niemu mamy dostęp do tysięcy przydatnych, i co ważne bezpłatnych
aplikacji, umożliwiających szybkie tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych. Codziennie
powstają dziesiątki nowych.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ. Smartfon jest urządzeniem wielofunkcyjnym: można nim robić zdjęcia,
nagrywać filmy, robić notatki pisemne i głosowe, tłumaczyć teksty, skanować, wyznaczać trasy…
Zastępuje dziesiątki innych urządzeń.
KONTAKTOWOŚĆ. Smartfon zapewnia szybki przesył informacji dostęp do innych członków grupy.
Zdecydowanie ułatwia komunikację. Łączy ludzi.
TANIOŚĆ. Smartfon jest urządzeniem stosunkowo tanim - urządzenie za kilkaset złotych oferuje
zupełnie wystarczające osiągi. Jego utrzymanie kosztuje niewiele. Zużywa dużo mniej energii niż
komputer stacjonarny czy laptop.
INTERAKTYWNOŚĆ. Pozwala każdemu stać się twórcą, Za jego pomocą możemy łatwo
oddziaływać na otaczający świat.
SZYBKOŚĆ. Uruchamia się sprawnie i szybko - dzięki czemu można z niego korzystać niemal w każdej
chwili.
WYGODA. Umożliwia pracę w wielu pozycjach. Można go używać siedząc, leżąc, stojąc, kucając itd.
Daje przez to możliwość odkrzesłowienia edukacji.
PORĘCZNOŚĆ. Smartfon jest lekki, mały i bardzo ergonomiczny. Można go obsługiwać jedną ręką.
ADAPTOWALNOŚĆ. Smartfon można łatwo spersonalizować, modyfikować i adaptować zgodnie z
indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Najlepiej zacząć od aplikacji, które mają w swych zasobach mają dużą liczbę gotowych materiałów do
wykorzystania podczas lekcji. Mogą to być np:
•

Quizizz

•

Kahoot

•

Learnig Apps

•

Materiały video z Khan Academy

To są uniwersalne narzędzia i mogą być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji od nauczania
wczesnoszkolnego do szkoły średniej a nawet uczelni wyższych. Na YouTube są filmy instruktażowe
pokazujące jak korzystać z powyższych aplikacji.

•

Nauki ścisle

•

Matematyka - pistacja.tv

•

Matmagwiazdy

•

Matemaks

•

Matematykanet
http://www.math.edu.pl/

•

Symulacje matematyczne

•

Matematyka - różne programy

•

http://www.spteodorow.pl/index.php/pl/dokumenty/matematyka-z-tik

Gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych znajdują się pod poniższym linkiem
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji
Natomiast materiały video są dostępne https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/

Materiały dotyczące bezpieczeństwa w sieci można znaleźć na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.
Znajdują się tam m.in. procedury dotyczące 9 najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

•

Zachowaj dystans do tego, co czytasz i oglądasz

•

Oddziel fakty od interpretacji, dane od chwytów erystycznych

•

Nie wartościuj wypowiedzi według kryterium: dobro-zło

•

Nie oceniaj pod wpływem uprzedzeń lub zachwytów

•

Tezę, która spodoba ci szczególnie mocno sprawdzaj dużo wnikliwiej niż pozostałe - zauroczenie
zaburza trzeźwość myśli

•

Nie oceniaj prawdziwości wypowiedzi przez pryzmat jej autora, jego wyglądu czy stylu życia

•

Nie odrzucaj tezy autora tylko dlatego, że reprezentuje obcy ci obóz ideowy - to, że ma inne
poglądy nie znaczy, że nie ma racji w konkretnej sprawie

•

Nie odrzucaj tezy autora, tylko dlatego, że kiedyś się pomylił

•

Nie wierz w każdy cytat na jaki trafisz - "Internet pełen jest bzdur", jak twierdził Marek Aureliusz

•

Sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj

Uzależnienie to:


Czynność powtarzalna



Mocno absorbująca



Prowadząca do utraty kontroli



Wyrządzająca szkody



Dająca symptomy odstawienne

Codzienne używanie smartfona nie jest przejawem uzależnienia. Uzależnienie występuje wtedy, kiedy
tracimy kontrolę nad korzystaniem z urządzeń elektronicznych, kiedy odciąga to nas od ważnych zadań,
kiedy zaniedbujemy inne sfery życia, kiedy występują symptomy odstawienne.

Nie wystarczy (gdy dostrzegamy symptomy uzależnienia: utrata kontroli, symptomy odstawienne)
odciągnąć młodego człowieka siłą od komputera, smartfona, sieci.
Przerzuci się wtedy na inne stymulatory.
Musi mieć alternatywę.
Musi mieć przestrzeń do realizacji swych potrzeb w tym, co nazywamy realnym życiem.
Musi czuć się rozumiany, akceptowany, zauważony.
Musi mieć poczucie bezpieczeństwa.
Musi mieć szansę na autekspresję i samorealizację.
Musi mieć poczucie sensu wynikającego z zaangażowania w coś ważnego.
Ważne jest zastosowanie kilku kroków:


Identyfikacja wyzwalaczy (czemu to robię?)



Rekonstrukcja poznawcza (jak jest w rzeczywistości?)



Redukcja przekonań (co się stanie, jeśli…)



Znalezienie alternatywy (co mógłbym robić zamiast tego?)



Trening kompetencji (inter i intrapersonalny) - wzmocnienie poczucia wartości (jakie są moje
mocne strony?, jak mogę je wykorzystać?)

Badania wskazują na to, że im bardziej uczeń zaangażowany jest w dany przekaz tym szybciej i
skuteczniej przyswaja daną wiedzę. VR pozwala w dużo większym stopni zaangażować nasze zmysły i
urealnić przekazywane treści niż np. radio, telewizja, książka czy kino.
Szczegółowe informacje w tym temacie można znaleźć w poniższych prezentacjach:
https://kometa.edu.pl/pobierz/41,turski-wolski
https://kometa.edu.pl/pobierz/40,asseco

Prezentację najnowszych trendów w edukacji dzieci można znaleźć w prezentacji, którą można pobrać
poniżej
https://kometa.edu.pl/pobierz/30,jacek-pyzalski

