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CYWILIZACYJNA 

ZMIENNOŚĆ 

❑ Do końca XX wieku: przemiany 

liniowe jako logiczna 

konsekwencja przeszłości. 

Dominowały tradycyjne relacje 

mistrz-student

❑ XXI wiek - nieliniowe 

przemiany cywilizacyjne. 

Rewolucja technologii cyfrowej. 

Potrzeba zmian w strategii 

edukacji
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Co 

mówią 
eksperci?

❑W 2019 roku opracowali dokument 
pt. „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
W CZASACH CYFROWEJ 
DYSRUPCJI. STUDIUM WYZWAŃ 
DLA POLSKI..” – Głomb i wsp., 
2019

❑ Dualizm poznawczy: Świat 
rzeczywisty i wirtualny

❑ Nieciągłość rozwoju określana jako 
dysrupcja (ang. Digital disruption)

❑ Rzeczywistość zyskuje nowy, 
cyfrowy wymiar

file:///C:/Users/WSM/Desktop/DYDAKTYKA%20CYFROWA/kompetencje-przyszlosci-w-czasach-
cyfrowej-dysrupcji-studium-wyzwan-dla-polski-w-perspektywie-roku-2030%20(1).pdf 3



Co oznacza 

zwrot 

dysrupcja? 

❑ Cyfrowe zakłócenie - Wstrząs 
cyfrowy - Zamieszanie cyfrowe -
Rewolucja cyfrowa

❑ Frank Szmulowicz (z Dayton) 
określił „dysrupcję”, jako 
sytuację znalezienia się  „w oku 
cyklonu”

❑ Sytuacja z potencjałem  
zdefiniowania świata od nowa

❑ Dla szkolnictwa oznacza - nowy 
system nauczania określany 
edukacją cyfrową
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MODEL 

EDUKACJI 

DO 

REWIZJI
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Nowe kompetencje i ich poziom 
mają być dostrojone 

do aktualnych wyzwań 
osobistych i profesjonalnych

Uwolnienie edukacji 

od obecnych ograniczeń

Personalizacja nauczania 

i uczenia się



Ocena 

sytuacji w 

okresie 

dysrupcji 

❑ Nowy okres w życiu społeczeństwa

❑ Nowe uzależnienia

❑ Konieczny nowy system myślenia

❑ Eksperci rekomendują 

wprowadzenie edukacji cyfrowej

❑ Nadal większość społeczeństwa ma 

analogową mentalność
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ŻYCIE NAS 

ZASKAKUJE

Mamy 

pandemię

❑ Dysrupcja w świecie zostaje 

pogłębiona zagrożeniem infekcją 

koronawirusem

❑ Zakłócenia porządku świata 

podlegają zwielokrotnieniu

❑ Nowa sytuacja wymusza szybkie 

zmiany w strategii nauczania

❑ Rozpoczyna się nowa era w 

nauczaniu

7



REWOLUCJA W 
DYDAKTYCE 

❑ Nowy system nauczania 

określany jest edukacją cyfrową
(ang.digital didactics)

❑ Nowa era w edukacji epoki 

cyfrowej nie neguje kontaktów 

mistrz-uczeń. Wyznacza inną 

rolę
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WYZWANIE DLA 
SYSTEMU 

CYFROWEJ 
EDUKACJI.

OBSZARY 
FUNKCJONOWANIA 
CYFROWEJ UCZELNI 

NA POZIOMACH

❑ Dydaktyki: Stosowne metody, 

różnorakie formy organizacyjne

❑ Infrastruktury: Środki dydaktyczne, 

Narzędzia świata cyfrowego w 

nauczaniu, Dokumentacja 

elektroniczna

❑ Postaw: Zaangażowanie; 

Samodyscyplina, Odpowiedzialność

Współpraca, wsparcie, Dobre relacje 

mistrz-uczeń
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Strategia 

na rok 

2020-21

Nauczanie 

hybrydowe
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Tradycyjne

E-Learning

On-line

Cyfrowa dydaktyka



SEKWENCJA FORM NAUCZANIA
W ROKU 2020-21 
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1.Wykłady

On-line

• Wykładowca 
udostępnia treści

• Student analizuje i 
uczy się

2. Seminaria

Forma tradycyjna/

on-line

• Wyjaśnienie trudnych 
problemów

• Dyskusja w grupie

• Realizacja efektów 
kształcenia

3. Ćwiczenia

Forma tradycyjna

• „Pokaż mi, 

Zapamiętam;

Pozwól mi zrobić, 
zrozumiem”



Wzajemne relacje, współpraca, kreatywność, otwartość 
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MISTRZ

INFORMATYK

INFORMATYK

ADMINISTRACJA

WŁADZE UCZELNI

STUDENT



KRYTYCZNA 
OCENA 

SYTUACJI

POSZUKIWANIE 
WŁASNYCH 
ROZWIĄZAŃ

❑ WSPÓLNIE 

DYSKUTUJEMY O DYDAKTYCE

❑ TWOJA OPINIA JEST WAŻNA

❑

SFORMUŁUJ ANONIMOWO KOMENTARZ

❑ WRZUĆ DO SKRZYNKI, KTÓRA JEST NA 

KORYTARZU WSM

❑ TWOJA OPINIA ZOSTANIE 

PRZECZYTANA I PRZEDYSKUTOWANA
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Podstawowe 

narzędzia 

edukacyjne 

on-line

w WSM w 

Kłodzku

❑ Platforma edukacyjna MOODLE 

❑ Microsoft Teams

❑ Pakiet Microsoft Office 365

❑ Instruktażowe filmy edukacyjne 

znajdują się na stronie 

internetowej uczelni
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BĄDŹMY TWÓRCZYMI OPTYMISTAMI

❑ Pokonamy obecną dysrupcję społeczną. 
Wyjdziemy bogatsi o nowe doświadczenie i 
nowe widzenie nauczania i zrozumienie świata

❑ Dydaktyka w epoce cyfrowej może być 
znacznie ciekawsza i bogatsza niż w epoce 
przedcyfrowej, „before Google“

❑ Nie powinniśmy obawiać się cyfrowej dydaktyki, 
tylko powinniśmy zacząć ją STOSOWAĆ!

Dziękuję za uwagę!
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W przygotowaniu prezentacji korzystano ze źródeł;

❑ Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w 
perspektywie roku 2030, Warszawa 2019,

Praca zespołu ds. edukacji cyfrowej, pod kierownictwem K. Głomba (Krzysztof Głomb 
Maciej Jakubowski Artur Krawczyk Tomasz Kulisiewicz Zdzisław Nowakowski Arkadiusz 
Złotnicki Tomasz Gajderowicz)
file:///C:/Users/WSM/Desktop/DYDAKTYKA%20CYFROWA/kompetencje-przyszlosci-w-
czasach-cyfrowej-dysrupcji-studium-wyzwan-dla-polski-w-perspektywie-roku-
2030%20(1).pdf

❑ Marcin Polak: https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2563-dydaktyka-i-
cyfrowy-swiat
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