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Przykład poparcia praktyki teorią



Teoria a praktyka – inny przykład



Autostrada do nieba?

• Nauczyciele WRESZCIE ;) znają się na e-technologiach

• Uczniowie znają się bardziej niż by się wydawało

• W szkołach, domach – bywa różnie, ale widać postęp

• Nic tylko korzystać!
• Komputery

• E-booki

• W Internecie wszystko jest!



Czy można zobaczyć Internet?



Czy można zobaczyć Internet?



Czy można zobaczyć Internet?



Wideo

• https://www.youtube.com/watch?v=lNFNOSzik14



Więcej informacji to nie więcej wiedzy

• Paraliż decyzyjny

• Brak czasu

• Niedosyt informacyjny

• Przeładowanie



Santa’s little helpers

• DOBRE ZASOBY POMOCNICZE
• Meta-źródła informacji (podmioty i osoby będące źródłami na temat 

wartościowych źródeł informacji)

• Narzędzia wspomagające podawanie i katalogowanie informacji

• PRAKTYKI PROCESOWE
• Nawyki korzystania ze źródeł informacji

• Dobór odpowiednich źródeł informacji



Dobre źródło informacji to skarb



Dobre źródło informacji to skarb



Przykład wpływu narzędzi - RSS



Meta – źródła informacji

• Nowe autorytety sieci informacyjnej

• Lista niestety bardzo dynamiczna

• Rola nowoczesnych nauczycieli (oraz bibliotekarzy)!



Media społecznościowe (social media)

Po lewej: 2007

Po prawej: 2010



Gdzie szukać dobrych źródeł informacji?

• Bardzo dobre pytanie 

• Co to są „dobre” źródła informacji?

• Era Internetu zwana Web 3.0

• Pomysły typu: 
• Wolfram Alpha – potrzebują ogromnej ilości danych

• Ask.com – potrzebują ogromnej ilości ludzi



Co to jest „dobra” informacja?

• Informacje, podobnie jak tworzące je dane, można sparametryzować, 
np. poprzez:

• Wielkość (ilość)  ( Czy informacji jest dostatecznie dużo? I czy nie za wiele? )

• Wiarygodność ( skąd pochodzą informacje? Na jakiej podstawie są podane? )

• Terminowość ( czy informacja jest przestarzała? Kiedy tak się stanie? )

• Różnorodność ( jak informacja jest zapisana? Czy da się ją przetworzyć? ) 



Przykłady dobrych zasobów

• Otwarte zasoby edukacyjne Open AGH http://open.agh.edu.pl/

• Polskie repozytorium Khan Academy – przykład: 
https://www.youtube.com/watch?v=CLr41vti9jU#t=70

• Nieprzypadkowo dobre źródła są tworzone przez profesjonalistów 
(nauczycieli, pedagogów)!

https://www.youtube.com/watch?v=CLr41vti9jU#t=70
https://www.youtube.com/watch?v=CLr41vti9jU#t=70


Czy Internet jest dobrym źródłem w ogóle

• Dla wielu jest to GŁÓWNE źródło informacji

• Wniosek – informacje w Internecie zaczną być parametryzowane 
coraz częściej

• Web 3.0 nadchodzi

• Dobrym metaźródłem informacji powinniście być WY 



Dziękuję bardzo

Użyte strony:

Mashable.com – serwis technologiczno-socjalny, ogólne wiadomości o Internecie

Islcollective.com – Materiały dla nauczycieli drugiego języka (ang./niem.)

Internet-map.net – interaktywna mapa witryn internetowych

Open AGH – otwarte materiały naukowe - http://open.agh.edu.pl/

Khan Academy - http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
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