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Czego się boicie  
w związku z rozwojem 
technologii? 
Konkrety, poproszę… 



Czego się boimy w technologii: 

 Roje dronów 

 Szpiegowanie za pomocą urządzeń smart home 

 Nadużycia w rozpoznawaniu twarzy 

 Klonowanie AI 

 Łamanie „ludzkich” zabezpieczeń 

 Inteligentny „pył” 

 Fake News Bots 



Kamienie milowe  
w edukacji dorosłych 
wspartej technologią 



Kursy korespondencyjne 

~ XVIII wiek 



Radio i Telewizja 

Lata 30. XX wieku 



Otwarte uniwersytety 

Lata 60. XX wieku 



Komputery 

Lata 80. XX wieku 



Sieć 

Lata 90. XX wieku 



Streaming audio i wideo 

Po roku 2000. 



Mobile 

Po roku 2010. 



Złamanie bariery uczeń/mistrz 

Ostatnie lata 





Czy naprawdę skracam dystans? 





Co może pójść „nie tak”? 



Rozproszenie uwagi 



Samotność w sieci 



Usługa II kategorii 



Niższa wiarygodność osiągnięć 



Ukryte koszty 



Zależność od technologii 



Starzenie się technologii 



Zobaczmy to na 
przykładzie 



Z życia do edukacji 













Co może pójść nie tak w TheDIVE? 

 Rozproszenie uwagi 

 Samotność w sieci 

 Usługa II kategorii 

 Niższa wiarygodność osiągnięć 

 Ukryte koszty 

 Zależność od skomplikowanej technologii 

 Starzenie się technologii 













Metoda jest ważniejsza od technologii 





Czy to już jest czas na 
„moją” technologię  
w uczeniu 
3 próby znalezienia 
odpowiedzi na takie pytanie 











Co śledzić w technologii? 

Bartka Polakowskiego  

















Wg Brandon Hall Group  
43% korporacji  

myśli o zmianie platformy LMS 





Content Curation 

40% 



User-Generated Content 



Mobile Learning Experience 



Sztuczna Inteligencja asystuje 



Personalizacja 



AR/VR/MR i każdy inny „R” 



1) Edukacja nie zmieni się znacząco  

2) Wzrost znaczenia regionów 

3) Władza w rękach największych  

4) Peer-to-peer 

5) Technologia przejmuje władzę  
 













Czego nas uczy 
technologia? 



Trafność czyli „stay relevant” 



Prostota czyli „keep it simple” 



Pozwól powtarzać do skutku 



Ucz po kawałeczku 



Nie smuć 



Jak o tym wszystkim 
myśleć 

Czyli podsumowanie wywodu 



Twoja ścieżka decyzyjna 

 Czy i po co skracać dystans? 

 Jaką metodą to osiągnąć? 

 Jak mogę ją wykorzystać „tu i teraz”? 

 Jak mogę ją zoptymalizować, aby naprawdę działała (i za ile)? 

 Jakie ryzyka mogę wygenerować? 

 Czy moja metoda jest ważniejsza od technologii? 

 Ile to możne kosztować? 



Dziękuję  


