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#czegoniewiemy



Z internetu w domu nie korzysta zaledwie 
0,7% badanych nastolatków. 

93,4% robi to wielokrotnie i nieustannie 
są podłączeni  do sieci. 

31,3% nastolatków korzysta z urządzeń 
mobilnych przez pięć godzin dziennie 

i dłużej1.

1 Tanaś M. i inni (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. NASK.

kieszonkowe 
rozszerzenia 
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będą korzystać 
jeszcze dłużej
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62% młodych ludzi poświęca 
aktywnościom sieciowym ponad pięć 
godzin dziennie.

Największa zmiana pomiędzy 13 a 14 
rokiem życia - 26% do 46%1

1 Keeping Up with Generation APP: NCSA Parent/Teen Online Safety Survey (2016). National Cyber Security 
Alliance. 
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60% nastolatków korzysta codziennie z 
Google.

Wikipedia - 43,4% używa jej kilka razy w 
tygodniu. 

22,7% nie zwraca uwagi na źródła wiedzy, 
do której docierają. 

1 Tanaś M. i inni, 2016.
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ważne: rozrywka  
i kontakty 
społeczne

Dostęp do filmów i muzyki jest 
istotny dla 86,4% badanych.

94% posiada profile w serwisach 
społecznościowych.1

1 Tanaś M. i inni, 2016.
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coraz więcej 
twórców 
#jakość?

78,1% badanych korzysta codziennie 
z serwisów społecznościowych 
publikując najczęściej swoje zdjęcia i 
filmy1.

1 Tanaś M. i inni, 2016.



3%



78% amerykańskich rodziców uważa, 
że są dla swoich dzieci dobrymi 
przykładami korzystania z narzędzi i 
mediów cyfrowych, chociaż spędzają 
przy ekranach średnio 9 godzin 
dziennie  
(z czego 82% to użytek prywatny).
1 Cingel A. R. i inni (2016). The Common Sense census: Plugged-in parents of tweens and teens. 
San Francisco, CA: Common Sense Media. https://www.commonsensemedia.org/sites/default/
files/uploads/research/common-sense-parent-census_whitepaper_new-for-web.pdf wzorce 

wychowawcze 
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https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/common-sense-parent-census_whitepaper_new-for-web.pdf
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/common-sense-parent-census_whitepaper_new-for-web.pdf
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/common-sense-parent-census_whitepaper_new-for-web.pdf
https://www.flickr.com/photos/brian-fitzgerald/


Rodzice uważają, że: 
media pomagają przy realizowaniu 

zadań szkolnych i w edukacji - 94% 
rodziców, 

media pozwalają przygotować się do 
zawodów, które pojawiają się lub 
dopiero pojawią w XXI wieku - 89% 
rodziców.

79% rodziców uważa, że technologie 
wspierają kreatywność oraz 
umożliwiają znalezienie osób o 
podobnych zainteresowaniach - 69%
1 Cingel A. R. i inni (2016). The Common Sense census: Plugged-in parents of tweens and teens. 
San Francisco, CA: Common Sense Media. https://www.commonsensemedia.org/sites/default/
files/uploads/research/common-sense-parent-census_whitepaper_new-for-web.pdf

wiara w nowe 
technologie
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W Polsce do kontroli aktywności w 
sieci przyznało się 34% rodziców 
nastolatków (14-18 lat)* 

oraz 90% rodziców dzieci w wieku 
6-12 lat**
 * Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, 2016. 
** Generacja Z od A do Z. Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat 
(2015). Gemius. http://di.com.pl/files/Raport_Generacja_Z_od_A_do_Z.pdf

technologie kontroli
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Nastolatek nieustannie podejrzany, 
brak zaufania, brak relacji.

28% nastolatków podaje, że w ich 
domu nie określono żadnych 

zasad korzystania z internetowych 
urządzeń, 

a tylko 9% rodziców dzieci w wieku 
13-17 lat twierdzi, że nie określiło zasad 
używania technologii.
1 Keeping up with Generation App (…), 2016. robotyzacja 

rodzicielstwa

Fot. Brian Fitzgerald 
CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/brian-fitzgerald/


szkoła i uczniowie - 
równoległe światy
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Serwisu sciaga.pl używa co najmniej raz w 
tygodniu 31,3% uczniów,  

serwisy jak Khan Academy, Interklasa czy 
Wolne Lektury, są  używane zdecydowanie 
rzadziej.3

#zakazkorzystaniazesmartfonów

1 Tanaś M. i inni 2016.



#nowewyzwania
Mobilne okna na świat 



nowe trendy  
i wyzwania
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Dzieci do 8. roku życia używają mediów 
ekranowych średnio przez 2h i 19’’ dziennie.

Więcej rodzin z małymi dziećmi korzysta z 
subskrypcji sieciowych serwisów wideo (np. 
Netflix) niż z telewizji kablowej.

#USA

3 The Common Sense Census: Media Use by Kidsa Age Zero to Eight, 2017.



nowe trendy  
i wyzwania
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Hełmy/gogle do VR i sterowane głosowo 
urządzenia wspierające są dostępne w 1/10 
domów z małymi dziećmi.

Zmiany nadchodzą: 5 minut dziennie w 2011, 
15 minut w 2013, 48 minut w 2017 
#mediamobilne #VR #AR #USA 

3 The Common Sense Census: Media Use by Kidsa Age Zero to Eight, 2017.



nowe trendy  
i wyzwania

3 The Common Sense Census: Media USe by Kidsa Age Zero to Eight, 2017.



nowe trendy  
i wyzwania

3 The Common Sense Census: Media USe by Kidsa Age Zero to Eight, 2017.



praca w grupie 
= 

suma oddzielnych odcinków
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#comożemyzrobić



zaangażowanie…

- na bazie chęci 
tworzenia,
- w życie lokalnych 

wspólnot,
- w rozwiązywanie 

problemów,
- w wymianę informacji 

i wspólne uczenie się,
- w budowanie sieci 

cyfrowych edukatorów,
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media w edukacji = rozwijanie kultury uczestnictwa



… w zmiany

- rozwój kompetencji 
nauczycieli i animatorów,
- edukacja rodziców,
- nie skupiajmy się na 

sprzęcie, ale pamiętajmy o 
mediach cyfrowych (np. 
game of phones),

- wykorzystanie 
podręcznych narzędzi,

- konwergencja celów 
edukacyjnych
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media (mobilne) w edukacji = droga do edukacji uczestnictwa



KONTEKST > sztywne zasady czasowe

#zapomnijoswoichdoświadczeniach #relacjerelacjerelacje
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