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Jednostka: katedra, zakład lub 
pracownia, kontakt Zakład Dydaktyki Ogólnej 

Dyscyplina naukowa pedagogika (pedagogika medialna, dydaktyka ogólna) 

Rodzaj seminarium: 
licencjackie/magisterskie licencjackie 

Tryb studiów: 
stacjonarny/niestacjonarny stacjonarny 

Adresaci seminarium (specjalność 
studiów, jeżeli jest to istotne dla 

promotora) 
dowolna specjalność 

Tematyka/obszar badań 
(maksymalnie 1/3 strony) 

Spojrzenie na edukację przez pryzmat zmian współczesnego pozwala 

zauważyć, że tzw. pokolenie sieci (Z) uczy się inaczej niż pokolenie 

osób starszych (tzw. wyżu demograficznego). Specyfika myślenia i 

odbioru otaczającej rzeczywistości przez współczesnych uczniów oraz 

dynamizm przemian świata sprawia, że pokolenie to,  (tzw. cyfrowi 

tubylcy) powinno być nauczane jak szukać informacji, jak je 

analizować, selekcjonować, poddawać krytycznej ocenie i 

wykorzystywać w realizacji różnych celów. Zadanie związane z 

przygotowaniem do tego uczniów spoczywa na szkole. 

Konieczność indywidualnego zarządzania zasobami informacyjnymi, 

aktywne ich wykorzystywanie i tworzenie wiedzy wymusza dziś 

posiadanie kompetencji, które warunkują efektywne użytkowanie 

informacji w realizacji przyjętych zadań i celów i nazywane są 

kompetencjami informacyjnymi. 

Problematyka seminarium dotyczy: 

 diagnozy i uwarunkowań sprawności informacyjnej ucznia w 

perspektywie konieczności modernizacji edukacji, 

 badania aktywności medialnej jednostki (dziecka, młodzieży, 

osoby dorosłej) w obrębie pracy z nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi (komputer, Internet, inne multimedia). 

 badania wielorakich form oddziaływania nowych technologii 

cyfrowych na życie człowieka (dobrodziejstwa i zagrożenia) 



Słowa kluczowe (maks. 7 słów) 
kompetencje informacyjne, cyfrowi tubylcy, edukacja medialna, 
technologie informacyjno-komunikacyjne, szkolne środowisko 

uczenia się 

Rodzaj pracy (praca projektowa, 
praca badawcza: badania 

terenowe lub badania typu „desk 
research”) 

praca badawcza (badania sondażowe) 

Wymagania dotyczące znajomości 
języka obcego brak 

Preferowane podejście badawcze 
w pracy dyplomowej (jakościowe 

/ ilościowe) 
ilościowo-jakościowe 

Preferowane metody badań dobierane indywidualnie do celów badań, uzgadniane na 
seminarium 

Badani (tu należy wpisać 
ewentualnie wiek badanych, 
miejsce prowadzenia badań 

(rodzaj placówki), orientacyjna 
liczba badanych 

 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
 studenci 

 osoby w wieku dorosłym i senioralnym 

Wymagana znajomość 
programów do obliczania 
wyników (wymagana/ nie 

wymagana) 

Word w stopniu dobrym, Excel w stopniu podstawowym (wykresy i 
tabele) 

Inne wymagania lub informacje Problematyka seminarium dotyczy ciągle aktualizowanych i 
dynamicznych zjawisk związanych z rozwojem cywilizacji cyfrowej 

 


