
 

W dniu 28.10.2019 roku klasa III d w ramach trzeciej Powiatowej Konferencji Edukacyjnej uczestniczyła w 

wykładzie prof. Jakuba Andrzejczaka pt. „Problematyczne korzystanie z nowych technologii”. W czasie wykładu 

uczniom został przybliżony problem nawyku i przyzwyczajenia do korzystania z nowych technologii, szczególnie z 

portali społecznościowych i innych oraz poświęcaniu tym zajęciom coraz więcej czasu. Potwierdzeniem słuszności 

tezy  

o poświęcaniu coraz większej ilości czasu w ciągu doby na korzystanie z różnych aplikacji w telefonie wysuniętej 

przez prof. Andrzejczaka były wypowiedzi uczniów, którzy stwierdzili, że oni poświęcają ok. 6 – 7 godzin dziennie 

(rekordzistka korzystała z aplikacji w telefonie średnio przez 14 godzin dziennie – informacja od profesora) na 

przeglądanie informacji w Internecie i korzystanie z aplikacji telefonicznych. 

Czy korzystanie z nowych technologii to problem, umiejętność a czy rzeczywistość współczesnego świata?  

 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ…. 

 

 



Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, który tak naprawdę uświadomił im oraz przekonał to tego, że 

świat wirtualny staje się dla nich ograniczeniem wyboru w świecie rzeczywistym. Ponadto zostali przekonani o tym, 

że nawet nie wielka aktywność w świecie wirtualnym, np. na Facebooku pozwoli tym mediom społecznościowym 

wiedzieć o nas więcej niż my sami. 

 

 

 

Kwintesencją tego wykładu jest myśl potwierdzona naukowo (np. komputer wygrywa w szachy z człowiekiem), że 

człowiek wraz z technologią może stworzyć coś więcej niż możliwości człowieka. 

Treści wykładu były również okazją do przemyśleń nad własną postawą i zastanowieniem się nad dokonaniem 

właściwego wyboru – świat rzeczywisty a czy świat wirtualny… 



 

Jak widać przemyślenia rozpoczęły się już w trakcie wykładu, oby jego efekty były tylko pozytywne. 

Udział młodzieży w wykładzie był okazją do poszerzenia ich wiedzy na temat możliwości korzystania z nowych 

technologii jako jednego z głównych problemów współczesnych uczniów. 
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A ja … mam 

korzystać a czy 

dokonać wyboru? 
Tak myślę i 

myślę, co ja 

mam 

wybrać? 

 

Czy to ma 

sens… nie 

korzystać z …. 

 


