
 

 

Infographics 

POLAND 



85%

75%

Tak, wszyscy nauczyciele
odpowiedzieli, że wiedzą, czym
jest sztuczna inteligencja i
potrafili podać kilka przykładów.

Czy wiesz, co to jest AI?

Większość nauczycieli potwierdziła,
że nie czuje, by ich szkoły zachęcały
lub wspierały ich w
wykorzystywaniu narzędzi i
systemów związanych z AI w
procesach nauczania i uczenia się. 

Czy szkoła wspiera narzędzia
AI w nauczaniu?

Plusy i minusy edukacji opartej na
technologii

nauczanie i uczenie się będzie
bardziej efektywne
lepsza komunikacja i współpraca
między uczniami i nauczycielami
mniej czasu na osiągnięcie
podobnych lub nawet lepszych
wyników (w porównaniu z
zajęciami F2F)
uczniowie są bardziej
zainteresowani uczeniem się,
gdy w grę wchodzi technologia
edukacja oparta na technologii
otwiera zupełnie nowe
możliwości
oszczędność kosztów (papier,
podróże, budynki...)
uczniowie mogą uczestniczyć w
zajęciach z dowolnego miejsca
(kształcenie na odległość/e-
learning)

PLUSY

85%

Prawie wszyscy nauczyciele wiedzą, jakie
technologie przyczyniają się do rozwoju AI:
Big Data, uczenie maszynowe, głębokie
uczenie, sieci neuronowe, 5G, rozpoznawanie
twarzy, Alexa, Siri, samojeżdżące samochody
autonomiczne.

Czy wiesz, jakie technologie
przyczyniają się do rozwoju AI?
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Trenerzy VET 

Wszyscy w pełni zgodzili się z tą
odpowiedzią. Potwierdzili, że AI sprawi, że
nauczanie stanie się bardziej atrakcyjne dla
uczniów, a AI będzie wspierać nauczycieli w
wykonywaniu powtarzających się zadań. 

Czy ekosystem AI może wzmocnić
pozycję studentów VET?

mniej interakcji społecznych (w
przypadku nauczania na
odległość/e-learningu)
korzystanie z technologii może
stanowić wyzwanie dla
niektórych nauczycieli i uczniów
nie wszyscy uczniowie i
nauczyciele są wyposażeni
(jeszcze) w niezbędny sprzęt
komputerowy i oprogramowanie
w przypadku "automatyzacji"
edukacji potrzebnych będzie
mniej nauczycieli
nauczyciele podkreślają również
dehumanizację edukacji opartej
na sztucznej inteligencji

MINUSY

Projekt ten był współfinansowany przez Komisję Europejską. Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie
stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania
zawartych w nim informacji. Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000033011
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40%

80%

Praca z komputerem/
laptopem/tabletem.
Korzystanie z aplikacji
pakietu Office (w tym w
chmurze).
Dostęp do Internetu i
korzystanie z niego.
Zakupy online.

Większość uczniów potwierdziła, że
wie, czym jest sztuczna inteligencja
(AI). Swoją wiedzę na temat AI
wyrażają, podając przykłady nawet
z rozrywki (np. wspomnieli o filmie
science fiction Spilberga "A.I."). 

Czy wiesz, co to jest AI?

Są świadomi, że umiejętności
cyfrowe, w tym między innymi
związane z AI, są pożądane na rynku
pracy.

Czy masz świadomość, jakie
umiejętności są pożądane na
rynku pracy?

Jakie są Twoje obecne
umiejętności cyfrowe?

20%

Powszechną odpowiedzią było NIE.
Pojedynczy uczniowie wspomnieli, że są
świadomi, iż AI w jakiś sposób "kryje się" za
systemami, z których korzystają (np. Teams
lub Zoom), ale nie znają szczegółów.

80%

85%

Tak, ale studenci nie znają
szczegółów, w jaki sposób, ale są
przekonani, że AI w taki czy inny
sposób wzmocni ich przyszłość.
Sądzą, że będzie to już całkiem
niedaleka przyszłość.

Czy ekosystem AI może
wzmocnić Twoją
przyszłość?

Powszechna "oficjalna" odpowiedź
brzmi: nie. Jednak niektórzy
uczniowie wykazują symptomy
uzależnienia od gier (np. spędzają
zbyt dużo czasu przy grach,
denerwują się, gdy nie mają
dostępu do komputera). Uczniowie
wymieniali także pozytywne
aspekty gier komputerowych.

Czy czujesz się
uzależniony od gier?

40% uczniów potwierdziło, że zna
poszczególne technologie, które
przyczyniają się do rozwoju sztucznej
inteligencji. Znają Siri, Alexę i polskie
chatboty.

Czy wiesz, jakie technologie
przyczyniają się do rozwoju AI?
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Studenci VET

Czy do tej pory w szkole mieliście do
czynienia z wykorzystaniem AI?
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