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Streszczenie
Nauczyciel jest ważnym źródłem wiedzy dla ucznia. Głównie jego kompetencje i jego reprezenta
cja w umyśle ucznia rozstrzygają o sukcesie procesu edukacyjnego. Zmiany jakie następują zmu
szają nauczyciela do przyjrzenia się sobie i temu co może zaoferować swoim uczniom. W proce
sie edukacji, nauczyciel uczy się, wraz z uczniami, rozpoznać, rozumieć, przyjmować Internet ja
ko środowisko uczenia się i nauczania. Nowe środowisko wskazuje na inny warsztat pracy na
uczyciela. Teoria poznania rozproszonego uczenia się wskazuje nam drogę poszukiwań.

IN SERCH THE GENTRYFIKACJI OF WORK TEACHER IN NETWORK ENVIRON
MENT -  DIST1BUTED COGNITION THEORY OF LEARNING DISTRACTED
Summary
The teacher is an important source of knowledge for pupils. His competence and representation in 
the pupil's mind determine, to a large extent, the success of the educational process. Today’s' 
changes forces teacher to look into himself and to considering what he offers to students. In the 
process of education, the teacher learns, along with the pupils, to recognize, understand and ac
cept as environment Network learning and teaching. The new environment requires new of the 
teacher's work. The distributed cognition theory learning leads us the searches.

W prow adzenie

Istnieje wiele aspektów1 sieci Internet, które czynią z niego unikalne2 narzędzie zawierające 

potencjał mogący wpływać na współczesne i przyszłe pokolenia. W literaturze z zakresu 

omawianego problemu znajdziemy opisy unikalnych cech charakteryzujących sieci3 a kom

ponenty z których się składa można kategoryzować w kilka szerokich obszarów. Będą to:

1) zmiany w procesie kształtowania osobowości -  kształtowanie tożsamości jednostki;

1 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydaw. PWN, W arszawa 2010.
2J.K. Olson, M.P. Clough, Technology's tendency to undermine serious study: a  cautionary note The 

Clearing, House 2001, nr 75.
3 G. Siemens, P. T ittenberger, Knowing knowledge. Handbook o f  Emerging Technologies fo r  Learning, 

University o f  Manitoba 2009.
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2) zmiany w procesie komunikacji; 3) zmiany w zakresie uczenia się; 4) zmiany w zakresie 

rozrywki 5) kwestie związane z rozpowszechnianiem informacji, dostępem i ich pozyskiwa

niem; 6) zmiany w procesie badawczym i wiele innych, które dopiero wyłaniają się w wyniku 

aktywności jej użytkowników. Zakres niniejszej pracy nie pozwala wystarczająco szczegóło

wo omówić każdego obszaru. Niemniej jednak mam silne przekonanie, że aby badać uczenie 

się bazujące na sieci, należy wypracować dogłębną charakterystykę tego środowiska. Pozwoli 

to zidentyfikować potencjalne obszary, które mogą warunkować rozwój warsztatu pracy na

uczyciela a przez to będziemy mogli zrozumieć jak narzędzia technologii informacyjnej mogą 

wpływać na rozwój osoby uczącej się oraz związane z tym sposoby nauczania. W pracy pre

zentuję jeden z wielu aspektów problematyki uczenia się w sieci, będzie to próba rozpoznania 

możliwości edukacyjnego zagospodarowania środowiska sieciowego Internet na potrzeby 

uczenia się i nauczania, co w konsekwencji pozwoli odsłonić przestrzenie gentryfikacji 

warsztatu pracy nauczycieli.

Internet jako  środow isko funkcjonow ania  dla w arsztatu pracy nauczyciela

Rolę technologii w procesie uczenia się w sieci G. Salomon i T. Almog4 argumentują, jako 

narzędzie służące do tworzenia środowisk nauczania, w których informacja jest zbierana, 

przetwarzana i konstruowana. Traktują technologie jako służebne narzędzia wobec pedagogi

ki. Konceptualnie pedagogika dostarcza racjonalne podstawy do uczenia się, ale technologia 

dostarcza środki pomocnicze. Technologia daje uczniom nowe środowisko uczenia się, a na

uczycielom nowe środowisko pracy.

W klasie szkolnej w zależności od przyjętej teorii kształcenia nauczyciel odgrywa wiele 

ról, jest trenerem, rzemieślnikiem, wykładowcą, wychowawcą, opiekunem, mistrzem, reflek

syjnym praktykiem, itp. Najważniejszym jednak zadaniem zgodnie z założeniami rządowymi 

to poruszanie się wokół treści zgodnych z podstawą podstawową kształcenia ogólnego. Na

uczyciel wybiera podręcznik, planuje działania edukacyjne, ustala kolejność tematów lekcji, 

wybiera środki dydaktyczne stosowanie do omawianego z uczniami zagadnienia. To on decy

duje o tym czego nauczą się z nim jego uczniowie. Model taki sprawdza się, kiedy edukacja 

ucznia skupiona jest na nauczycielu -  jedynie słusznym przekaźniku treści. Model taki rozpa

da się jednak, gdy treści kształcenia rozproszone są w sieci Web. Liczeń ma możliwość kon

taktu z wieloma ekspertami. Komunikatory dają możliwość rozmowy z każdym bez ruszania 

się z klasy szkolnej. Uczniowie nie ograniczają się już tylko do interakcji z ideami nauczycie

4 G. Salomon, T. Almog, Educational psychology and  technology: a matter o f  reciprocal relations, Teach- 
ers College Record 1998, nr 100, s. 222-241.
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la, mają możliwość rozmawiać ze specjalistami, naukowcami z całego świata. W dużej mierze 

jednolity głos tradycyjnego nauczyciela jest podzielony przez nieograniczone możliwości 

rozmowy z osobami dostępnymi w sieci. Nauczyciel w szkole pełni rolę eksperta przekazy

wanych treści. Odpowiada za to czego uczą się jego uczniowie. W sieci uczeń skazany jest na 

siebie i własne doświadczenie. Sam musi dokonać wyboru, które informacje są wiarygodne, 

a które pozbawione wartości, błędne a nawet szkodliwe. Czy zatem można mówić o schyłku 

pracy nauczyciela? Jak uznawać i rozwijać eksperckość w ciągłym przepływie informacji? 

Jak mierzyć wkład zwykłych użytkowników sieci w procesie weryfikacji dokonywanym 

przez ekspertów? Jakich stron unikać, a jakie polecać uczniom i dlaczego? Jak ma poruszać 

się nauczyciel i uczeń w środowisku sieciowym jako jednym z wielu środowisk uczenia się? 

Jakim zatem powinien dysponować nauczyciel warsztatem pracy, aby edukacyjnie warto

ściowo zagospodarować możliwości sieci Internet?

Rozumienie warsztatu pracy nauczyciela

Przeobrażenia, jakim podlegają współczesne społeczeństwa wpływają na ewolucję pracy na

uczyciela. Powodują modyfikację zadań stojących przed nauczycielem, gdyż uzasadniają ko

nieczność kształtowania nowego typu człowieka, nowego modelu osobowości, lepiej przysto

sowanego do wymogów społeczeństwa jutra5. Wpływają na zmianę warunków, w jakich 

przebiega realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych, stając się ważną siłą napędową 

kształtowania innowacyjnych i twórczych form pedagogicznej praktyki nauczyciela oraz re

organizacji jego warsztatu pracy. Brak jednoznaczności pojęciowej w literaturze podejmują

cej problem warsztatu pracy nauczyciela w środowisku sieciowym spowodowała dokonania 

jego konceptualizacji.

W literaturze przedmiotu spotkać można różne ujęcia pojęcia warsztat pracy nauczyciela. 

W Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku jest: „to miedzy innymi całokształt metod i form, 

stosowanych przez nauczyciela w jego pracy dydaktyczno -  wychowawczej oraz służące te

mu środki, tj. warunki techniczne, czyli: biblioteczka metodyczna i uczniowska, pomoce de

monstracyjne oraz indywidualne dla ucznia, narzędzia służące nauczycielowi do przygotowa

nia pomocy naukowych, pracownie lub klasopracownie”6. E. Stucki7 przez warsztat pracy 

rozumie zespół metod i form treściowych i organizacyjnych stosowanych przez nauczyciela

5 K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel. Kultura -  osoba  -  zawód, Dom W ydaw. „Kosiński”, Kielce 2002, 
s. 206.

6 W. Goriszowski, P. Kowolik, Warsztat pracy nauczyciela. Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, t. VII, 
Wydaw. Akademickie Żak, W arszawa 2008, s. 29.

7 E. Stucki, Warsztat pracy nauczyciela klas I-III, „Życie Szkoły” 1980, nr 10.
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w procesie dydaktyczno wychowawczym oraz warunki techniczne umożliwiające optymalne 

sterowanie tym procesem. H. Zaczyński8 dzieli elementy warsztatu pracy nauczyciela na nie

materialne i materialne. Do części niematerialnej zalicza: 1) dyspozycje merytoryczne -  wie

dza nauczyciela pozwalająca realizować proces dydaktyczno-wychowawczy w danym 

przedmiocie; 2) dyspozycje ogólnopedagogiczne -  studiowanie literatury pedagogicznej, do

kształcanie, wymiana doświadczeń, wybór właściwego postępowania pedagogicznego, tj. 

świadome stosowanie metod, form, środków; 3) dyspozycje metodyczne -  elementy wiedzy 

nauczycielskiej, które decydują o możliwościach i prawidłowym realizowaniu danego przed

miotu; specyficzna dydaktyka dla danego przedmiotu. Część materialną warsztatu pracy na

uczyciela stanowią: 1) składniki warsztatu pracy dostarczone przez pracodawcę (klasa, wypo

sażenie klasy -  stoły, krzesła); 2) środki wyposażenia przedmiotowego (charakterystyczne 

składniki powiązane z danym przedmiotem nauczania); 3) środki użytku ogólnego (przymia

ry, np. cyrkle, termometry, techniczne środki dydaktyczne); 4) środki i materiały dydaktyczne 

(środki powiązane z danym przedmiotem nauczania, np. biblioteczka przedmiotowa, czasopi

sma, przykładowe konspekty, testy).

Uwzględniając prace M. Demela9 oraz I. Króla i J. Pielachowskiego10 rysuje się warsztat 

pracy jako pewien rodzaj powiązanych ze sobą elementów przebiegających: od koncepcji -  

przez doktrynę, intencję roboczą, wybór procedur i odpowiadających im narzędzi, wreszcie 

form, metod i technik działania, dokumenty prawne i planistyczno-organizacyjne, a także 

źródła wiedzy i środki materialno-techniczne służące uczniom do uczenia się, a nauczycielo

wi do nauczania, opieki i wychowania oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej.

Praca nauczyciela nie jest działaniem technicznym, nie poddaje się formalizacji, wszel

kie próby precyzyjnego określenia jej celów i środków ich realizacji nie wyczerpują struktury 

działań pedagogicznych, a etyczność zachowań nauczyciela wobec ucznia rozstrzyga o ele

mentarnym powodzeniu działań pedagogicznych". Działanie pedagogiczne osadzone jest na 

wiedzy profesjonalnej typu „wiem, że” i wiedzy proceduralnej typu „wiem, jak” 12, jest jedno

cześnie wielorako niedookreślone; tym samym jest ono pozbawione stałych i niezawodnych 

punktów odniesienia co do jego oceny, zarówno w kategoriach aksjologicznych (czy dobrze 

określono cele działania), jak i epistemologicznych (czy obrano właściwą drogę poznania), 

a także ontologicznych (czy właściwie dostosowano sposób pracy do indywidualności pod

* H. Zaczyński, Warsztat pracy młodego nauczyciela, [w:] Poradnik młodego nauczyciela szkoły podsta
wowej, H. Zaczyński (red.), Poznań 1985.

M. Demel, Warsztat -  zw ierciadło doktryn i procedur, „Kultura fizyczna” 1982, nr 7-8.
1111. Król, J. Pielachowski, Nauczyciel i je g o  warsztat pracy, Wydaw. eM Pi2, Poznań 1997, s. 153.
11 H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli. Gdańskie W ydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 151.
12 Eadem, Pedeutologia, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 184.
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miotu)13. Wynika stąd, że cechy osobowościowe oraz szeroko pojęte umiejętności nauczycie

la, jego osobisty stosunek do profesji decydują o „kształcie”, czy raczej „ciągłym kształtowa

niu” jego warsztatu. Warsztat, jako kategoria prakseologiczna, podlega zmianom czasowo- 

przestrzennym i w związku z tym winien być wciąż modernizowany zgodnie z osiągnięciami 

w nauce. Na podstawie analizy literatury i różnych stanowisk dotyczących warsztatu pracy 

nauczyciela przyjmuję, że jest to indywidualna, niepowtarzalna i ustawicznie zmieniająca się 

edukacyjna przestrzeń personalna, metodyczna i organizacyjna. Jak kształtują się elementy 

warsztatu pracy nauczyciela w środowisku sieciowym?

Uwarunkowania teorii poznania rozproszonego14 w kształtowaniu elementów warsztatu 

pracy nauczyciela w środowisku sieciowym

Edukacja z użyciem Internetu jest zorientowana na interpretację sytuacji uczącego się, która 

rozumiem jako integralna, całościowa jednostka rozumienia, nie zaś jako baza danych zawie

rająca fakty lub modele decyzyjne. Interpretacja uczącego się obejmuje rozumienie czynni

ków działających w danej sytuacji oraz ich wzajemnych relacji, na co wskazują E. Hutchins15 

K.A. Young16, R. Axelrod17. Chociaż uczący się może włączyć symulację lub model anali

tyczny jako część interpretacji, takie modele nie stanowią głównego punktu skupienia uwagi 

systemu poznania rozproszonego. Punktem takim jest natomiast interpretacja, oraz jej pozio

my kontekstu. Uczący się znajduje się w ciągłym procesie opracowywania poziomów kontek

stu, gdyż problem jaki chcą rozwiązać osadzają w kolejnych nowych sytuacjach. W takim 

systemie kształcenia podejmowane są próby określenia tła i pierwszego planu. Pojawiają się 

pierwsze stwierdzenia i założenia. Każda interpretacja, przyjmowana jest jako ważna i auto

matycznie stawiana jest w centrum uwagi. Podejmowane są próby rozpatrywania jej z róż

13 Eadem, Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki, KoDRUK, W arszawa 1997, s. 95.
1,1 Tw órcą teorii poznania rozproszonego Edwin Hutchins, który badania przeprowadzi! na zorganizowa

nych grupach społecznych, stawiając ich wobec określonego problemu. Bada! wzajemne relacje poznawcze. 
Koncepcja poznania rozproszonego to poszukiwanie zrozumienia organizacji systemu poznawczego poprzez 
scharakteryzowanie jego procesów poznawczych i zrekonstruowanie modelu przetwarzania reprezentacji o róż
nej formie. Istotne jest zbadanie związku między jednostkam i poprzez poddanie ich klasyfikacji proces można 
zaliczyć do działania poznawczego tj. generującego wiedzę?” , odpowiadając tym samym na pytanie: „czy dany 
proces można zaliczyć do działania poznawczego tj. generującego wiedzę?”. E. Hutchins, Cognition in the Wild, 
MIT Press, Cambridge, MA 1996.

15 E. Hutchins, Cognitive Artifact, Th e M IT  Encyclopedia o f  Cognitive Science , Robert 1999; A. Wilson, 
F.C. Keil (eds.), The MIT Press, s. 116-132; E. Hutchins, B. Hazlehurst, 2002, Auto-organization and  Emer
gence o f  Shared Language Structure', Sim ulating the Evolution o f  Language, A. Cangelosi, D. Parisi (eds.), Lon
don, Springer-Verlag, s. 279-310.

16 K.A. Young, Towards an Integrated Theoretical Approach to Examine Learning Within Web-Based E n
vironments, Education and Information Technology Library 2005, Computers & Education 45, s. 316-336.

17 R. Axelrod, Structure o f  Decision: the Cognitive Maps o f  Political Elites, Princeton NJ, Princeton Uni
versity Press 1976.
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nych punktów widzenia, założeń leżących w kontekście jak i możliwych preferencji i/lub mil

czącego przyzwolenia. Gdy punkt zainteresowania przesuwa się na jedno z tych preferencji, 

kolejne propozycje założeń leżących w tle są przywoływane w celu poznania i głębszego zro

zumienia problemu. Przemieszczanie się po różnorodności i wielości poziomów kontekstu 

sprowadza uczącego się bliżej horyzontu rozumienia i powoduje, że ma on możliwość dysku

tować o nim z innymi w dowolnym czasie bez ograniczania przestrzeni. W sieciowej prze

strzeni uczenia się warsztat pracy ma postać niejednoznaczną, niedookreśloną, ustawicznie 

zmieniając się dostosowuje się do warunków uczenia się uczestników procesu kształcenia.

Podejmując się próby uporządkowania propozycji uczenia się w sieci przy uwzględnieniu 

teorii informacji wyłonić możemy cztery podstawowe zasady funkcjonowania warsztatu 

pracy nauczyciela przy jednoczesnym zastosowania poznania rozproszonego w Internecie. Są 

to: 1) jednostkowa własność warsztatu pracy, 2) szybkość upowszechnienia interpretacji;

3) mnogość interpretacji; 4) różnorodność interpretacji. Pierwsze trzy zasady częściowo 

określają komunikację w obrębie poznania rozproszonego. Musi ona mieć miejsce aby 

dochodziło do wymiany odzwierciedleń pomiędzy uczącymi się. Komunikacja ta może mieć 

postać synchronicznej albo asynchronicznej.

Jednostkowa własność. Interpretacja zawsze należy do jego pomysłodawcy -  twórcy, 

który jest odpowiedzialny za jej wytworzenie i rozpowszechnienie. Oznacza to między 

innymi dzielenie się dowolną częścią odzwierciedlenia rzeczywistości zastanej jak i wy

tworzonej przez siebie z innymi za pośrednictwem sieci, zgodnie z uznaniem właściciela 

interpretacji. Gdy inni dzielą się pomysłami, krytyką lub alternatywnymi rozwiązaniami, to 

od nas zależy decyzja czy zostaną one włączone do rozumienia danej sytuacji. Brak wiedzy

0 twórcy informacji oraz kontekstu, z którego została wyprowadzona określona interpretacja

1 przyjęcie jej jako prawdziwej może skutkować manipulowaniem jednostki lub grupy. Przy 

osobie uczącej się korzystania z zasobów sieciowych niezbędny jest nauczyciel, który czuwał 

będzie nad źródłem pozyskiwanych informacji.

Szybkość upowszechnienia interpretacji. Interpretacja uczącego się w Internecie powinna 

wykazywać strukturę odsyłaczy gdzie każdy element można połączyć z innym i można się po 

linkach poruszać szybko i łatwo. Będzie to podnosiło wiarygodność interpretacji. Można 

wyróżnić co najmniej dwa rodzaje upowszechnienia interpretacji: jeden w obrębie tego 

samego kontekstu interpretacji (wielość stanowisk), drugi pomiędzy różnorodnością 

kontekstu w odniesieniu do jednej interpretacji (pomimo wielości argumentacji występuje to 

samo stanowisko). Z takim wzrostem związany jest zasób informacji o kontekście jakim 

dysponuje uczący się. Im jest on bogatszy tym rozumienie kontekstu będzie pełniejsze
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i pojawią się nowe interpretacje. Uczący się mogą zechcieć przemieszczać się wzdłuż ścieżek 

czasowych lub treściowych poprzez różne konteksty. Niezbędna jest zatem umiejętność 

nawigacji między informacjami.

Mnogość interpretacji. Każdy uczący się zaangażowany w poznanie rozproszone 

powinien stworzyć własną interpretację i być w stanie brać udział w wymianie i krytyce 

innych interpretacji czy też odzwierciedlenia własnej. Sieć umożliwia dzielenie się uczących 

własnym rozumieniem kontekstu oraz spojrzeniem na horyzont drugiego uczącego się. 

Sprzyja to wytwarzanie wielości interpretacji tej samej sytuacji. Może to wynikać 

z przekonania o słuszności lub niepewności, wieloznaczności, nieprzewidywalności lub 

dowolnej innej przyczyny i zależy wyłącznie od kierunku wybranego przez uczącego się. Od 

uczącego się w sieci oczekuje się krytycznej refleksji nad wielością informacji i umiejętność 

dokonania ich selekcji pod katem edukacyjnej użyteczności.

Różnorodność interpretacji. Interpretacje nie muszą być wyczerpujące, kompletne lub 

precyzyjne. Uczący się z natury rzeczy wyrażają się w sposób tymczasowy, niejasny oraz są 

równouprawnieni w swoim rozumieniu. W komunikacji sieciowej nie musi dochodzić do 

osiągnięcia ostatecznego lub stabilnego rozumienia, ważne jest utrzymanie ciągłego procesu 

interpretacyjnego. Na przykład, mapy kognitywne mogą być niekompletne, mieć mgliste 

obszary oraz względne, pozbawione korelacji relacje. Różnorodność interpretacji jako zasada 

Uczenia się w sieci to poruszanie się pomiędzy różnorodnymi interpretacjami informacji. 

W celu osiągnięcia stanu edukacyjnej użyteczności niezbędnym staje się komunikacja w sieci 

lub komunikacja z ekspertem z zewnątrz. W trakcie procesu interpretacji będą zatem 

opracowywane nowe, bardziej abstrakcyjne konstrukty i koncepty. Uczenie się w sieci 

umożliwia eksperymentowanie na zasadzie zabawy z nowymi konceptami, kategoriami 

i poziomami odzwierciedlenia. Niezbędne jest jednak krytyczne podejście. Użytkownik sieci 

za Kantem ma możliwość wyboru więcej niż jednej właściwej drogi strukturyzowania 

interpretacji, gdyż system poznania rozproszonego wspiera różnorodne formy 

odzwierciedlenia poznawanej rzeczywistości.

Uczenie się w sieci pozwala uczącemu się otworzyć na nowe możliwości odzwierciedla

nia interpretacji własnej jak również proponowanych przez innych uczestników procesu 

uczenia się. Użytkownik w sieci ma możliwość wyboru więcej niż jednej właściwej drogi 

strukturyzowania interpretacji, gdyż system poznania rozproszonego wspiera mieszane formy 

odzwierciedlenia, zarówno indywidualnąjak i grupową. Uczenie się w sieci umożliwia ekspe

rymentowanie na zasadzie zabawy z nowymi konceptami, kategoriami i poziomami odzwier
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ciedlenia. Uczący się w sieci często wykazują radykalnie różne sposoby wyrażania swojego 

rozumienia, począwszy od tekstu poprzez obrazy, oraz przekazy audio lub video.

Problem dotyka nauczycieli, którzy coraz częściej zachęcani są do wykorzystywania sieci 

w swojej pracy. Nie wystarczy znajomość narzędzi i programów technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej. Proces tworzenia, poszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji 

w sieci wymaga przygotowania do edukacyjnie użytecznej interpretacji informacji przez 

użytkowania sieci -  ucznia. Zatem kompetencje informacyjne18 nauczyciela wpisuję w perso

nalną przestrzeń jego warsztatu pracy, umiejętności stosowania metod i technik interpretacji 

informacji wpisuję w przestrzeń metodyczną, a umiejętności zagospodarowania rozproszone

go uczenia się na potrzeby uczenia się w przestrzeń organizacyjną.

Podsum ow anie

Zintegrowana perspektywa uczenia się w sieci pozwala na dokonanie rozpoznania możliwości 

uczenia się i nauczania w sieci Internet w. kategoriach indywidualnego i grupowego poznania, 

czynności/celów uczenia się oraz środowiska uczenia się -  z których każda nieodłącznie wią

że się ze społecznymi i kulturowymi wartościami wpływającymi na aktualne zastosowanie 

Internetu. Integralną zasadą poznania rozproszonego jest pogląd, iż narzędzia i artefakty od

grywają fundamentalną rolę w przemianach istoty i funkcji czynności, z której wyłania się 

kompetentne działanie a więc zmiany te wpływają na wyobrażenie o tym “co”, “jak” i “dla

czego” ktoś potrzebuje wiedzieć i zrobić. W związku z tym narzędzia wytworzone takie jak 

internet można uważać za część samego uczącego się a nie tylko postrzegać jako osobną, ze

wnętrzną pomoc.

Poszukując odpowiedzi na pytanie Jaki powinien być warsztat pracy nauczyciela? należy 

przyjrzeć się wielorakim komponentom składających się na środowisko uczenia się. Podej

mując badania w tym zakresie uda się zrozumieć rolę nauczycieli i rozpoznać elementy 

warsztatu pracy w nowym innym od dotychczasowego środowisku uczenia się, w którym 

rozumienie potrzeby i sam proces interpretacji informacji jest niewątpliwie ważny w osiąga

niu edukacyjnie użytecznej wiedzy współczesnego i przyszłego pokolenia. Ufam, że zapre

zentowane tutaj podejście do rozumienia istoty informacji zawartych w sieci da istotny wgląd 

w to zdecydowanie unikalne i stosunkowo nowe środowisko, zarówno w sytuacjach sformali

zowanego jak i nieformalnego uczenia się. Zrozumienie wkładu teorii poznania rozproszone

18 E. Perzycka, Struktura i dynamika kom petencji informacyjnych nauczyciela  w społeczeństwie sieciowym, 
Wydaw. Naukowe US, Szczecin 2008.
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go uczenia się w sieci jest jedną z wielu perspektyw gentryfikacji warsztatu pracy nauczyciela 

w środowisku sieciowym.
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