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NAUCZYCIELE WOBEC NOWYCH TRENDÓW ICT 
(RAPORT Z BADA )1

Rzeczywisto  cyfrowej ery stawia nauczycielom coraz to inne i wy sze wymagania 

zorientowane na kszta towanie okre lonych obszarów kompetencji informacyjnych, 

wytyczaj c kierunki profesjonalnego rozwoju, w tym tak e w obszarze aplikowa-

nia nowych trendów ICT (Information and Communication Technology) do edukacyjnej 

praktyki. Od wspó czesnego nauczyciela oczekuje si , aby podejmowane zadania za-

wodowe (przedmiotowo-dydaktyczne i opieku czo-wychowawcze) by y wspomaga-

ne ICT. Dlatego te  zasadniczy cel bada  (i co za tym idzie, g ówny problem, na roz-

wi zaniu którego skupiono uwag ) dotyczy  ustalenia kompetencji informacyjnych 

nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narz dzi ICT w kontek cie nowych 

trendów technologicznych i towarzysz cym im przemianom cywilizacyjnym. Podj -

to prób  ustalenia wiedzy, rozumienia, dzia a  i postaw nauczycieli przejawianych 

w reß eksyjnym podej ciu do ICT. Wyniki pozwalaj  okre li  rodowisko edukacyjne 

aktywno ci nauczycieli w ponowoczesnym wiecie implikowane gwa townym tech-

nologicznym rozwojem.

Za o enia badawcze

Z perspektywy metodologii bada  pedagogicznych na etapie konceptualnym pro-

jektu za o ono, e podj ta dzia alno  b dzie mia a posta  bada  diagnostyczno-ko-

relacyjnych (Ferguson i Takane, 2003, s. 33) o charakterze ilo ciowo-jako ciowym 

(Dró ka, 2010, s. 125), osadzonych g ównie w pedeutologii i pedagogice medialnej.

G ówny problem badawczy z o ony jest z pi ciu problemów szczególnych (czte-

rech diagnostycznych i jednego o charakterze zale no ciowym). Pierwsze pytanie-

-problem wi e si  z rozpoznaniem poziomu kompetencji informacyjnych nauczy-

cieli w zakresie operowania informacj , drugie – z rozpoznaniem poziomu korzysta-

nia przez nauczycieli z nowoczesnych narz dzi ICT, trzecie – z ustaleniem zwi zku 

pomi dzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli a wykorzystywaniem 

przez nich w praktyce zawodowej narz dzi ICT oraz okre leniem czynników ró ni-

cuj cych te zwi zki, czwarte – z okre leniem infrastruktury teleinformatycznej, pi -

te – z rozpoznaniem zakresu wiedzy, rozumienia i stosowania przez nauczycieli no-

wych trendów ICT oraz reß eksji nauczycieli nad podejmowanymi (b d  niepodejmo-

wanymi) praktycznymi dzia aniami w dziedzinie stosowania ICT. Koncentruj c si  

na czynnikach motywuj cych do podejmowania dzia a , problemy  ukierunkowa y 
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opisanie, wyja nienie i interpretacj  nauczycielskich przemy le  dotycz cych: po-

wodów i argumentów, dla których w swojej praktyce zawodowej wykorzystuj  (lub 

nie wykorzystuj ) narz dzia ICT; szczególnych osi gni  i niepowodze  w obszarze 

aplikowania ICT; pobudek i racji, dla których planuj  (czy te  nie planuj ) dalszy 

rozwój zawodowy oraz oczekiwa  co do form i technik kszta cenia (samokszta ce-

nia) w celu poszerzania swoich wiadomo ci i umiej tno ci w zakresie wykorzysty-

wania ICT w edukacji oraz oczekiwa  co do ich wspierania w celu aktywniejszego 

stosowania ICT w pracy. Pi ty problem nawi zuje do wcze niej nakre lonej koncepcji 

(teoretycznego modelu kompetencji informatycznych w zakresie wykorzystywania 

ICT, wyodr bniaj cego sfer  instrumentaln  i kierunkow , okre laj cego w sumie 

trzyna cie obszarów kompetencyjnych) – uwzgl dniaj cej w obszarze in ynieryjno-

-technicznym „nowe trendy w rozwoju ICT” (Baron-Pola czyk, 2011, s. 84–92).

Opracowuj c koncepcj  kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywa-

nia narz dzi i metod ICT, uwzgl dniono: 1) za o enia teoretyczne dotycz ce deÞ ni-

cji i struktury poj cia kompetencji (przyj te za: Czerepaniak-Walczak, 2006, s. 129); 

2) standardy kompetencji zawodowych nauczycieli okre lone poprzez wymagania 

w zakresie kszta cenia przygotowuj cego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

3) standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komu-

nikacyjnej i informatyki, które dotycz  ka dego wspó czesnego nauczyciela pracuj -

cego na dowolnym etapie kszta cenia oraz wytyczne zawarte w projektach na rzecz 

alfabetyzacji informacyjnej: UNESCO – ICT Competency Standards for Teachers, 

American Association of School Libraries, Association of Educational Communica-

tions and Technology, Society of College, National and University Libraries – The Se-

ven Pillars of Information Literacy, Chartered Institute of Library and Information 

Professionals; 4) podstawy teoretyczne dotycz ce wykorzystywania nowych trendów 

ICT – wskazania in ynieryjno-techniczne, pedagogiczne oraz etyczne, prawne, spo-

eczne i ekonomiczne (Baron-Pola czyk, 2006, s. 71–246; 2011, s. 15–142). Przy-

j te teoretyczne podstawy podkre laj  jedn  z mo liwych propozycji kszta towania 

i rozw  ania nauczycielskich kompetencji, dostrzegaj c  fundamenty nowoczesnego 

nauczania i uczenia si  w teorii kognitywistycznej i konstruktywistycznej (ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem perspektywy spo eczno-kulturowej), wskazuj c na jeden 

ze sposobów my lenia o formowaniu wiedzy – uczeniu si  o metodach i narz dziach 

ICT za po rednictwem ICT (Siemieniecki, 2010). Za o ono tak e, zgodnie z wytycz-

nymi koncepcji reß eksyjnego profesjonalizmu (reß eksyjnego nauczyciela zapropo-

nowanymi przez Donalda A. Schöna), e o powodzeniu profesjonalnego dzia ania 

decyduje nie tyle umiej tno  aplikacji wiedzy teoretycznej w praktyce, ile zdolno  

do szczególnego rodzaju reß eksji, reß eksji w dzia aniu i reß eksji nad dzia aniem 

(Schön, 1987; zob.: Go bniak, 2004, s. 201–203). Stanowisko teoretyczne wytycza-

j  za o enia pedagogiki krytycznej (Szkudlarek i liwerski, 2009; Szkudlarek, 2004, 

s. 363–377) w uj ciu postmodernistycznym (Melosik i Szkudlarek, 2010; Melosik, 

2004, s. 452–464).

Badania kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie wykorzystywania 

ICT zosta y osadzone w procedurze diagnostycznej (Gnitecki, 1996, s. 105), w któ-

rej zastosowano metod  sonda u diagnostycznego (Babbie, 2004, s. 268; Nowak, 

2007, s. 47) oraz dwie techniki: 1) ankiet  ukierunkowan  kwestionariuszem pyta  

(Pilch i Bauman, 2001, s. 96); 2) wywiad narracyjny ukierunkowany dyspozycjami 
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do rozmowy (Frankfort-Nachmias i Nachmias, 2001, s. 249, 612; Konarzewski, 2000, 

s. 117). Badania w a ciwe (rok 2011), obejmuj ce nauczycieli realizuj cych program 

23 ró nych przedmiotów nauczania, przeprowadzono we wszystkich zielonogór-

skich szko ach oraz wybranych placówkach województwa lubuskiego i województw 

o ciennych. Wywiadem obj to 40 osób – nauczycieli pracuj cych w Zielonej Górze 

(w rozmowach udzia  wzi li nauczyciele b d cy na czterech etapach kszta cenia: 

wybrano po 10 osób z ka dego typu placówki). Rozpowszechniono 2000 kwestiona-

riuszy ankiet, z czego otrzymano 1160 (58%) odpowiedzi zwrotnych. Zatem grup  

badawcz  (ca  prób ) stanowi 1160 nauczycieli realizuj cych program kszta cenia 

odpowiednio: 150 (12,9%) w nauczaniu pocz tkowym, 340 (29,3%) w szkole podsta-

wowej, 267 (23,0%) w gimnazjum, 276 (23,8%) w szkole ponadgimnazjalnej; oraz 

na dwóch etapach edukacyjnych – 93 (8,0%) w szkole podstawowej i gimnazjum, 34 

(2,9%) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W ród badanych osób zdecydowa-

n  wi kszo – 925 (79,7%) – stanowi y kobiety, zatem m czy ni to pi ta cz  ba-

danych – 235 (20,3%). Liczna grupa – a 852 (73,5%) nauczycieli – uzyska a wysoki 

poziom kwaliÞ kacji zawodowych, osi gaj c stopie  nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego.

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki, przyjmuj  posta  uogólnie , naj-

istotniejszych uwag i wniosków (szczegó owe analizy zawarto w: Baron-Pola czyk, 

2011, s. 177–340).

Wyniki bada

Analiza literatury przedmiotu i zgromadzonego materia u empirycznego (1160 na-

uczycieli) oraz zastosowane metody i techniki badawcze, w tym obliczenia z wyko-

rzystaniem metod statystycznych, s  podstaw  poni szych konkluzji.

Kompetencje informacyjne (1)

Poziom kompetencji informacyjnych nauczycieli w wi kszo ci (81,6%) mo na okre-

li  jako redni (po owa badanej grupy) lub wysoki (prawie trzecia cz  nauczycie-

li). wiadczy  to mo e o ogólnie dostatecznym i dobrym przygotowaniu nauczycieli 

do rozwi zywania zada  w zakresie operowania informacj . Ustalony stan kompe-

tencji mo na uzna  za zadowalaj cy i co najmniej wystarczaj cy, aby stosowa  no-

woczesne narz dzia (oczywi cie odpowiednio w ró nych zakresach) w rozwi zywa-

niu praktycznych zada  informacyjnych, takich jak: poszukiwanie, porz dkowanie, 

selekcjonowanie, przechowywanie, tworzenie i udost pnianie informacji cyfrowych. 

Nauczyciele, jak sami deklaruj , s  w stanie stosowa  wiadomo ci do osi gni cia 

wyniku (rozwi zania informacyjnego zadania) poprzez skuteczno  wykonywanych 

czynno ci (np. pozyskiwania, sortowania informacji), co z kolei w wi kszo ci mo e 

wyra a  si  trafno ci  i dok adno ci  wyniku, a dla wielu (9,8%) badanych uzyskane 

rezultaty mog  przybiera  nawet twórczy i innowacyjny charakter. Nie nale y jednak 

zapomina , e w ród cz stkowych kompetencji znalaz y si  obszary, które wymagaj  

szczególnej uwagi i dba o ci o podnoszenie ich na poziomy wy sze poprzez doskona-

lenie siebie i swojego warsztatu.
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Wykorzystywanie ICT (praktyczne dzia ania) (2)

Poziom korzystania przez nauczycieli z nowoczesnych metod i narz dzi ICT w wi k-

szo ci (83,2%) mo emy okre li  jako redni (dok adnie po owa badanych osób) lub 

wysoki (trzecia cz  analizowanej grupy). Zdiagnozowany stan jest zadowalaj cy, 

poniewa  prawie ca a zbiorowo  (97,5%) badanych nauczycieli oznajmia, e po-

dejmuje praktyczne dzia ania (oczywi cie zgodnie z reprezentowanym poziomem) 

na rzecz stosowania ICT w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cieszy, e na-

uczyciele wykazuj  du  aktywno  oraz wykorzystuj  sprz t teleinformatyczny, 

oprogramowanie, technologi  internetow  oraz multimedialne materia y dydaktycz-

ne do realizacji celów i zada  edukacyjnych. wiadczy  to mo e o ogólnie dostatecz-

nym i dobrym przygotowaniu nauczycieli do pos ugiwania si  ICT w pracy w asnej 

oraz w pracy dydaktycznej z uczniami.

Zwi zek mi dzy kompetencjami a wykorzystywaniem ICT. Czynniki 
ró nicuj ce (3)

Deklarowana samoocena kompetencji informacyjnych przek ada si  na podejmowa-

ne przez nauczycieli dzia ania na rzecz wdra ania ICT do edukacyjnej praktyki (ob-

raz rozk adu liczebno ci obu zmiennych przybiera podobny, zbli ony do normalnego, 

przebieg; tab. 1). Obliczenia statystyczne (z zastosowaniem testu niezale no ci chi-

-kwadrat oraz wspó czynnika korelacji Pearsona) (Nowaczyk, 1995, s. 98–105; Jusz-

czyk, 2004, s. 166–171) doprowadzi y do skonstruowania nast puj cych twierdze :

1. Poziom wykorzystywania nowoczesnych metod i narz dzi ICT przez nauczycieli 

jest zale ny od poziomu ich kompetencji informacyjnych (p = 1,5605E 244 < 

= 0,01; dla df = 9).

2. Pi dziesi t procent zmienno ci poziomu podejmowanych przez nauczycieli 

praktycznych dzia a  na rzecz wykorzystywania ICT daje si  przewidzie  na pod-

stawie zmienno ci poziomu kompetencji informacyjnych nauczycieli (r2 0,50).

3. Zwi zek korelacyjny pomi dzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczy-

cieli a praktycznym wykorzystywaniem przez nich instrumentów ICT jest wysoki 

(r 0,71); korelacja jest dodatnia (pozytywna) i wyra a jednokierunkowe zmiany 

w obu rozpatrywanych cechach.

4. Spo ród wielu analizowanych czynników ró nicuj cych, takie cechy jak:

 – p e  ( 2 = 59,06 > 2
( =0,01; df=3) 

= 11,34; p = 9,31737E-13),

 – wiek ( 2 = 41,41 > 2
( =0,01; df=15) 

= 30,58; p = 0,000276435),

 – sta  pracy w zawodzie nauczycielskim ( 2 = 46,45 > 2
( =0,01; df=21) 

= 38,93; 

p = 0,001112534),

 – poziom awansu zawodowego ( 2 = 22,58 > 2
( =0,01; df=9) 

= 21,67; 

p = 0,00721215),

 – nauczany przedmiot ( 2 = 140,98 > 2
( =0,01; df=27) 

= 46,96; p = 2,18324E-17),

 – miejsce ( rodowisko) pracy ( 2 = 32,75 > 2
( =0,01; df=12) 

= 26,22; p=0,001058156),

 – stopie  zainteresowania technik  ( 2 = 404,59 > 2
( =0,01; df=12) 

= 26,22; 

p = 4,02887E 79) i informatyk  ( 2 = 719,90 > 2
( =0,01; df=12) 

= 26,22; 

p = 2,4226E 146) jako dziedzinami wiedzy, wykaza y istotne ró nice staty-

styczne pomi dzy nimi a kompetencjami informacyjnymi i/lub wykorzystywa-

niem ICT (zob. wi cej: Baron-Pola czyk, 2013, s. 129–144).
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Tabela 1. Wykorzystywanie metod i narz dzi ICT w funkcji kompetencji informacyjnych

Poziom

Wykorzystywanie ICT

Razem(1)
bardzo 
niski

(2)
niski

(3)
redni

(4)
wysoki

(5)
bardzo 
wysoki

K
o
m

p
e
te

n
cj

e

in
fo

rm
a
cy

jn
e

(1) bardzo niski 6 3 0 0 0 9

(2) niski 9 49 28 3 0 89

(3) redni 11 32 465 78 0 586

(4) wysoki 2 5 81 252 21 361

(5) bardzo wysoki 1 1 6 52 55 115

Razem 29 90 580 385 76 1160

Infrastruktura teleinformatyczna (4)

Swobodny dost p do komputera i Internetu w swoich domach ma prawie ca a ba-

dana zbiorowo  (95,9%), w miejscu pracy za  zdecydowana wi kszo  (81,5%). Ni-

czym nieograniczony dost p do szkolnej pracowni komputerowej, by realizowa  tam 

zaj cia ze swojego przedmiotu, deklaruje ponad po owa (58,5%) badanych. W kon-

tek cie napotykanych trudno ci i ogranicze , w korzystaniu z wyposa enia (sprz tu 

i oprogramowania) sali komputerowej, zdecydowana wi kszo  nauczycieli wska-

zywa a na infrastruktur  teleinformatyczn  szko y i organizacj  pracy placówki – 

przedmiotowe przeszkody (przede wszystkim: pe ne obsadzenie pracowni zaj ciami 

z informatyki, niewystarczaj c  liczb  komputerów i pracowni w szkole, plan lekcji 

i rozk ad szkolnych zaj , du e liczebno ci klas). Pozostali (dziesi ta cz ) wskazy-

wali na przeszkody przyjmuj ce podmiotowy charakter, a przyczyn  pojawiaj cych 

si  problemów upatrywali g ównie w osobie informatyka (opiekunie pracowni), 

w sobie – indywidualnych w a ciwo ciach, niedostatecznym poziomie wiadomo ci 

i umiej tno ci, g bokim subiektywnym przekonaniu o braku konieczno ci stosowa-

nia ICT w nauczaniu swojej dziedziny lub jej bezu yteczno ci.

Wiedza, rozumienie, dzia ania i postawy nauczycieli wobec nowych 
trendów ICT (5)

Technologia cloud computing (5.1). Co szósty nauczyciel poinformowa , e zna poj -

cie cloud computing, to zaledwie 22 (1,9%) osoby stosuj  t  technologi  w praktyce za-

wodowej. Jedynie 14 nauczycieli potraÞ o poda  konkretne przyk ady stosowanych 

przez siebie narz dzi i technologicznych rozwi za , tak wi c mo na mie  uzasadnio-

ne w tpliwo ci co do wiarygodno ci tych deklaracji.

Motywy stosowania i niestosowania ICT (5.2). Zasadnicze powody, dla któ-

rych nauczyciele w swojej praktyce zawodowej wykorzystuj  ICT, tkwi  kolejno w: 

1) usprawnianiu i upraktycznianiu podejmowanych zawodowych dzia a  (korzy-

ciach dla nauczyciela); 2) du ych mo liwo ciach upraktyczniania i bardziej skutecz-

nego procesu nauczania i uczenia si  (proÞ tach dla nauczyciela i ucznia); 3) docenia-

niu ICT jako narz dzia, uniwersalnego i praktycznego instrumentu do ró norakich 

podejmowanych prac (w walorach cyfrowych narz dzi); 4) holistycznym spojrzeniu 

zarówno na usprawnianie profesjonalnych dzia a  nauczyciela, optymalizowanie 

procesu uczenia si  oraz docenianie technologii jako nowoczesnego, uniwersalnego 

i u ytecznego instrumentu wspomagaj cego ró norodne, zawodowe i  pozazawodowe 
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prace (w korzy ciach dla nauczyciela i ucznia oraz przymiotach ICT); 5) szerokich 

mo liwo ciach nowoczesnych technologii w stymulowaniu procesu uczenia si  

i we wspomaganiu uczniowskiego rozwoju (po ytkach dla ucznia); 6) uwarunkowa-

niach zewn trznych – konieczno ci, przymusie, nakazie czy obowi zku – i co za tym 

idzie w motywacji zewn trznej (wymogach czasów, wiata, pracy).

W ród podstawowych powodów, dla których nauczyciele w swojej praktyce za-

wodowej nie wykorzystuj  ICT, znajduj  si  argumenty odnajdywane w sferze przed-

miotowej i podmiotowej, ukazuj ce ograniczenia tkwi ce w: 1) braku odpowiednich 

warunków technicznych i organizacyjnych (z ym wyposa eniu i funkcjonowaniu 

placówki); 2) braku lub zbyt niskim poziomie kompetencji niezb dnych do korzy-

stania z ICT; 3) braku czasu (czasoch onnych dzia aniach zwi zanych z organizo-

waniem i realizowaniem zaj  wspomaganych komputerowo); 4) nieodczuwaniu 

potrzeby ledzenia i aplikowania do praktyki nowych trendów technologicznych; 

5) prze wiadczeniu, e ten problem i wymóg nie dotyczy nauczycieli.

Cz sto  korzystania z ICT (hierarchia wa no ci) (5.3). W ogólnym uj ciu hierar-

chii wa no ci, ustalonej wed ug cz sto ci korzystania przez nauczycieli z narz dzi ICT 

w wybranych obszarach dzia a , wida  wyra n  dominacj  trzech dziedzin. Wykorzy-

stywanie technik komputerowych w celu przygotowywania si  do zaj  dydaktycz-

nych – nauczyciele uznali za najwa niejsze dzia anie. Na drugim miejscu ulokowali 

stosowanie ICT w celu poszukiwania i kreowania cyfrowych informacji, ujawniaj c, 

e operowanie informacj  wed ug zainteresowa  w asnych jest dla nich bardzo wa -

ne. Na trzecim miejscu osadzili komunikacj  internetow , podkre laj c, e wykorzy-

stywanie poczty elektronicznej, list i grup dyskusyjnych, chatów czy komunikatorów 

jest dla nich wa ne. W dalszej kolejno ci (daleko mniej licznie) jako ma o wa ne, 

wybrano sp dzanie czasu wolnego przed komputerem i cyfrowe rodki rekreacji. Na-

uczyciele na ogó  nie wykorzystuj  instrumentów ICT, aby bawi  si  i gra . Kompute-

rowe gry s  dla nich ma o istotne, a dla wielu nawet w ogóle nie wa ne.

Osi gni cia i niepowodzenia na polu ICT (5.4). Analiza reß eksyjnej samooceny 

nauczycieli, w zakresie szczególnych w asnych osi gni  i pora ek w obszarze wy-

korzystywania ICT, ujawni a bardzo barwny i ekspresyjny obraz reprezentowanych 

kompetencji i przejawianych b d  nieprzejawianych, praktycznych dzia a  oraz usta-

li a, e niepowodzenia w wielu obszarach stanowi  zwierciadlane odbicie (w formie 

przecz cej, pejoratywnej) wyliczonych sukcesów. Najcz ciej, co trzeci badany, mówi  

o swoich sukcesach czy pora kach na polu wdro enia ICT do pracy dydaktycznej oraz 

projektowania, konstruowania i wykorzystywania multimedialnej prezentacji. Przy-

wi zuj c du  wag  do profesjonalnych zada  cz sto odwo ywano si  do osi gni  

i niepowodze  w sferze w asnego rozwoju, poziomu kompetencji (prawie czwarta 

cz ), ujawniaj c tym sposobem wiadomo  potrzeby permanentnego dokszta ca-

nia si  oraz samokszta cenia zawodowego w zakresie ICT. W dalszej kolejno ci zwra-

cano uwag  na dokonania i problemy o naturze technicznej, narz dziowej i wska-

zano na: tworzenie stron internetowych, jaki  jeden (wybrany, konkretny) program 

u ytkowy pakietu Microsoft OfÞ ce, aplikacje biurowe Microsoft OfÞ ce ujmowane ca-

o ciowo oraz oprogramowanie specjalistyczne. Wielu za swoje szczególne osi gni -

cia i niepowodzenia w obszarze wykorzystywania narz dzi ICT uwa a o operowanie 

informacj  i zaznacza o poziom reprezentowanych sprawno ci umo liwiaj cy b d  

utrudniaj cy skuteczne poszukiwanie informacji, zdobywanie danych w Internecie. 

W ród wyró niaj cych si  miar sukcesu i pora ek znalaz a si  samodzielno  i swo-
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boda (lub ich brak) w pos ugiwaniu si  narz dziami cyfrowymi. Wida  wyra nie, jak 

w zdaniach dotycz cych osi gni  przewa aj  spojrzenia o naturze pedagogicznej 

(uwzgl dniaj ce potrzeby edukacyjne uczniów, psychologiczne podstawy uczenia si  

wspomaganego ICT, nauczanie-uczenie si  o ICT i/lub za po rednictwem ICT) oraz 

aksjologicznej. Z kolei g osy opisuj ce niepowodzenia koncentruj  si  bardziej wokó  

problemów in ynieryjno-technicznych (dotycz cych oprogramowania, sprz tu tele-

informatycznego, technologii internetowych).

Dokszta canie si  i samokszta cenia w dziedzinie ICT (5.5). Wi kszo  w swoich 

planach rozwoju zawodowego uwzgl dnia poszerzanie wiadomo ci i umiej tno ci 

w zakresie wykorzystywania ICT. Powody, dla których nauczyciele planuj  dalszy 

rozwój kompetencji, maj  swoje ród a g ównie w wewn trznych odczuciach, oso-

bistych potrzebach rozw  ania si  (trzecia cz ) oraz wymiernych korzy ciach dla 

pracy dydaktyczno-wychowawczej (niespe na trzecia cz ). Co czwarta osoba argu-

mentuje swoje plany rozwojowe wyzwaniami XXI wieku, potrzebami wspó czesnego 

wiata i jego zmianami (uwarunkowaniami zewn trznymi). Dla niewielu przes ank  

planowania rozwoju jest dobra oferta narz dziowa ICT, walory techniczne i ergono-

miczne cyfrowych instrumentów albo jaki  zewn trzny wymóg, dyktat aplikowania 

narz dzi ICT do edukacyjnej praktyki.

W ród wielu ustalonych powodów, dla których nauczyciele nie planuj  poszerza-

nia swoich wiadomo ci i umiej tno ci, zdecydowanie dominuj  argumenty wskazu-

j ce na odpowiedni, w pe ni satysfakcjonuj cy, poziom reprezentowanych kompe-

tencji w zakresie ICT (co druga osoba) oraz brak czasu (co pi ty badany). Pozosta-

li wyliczaj : odmienne zamiary i cele zawodowe (g ównie odej cie na emerytur ), 

wcze niejsze uczestniczenie w jakie  zorganizowanej formie dokszta cania (udzia  

w szkoleniach, uko czenie kursów) oraz brak zainteresowa  dziedzin  ICT, rodków 

Þ nansowych, a nawet ch ci do nauki.

W celu podnoszenia kompetencji w asnych w zakresie stosowania ICT nauczy-

ciele najch tniej skorzystaliby z kursów i szkole , najlepiej krótkich i darmowych, 

w tym g ównie zorganizowanych przez ODN lub WDN (wi kszo  badanych), zaj  

warsztatowych i, co za tym idzie, praktycznych wicze  kszta tuj cych komputerowe 

umiej tno ci (co czwarta osoba) oraz ze wspó czesnych rodków cyfrowych – multi-

medialnych materia ów dydaktycznych i systemów zdalnego kszta cenia przez Inter-

net (co dziewi ty nauczyciel). Pozosta e wybory to kolejno: studia podyplomowe, sa-

mouctwo – samodzielne uczenie si  o ICT, wyjazdy studyjne (konferencje, seminaria, 

sympozja itp.), ród a papierowe (ksi ki, podr czniki, czasopisma itp.), korepetycje 

i konsultacje zapewniaj ce indywidualizacj  nauczania.

Oczekiwania w sferze wspierania podejmowanych dzia a  na rzecz stosowania 

ICT (5.6). Nauczyciele, w celu aktywniejszego stosowania ICT w swojej pracy, spo-

dziewaj  si  róde  wsparcia w naturalnym rodowisku zawodowego realizowania 

si . Oczekuj  pomocy: 1) sformalizowanej, profesjonalnej, zinstytucjonalizowanej – 

wiadczonej przez placówki oraz organy systemu o wiatowo-wychowawczego (szko-

, placówki doskonal ce takie jak ODN, WOM, CKU i uczelnie wy sze oraz MEN, 

wydawnictwa itd.); 2) pozaprofesjonalnej, niesformalizowanej i cz sto partnerskiej, 

obustronnej – wiadczonej przez grupy naturalne i poszczególne jednostki (nauczy-

ciela informatyki oraz innych wspó pracowników, rodzin , przyjació  itp.). Badani 

licz  na wsparcie o charakterze: 1) instrumentalnym i/lub poznawczym (ponad po-

owa badanych); oczekuj  konkretnej pomocy – udzielanej w formie instrukta u, 
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 opisu, obja nienia, pokazu czy demonstracji – w zakresie praktycznego wdra ania 

ICT do pracy dydaktyczno-wychowawczej; 2) materialnym (niespe na po owa); 

oczekuj  na przyk ad wiadomej pomocy rzeczowej i Þ nansowej (ze strony szko y 

i dyrekcji); bezpo redniego Þ zycznego dzia ania, wsparcia odgórnego i to wy cznie 

przedmiotowego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej szko y oraz pokrywa-

nia kosztów dokszta cania si  z ICT (od instytucji rz dowych); wsparcia narz dzio-

wego w postaci dostarczania gotowych materia ów dydaktycznych (od wydawnictw 

edukacyjnych). Warto doda , e co siódmy badany, odpowiadaj c „od nikogo” b d  

„od siebie”, w ogóle nie szuka pomocy wiadczonej przez innych, róde  wsparcia 

upatruje za  jedynie w sobie.

Interpretacja i dyskusja

Obj ci badaniami nauczyciele staraj  si  wype nia  rol  g ównego animatora procesu 

kszta cenia i realizowa  postulaty reformy edukacyjnej w kontek cie budowy spo e-

cze stwa informacyjnego. W poczuciu obowi zku profesjonalnego wykonywania po-

wierzonych im zawodowych zada  podejmuj  praktyczne dzia ania na rzecz apliko-

wania cyfrowych rodków. Wag  wype niania tych wymaga  odnajdujemy chocia by 

w ród powodów stosowania przez nauczycieli ICT. Dominuj  przede wszystkim ar-

gumenty odnajdywane w warstwie podmiotowej, szukaj ce proÞ tów dla nauczyciela 

i ucznia (czy to ujmowanych oddzielnie, jednopodmiotowo czy te  cznie, dwupod-

miotowo). Bazowe motywy przyjmuj  prakseologiczn  natur  i wskazuj  na uprak-

tycznianie, usprawnianie i prowadzenie procesu nauczania, uczenia si , b d  na-

uczania-uczenia si . Nauczyciele – przejawiaj c reß eksyjn  postaw  i dokonuj c 

profesjonalnego os du w asnych dzia a  na rzecz ICT – cz sto konstatuj , e warto 

si  trudzi  i dzia a  nie tylko dla siebie, ale i dla innych, dla w asnego (indywidual-

nego, nauczycielskiego) po ytku oraz dla korzy ci innych edukacyjnych podmiotów 

(uczniów, rodziców, nauczycieli). Dlatego te , pod presj  profesjonalnego wype nia-

nia roli, nauczyciele o wiele ch tniej dziel  si  swoimi przemy leniami, kiedy podej-

muj  wdro eniowe dzia ania oraz zdobyli ju  jakie  do wiadczenia, sukcesy. Z rado-

ci  i atwo ci  mówi  o swoich pracach i osi gni ciach, z trudno ci  i zaniepokoje-

niem o braku aktywno ci i niepowodzeniach na polu aplikowania narz dzi i metod 

ICT. Warto doda , e nauczyciele, oceniaj c swoje dzia ania, wskazywali na sukcesy 

i pora ki zarówno o charakterze instrumentalnym (in ynieryjno-technicznym, peda-

gogicznym), jak i kierunkowym (aksjologicznym). Przy czym w reß eksjach nad osi -

gni ciami przewa aj  spojrzenia o naturze pedagogicznej oraz aksjologicznej, a nad 

niepowodzeniami dominuj  problemy in ynieryjno-techniczne. Jest to oczywiste, 

poniewa  trudno o namys , spostrze enia co do praktycznego wykorzystywania ICT 

bez uprzedniego opanowania tych instrumentów. Badani o tym wiedz  i zdaj  sobie 

spraw , jakie stawiane s  przed nimi wymagania oraz jak u yteczna mo e by  no-

woczesna technologia. Podawane przez nich miary sukcesów i pora ek jednocze nie 

zdradzaj , e s  wiadomi, i  nowoczesne narz dzia i metody ICT staj  si  coraz po-

wszedniejsze, wdzieraj  si  do szkó  i nie ma przed nimi odwrotu. Prócz tego, co naj-

wa niejsze, uzewn trznia si  rozumienie nauczycieli, e w zakres kompetencyjnych 

wymaga  wchodz  nie tylko umiej tno ci wykorzystywania ICT (instrumentalne), 

ale i krytycznej analizy i os du w asnego dzia ania (kierunkowe).
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By  nauczycielem w czasie zmian, w ponowoczesnym wiecie, to nie lada wy-

zwanie. wiadczy o tym chocia by wielo  podejmowanych dyskusji na temat sensu 

i perspektyw pracy wychowawczej, w czasach gdy sytuacja wychowania jako takie-

go sprawia wra enie coraz bardziej chaotycznej i staje si  coraz trudniejsza (Speck, 

2005, s. 12). Nauczyciel musi pami ta , e w my l pedagogiki postmodernizmu nie 

powinien zmierza  ku temu, by pi kniej uczy , ale by „bada , jak asymilowane s  

oÞ cjalnie oferowane tre ci kszta cenia, które mechanizmy i motywy w toku uczenia 

si  w szkole s  najskuteczniejsze oraz by odkrywa , jak praktycznie kszta tuj  si  

nastawienia i spostrze enia, jakie informacje wyzwalaj  w nas zaufanie, na jakich 

kana ach przekazywane s  na co dzie  maksymy ycia” ( liwerski, 2004, s. 369). 

Zatem bycie nauczycielem jest równowa ne z aktywno ci  poznawcz  i trwaj cym 

przez ca  karier  rozwojem zawodowym. Rozwój, tak e w sferze ICT, ma znacze-

nie dla ycia osobistego i zawodowego nauczycieli, a tak e dla polityki edukacyjnej 

i otoczenia szkolnego, w którym pracuj  (Day, 2004, s. 17). Równie  grupa badanych 

nauczycieli przejawia pe ne przekonanie, e permanentny rozwój zawodowy jest 

konieczny, by dotrzyma  kroku szybkim przemianom ICT. Badani staraj  si  spro-

sta  tym wyzwaniom i planuj  dokonywanie rewizji i uaktualnianie w asnej wiedzy 

i umiej tno ci z nowych technologii, buduj c w asn  wizj  dobrego nauczania wspo-

maganego cyfrowymi narz dziami poznawczymi. Cieszy, e powody planowania 

podnoszenia poziomu kompetencji wykorzystywania ICT cz sto wiadcz  o motywa-

cji wewn trznej i aktywno ci maj cej swoje ród a w zainteresowaniach. Niemniej 

jednak w polu nauczycielskich zainteresowa  le y bardziej profesjonalne wykony-

wanie zawodu ni  zachwyt nowoczesn  technologi . Równie cz sto motywy podno-

szenia kompetencji z ICT maj  swoje podstawy w uwarunkowaniach zewn trznych. 

To przede wszystkim technologiczny post p oraz wymogi wdra ania cyfrowych na-

rz dzi do edukacji wymuszaj  anga owanie si  nauczycieli w planowanie dalszego 

rozwoju, czyni c z tego zawodowy obowi zek. Niepokoi  mo e, e dla wielu (ponad 

po owy nieuwzgl dniaj cych w swoich planach rozwoju z ICT) usprawiedliwieniem 

braku aktywno ci jest pe na satysfakcja ze stanu wiedzy (bez dodawania „aktual-

nej”). Nauczyciele ci, nie poddaj c swoich wiadomo ci i sprawno ci krytycznej sys-

tematycznej samoocenie, w konsekwencji nie odczuwaj c potrzeb poznawczych, nie 

b d  uzupe nia  kompetencyjnych braków. Zdecydowanie przedk adaj  zorganizo-

wane i ukierunkowane formy dokszta cania nad inicjatyw  w asn  i ró ne formy 

indywidualnego samokszta cenia. Rozwój w asnych kompetencji w sposób automa-

tyczny kojarz  z udzia em w kursach, szkoleniach, czy warsztatach, nie doceniaj c, 

a nawet nie widz c, szerokich mo liwo ci samodzielnego zdobywania wiadomo ci 

i sprawno ci praktycznych z dziedziny ICT.

W dzisiejszym spo ecze stwie, którego struktura ci gle si  ró nicuje i którego 

wiedza wci  ro nie, gwa townie wzrasta zapotrzebowanie na orientacj , wiedz , 

pomoc w dzia aniu i podejmowaniu decyzji (Retter, 2005, s. 296). Takie oczekiwa-

nia, wspierania kompetencji w zakresie rozwi zywania problemów natraÞ anych 

w wiecie elektronicznych narz dzi, zdradza grupa badanych nauczycieli. Wdra aj c 

nowe trendy ICT do zawodowej praktyki, badani w zdecydowanej wi kszo ci szu-

kaj  wsparcia spo ecznego i s  przekonani, e interakcje mi dzyludzkie, zachodz ce 

w ró nych uk adach i relacjach w naturalnym rodowisku pracy – wspomog  ich 

aktywno  i twórczo . Jednak cz sto przejawiaj  postaw  roszczeniow , pragn  

bardziej by  biorc  ni  dawc  wsparcia – o wiele cz ciej mówi  o otrzymaniu ni  
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wymianie instrumentalnej, informacyjnej i materialnej. Niepokoi  mo e to, e na-

uczyciele w swoich reß eksjach pom  aj  wielk  rol  i si  oddzia ywania, wsparcia 

o charakterze emocjonalnym i, co za tym idzie, niedoceniaj  ich. Badani nie pami ta-

j  o naturalnych sieciach wsparcia opartych na bliskich relacjach i wymianie emocjo-

nalnej, które mog  pozytywnie i skutecznie wp ywa  na samoocen  oraz motywowa  

do podejmowania dzia a  na rzecz wykorzystywania ICT. Pewne niebezpiecze stwo 

kryje si  równie  w tym, e nauczyciele spodziewaj  si  pomocy systematycznej 

i nieustannej (sta ego i wysokiego poziom wsparcia), która mo e zaowocowa  utrat  

zdolno ci do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach nowych (problemowych) 

napotykanych w cyfrowej przestrzeni, a nawet uzale nieniem od pomocy w tym za-

kresie. Wówczas trudno doszukiwa  si  podstaw samorozwoju i przes anek wyra nej 

wizji ustawicznego podnoszenia kompetencji informacyjnych z ICT.

Porównuj c uzyskany obraz z wynikami bada  empirycznych przeprowadzo-

nych w 2004 roku (por. Baron-Pola czyk, 2007), mo na zauwa y  dynamik  roz-

patrywanego zjawiska. Najwi kszy post p wida  w przedmiotowych uwarunkowa-

niach – wyposa eniu szkó  w sprz t teleinformatyczny oraz w dost pie do komputera 

i Internetu (por. z wynikami bada  empirycznych ustalaj cych infrastruktur  tele-

informatyczn  szkó , zob.: tam e, s. 136–151). W wietle warunków materialnych 

i organizacyjnych, z jakimi spotykaj  si  nauczyciele, efektywne nauczanie wspoma-

gane cyfrowymi rodkami w rzeczywisto ci szkolnej staje si  coraz atwiejsze. Zreszt  

i sami nauczyciele zdaj  sobie spraw , e cyfrowa reforma, zgodnie ze wiatowymi 

tendencjami, wkracza szerokim frontem do polskich szkó . Infrastruktura teleinfor-

matyczna ulega sta ej poprawie i dla wielu (ponad po owy badanych) nie mo e by  

ju  wymówk , usprawiedliwieniem braku aktywno ci. Daje si  zauwa y  niewielki 

wzrost poziomu kompetencji informacyjnych oraz wyra n  popraw  poziomu prze-

jawianych dzia a . (Ten niewielki wzrost – ujawniony w wyniku porównania z roz-

k adem liczebno ci u rednionych kompetencji informacyjnych – jest konsekwencj  

wcze niejszego badania wy cznie nauczycieli informatyki i techniki, którzy z za o-

enia, z racji nauczanego przedmiotu, powinni reprezentowa  zdecydowanie wy szy 

kompetencyjny poziom. Rzeczywisty wzrost jest znacznie wy szy – wystarczy cho-

cia by zwróci  uwag  na uzyskane wyniki dla nauczycieli techniki, które mo emy 

bezpo rednio porówna  z analizowanymi obecnie badaniami, zob.: tam e, s. 210, 

213, 220–221.) W konsekwencji mo emy dzi  mówi  o odzwierciedlaniu poziomu 

kompetencji informacyjnych nauczycieli (co prawda tylko deklarowanych) w dzia-

aniach przejawianych przez nich w praktyce (wcze niej ustalono, e deklarowana 

samoocena kompetencji nie przek ada si  w sposób prosty na podejmowane przez 

nauczycieli praktyczne dzia ania, zob.: tam e, s. 217, 221). Wzros a tak e warto  

zwi zku korelacyjnego pomi dzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczy-

cieli a wykorzystywaniem przez nich cyfrowych instrumentów – z umiarkowanego 

do wysokiego (wspó czynnik korelacji Pearsona dla warto ci rednich wynosi  0,46, 

zob.: tam e, s. 206). Potwierdzony zosta  tak e fakt, i  nauczyciele wysoko ceni  

multimedialne materia y dydaktyczne, jednak w swojej pracy zawodowej, mo na 

powiedzie  bez zmian, o wiele ch tniej i cz ciej stosuj  gotowe, dost pne na rynku 

edukacyjnym, materia y ni  projektuj  i konstruuj  w asne – autorskie (por. tam e, 

s. 156–159, 176). Doceniaj  nowoczesne technologie internetowe jako niezast pione 

i niewyczerpane ród o wiedzy i przedk adaj  u ytkowanie prac innych osób nad sa-

modzielne tworzenie materia ów i publikowanie ich w sieci (por. tam e, s. 174–177, 
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215). Operowanie informacj  wed ug zainteresowa  w asnych jest dla nich bardzo 

wa ne, ale w podejmowanych dzia aniach nauczyciele reprezentuj  raczej biern  po-

staw  u ytkownika Internetu, przedk adaj c proces pozyskiwania danych nad pro-

ces kreowania i udost pniania informacji. Nauczyciele d  do uczestnictwa w spo-

eczno ci sieciowej, ale ich pasywna postawa pozostaje w sprzeczno ci z ide  kultury 

darów (Castells, 2010), pracy grupowej i pos annictwa zawodowego.

Realizacja zada  zawodowych wspomaganych ICT wymaga od nauczycieli sta ej 

inwencji, aktywno ci i operatywno ci. Mimo e badani dok adaj  wszelkich stara , 

aby w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywa  elektroniczne instrumenty, 

to i tak nie mog  nad y  za galopuj c  technik . Najnowsze technologiczne rozwi -

zania wcale nie s  popularne w ród nauczycieli. Badani w zdecydowanej wi kszo ci 

nie przejawiaj  zainteresowania nowymi trendami ICT i nie wdra aj  do praktyki naj-

nowocze niejszych form pracy oferowanych na przyk ad przez technologi  cloud com-

puting. Nie ledz  rozwoju ICT i szybko zmieniaj cej si  oferty rynkowej i, co za tym 

idzie, nie dokonuj  jako ciowej oceny nowych metod i narz dzi ICT. Zatem, opieraj  

si  na starych, wypróbowanych i utartych technologiach. Wydaje si , e badana grupa 

nauczycieli to osoby w niewielkim stopniu twórcze w sposobie ujmowania i wdra ania 

ICT. Mog  jednak doskonali  si , pracowa  nad sob , aby rozpozna  w sobie i u wiado-

mi  w asne zdolno ci rozwojowe oraz przekonania co do po danych warto ci i celów 

zwi zanych z w asn  osob , w ró nych relacjach ze wiatem ICT. W chwili, kiedy u ba-

danej grupy nauczycieli nast pi to u wiadomienie, rozpocznie si  prawdziwie twórcza 

i nowatorska praca, uwzgl dniaj ca multimedialne strategie nauczania z wykorzysta-

niem cyfrowych mediów. A co najwa niejsze, kompetencje nauczyciela b d  mog y 

by  doskonalone w procesie ca o yciowych i otwartych czynników samokszta c cych.

Istotnym czynnikiem, warunkuj cym przejawianie aktywnej postawy na polu 

aplikowania cyfrowych narz dzi do dydaktyczno-wychowawczych zada , jest (jak 

wykaza y badania) odpowiedni poziom kompetencji i, co za tym idzie (szczególnie 

w wietle technologicznego post pu), permanentny rozwój zawodowy w celu po-

szerzania wiadomo ci i umiej tno ci o nowe trendy ICT. Aby okre li  podstawy kre-

owania nauczycielskich dyspozycji (w odniesieniu do celów teoretycznych), nale y 

przywo a  strukturalny model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzysty-

wania ICT (Baron-Pola czyk, 2011, s. 84–92), wskazuj cy na konieczno  uwzgl d-

niania sfery instrumentalnej (in ynieryjno-technicznej i pedagogicznej) oraz kie-

runkowej (aksjologicznej i optymalizacji ekonomicznej). Dostrzegaj c fundamenty 

nowoczesnego nauczania i uczenia si  w teorii konstruktywistycznej i kognitywi-

stycznej, wskazano na jeden ze sposobów my lenia o formowaniu wiedzy – uczeniu 

si  o metodach i narz dziach ICT za po rednictwem ICT. Zaproponowane za o e-

nia programowe przedmiotu komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego 

(Baron-Pola czyk, 2011, s. 38–43) mog  wytycza  kierunki kszta cenia i dokszta -

cania nauczycieli w zakresie wykorzystywania cyfrowych narz dzi. Wskazane jest, 

aby nauczyciele, doskonal c siebie i swój warsztat pracy, traktowali komputer jako 

narz dzie poznawcze kszta tuj ce umiej tno ci kognitywne, wspomagaj ce proces 

my lenia i konstruowania wiedzy o wiecie ICT. Konieczne jest, by nauczyciele roz-

w  ali swój potencja  twórczy, reß eksyjne podej cie do podejmowanych praktycznych 

prac, krytyczny stosunek do siebie (do poziomu reprezentowanych kompetencji 

i przejawianych dzia a ), innych (do nauczycieli, uczniów, rodziców i ich oczekiwa ) 

oraz rodowiska ICT (do nowych technologicznych trendów). Nale a oby równie  
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wzbudza  zainteresowania nauczycieli rol  dialogu w uczeniu si  oraz wspó prac , 

wspó dzia aniem, wspó zale no ci . W my l konstruktywistycznej strategii rozwoju 

pedagogiki oraz w wietle uzyskanych wyników bada  i ich znaczenia dla praktyki, 

wskazane jest przede wszystkim, aby podejmowa  dzia ania na rzecz podnoszenia 

kwaliÞ kacji nauczycieli. W prowadzonych pracach o wiatowych nale a oby zwróci  

uwag  nie tyle na stron  techniczn  zwi zan  z wyposa eniem teleinformatycznym 

placówek, ile na potencja  w formie kompetencji informacyjnych nauczycieli i ich 

gotowo  mentaln  (kulturow ) do nowego kszta cenia w szkole, to jest do modelu 

nauczania uwzgl dniaj cego w swej strategii metody i narz dzia ICT.

W poszukiwaniu form pomocy w uczeniu si  nauczycieli podkre li  nale y szcze-

góln  rol  i znaczenie Internetu. Sie  internetowa i moderowane edukacyjne serwisy 

WWW mog  stanowi  jedn  z mo liwo ci wspomagania procesu samokszta cenia. 

Dlatego te  motywowanie nauczycieli do wykorzystywania tego medium (wcale nie 

cz sto dostrzeganego przez badanych) i w asnych kompetencji mo e przynie  du y 

edukacyjny po ytek. (W celu uzyskania, uzupe nienia lub doskonalenia kompetencji 

w zakresie stosowania ICT, ze wspó czesnych rodków cyfrowych – multimedialnych 

materia ów dydaktycznych i systemów zdalnego kszta cenia przez Internet, skorzy-

sta oby 66 (11,7%) badanych, zob.: Baron-Pola czyk, 2011, s. 300–302.)

Wykorzystywanie cyfrowych instrumentów i pod anie za nowymi trendami ICT 

cz sto zmusza nauczycieli do podejmowania dzia a  o charakterze twórczym i nie-

standardowym, co mo e sta  si  ród em edukacyjnych innowacji. Dlatego, zmierza-

j c ku nauczycielskiemu profesjonalizmowi (Czerepaniak-Walczak, 1997; Go bniak, 

1998; Kwiatkowska, 1997), szczególnego znaczenia nabiera reß eksyjne i krytyczne po-

dej cie do podejmowanych dzia a – namys  przed, w trakcie i po stosowaniu instru-

mentów ICT w edukacyjnej praktyce. Bior c aktywny i systematyczny udzia  w roz-

wi zywaniu informacyjnych problemów, nauczyciele maj  sposobno  ustawicznego 

konstruowania i rekonstruowania wiedzy o wiecie ICT. Korzystanie z nowoczesnych 

róde  informacji, w praktycznym wype nianiu dydaktyczno-wychowawczych zada  

nacechowane powinno by  eksperymentowaniem, a nawet improwizowaniem. Wy-

my lanie, ulepszanie i wielokrotne testowanie ró nych rozwi za  umo liwi nauczy-

cielom modyÞ kowanie zakresu wiedzy, rozumienia i stosowania wspó czesnych me-

diów oraz odnajdywanie w asnego kierunku profesjonalnego rozwoju.

Podsumowanie

Odwo uj c si  do ustalonych danych oraz wysuni tych metodologicznych przewidy-

wa  o charakterze ogólnym, mo emy stwierdzi , e reprezentowany przez nauczy-

cieli zasób wiadomo ci i umiej tno ci w wi kszo ci mo na okre li  jako wystarcza-

j cy do korzystania z nowoczesnych róde  informacji (co znajduje potwierdzenie 

tak e w raporcie Survey of Schools: ICT in Education, 2013). Rozumienie nowych tren-

dów ICT, uzewn trzniane w nauczycielskich przemy leniach poprzez ich interpreta-

cj  i ekstrapolacj , umo liwia stosowanie cyfrowych narz dzi bez wi kszych proble-

mów. Zatem cieszy  mo e, e ustalony, ze standardowej perspektywy zadowalaj cy, 

stan kompetencji informacyjnych nauczycieli ma swoje bezpo rednie odzwierciedle-

nie w podejmowanych przez nich praktycznych dzia aniach na rzecz wdra ania ICT 

w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Istnieje wyra ny zwi zek (korelacja: wysoka, pozytywna) mi dzy poziomem kom-

petencji informacyjnych (wynikami sfery poznawczej nauczycielskich osi gni ) 

a poziomem wykorzystywania nowoczesnych narz dzi ICT (adekwatnymi zachowa-

niami w dziedzinie praktycznej). Skoro po ow  wariancji jednej zmiennej (stosowanie 

ICT) mo na przewidzie  na podstawie wariancji drugiej zmiennej (nauczycielskich 

kompetencji), to mo emy mówi  ju  o znacz cej sile zwi zku, wysokiej korelacji mi -

dzy podejmowanymi przez nauczycieli praktycznymi dzia aniami a reprezentowanym 

poziomem wiadomo ci i umiej tno ci. Od tego, czy i na ile nauczyciele opanowali 

nowoczesne ród a informacji i rozwi zywanie zada  informacyjnych (poszukiwanie, 

porz dkowanie, selekcjonowanie, przechowywanie, tworzenie i udost pnianie infor-

macji cyfrowych), zale y, czy i w jakim zakresie w praktyce zawodowej b d  wdra ali 

nowoczesne narz dzia ICT, to jest stosowali sprz t teleinformatyczny, oprogramowa-

nie, technologie internetowe, multimedialne materia y dydaktyczne.

Zdiagnozowany stan infrastruktury teleinformatycznej, zapewniaj cy wi kszo-

ci swobodny dost p do komputera i Internetu (w domu 95,9%, w pracy 81,5%), 

daje techniczne i praktyczne mo liwo ci, by ka dy nauczyciel (cz onek globalnego, 

nieustannie rozw  aj cego si , wiata ICT) uczestniczy  w procesie permanentnej 

i otwartej edukacji. Nauczyciele co prawda sk aniaj  si  ku spo eczno ci sieciowej, 

ale ich pasywna postawa pozostaje w sprzeczno ci z kultur  darów, ide  pracy grupo-

wej i misj  nauczycielskiej dzia alno ci. Reprezentuj c biern  postaw  u ytkownika 

Internetu, przedk adaj  proces pozyskiwania danych nad proces kreowania i udo-

st pniania informacji.

Nawi zuj c do modelowego uj cia kompetencji informacyjnych w zakresie wyko-

rzystywania ICT i nadanych metaforycznych poj  „chmura” i „silos” (zob.: Baron-

-Pola czyk, 2011, s. 331–337), w bardzo ogólnym uj ciu mo na stwierdzi , e badani 

nauczyciele niejako instrumentalnie (z perspektywy kompetencji in ynieryjno-tech-

nicznych i pedagogicznych) mog  ju  egzystowa  w chmurze, ale ich cechy kierunko-

we (aksjologiczne, g ównie sfery spo ecznej oraz obejmuj cej dokszta canie si  i samo-

kszta cenie) ograniczaj  pe ne funkcjonowanie w erze ICT i uczestnictwo w cyfrowej 

kulturze, osadzaj c ich raczej w silosie. Ogranicze  w pe nym i twórczym egzystowa-

niu w chmurze, otwartej i ustawicznej edukacji, nale y doszukiwa  si  w przejawia-

nych postawach ods aniaj cych niedoci gni cia nauczycieli w obszarze wiadomo ci 

potrzeby i skutków w asnego dzia ania w zakresie stosowania i projektowania narz dzi 

ICT oraz w sferze przyjmowania odpowiedzialno ci za skutki w asnego zachowania 

si  w zakresie wdra ania do zawodowej praktyki nowych technologicznych trendów.

Nale y podkre li , e ICT w edukacji jest tylko jednym z elementów szerszego 

poznania. Jest narz dziem, które jak ka da technologia w historii cywilizacji s u y 

jedynie kreowaniu rodków dydaktycznych na miar  swoich czasów. Jakie b d  to 

rodki i jakie b d  efekty ich stosowania zale y przede wszystkim od nauczycieli – 

ich m dro ci przejawianej w pog bionej reß eksji nad edukacyjnymi zastosowaniami 

nowych trendów ICT.

Przypisy

1 Praca napisana na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Chmura czy silos? Nauczyciele wobec 

nowych trendów ICT”.
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Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z bada )

W artykule podj to problem kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie wykorzystywania 

metod i narz dzi ICT w kontek cie nowych trendów technologicznych i towarzysz cym im prze-

mianom cywilizacyjnym. W badaniach – diagnostyczno-korelacyjnych, ilo ciowo-jako ciowych – 

zastosowano metod  sonda u diagnostycznego (ankiet  i wywiad) oraz metody statystyczne. Zba-

dano 1160 nauczycieli i ustalono, e: 1) poziom kompetencji informacyjnych w wi kszo ci mo na 

okre li  jako zadowalaj cy (w wietle standardów wystarczaj cy) do podejmowania dzia a  na rzecz 

wdra ania ICT do zawodowej praktyki; 2) istnieje wyra ny zwi zek (korelacja: wysoka, pozytyw-

na – r 0,71) pomi dzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie operowa-

nia informacj  a poziomem wykorzystywania przez nich narz dzi ICT; 3) infrastruktura teleinfor-

matyczna zapewnia zdecydowanej wi kszo ci (95,9%) swobodny dost p do komputera i Internetu; 

4) ogranicze  w pe nym i twórczym egzystowaniu w wiecie ICT, otwartej i permanentnej edukacji, 

nale y doszukiwa  si  w przejawianych postawach ujawniaj cych niedoci gni cia nauczycieli w sfe-

rze: a) wiadomo ci potrzeby i skutków w asnego dzia ania w zakresie stosowania i projektowania 

narz dzi ICT; b) przyjmowania odpowiedzialno ci za skutki w asnego zachowania si  w zakresie 

wdra ania nowych trendów ICT.

S owa kluczowe: pedagogika medialna, badania diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje infor-

macyjne nauczyciela, wykorzystywanie metod i narz dzi ICT

Teachers against New Trends of ICT (Research Report)

The article presents the problem of teachers’ information competence in the area of application 

of ICT methods and tools in the context of new trends in technology and the accompanying civiliza-

tional transformations. During diagnostic-correlative research of quantitative/qualitative character, 

the method of diagnostic survey was applied (poll and narrative interview) and statistical methods. 

The sample of 1160 teachers were examined and determined that: 1) represented by the respondents 

level of competence in the majority can be described as satisfactory (in the light of standards – suf-

Þ cient) to undertake activities for the implementation of ICT in professional practice; 2) there ex-

ists a distinct connection (correlation: high, positive – r 0,71) between the level of information 

competence in the Þ eld of information handling and the level of application of modern ICT tools; 

3) ICT infrastructure provides the vast majority (95.9%) of teachers easy access to computers and 

the Internet; 4) The restrictions in all-inclusive and creative existence in the ICT world, in open and 

long-lasting education, can be found in the expression of the attitudes which reveal teachers’ short-

comings in the Þ elds of: 1) awareness of the need and consequences of their activities in the use 

and design of ICT tools, and 2) assuming responsibility for the consequences of their own behaviour 

in the area of implementation of new technological trends in their professional practice.

Keywords: media pedagogy, diagnostic and correlative research, teachers’ information compe-

tence, utilisation of ICT methods and tools


