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RzeczywistoĂÊ cyfrowej ery stawia nauczycielom coraz to inne ibwyĝsze wymagania
zorientowane nabksztaïtowanie okreĂlonych obszarów kompetencji informacyjnych,
wytyczajÈc kierunki profesjonalnego rozwoju, wb tym takĝe wb obszarze aplikowania nowych trendów ICT (Information and Communication Technology) dobedukacyjnej
praktyki. Odbwspóïczesnego nauczyciela oczekuje siÚ, aby podejmowane zadania zawodowe (przedmiotowo-dydaktyczne ibopiekuñczo-wychowawcze) byïy wspomagane ICT. Dlatego teĝ zasadniczy cel badañ (ibco zabtym idzie, gïówny problem, nabrozwiÈzaniu którego skupiono uwagÚ) dotyczyï ustalenia kompetencji informacyjnych
nauczycieli wbzakresie wykorzystywania metod ibnarzÚdzi ICT wbkontekĂcie nowych
trendów technologicznych ibtowarzyszÈcym im przemianom cywilizacyjnym. PodjÚto próbÚ ustalenia wiedzy, rozumienia, dziaïañ ibpostaw nauczycieli przejawianych
wbreßeksyjnym podejĂciu dobICT. Wyniki pozwalajÈ okreĂliÊ Ărodowisko edukacyjne
aktywnoĂci nauczycieli wbponowoczesnym Ăwiecie implikowane gwaïtownym technologicznym rozwojem.

Zaïoĝenia badawcze
Zb perspektywy metodologii badañ pedagogicznych nab etapie konceptualnym projektu zaïoĝono, ĝe podjÚta dziaïalnoĂÊ bÚdzie miaïa postaÊ badañ diagnostyczno-korelacyjnych (Ferguson ib Takane, 2003, s.b 33) ob charakterze iloĂciowo-jakoĂciowym
(Dróĝka, 2010, s.b125), osadzonych gïównie wbpedeutologii ibpedagogice medialnej.
Gïówny problem badawczybzïoĝony jest zbpiÚciu problemów szczególnych (czterech diagnostycznych ibjednego obcharakterze zaleĝnoĂciowym). Pierwsze pytanie-problem wiÈĝe siÚ zbrozpoznaniem poziomu kompetencji informacyjnych nauczycieli wbzakresie operowania informacjÈ, drugieb– zbrozpoznaniem poziomu korzystania przez nauczycieli zbnowoczesnych narzÚdzi ICT, trzecieb– zbustaleniem zwiÈzku
pomiÚdzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli abwykorzystywaniem
przez nich wbpraktyce zawodowej narzÚdzi ICT oraz okreĂleniem czynników róĝnicujÈcych te zwiÈzki, czwarteb– zbokreĂleniem infrastruktury teleinformatycznej, piÈteb– zbrozpoznaniem zakresu wiedzy, rozumienia ibstosowania przez nauczycieli nowych trendów ICT oraz reßeksji nauczycieli nad podejmowanymi (bÈdě niepodejmowanymi) praktycznymi dziaïaniami wbdziedzinie stosowania ICT. KoncentrujÈc siÚ
nabczynnikach motywujÈcych dobpodejmowania dziaïañ, problemy ukierunkowaïy
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opisanie, wyjaĂnienie ib interpretacjÚ nauczycielskich przemyĂleñ dotyczÈcych: powodów ibargumentów, dla których wbswojej praktyce zawodowej wykorzystujÈ (lub
nie wykorzystujÈ) narzÚdzia ICT; szczególnych osiÈgniÚÊ ibniepowodzeñ wbobszarze
aplikowania ICT; pobudek ib racji, dla których planujÈ (czyb teĝ nie planujÈ) dalszy
rozwój zawodowy oraz oczekiwañ co dobform ibtechnik ksztaïcenia (samoksztaïcenia) wbcelu poszerzania swoich wiadomoĂci ibumiejÚtnoĂci wbzakresie wykorzystywania ICT wbedukacji oraz oczekiwañ co dobich wspierania wbcelu aktywniejszego
stosowania ICT wbpracy. PiÈty problem nawiÈzuje dobwczeĂniej nakreĂlonej koncepcji
(teoretycznego modelu kompetencji informatycznych wb zakresie wykorzystywania
ICT, wyodrÚbniajÈcego sferÚ instrumentalnÈ ib kierunkowÈ, okreĂlajÈcego wb sumie
trzynaĂcie obszarów kompetencyjnych)b– uwzglÚdniajÈcej wbobszarze inĝynieryjno-technicznym „nowe trendy wbrozwoju ICT” (Baron-Polañczyk, 2011, s.b84–92).
OpracowujÈc koncepcjÚ kompetencji informacyjnych wbzakresie wykorzystywania narzÚdzi ibmetod ICT, uwzglÚdniono: 1) zaïoĝenia teoretyczne dotyczÈce deÞnicji ibstruktury pojÚcia kompetencji (przyjÚte za: Czerepaniak-Walczak, 2006, s.b129);
2)b standardy kompetencji zawodowych nauczycieli okreĂlone poprzez wymagania
wb zakresie ksztaïcenia przygotowujÈcego dob wykonywania zawodu nauczyciela;
3)bstandardy przygotowania nauczycieli wbzakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej ibinformatyki, które dotyczÈ kaĝdego wspóïczesnego nauczyciela pracujÈcego nabdowolnym etapie ksztaïcenia oraz wytyczne zawarte wbprojektach nabrzecz
alfabetyzacji informacyjnej: UNESCOb – ICT Competency Standards for Teachers,
American Association of School Libraries, Association of Educational Communications and Technology, Society of College, National and University Librariesb– ThebSeven Pillars of Information Literacy, Chartered Institute of Library and Information
Professionals; 4) podstawy teoretyczne dotyczÈce wykorzystywania nowych trendów
ICTb– wskazania inĝynieryjno-techniczne, pedagogiczne oraz etyczne, prawne, spoïeczne ib ekonomiczne (Baron-Polañczyk, 2006, s.b 71–246; 2011, s.b 15–142). PrzyjÚte teoretyczne podstawy podkreĂlajÈ jednÈ zbmoĝliwych propozycji ksztaïtowania
ibrozwġania nauczycielskich kompetencji, dostrzegajÈcÈ fundamenty nowoczesnego
nauczania ibuczenia siÚ wbteorii kognitywistycznej ibkonstruktywistycznej (zebszczególnym uwzglÚdnieniem perspektywy spoïeczno-kulturowej), wskazujÈc nab jeden
zebsposobów myĂlenia obformowaniu wiedzyb– uczeniu siÚ obmetodach ibnarzÚdziach
ICT zabpoĂrednictwem ICT (Siemieniecki, 2010). Zaïoĝono takĝe, zgodnie zbwytycznymi koncepcji reßeksyjnego profesjonalizmu (reßeksyjnego nauczyciela zaproponowanymi przez Donalda A.b Schöna), ĝe ob powodzeniu profesjonalnego dziaïania
decyduje nie tyle umiejÚtnoĂÊ aplikacji wiedzy teoretycznej wbpraktyce, ile zdolnoĂÊ
dob szczególnego rodzaju reßeksji, reßeksji wb dziaïaniu ib reßeksji nad dziaïaniem
(Schön, 1987; zob.: GoïÚbniak, 2004, s.b201–203). Stanowisko teoretyczne wytyczajÈ zaïoĝenia pedagogiki krytycznej (Szkudlarek ib¥liwerski, 2009; Szkudlarek, 2004,
s.b363–377) wbujÚciu postmodernistycznym (Melosik ibSzkudlarek, 2010; Melosik,
2004, s.b452–464).
Badania kompetencji informacyjnych nauczycieli wb zakresie wykorzystywania
ICT zostaïy osadzone wbprocedurze diagnostycznej (Gnitecki, 1996, s.b105), wbktórej zastosowano metodÚ sondaĝu diagnostycznego (Babbie, 2004, s.b 268; Nowak,
2007, s.b47) oraz dwie techniki: 1) ankietÚ ukierunkowanÈ kwestionariuszem pytañ
(Pilch ibBauman, 2001, s.b96); 2) wywiad narracyjny ukierunkowany dyspozycjami
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dobrozmowy (Frankfort-Nachmias ibNachmias, 2001, s.b249, 612; Konarzewski, 2000,
s.b117). Badania wïaĂciwe (rok 2011), obejmujÈce nauczycieli realizujÈcych program
23 róĝnych przedmiotów nauczania, przeprowadzono web wszystkich zielonogórskich szkoïach oraz wybranych placówkach województwa lubuskiego ibwojewództw
oĂciennych. Wywiadem objÚto 40 osóbb– nauczycieli pracujÈcych wbZielonej Górze
(wb rozmowach udziaï wziÚli nauczyciele bÚdÈcy nab czterech etapach ksztaïcenia:
wybrano pob10 osób zbkaĝdego typu placówki). Rozpowszechniono 2000 kwestionariuszy ankiet, zbczego otrzymano 1160 (58%) odpowiedzi zwrotnych. Zatem grupÚ
badawczÈ (caïÈ próbÚ) stanowi 1160 nauczycieli realizujÈcych program ksztaïcenia
odpowiednio: 150 (12,9%) wbnauczaniu poczÈtkowym, 340 (29,3%) wbszkole podstawowej, 267 (23,0%) wbgimnazjum, 276 (23,8%) wbszkole ponadgimnazjalnej; oraz
nabdwóch etapach edukacyjnychb– 93 (8,0%) wbszkole podstawowej ibgimnazjum, 34
(2,9%) wbgimnazjum ibszkole ponadgimnazjalnej. WĂród badanych osób zdecydowanÈ wiÚkszoĂÊb– 925 (79,7%)b– stanowiïy kobiety, zatem mÚĝczyěni to piÈta czÚĂÊ badanychb– 235 (20,3%). Liczna grupab– aĝb852 (73,5%) nauczycielib– uzyskaïa wysoki
poziom kwaliÞkacji zawodowych, osiÈgajÈc stopieñ nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego.
Prezentowane wb niniejszym artykule wyniki, przyjmujÈ postaÊ uogólnieñ, najistotniejszych uwag ibwniosków (szczegóïowe analizy zawarto w: Baron-Polañczyk,
2011, s.b177–340).

Wyniki badañ
Analiza literatury przedmiotu ibzgromadzonego materiaïu empirycznego (1160 nauczycieli) oraz zastosowane metody ibtechniki badawcze, wbtym obliczenia zbwykorzystaniem metod statystycznych, sÈ podstawÈ poniĝszych konkluzji.
Kompetencje informacyjne (1)
Poziom kompetencji informacyjnych nauczycieli wbwiÚkszoĂci (81,6%) moĝna okreĂliÊ jako Ăredni (poïowa badanej grupy) lub wysoki (prawie trzecia czÚĂÊ nauczycieli). ¥wiadczyÊ to moĝe obogólnie dostatecznym ibdobrym przygotowaniu nauczycieli
dobrozwiÈzywania zadañ wbzakresie operowania informacjÈ. Ustalony stan kompetencji moĝna uznaÊ zabzadowalajÈcy ibco najmniej wystarczajÈcy, aby stosowaÊ nowoczesne narzÚdzia (oczywiĂcie odpowiednio wbróĝnych zakresach) wbrozwiÈzywaniu praktycznych zadañ informacyjnych, takich jak: poszukiwanie, porzÈdkowanie,
selekcjonowanie, przechowywanie, tworzenie ibudostÚpnianie informacji cyfrowych.
Nauczyciele, jak sami deklarujÈ, sÈ wb stanie stosowaÊ wiadomoĂci dob osiÈgniÚcia
wyniku (rozwiÈzania informacyjnego zadania) poprzez skutecznoĂÊ wykonywanych
czynnoĂci (np.bpozyskiwania, sortowania informacji), co zbkolei wbwiÚkszoĂci moĝe
wyraĝaÊ siÚ trafnoĂciÈ ibdokïadnoĂciÈ wyniku, abdla wielu (9,8%) badanych uzyskane
rezultaty mogÈ przybieraÊ nawet twórczy ibinnowacyjny charakter. Nie naleĝy jednak
zapominaÊ, ĝe wĂród czÈstkowych kompetencji znalazïy siÚ obszary, które wymagajÈ
szczególnej uwagi ibdbaïoĂci obpodnoszenie ich nabpoziomy wyĝsze poprzez doskonalenie siebie ibswojego warsztatu.
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Wykorzystywanie ICT (praktyczne dziaïania) (2)
Poziom korzystania przez nauczycieli zbnowoczesnych metod ibnarzÚdzi ICT wbwiÚkszoĂci (83,2%) moĝemy okreĂliÊ jako Ăredni (dokïadnie poïowa badanych osób) lub
wysoki (trzecia czÚĂÊ analizowanej grupy). Zdiagnozowany stan jest zadowalajÈcy,
poniewaĝ prawie caïa zbiorowoĂÊ (97,5%) badanych nauczycieli oznajmia, ĝe podejmuje praktyczne dziaïania (oczywiĂcie zgodnie zb reprezentowanym poziomem)
nabrzecz stosowania ICT wbswojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cieszy, ĝe nauczyciele wykazujÈ duĝÈ aktywnoĂÊ oraz wykorzystujÈ sprzÚt teleinformatyczny,
oprogramowanie, technologiÚ internetowÈ oraz multimedialne materiaïy dydaktyczne dobrealizacji celów ibzadañ edukacyjnych. ¥wiadczyÊ to moĝe obogólnie dostatecznym ibdobrym przygotowaniu nauczycieli dobposïugiwania siÚ ICT wbpracy wïasnej
oraz wbpracy dydaktycznej zbuczniami.
ZwiÈzek miÚdzy kompetencjami abwykorzystywaniem ICT. Czynniki
róĝnicujÈce (3)
Deklarowana samoocena kompetencji informacyjnych przekïada siÚ nabpodejmowane przez nauczycieli dziaïania nabrzecz wdraĝania ICT dobedukacyjnej praktyki (obraz rozkïadu liczebnoĂci obu zmiennych przybiera podobny, zbliĝony dobnormalnego,
przebieg; tab. 1). Obliczenia statystyczne (zbzastosowaniem testu niezaleĝnoĂci chi-kwadrat oraz wspóïczynnika korelacji Pearsona) (Nowaczyk, 1995, s.b98–105; Juszczyk, 2004, s.b166–171) doprowadziïy dobskonstruowania nastÚpujÈcych twierdzeñ:
1. Poziom wykorzystywania nowoczesnych metod ibnarzÚdzi ICT przez nauczycieli
jest zaleĝny odbpoziomu ich kompetencji informacyjnych (pb=b1,5605EŘ244 <
Įb=b0,01; dla dfb=b9).
2. PiÚÊdziesiÈt procent zmiennoĂci poziomu podejmowanych przez nauczycieli
praktycznych dziaïañ nabrzecz wykorzystywania ICT daje siÚ przewidzieÊ nabpodstawie zmiennoĂci poziomu kompetencji informacyjnych nauczycieli (r2b§b0,50).
3. ZwiÈzek korelacyjny pomiÚdzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli abpraktycznym wykorzystywaniem przez nich instrumentów ICT jest wysoki
(rb§b0,71); korelacja jest dodatnia (pozytywna) ibwyraĝa jednokierunkowe zmiany
wbobu rozpatrywanych cechach.
4. SpoĂród wielu analizowanych czynników róĝnicujÈcych, takie cechy jak:
– pïeÊ (Ȥ2 = 59,06 > Ȥ2(Į=0,01; df=3) = 11,34; pb=b9,31737E-13),
– wiek (Ȥ2 = 41,41 > Ȥ2(Į=0,01; df=15) = 30,58; pb=b0,000276435),
– staĝ pracy wb zawodzie nauczycielskim (Ȥ2 = 46,45 > Ȥ2(Į=0,01; df=21) = 38,93;
pb=b0,001112534),
– poziom awansu zawodowego (Ȥ2 = 22,58 > Ȥ2(Į=0,01; df=9) = 21,67;
pb=b0,00721215),
– nauczany przedmiot (Ȥ2 = 140,98 > Ȥ2(Į=0,01; df=27) = 46,96; pb=b2,18324E-17),
– miejsce (Ărodowisko) pracy (Ȥ2 = 32,75 > Ȥ2(Į=0,01; df=12) = 26,22; pb=b0,001058156),
– stopieñ zainteresowania technikÈ (Ȥ2 = 404,59 > Ȥ2(Į=0,01; df=12) = 26,22;
pb =b 4,02887EŘ79) ib informatykÈ (Ȥ2 = 719,90 > Ȥ2(Į=0,01; df=12) = 26,22;
pb=b2,4226EŘ146) jako dziedzinami wiedzy, wykazaïy istotne róĝnice statystyczne pomiÚdzy nimi abkompetencjami informacyjnymi i/lub wykorzystywaniem ICT (zob. wiÚcej: Baron-Polañczyk, 2013, s.b129–144).
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Tabela 1. Wykorzystywanie metod ibnarzÚdzi ICT wbfunkcji kompetencji informacyjnych
Wykorzystywanie ICT

Kompetencje
informacyjne

Poziom

Razem

(1)
bardzo
niski

(2)
niski

(3)
Ăredni

(4)
wysoki

(5)
bardzo
wysoki

Razem

(1) bardzo niski

6

3

0

0

0

9

(2) niski

9

49

28

3

0

89

(3) Ăredni

11

32

465

78

0

586

(4) wysoki

2

5

81

252

21

361

(5) bardzo wysoki

1

1

6

52

55

115

29

90

580

385

76

1160

Infrastruktura teleinformatyczna (4)
Swobodny dostÚp dobkomputera ibInternetu wbswoich domach ma prawie caïa badana zbiorowoĂÊ (95,9%), wbmiejscu pracy zaĂ zdecydowana wiÚkszoĂÊ (81,5%). Niczym nieograniczony dostÚp dobszkolnej pracowni komputerowej, bybrealizowaÊ tam
zajÚcia zebswojego przedmiotu, deklaruje ponad poïowa (58,5%) badanych. WbkontekĂcie napotykanych trudnoĂci ibograniczeñ, wbkorzystaniu zbwyposaĝenia (sprzÚtu
ib oprogramowania) sali komputerowej, zdecydowana wiÚkszoĂÊ nauczycieli wskazywaïa nab infrastrukturÚ teleinformatycznÈ szkoïy ib organizacjÚ pracy placówkib –
przedmiotowe przeszkody (przede wszystkim: peïne obsadzenie pracowni zajÚciami
zbinformatyki, niewystarczajÈcÈ liczbÚ komputerów ibpracowni wbszkole, plan lekcji
ibrozkïad szkolnych zajÚÊ, duĝe liczebnoĂci klas). Pozostali (dziesiÈta czÚĂÊ) wskazywali nabprzeszkody przyjmujÈce podmiotowy charakter, abprzyczynÚ pojawiajÈcych
siÚ problemów upatrywali gïównie wb osobie informatyka (opiekunie pracowni),
wbsobieb– indywidualnych wïaĂciwoĂciach, niedostatecznym poziomie wiadomoĂci
ibumiejÚtnoĂci, gïÚbokim subiektywnym przekonaniu obbraku koniecznoĂci stosowania ICT wbnauczaniu swojej dziedziny lub jej bezuĝytecznoĂci.
Wiedza, rozumienie, dziaïania ibpostawy nauczycieli wobec nowych
trendów ICT (5)
Technologia cloud computing (5.1). Co szósty nauczyciel poinformowaï, ĝe zna pojÚcie cloud computing, tobzaledwie 22 (1,9%) osoby stosujÈ tÚ technologiÚ wbpraktyce zawodowej. Jedynie 14 nauczycieli potraÞïo podaÊ konkretne przykïady stosowanych
przez siebie narzÚdzi ibtechnologicznych rozwiÈzañ, tak wiÚc moĝna mieÊ uzasadnione wÈtpliwoĂci co dobwiarygodnoĂci tych deklaracji.
Motywy stosowania ib niestosowania ICT (5.2). Zasadnicze powody, dla których nauczyciele wbswojej praktyce zawodowej wykorzystujÈ ICT, tkwiÈ kolejno w:
1)b usprawnianiu ib upraktycznianiu podejmowanych zawodowych dziaïañ (korzyĂciach dla nauczyciela); 2)bduĝych moĝliwoĂciach upraktyczniania ibbardziej skutecznego procesu nauczania ibuczenia siÚ (proÞtach dla nauczyciela ibucznia); 3)bdocenianiu ICT jako narzÚdzia, uniwersalnego ibpraktycznego instrumentu dobróĝnorakich
podejmowanych prac (wbwalorach cyfrowych narzÚdzi); 4)bholistycznym spojrzeniu
zarówno nab usprawnianie profesjonalnych dziaïañ nauczyciela, optymalizowanie
procesu uczenia siÚ oraz docenianie technologii jako nowoczesnego, uniwersalnego
ibuĝytecznego instrumentu wspomagajÈcego róĝnorodne, zawodowe ibpozazawodowe
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prace (wbkorzyĂciach dla nauczyciela ibucznia oraz przymiotach ICT); 5)bszerokich
moĝliwoĂciach nowoczesnych technologii wb stymulowaniu procesu uczenia siÚ
ibwebwspomaganiu uczniowskiego rozwoju (poĝytkach dla ucznia); 6)buwarunkowaniach zewnÚtrznychb– koniecznoĂci, przymusie, nakazie czybobowiÈzkub– ibco zabtym
idzie wbmotywacji zewnÚtrznej (wymogach czasów, Ăwiata, pracy).
WĂród podstawowych powodów, dla których nauczyciele wbswojej praktyce zawodowej nie wykorzystujÈ ICT, znajdujÈ siÚ argumenty odnajdywane wbsferze przedmiotowej ibpodmiotowej, ukazujÈce ograniczenia tkwiÈce w: 1) braku odpowiednich
warunków technicznych ib organizacyjnych (zïym wyposaĝeniu ib funkcjonowaniu
placówki); 2) braku lub zbyt niskim poziomie kompetencji niezbÚdnych dobkorzystania zb ICT; 3) braku czasu (czasochïonnych dziaïaniach zwiÈzanych zb organizowaniem ib realizowaniem zajÚÊ wspomaganych komputerowo); 4) nieodczuwaniu
potrzeby Ăledzenia ib aplikowania dob praktyki nowych trendów technologicznych;
5)bprzeĂwiadczeniu, ĝe ten problem ibwymóg nie dotyczy nauczycieli.
CzÚstoĂÊ korzystania zbICT (hierarchia waĝnoĂci) (5.3). Wbogólnym ujÚciu hierarchii waĝnoĂci, ustalonej wedïug czÚstoĂci korzystania przez nauczycieli zbnarzÚdzi ICT
wbwybranych obszarach dziaïañ, widaÊ wyraěnÈ dominacjÚ trzech dziedzin. Wykorzystywanie technik komputerowych wbcelu przygotowywania siÚ dobzajÚÊ dydaktycznychb– nauczyciele uznali zabnajwaĝniejsze dziaïanie. Nabdrugim miejscu ulokowali
stosowanie ICT wbcelu poszukiwania ibkreowania cyfrowych informacji, ujawniajÈc,
ĝe operowanie informacjÈ wedïug zainteresowañ wïasnych jest dla nich bardzo waĝne. Nabtrzecim miejscu osadzili komunikacjÚ internetowÈ, podkreĂlajÈc, ĝe wykorzystywanie poczty elektronicznej, list ibgrup dyskusyjnych, chatów czybkomunikatorów
jest dla nich waĝne. Wb dalszej kolejnoĂci (daleko mniej licznie) jako maïo waĝne,
wybrano spÚdzanie czasu wolnego przed komputerem ibcyfrowe Ărodki rekreacji. Nauczyciele nabogóï nie wykorzystujÈ instrumentów ICT, aby bawiÊ siÚ ibgraÊ. Komputerowe gry sÈ dla nich maïo istotne, abdla wielu nawet wbogóle nie waĝne.
OsiÈgniÚcia ibniepowodzenia nabpolu ICT (5.4). Analiza reßeksyjnej samooceny
nauczycieli, wbzakresie szczególnych wïasnych osiÈgniÚÊ ibporaĝek wbobszarze wykorzystywania ICT, ujawniïa bardzo barwny ibekspresyjny obraz reprezentowanych
kompetencji ibprzejawianych bÈdě nieprzejawianych, praktycznych dziaïañ oraz ustaliïa, ĝe niepowodzenia wbwielu obszarach stanowiÈ zwierciadlane odbicie (wbformie
przeczÈcej, pejoratywnej) wyliczonych sukcesów. NajczÚĂciej, co trzeci badany, mówiï
obswoich sukcesach czybporaĝkach nabpolu wdroĝenia ICT dobpracy dydaktycznej oraz
projektowania, konstruowania ibwykorzystywania multimedialnej prezentacji. PrzywiÈzujÈc duĝÈ wagÚ dobprofesjonalnych zadañ czÚsto odwoïywano siÚ dobosiÈgniÚÊ
ib niepowodzeñ wb sferze wïasnego rozwoju, poziomu kompetencji (prawie czwarta
czÚĂÊ), ujawniajÈc tym sposobem ĂwiadomoĂÊ potrzeby permanentnego doksztaïcania siÚ oraz samoksztaïcenia zawodowego wbzakresie ICT. Wbdalszej kolejnoĂci zwracano uwagÚ nabdokonania ibproblemy obnaturze technicznej, narzÚdziowej ibwskazano na: tworzenie stron internetowych, jakiĂ jeden (wybrany, konkretny) program
uĝytkowy pakietu Microsoft OfÞce, aplikacje biurowe Microsoft OfÞce ujmowane caïoĂciowo oraz oprogramowanie specjalistyczne. Wielu zabswoje szczególne osiÈgniÚcia ibniepowodzenia wbobszarze wykorzystywania narzÚdzi ICT uwaĝaïo operowanie
informacjÈ ibzaznaczaïo poziom reprezentowanych sprawnoĂci umoĝliwiajÈcy bÈdě
utrudniajÈcy skuteczne poszukiwanie informacji, zdobywanie danych wbInternecie.
WĂród wyróĝniajÈcych siÚ miar sukcesu ibporaĝek znalazïa siÚ samodzielnoĂÊ ibswo86

boda (lub ich brak) wbposïugiwaniu siÚ narzÚdziami cyfrowymi. WidaÊ wyraěnie, jak
wb zdaniach dotyczÈcych osiÈgniÚÊ przewaĝajÈ spojrzenia ob naturze pedagogicznej
(uwzglÚdniajÈce potrzeby edukacyjne uczniów, psychologiczne podstawy uczenia siÚ
wspomaganego ICT, nauczanie-uczenie siÚ obICT i/lub zabpoĂrednictwem ICT) oraz
aksjologicznej. Zbkolei gïosy opisujÈce niepowodzenia koncentrujÈ siÚ bardziej wokóï
problemów inĝynieryjno-technicznych (dotyczÈcych oprogramowania, sprzÚtu teleinformatycznego, technologii internetowych).
Doksztaïcanie siÚ ibsamoksztaïcenia wbdziedzinie ICT (5.5). WiÚkszoĂÊ wbswoich
planach rozwoju zawodowego uwzglÚdnia poszerzanie wiadomoĂci ib umiejÚtnoĂci
wb zakresie wykorzystywania ICT. Powody, dla których nauczyciele planujÈ dalszy
rozwój kompetencji, majÈ swoje ěródïa gïównie wbwewnÚtrznych odczuciach, osobistych potrzebach rozwġania siÚ (trzecia czÚĂÊ) oraz wymiernych korzyĂciach dla
pracy dydaktyczno-wychowawczej (niespeïna trzecia czÚĂÊ). Co czwarta osoba argumentuje swoje plany rozwojowe wyzwaniami XXIbwieku, potrzebami wspóïczesnego
Ăwiata ibjego zmianami (uwarunkowaniami zewnÚtrznymi). Dla niewielu przesïankÈ
planowania rozwoju jest dobra oferta narzÚdziowa ICT, walory techniczne ibergonomiczne cyfrowych instrumentów albo jakiĂ zewnÚtrzny wymóg, dyktat aplikowania
narzÚdzi ICT dobedukacyjnej praktyki.
WĂród wielu ustalonych powodów, dla których nauczyciele nie planujÈ poszerzania swoich wiadomoĂci ibumiejÚtnoĂci, zdecydowanie dominujÈ argumenty wskazujÈce nab odpowiedni, wb peïni satysfakcjonujÈcy, poziom reprezentowanych kompetencji wbzakresie ICT (co druga osoba) oraz brak czasu (co piÈty badany). Pozostali wyliczajÈ: odmienne zamiary ib cele zawodowe (gïównie odejĂcie nab emeryturÚ),
wczeĂniejsze uczestniczenie wb jakieĂ zorganizowanej formie doksztaïcania (udziaï
wbszkoleniach, ukoñczenie kursów) oraz brak zainteresowañ dziedzinÈ ICT, Ărodków
Þnansowych, abnawet chÚci dobnauki.
Wb celu podnoszenia kompetencji wïasnych wb zakresie stosowania ICT nauczyciele najchÚtniej skorzystaliby zbkursów ibszkoleñ, najlepiej krótkich ibdarmowych,
wbtym gïównie zorganizowanych przez ODN lub WDN (wiÚkszoĂÊ badanych), zajÚÊ
warsztatowych i, co zabtym idzie, praktycznych Êwiczeñ ksztaïtujÈcych komputerowe
umiejÚtnoĂci (co czwarta osoba) oraz zebwspóïczesnych Ărodków cyfrowychb– multimedialnych materiaïów dydaktycznych ibsystemów zdalnego ksztaïcenia przez Internet (co dziewiÈty nauczyciel). Pozostaïe wybory to kolejno: studia podyplomowe, samouctwob– samodzielne uczenie siÚ obICT, wyjazdy studyjne (konferencje, seminaria,
sympozja itp.), ěródïa papierowe (ksiÈĝki, podrÚczniki, czasopisma itp.), korepetycje
ibkonsultacje zapewniajÈce indywidualizacjÚ nauczania.
Oczekiwania wbsferze wspierania podejmowanych dziaïañ nabrzecz stosowania
ICT (5.6). Nauczyciele, wbcelu aktywniejszego stosowania ICT wbswojej pracy, spodziewajÈ siÚ ěródeï wsparcia wbnaturalnym Ărodowisku zawodowego realizowania
siÚ. OczekujÈ pomocy: 1) sformalizowanej, profesjonalnej, zinstytucjonalizowanejb–
Ăwiadczonej przez placówki oraz organy systemu oĂwiatowo-wychowawczego (szkoïÚ, placówki doskonalÈce takie jak ODN, WOM, CKU ibuczelnie wyĝsze oraz MEN,
wydawnictwa itd.); 2) pozaprofesjonalnej, niesformalizowanej ibczÚsto partnerskiej,
obustronnejb– Ăwiadczonej przez grupy naturalne ibposzczególne jednostki (nauczyciela informatyki oraz innych wspóïpracowników, rodzinÚ, przyjacióï itp.). Badani
liczÈ nabwsparcie obcharakterze: 1) instrumentalnym i/lub poznawczym (ponad poïowa badanych); oczekujÈ konkretnej pomocyb – udzielanej wb formie instruktaĝu,
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opisu, objaĂnienia, pokazu czyb demonstracjib – wb zakresie praktycznego wdraĝania
ICT dob pracy dydaktyczno-wychowawczej; 2) materialnym (niespeïna poïowa);
oczekujÈ nab przykïad Ăwiadomej pomocy rzeczowej ib Þnansowej (zeb strony szkoïy
ibdyrekcji); bezpoĂredniego Þzycznego dziaïania, wsparcia odgórnego ibto wyïÈcznie
przedmiotowego wbzakresie infrastruktury teleinformatycznej szkoïy oraz pokrywania kosztów doksztaïcania siÚ zbICT (odbinstytucji rzÈdowych); wsparcia narzÚdziowego wbpostaci dostarczania gotowych materiaïów dydaktycznych (odbwydawnictw
edukacyjnych). Warto dodaÊ, ĝe co siódmy badany, odpowiadajÈc „odbnikogo” bÈdě
„odb siebie”, wb ogóle nie szuka pomocy Ăwiadczonej przez innych, ěródeï wsparcia
upatruje zaĂ jedynie wbsobie.

Interpretacja ibdyskusja
ObjÚci badaniami nauczyciele starajÈ siÚ wypeïniaÊ rolÚ gïównego animatora procesu
ksztaïcenia ibrealizowaÊ postulaty reformy edukacyjnej wbkontekĂcie budowy spoïeczeñstwa informacyjnego. Wbpoczuciu obowiÈzku profesjonalnego wykonywania powierzonych im zawodowych zadañ podejmujÈ praktyczne dziaïania nabrzecz aplikowania cyfrowych Ărodków. WagÚ wypeïniania tych wymagañ odnajdujemy chociaĝby
wĂród powodów stosowania przez nauczycieli ICT. DominujÈ przede wszystkim argumenty odnajdywane wbwarstwie podmiotowej, szukajÈce proÞtów dla nauczyciela
ibucznia (czybto ujmowanych oddzielnie, jednopodmiotowo czybteĝ ïÈcznie, dwupodmiotowo). Bazowe motywy przyjmujÈ prakseologicznÈ naturÚ ibwskazujÈ nabupraktycznianie, usprawnianie ib prowadzenie procesu nauczania, uczenia siÚ, bÈdě nauczania-uczenia siÚ. Nauczycieleb – przejawiajÈc reßeksyjnÈ postawÚ ib dokonujÈc
profesjonalnego osÈdu wïasnych dziaïañ nabrzecz ICTb– czÚsto konstatujÈ, ĝe warto
siÚ trudziÊ ibdziaïaÊ nie tylko dla siebie, ale ibdla innych, dla wïasnego (indywidualnego, nauczycielskiego) poĝytku oraz dla korzyĂci innych edukacyjnych podmiotów
(uczniów, rodziców, nauczycieli). Dlatego teĝ, pod presjÈ profesjonalnego wypeïniania roli, nauczyciele obwiele chÚtniej dzielÈ siÚ swoimi przemyĂleniami, kiedy podejmujÈ wdroĝeniowe dziaïania oraz zdobyli juĝ jakieĂ doĂwiadczenia, sukcesy. ZbradoĂciÈ ibïatwoĂciÈ mówiÈ obswoich pracach ibosiÈgniÚciach, zbtrudnoĂciÈ ibzaniepokojeniem obbraku aktywnoĂci ibniepowodzeniach nabpolu aplikowania narzÚdzi ibmetod
ICT. Warto dodaÊ, ĝe nauczyciele, oceniajÈc swoje dziaïania, wskazywali nabsukcesy
ibporaĝki zarówno obcharakterze instrumentalnym (inĝynieryjno-technicznym, pedagogicznym), jak ibkierunkowym (aksjologicznym). Przy czym wbreßeksjach nad osiÈgniÚciami przewaĝajÈ spojrzenia obnaturze pedagogicznej oraz aksjologicznej, abnad
niepowodzeniami dominujÈ problemy inĝynieryjno-techniczne. Jest to oczywiste,
poniewaĝ trudno obnamysï, spostrzeĝenia co dobpraktycznego wykorzystywania ICT
bez uprzedniego opanowania tych instrumentów. Badani obtym wiedzÈ ibzdajÈ sobie
sprawÚ, jakie stawiane sÈ przed nimi wymagania oraz jak uĝyteczna moĝe byÊ nowoczesna technologia. Podawane przez nich miary sukcesów ibporaĝek jednoczeĂnie
zdradzajÈ, ĝe sÈ Ăwiadomi, iĝ nowoczesne narzÚdzia ibmetody ICT stajÈ siÚ coraz powszedniejsze, wdzierajÈ siÚ dobszkóï ibnie ma przed nimi odwrotu. Prócz tego, co najwaĝniejsze, uzewnÚtrznia siÚ rozumienie nauczycieli, ĝe wbzakres kompetencyjnych
wymagañ wchodzÈ nie tylko umiejÚtnoĂci wykorzystywania ICT (instrumentalne),
ale ibkrytycznej analizy ibosÈdu wïasnego dziaïania (kierunkowe).
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ByÊ nauczycielem wb czasie zmian, wb ponowoczesnym Ăwiecie, to nie lada wyzwanie. ¥wiadczy obtym chociaĝby wieloĂÊ podejmowanych dyskusji nabtemat sensu
ibperspektyw pracy wychowawczej, wbczasach gdy sytuacja wychowania jako takiego sprawia wraĝenie coraz bardziej chaotycznej ibstaje siÚ coraz trudniejsza (Speck,
2005, s.b12). Nauczyciel musi pamiÚtaÊ, ĝe wbmyĂl pedagogiki postmodernizmu nie
powinien zmierzaÊ kubtemu, bybpiÚkniej uczyÊ, ale byb„badaÊ, jak asymilowane sÈ
oÞcjalnie oferowane treĂci ksztaïcenia, które mechanizmy ibmotywy wbtoku uczenia
siÚ wb szkole sÈ najskuteczniejsze oraz byb odkrywaÊ, jak praktycznie ksztaïtujÈ siÚ
nastawienia ibspostrzeĝenia, jakie informacje wyzwalajÈ wbnas zaufanie, nabjakich
kanaïach przekazywane sÈ nab co dzieñ maksymy ĝycia” (¥liwerski, 2004, s.b 369).
Zatem bycie nauczycielem jest równowaĝne zbaktywnoĂciÈ poznawczÈ ibtrwajÈcym
przez caïÈ karierÚ rozwojem zawodowym. Rozwój, takĝe wb sferze ICT, ma znaczenie dla ĝycia osobistego ibzawodowego nauczycieli, abtakĝe dla polityki edukacyjnej
ibotoczenia szkolnego, wbktórym pracujÈ (Day, 2004, s.b17). Równieĝ grupa badanych
nauczycieli przejawia peïne przekonanie, ĝe permanentny rozwój zawodowy jest
konieczny, byb dotrzymaÊ kroku szybkim przemianom ICT. Badani starajÈ siÚ sprostaÊ tym wyzwaniom ibplanujÈ dokonywanie rewizji ibuaktualnianie wïasnej wiedzy
ibumiejÚtnoĂci zbnowych technologii, budujÈc wïasnÈ wizjÚ dobrego nauczania wspomaganego cyfrowymi narzÚdziami poznawczymi. Cieszy, ĝe powody planowania
podnoszenia poziomu kompetencji wykorzystywania ICT czÚsto ĂwiadczÈ obmotywacji wewnÚtrznej ibaktywnoĂci majÈcej swoje ěródïa wbzainteresowaniach. Niemniej
jednak wbpolu nauczycielskich zainteresowañ leĝy bardziej profesjonalne wykonywanie zawodu niĝ zachwyt nowoczesnÈ technologiÈ. Równie czÚsto motywy podnoszenia kompetencji zbICT majÈ swoje podstawy wbuwarunkowaniach zewnÚtrznych.
To przede wszystkim technologiczny postÚp oraz wymogi wdraĝania cyfrowych narzÚdzi dobedukacji wymuszajÈ angaĝowanie siÚ nauczycieli wbplanowanie dalszego
rozwoju, czyniÈc zbtego zawodowy obowiÈzek. NiepokoiÊ moĝe, ĝe dla wielu (ponad
poïowy nieuwzglÚdniajÈcych wbswoich planach rozwoju zbICT) usprawiedliwieniem
braku aktywnoĂci jest peïna satysfakcja zeb stanu wiedzy (bez dodawania „aktualnej”). Nauczyciele ci, nie poddajÈc swoich wiadomoĂci ibsprawnoĂci krytycznej systematycznej samoocenie, wbkonsekwencji nie odczuwajÈc potrzeb poznawczych, nie
bÚdÈ uzupeïniaÊ kompetencyjnych braków. Zdecydowanie przedkïadajÈ zorganizowane ib ukierunkowane formy doksztaïcania nad inicjatywÚ wïasnÈ ib róĝne formy
indywidualnego samoksztaïcenia. Rozwój wïasnych kompetencji wbsposób automatyczny kojarzÈ zbudziaïem wbkursach, szkoleniach, czybwarsztatach, nie doceniajÈc,
abnawet nie widzÈc, szerokich moĝliwoĂci samodzielnego zdobywania wiadomoĂci
ibsprawnoĂci praktycznych zbdziedziny ICT.
Wb dzisiejszym spoïeczeñstwie, którego struktura ciÈgle siÚ róĝnicuje ib którego
wiedza wciÈĝ roĂnie, gwaïtownie wzrasta zapotrzebowanie nab orientacjÚ, wiedzÚ,
pomoc wbdziaïaniu ibpodejmowaniu decyzji (Retter, 2005, s.b296). Takie oczekiwania, wspierania kompetencji wb zakresie rozwiÈzywania problemów natraÞanych
wbĂwiecie elektronicznych narzÚdzi, zdradza grupa badanych nauczycieli. WdraĝajÈc
nowe trendy ICT dobzawodowej praktyki, badani wbzdecydowanej wiÚkszoĂci szukajÈ wsparcia spoïecznego ibsÈ przekonani, ĝe interakcje miÚdzyludzkie, zachodzÈce
wb róĝnych ukïadach ib relacjach wb naturalnym Ărodowisku pracyb – wspomogÈ ich
aktywnoĂÊ ib twórczoĂÊ. Jednak czÚsto przejawiajÈ postawÚ roszczeniowÈ, pragnÈ
bardziej byÊ biorcÈ niĝ dawcÈ wsparciab– obwiele czÚĂciej mówiÈ obotrzymaniu niĝ
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wymianie instrumentalnej, informacyjnej ibmaterialnej. NiepokoiÊ moĝe to, ĝe nauczyciele wb swoich reßeksjach pomġajÈ wielkÈ rolÚ ib siïÚ oddziaïywania, wsparcia
obcharakterze emocjonalnym i, co zabtym idzie, niedoceniajÈ ich. Badani nie pamiÚtajÈ obnaturalnych sieciach wsparcia opartych nabbliskich relacjach ibwymianie emocjonalnej, które mogÈ pozytywnie ibskutecznie wpïywaÊ nabsamoocenÚ oraz motywowaÊ
dobpodejmowania dziaïañ nabrzecz wykorzystywania ICT. Pewne niebezpieczeñstwo
kryje siÚ równieĝ wb tym, ĝe nauczyciele spodziewajÈ siÚ pomocy systematycznej
ibnieustannej (staïego ibwysokiego poziom wsparcia), która moĝe zaowocowaÊ utratÈ
zdolnoĂci dobsamodzielnego radzenia sobie wbsytuacjach nowych (problemowych)
napotykanych wbcyfrowej przestrzeni, abnawet uzaleĝnieniem odbpomocy wbtym zakresie. Wówczas trudno doszukiwaÊ siÚ podstaw samorozwoju ibprzesïanek wyraěnej
wizji ustawicznego podnoszenia kompetencji informacyjnych zbICT.
PorównujÈc uzyskany obraz zb wynikami badañ empirycznych przeprowadzonych wb 2004b roku (por.b Baron-Polañczyk, 2007), moĝna zauwaĝyÊ dynamikÚ rozpatrywanego zjawiska. NajwiÚkszy postÚp widaÊ wbprzedmiotowych uwarunkowaniachb– wyposaĝeniu szkóï wbsprzÚt teleinformatyczny oraz wbdostÚpie dobkomputera
ibInternetu (por.bzbwynikami badañ empirycznych ustalajÈcych infrastrukturÚ teleinformatycznÈ szkóï, zob.: tamĝe, s.b 136–151). Wb Ăwietle warunków materialnych
iborganizacyjnych, zbjakimi spotykajÈ siÚ nauczyciele, efektywne nauczanie wspomagane cyfrowymi Ărodkami wbrzeczywistoĂci szkolnej staje siÚ coraz ïatwiejsze. ZresztÈ
ibsami nauczyciele zdajÈ sobie sprawÚ, ĝe cyfrowa reforma, zgodnie zebĂwiatowymi
tendencjami, wkracza szerokim frontem dobpolskich szkóï. Infrastruktura teleinformatyczna ulega staïej poprawie ibdla wielu (ponad poïowy badanych) nie moĝe byÊ
juĝ wymówkÈ, usprawiedliwieniem braku aktywnoĂci. Daje siÚ zauwaĝyÊ niewielki
wzrost poziomu kompetencji informacyjnych oraz wyraěnÈ poprawÚ poziomu przejawianych dziaïañ. (Ten niewielki wzrostb– ujawniony wbwyniku porównania zbrozkïadem liczebnoĂci uĂrednionych kompetencji informacyjnychb– jest konsekwencjÈ
wczeĂniejszego badania wyïÈcznie nauczycieli informatyki ibtechniki, którzy zbzaïoĝenia, zbracji nauczanego przedmiotu, powinni reprezentowaÊ zdecydowanie wyĝszy
kompetencyjny poziom. Rzeczywisty wzrost jest znacznie wyĝszyb– wystarczy chociaĝby zwróciÊ uwagÚ nabuzyskane wyniki dla nauczycieli techniki, które moĝemy
bezpoĂrednio porównaÊ zb analizowanymi obecnie badaniami, zob.: tamĝe, s.b 210,
213, 220–221.) Wb konsekwencji moĝemy dziĂ mówiÊ ob odzwierciedlaniu poziomu
kompetencji informacyjnych nauczycieli (co prawda tylko deklarowanych) wbdziaïaniach przejawianych przez nich wbpraktyce (wczeĂniej ustalono, ĝe deklarowana
samoocena kompetencji nie przekïada siÚ wbsposób prosty nabpodejmowane przez
nauczycieli praktyczne dziaïania, zob.: tamĝe, s.b 217, 221). Wzrosïa takĝe wartoĂÊ
zwiÈzku korelacyjnego pomiÚdzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli abwykorzystywaniem przez nich cyfrowych instrumentówb– zbumiarkowanego
dobwysokiego (wspóïczynnik korelacji Pearsona dla wartoĂci Ărednich wynosiï 0,46,
zob.: tamĝe, s.b 206). Potwierdzony zostaï takĝe fakt, iĝ nauczyciele wysoko ceniÈ
multimedialne materiaïy dydaktyczne, jednak wb swojej pracy zawodowej, moĝna
powiedzieÊ bez zmian, obwiele chÚtniej ibczÚĂciej stosujÈ gotowe, dostÚpne nabrynku
edukacyjnym, materiaïy niĝ projektujÈ ibkonstruujÈ wïasneb– autorskie (por.btamĝe,
s.b156–159, 176). DoceniajÈ nowoczesne technologie internetowe jako niezastÈpione
ibniewyczerpane ěródïo wiedzy ibprzedkïadajÈ uĝytkowanie prac innych osób nad samodzielne tworzenie materiaïów ibpublikowanie ich wbsieci (por.btamĝe, s.b174–177,
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215). Operowanie informacjÈ wedïug zainteresowañ wïasnych jest dla nich bardzo
waĝne, ale wbpodejmowanych dziaïaniach nauczyciele reprezentujÈ raczej biernÈ postawÚ uĝytkownika Internetu, przedkïadajÈc proces pozyskiwania danych nad proces kreowania ibudostÚpniania informacji. Nauczyciele dÈĝÈ dobuczestnictwa wbspoïecznoĂci sieciowej, ale ich pasywna postawa pozostaje wbsprzecznoĂci zbideÈ kultury
darów (Castells, 2010), pracy grupowej ibposïannictwa zawodowego.
Realizacja zadañ zawodowych wspomaganych ICT wymaga odb nauczycieli staïej
inwencji, aktywnoĂci ib operatywnoĂci. Mimo ĝe badani dokïadajÈ wszelkich starañ,
aby wbpracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywaÊ elektroniczne instrumenty,
to ibtak nie mogÈ nadÈĝyÊ zabgalopujÈcÈ technikÈ. Najnowsze technologiczne rozwiÈzania wcale nie sÈ popularne wĂród nauczycieli. Badani wbzdecydowanej wiÚkszoĂci
nie przejawiajÈ zainteresowania nowymi trendami ICT ibnie wdraĝajÈ dobpraktyki najnowoczeĂniejszych form pracy oferowanych nabprzykïad przez technologiÚ cloud computing. Nie ĂledzÈ rozwoju ICT ibszybko zmieniajÈcej siÚ oferty rynkowej i, co zabtym
idzie, nie dokonujÈ jakoĂciowej oceny nowych metod ibnarzÚdzi ICT. Zatem, opierajÈ
siÚ nabstarych, wypróbowanych ibutartych technologiach. Wydaje siÚ, ĝe badana grupa
nauczycieli to osoby wbniewielkim stopniu twórcze wbsposobie ujmowania ibwdraĝania
ICT. MogÈ jednak doskonaliÊ siÚ, pracowaÊ nad sobÈ, aby rozpoznaÊ wbsobie ibuĂwiadomiÊ wïasne zdolnoĂci rozwojowe oraz przekonania co dobpoĝÈdanych wartoĂci ibcelów
zwiÈzanych zbwïasnÈ osobÈ, wbróĝnych relacjach zebĂwiatem ICT. Wbchwili, kiedy ubbadanej grupy nauczycieli nastÈpi to uĂwiadomienie, rozpocznie siÚ prawdziwie twórcza
ibnowatorska praca, uwzglÚdniajÈca multimedialne strategie nauczania zbwykorzystaniem cyfrowych mediów. Ab co najwaĝniejsze, kompetencje nauczyciela bÚdÈ mogïy
byÊ doskonalone wbprocesie caïoĝyciowych ibotwartych czynników samoksztaïcÈcych.
Istotnym czynnikiem, warunkujÈcym przejawianie aktywnej postawy nab polu
aplikowania cyfrowych narzÚdzi dob dydaktyczno-wychowawczych zadañ, jest (jak
wykazaïy badania) odpowiedni poziom kompetencji i, co zabtym idzie (szczególnie
wb Ăwietle technologicznego postÚpu), permanentny rozwój zawodowy wb celu poszerzania wiadomoĂci ibumiejÚtnoĂci obnowe trendy ICT. Aby okreĂliÊ podstawy kreowania nauczycielskich dyspozycji (wbodniesieniu dobcelów teoretycznych), naleĝy
przywoïaÊ strukturalny model kompetencji informacyjnych wbzakresie wykorzystywania ICT (Baron-Polañczyk, 2011, s.b84–92), wskazujÈcy nabkoniecznoĂÊ uwzglÚdniania sfery instrumentalnej (inĝynieryjno-technicznej ib pedagogicznej) oraz kierunkowej (aksjologicznej ib optymalizacji ekonomicznej). DostrzegajÈc fundamenty
nowoczesnego nauczania ib uczenia siÚ wb teorii konstruktywistycznej ib kognitywistycznej, wskazano nabjeden zebsposobów myĂlenia obformowaniu wiedzyb– uczeniu
siÚ ob metodach ib narzÚdziach ICT zab poĂrednictwem ICT. Zaproponowane zaïoĝenia programowe przedmiotu komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego
(Baron-Polañczyk, 2011, s.b38–43) mogÈ wytyczaÊ kierunki ksztaïcenia ibdoksztaïcania nauczycieli wb zakresie wykorzystywania cyfrowych narzÚdzi. Wskazane jest,
aby nauczyciele, doskonalÈc siebie ibswój warsztat pracy, traktowali komputer jako
narzÚdzie poznawcze ksztaïtujÈce umiejÚtnoĂci kognitywne, wspomagajÈce proces
myĂlenia ibkonstruowania wiedzy obĂwiecie ICT. Konieczne jest, bybnauczyciele rozwġali swój potencjaï twórczy, reßeksyjne podejĂcie dobpodejmowanych praktycznych
prac, krytyczny stosunek dob siebie (dob poziomu reprezentowanych kompetencji
ibprzejawianych dziaïañ), innych (dobnauczycieli, uczniów, rodziców ibich oczekiwañ)
oraz Ărodowiska ICT (dob nowych technologicznych trendów). Naleĝaïoby równieĝ
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wzbudzaÊ zainteresowania nauczycieli rolÈ dialogu wbuczeniu siÚ oraz wspóïpracÈ,
wspóïdziaïaniem, wspóïzaleĝnoĂciÈ. WbmyĂl konstruktywistycznej strategii rozwoju
pedagogiki oraz wbĂwietle uzyskanych wyników badañ ibich znaczenia dla praktyki,
wskazane jest przede wszystkim, aby podejmowaÊ dziaïania nabrzecz podnoszenia
kwaliÞkacji nauczycieli. Wbprowadzonych pracach oĂwiatowych naleĝaïoby zwróciÊ
uwagÚ nie tyle nabstronÚ technicznÈ zwiÈzanÈ zbwyposaĝeniem teleinformatycznym
placówek, ile nab potencjaï wb formie kompetencji informacyjnych nauczycieli ib ich
gotowoĂÊ mentalnÈ (kulturowÈ) dobnowego ksztaïcenia wbszkole, to jest dobmodelu
nauczania uwzglÚdniajÈcego wbswej strategii metody ibnarzÚdzia ICT.
Wbposzukiwaniu form pomocy wbuczeniu siÚ nauczycieli podkreĂliÊ naleĝy szczególnÈ rolÚ ibznaczenie Internetu. SieÊ internetowa ibmoderowane edukacyjne serwisy
WWW mogÈ stanowiÊ jednÈ zbmoĝliwoĂci wspomagania procesu samoksztaïcenia.
Dlatego teĝ motywowanie nauczycieli dobwykorzystywania tego medium (wcale nie
czÚsto dostrzeganego przez badanych) ibwïasnych kompetencji moĝe przynieĂÊ duĝy
edukacyjny poĝytek. (Wbcelu uzyskania, uzupeïnienia lub doskonalenia kompetencji
wbzakresie stosowania ICT, zebwspóïczesnych Ărodków cyfrowychb– multimedialnych
materiaïów dydaktycznych ibsystemów zdalnego ksztaïcenia przez Internet, skorzystaïoby 66 (11,7%) badanych, zob.: Baron-Polañczyk, 2011, s.b300–302.)
Wykorzystywanie cyfrowych instrumentów ibpodÈĝanie zabnowymi trendami ICT
czÚsto zmusza nauczycieli dobpodejmowania dziaïañ obcharakterze twórczym ibniestandardowym, co moĝe staÊ siÚ ěródïem edukacyjnych innowacji. Dlatego, zmierzajÈc kubnauczycielskiemu profesjonalizmowi (Czerepaniak-Walczak, 1997; GoïÚbniak,
1998; Kwiatkowska, 1997), szczególnego znaczenia nabiera reßeksyjne ibkrytyczne podejĂcie dobpodejmowanych dziaïañb– namysï przed, wbtrakcie ibpobstosowaniu instrumentów ICT wbedukacyjnej praktyce. BiorÈc aktywny ibsystematyczny udziaï wbrozwiÈzywaniu informacyjnych problemów, nauczyciele majÈ sposobnoĂÊ ustawicznego
konstruowania ibrekonstruowania wiedzy obĂwiecie ICT. Korzystanie zbnowoczesnych
ěródeï informacji, wbpraktycznym wypeïnianiu dydaktyczno-wychowawczych zadañ
nacechowane powinno byÊ eksperymentowaniem, abnawet improwizowaniem. WymyĂlanie, ulepszanie ibwielokrotne testowanie róĝnych rozwiÈzañ umoĝliwi nauczycielom modyÞkowanie zakresu wiedzy, rozumienia ibstosowania wspóïczesnych mediów oraz odnajdywanie wïasnego kierunku profesjonalnego rozwoju.

Podsumowanie
OdwoïujÈc siÚ dobustalonych danych oraz wysuniÚtych metodologicznych przewidywañ obcharakterze ogólnym, moĝemy stwierdziÊ, ĝe reprezentowany przez nauczycieli zasób wiadomoĂci ibumiejÚtnoĂci wbwiÚkszoĂci moĝna okreĂliÊ jako wystarczajÈcy dob korzystania zb nowoczesnych ěródeï informacji (co znajduje potwierdzenie
takĝe wbraporcie Survey of Schools: ICT in Education, 2013). Rozumienie nowych trendów ICT, uzewnÚtrzniane wbnauczycielskich przemyĂleniach poprzez ich interpretacjÚ ibekstrapolacjÚ, umoĝliwia stosowanie cyfrowych narzÚdzi bez wiÚkszych problemów. Zatem cieszyÊ moĝe, ĝe ustalony, zebstandardowej perspektywy zadowalajÈcy,
stan kompetencji informacyjnych nauczycieli ma swoje bezpoĂrednie odzwierciedlenie wbpodejmowanych przez nich praktycznych dziaïaniach nabrzecz wdraĝania ICT
wbpracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Istnieje wyraěny zwiÈzek (korelacja: wysoka, pozytywna) miÚdzy poziomem kompetencji informacyjnych (wynikami sfery poznawczej nauczycielskich osiÈgniÚÊ)
abpoziomem wykorzystywania nowoczesnych narzÚdzi ICT (adekwatnymi zachowaniami wbdziedzinie praktycznej). Skoro poïowÚ wariancji jednej zmiennej (stosowanie
ICT) moĝna przewidzieÊ nab podstawie wariancji drugiej zmiennej (nauczycielskich
kompetencji), to moĝemy mówiÊ juĝ obznaczÈcej sile zwiÈzku, wysokiej korelacji miÚdzy podejmowanymi przez nauczycieli praktycznymi dziaïaniami abreprezentowanym
poziomem wiadomoĂci ib umiejÚtnoĂci. Odb tego, czyb ib nab ile nauczyciele opanowali
nowoczesne ěródïa informacji ibrozwiÈzywanie zadañ informacyjnych (poszukiwanie,
porzÈdkowanie, selekcjonowanie, przechowywanie, tworzenie ibudostÚpnianie informacji cyfrowych), zaleĝy, czybibwbjakim zakresie wbpraktyce zawodowej bÚdÈ wdraĝali
nowoczesne narzÚdzia ICT, to jest stosowali sprzÚt teleinformatyczny, oprogramowanie, technologie internetowe, multimedialne materiaïy dydaktyczne.
Zdiagnozowany stan infrastruktury teleinformatycznej, zapewniajÈcy wiÚkszoĂci swobodny dostÚp dob komputera ib Internetu (wb domu 95,9%, wb pracy 81,5%),
daje techniczne ibpraktyczne moĝliwoĂci, bybkaĝdy nauczyciel (czïonek globalnego,
nieustannie rozwġajÈcego siÚ, Ăwiata ICT) uczestniczyï wb procesie permanentnej
ibotwartej edukacji. Nauczyciele co prawda skïaniajÈ siÚ kubspoïecznoĂci sieciowej,
ale ich pasywna postawa pozostaje wbsprzecznoĂci zbkulturÈ darów, ideÈ pracy grupowej ibmisjÈ nauczycielskiej dziaïalnoĂci. ReprezentujÈc biernÈ postawÚ uĝytkownika
Internetu, przedkïadajÈ proces pozyskiwania danych nad proces kreowania ib udostÚpniania informacji.
NawiÈzujÈc dobmodelowego ujÚcia kompetencji informacyjnych wbzakresie wykorzystywania ICT ib nadanych metaforycznych pojÚÊ „chmura” ib „silos” (zob.: Baron-Polañczyk, 2011, s.b331–337), wbbardzo ogólnym ujÚciu moĝna stwierdziÊ, ĝe badani
nauczyciele niejako instrumentalnie (zb perspektywy kompetencji inĝynieryjno-technicznych ibpedagogicznych) mogÈ juĝ egzystowaÊ wbchmurze, ale ich cechy kierunkowe (aksjologiczne, gïównie sfery spoïecznej oraz obejmujÈcej doksztaïcanie siÚ ibsamoksztaïcenie) ograniczajÈ peïne funkcjonowanie wberze ICT ibuczestnictwo wbcyfrowej
kulturze, osadzajÈc ich raczej wbsilosie. Ograniczeñ wbpeïnym ibtwórczym egzystowaniu wbchmurze, otwartej ibustawicznej edukacji, naleĝy doszukiwaÊ siÚ wbprzejawianych postawach odsïaniajÈcych niedociÈgniÚcia nauczycieli wbobszarze ĂwiadomoĂci
potrzeby ibskutków wïasnego dziaïania wbzakresie stosowania ibprojektowania narzÚdzi
ICT oraz wb sferze przyjmowania odpowiedzialnoĂci zab skutki wïasnego zachowania
siÚ wbzakresie wdraĝania dobzawodowej praktyki nowych technologicznych trendów.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe ICT wb edukacji jest tylko jednym zb elementów szerszego
poznania. Jest narzÚdziem, które jak kaĝda technologia wbhistorii cywilizacji sïuĝy
jedynie kreowaniu Ărodków dydaktycznych nabmiarÚ swoich czasów. Jakie bÚdÈ to
Ărodki ibjakie bÚdÈ efekty ich stosowania zaleĝy przede wszystkim odbnauczycielib–
ich mÈdroĂci przejawianej wbpogïÚbionej reßeksji nad edukacyjnymi zastosowaniami
nowych trendów ICT.

Przypisy
1

Praca napisana nabpodstawie rozprawy habilitacyjnej „Chmura czybsilos? Nauczyciele wobec
nowych trendów ICT”.
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Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport zbbadañ)
Wbartykule podjÚto problem kompetencji informacyjnych nauczycieli wbzakresie wykorzystywania
metod ib narzÚdzi ICT wb kontekĂcie nowych trendów technologicznych ib towarzyszÈcym im przemianom cywilizacyjnym. Wb badaniachb – diagnostyczno-korelacyjnych, iloĂciowo-jakoĂciowychb –
zastosowano metodÚ sondaĝu diagnostycznego (ankietÚ ibwywiad) oraz metody statystyczne. Zbadano 1160 nauczycieli ibustalono, ĝe: 1) poziom kompetencji informacyjnych wbwiÚkszoĂci moĝna
okreĂliÊ jako zadowalajÈcy (wbĂwietle standardów wystarczajÈcy) dobpodejmowania dziaïañ nabrzecz
wdraĝania ICT dob zawodowej praktyki; 2) istnieje wyraěny zwiÈzek (korelacja: wysoka, pozytywnab – rb §b 0,71) pomiÚdzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli wb zakresie operowania informacjÈ abpoziomem wykorzystywania przez nich narzÚdzi ICT; 3) infrastruktura teleinformatyczna zapewnia zdecydowanej wiÚkszoĂci (95,9%) swobodny dostÚp dobkomputera ibInternetu;
4)bograniczeñ wbpeïnym ibtwórczym egzystowaniu wbĂwiecie ICT, otwartej ibpermanentnej edukacji,
naleĝy doszukiwaÊ siÚ wbprzejawianych postawach ujawniajÈcych niedociÈgniÚcia nauczycieli wbsferze: a)bĂwiadomoĂci potrzeby ibskutków wïasnego dziaïania wbzakresie stosowania ibprojektowania
narzÚdzi ICT; b) przyjmowania odpowiedzialnoĂci zab skutki wïasnego zachowania siÚ wb zakresie
wdraĝania nowych trendów ICT.
Sïowa kluczowe: pedagogika medialna, badania diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne nauczyciela, wykorzystywanie metod ibnarzÚdzi ICT

Teachers against New Trends of ICT (Research Report)
The article presents theb problem ofb teachers’ information competence inb theb area ofb application
ofbICT methods and tools inbthebcontext ofbnew trends inbtechnology and thebaccompanying civilizational transformations. During diagnostic-correlative research ofbquantitative/qualitative character,
thebmethod ofbdiagnostic survey was applied (poll and narrative interview) and statistical methods.
Thebsample ofb1160 teachers were examined and determined that: 1) represented bybthebrespondents
level ofbcompetence inbthebmajority can be described as satisfactory (inbtheblight ofbstandardsb– sufÞcient) tobundertake activities for thebimplementation ofbICT inbprofessional practice; 2) there exists abdistinct connection (correlation: high, positiveb– rb§b0,71) between theblevel ofbinformation
competence inbthebÞeld ofbinformation handling and theblevel ofbapplication ofbmodern ICT tools;
3) ICT infrastructure provides thebvast majority (95.9%) ofbteachers easy access tobcomputers and
thebInternet; 4) Thebrestrictions inball-inclusive and creative existence inbthebICT world, inbopen and
long-lasting education, can be found inbthebexpression ofbthebattitudes which reveal teachers’ shortcomings inbthebÞelds of: 1) awareness ofbthebneed and consequences ofbtheir activities inbthebuse
and design ofbICT tools, and 2) assuming responsibility for thebconsequences ofbtheir own behaviour
inbthebarea ofbimplementation ofbnew technological trends inbtheir professional practice.
Keywords: media pedagogy, diagnostic and correlative research, teachers’ information competence, utilisation of ICT methods and tools

