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Wpływ nowoczesnych technologii 
na rozwój kreatywności studentów -  case study

STRESZCZENIE

Szybki i łatwy dostęp do informacji wymusza na wykładowcy nowe podejście do eduka
cji. Rozwój nowoczesnych technologii stawia przed wykładowcami nowe, niespotykane 
wcześniej w pracy ze studentami wyzwania. Dzisiaj nie może być mowy o skutecznej 
edukacji bez korzystania na zajęciach z projektorów czy tablic interaktywnych.

Celem badania była ocena związku pomiędzy lepszymi wynikami w nauce, rozwojem 
osobistym, kreatywnością a nowoczesnymi technologiami stosowanymi podczas zajęć.

W artykule wykorzystano dwie metody. W części teoretycznej wykorzystano kry
tyczną analizę literatury. Badania empiryczne (pierwotne) przeprowadzono metodą 
sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Podmiotem badania była krea
tywność osób studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) im. 
A. Silesiusa w Wałbrzychu. Ankieta składała się 13 pytań (6 pytań otwartych i 7 pytań 
zamkniętych). Badania przeprowadzone zostały w październiku 2017 roku. W badaniu 
wzięło udział 30 studentów (N =30) I-III  roku studiów stacjonarnych na kierunku 
Logistyka. Udział w badaniu był dobrowolny i respondenci zostali poinformowani 
o celu badania. Badanie miało charakter pilotażowy.

Rezultaty analizy danych wykazały, że kreatywność jest cechą, którą można rozwinąć 
w procesie edukacji i osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Nowoczesne technologie stosowane na zajęciach przyczyniają się do rozwoju 
kreatywności studentów.

Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje, kreatywność, nowe technologie.

Wprowadzenie

Obecnie żyjemy w  świecie permanentnych zmian, dlatego kluczowe kompetencje powinny 
umożliwić efektywną adaptację jednostki do przeobrażeń otaczającej rzeczywistości.

Jednym ze składowych pojęcia „kompetencje” są postawy, wśród których wyróżnia się 
kreatywność. Kreatywność to cecha pozwalająca tworzyć i rozpoznawać nowe pomysły, 
alternatywy i m ożliwości, które mogą być pomocne w  rozwiązywaniu problemów, komuni
kowaniu się z innymi ludźmi lub dostarczać rozrywki sobie lub innym. Istotnym czynnikiem  
kreatywności jest informacja jako podstawowe źródło w iedzy ludzkiej i narzędzie w  procesie 
uczenia się.
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W nauczaniu studentów stosuje się metody (np. burza mózgów, debata panelowa itp.) 
i techniki (np. komputer i Internet, tj. techniki multimedialne), które postrzegane są jako 
metody aktywizujące. Szybki rozwój nowoczesnych technologii stawia przed wykładow
cami nowe wyzwania w  pracy ze studentami.

W artykule szukano odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne technologie multimedialne 
wykorzystywane podczas zajęć sprzyjają kreatywności studentów.

Kluczowe kompetencje

Kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich 
do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samore
alizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrud- 
nienia1 2. Ważne jawią się także kryteria, jakimi należy kierować się w  doborze kluczowych  
kompetencji. Poza potrzebą samodzielnego i odpowiedzialnego życia należy mieć na uwadze 
potencjalne korzyści dla społeczeństwa, niezależnie od płci, pozycji społecznej, rasy, kultury, 
języka, a także zgodność z ogólnoludzkimi wartościami i prawami etyki. Ważny jest też kon
tekst ich użycia w  sensie sytuacji, w  jakich m ożliwe będzie posługiwanie się owymi kompe
tencjami. Biorąc pod uwagę wymienione kryteria, Parlament Europejski i Rada 18 grudnia 
2006 r. w  sprawie kompetencji kluczowych wypracowała dokument o nazwie Kompeten
cje kluczowe w uczeniu się przez całe życie -  europejskie ramy odniesienia2, wymienia
jąc w  nim listę kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w  dorosłym życiu. Zaliczono 
do nich m.in.: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, 
świadomość i ekspresję kulturalną. Ze względu na zasięg ich oddziaływania można mówić 
o kompetencjach międzyprzedmiotowych (dotyczą sprawności absolutnie niezbędnych 
do funkcjonowania w e współczesnym  świecie -  czytanie ze zrozumieniem, myślenie mate
matyczne) czy kompetencjach przekrojowych (obejmują umiejętności ogólne, niezwiązane 
z żadną konkretną dziedziną wiedzy, np. umiejętność komunikacji, rozwiązywania proble
mów, praca w  zespole). Ponadto pamiętając, że jednym ze składowych pojęcia kompetencje 
są postawy -  wyróżnia się także ciekawość poznawczą, motywację, kreatywność, odpowie
dzialność itp.

Informacja to bez wątpienia istotny czynnik kreatywności i innowacyjności, podstawowe 
źródło wiedzy ludzkiej i narzędzie w  procesie uczenia się, kluczowy zasób w  procesie tworze
nia społeczeństwa wiedzy, czynnik umożliwiający obywatelom osiągnięcie lepszych rezulta
tów w  ich działalności akademickiej lub w  odniesieniu do zdrowia czy pracy, ważny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Stanowi jeden z najważniejszych elementów podejmo
wania decyzji. Brak odpowiedniej informacji wiąże się z sytuacją niepewności. Informacje 
w życia człowieka stanowią podstawę budowania wiedzy wszystkich osób zaangażowanych

1 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie -  europejskie ramy odniesienia, Luksemburg, 
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007, s. 3-8.

2 Załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia (PL; 
L 394/, s. 13-18 [w:] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Zalecenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., [Bruksela] w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie (2006/962/WE).
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w  proces jej pozyskiwania i wykorzystywania. Kształtują świadomość o zjawiskach zacho
dzących w  otaczającej nas rzeczywistości i umożliwiają dostosowywanie jednostki do zm ie
niających się warunków świata zewnętrznego, jak również przekształcanie tej rzeczywistości 
w celu sprawnego funkcjonowania3.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów -  case study

Pojęcie kreatywności

Kreatywność to cecha pozwalająca tworzyć i rozpoznawać nowe pomysły, alternatywy 
i m ożliwości, które mogą być pomocne w  rozwiązywaniu problemów, komunikowaniu 
się z innymi ludźmi lub dostarczaniu rozrywki sobie lub innym. Oskar Wilde powiedział, 
że ludzie rozsądni próbują się dostosować do otaczającego ich świata, a ludzie nierozsądni 
próbują go zm ienić4. W związku z tym cały postęp zawdzięczamy ludziom nierozsądnym. 
Ludzie uznawani za twórczych dostrzegli coś, czego inni nie widzieli. Ludzie mało twórczy 
uznają porządek zastany za naturalny, a zmianę traktują jako zamach na ten porządek.

Kreatywność jest zdolnością do tworzenia nowych rozwiązań. Jest to proces prowadzący 
do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny do przyjęcia dla pewnej grupy 
w pewnym okresie5. M yślenie kreatywne to myślenie, którego wynikiem są oryginalne 
i dające się zastosować rozwiązania. Kreatywność to działanie, robienie czegoś zwyczajnego 
w niezwykły sposób6.

Osoba kreatywna ma zdolność łączenia istniejących, często niedostrzeganych w  swojej 
rozciągłości przez innych faktów i zjawisk. Mechanizmy kreatywności nie zostały jeszcze 
w pełni rozpoznane, ale można założyć, że osoba kreatywna ma:
• wysoką zdolność do postrzegania różnic w  obserwowanych obiektach,
• dobrą i pojemną pamięć,
• dużą zdolność do dostrzegania i rozróżniania nowych obiektów7.

Kreatywność wiąże się z odczuwaniem dyskomfortu związanego z obecnym stanem rze
czy. Kreatywność ludzi zależy od czterech komponentów8:

1. Wiedzy specjalistycznej -  stąd poziom  wykształcenia i intensywność doskonalenia 
zawodowego nauczycieli tworzą fundamenty dla innowacyjności w  oświacie.

2. Umiejętności twórczego myślenia -  osoba kreatywna postrzega rzeczy w  innym  
świetle niż otoczenie, odczytuje schematy tam, gdzie inni widzą chaos, i dostrzega związki 
tam, gdzie inni ich nie dostrzegają. Umiejętność ta po części jest wynikiem uwarunkowań 
genetycznych, ale można ją znacznie rozwinąć przez trening kreatywności oraz stosowanie 
specjalnych technik kreatywnego myślenia.

3. Przedsiębiorczej osobowości -  przedsiębiorcza osobowość oznacza, że dana osoba 
nie zraża się porażkami i tym, że widzi szanse tam, gdzie pozostali widzą zagrożenia.

3 E. Jurkiewicz, Różne możliwości osiągania kompetencji kluczowych, „Gazeta Szkolna” 2015, 
nr 27-28, s. 6.

4 Czym jest kreatywność [w;] http://www.ik.vistula.edu.pl/czym-jest-kreatywnosc/, dostęp: 
30.11.2018 r.

5 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2003, s. 3.
6 J. Fazlagić, Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy, „Optimun. Studia 

Ekonomiczne” 2017, nr 1 (85), s. 50-51.
7 E. Nęcka, op. cit., s. 3.
8 Ibidem, s. 17.

http://www.ik.vistula.edu.pl/czym-jest-kreatywnosc/
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4. Wewnętrznej motywacji -  w iększość twórców ma silną motywację, charakteryzuje 
ich wytrwałość i upór. Głównym motywem ich pracy jest ciekawość poznawcza, zadowole
nie związane z rozwiązywaniem problemów. Największą satysfakcję z pracy przynosi krea
tywnym ludziom sama praca.

Rys. 1. Komponenty kreatywności
Źródło: opracowanie własne.

Cechą kreatywności jest różnorodność. D la jednych środkiem wyrazu jest pędzel i akwa
rele albo też dłuto i drewno, dla innych wybrany instrument muzyczny bądź własny głos, 
jeszcze inni są wirtuozami tańca, piłki nożnej, roweru czy wspinaczki górskiej, a naukowiec 
do zaprezentowania swojej kreatywności potrzebuje kartkę papieru i ołówek, dobrze wypo
sażone laboratorium, często też możliwie duże grono słuchaczy.9

Kreatywność, która kiedyś była utożsamiana ze światem artystów i sztuki, a w ięc z dyscy
pliną niszową, stojącą niejako na uboczu głównych dziedzin edukacji, dzisiaj staje się jej 
priorytetem. Pojawia się więc kwestia wdrożenia edukacji sprzyjającej rozwojowi kreatyw
ności w  powszechnych systemach edukacji10.

Nowoczesne technologie stosowane na uczelniach a rozwój kreatywności

W nauczaniu stosuje się metody i techniki, które postrzegane są jako metody aktywizujące 
(np. praca w  grupie, panele, gra dydaktyczna, projekt). Dobrze przygotowany wykład, ciekawa 
prezentacja mogą być inspirujące. Można stwierdzić, że zbyt intensywne i nieprzemyślane 
stosowanie metod aktywizujących może zniechęcać do podejmowania pracy i zaangażowa
nia. Metody aktywizujące można ujmować jako sposoby działania, które pomogą studentom: 
pogłębić zainteresowanie tematem, znaleźć i zrozumieć nową wiedzę, rozwinąć pomysły 
i idee, komunikować się, dyskutować i spierać na różne tematy, podejmować działania11 *.

9 E. Nęcka, op. cit., s. 17.
10 Ibidem.
12 Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu [w:] Propozycje

rozwiązań metodycznych, red. H. Dołęga-Herzog, M. Rosalska, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2014, s. 43.
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W takim ujęciu aktywizować można: wiedzę, doświadczenia, pamięć, umiejętności, emocje, 
ciało, kreatywność, uważność i skupienie12.

Analizując powyższe zestawienie, można zauważyć, że przy stosowaniu metod aktywi
zujących nie chodzi o to, aby „się działo”. W mojej ocenie studentom warto proponować 
zadania, w  których będą m ogli doświadczać skupienia, wyciszenia, uważności.

W sytuacji kiedy młodzież jest tak silnie bodźcowana, skupienie się na nauce dla wielu sta
nowi dość trudne wyzwanie. Jeśli chcemy stosować metody aktywizujące, można także odnieść 
je do podstawowych sfer aktywności studenta. Należą do nich aktywność intelektualna, em o
cjonalna, sensomotoryczna oraz werbalna. Istotne jest, aby -  projektując wykład czy warsztaty 
-  nie skupiać się wyłącznie na sferze intelektualnej. Emocje są silnymi kotwicami dla nowych 
informacji. Jeśli podczas zajęć stworzymy sprzyjającą, podszytą humorem i śmiechem atmo
sferę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że studenci zapamiętają nie tylko nowe wiado
mości, ale odważniej będą się konfrontować z wyzwaniami związanymi z podejmowaniem  
decyzji edukacyjnych i zawodowych. Metody kreatywne i aktywizujące są tylko narzędziem. 
To od nauczyciela zależy, jak efektywnie zostaną one wykorzystane w  praktyce13.

W spółczesny młody człowiek na co dzień korzysta z komputera, tabletu, Internetu, smart- 
fona oraz innych zdobyczy techniki. Jest przyzwyczajony do szybkiego, wielokanałowego 
i multimedialnego pozyskiwania informacji.

To właśnie szybki rozwój nowoczesnych technologii stawia przed nauczycielami aka
demickimi nowe, niespotykane wcześniej w  pracy ze studentami wyzwania. Szybki i łatwy 
dostęp do informacji wymusza na wykładowcach nowe podejście do edukacji. N ie może 
być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowoczesnych technologii. Wyko
rzystanie komputerów, tablic interaktywnych, odtwarzaczy multimedialnych, projektorów 
na zajęciach to dziś konieczność. Z przeprowadzonego przez Brytyjską Agencję Komuni
kacji i Technologii w  Edukacji (BECTA) badania14 jasno wynika, że użycie interaktywnych 
tablic ma pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami, a także pomaga 
zwiększyć zaangażowanie ucznia w  lekcje15.

Pojawienie się tablicy interaktywnej na uczelni może tę sytuację zmienić. Oczywiście 
samo zakupienie przez uczelnię tablicy nie sprawi, że zajęcia będą od razu ciekawsze. 
Przede wszystkim nauczyciel musi mieć chęci i pomysły na wykorzystanie jej w  trakcie 
zajęć. Dodatkowo musi sam sprawnie korzystać z tego urządzenia i mieć czas na poszukanie, 
wybranie i przygotowanie materiałów do zajęć16.

Najpopularniejszym sprzętem wykorzystywanym m.in. do wyświetlania plansz inter
aktywnych jest obecnie tablica interaktywna17. Praca z urządzeniem pozwala nauczycie

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów -  case study

13 E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik 
po metodach aktywizujących, Kielce 2000, s. 4.

13 Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów..., s. 44.
14 Badani byli uczniowie w grupie wiekowej 5 -7  lat, którzy nauczyli się zagadnień przeznaczonych 

na dwa lata nauki o 4,75 miesiąca szybciej niż dzieci uczące się tego samego materiału za pomocą 
tradycyjnych metod.

15 Nowoczesne technologie w edukacji, https://www.profi-lingua.pl/poradnik-rodzicow/technologie- 
w-edukacji/, dostęp: 1.12.2018 r.

16 T. Jędrzejczak, Innowacje w edukacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid= FDE- 
0ADC3BEED4290A4D5C5B2BF5920B5, dostęp:10.01.2018 r.

17 M. Michalak, A. Przychodzeń, Tablica szkolna i podręczniki w nowej odsłonie, http://konferen- 
cja2011.kiss.pl/tablica_szkolna_egis.htm, dostęp: 26.01.2018 r.

https://www.profi-lingua.pl/poradnik-rodzicow/technologie-w-edukacji/
https://www.profi-lingua.pl/poradnik-rodzicow/technologie-w-edukacji/
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=FDE-0ADC3BEED4290A4D5C5B2BF5920B5
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=FDE-0ADC3BEED4290A4D5C5B2BF5920B5
http://konferen-cja2011.kiss.pl/tablica_szkolna_egis.htm
http://konferen-cja2011.kiss.pl/tablica_szkolna_egis.htm
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low i np. wyróżniać najistotniejsze informacje za pomocą podkreślania, podświetlania, kolo
rowania, powiększania. Posłużą mu do tego pisak, ołówek albo... palec. Zwykła tablica 
szkolna takich m ożliwości nie daje. Tablice tradycyjne coraz częściej zastępowane są przez 
tablice multimedialne18.

Źródło: Materiały własne.
Ryc. 2. Tablica multimedialna

Najważniejsze zalety pracy z tablicą interaktywną i oprogramowaniem to:
• tablica interaktywna, dzięki nowoczesnej technologii, łączy funkcję edukacyjną z zabawą 

i tym samym stwarza atrakcyjneśrodowiskopracy;
• pomaga skupić uwagę uczniów -  w szyscy mogą na bieżąco obserwować to, co dzieje się 

na tablicy i aktywnie uczestniczyć w  zajęciach;
• skraca czas potrzebny na przygotowanie zajęć i jednocześnie wydłuża czas rzeczywistego 

prowadzenia lekcji (tabelki, reguły gramatyczne, objaśnienia, czyli materiał, który często 
wymagał od nauczyciela czasochłonnego pisania na tablicy, teraz może być wyświetlony 
za pomocą jednego kliknięcia);

• umożliwia robienie notatek, komentarzy, projektów ćwiczeń itp., zapisywanie ich w  pa
mięci komputera i wywoływanie na życzenie, a także przekazywanie studentom w formie 
drukowanej lub elektronicznej;

• eliminuje potrzebę korzystania z dodatkowych urządzeń (np. odtwarzaczy CD lub DVD);
• jestinteraktywna;angażuje studentówi pozwala d łużejskupićichuw agę na zajęciach19.

Innym sposobem wyświetlania plansz interaktywnych, równie popularnym na uczelniach,
jest rzutnik multimedialny. Podstawowy zestaw urządzeń wykorzystywanych w  nowoczes
nej edukacji to tablica interaktywna, komputer oraz projektor, który rzuca na tablicę obraz

18 A. Palmowska, Wykorzystanie tablicy multimedialnej w edukacji, http://www.soswwegorzewo.pl/ 
warsztat_nauczycielaAekst.rtf, dostęp: 29.01.2018 r.

19 http://planszeinteraktywne.pl/aktualnosci/nowe-technologie-w-polskich-szkolach/, dostęp: 
29.01.2018 r.

http://www.soswwegorzewo.pl/
http://planszeinteraktywne.pl/aktualnosci/nowe-technologie-w-polskich-szkolach/
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z komputera. Nowoczesne metody nauczania, takie jak projektory czy tablice multimedialne, 
stają się coraz bardziej popularne.

Nauka przy użyciu plansz interaktywnych pobudza wyobraźnię, uczy kreatywnego 
myślenia, bawi i sprawia, że studenci przyswajają szybciej wiadomości i gromadzą wiedzę.

Nowe technologie to duże ułatwienie tak dla nauczyciela, jak i dla studenta. Przewaga 
nowoczesnych technologii nad tradycyjnymi metodami nauczania polega na tym, że student 
czerpie przyjemność z pozyskiwania wiedzy, do której ma szybki i łatwy dostęp. Poziom  
motywacji się zwiększa, podobnie jak zakres zainteresowań. Zdaniem J. Morbitzera umie
jętne wykorzystanie m ożliwości, jakie niosą ze sobą tablica multimedialna czy projektor 
multimedialny to klucz do skutecznego przekazywania wiedzy, a także jej zdobywania.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów -  case study

Ryc. 3. Praca z tablicą multimedialną
Źródło: Materiały własne.

W spółcześnie studenta trzeba, moim zdaniem, edukować z wykorzystaniem najno
wocześniejszych technologii. Błyskawiczny rozwój w  tym zakresie nie zwalnia systemu 
edukacji z podążania za nowościami technologicznymi. Edukacja powinna angażować m ło
dego człowieka w  świat innowacyjnych technologii, musi przygotowywać i motywować 
do walki konkurencyjnej na rynku pracy. Nie ma znaczenia to, czy uczymy mieszkańców  
w si czy miast, albo to, w  jakim stopniu studenci są sprawni. Nowoczesne technologie dają 
m ożliwości dotarcia z wiedzą do wszystkich w  równy sposób.

Innowacyjność i kreatywność to cechy, które w  zglobalizowanym świecie są najważ
niejszymi umiejętnościami, jakie powinni zdobyć studenci w  procesie edukacji. N ie może 
być tak, że bezrobocie rośnie, a szefowie firm mówią, że nie mają, kogo zatrudnić. Równie 
niedopuszczalne jest, żeby absolwent w  oczach pracodawcy był zupełnie nieprzygotowany 
do podjęcia pracy20.

20 J. Morbitzer, Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp20n / 
referaty2011/morbitzer.pdf, dostęp: 26.01.2018 r.

http://www.ktime.up.krakow.pl/symp20n/
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Cel pracy

Celem pracy była ocena związku pomiędzy lepszymi wynikami w nauce, rozwojem osobi- 
stym,kreatyw7ością a nowymi technologiami stosowanymi podczas zajęć. Celem pośrednim 
było szukanie odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne technologie multimedialne wykorzy- 
styweme podczas zajęć spneyjają kreatywności studentów.

Hipoteza badawcza brzmi następująco: wykorzystanie podczas zajęć nowoczesnych tech
nologii sjozyjn kreatywności studenpów.

Metodologia badań własnych

W części teoretycznej badań wykorzystano krytyczną analizę literatury. W badaniu empi
rycznym (pierwotnym) wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety, którą przeprowadzono na temat kreatywności w październiku 2017 
roku na grupie 30 osób (N = 30). Gmpę tiadawcząstanowili studenci studiów technicznych 
na kierunku Logistyka w PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu z I-HI roku.

Kwestionariusz składał się z 12 pytań: 5 pytań otwartych i 7 pytań zamkniętych. Udział 
w badaniu był dobrowolny i studenci zostali poinformowani o celu badania. Szczególną 
nwagę zwrócąno na takiaczynniąi jak system ^du.apji oraz aspekty otojztnia spoteczne- 
-kulturowego, w jakim funkcjonują badani studenci, a także relacje, jakie w nim zachodzą.

Wyniki badań własnych

Badaniem objęto 13 [N = 30] kobiet i 17 [N = 30] mężczyzn. Pierwsze pytanie dotyczyło 
pojkciakreatywnoici -  id (5a%) respondentów zadeklarowało, że kreatywnośćjestcecką 
społeczną, 14 (46,7%) osób było zdania, że jest to cecha zarówno indywidualna, jak i spo- 
teczna. Tylko yednn osoba uwnżaSn, óe ta cecha iydy%idclaina.

Na pytanie, jakie są cechy kreatywnego studenta respondenci uznali, że kreatywny stu- 
d k u ^ ^ ^  się przede wszystkim twórczością -  2C (93,3%). Szczegółowe odpowiedzi pre
zentuje ryc. 4.
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Twórczy
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Ryc. 4. Cechy kreatywnego studenta 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.



Wpływ nowoczesnych technologiina rozwój kreatywnościstudentów -  case study 75

N a cechę pomysłowy wskazało 20 (36,7% ) osób, na zmotywowany 9 (30%) respondentów, 
o mwjący własne wartości -  6 (20%). Natom iast lubiący zdobywać wiedzę ty5 © 3 (10%) 
respondentów. W  ankiecie pojawił się również interesujący poznawczy w ątek wskazujący 
oa zależoośćpo  nuędzylenismern a keea(yo-łści7 - 5 ( C e % )  s7 ą o -t2 w  ytwiłecLiło, (je leiu- 
stwo je s t m otorem  kreatywności.

ShidenciwskazywE6i, )e  kreatywność n^c^żnawnśkeiąj uruałym ółe i 'symc^śłeO-ł^^iń: 
w kontaktach z innymi ludźmi -  14 (46,6% ); po 13 osób (43,3% ) wskazało, że na uczelni:
w procesie dyceasyfikaceimetodalogii naoazaeia i nczrnia się zwykaoeyutomem nyjnywezej 
wiedzy i technik multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć 13 (43,3% ) w procesie 
eaud; ęo  d  (C0,6%) reopondewtówodpowieCzM o, ie\ podczas społecznżch ó wulturalnych 
przedsięwzięć/zdarzeń poza szkołą i domem i w domu rodzinnym; poprzez aktywizację umie
jętności komunikacyjnych -  6 (18%). Nieco cynicznie S respondentów  (15%) wskazało, 
że podczas egzaminu. Najm niej w życiu i przy zadaniach twórczych -  tylko po jednej osobie.

Przy zadaniach twórczych 

W życiu 

Wizyty studyjne
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Poprzez aktywizację umiejętności komunikacyjnych i 
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W procesie dywersyfikacji metodologii nauczaniai 
uczenia się z wykorzytaniem najnowszej wiedzy

W kontaktach z innymi ludźmi

Licz

0 2 4 6 8 10 12 14

Ryc. 5. Sposoby uruchamiania kreatywności 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

Zadowalający je s t fakt, że badani studenci uważają, iż swoje kom petencje m ogą w yko
rzystać na zajęciach. Sale w ykładow e w  badanej uczelni wyposażone są w  rzutnik i u rządze
nie multimedialne, a sale ćw iczeniowe w  rzutnik. Są również sale kom puterowe. Studenci 
chętnie korzystają z tych urządzeń podczas zajęć, mogąc wykazać się kreatyw nością w  pre
zentacji swoich projektów, które przygotow ują na zajęcia. Potw ierdza to hipotezę badawczą, 
że w ykorzystanie podczas zajęć now oczesnych technologii sprzyja kreatyw ności studentów.

Do m etod w zm acniających kreatywność studentów nie należy w łączanie przez nauczy
cieli m etod aktywnej pracy, które w ym agają od nich w ykonyw ania zadań twórczych, tylko 
2 (6% )respondentów  w sk azało n a  topytan ie .

N ajw ażniejszym  -  zdaniem  studentów  -  czynnikiem  zew nętrznym  sprzyjającym  kre
atywności je s t uczelnia, która um ożliw ia rozwój studentów  w  zakresie kreatyw ności 
poprzez ofertę dodatkową, np. koła naukowe -1 7  (56,7% ); rynek pracy -11  (36,7% ); oto
czenie biznesu -  7 (21%). W  opinii studentów tylko praktyczne działania przyczyniają się
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do posmikiwama now ych i oryginalnych rozwiązań. Respondenci dodali rówrneż, że b ieda 
„norm alny nauczyciel” i w łasna praca, ogólne otoczenie w pływ ające na umysł, praca własna; 
ludzie, kió tym i otaczam y się; praca (adenie ky nek pracy) i znajomi. N a tę cz y  nniki wskazało 
po jednej osobie.

Liczba

Ryc. 7. Obszary uruchamiania kreatywności 
Źródło :opracowanie własne na podstawie ęynbców badań własnych.

Młodzć ludzte ni j^j^ęna^o ści półtrzeRaję tynod pspyy pa łraóycyjęR p^«^s^d^,^e dostaze- 
gając zachodzących zmian, potrzeby kreatywności, tw orzenia zapotrzebowania na usługi, 
któro smni zaproponu jąw  swejęj nccyszłejzracy. M ało \y it^ch odwopi, aby wa tynek pn^c^y 
w kroczyć o w łasnych siłach, biorąc zawodowy los we w łasne ręce.

R r łp o n d e n c ip y td n ija d m k  o oneny w łas7ych kompotewcji ;̂ ;̂ p (̂^c^c \̂^s] ,̂ jak ie wiy- 
skają po zakończonych studiach, uważają, że będą mogli śmiało pracować w  swoim zawo
dzie -  0 (POWo) oraz będą wprowadzać swoje projekty w  pracy -  9 (27%), 0 (POWo) respondentów 
me widzi eiebrcw  gykanzw m iiu  spya:lCzoncgo zawodu m.in. z powodu zdrowia.

Liczba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Rys. 8. Przygotowanie do pracy po ukończonych studiach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło tego, w  jakiej pracy w idzi się student po zakończo
nych studiach. A ż 24 (80%) respondentów  odpowiedziało, że wierzy w  to, że będą pracować 
w wyuczonym zawodzie. N a drugim  m iejscu znalazła się odpowiedź, że w idzi siebie w innej 
pracy niż w  zawodzie w yuczonym  -  3 (6%).

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów -  case study

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Pojaw iły się również takie odpowiedzi, że respondenci mają pomysł na samodzielne sta
nowisko pracy, ale nie chcą się nim dzielić, bądź też nie mają zdania i pomysłu -  po 3 (9%) 
respondentów. Po jednej osobie, że będzie pracować tam, gdzie dostanie pracę, na linii pro
dukcyjnej i dopasuje się do rynku pracy.

Podsumowanie

W ykorzystanie komputerów, tablic interaktyw nych czy projektorów  na zajęciach to dziś 
konieczność, ponieważ w ykorzystanie urządzeń m ultim edialnych na zajęciach rozw ija k re
atywność studentów. K reatywność to um iejętności, jak ie  młody człowiek pow inien wynieść 
w  procesie edukacji. D latego nauczyciele pow inni wykorzystyw ać nowoczesne technologie 
podczas zajęć.

W  artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne technologie 
w pływ ają na kreatyw ność studentów. Przeprowadzone badanie wykazało, że kreatywność 
je s t cechą indyw idualną -  50%, a 46,7%  respondentów  uważa, że je s t to cecha zarówno 
indywidualna, ja k  i społeczna. Cechą osoby kreatywnej zdaniem  respondentów  je s t tw ór
czość. Podczas zajęć studenci m ogą wykazać się kreatywnością, prezentując swoje projekty. 
Zdaniem  studentów kreatywność najlepiej m ożna urucham iać i wykorzystyw ać na uczelni 
w  procesie dywersyfikacji m etodologii nauczania i nauczenia z w ykorzystaniem  technik 
m ultim edialnych w ykorzystyw anych podczas zajęć i w  kontaktach z innym i ludźmi. N a te 
czynniki wskazało 43,3%  respondentów. Natom iast 30%  uważa, że swoją kreatywność będą 
m ogli wykorzystać w  pracy. Aż 80%  respondentów  wierzy, że po skończonych studiach 
podejm ą pracę w  sw oim  zawodzie.
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Na podstawie powyżej zaprezentowanych wyników badań własnych można wysnuć 
następujące wnioski:
• Kreatywność jest cechą wrodzoną, którą można rozwijać w  procesie nauki.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych sprzyja kreatywności 

studentów.
Celem pracy była ocena związku pomiędzy lepszymi wynikami w  nauce, rozwojem oso

bistym, kreatywnością a nowoczesnymi technologiami stosowanymi podczas zajęć. Aż 83% 
respondentów odpowiedziało, że rozwinęli swoją kreatywność w  procesie nauki. Świadczy 
to o tym, że nowoczesne technologie (projektory i tablice interaktywne) wykorzystywane 
przez nauczycieli w  trakcie zajęć powalają studentom lepiej zapamiętać wykład, a to wpływa 
na lepsze wyniki w  nauce. Jak wskazali respondenci w  badaniach, członkostwo w  kole 
naukowym na kierunku, na którym studiują, pozwala na rozwój osobisty, ponieważ członko
w ie koła naukowego organizują spotkania, konferencje. Studenci jeżdżą również na spotka
nia i konferencje organizowane na innych uczelniach w  Polsce, na których zdobywają nowe 
doświadczenia, a to wpływa na ich rozwój osobisty.
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Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój kreatywności studentów -  case study

SUMMARY 

Beata Mucha

The impact of new technologies on the development of students' creativity -
case study

This paper presents some aspects of students’ creativity at university. The use of com- 
puters, OHPs and interactive whiteboards in the classroom is a necessity nowadays. 
Creativity is a skill that young people should develop in the educational process. 
Therefore, teachers should use the latest technologies in the classroom.

The analysis is based on the author’s own research, which was carried out in Oc- 
tober 2017. The study involved 30 full-time first, second and third year students 
(N= 30) in the field of Logistics. Participation in this pilot study was voluntary and the re- 
spondents were informed about its purpose.

The analysis of the obtained data indicated that creativity is a feature that can be 
developed in students in the education process and help them achieve better results 
in learning.

Conclusions: Modern technologies used in the classroom contribute to the develop- 
ment of creativity in students.

Key words: key competences, creativity, new technologies.
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