
Wprowadzenie

Dynamizm zmian cywilizacyjnych obserwowany w obecnych czasach jest 
duży . Przemiany te są owocem pracy ludzkiej, ale wiążą się również z tempem 
i charakterem zmian zachodzących w cywilizacji . Można zatem mówić o „re-
wolucji naukowo-technicznej, informatycznej, informacyjnej”1 . Jej wynikiem 
są różnego rodzaju nowoczesne środki i narzędzia informatyczne, które mogą 
być wykorzystane w edukacji .

Wśród tych urządzeń i aplikacji znajdują się między innymi tablice inte-
raktywne i dzienniki elektroniczne . Oba te „wytwory” integrują w sobie szereg 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, których opanowanie przez na-
uczycieli może gwarantować łatwiejszą drogę do sukcesu w pracy zawodowej . 
Dodatkowo, kiedy nauczyciele nauczą się obsługi i  wykorzystania zarówno 
tych nowoczesnych środków i narzędzi informatycznych, jak i definiujących je 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, nic nie będzie stało na przeszko-
dzie, aby mogli opanować kolejne – systematycznie wprowadzane do środowi-
ska edukacyjnego – nowe wyniki myśli i pracy ludzkiej .

Jak podkreśla między innymi A . Toffler, w  historii cywilizacji rozróżnić 
można trzy fale jej rozwoju2 . Pierwsza fala, według tego autora, to cywilizacja 
rolnicza . Szczególny nacisk jest w  niej położony na wytwory pracy ludzkiej 
otrzymane dzięki „hojności” przyrody . Aktywność ludzi wspomagały różnego 
rodzaju wytwory techniki, które odnosiły się do podstawowych potrzeb czło-
wieka (związanych w głównej mierze z ułatwieniem pracy na roli) .

Druga fala przemian cywilizacyjnych – według koncepcji A . Tofflera – nosi 
nazwę cywilizacji przemysłowej czy też industrialnej . Społeczeństwo skupiało 
się przede wszystkim na opracowywaniu i wykorzystywaniu maszyn . W ra-

1  W . Furmanek: Edukacja a  przemiany cywilizacyjne, Wydawnictwo Oświatowe 
FOSZE, Rzeszów 2010, s . 11 .

2  A . Toffler: Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006 .
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mach drugiej fali powstało tzw . społeczeństwo masowe . Ideą tej fali był niski 
poziom intelektualizowania pracy ludzkiej . Wskaźnikiem dorobku człowie-
ka była głównie ilość posiadanych dóbr materialnych . Jak zauważano, celem 
gospodarki industrialnej było wytwarzanie tych dóbr, natomiast podstawowe 
wartości to kapitał, środki produkcji i siła robocza .

Obserwowane w  ramach drugiej fali transpozycje skupiały się przede 
wszystkim wokół przemian zachodzących w pracy człowieka . Wymusiły one 
między innymi konieczność powstania różnego rodzaju szkół zawodowych . 
Ich celem było merytoryczne i praktyczne przygotowanie wysoko wykwalifi-
kowanej „siły roboczej”, którą zatrudniano później w fabrykach .

Trzecią falą, według A . Tofflera, jest społeczeństwo postindustrialne, nazy-
wane również społeczeństwem informacyjnym . Podstawą tej fali jest zarówno 
wiedza, jak i  informacja . Charakteryzują ją wszelkiego rodzaju operacje na 
informacji . Symbolem tej fali przemian jest zarówno mikrokomputer, urzą-
dzenia przetwarzające, jak również przesyłające informacje . Informacja uj-
mowana jest jako towar, to klucz do specyfiki przemian cechujących trzecią 
falę, a  zarazem podstawowe dobro, którym można handlować . W obecnym 
społeczeństwie informacje posiadają swoją cenę odpowiadającą wartości eko-
nomicznej . Praca ludzi społeczeństwa informacyjnego ma charakter innowa-
cyjny . Natomiast najistotniejszą właściwością wiedzy jest to, że jest niewyczer-
palna i jednocześnie może z niej korzystać niezliczona liczba użytkowników .

Wspomnianego już terminu społeczeństwo informacyjne po raz pierwszy 
użył T . Umesano w 1963 roku . Upowszechnił go dopiero K . Koyama w 1968 
roku w swojej rozprawie Wprowadzenie do Teorii Informacji . K . Koyama ter-
minem tym określa „społeczeństwo, w którym informacja, traktowana jako 
specyficzne dobro niematerialne, jest ważniejsza od dóbr materialnych”3 .

Przejście od społeczeństwa industrialnego do informacyjnego spowodo-
wało odejście od dóbr materialnych (jako wartości podstawowej), a  skon-
centrowanie na informacji, wiedzy oraz kompetencjach umożliwiających ich 
wykorzystanie w praktyce . W takim społeczeństwie powszechnie wykorzy-
stywana jest wiedza i informacja nie tylko w życiu gospodarczym, ale również 
politycznym i kulturalnym . J . Naisbitt pisze, że „prawie wszyscy wykonujący 
wolne zawody […] są pracownikami zajmującymi się informacją . Tworzenie, 
przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji jest istotą wykonywanej przez 
nich pracy”4 .

3  J . Morbitzer: Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego, 
http://www .wsp .krakow .pl/konspekt/konspekt8/morbitzer8 .html, (dostęp 25 .09 .2014) .

4  J . Naisbitt: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, 
Zysk i S-ka, Poznań 1997 .
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Obserwowany od początku XXI wieku gwałtowny postęp cywilizacyjny 
stawia przed wszystkimi obywatelami nie lada wyzwanie . Gwarancją odnie-
sienia sukcesu jest wykształcenie u każdej osoby odpowiednich kompetencji, 
niezbędnych do realizacji powierzanych jej zadań zawodowych . Żeby im spro-
stać, należy w pierwszej kolejności „zapewnić wysoką jakość edukacji, zwłasz-
cza na poziomie akademickim”5 .

W niniejszej monografii autor zajął się problematyką wykorzystania no-
woczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej 
nauczycieli . Celem zrealizowanych badań było określenie poziomu gotowości 
nauczycieli do stosowania tych technologii, a także urządzeń oraz programów 
integrujących wybrane technologie .

Wybór tematu podyktowany jest, z jednej strony, zainteresowaniami auto-
ra, zarówno naukowymi, jak i pozanaukowymi . Z drugiej strony, to wyraz oso-
bistego przekonania o dużym wpływie między innymi tablic interaktywnych 
i dziennika elektronicznego na proces dydaktyczny .

Niniejsze opracowanie sytuuje się w nurcie badań diagnostyczno-eksplora-
cyjnych . Wychodzi naprzeciw potrzebom analizowania gotowości nauczycie-
li (ich wiedzy, umiejętności i motywacji) do posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, jak i  urządzeniami oraz 
programami komputerowymi integrującymi te technologie . Zebrany materiał 
badawczy pozwolił odpowiedzieć na wiele pytań istotnych dla organizatorów 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli . Wysnute wnioski pozwalają na takie 
przygotowanie ofert dydaktycznych (przede wszystkim dla uczelni wyższych), 
które lepiej będą przygotowywać absolwentów do wymagań współczesnego 
rynku pracy .

Praca składa się z sześciu rozdziałów, z których trzy pierwsze naświetlają 
badaną problematykę od strony teoretycznej, kolejny przedstawia założenia 
metodologiczne, a pozostałe zawierają prezentację i analizę wyników uzyska-
nych na drodze przeprowadzonych badań . Całość uzupełniono niezbędnymi 
komponentami: wstępem, zakończeniem, bibliografią i spisami .

W pierwszym rozdziale o charakterze teoretycznym przedstawiono pod-
stawowe zagadnienia związane z pojęciem gotowości zawodowej nauczycieli . 
Wyjaśniono zarówno samo pojęcie gotowości, kompetencji i pracy zawodowej, 
jak również rodzaje kompetencji w odniesieniu do pracy zawodowej nauczy-
cieli . Z przeprowadzonych analiz teoretycznych wynika, że w strukturze poję-
cia gotowość zawodowa nauczycieli muszą być ujęte: wiedza, umiejętności i mo-
tywacje jako komponenty systemowe .

5  R . Bera: Wprowadzenie, [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pe-
dagogicznych, red . R . Bera, K . Klimkowska, A . Dudak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2014, s . 7 .
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W  drugim rozdziale omówiono zagadnienia stosowania nowoczesnych 
technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym . Jako przykład autor wybrał 
tablice interaktywne (nazywane niekiedy tablicami multimedialnymi), któ-
re integrują w sobie szereg nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych . Ukazano tu między innymi różnorodność samych tablic interak-
tywnych, jak i dostarczanego wraz z nimi oprogramowania . Przeanalizowano 
również wielość obszarów zastosowania tego fascynującego medium dydak-
tycznego w kontekście różnych metod nauczania . Analizy te poparto wieloma 
praktycznymi przykładami .

Kolejny rozdział stanowi kontynuację rozważań teoretycznych . Ukazano 
w  nim nowe możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-
-komunikacyjne, które mogą wspomagać nauczycieli w  ich zadaniach orga-
nizacyjnych . Wybranym przykładem systemu informatycznego jest dziennik 
elektroniczny, stanowiący systemem integrujący potrzebne nauczycielom 
technologie informacyjne . W rozdziale opisano zarówno tradycyjne metody 
rejestrowania zjawisk pracy klasy, jak również te bardziej nowoczesne . Waż-
nym aspektem wykorzystania e-dziennika jest podstawa prawna regulująca 
zastosowanie tego rodzaju narzędzi w szkole . Dokonano również analizy cech 
dziennika elektronicznego na przykładach konkretnych systemów różnych 
firm informatycznych .

Czwarty rozdział poświęcono zagadnieniom metodologicznym . Ukazano 
przedmiot i cele badań, problemy badawcze oraz hipotezy robocze . Następnie 
przedstawiono wykorzystane metody badań i  techniki badawcze . W dalszej 
części omówiono wykorzystane narzędzia badawcze . Zaprezentowano także 
procedurę przeprowadzenia badań oraz scharakteryzowano osoby biorące 
w nich udział .

Kolejne dwa rozdziały obejmują prezentację oraz analizę wyników badań . 
Analizę wykonano według przyjętej w części metodologicznej kolejności pro-
blemów badań . Tutaj także, na podstawie uzyskanych wyników badań, podję-
to próbę odpowiedzi na postawione pytania badawcze .

Piąty rozdział odnosi się do postawionego pytania, które brzmi: Jaki jest 
obecny poziom gotowości nauczycieli do stosowania nowoczesnych technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych . Rozdział ten podzielono na trzy podroz-
działy, z których każdy prezentuje analizę wyników badań w odniesieniu do 
przyjętych w definicji pojęcia gotowości komponentów: wiedzy, umiejętności 
i motywacji .

Szósty rozdział prezentuje analizę czynników, które dają odpowiedź na py-
tanie, jakie czynniki wpływają na określony w piątym rozdziale poziom go-
towości nauczycieli . Wśród rozpatrywanych tu czynników ujęto zarówno po-
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ziom wyposażenia szkół, jak również zidentyfikowane trudności napotykane 
przez nauczycieli w ich pracy zawodowej .

W  podsumowaniu wyników badań wyeksponowano wnioski, które, 
uwzględniając rzeczywiste potrzeby pracujących nauczycieli, mogą posłużyć 
do optymalizacji programów nauczania kierunków kształcących przyszłą ka-
drę pedagogiczną . 

Szczegółowa analiza literatury przedmiotu pozwoliła na stwierdzenie, że 
brakuje opracowań dotyczących omawianej problematyki . Z  tego też wzglę-
du praca ta powinna wypełnić istniejącą lukę oraz wnieść nowe spojrzenie na 
omawianą problematykę . Autor ma nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej 
monografii wyniki zostaną wykorzystane zarówno w teorii, jak i w praktyce 
dotyczącej kształcenia i doskonalenia nauczycieli .

Autor pragnie podziękować dr hab . Elżbiecie Sałacie, prof . UTH, oraz dr . 
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