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1. Nowe technologie w procesie kształcenia 
Postęp techniki, a co za tym idzie – rozwój nowych technologii informacyj-

nych stwarza wiele moŜliwości wykorzystania ich w Ŝyciu codziennym. Stają się 
one wyzwaniem dla róŜnych dziedzin Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 
W kaŜdym miejscu Ŝycia codziennego moŜna się z nimi spotkać. Czy to w skle-
pie podczas robienia zakupów, czy w banku, w galeriach handlowych, obiektach 
uŜytku publicznego, jak równieŜ w szkole. Do nowoczesnych technologii infor-
macyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia moŜemy zaliczyć m.in.: 
tablice interaktywne, projektory, wizualizery, zestawy telekonferencyjne itp. To 
dzięki nim nauczyciel w pewnym zakresie moŜe uatrakcyjnić zajęcia, podczas 
których przekazuje wiadomości studentom. W przypadku studentów to juŜ na 
tym etapie niejednokrotnie mogą się z nimi zapoznać, zobaczyć zasadę działa-
nia, wykorzystać w swoich pracach zaliczeniowych, dyplomowych w celu do-
konania odpowiednich analiz, badań itp. 

Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w procesie kształcenia 
w szkole wyŜszej wynika bezpośrednio z Krajowych Ram Kwalifikacji w Roz-
porządzeniu MNiSW z dnia 02.11.2011 r. w załącznikach 1 oraz 2, w tym: 
a) wyszukiwanie, analizowanie, ocenianie, selekcjonowanie i uŜytkowanie in-

formacji z wykorzystaniem róŜnych źródeł i sposobów; 
b) wiedza na temat metod i narzędzi oraz technik pozyskiwania danych odpo-

wiednich dla dziedzin nauki i dyscypliny naukowej; 
c) potrzeba uczenia się przez całe Ŝycie – z uwzględnieniem nowych technolo-

gii informacyjnych. 

2. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych przez nauczycieli 
akademickich – cel badań 

Celem badań przeprowadzonych w roku akademickim 2013/2014 na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego wśród studentów 
kierunków: Edukacja techniczno-informatyczna oraz InŜynieria bezpieczeństwa 
było określenie, czy kompetencje nauczycieli akademickich z zakresu wykorzy-
stania TI są w pełni wykorzystywane, potrzebne oraz szczegółowo określane. 
Uwzględniona została wizja studentów, jak widzą to zagadnienie, jak je postrze-
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gają i czy wiedza z zakresu działań TI jest wykorzystywana przez nauczycieli 
akademickich w codziennej pracy właśnie ze studentami. Do przeprowadzenia 
badania wykorzystano ankietę zawierającą 12 pytań, z czego 9 pytań to pytania 
teoretyczne, a 3 to pytania wykorzystane do metryczki. Problematyka poruszana 
w pytaniach dotyczy uczelni, jej dostosowania do wymogów przekazywania wie-
dzy przez nauczycieli akademickich, wyposaŜenia, które pozwoli na przekazywa-
nie tej wiedzy, moŜliwości i umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycie-
li, dostępnych urządzeń multimedialnych i elektronicznych z zakresu TI. 

Ankieta miała na celu odpowiedzieć na szereg pytań: czy kadra akademicka 
jest odpowiednio przygotowana do przekazywania wiedzy z zakresu TI, czy 
korzysta i w pełni wykorzystuje kompetencje kluczowe, jakimi powinna się 
kierować. Dodatkowo równieŜ odpowiada na takie pytania, czy uczelnie są od-
powiednio wyposaŜone, posiadają odpowiednią ilość sprzętu i narzędzi multi-
medialnych, aby nauczyciele mogli w pełni przekazywać swoją wiedzę. 

Płeć badanych. Do badania zaproszono 50 osób, po równo kobiet i męŜ-
czyzn. 

Miejsce zamieszkania. Osoby, które zdecydowały się uczestniczyć w prze-
prowadzonym badaniu, za miejsce zamieszkania wskazały zarówno wieś (13 osób), 
jak i miasto (37 osób). 

Wiek badanych. Wśród ankietowanych wyłoniły się 3 grupy, a mianowicie 
18–20, 21–23 oraz 24–26 lat. Najwięcej studentów ujawniło się w grupie 21–23, 
było to 30 osób. 11 osób wystąpiło w grupie wiekowej 24–26. Najmniejszą gru-
pą była grupa 18–20 i obejmowała 9 osób. 

3. Analiza wyników badań 
 

Wykres 1 
Przygotowanie nauczycieli do przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć z zakresu TI 
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Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe nauczyciele akademiccy są profesjonalnie przygo-
towani do prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy z zakresu TI? 

Według większości ankietowanych nauczyciele akademiccy są profesjonal-
nie przygotowani do przekazywania wiedzy z zakresu TI i odpowiednio tę wie-
dzę wykorzystują. AŜ 45 osób z 50 ankietowanych tak twierdzi, 3 osoby uwaŜa-
ją, Ŝe nauczyciele nie przekazują odpowiednio tej wiedzy, a 2 osoby nie mają na 
ten temat zdania. 

 
Co moŜna byłoby zrobić według Pani/Pana, aby nauczyciele akademiccy 

byli jeszcze bardziej przygotowani do przekazywania wiedzy studentom? 
Pytanie to dotyczy tego, co moŜna byłoby zrobić, aby poprawić taki stan 

rzeczy. 23 osoby uwaŜają, Ŝe powinno się przeprowadzać szkolenia dla nauczy-
cieli akademickich, 17 osób sądzi, Ŝe warto byłoby przygotowywać zajęcia prak-
tyczne, na których nauczyciele mogliby uczyć się nowinek technicznych, a na-
stępnie wykorzystywać tę wiedzę w pracy ze studentami. Zaledwie 10 osób  
polecałoby kursy dokształcające dla nauczycieli, aby jeszcze efektywniej mogli 
wykorzystywać dostępne narzędzia TI w pracy ze studentami. 

 
Wykres 2 

Metody wspomagające przygotowanie nauczycieli akademickich do przekazywania 
wiedzy studentom 

 
 
Czy nauczyciele akademiccy wykorzystują dostępne środki wspomagające 

przekazywanie wiedzy, np. projektory, laptopy, palmtopy, tablice interaktywne itp.? 
W związku z pytaniem dotyczącym tego, czy nauczyciele akademiccy wyko-

rzystują dostępne narzędzia, takie jak: laptopy, tablice interaktywne, projektory, 
zdecydowana większość zaznaczyła odpowiedź tak, było to 42 osoby. Wynika 
z tego, iŜ studenci uwaŜają, iŜ nauczyciele wykorzystują dostępne narzędzia inter-
aktywne w komunikacji i pracy z nimi samymi. 6 osób uwaŜa, Ŝe tylko czasem 
nauczyciele akademiccy korzystają z tych urządzeń, a 2 osoby uwaŜają, Ŝe rzadko 
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są te narzędzia wykorzystane. Ciekawy jest fakt, Ŝe nie było osoby, która zazna-
czyłaby odpowiedź nie, co moŜe sugerować, Ŝe ankietowani studenci uwaŜają, Ŝe 
nauczyciele umieją i często wykorzystują dostępne narzędzia i wiedzę z zakresu TI. 

 
Wykres 3 

Wykorzystanie nowych technologii wspomagających prowadzenie zajęć  
przez nauczycieli akademickich 

 
 

Wykres 4  
Stopień wykorzystania nowych technologii przez nauczycieli akademickich 
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W jakim stopniu wykorzystywane są urządzenia pomocne w przekazywa-

niu wiedzy i informacji przez nauczycieli akademickich? 
Na pytanie, w jakim stopniu wykorzystywane są urządzenia interaktywne 

i pomocne w przekazywaniu wiedzy, znaczna większość ankietowanych odpo-
wiedziała, Ŝe w 100%. Było to aŜ 31 osób. 18 osób uznało, Ŝe w 50%, natomiast 
1 osoba tylko uznała, Ŝe mniej niŜ 50%. O tym, iŜ nauczyciele akademiccy  
w ogóle nie wykorzystują kompetencji i urządzeń wspomagających przedsta-
wienie omawianego zagadnienia, nie wspomniała Ŝadna z ankietowanych osób. 

 
Jakie według Ciebie urządzenia z zakresu TI są najczęściej wykorzystywa-

ne przez nauczycieli prowadzących zajęcia na uczelniach? 
W związku z tym pytaniem odpowiedzi ankietowanych były podzielone 

i mniej więcej równe. Mianowicie ankietowani uznali, iŜ urządzeniami, jakie są 
wykorzystywane przez nauczycieli akademickich w ich pracy, są: projektory, 
tablice interaktywne, laptopy. Najwięcej osób odpowiedziało, iŜ najczęściej są 
uŜywane przez nauczycieli laptopy (18 osób), następnie projektory (17 osób). 
Najmniej ankietowanych (15 osób) uznało, iŜ tablice interaktywne są równieŜ 
często uŜywane w pracy nauczyciela akademickiego. Wynika z tego, iŜ ankie-
towani uwaŜają, Ŝe wszystkie te urządzenia są bardzo potrzebne w pracy na-
uczyciela. Dzięki nim moŜna przedstawić temat ciekawiej, z wykorzystaniem 
róŜnych slajdów, projekcji, prezentacji, a takie przekazywanie wiedzy jest bar-
dziej efektywne i preferowane przez studentów. 

 
Wykres 5  

Nowe technologie wykorzystywane do prowadzenia zajęć przez nauczycieli  
akademickich 
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Czy według Ciebie uczelnie w naleŜyty sposób wyposaŜają pracownie, aby na-
uczyciele mogli w profesjonalny sposób przekazywać swoją wiedzę i umiejętności? 

Na to pytanie 27 osób odpowiedziało, iŜ uczelnie w odpowiedni sposób wy-
posaŜają pracownie, tak aby nauczyciele mogli przekazywać swoją wiedzę  
i umiejętności. 17 osób uznało, iŜ pracownie nie są odpowiednio wyposaŜone, 
natomiast 6 osób uznało, Ŝe trudno to stwierdzić. 

 
Wykres 6  

WyposaŜenie pracowni w nowe technologie wspomagające proces dydaktyczny 

 
 

Wykres 7  
Przydatność wiedzy w zakresie TI w dalszej karierze zawodowej 
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Czy uwaŜa Pan/Pani, iŜ wiedza przekazywana przez nauczycieli akademic-
kich w zakresie TI jest uŜyteczna i potrzebna w dalszej karierze zawodowej 
studentów juŜ po zakończeniu studiów? 

AŜ 36 osób uznało, iŜ wiedza przekazywana przez nauczycieli akademic-
kich jest uŜyteczna i potrzebna w dalszej karierze zawodowej studentów. 9 osób 
stwierdziło, Ŝe niepotrzebna jest im wiedza z zakresu TI w dalszym Ŝyciu zawo-
dowym, natomiast 5 osób nie wyraziło swojego zdania na ten temat. 

 
Czy podobają się Panu/Pani zajęcia, jakie są prowadzone przez nauczycieli 

akademickich z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych urządzeń? 
Znacznej większości podobają się zajęcia prowadzone przez nauczycieli  

z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Tę grupę stanowią aŜ 44 osoby an-
kietowane. 4 osoby uznały, Ŝe takie zajęcia im się nie podobają, a 2 osoby nie 
mają zdania na ten temat. 

 
Wykres 8  

Wpływ nowoczesnych urządzeń na sposób prowadzenia zajęć  
przez nauczycieli akademickich 

 
 
Co sprawia, iŜ zajęcia prowadzone z uŜyciem nowoczesnych urządzeń elek-

tronicznych są takie ciekawe i zaskakujące, a zarazem pouczające? 
Za atuty tak prowadzonych zajęć ankietowani uznali: moŜliwość zdobycia 

nowej, dotąd nieposiadanej wiedzy, zobaczenia urządzeń niedostępnych oraz 
moŜliwość poznania urządzeń, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy. 
Najwięcej osób stwierdziło, Ŝe to właśnie moŜliwość zdobycia nowej, dotąd 
nieposiadanej wiedzy jest tym atrybutem najwaŜniejszym, który przekonał ich 
właśnie do zajęć prowadzonych w takiej formie. 18 osób widzi moŜliwości po-



 93 

znania urządzeń, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy, natomiast 12 
osób szansę zobaczenia urządzeń niedostępnych. 

 
Wykres 9  

Zalety wykorzystania nowych technologii podczas prowadzenia zajęć przez nauczycieli 
akademickich 

 

Podsumowanie 
Wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym przez nauczy-

cieli akademickich sprawia, Ŝe przekazywane wiadomości niejednokrotnie stają 
się bardziej zrozumiałe, łatwiej je moŜna zapamiętać, a sama forma przekazywa-
nych informacji jest bardziej atrakcyjna. Odpowiednie przygotowanie pod wzglę-
dem merytorycznym, jak równieŜ technicznym pozwala nauczycielowi podnieść 
efektywność, zwiększyć zaangaŜowanie oraz poziom motywacji studentów. MoŜ-
na zatem stwierdzić, Ŝe wykorzystanie nowych technologii i posługiwanie się nimi 
w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego staje się jego „cieniem”, którego 
nie jest w stanie postawić obok siebie, a który idzie z nim w parze. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań wykorzystania nowych technologii 

informacyjnych w procesie edukacyjnym przez nauczycieli akademickich  
w opinii studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W tym celu przy-
gotowano ankietę składającą się z 12 pytań. 
 
Słowa kluczowe: edukacja, nowe technologie informacyjne, nauczyciel. 
 
 
The use of new information technologies by academic teachers  
in the educational process – the results of research 
 
Abstract 

The article was presents the results of the use of new information technolo-
gies in the educational process by academic teachers in the opinion of students 
of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. For this purpose, prepared 
a questionnaire consisting of 12 questions. 
 
Key words: education, new information technologies, teachers. 

 


