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Metodologia

kto, co, 
jak, ile,

dlaczego

1

Przedstawienie obrazu przeciêtnego nauczyciela

w kontekœcie wykorzystywania nowych technologii

i Internetu. Jakiego sprzêtu informatycznego,

pomocy multimedialnych i elektronicznych i jak czêsto

u¿ywa nauczyciel na zajêciach lekcyjnych i w szkole.

W jaki sposób i do jakich celów wykorzystuje

Internet  prywatnie i do rozwoju zawodowego. 

Cel badania

Próba=1610

Badanie zosta³o przeprowadzone technik¹ iloœciow¹

za pomoc¹ wywiadów CATI, standaryzowanych wywiadów

telefonicznych.  Wybrana metoda badania pozwoli³a na dotarcie

do grupy nauczycieli wœród której znaleŸli siê zarówno respondenci

aktywnie korzystaj¹cy z Internetu jak i respondenci  niechêtnie

korzystaj¹cy z Internetu. Raport nawi¹zuje do wyników z badañ

wewnêtrznych i zewnêtrznych dotycz¹cych kompetencji

i zachowañ wzglêdem technologii i Internetu. 

Metoda
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Od 2006 roku dziêki programom rz¹dowym

i wsparciu funduszy Unii Europejskiej nast¹pi³

intensywny wzrost liczby sprzêtu informatycznego

w szko³ach i klasach szkolnych, w 2014  roku

90% szkó³ ma na wyposa¿eniu komputery

i inne urz¹dzenia cyfrowe, powoli roœnie 

równie¿ wyposa¿enie klas szkolnych oraz oferta

elektronicznych materia³ów edukacyjnych.

Kontekst
Wyniki pokazuj¹, ¿e du¿y odsetek nauczycieli korzysta

z cyfrowych narzêdzi i materia³ów edukacyjnych, ale jest

jeszcze sporo do zrobienia zarówno pod wzglêdem

wyposa¿enia  klas w sprzêt informatyczny, jak i elektroniczne

materia³y edukacyjne. Nauczyciele s¹  zainteresowani nauczaniem

z wykorzystaniem cyfrowych materia³ów, o ile bêd¹ mieli dostêp 

do narzêdzi i zostan¹ odpowiednio przygotowani.

Perspektywy

Wykorzystanie nowych
technologii na lekcji
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2 Sprzêt wykorzystywany na zajêciach lekcyjnych

94%
Nauczycieli korzysta ze sprzêtu
informatycznego lub sprzêtu RTV
na zajêciach lekcyjnych

komputer stacjonarny

39,8%
komputer przenoœny laptop

46,3%

projektor | rzutnik multimedialny

39,8%
tablica interaktywna | multimedialna

28,9%

Wg badania Instytutu Badañ Edukacyjnych* nauczyciele maj¹ dostêp na wszystkich lekcjach lub wiêkszoœci do:

Komputera lub komputerów

27%
Rzutnika

16% 6% 
Odtwarzacz p³yt CD

51%
Odtwarzacz DVD

27%
Tablicy multimedialnej

CD DVD

*Instytut Badañ Edukacyjnych, "Czas i warunki pracy nauczycieli" 2013, CAWI, N=4762

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.



6

2 Sprzêt wykorzystywany na zajêciach lekcyjnych

W szkole
podstawowej 4-6

komputer stacjonarny

41%
komputer przenoœny laptop

41%
tablica interaktywna | multimedialna

39%

W gimnazjum

komputer przenoœny laptop

60%
tablica interaktywna | multimedialna

40%
rzutnik multimedialny

46%
DVD

W szko³ach
ponadgimnazjalnych

rzutnik multimedialny

60%
komputer przenoœny laptop

50%
komputer stacjonarny

41%

W edukacji
wczesnoszkolnej

komputer stacjonarny

40%
komputer przenoœny laptop

37%
sprzêt audio 

39%
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Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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2 Sprzêt wykorzystywany na zajêciach lekcyjnych

W edukacji
wczesnoszkolnej

Radiomagnetofon Odtwarzacz p³yt CD

80%
CD

84%

Dostêp do Internetu Komputera

W szko³ach
ponadgimnazjalnych

Odtwarzacz DVD

30%
DVD

Telewizor

34%

38% 37%

Wg badania IBE

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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2 Czêstotliwoœæ korzystania z poszczególnych narzêdzi 

Ponad 60% nauczycieli korzysta
ze sprzætu informatycznego lub RTV
co najmniej kilka razy w tygodniu. 

Rzutnik multimedialny jest wykorzystywany codziennie
lub prawie codziennie przez 
Najczæúciej uýywajà go nauczyciele SP 1-3,
a najrzadziej nauczyciele SP 4-6. 

1/3 nauczycieli.

Tablica multimedialna jest uýywana przez 
nauczycieli codziennie lub prawie codziennie.
Prawie poùowa korzystajàcych z tablic interaktywnych
korzysta z niej codziennie lub prawie codziennie.
Najrzadziej nauczyciele gimnazjum 

37%

31%.

PON WT ŒR CZW PT

Nowe technologie w szkole
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2 Materia³y multimedialne wykorzystywane podczas zajêæ lekcyjnych 

Materia³y pozyskane z Internetu
(ilustracje, filmy z Youtube, filmy
z innych serwisów wideo, etc.) 

E-podrêcznik,
elektroniczny
podrêcznik

Materia³y audio,
p³yty audio

Materia³y wideo,
DVD, filmy wideo 

Prezentacje
multimedialne43,7%

A

16,6%
Multibook29,9%

17,6%
18,4%

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.

20,6%



W szkole
podstawowej 4-6

41% 32% 22%

W gimnazjum 50% 27%28%

W szko³ach
ponadgimnazjalnych 61% 25% 23%

W edukacji
wczesnoszkolnej

42% 32% 24%
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2 Materia³y multimedialne wykorzystywane podczas zajêæ lekcyjnych 

multibook materia³y audio prezentacje multimedialne

prezentacje multimedialne   multibook materia³y audio

prezentacje multimedialne   podrêcznik elektroniczny materia³y z internetu

A

prezentacje multimedialne   filmy video i DVDmateria³y z internetu

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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2 Materia³y multimedialne wykorzystywane podczas zajêæ lekcyjnych 

65%
nauczycieli korzysta z materia³ów

dydaktycznych w formie elektronicznej.

Najwiæcej w szkole SP 1-3,  nauczycieli,

liczba ta spada wraz z rosnàcym poziomem

edukacyjnym. W szkole ponadgimnazjalnej

jest to  nauczycieli.

75%

56%

A

Multibook

Podrêcznik
elektroniczny

40%

Nowe technologie w szkole

65%
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2 Materia³y multimedialne wykorzystywane podczas zajêæ lekcyjnych 

Multibooki

Podrêczniki elektroniczne

Æwiczenia online

Interaktywne gry edukacyjne

Zasoby internetu

Inne

SP kl1-3 SP kl 4-6 Gimnazjum Szko³a PGIM 

64,6%

18,9 %

18,2% 16,9% 14,4% 24,1% 

25,6% 15,4% 4,2% 8,0% 

17,9% 25,2% 6,5% 19,8%

3,2% 3,4% 2,3% 2,8% 

55,3% 75,3% 67,5% 

35,3% 67,4% 46,7% 

285 266 215 212 

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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2 Dostêp do Internetu w szkole 

Nauczycieli ma dostæp do Internetu w szkole.  nauczycieli najczæúciej
korzysta z Internetu w klasie szkolnej,  w pracowni komputerowej.
Im wyýszy poziom segmentu szkolnego, tym nauczyciele czæúciej korzystajà
z Internetu w klasie szkolnej, a rzadziej z internetu w pracowni komputerowej. 

50%
 33%

95%
Wg raportu IBE:
27%
83%

 nauczycieli ma dostêp do Internetu w klasie codziennie lub prawie codziennie,
 ma dostêp w szkole i z niego korzysta. 

Nowe technologie w szkole
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2 Kontakt nauczyciela z uczniem

W tradycyjny sposób
z lekcji na lekcjê

86%
Dziennik
elektroniczny

7%
 e-mail

5% 

nauczycieli SP 1-3 kontaktuje siê z uczniem w tradycyjny sposób z lekcji
na lekcjê, ale im wy¿szy poziom edukacyjny tym wiêcej nauczycieli wybiera
dziennik elektroniczny i pocztê elektroniczn¹. W szkole ponadgimnazjalnej

 nauczycieli korzysta z dziennika elektronicznego oraz  
komunikuje siê poprzez e-mail. 
10% 10%

nauczycieli nigdy nie korzysta z Internetu do komunikacji z uczniem, kolejne 
robi to tylko raz w miesi¹cu wg badania Fundacji Orange

21%
* 

*Przypis: Fundacja Orange „Kto komu nauczycielem w cyfrowym œwiecie?" 2013 

93%
38%

Nowe technologie w szkole
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Kontekst Perspektywy

Nauczyciele vs Internet
i nowe technologie 

Internet jest wszechobecnym medium,
do którego ma dostæp 99% nauczycieli, 
wiækszoúã korzysta z Internetu do 
wyszukiwania informacji potrzebnych im do 
pracy i rozwoju wùasnych zainteresowañ. Na 
tle caùej Polski rzadziej korzystajà z zakupów 
online czy bankowoúci internetowej. Do 
komunikacji w sieci uýywajà poczty 
elektronicznej, bardzo rzadko portali 
spoùecznoúciowych. 
Im wyýszy poziom edukacyjny, tym czæúciej 
nauczyciele korzystajà z róýnorodnej 
aktywnoúci w Internecie. 

Nieuchronna jest zwiêkszaj¹ca siê iloœæ 
aktywnych u¿ytkowników Internetu ze 
wzglêdu na rosn¹c¹ ofertê cyfrowych us³ug
i mo¿liwoœci oraz stopniowo malej¹c¹ grupê 
osób, która nie ma ju¿ perspektywy „œwiata 
przed er¹ Internetu" i oporu wobec nowych 
technologii i rozwi¹zañ cyfrowych. 
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3 Nauczyciele w Internecie 

Nauczycieli ma dostêp do Internetu 
Œrednio nauczyciel spêdza w sieci 
w tygodniu (z ka¿dym poziomem zwiêksza siê czas
spêdzony w Internecie) 

10h i 12 minut99%
Wg World Internet Project Poland 2013* úrednio polski internauta spædza 15 godzin i 40 min tygodniowo w sieci 

Nauczyciele uýywajà urzàdzeñ z dostæpem do Internetu 

komputer stacjonarny58,7% 

komputer przenoúny laptop76,1%

telefon dotykowy smartfon7,9% 

tablet3,1% 

smart TV0,3% 

Wg badania World Internet Project Poland 2013 
Polacy uýywajà urzàdzeñ z dostæpem do Internetu: 

*„Przypis: World Internet Project Poland 2013, N=2002, CAPI" 

komputer stacjonarny 

komputer przenoúny laptop 

telefon dotykowy smartfon 

tablet

smart TV

57%

70%

31%

12%

13%

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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3 W jakim celu nauczyciele wykorzystuj¹ Internet? 

Korzystanie z poczty elektronicznej

Wyszukiwanie potrzebnych
informacji do szko³y, pracy, itp.

Robienie zakupów w Internecie

Przeglàdanie stron internetowych

Rozwijanie zainteresowañ, pog³êbianie
wiedzy w danym temacie

Korzystanie z bankowoœci elektronicznej

Wg badania World Internet Project Poland 2013  

82% Korzystanie z poczty elektronicznej 29% Robienie zakupów w Internecie

50,1%
83,3%

9,5%
16,8%
27,7%
10,8%

52% Korzystanie z bankowoœci elektronicznej

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.

PLN

PLN
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3 W jakim celu nauczyciele wykorzystuj¹ Internet? 

Im wyýszy poziom edukacyjny, tym wiæcej nauczycieli
jest zainteresowanych róýnorodn¹ aktywnoúcià w sieci.

Korzystanie z poczty elektronicznej

Wyszukiwanie potrzebnych informacji do szko³y, pracy, itp 

Zakupy w internecie 

Przeglàdanie stron internetowych

Rozwijanie zainteresowañ, pog³êbianie wiedzy w danym temacie

Korzystanie z bankowoœci elektronicznej

58,9% 49,1% 36,6% 55,8% 

74,2% 82,3% 91,2% 85,4%

8,8%   8,7%   7,5%   13,1% 

11,3% 17,5% 16,5% 22,1%

11,0% 26,7% 41,6% 31,4%

6,3% 6,0% 19,0% 12,1%

SP kl1-3 SP kl4-6 Gimnazjum Szko³a PGIM 

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.

PLN
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3 Nauczyciele vs Internet 

nauczycieli korzysta codziennie
lub prawie codziennie z poczty elektronicznej. 

nauczycieli deklaruje korzystanie
z portali spo³ecznoœciowych. 

nauczycieli korzysta ze smartfona
do u¿ywania Internetu.

posiadaczy smartfona pobiera
aplikacje na telefon. 

pobieranych aplikacji to aplikacje bezp³atne. 

79% 1%

8% 3%
nauczycieli korzysta z tabletu
do u¿ywania Internetu.

52% 95% FREE

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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3 Internet w celach zawodowych i rozwoju zawodowego 

nauczycieli poszukuje
informacji w celach zawodowych 

szuka w sieci scenariuszy lekcji

informacji o podrêcznikach 

99%
50%

informacji o szkoleniach zawodowych

32% 27%

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.
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3 Internet w celach zawodowych i rozwoju zawodowego 

Informacji o szkoleniach zawodowych 

Informacji dotycz¹cych zmian w programie nauczania 

Sprawdzianów 

Scenariuszy lekcji 

Informacji o podrêcznikach 

Informacji prawnych, przepisów 

Informacji dotycz¹cych awansu zawodowego

Nowoczesnych metod nauczania technologie informacyjne i komunikacyjne

Dodatkowych materia³ów do wydrukowania

Interaktywnych zadañ edukacyjnych

Przedmiotowych prezentacji multimedialnych

SP kl 1-3 SP kl 4-6 Gimnazjum Szko³a PGIM 

34,1% 34,6% 25,4% 35,0%

9,5% 12,2% 19,8% 23,1%

18,3% 24,9% 27,8% 15,0%

51,0% 53,2% 52,4% 34,4%

29,7% 19,7% 26,2% 30,8%

6,0% 13,2% 17,9% 16,4%

3,5% 3,8% 1,9% 1,7%

9,5% 18,6% 9,9% 16,7%

14,4% 15,1% 13,9% 17,2%

5,4% 5,1% 5,3% 2,8%

8,4% 10,8% 18,2% 12,8%

Jakich informacji szuka Pani/Pan w Internecie w celach zawodowych?

Nowe technologie w szkole

Wielokrotne odpowiedzi - nie musi sumowaã siæ do 100%. Respondent mógù udzieliã wiæcej niý jednà odpowiedê. Pokazane sà najczæúciej wystæpujàce odpowiedzi.



4
4

Kontekst Perspektywy

Zainteresowanie rozwojem
kompetencji ICT 

Z roku na rok obserwujemy coraz wiæksze 
zainteresowanie nauczycieli rozwojem 
kompetencji ICT. Wpùywa na to: rozwój 
technologii, powszechny dostæp do sprzætu 
multimedialnego oraz Internetu w szkoùach, 
zalecenia centralne odzwierciedlone
w projektach rzàdowych kùadàcych nacisk 
na cyfryzacjæ edukacji (m.in. Cyfrowa Szkoùa) 
oraz trendy i zachowania komunikacyjne 
uczniów, a takýe samych nauczycieli.

Wiêkszoœæ nauczycieli jest zainteresowana propozycj¹ 
szkoleñ z zakresu ICT. Szczególnie interesuj¹ca wydaje 
im siê nauka w formie krótkich wideo poradników,
które na ca³ym œwiecie znane s¹ pod nazw¹ MOOCs 
(Massive Open Online Courses) i ciesz¹ siê olbrzymim 
zainteresowaniem. 

Do chwili obecnej na rynku polskim nie zaproponowano 
nauczycielom oferty kursów z zakresu rozwoju 
kompetencji cyfrowych w formie samokszta³c¹cych 
kursów bazuj¹cych na materiale wideo. 
Jednak obecne dzia³ania WSiP z zakresu organizacji 
wideokonferencji wskazuj¹ na du¿y potencja³ tworzenia 
oferty bazuj¹cej na komunikacji wideo. Do takiej 
konkluzji doprowadzi³y nas tak¿e wczeúniejszej badania 
dotyczàce zainteresowania nauczycieli kursami 
doksztaùcajàcymi równieý w formie online (Wszechnica 
09/2013). 
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3 Internet w celach zawodowych i rozwoju zawodowego 

nauczycieli jest zainteresowanych
wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu 

Szczególnie zainteresowani sà tablicami
i planszami interaktywnymi, multibookami
oraz prezentacjami multimedialnymi. 

Gdyby zaproponowaæ nauczycielom szkolenie z ICT w nauczaniu, z nich deklaruje chêæ uczestnictwa
w szkoleniu, a z nich chcia³oby odbyæ w kurs elearningowy w postaci krótkich videoporadników. 

70% 
80% 

67%

Nowe technologie w szkole
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Rynek produktów elektronicznych w zakresie edukacji ma bardzo du¿y potencja³ rozwoju w Polsce.
Podejœcie rz¹du oraz samorz¹dów, które decyduj¹ o polskim szkolnictwie, jest coraz bardziej przychylne 
nowym technologiom. Jest to widoczne m. in. w inwestycjach w sprzêt informatyczny dla szkó³ czy programie 
rz¹dowym w postaci darmowego e-podrêcznika. 
Zwiêksza siê liczba nauczycieli, którzy s¹ zainteresowani i sk³onni korzystaæ z elektronicznych pomocy 
dydaktycznych.

Natomiast trzeba pamiêtaæ, ¿e wci¹¿ po³owa nauczycieli nie pos³uguje siê nowymi technologiami
w nauczaniu. Jest to spowodowane wci¹¿ niewystarczaj¹c¹ infrastruktur¹ teleinformatyczn¹
w szko³ach, ma³o rozwiniêt¹ elektroniczn¹ ofert¹ dydaktyczn¹ oraz niechêci¹ samych nauczycieli. 

Ogromna wiêkszoœæ nauczycieli deklaruje chêæ uczestnictwa w szkoleniach online, natomiast sami
nie poszukuj¹ ich we w³asnym zakresie. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e jednym z rozwi¹zañ problemu niskich 
kompetencji nauczycieli z zakresu ICT, by³aby propozycja e-szkoleñ skierowanych bezpoœrednio do 
nauczycieli i szkó³ lub szkoleñ powi¹zanych z ofert¹ produktow¹. 

Wnioski i rekomendacje
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