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Organizowanie i prowadzenie 
wspomagania – zadanie biblioteki 
pedagogicznej

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dn. 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych do zadań 
biblioteki należy (Dz.U. 2013 poz. 369, ust. 2, pkt.2, lit. a):

Organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) Szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnej



Wspomaganie

Zgodnie z przepisami prawa, jest to działanie długofalowe, które 
polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 
na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie 
wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb 
szkoły lub placówki. Obejmującym:

• Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

• Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia 
potrzeb szkoły lub placówki

• Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

• Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji 
zaplanowanych form wspomagania (Dz.U. 2013 poz. 369, ust. 
4, pkt.1, lit. a-d).



Wspomaganie 
realizowane 
przez Pedagogiczną 
Bibliotekę 
Wojewódzką 
w Gdańsku

4 szkoły
98 nauczycieli
18 spotkań
27 godzin szkoleń



Wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w edukacji

• 42 ankiety,

• wyniki zbierane były przy użyciu Formularza Google,

• 20 pytań; części: kompetencje, wykorzystanie TIK w edukacji, 
infrastruktura techniczna i jakość prowadzonego wspomagania,

• głównie pytania wielokrotnego wyboru.

Cele badań:

• poziom kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK,

• zakres wykorzystania TIK w nauczaniu,

• czynniki wpływające na stosowanie TIK w nauczaniu,

• wpływ wspomagania na wykorzystanie TIK.



Kompetencje nauczycieli w stosowaniu TIK

Źródło: http://dot24.eu/aktualnosci/blog/dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik-podkarpackiego/



Poziom kompetencji w zakresie TIK w ocenie 
nauczycieli



Posługiwanie się technologiami
w zestawieniu awansu zawodowego do ogółu



Posługiwanie się urządzeniami
w zestawieniu stopnia awansu do ogółu



Wykorzystywanie TIK w pracy dydaktycznej

Źródło: http://www.edunews.pl/images/stories/eszkola15.jpg



Technologie wykorzystywane w pracy 
dydaktycznej 



Sprzęt wykorzystywany w pracy dydaktycznej 



Sposób wykorzystania TIK w procesie nauczania 



Czynniki wpływające na wykorzystywanie TIK 
na lekcji

Źródło: http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/czas-reakcji/80

Źródło: http://wsh.pl/oferta-edukacyjna/studia-
inzynierskie/informatyka/programowanie-na-urzadzenia-mobilne/

Źródło: http://www.seka.edu.pl/jak-stworzyc-kulture-
dzielenia-sie-wiedza/



Cele wykorzystywania TIK podczas lekcji 



Bariery w stosowaniu TIK w pracy pedagogicznej 



Dostęp do infrastruktury technicznej w szkole



Oczekiwania i motywacja nauczycieli 
do stosowania TIK

Źródło: http://kolarsko.com/zbuduj-swoja-motywacje/



Oczekiwane wsparcie w wykorzystaniu TIK 
na zajęciach



Motywatory do stosowania TIK w pracy dydaktycznej



Ocena prowadzonego przez PBW wspomagania

Źródło: https://woblink.com/e-book,prawo-wiedza-i-praktyka-jak-w-praktyce-wyglada-zewnetrzne-wspomaganie-szkoly-renata-stoczkowska,29981



Wpływ wspomagania na poprawę umiejętności 
nauczycieli w zakresie TIK



Satysfakcja nauczycieli z poziomu 
prowadzonego przez PBWG wspomagania

81%

19%

Tak Nie Trudno powiedzieć



Wnioski i rekomendacje

• W grupie nauczycieli dyplomowanych zaznaczył się 
wyraźny podział na osoby o wysokich 
kompetencjach, deklarujące stosowanie TIK w pracy 
dydaktycznej oraz na osoby wskazujące na brak 
umiejętności i pewności siebie w stosowaniu TIK.



Wnioski i rekomendacje

• Wśród nauczycieli odbywających awans zawodowy, czyli 
młodszych, zdecydowana większość posługuje się swobodnie 
nowymi urządzeniami i technologiami, ale w znacznie 
mniejszym zakresie deklaruje ich wykorzystanie w pracy 
dydaktycznej, podając za przyczynę brak sprzętu i czasu. Braki 
w infrastrukturze technicznej szkoły potwierdzają się również w  
oczekiwaniach nauczycieli, który przyznają, że stosowanie TIK 
w nauczaniu ułatwiłby im dostęp do szybkiego internetu i 
nowoczesnego sprzętu.

• Poziom kompetencji w posługiwaniu się nowszymi 
technologiami jest uzależniony od wieku, a nie od stopnia 
awansu zawodowego.



Wnioski i rekomendacje

Dalsze prowadzenie wspomagania szkół jest uzasadnione, gdyż:

• część nauczycieli dyplomowanych zadeklarowała potrzebę 
wsparcia w stosowaniu TIK ze względu na brak umiejętności i 
pewności siebie;

• nauczycielom brakuje wiedzy o programach i aplikacjach, które 
mogą wykorzystać w procesie nauczania;

• wspomaganie przekłada się na poprawę umiejętności 
nauczycieli w tym obszarze;

• głównym czynnikiem motywującym do stosowania TIK 

w edukacji jest sprawny system szkoleń.



Dziękujemy


