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WSTĘP 

 

W orędziu na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Jan Paweł 

II podkreślił, iż „powinnością członków Ludu Bożego jest twórcze wykorzystywanie 

nowych odkryć i technologii dla dobra ludzkości i do realizacji Bożego planu wobec 

świata”1.  

Nieustanny rozwój technologiczny oraz dynamiczny wzrost zainteresowania 

nowoczesnymi technologiami wpływa nie tylko na tempo, ale także na jakość życia 

pod względem moralnym i duchowym. Współczesne pokolenie określane mianem 

cyfrowych tubylców funkcjonuje w wirtualnym świecie i niejednokrotnie 

bezkrytycznie utożsamia się z hasłami zaczerpniętymi z portali społecznościowych. 

Tabletowe pokolenie dzieci i  młodzieży doskonale operuje nowymi aplikacjami czy 

urządzeniami multimedialnymi oraz funkcjonuje w cyberprzestrzeni. Koduje 

informacje i odbiera je, najczęściej wykorzystując do tego interaktywne media. 

Cyberprzestrzeń jest dla nich miejscem, w którym spędzają znaczną część swojego 

życia.  

Powyższa charakterystyka dzieci i młodzieży skłania do refleksji i podjęcia 

działań, by cyberprzestrzeń stała się nowym miejscem posługi katechetycznej. 

Benedykt XVI w orędziu na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

zauważa: „Wierzący dostrzegają bowiem coraz bardziej, że jeśli Dobrej Nowiny 

nie  będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna 

w  doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna. 

 
1 Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze 

komputerów, 1990, https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990 [dostęp z dnia 

20.07.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990
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Świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu 

ludzi, zwłaszcza najmłodszych, stanowi część codziennej rzeczywistości”2.   

Dlatego też nowe technologie informacyjne w posłudze katechetycznej 

to  wyzwanie, przed którym stoi dziś Kościół, a w sposób szczególny ci, którzy 

są  odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny dzieciom i młodzieży podczas lekcji 

religii w szkołach oraz katechezy parafialnej.  

Analiza literatury dotyczącej problematyki pracy wskazuje na jej ograniczony 

zakres w dziedzinie katechetyki. Stanowiło to dla autorki impuls do podjęcia badań 

na temat wykorzystywania nowych technologii w posłudze katechetycznej przez 

nauczycieli religii. Uczyniono to w odniesieniu do nauczycieli religii archidiecezji 

poznańskiej.  

 Zdecydowana większość kadry katechetycznej to osoby świeckie, dlatego też 

w badaniu przeprowadzonym przez autorkę niniejszej dysertacji uczestniczyli 

świeccy nauczyciele religii. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego osoba 

nauczająca w szkole religii określana jest mianem nauczyciela religii – stąd w pracy 

zdecydowanie częściej będzie pojawiało się określenie nauczyciel religii niż 

katecheta – uznano, iż osoba ta realizuje cele i zadania wyznaczone lekcji religii 

przez dokumenty kościelne. 

Rozprawa powstała z wykorzystaniem paradygmatu teologii pastoralnej, 

realizowanego na trzech etapach: kryteriologicznym, kairologicznym 

i  prakseologicznym3.  

Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części, 

teoretycznej, dokonano analizy dokumentów kościelnych dotyczących stanowiska 

Kościoła wobec środków społecznego przekazu, nowych technologii oraz analizy 

literatury dotyczącej obszaru problematyki omawianej w pracy.  

W części empirycznej postawiono pytania badawcze, zweryfikowano 

hipotezy badawcze. W tym celu skonstruowano kwestionariusz ankiety, wywiadu 

oraz arkusz obserwacji zajęć – narzędzia badawcze części empirycznej dysertacji. 

 
2 Benedykt XVI, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Portale 

społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji, 2013, 

https://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013 [dostęp z dnia 20.07.2019]. 
3 Por. M. Majewski, Metodologia katechetyki w teorii i praktyce, Kraków 1998, s. 138-140. 

https://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013
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Na  podstawie przeprowadzonych badań dokonano ich analizy. Natomiast wyniki, 

które stanowią opracowanie własne, zawarto w formie tabel i wykresów 

w  rozdziałach: czwartym, piątym i szóstym.  

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Przeprowadzono naukową refleksję 

nad przygotowaniem nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej w zakresie 

wykorzystywania nowych technologii informacyjnych podczas lekcji religii.  

W rozdziale pierwszym przybliżono stanowisko Kościoła na temat środków 

społecznego przekazu, w tym także znaczenia internetu. Przedstawiono szanse 

i  zagrożenia wynikające ze stosowania IT oraz podjęto próbę ukazania nowych 

technologii jako wyzwania wobec pokolenia nowego kodu kulturowego.  

W rozdziale drugim skupiono się na zakresie znaczeniowym typologii 

kompetencji nauczyciela, a także przedstawiono, w jaki sposób nauczyciele religii 

archidiecezji poznańskiej przygotowywani są do wykorzystywania w posłudze 

katechetycznej nowych technologii. Ukazano organizacyjną strukturę kształcenia 

nauczycieli religii zarówno w wymiarze podstawowym, jak i permanentnym 

w  archidiecezji poznańskiej. Przedstawiono propozycje permanentnego pogłębiania 

kompetencji informacyjnych w ramach oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w  Poznaniu.  

W trzecim rozdziale zajęto się wybranymi formami i narzędziami nowych 

technologii na lekcjach religii. Dokonano wyjaśnienia pojęć: technologia 

informacyjna i technologia informatyczna oraz technologia informacyjno-

komunikacyjna, zamiennie stosowanych w literaturze podejmowanej problematyki. 

Ukazano rolę i znaczenie dla edukacji katechetycznej narzędzi cyfrowego 

nauczyciela, takich jak kahoot, quizlet, quizzizz, webquest, padlet. Przedstawiono 

aplikacje wspierające proces uczenia i uczenia się na przykładzie learningapps czy 

zrób_to_sam oraz opisano wybrane strony i portale internetowe stanowiące źródła 

katechetyczne i  pomoc dydaktyczną w nauczaniu religii. 

W rozdziale czwartym metodologicznym przedstawiono cel i przedmiot 

badań. Określono problematykę i hipotezy badawcze. Przedstawiono metodę 

i  techniki badawcze oraz scharakteryzowano grupę badanych.  
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W rozdziale piątym zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych analiz 

wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w praktyce 

katechetycznej. Uwzględniały one ocenę tych technologii przez nauczycieli religii 

archidiecezji poznańskiej. Przedstawiono dane na temat posiadanych przez nich 

kompetencji informacyjnych; wykorzystywania tych technologii na lekcjach religii 

oraz ich opinii dotyczących roli i znaczenia IT w  edukacji katechetycznej. 

 W ostatnim, szóstym rozdziale pracy, wysunięto wnioski i postulaty 

dotyczące wprowadzenia lub zmodyfikowania oferty kształcenia nauczycieli religii 

w wymiarze podstawowym i permanentnym w zakresie wykorzystywania nowych 

technologii na lekcji religii oraz zagrożeń cywilizacyjnych związanych 

z  nadmiernym i  bezkrytycznym korzystaniem z internetu. 

 Dla przedstawienia problematyki pracy niezbędne było wykorzystanie 

literatury, dlatego też zestawienie bibliograficzne w dysertacji obejmuje Pismo 

Święte, źródła, literaturę przedmiotu, literaturę pomocniczą oraz źródła internetowe. 

 W aneksie do pracy dołączono kwestionariusz ankiety, wywiadu oraz arkusz 

obserwacji zajęć, które to narzędzia wykorzystano do badań empirycznych nad 

przedstawionym problemem badawczym. 
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Rozdział I 

Nowe technologie informacyjne w służbie przekazu wiary 

 

Nowe technologie informacyjne, w tym narzędzia czy aplikacje internetowe, 

ze  względu na zasięg, atrakcyjną formę i oddziaływanie polisensoryczne4 mają 

coraz większy wpływ na odbiorców: dzieci i młodzież, rodziców, a także samych 

nauczycieli. Kościół dostrzega ten fakt5 i od wielu lat podejmuje szeroko pojęte 

rozważania na temat odpowiedniego przygotowania nauczycieli religii w celu 

wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w działalności ewangelizacyjnej. 

Nowe technologie informacyjne w służbie przekazu wiary są dziś 

jego   nieodłącznym narzędziem.  Prezentowany rozdział ma na celu przedstawienie 

nauczania Kościoła na temat roli i znaczenia szeroko pojętych mediów oraz ukazanie 

szans, jakie niosą współczesne środki społecznego przekazu, nowoczesne 

technologie w posłudze ewangelicznej Kościoła. 

 

1. Środki społecznej komunikacji szansą w posłudze 

ewangelicznej Kościoła 

Problematyka wykorzystywania nowych technologii podejmowana była 

przez  Kościół już od lat. Z początku był on nieufny wobec mediów i zachowywał 

pewien rodzaj dystansu wobec, tego co nowe6.  Było to spowodowane czynnikami 

takimi jak rozszerzanie się ateizmu czy komunizmu w XIX wieku.  Wspomina o tym 

papież Grzegorz XVI w encyklice Mirari vos z 1832 roku. W  pierwszych 

 
4 P. Mąkosa, Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie, „Roczniki Pastoralno-
Katechetyczne” tom5(60) (2013), s. 115.  
5 J. Kloch, Sacrum i profanum w Internecie, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/V/trans/internet/klochsacrum.html, [dostęp z dnia 20.06.2017]. 
6 M. Robak, Czy Kościół lubi Internet? Sieć komputerowa w świetle wypowiedzi Kościoła katolickiego, 
w: T. Zasępa i R.Chmura (red.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, 
Częstochowa 2003, s. 55-56. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/V/trans/internet/klochsacrum.html
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wypowiedziach papieży na ten temat można znaleźć słowa potępienia wolności 

sumienia, słowa i druku7. W encyklice Nostis et  nobiscum papieża Piusa IX z 1849 

r. znajdują się pierwsze wskazówki odnoszące się do wydawania dobrej prasy8. 

Niemniej jednak na początku Kościół dostrzegał niebezpieczeństwa wynikające 

z  nowych, jak na tamte czasy, środków społecznej komunikacji: prasy, radia czy 

kinematografii.  Dopiero Leon XII podejmuje się wyzwania propagowania wartości 

chrześcijańskich między innymi poprzez rozwój prasy katolickiej9, co stawia 

w  nowym, pozytywnym świetle środki społecznego przekazu.  

Od początku XX wieku zauważa się otwarcie Kościoła na te kwestie. 

W  encyklice Divini Illius Magistri z 1929 r. papież Piusa XI podkreśla poparcie dla 

środków społecznego przekazu, ale tylko pod warunkiem, że będą one pomocne 

w wychowaniu chrześcijańskim (DIM 91). W encyklice Vigilanti cura 

o  widowiskach kinematograficznych z 1936 roku ten sam papież zaleca, by kino 

było nowym narzędziem ewangelizacji (VC 16). Zadanie to powierza osobom 

pracującym przy produkcji filmu, wiernym i duchownym. Zadaniem Kościoła jest 

bowiem promowanie zasad moralności chrześcijańskiej. Można dostrzec w tych 

pismach pierwsze wskazówki dla wykorzystujących środki społecznego przekazu 

do  ewangelicznej posługi Kościoła. 

Kolejny papież Pius XII przyczynia się do nowego spojrzenia na film, 

radio  i  telewizję. Encyklika Miranda prorsus z  1957 roku ukazuje stanowisko 

Stolicy Apostolskiej, według której Kościół dostrzega znaczenie tych środków 

w  obszarze wielowymiarowego oddziaływania duszpasterskiego i realizacji misji 

Kościoła. Ponadto Pius XII podkreśla, że zadaniem wszystkich wierzących jest 

podejmowanie takich działań, „aby Kościół mógł korzystać z tych wynalazków 

techniki i posługiwać się nimi do uświęcania dusz” (MP 35). Priorytetowo traktuje 

zagadnienia związane z przygotowaniem wiernych do odbioru mediów, 

umiejętnością analizowania i weryfikowania poznanych wiadomości. Wynalazki 

techniczne to dar Boga, który ma służyć ludziom. Zadaniem Kościoła jest  czuwanie 

nad tymi narzędziami (MP 3). Papież stwierdza, że media audiowizualne powinny 

 
7 Por. Grzegorz XVI, Encyklika Mirari vos, 15.08.1832, [w:] J.Góral, K.Klauza (red.), Kościół o środkach 
komunikowania myśli, Biblioteka Niedzieli, Częstochowa 1997, s. 7. 
8 Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, Katowice 1995, t. II, s. 109-
113. 
9 http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15021882_etsi-
nos.html,  [dostęp 4.05.2019]. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15021882_etsi-nos.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15021882_etsi-nos.html
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być wykorzystywane na dwóch płaszczyznach: dostarczania rozrywki i wypoczynku 

oraz uczenia społeczeństw prawdziwych wartości10. To  on  wprowadza w Kościele 

dzień modlitwy w intencji mediów i szczególną uwagę zwraca na kształtowanie 

świadomości odpowiedzialności rodziców za korzystanie z  telewizji11. Wskazuje 

na  konkretne zadania w zakresie wychowania wiernych do  odpowiedzialnego 

korzystania ze środków komunikacji, kształtowania sumień i  umysłów. Zaleca, 

by  duchowni sami zapoznawali się z programem telewizyjnym i  stanowili wzór 

w   umiarkowaniu korzystania z tych technologii12. Już to pozwala dostrzec postęp 

w  postrzeganiu przez Kościół roli mediów.  

 Jan XXIII rozwija myśl swojego poprzednika na temat środków społecznego 

przekazu. Mobilizuje dziennikarzy do odpowiedzialnego wypełniania misji, której 

istotą według niego jest pragnienie dotarcia do prawdy13.  

Kolejnym krokiem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Dekret 

o  środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica14, który stanowi zbiór 

rozważań Kościoła na temat ówcześnie znanych mass mediów, do których zaliczano: 

prasę, film, radio i telewizję, zamieszcza stwierdzenie: 

„Spośród podziwu godnych wynalazków techniki, które geniusz ludzki 

z  pomocą Bożą w naszych zwłaszcza czasach odkrył w rzeczach stworzonych, 

Kościół - Matka przyjmuje i śledzi ze szczególną troską te, które odnoszą się przede 

wszystkim do ducha ludzkiego, a które odsłoniły nowe drogi do przekazywania 

z  największą łatwością wszelkiego rodzaju wiadomości, myśli i wskazań. 

Wśród  wynalazków tych najdonioślejsze są urządzenia, które z natury swej zdolne 

są  dosięgnąć i poruszyć nie tylko jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą 

społeczność ludzką, jak: prasa, kinematografia, radiofonia, telewizja i inne 

tym  podobne. Można je, dlatego słusznie nazwać środkami przekazu społecznego” 

(DSP 1). 

 
10 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, Kraków 2002, s. 60-61. 
11 Por. Pius XII, Miranda prorsus, [w:] F. Adamski (red.), Kościół a kultura masowa, Kraków 1984, 
s. 244. 
12 Por. tamże s. 260. 
13 Zob. Jan XXIII, Przemówienie Al. Semplice cenno z 22.02.1963, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/przemowienia/vatii_otw_11101962.html   
[dostęp z  dnia 19.01.2019]. 
14 Paweł VI, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica, 

https://www.paulus.org.pl/213,inter-mirifica, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/przemowienia/vatii_otw_11101962.html
https://www.paulus.org.pl/213,inter-mirifica
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W dokumencie tym Kościół wskazuje nie tylko na nowe drogi 

do  przekazywania myśli i wskazań, ale także z pełną odpowiedzialnością podejmuje 

się głoszenia orędzia zbawienia przy pomocy środków przekazu społecznego15, 

twierdząc, iż Kościół posiada „naturalne prawo używania i posiadania wszelkiego 

rodzaju owych środków, o ile są one konieczne lub pomocne w chrześcijańskiej 

działalności wychowawczej i w każdej jego pracy, podejmowanej dla zbawienia 

dusz” (DSP 3). Dekret ten określa nowe zadanie dla Kościoła – nauczenie ludzi 

właściwego korzystania z nowych źródeł technologicznych. Wskazuje, by młodzi 

ludzie z rozwagą i umiarem korzystali z tych narzędzi. Podkreśla przy tym ogromną 

rolę rodziców16 i  wychowawców. Zachęca, by tematyka środków społecznego 

przekazu była podejmowana w ramach edukacji i katechizacji (DSP 17). Zaleca się 

poszerzenie programów nauczania oraz otwarcie nowych placówek oświatowych 

przygotowujących do pracy w szeroko pojętych mediach (DSP 16). Zauważa się, 

że  Kościół stoi na stanowisku ogólnodostępności mediów i w sposób szczególny 

zachęca do wspierania mediów katolickich. „Dlatego też święty Sobór zwraca 

uwagę, że obowiązkiem ich jest utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy, 

czasopism, przedsięwzięć kinematograficznych, stacji nadawczych oraz transmisji 

radiowych i  telewizyjnych, których głównym celem ma być rozpowszechnianie 

i  obrona prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowanie ludzkiej społeczności” 

(DSP 17). 

  W 1967 roku papież Paweł VI po raz pierwszy wprowadza Światowy 

Dzień Środków Społecznego Przekazu17.   Od tego czasu co roku w związku z tym 

wydarzeniem papież ogłasza orędzie papieskie poruszające problematykę roli 

mediów w Kościele i ich wpływu na rodzinę, młodzież i dzieci.  Kościół katolicki 

naucza, w  jaki sposób i w jakim celu wykorzystywać technologie informacyjne. 

 
15 Tamże, 3. W Orędziu na II Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Paweł VI wyraźnie 
wskazuje katolikom, że ich zadaniem jest głoszenie posłannictwa Chrystusa Zbawiciela „drogi, 
prawdy i życia” (J 14,6) za pomocą środków społecznego przekazu. Paweł VI, Orędzie na II Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu Prasa, kino, radio i telewizja w służbie postępu ludzkości, 1968, 
https://www.paulus.org.pl/265,2-sdssp-pawel-vi-1968 [dostęp z dnia 19.01.2019]. 
16 W Orędziu na XII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież wyjaśnia, że do rodziców 
należy obowiązek wychowania dzieci do rozsądnego korzystania z nowych technologii, środków 
przekazu: „Zrozumienie, wybór i ocena środków społecznego przekazu musi wchodzić w  całościowy 
plan przygotowania do życia”. Paweł VI, Orędzie na XII Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu Odbiorcy środków społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki, 1978, 
https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 
17 Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II zalecenia te podejmuje Komisja Środków 
Społecznego Przekazu i przedstawia je w specjalnym biuletynie informacyjnym z 14 lipca 1966 roku.  

https://www.paulus.org.pl/265,2-sdssp-pawel-vi-1968
https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978
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Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu podaje temat, cele oraz 

instrukcje w zakresie podanej na dany rok tematyki. Szczególną rolę odgrywają 

orędzia papieskie, które najczęściej odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii: roli 

mass mediów w Kościele i wpływu środków przekazu na rodzinę, młodzież i dzieci. 

W  orędziach znajduje się stanowisko Kościoła – przychylny stosunek 

do  komunikacji i środków przekazu jako narzędzia wykorzystywanego 

w  duszpasterstwie i  katechizacji.  

   W Orędziu na III Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 

Środki społecznego przekazu a rodzina Paweł VI podkreśla, iż środki przekazu mają 

wpływ na życie rodzinne, ponieważ: „(…) narzucają swój rozkład godzin, zmieniają 

zwyczaje, stanowią bogaty temat rozmów i dyskusji, a nade wszystko kształtują 

psychikę odbiorców, zarówno pod względem uczuciowym i rozumowym 

jak  i  moralnym a nawet religijnym”18.   

Wskazuje też na korzyści płynące z  wykorzystywania tych środków i zalicza 

do nich: rozwój duchowy młodzieży, rozwój umysłowy młodzieży oraz bogactwo 

kulturalne. Nadużywanie tychże środków wpływa negatywnie na relacje rodzinne. 

Dlatego też świeccy, według Pawła VI, zobowiązani są do wzbudzania ducha 

humanizmu i chrześcijańskiego myślenia poprzez stosowanie i wprowadzanie 

w  życie zasad porządku moralnego oraz  ukształtowanie prawego sumienia w 

kwestii wykorzystywania nowych technologii19. 

„Odbiorcy – a szczególnie młodzież – niech starają się przyzwyczajać 

do  korzystania z tych środków z umiarem i poczuciem karności. Ponadto niech 

usiłują głębiej zrozumieć to, co oglądają, czego słuchają lub co czytają. Niech 

dyskutują na  te  tematy z wychowawcami i ludźmi doświadczonymi i niech się uczą 

wydawać słuszną ocenę. Rodzice zaś niech pamiętają, że ich obowiązkiem jest 

troskliwie czuwać, by widowiska, publikacje i inne rzeczy tego rodzaju, które 

 
18 Paweł VI, Orędzie na III Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki społecznego 
przekazu a rodzina, 1969, https://www.paulus.org.pl/264,3-sdssp-pawel-vi-1969 [dostęp z dnia 
19.01.2019]. 
19 Paweł VI, Orędzie na XII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Odbiorcy środków 
społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki, 1978, https://www.paulus.org.pl/255,12-
sdssp-pawel-vi-1978, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/264,3-sdssp-pawel-vi-1969
https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978
https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978
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uwłaczałyby wierze i dobrym obyczajom, nie miały wstępu do ich domu i by dzieci 

ich nie  spotykały się z tym gdzie indziej”20 . 

Papież Paweł VI zwraca uwagę na fakt odpowiedniego w tym zakresie 

wykształcenia duchownych i ludzi świeckich, by wykorzystując te środki, mogli 

stosować je w celach apostolskich21. „Należy popierać, rozpowszechniać i według 

zasad chrześcijańskich kierować wszystkimi poczynaniami – prowadzącymi do tego 

celu – zwłaszcza gdy odnoszą się do młodzieży – we wszystkich szkołach 

katolickich, seminariach, jak również w kołach apostolstwa świeckich”22. 

W Orędziu na XII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu23 zwraca 

uwagę na prawa i obowiązki wiernych dotyczące wykorzystywania tych środków 

w  celu wymiany myśli w świetle chrześcijańskiego personalizmu24; głoszenia 

i  stawania w obronie prawdy. Uważa, iż odbiorcy mają prawo oczekiwać 

od  wszelkich źródeł informacji „szybkości, uczciwości, dążenia do obiektywizmu 

i poszanowania hierarchii wartości”25. Istotne jest, by odbiorcy zainteresowani 

problematyką religijną i moralną podejmowali dialog, a co za tym idzie opanowali 

trudny język środków przekazu społecznego. W orędziu tym Paweł VI wyraźnie 

wskazuje, że członkowie Kościoła mają „dać dowód czujnej umiejętności 

rozpoznawania i konfrontacji treści głoszonych z autentycznymi wartościami 

etyczno-religijnymi, odpowiednio doceniając i akceptując elementy pozytywne, 

a  odrzucając negatywne”26. Mówi o trojakiej zdolności: zrozumienia języka, 

podjęcia właściwego wyboru i dokonania rzeczowej oceny. Umiejętności te powinny 

być kształtowane i rozwijane w rodzinach i szkołach27.  

 
20 Tamże, 10. 
21 Tamże, 15. 
22 Tamże, 15. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 Tamże. 
27 Sobór Watykański II zobowiązał wszystkie szkoły katolickie i stowarzyszenia o charakterze 
wychowawczym, by wychowywały w tym zakresie młode pokolenie.  
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Bezprecedensową funkcję pełni w tym zakresie katecheza. Dlatego według 

papieża „należy zadbać o przedstawienie i wytłumaczenie w katechezie doktryny 

i  dyscypliny katolickiej w  tej materii”28. 

Odpowiedzialną rolę odgrywają nauczyciele29, ponieważ młodzi ludzie 

oczekują nieustannie wyjaśnień na temat wiary czy zasad moralnych; pytań, które 

powstają w wyniku spotkania z informacją przekazaną za pomocą różnorodnych 

środków przekazu. W dialogu z młodym człowiekiem należy zwrócić szczególną 

uwagę na zgodność z doktryną i moralnością ewangeliczną30. Paweł VI podkreśla, iż 

istotne jest, by młodzi ludzie potrafili dokonywać prawidłowych wyborów, ponieważ 

od tego zależy ich świętość życia; w ten sposób kształtuje się ich wiara.  „Młodzi, 

szukajcie Chrystusa by pozostać młodymi”31. Nowa sytuacja – jaką są środki 

społecznego przekazu32 – ma być wezwaniem dla duszpasterzy Kościoła i świeckich, 

by z zapałem poszukiwali nowych dróg głoszenia dobrej nowiny33. 

W Orędziu na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod 

tytułem Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości 

duchowych Paweł VI podkreśla, iż Kościół otrzymał przecież mandat umacniania 

wartości duchowych34 za pomocą także nowych technologii, które mają stać się 

płomiennymi pochodniami i potężnymi latarniami oświetlającymi drogę ku jedynej 

prawdziwej szczęśliwości35. Rolą osób odpowiedzialnych za tworzenie 

i przekazywanie informacji jest promowanie aktów ofiarności, poświęcenia, dobra, 

empatii oraz dzielenie się duchowym, chrześcijańskim entuzjazmem.  

 
28 Paweł VI, Orędzie na XII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Odbiorcy środków 
społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki, 1978, https://www.paulus.org.pl/255,12-
sdssp-pawel-vi-1978, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 
29 W Orędziu na III Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki społecznego przekazu 
a rodzina Paweł VI pisze: „Należy więc uczyć ludzi korzystać w sposób inteligentny z tych źródeł 
bogactwa kulturalnego. Oto nowe, dodatkowe zadanie, jakie dziś poza tradycyjnymi obowiązkami, 
staje przed wychowawcami. Pora już, aby rodzina rozpoczęła swe aggiornamneto – odnowę w tym 
względzie”. https://www.paulus.org.pl/264,3-sdssp-pawel-vi-1969, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 
30 Tamże. 
31 Paweł VI, Orędzie Papieża Pawła VI na IV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki 
masowego przekazu i młodzież, 1970, https://www.paulus.org.pl/263,4-sdssp-pawel-vi-1970, 
[dostęp z dnia 19.01.2019]. 
32 Słowa te odnoszą się nie tylko do lat sześćdziesiątych. 
33 Paweł VI, Orędzie na III Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
34 Paweł VI, Orędzie na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki masowego 
przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych, 1973, https://www.paulus.org.pl/260,7-
sdssp-pawel-vi-1973, [dostęp z dnia 19.01.2019]. 
35 Tamże. 

https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978
https://www.paulus.org.pl/255,12-sdssp-pawel-vi-1978
https://www.paulus.org.pl/264,3-sdssp-pawel-vi-1969
https://www.paulus.org.pl/263,4-sdssp-pawel-vi-1970
https://www.paulus.org.pl/260,7-sdssp-pawel-vi-1973
https://www.paulus.org.pl/260,7-sdssp-pawel-vi-1973
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Prawda religijna, informacja i ocena religijna to kolejne ważne aspekty 

poruszane w Orędziu Pawła VI na VI Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu Środki masowego przekazu w służbie prawdy, który głosi, 

iż   odpowiedzialna postawa w poszukiwaniu i poszanowaniu prawdy obowiązuje 

w  najwyższym stopniu również i tych, którzy szukają w środkach masowego 

przekazu informacji i podstaw do oceny. Obowiązkiem wszystkich odbiorców jest 

ciągła aktywność i współodpowiedzialność36. 

O ważności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

wypowiada się także papież Jan Paweł II w orędziach na Światowe Dni Środków 

Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze komputerów w 1990, Rozgłaszajcie 

to  na dachach. Ewangelia w dobie globalnej komunikacji w roku 2001 i Internet: 

Nowe forum głoszenia Ewangelii w 2002 roku. Zarówno te dwa orędzia, jak 

i  dodatkowe opracowania Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego 

Przekazu – Kościół i Internet oraz Etyka w Internecie są ważnymi dokumentami 

Stolicy Apostolskiej w zakresie IT.   

W orędziu na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież 

ujmuje najważniejsze zadania dla Kościoła w erze komputerów; zwraca uwagę na 

szybkie tempo rozwoju nowych technologii oraz znaczące miejsce Kościoła37 – 

„w  samym sercu ludzkiego postępu”38. Dostrzega w rozwoju nowoczesnych 

technologii nowe środki do realizacji misji Kościoła39. Odwołuje się do słów Pawła 

VI: „Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych 

pomocy, które umysł ludzki coraz bardziej usprawnia i doskonali. Za ich 

pośrednictwem głosi orędzie, które zostało mu powierzone, na dachach”40.  

 
36 Paweł VI, Orędzie na VI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Środki masowego przekazu 
w służbie prawdy, 1972,  https://www.paulus.org.pl/261,6-sdssp-pawel-vi-1972 [dostęp z dnia 
19.01.2019]. 
37 Warto zauważyć, iż istotną rolę w kształtowaniu tych dokumentów mieli współpracownicy Jana 
Pawła II: ks. prał. John Foley; Joaquin Navarro-Valls i s. Judith Zoebelein. Zob. J.Kloch, Wypłynąć na 
głębię: stosowanie technologii informatycznych i Internetu w Kościele w myśli Jana Pawła II, „Studia 
Elbląskie”, 7 (2006), s. 239-245. 
38 Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze 
komputerów, nr 2,  https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990 [dostęp z dnia 
20.01.2019]. 
39 Tamże. 
40 Paweł VI, Adhortacja apostolska O ewangelizacji w świecie wpółczesnym, Evangelii nuntiandi, 45 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html [dostęp 
z  dnia 20.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/261,6-sdssp-pawel-vi-1972
https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html
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„Nowy świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do uczestnictwa w tej 

wspaniałej przygodzie, jaką jest wykorzystanie potencjału nowych technologii 

w  dziele głoszenia Dobrej Nowiny. To w tym wyraża się na progu nowego 

tysiąclecia istota Chrystusowego polecenia: »Wypłyń na głębię – Duc in altum!«41. 

Według Jana Pawła II stosowanie technologii informatycznych w Kościele 

przyczynia się nie tylko do bezpośredniego dostępu do informacji42, ale także 

do  dzielenia się wartościami. Wskazuje na możliwość dostępu do słów Pisma 

Świętego, tradycji i nauczania Kościoła. „Z pewnością winniśmy być wdzięczni 

nowej technice, która pozwala nam gromadzić informacje w ogromnych systemach 

sztucznej pamięci stworzonych przez człowieka, umożliwiając przez to szeroki 

i  bezpośredni dostęp do wiedzy stanowiącej nasze ludzkie dziedzictwo, do tradycji 

i  nauczania Kościoła, do słów Pisma Świętego, do nauczania wielkich mistrzów 

duchowości, do historii i tradycji Kościołów lokalnych, zakonów i instytutów 

świeckich, do idei i doświadczeń prekursorów i  innowatorów, twórców instytucji 

dających nieustanne świadectwo obecności między nami miłującego Ojca, który 

ze  swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (por. Mt 13,52)”.  

Jan Paweł II wyraźnie podkreśla, iż technologie informacyjne odgrywają 

istotną rolę w nauczaniu katechetycznym, gdyż dzięki nim „przedstawianie 

Chrystusa (…) ma większą szansę dotarcia do wszystkich ludzi, niezależnie od 

wieku”43. W  orędziu Papież zwraca uwagę na fakt, iż w dziedzinie wykorzystywania 

nowych technologii prym wiedzie młodzież. To młodzi ludzie będą odnajdywać 

coraz to nowe systemy informatyczne i najszybciej przystosują się do zakodowanego 

języka. Przestrzega jednak młodych przed zagrożeniami czyhającymi w wirtualnym 

świecie. Uczy ich odpowiedzialności za podejmowane tam działania. Zaznacza, że 

„Internet oferuje szeroki zasób wiedzy, ale nie uczy wartości; kiedy zaś ludzie 

 
41 Jan Paweł II,  Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Internet: nowe forum 
głoszenia Ewangelii, 2002, https://www.paulus.org.pl/231,36-sdssp-jan-pawel-ii-2002 [dostęp z dnia 
20.01.2019]; por. też Łk 5,4. 
42 „W nowej kulturze komputerów Kościół może szybciej informować świat o swoim credo 
i  wyjaśniać swe stanowisko wobec każdego problemu czy wydarzenia. Może też wyraźniej słyszeć 
głos opinii publicznej i prowadzić nieustanny dialog z otaczającym go światem”. Jan Paweł II, Orędzie 
na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze komputerów, 
https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
43 J. Kloch, Wypłynąć na głębię: stosowanie technologii informatycznych i Internetu w Kościele 
w  myśli Jana Pawła II. „Studia Elbląskie” 7/2006 s. 239-245. 

https://www.paulus.org.pl/231,36-sdssp-jan-pawel-ii-2002
https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990
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przestają odwoływać się do wartości, szkodę ponosi nasze człowieczeństwo 

i człowiek traci z  oczu swoją transcendentną godność”44.  

Papież w swoich orędziach i przemówieniach wskazuje, że nowe technologie 

są tylko narzędziem. Wirtualne spotkania nie mogą zastąpić dialogu twarzą w twarz 

z  drugim człowiekiem. Dzięki przesłaniom Jana Pawła II, Kościół odważnie 

podejmuje wyzwanie jakim jest ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Stoi na straży 

o  dbałość o chrześcijańskie oblicze Internetu i realizuje zadania posługi: głoszenie 

Dobrej Nowiny. Stawia jednakże bardzo ważne pytanie w ujęciu antropologicznym: 

„Czy z tej galaktyki obrazu i dźwięku wyłoni się oblicze Chrystusa i zabrzmi Jego 

głos? Świat pozna Dobrą Nowinę o zbawieniu tylko wówczas, gdy będzie mógł 

zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki jest cel ewangelizacji. Internet 

używany w ten sposób stanie się prawdziwie ludzką przestrzenią. Albowiem tam, 

gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również dla człowieka”45. Ważnym 

aspektem w nauczaniu Jana Pawła II jest właściwe korzystanie z Internetu przez 

człowieka, który ma dbać o swój rozwój nie tylko naukowy, ale przede wszystkim 

duchowy46.  

Należy podkreślić, iż podczas pontyfikatu Jana Pawła II ogłoszona zostaje 

Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, która „zawiera dojrzałą i wszechstronną 

refleksję Kościoła nad problemami i możliwościami w sferze społecznego przekazu 

u  progu nowej ery, przy końcu jednego tysiąclecia, i na początku drugiego, którym 

dodają jeszcze wagi głębokie przemiany, dokonujące się w dziejach społeczeństw 

i  narodów”47. Wskazuje ona i określa tamte czasy mianem epoki informacji 

i  mediów (AN2). Dokument ten wskazuje na pozytywne aspekty mass mediów, 

takie jak tworzenie nowych dróg porozumiewania się (AN 8) czy propagowanie 

wartości chrześcijańskich (AN 4) oraz negatywne aspekty: konsumpcjonizm, 

materializm, sekularyzacja, ograniczenie dostępu do informacji ubogich. 

W  instrukcji tej ukazany jest problem manipulacji człowiekiem w kontekście 

mediów i podejmowanych tematów (AN 16).  

 
44 Jan Paweł II,  Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Internet: nowe forum 
głoszenia Ewangelii, 4. https://www.paulus.org.pl/231,36-sdssp-jan-pawel-ii-2002 [dostęp z dnia 
20.01.2019]. 
45 Tamże, 6. 
46 P. Sołga, Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, „Res 

Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2 (2016). 
47 Zob. Jan Paweł II, W służbie przekazu Ewangelii dzisiejszemu światu, „L’Osservatore Romano”, 13 
(1992) nr 6, s. 48. 

https://www.paulus.org.pl/231,36-sdssp-jan-pawel-ii-2002
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Ważnym zadaniem Kościoła jest więc wspieranie działalności alternatywnych 

mediów, które mają być narzędziem ewangelizacji48. „Obok metod tradycyjnych, jak 

świadectwo życia, nauka religii, kontakt osobisty, pobożność ludowa, liturgia i inne 

obrzędy, bardzo ważnym środkiem ewangelizacji i katechezy stały się obecnie środki 

przekazu” (AN 11).  Wskazuje na konkretne zadania Kościoła, które odnoszą się 

do  wykorzystywania środków przekazu w duszpasterstwie, ewangelizacji. 

Odpowiedzialnymi za realizację tych zadań są biskupi, kapłani, katecheci i świeccy. 

W tym samym duchu wypowiada się Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 

który ukazuje mass media jako nowe narzędzie Kościoła. „Kościół, któremu 

Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha Świętego strzegł 

święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił i  wykładał, ma 

obowiązek i wrodzone prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom, 

niezależnie od jakiejkolwiek ludzkiej władzy, także z zastosowaniem właściwych 

sobie środków społecznego przekazu” (Kan. 747 § 1). 

Kolejnym ważnym dokumentem poruszającym tematykę wykorzystywania 

internetu w ewangelizacji jest dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 

Przekazu Kościół a Internet z 2002 roku. Internet stanowi narzędzie do głoszenia 

Ewangelii. „Jako przykład można podać (…) pozytywny potencjał Internetu, 

zdolnego przenosić także religijne informacje i nauczanie poza wszelkie bariery 

i  granice. Możliwość przemawiania do tak szerokiego kręgu odbiorców nie istniała 

nawet w  najbardziej fantastycznych wyobrażeniach tych, którzy głosili Ewangelię 

przed nami. (…) Katolicy powinni odważnie »otworzyć drzwi« środków przekazu 

Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata!” 49. 

Internet jest narzędziem służącym nie tylko do przekazu informacji, ale także 

służy ewangelizacji, katechezie czy innym formom edukacji50. Obok mocnych stron 

dokument ten ukazuje także niebezpieczeństwa czyhające na młodego człowieka 

i  wskazuje na ogromną rolę duszpasterzy, katechetów w tym zakresie. Zaznacza, że 

„młodych ludzi należy uczyć, aby »nie tylko byli dobrymi chrześcijanami, będąc 

odbiorcami, ale także byli aktywni, korzystając z wszelkich pomocy w komunikacji, 

kryjących się w mediach (…). Tak więc, młodzi ludzie będą prawdziwymi 

 
48 S. Łabendowicz, Katecheza w służbie ewangelizacji, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 36 (1989),  
z. 6, s. 129-146. 
49 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Watykan 2002, nr 4. 
50 Tamże, nr 5. 
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obywatelami tej epoki społecznego przekazu, która już się zaczęła« – epoki, w której 

media postrzegane są jako »część nieustannie odsłaniającej się kultury, której pełne 

implikacje, jak dotąd, nie są jeszcze w pełni zrozumiałe«. Nauczanie o Internecie 

i  nowej technologii wiąże się więc z czymś więcej, niż techniki nauczania; młodzi 

ludzie muszą się nauczyć, w jaki sposób dobrze funkcjonować w świecie 

cyberprzestrzeni, dokonując roztropnych osądów, zgodnie ze zdrowymi kryteriami 

moralnymi odnośnie do tego, co w niej znajdują i stosować nową technologię 

dla  swego integralnego rozwoju i dla pożytku innych”51. 

Myśl Jana Pawła II dotyczącą mediów kontynuował jego następca, Benedykt 

XVI w orędziach: Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, 

dialogu i przyjaźni z 2009 roku, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe 

media w służbie Słowa z 2010, Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia 

w  erze cyfrowej z 2011 i Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe 

przestrzenie dla ewangelizacji z 2013 roku.    

W Orędziu na 41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Dzieci 

i  środki komunikowania – wyzwania dla edukacji zwraca uwagę na formację dzieci 

w zakresie mediów. Dostrzega istotne zjawisko ogromnego wpływu mediów 

na  edukację i wychowanie dzieci. Wskazuje na potrzebę propagowania 

odpowiedzialnego przekazywania informacji przez szeroko pojęte media w celu 

kulturalnego, moralnego i duchowego rozwoju dzieci52. Pierwszoplanową rolę 

odgrywają w tym zakresie rodzice, którzy są odpowiedzialni za nauczenie dzieci 

mądrego korzystania z mediów poprzez kształtowanie ich sumień. Celem 

podejmowanych przez rodziców działań jest przygotowanie młodego człowieka 

do  dokonywania wartościowych i obiektywnych ocen oglądanych programów 

czy  filmów53. Wychowanie do mediów, według Benedykta XVI, zakłada pozytywny 

charakter, który objawia się w dawaniu dobrego przykładu dzieciom przez rodziców 

(papież wskazuje, jak ważne jest zapoznawanie młodych z klasyką literatury 

 
51 Tamże, nr 7. 
52 Benedykt XVI, Orędzie na 41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Dzieci i środki 
komunikowania – wyzwanie dla edukacji, 2007, https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-
xvi-2007 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
53 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym Familiaris consortio, 76,  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html  [dostęp z dnia 
20.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-xvi-2007
https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-xvi-2007
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html
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dziecięcej, sztuką i muzyką)54. Wychowanie dzieci oparte na dobru, pięknie 

i  prawdzie może być wsparte przez media, jeśli będą one etycznie przygotowane. 

„Ci wszyscy, którzy zajmują się produkcją i rozpowszechnianiem tego, 

co  przekazują nowe media, nie mogą nie poczuwać się do obowiązku szanowania 

godności i wartości osoby. Jeśli nowe technologie mają służyć dobru jednostki 

i  społeczeństwa, ich użytkownicy powinni unikać używania słów i obrazów 

deprecjonujących człowieka, a zatem odrzucić wszystko to, co podsyca nienawiść 

i  nietolerancję, zubaża piękno i intymność ludzkiej seksualności oraz wykorzystuje 

słabych i bezbronnych”55. 

Benedykt XVI w kolejnych orędziach na Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu podkreśla znaczenie rozwijającej się sieci i wprowadza termin 

„duszpasterstwo w świecie cyfrowym”. W Orędziu na 44. Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media 

w służbie słowa wskazuje Kościołowi na konkretne zadania do zrealizowania w tej 

dziedzinie. Porusza problematykę „chrześcijańskiego stylu obecności w świecie 

cyfrowym”56. Według Benedykta XVI styl ten powinny charakteryzować: 

uczciwość, otwartość i szacunek dla drugiego człowieka w świecie wirtualnym 

i  realnym. 

„Nawet, gdy głosimy ją w wirtualnej przestrzeni sieci, ewangelię trzeba 

zawsze wcielać w świat realny i w odniesieniu do oblicza konkretnych braci i sióstr, 

z którymi dzielimy życie codzienne. Dlatego w przekazie wiary fundamentalne 

znaczenie wciąż mają bezpośrednie relacje ludzkie”57.  

Ponadto Benedykt XVI wskazuje na ogromną rolę odpowiedniego 

przygotowania przyszłych kapłanów do posługi z wykorzystaniem nowych 

technologii. Zauważa, że internet może służyć do działań takich jak: „ewangelizacja, 

 
54 Benedykt XVI, Orędzie na 41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Dzieci i środki 
komunikowania – wyzwanie dla edukacji, 2007, https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-
xvi-2007 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
55 Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Nowe technologie, 
Nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, 2009, 
https://www.paulus.org.pl/224,43-sdssp-benedykt-xvi-2009 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
56 Benedykt XVI, Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Prawda, 
przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej, 2011, https://www.paulus.org.pl/222,45-
sdssp-benedykt-xvi-2011 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
57 Tamże. 

https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-xvi-2007
https://www.paulus.org.pl/226,41-sdssp-benedykt-xvi-2007
https://www.paulus.org.pl/224,43-sdssp-benedykt-xvi-2009
https://www.paulus.org.pl/222,45-sdssp-benedykt-xvi-2011
https://www.paulus.org.pl/222,45-sdssp-benedykt-xvi-2011
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misje, katecheza, projekty edukacyjne i zarządzanie instytucjami”58. Papież zachęca, 

by kapłani głosili Ewangelię także w Internecie. Dlatego podkreśla znaczenie 

odpowiedniego przygotowania, zdobycia kompetencji informacyjnych59. 

„Wraz  z  upowszechnianiem się nowych technologii obowiązek głoszenia nie tylko 

wzrasta, ale staje się coraz bardziej naglący i wymaga bardziej umotywowanego 

i  skutecznego zaangażowania”60.  

W orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu,  Benedykt 

XVI zwraca również szczególną uwagę na kulturę szacunku i dialogu w świecie 

cyfrowym. Zadanie to spoczywa na duszpasterzach, katechetach oraz rodzicach.  

W nauczaniu papieża Franciszka podejmującym problematykę internetu 

i  nowych technologii IT zauważa się z jednej strony wskazania do ograniczenia 

korzystania z tych urządzeń i systemów. Uzależnienie od komputera szkodzi duszy 

i  odbiera wolność, czyni niewolnikiem komputera. Papież wielokrotnie wzywa 

młodych ludzi, aby nie marnowali czasu na internet czy smartfony; gdyż są tam też 

„rzeczy brudne, pornografia i półpornografia, programy puste i bez wartości, 

relatywizm i  konsumpcjonizm, podżegające do tego wszystkiego”. Mówi 

o  niebezpieczeństwach czyhających na młodych ludzi: odizolowanie od najbliższych 

czy dyskryminacja tych, którzy nie mają dostępu do wirtualnego świata: „Pragnienie 

podłączenia digitalnego może w ostateczności prowadzić do odizolowania nas 

od  naszych bliźnich, ludzi, którzy są najbliżej nas. Nie wspominając już o tym, że 

osobom, które z różnych powodów nie mają dostępu do mediów społecznościowych 

grozi wykluczenie”61.  

Z  drugiej strony papież Franciszek zachęca młodych, by nie bali się 

środowiska digitalnego. „Nie obawiajcie się bycia obywatelami środowiska 

digitalnego. Ważna jest czujność i obecność Kościoła w świecie komunikacji, aby 

rozmawiać ze  współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie 

 
58 Benedykt XVI, Rola Internetu w formacji seminaryjnej. Przemówienie z okazji zgromadzenia 
plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej, [w:]. J. Kloch (red.), Internet i Kościół, Warszawa 2011, 
s. 95-98.  
59 Tamże.  
60 Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Przekazu Kapłan i duszpasterstwo w świecie 
cyfrowym: nowe media w służbie Słowa, 2010,  https://www.paulus.org.pl/223,44-sdssp-benedykt-
xvi-2010 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 
61 Franciszek, Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Przekazu Przekaz w służbie autentycznej 
kultury spotkania, 2014, https://www.paulus.org.pl/219,48-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-
2014 [dostęp z dnia 20.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/223,44-sdssp-benedykt-xvi-2010
https://www.paulus.org.pl/223,44-sdssp-benedykt-xvi-2010
https://www.paulus.org.pl/219,48-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2014
https://www.paulus.org.pl/219,48-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2014
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z  Chrystusem: Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyruszyć z każdym. W tym 

kontekście rewolucja środków przekazu i informacji jest wielkim i ekscytującym 

wyzwaniem, wymagającym nowej energii i nowej wyobraźni, by przekazywać 

innym piękno Boga”.62 Uważa, że media mogą być pomocne w budowaniu relacji, 

jedności rodziny ludzkiej. „Dobra komunikacja pomaga nam być bliżej siebie oraz 

lepiej poznawać siebie nawzajem. (…) Kultura spotkania wymaga, abyśmy byli 

skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych. Media mogą nam w tym 

pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły 

bezprecedensowy rozwój. Zwłaszcza internet może zaoferować większe możliwości 

spotkania i  solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży 

dar”63. Papież Franciszek stawia pytanie: „jak się przejawia bliskość w zakresie 

korzystania ze środków przekazu i w nowym środowisku stworzonym przez 

technologie digitalne?”64. Według niego odpowiedź zawarta jest w przypowieści 

o  miłosiernym Samarytaninie, którą nazywa przypowieścią o człowieku przekazu. 

Stąd też jawi się nowe spojrzenie na wykorzystywanie nowych technologii 

w  posłudze katechetycznej, gdyż jak naucza papież, przekazywanie oznacza 

uświadomienie sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. „Sieć digitalna może być 

miejscem bogatym w człowieczeństwo, nie siecią przewodów, ale osób”65.  Atutem 

sieci jest to, iż świadectwo chrześcijańskie może dotrzeć na „egzystencjalne 

peryferie” aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Franciszek konsekwentnie głosi, że „otwarcie 

drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w  środowisku digitalnym, zarówno 

po to, aby ludzie mogli wejść, niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej się 

znajdują, jak i po to, aby Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść 

na  spotkanie wszystkich”66. Poza tym, najnowocześniejsze media służą komunikacji 

i stanowią przestrzeń, w której dokonuje się wymiana myśli, dzielenie się, 

pozostawanie w kontakcie z bliskimi, dziękowanie i prośba o  przebaczenie67.  

 
62 Tamże. 
63 Tamże. 
64 Tamże. 
65 Tamże. 
66 Tamże  
67 Franciszek, Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Przekazu Przekaz ukazujący rodzinę jako 
sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości, 2015, 
https://www.paulus.org.pl/218,49-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2015 [dostęp z dnia 
30.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/218,49-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2015
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Kolejnym ważnym aspektem, na który zwraca uwagę Ojciec Święty 

Franciszek w kontekście komunikacji za pomocą nowych technologii jest 

umiejętność wysłuchania. „Komunikowanie oznacza dzielenie się, a dzielenie się 

wymaga wysłuchania, akceptacji. Wysłuchanie to znacznie więcej niż słuchanie. 

Słuchanie dotyczy dziedziny informacji; natomiast wysłuchanie odwołuje się 

do  komunikacji  i wymaga bliskości”68. Proces ten dokonuje się za pomocą e-maili, 

sms-ów, sieci społecznościowych czy czatów. Dzięki tym narzędziom łatwiejsza 

może stać się również misja katechetyczna. Media społecznościowe mogą bowiem 

ułatwiać nawiązywanie relacji i propagowanie dobra. „Środowisko cyfrowe jest 

placem, miejscem spotkań, gdzie można wyrazić sobie serdeczność”69. Stanowi też 

narzędzie, które doprowadza do poszerzenia horyzontów i uczy bycia 

odpowiedzialnym za drugą osobę, której nie widzimy, a która jest rzeczywista. 

Innym argumentem wskazującym na to, że media społecznościowe dla 

Kościoła są szansą w posłudze katechetycznej jest zwrócenie uwagi papieża 

Franciszka na rolę przekazywania nie złych wiadomości tzw. fake newsów, lecz 

głoszenie faktów opartych na „logice dobrej nowiny”70. Zadaniem Kościoła jest więc 

głoszenie „w wielu formach, w jakich dokonuje się dziś komunikacja – 

z  przekonaniem, że można zobaczyć i naświetlić dobrą nowinę, obecną 

w  rzeczywistości każdej opowiadanej historii i w obliczu każdej osoby”71. Jak głosi 

w swym Orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież 

Franciszek, „środowisko medialne jest tak wszechobecne, że nie sposób je niemal 

odróżnić od sfery życia codziennego72. Sieci społecznościowe stanowią źródło 

wiedzy oraz przyczyniają się do coraz większego powiązania, pomagania sobie 

nawzajem. Mogą też być okazją do promowania spotkania z innymi w wymiarze 

katechetycznym. „To jest sieć, której chcemy – naucza Franciszek. – Sieć, która nie 

 
68 Franciszek, Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Przekazu Komunikacja i Miłosierdzie – owocne 
spotkanie, 2016, https://www.paulus.org.pl/217,50-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2016 
[dostęp z dnia 30.01.2019]. 
69 Tamże. 
70 Franciszek, Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Przekazu, „Nie lękaj się, bo jestem z tobą” 
(Iz  43,5). Przekazujemy nadzieję i ufność w naszych czasach, 2017, 
https://www.paulus.org.pl/216,51-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2017 
[dostęp z dnia 30.01.2019]. 
71 Tamże. 
72 Franciszek, Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Przekazu „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). 
Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich, 2019, 
https://www.paulus.org.pl/214,53-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2019 
[dostęp z dnia 30.01.2019]. 

https://www.paulus.org.pl/217,50-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2016
https://www.paulus.org.pl/216,51-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2017
https://www.paulus.org.pl/214,53-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2019
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jest stworzona, by pochwycić w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty 

wolnych osób. Sam Kościół jest siecią utkaną przez komunię eucharystyczną, 

w  której jedność nie opiera się na polubieniach, lecz na prawdzie”73. 

Środki społecznego przekazu stanowią szansę dla ewangelicznej misji 

Kościoła. Dzięki nim nauczanie Kościoła dociera do większej grupy odbiorców. 

Nowe   technologie informacyjne stanowią narzędzie dla katechetów, duszpasterzy 

służące – jak głosi papież Franciszek – przekazywaniu piękna Boga oraz 

nawiązywaniu relacji z pokoleniem nowego kodu kulturowego.      

 

2. Nowe technologie informacyjne wezwaniem wobec pokolenia 

nowego kodu kulturowego 

 

 Pokolenie nowego kodu kulturowego to „cyfrowi tubylcy”, dla których 

wirtualny świat jest przestrzenią spotkań i miejscem wymiany myśli. Młode 

pokolenie wzorcowo posługuje się nowymi technologiami informacyjnymi, 

niejednokrotnie wykorzystując te umiejętności w celu zdobycia wiedzy. Dynamiczny 

rozwój nowych technologii wpływa na wszystkie sfery życia, komunikację 

interpersonalną, a także edukację. Dzięki nowym technologiom dzisiejsze pokolenie 

pozyskuje wiedzę, umiejętności, zdobywa nowe kompetencje74 w cyberprzestrzeni. 

Samo pojęcie cyberprzestrzeni definiuje się jako „przestrzeń wirtualną, w której 

odbywa się komunikacja między komputerami połączonymi siecią internetową”75 

i  po raz pierwszy zostało użyte przez W. Gibsona w powieści science fiction 

Neuromancer. Współcześni badacze określają ją jako przestrzeń komunikacyjno-

informacyjną, powstałą w wyniku połączeń internetowych76. To w cyberprzestrzeni 

dokonuje się wymiana myśli, nawiązywanie nowych kontaktów, poznawanie 

różnych dziedzin nauki. Pokolenie nowego kodu kulturowego korzysta z nowych 

aplikacji bez żadnych ograniczeń czy barier. We współczesnym świecie zauważa się 

 
73 Tamże. 
74 Por. A. Iwanicka, Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej, [w:] W. Skrzydlewski, 
S. Dylak (red.), Media-Edukacja-Kultura. W stronę edukacji medialnej,  Poznań-Rzeszów 2012, s. 252-
260. 
75 https://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915, [dostęp z dnia 1.05.2018]. 
76Por. W Bobrowicz, Cyberprzestrzeń, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, 
Warszawa 2003, s. 542. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915
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coraz częściej nowy sposób komunikacji pomiędzy ludźmi – internet to w głównej 

mierze medium służące komunikacji on-line. Według badań przeprowadzonych 

przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska i we współpracy z Fundacją 

Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z 2018 roku zdecydowana większość 

dzieci i młodzieży posiada własny sprzęt komputerowy czy smartfon i może 

korzystać z internetu, kiedy i gdzie chce. Najczęstsze czynności wykonywane przez 

cyfrowych tubylców to oprócz komunikacji i funkcjonowania w sieciach 

społecznościowych czy wyszukiwania informacji, gra w  gry on-line. Jednym 

z  najpopularniejszych portali społecznościowych jest Facebook, Snapchat, 

Instagram77. Co więcej około 20% dzieci w wieku 1-2 lata ma kontakt z internetem. 

Około 93,4 % młodzieży korzysta codziennie w domu z internetu i zdecydowana 

większość nastolatków deklaruje, że czyni to w sposób regularny. Duża część 

młodzieży korzysta także z otwartych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych78. 

Młodzież nawiązuje relacje społeczne za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. Aż 94,6% badanych nastolatków posiada profil w serwisach 

społecznościowych79.  

Wobec tych zmian technologicznych Kościół nie może być obojętny. Nowe 

technologie stanowią nowe wyzwanie, a cyberprzestrzeń staje się kolejnym 

obszarem działań duszpasterskich i katechetycznych. „Ostatecznym celem katechezy 

jest doprowadzenie osoby nie tylko do spotkania z Jezusem, ale  do  zjednoczenia, 

a  nawet do głębokiej z Nim zażyłości” (DOK 80). Spotkanie z Bogiem, poznawanie 

Boga dokonuje się w konkretnym czasie i miejscu.  W związku z doświadczeniem 

funkcjonowania pokolenia nowego kodu kulturowego za zasadne uznaje się 

wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych w  posłudze katechety. 

Wynika to z troski o katechizowanych, budowanie relacji z nimi, a  także z dbałości 

o jakość zależy „nie tyle od umiejętności posługiwania się nowinkami 

technologicznymi na zajęciach, co od zdolności do ukształtowania mentalności 

i  postawy aktywnego udziału w dynamicznie zmieniającej się kulturze”80.  

 
77 https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf, [dostęp z dnia 5.05.2019]. 
78 Zob. http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-
%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf, [dostęp z dnia 10.07.2019]. 
79 Tamże. 
80 W. Janiga, M. Grendus, Innowacyjne środki dydaktyczne w pracy katechetycznej, „Świat i Słowo” 
1/22 (2014), s. 197. 

https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf
http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
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Jednym z zadań nauczyciela religii w szkole jest dbanie o integralne 

wychowanie uczniów81. Posługa ta realizowana jest poprzez podejmowane przez 

nauczyciela działania w obszarach: dydaktycznym, wychowawczo-profilaktycznym, 

opiekuńczym i ewangelizacyjnym82. W obliczu wezwania, jakim jest praca 

z  pokoleniem IT, nauczyciel religii, tak jak inni nauczyciele, ma obowiązek dbać 

o  dobro każdego ucznia i troszczyć się o jego wszechstronny rozwój i wspierać 

uczniów w odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii. Nie tylko podczas 

lekcji religii, ale także podczas innych zajęć pozalekcyjnych podejmuje on działania 

profilaktyczno-wychowawcze. Ma wpływ na tworzenie szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego, w ramach lekcji religii przekazuje uczniom wiedzę 

na temat szans i zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii, aspekty 

moralne wynikające z zachowań młodzieży. Bierze udział bezpośrednio lub 

w  sposób pośredni w obchodach Dni Bezpiecznego Internetu w placówce, w której 

uczy oraz śledzi na bieżąco kampanie społeczne podejmujące tę problematykę. 

Wspomaga też pedagogów czy psychologów szkolnych, uczestniczy w pracach 

zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach 

szczególnych, gdy uczeń jest sprawcą lub ofiarą agresji elektronicznej.    

Dlatego też kolejnym wyzwaniem dla nauczyciela religii jest kształcenie się 

w zakresie technologii informacyjnych. W związku z tym zasadne wydaje się 

włączenie do posługi katechetycznej umiejętności kreatywnego posługiwania się IT, 

o czym szerzej będzie mowa w drugim rozdziale na temat kompetencji 

informacyjnych nauczyciela religii. Niemniej jednak należy tutaj zaznaczyć rolę 

portali edukacyjnych i społecznościowych, które zaadresowane są w szczególności 

dla nauczycieli religii, a zawierają zagadnienia metodyczne i merytoryczne. 

Większość z  nich jest autorstwa nauczycieli religii i kapłanów, którzy w ten sposób 

podejmują wyzwania wobec nowych IT i pokolenia współczesnego kodu 

kulturowego.  Na portalach edukacyjnych znajdują się nie tylko pomoce 

do  nauczania religii, ale także liczne artykuły dotyczące awansu zawodowego, 

scenariusze lekcji, przedstawień czy rekolekcji szkolnych. Nauczyciele religii, 

dostosowując się do zmian zachodzących w  edukacji, coraz częściej pozyskują 

 
81 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 
2001, nr 84, 91. 
82 A. Zellma, Aktywność nauczyciela religii w przeciwdziałaniu agresji elektronicznej wśród młodzieży, 
„Studia Elbląskie” 15 (2014), s. 333-343. 
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wiedzę z zasobów internetowych, by wykorzystać ją podczas głoszenia słowa 

Bożego83. 

 

3. Niebezpieczny wymiar IT w katechezie 

Z jednej strony nowe technologie informacyjne stanowią źródło wiedzy, 

nowe drogi komunikacji z tubylcami społeczeństwa informacyjnego, szansę również 

dla posługi katechetycznej, z drugiej mogą być zagrożeniem także w nawiązywaniu 

relacji czy głoszeniu Słowa. Według Neila Postmana, autora książki Technopol. 

Triumf techniki nad kulturą ważna jest dbałość o bezpieczeństwo korzystania 

z  technologii. Jego słowa: „Każda technologia jest zarazem ciężarem 

i  błogosławieństwem, nie albo-albo, lecz tym i tym jednocześnie” wskazują na wagę 

tego problemu również w  kontekście podjętej w tej dysertacji problematyki. 

Korzystanie z różnych sieci, lokalnych lub rozproszonych, komputerów czy 

aplikacji wykorzystywanych w edukacji niesie za sobą zagrożenia związane 

ze  sprzętem i jego oprogramowaniem, ergonomią korzystania z technologii, a przede 

wszystkim z mentalnym podejściem do wykorzystywania nowych technologii. 

W  związku z tym, że zdecydowana większość dzieci i młodzieży spędza znaczną 

część wolnego czasu w świecie wirtualnym, dostrzega się na coraz większą skalę 

wzrost uzależnionych od internetu. Pierwszymi objawami są: zaniedbywanie 

obowiązków szkolnych i domowych oraz  izolacja od najbliższych czy znajomych84. 

Za największe zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez dzieci 

i  młodzież uznaje  się uzależnienie od korzystania z sieci, kontakty z nieznajomymi 

oraz niebezpiecznymi i nieodpowiednimi dla dzieci treściami85.  

Jednym z niebezpieczeństwem mentalnym jest tak zwany autorytet sieci. 

Zauważa się, nie tylko u dzieci i młodzieży, wzrost zaufania do treści, które nie 

zawsze są prawdziwe czy też zawierają aktualne dane, a znajdują się w Internecie. 

 
83 A. Niwiński, Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004; A. Zellma, 
Edukacyjne i społecznościowe portale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia 
kreatywnego nauczyciela religii, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, tom 4(59) 2012, s. 198. 
84 Zob. A. Augustynek, Uzależnienie komputerowe – fakty i artefakty, [w:] M. Jędrzejko, D. Sarzała 
(red.), Człowiek i uzależnienia, Pułtusk–Warszawa 2010, s. 195-218; M.E. Szumilas, Nowe technologie 
informacyjne jako element zagrożenia dzieci i młodzieży, „Rola Informatyki w Naukach 
Ekonomicznych i Społecznych”, 1 (2009), z. 2, s. 100-105. 
85 https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf, [dostęp z dnia 5.05.2019]. 

https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf
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Jest to wynik kolektywizmu autorytetu sieci86 , który buduje się na zasadzie 

demokracji tworzenia czy udostępniania informacji. Dlatego też dostrzega się 

potrzebę edukacji w  zakresie krytycyzmu do treści zamieszczanych w internecie. 

Dotyczy to także treści teologicznych, a w szczególności katechetycznych. Posługa 

katechetyczna on-line czy też off-line, ale bazująca na materiałach internetowych czy 

wykorzystująca różnorodne aplikacje wymaga permanentnej kontroli w zakresie 

głoszonego Słowa. Innym powodem może być brak dostatecznej wiedzy na temat 

wartościowych zasobach sieciowych, brak odpowiednich kompetencji 

informacyjnych, a co za tym idzie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania 

tych informacji. Zdarza się także, że „sieć zachęca do niemyślenia”87 i przyczynia się 

do bezkrytycznego wykorzystywania materiałów zamieszczonych w sieci. 

Fragmentaryzm, akreatywność oraz arefleksyjność to cechy kolektywizmu sieci. 

Pokolenie cyfrowych tubylców charakteryzuje się z jednej strony szybkością 

poznawania nowych technologii i  biegłością w ich wykorzystywaniu, a z drugiej 

strony niecierpliwością i brakiem kreatywnego podejścia do rozwiązania zadania. 

Poruszając problem autorytetu sieci, nie można nie wspomnieć o niebezpiecznym 

zjawisku, jakim jest sieciowe prowokowanie, polegające na zniewoleniu najczęściej 

młodych ludzi i uzależnieniu ich od wirtualnego świata, co w konsekwencji 

przyczynia się do zaburzeń psychicznych. Skutkiem tego jest przeniesienie 

zachowań ze świata wirtualnego do rzeczywistego i utrata poczucia świadomości. 

Kolejnym niebezpieczeństwem jest zanik autorytetu nauczyciela 

w  odniesieniu do tego, co głosi internet, sieć. Wymiana myśli, poglądów czy 

w  wymiarze katechetycznym towarzyszenie w drodze na spotkanie z Jezusem 

wymaga spotkania, kontaktu międzyludzkiego. Brak takiego doświadczenia w imię 

wirtualnego spotkania z kolejnym numerem IP może przyczynić się do utraty wiary. 

Dlatego niezmiernie ważne jest dbanie o budowanie relacji między katechizowanym 

a katechizującym w  świecie realnym.  

Sztuką więc staje się szeroko pojęta edukacja, w tym także katechizacja. Staje 

bowiem przed wyzwaniem umiejętnego wykorzystywania IT w edukacji, a nie tylko 

powielania, ograniczania kreatywności czy cyberbullyingu-cyberprzemocy 

 
86 Por. W. Gogołek, (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji, [w:] W. Czarski, R. Wawer  (red.), 
Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 106. 
87 Tamże, s. 107. 
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rówieśniczej. Nauczanie staje przed nowym zadaniem jakim jest edukacja medialna, 

która powinna być realizowana na wszystkich etapach edukacyjnych, by uchronić 

młodych internautów przed zagrożeniami czyhającymi w sieci88. Jest to także ważny 

obszar działań dla katechizujących chociażby w kwestii grzechu: obrażenia kogoś 

w  sieci, napisania nieprawdy, hejtowania itd. 

W sieci funkcjonuje definicja hybrydy informacyjnej tradycji i potencjału 

wirtualnego świata. Charakteryzuje je: „kolektywizm, wielkość i trwałość pamięci, 

personalizacja i spolegliwe narzędzia IT, zasoby sieciowe, komercja, Web 2.0, 

edukacyjny populizm i terminalna siła sieci”89. Zagrożenia te są tak niebezpieczne, 

że doprowadzają młodych ludzi do agresji elektronicznej90, stanów depresyjnych czy 

nawet samobójstw.   

Według J. Izdebskiej samo „oglądanie medialnej przemocy prowadzi 

do uczenia się zachowań agresywnych, wzrostu poziomu agresji, znieczulenia 

emocjonalnego, zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistej roli przemocy 

w  społeczeństwie, nabywania skłonności impulsywnych i egocentrycznych, 

stymulowania nowych zachowań agresywnych, używania wulgaryzmów”91. 

Podobnie wypowiada się na ten temat J. Pyżalski, który definiując agresję 

elektroniczną  zaznacza, że jest to zbiór wszystkich wrogich zachowań realizowany 

poprzez tzw. nowe media lub współczesne szeroko pojęte technologie 

komunikacyjne92. Wrogie zachowania w sieci zauważa się wobec nie tylko 

rówieśników cyfrowego tubylcy, ale także wobec osoby dorosłej, nierzadko nawet 

wobec nauczyciela czy księdza, a nawet celebryty. Fakt ten jest spowodowany 

brakiem stabilności emocjonalnej, nieradzeniem sobie ze stresem czy frustracją 

z  określonego powodu. Agresor elektroniczny stosując agresję werbalną zadaje 

 
88 Zob. Cyberprzestrzeń a edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka 
Pedagogiczna, Toruń 2012, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, red. B. Siemieniecki, 
Toruń 2012, Nowe media w eduakcji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka 
Pedagogiczna, Toruń 2012. 
89 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010, 
s.109. 
90 Pojęcie agresja elektroniczna pochodzi z języka angielskiego (electronic aggression) i oznacza 
wrogie, brutalne zachowania za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
91 J. Izdebska, Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku – przejawy, przyczyny 
edukacyjne, [w:] S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, Lublin 2008, s. 217. 
92 J. Pyżalski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze 
wyniki badań, [w:] M. Jędrzejko, D. Szarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, , Warszawa 2010, s. 117. 
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cierpienie i niszczy dobre imię ofiary93. Czyni to bezpośrednio wobec ofiary, 

na  przykład wysyłając obrażające zdjęcia czy nękające wiadomości lub pośrednio 

za  pomocą hejtu na portalach społecznościowych czy czatach. Coraz częściej 

zauważa się takie zachowania jak: eliminowanie, wykluczanie z grona znajomych, 

grupy zamkniętej niechcianych osób, ośmieszanie, poniżanie czy upokarzanie94. 

Nierzadko pojawiają się w komentarzach wyzwiska, wulgaryzmy czy żenujące 

wypowiedzi na temat ofiary, która w literaturze przedmiotu określana jest jako osoba 

wiktymizowana95.  Proces ten zauważalny jest nie tylko w Polsce, ale także na całym 

świecie.   

Niepokojącym jest to, iż agresja elektroniczna dotyka osób 

z  niepełnosprawnościami, czy ma charakter uprzedzeniowy ze względu na przykład 

na poglądy religijne. W ostatnich czasach dostrzega się wzmożoną agresję 

w  stosunku do Kościoła, kapłanów, katechetów. O tym świadczą wpisy 

na  rozmaitych forach czy portalach społecznościowych96. Sprawcę agresji 

elektronicznej charakteryzuje anonimowość, intencjonalność, powtarzalność, 

a  przede wszystkim poczucie, że posiada tzw. niewidzialną publiczność97. Efektem 

tych działań jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie, zadanie bólu bliźniemu, 

o  czym doskonale wie sprawca przemocy. Ofiara bardzo często żyje w lęku, 

odczuwa podenerwowanie i nierzadko obciążona jest psychicznie. Jest osaczona 

i  bezsilna. Poprzez wielokrotne doświadczenie agresji elektronicznej wzrasta 

w  ofierze poczucie upokorzenia, poniżenia i wykluczenia98.  Natomiast przyczyną 

takich zachowań u sprawcy są najczęściej zaniedbania w rodzinie, brak 

zainteresowania dzieckiem-agresorem przez rodziców, nauczycieli, rówieśników, 

a  także presja środowiska. Tym bardziej za zasadne wydaje się podejmowanie 

różnorodnych działań w celu niwelowania negatywnych skutków wykorzystywania 

nowych technologii w codziennym życiu.  

 
93 Zob. tenże, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, 
Kraków 2012, s. 106. 
94 Szczegółowe dane dotyczące stosowania agresji elektronicznej przedstawia raport 
z  przeprowadzonych wśród młodzieży badań w 2018 roku, 
http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-
%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf, [dostęp z dnia 1.05.2018] 
95Zob.  Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie 
do  problematyki, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Rocznik 2009,  tom 8, 1. s.7-11. 
96 S. Bębas, Patologie społeczne w sieci, Toruń 2013, s. 66-70. 
97 Por. J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, 
s.  119-131. 
98 Tamże. 

http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-cd938f87-62d3-4ff9-ac7d-84ce8d2f0fe6;jsessionid=8D5C9B901EE9A2DBB915BF3F47F2E5B2
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/issue/journalissue-466d4322-ce7f-426f-9754-5d2b05ab063f;jsessionid=8D5C9B901EE9A2DBB915BF3F47F2E5B2
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Kolejnym przejawem niebezpiecznych zachowań jest także problem 

ergonomii. Zagrożeniem wykorzystywania technologii informacyjnych 

w  codziennym życiu jest niekontrolowanie czasu spędzanego przed komputerem 

co  ma niekorzystny wpływ na zdrowie młodego człowieka. Po pierwsze korzystanie 

z  komputerów ponad dwie godziny dziennie jest bardzo szkodliwe, gdyż przyczynia 

się do wzrostu problemów psychologicznych, po drugie powoduje szybsze 

zmęczenie, ograniczenie koncentracji a nawet może doprowadzić do bólu głowy czy 

stanów depresyjnych objawiających się poczuciem lęków, bezsenności i bezsilności. 

Mówiąc o ergonomii, należy zaznaczyć również pogorszenie wzroku ludzkiego, 

który bez względu na wiek, doświadczenia przystosowany jest do odbierania światła 

odbitego, a nie z  ekranu komputerowego. Czytanie z ekranu ma wpływ na postawę 

i  powoduje zmęczenie; może spowodować krótkowzroczność szczególnie u dzieci 

i  młodzieży. 

Aby sprostać zadaniu, jakim jest posługa katechetyczna w dobie nowych 

technologii, potrzebny jest kompetentny, wykształcony nauczyciel religii, 

permanentnie się szkolący i poszerzający swoją wiedzę i umiejętności oraz 

rozwijający kompetencje informacyjne.  
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ROZDZIAŁ II 

Kompetencje informacyjne współczesnego nauczyciela religii 

 

Rozdział II ma na celu przybliżenie kompetencji nauczyciela religii, 

szczególnie w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych.  

W rozdziale tym przedstawiony zostanie również zakres kształcenia 

nauczycieli religii w zakresie technologii informacyjnych w ramach studiów 

teologicznych oraz przedstawiona będzie oferta doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w obszarze IT w archidiecezji poznańskiej.  

W ramach poszczególnych form kształcenia, w tym także sieci współpracy 

i  samokształcenia, zostaną ukazane działania doradców metodycznych religii 

archidiecezji poznańskiej związane z przygotowaniem nauczycieli religii do posługi 

katechetycznej z wykorzystaniem nowych technologii. 

 

1. Typologia kompetencji nauczyciela  

 

Pojęcie „kompetencja” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa competentia, 

które oznacza zgodność lub odpowiedzialność. Najczęściej termin ten wyjaśniany 

jest jako zdolność do wykonywania czegoś; złożona z wiedzy, motywacji, postaw, 

umiejętności, wartościowania i emocji dyspozycja99. Podejmując rozważania na 

temat kompetencji, należy rozgraniczyć znaczenia dwóch terminów: kompetencji 

(ang.  competency) i kompetencyjności (ang. competence). Pierwszy odnosi się 

do  osoby, drugi do funkcji czy pełnionych zadań.  

„Zawód nauczyciela jawi się jako zawód szczególnie trudny, wymagający 

jednocześnie wielu specyficznych kwalifikacji, określonych postaw kulturalnych, 

intelektualnych, moralnych, społecznych, psychicznych, a także wysoko 

 
99Por. K. Żegnalek, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela współczesnej szkoły, „Wychowanie na co 
dzień”, Nr 1-2, Toruń 2012, s. 41-42. 
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rozwiniętych umiejętności dydaktycznych i bogatego zasobu informacji z różnych 

dziedzin nauki”100.  

Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na jakość 

i  efektywność edukacji jest nauczyciel i jego osobowość101. Zarówno W. Okoń  jak 

i J.W. Dawid, Z. Mysłakowski, S. Szuman oraz S. Baley podjęli się określenia cech 

nauczycielskich. Poetyckim językiem nazywa J.W. Dawid „duszę nauczycielstwa”, 

na  którą składają się takie cechy jak: miłość dusz ludzkich, potrzeba doskonałości, 

bycie odpowiedzialnym i obowiązkowym. Natomiast Z. Mysłakowski wskazuje, 

że najważniejszą cechą talentu pedagogicznego jest umiejętność nawiązywania 

kontaktu, a także instynkt rodzicielski oraz umiejętność wyrażania uczuć. S. Szuman 

z kolei definiuje osobowość nauczyciela za pomocą dwóch komponentów: 

„pierwszym jest to, co nauczyciel posiadł i ma do rozdania, drugim – sposób 

rozdawania”102. Według W. Okonia zarówno bogata osobowość, dojrzałość, wiedza, 

jak i umiejętność nawiązywania kontaktu malują obraz nauczyciela, dobrego 

nauczyciela. S. Baley określa to mianem zdatności wychowawczej, w skład której 

wchodzą między innymi: przychylność dla wychowanków, rozumienie psychiki 

uczniów, potrzeba przebywania z uczniami, bycie cierpliwym, zdolności artystyczne 

oraz takt pedagogiczny103. Wszystkie te cechy tworzą zarys wychowawcy 

integralnego. Według O.H. Jenkinsa pojęcie kompetencji nauczyciela oznacza także 

kwalifikacje niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu. Definiuje je jako 

zdolność i gotowość do  wykonywania powierzonych nauczycielowi zadań. 

Natomiast według  M. Czerepniak-Walczak kompetencje to szczególna właściwość –

harmonijna kompozycja wiedzy, sprawności, rozumienia oraz pragnienia104.   

M.Taraszkiewicz wyróżnia następujące obszary kompetencji nauczyciela: 

➢ kompetencje merytoryczne; w tym świetle nauczyciel powinien posiadać taką 

wiedzę, by być ekspertem dla swoich uczniów, 

 
100 J. Keil, Szukaj własnej drogi. Nauczyciel – wychowawca w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, 
[w:]  A.A. Kotusiewicz (red.), Myśl pedagogiczna i działanie nauczyciela, t. 2, Wydawnictwo 
Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000, s. 45. 
101 Por. W. Strykowski, Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 27/28, Poznań 
2005, s. 15-28. 
102 Tamże,  s.16. 
103 Tamże. 
104 M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo 
Edytor, Toruń 1997, s. 88. 
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➢ kompetencje dydaktyczno-metodyczne; nauczyciel powinien znać i stosować 

różnorodne metody i techniki nauczania i uczenia się, 

➢ kompetencje wychowawcze; ważnym aspektem jest umiejętność budowania 

relacji – więzi pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz rozwiązywania 

problemów105. 

Inne grupy kompetencji wskazuje S. Dylak. Są to według niego:  

➢ kompetencje bazowe – pozwalające na porozumienie nauczyciela z uczniem, 

➢ kompetencje konieczne – to kompetencje interpretacyjne, autokreacyjne 

i  realizacyjne, 

➢ kompetencje pożądane – szeroko rozumiane zainteresowania i umiejętności 

nauczyciela106. 

W. Strykowski natomiast odnosząc się do kompetencji współczesnego 

nauczyciela, wskazuje na: 

➢ kompetencje merytoryczne zwane rzeczowymi; w ramach tych kompetencji 

zadaniem nauczyciela jest dokładne opanowanie materiału treści nauczania 

danego przedmiotu. Istotne jest to, że nauczyciel zdobywa te kompetencje nie 

tylko podczas studiów, ale również na drodze ustawicznego doskonalenia 

zawodowego: poprzez udział w kursach, szkoleniach czy studiach 

podyplomowych. Niezwykle istotną cechą jest umiejętność przekazywania 

wiedzy w sposób holistyczny, w oparciu o korelację międzyprzedmiotową. 

Nauczyciel powinien korzystać z różnych źródeł wiedzy. We  współczesnej 

edukacji kładzie się bowiem nacisk na interdyscyplinarność. Dodatkowo 

do  kompetencji merytorycznych należy także umiejętność aktualizowania, 

selekcjonowania i hierarchizacji wiedzy107; 

➢ kompetencje psychologiczno-pedagogiczne – nauczyciel powinien znać 

wiedzę z zakresy psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz umieć ją 

stosować w pracy z uczniami; 

➢ kompetencje diagnozowania – nauczyciel potrafi dokonać diagnozy w sposób 

opisowy i genetyczny, czyli wyjaśniający. Poznaje nie tylko cechy 

 
105 M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej! Szkoła pełna ludzi, Wydawnictwo ARKA, Poznań 2001, s. 175. 
106 Por. S. Dylak, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995 
s. 38-39. 
107 A. Siemak-Tylikowska, Podstawy teorii doboru treści kształcenia, WSiP, Warszawa 1985. 
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rozwojowe i indywidualne ucznia108, ale także jego środowisko społeczno-

wychowawcze, w tym środowisko rodzinne i grupy rówieśnicze; 

➢ kompetencje planistyczne i projektowe – polegające na tworzeniu własnych 

programów nauczania, projektów edukacyjnych, planów doskonalenia 

rozwoju zawodowego; 

➢ kompetencje dydaktyczno-metodyczne; 

➢ kompetencje komunikacyjne – z jednej strony nauczyciel posiada wiedzę na 

temat procesu komunikowania, a z drugiej strony potrafi nadawać i odbierać 

komunikaty. Rolą nauczyciela jest umiejętne komunikowanie się z uczniami, 

rodzicami i innymi nauczycielami nie tylko w sposób bezpośredni, 

ale  również pośredni za pomocą technologii informacyjnej; 

➢ kompetencje medialne; 

➢ kompetencje kontrolne i ewaluacyjne – B. Niemierko mówi o diagnozie 

edukacyjnej, w ramach której nauczyciel dobiera narzędzia ewaluacji, tworzy 

narzędzia, stosuje metody pomiaru osiągnięć uczniów, interpretuje wyniki 

i  dokonuje ewaluacji; 

➢ kompetencje oceniania programów i podręczników szkolnych; 

➢ kompetencje autoedukacyjne109. 

 

Coraz częściej w literaturze przedmiotu stosuje się też określenie kompetencji 

miękkich (behawioralnych) i twardych (funkcjonalnych)110. Zakresy tych 

kompetencji obrazuje tabela 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 
108 Według H. Gardnera u uczniów można wyróżnić inteligencję: językową, logiczno-matematyczną, 
przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Dzięki diagnozie 
przeprowadzonej przez nauczyciela może on zindywidualizować pracę dydaktyczno-wychowawczą 
w  stosunku do konkretnego ucznia. 
109 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 
Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003. 
110 Kompetencje miękkie wskazują na umiejętności społeczne interpersonalne oraz osobiste 
związane z procesem motywacji, zarządzania czasem. Natomiast kompetencje twarde to posiadane 
konkretne kwalifikacje. 



37 
 

Tabela 2.1 Kompetencje miękkie i twarde pożądane w pracy nauczyciela111 

Kompetencje miękkie Kompetencje twarde 

Zdolności interpersonalne Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

Komunikatywność Praktyczna wiedza niezbędna do wykonywania 

zawodu 

Pewność siebie Specjalistyczne uprawnienia zawodowe 

Budowanie autorytetu Umiejętności obsługi komputera 

Umiejętność pracy w zespole Praktyczna znajomość programów 

komputerowych 

Dobra organizacja pracy własnej Umiejętność dostosowywania zadań 

edukacyjnych i tempa ich realizacji do poziomu 

rozwoju oraz stylu uczenia się ucznia 

Wysoka motywacja do pracy Jasne komunikowanie i egzekwowanie 

wymagań szkolnych oraz merytoryczne 

i  emocjonalne wspieranie dziecka w ich 

realizacji 

Odporność na stres Prezentowanie nauczanych treści w  formie 

problemów do rozwiązania 

Wysoka kultura osobista Znajomość języków obcych 

Systematyczność, dokładność, 

rzetelność 

Doświadczenie w pracy 

Gotowość do ciągłego rozwoju Znajomość rynku, branży 

Zaangażowanie w wykonywaną 

pracę 

Kompetencje wychowawcze 

Aktywne słuchanie Teoretyczna wiedza pedagogiczna 

 
111 Za: M. Konieczna-Kucharska, Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie”, 19 (2015), s. 233-234. 
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Umiejętność rozwiązywania 

konfliktów 

 

Konsekwencja w działaniu  

  

Nauczyciel XXI wieku powinien charakteryzować się więc bogactwem 

umiejętności i szerokimi horyzontami wiedzy. Oczekiwania ze strony uczniów 

i  rodziców nieustannie przybierają postać nowych dyrektyw. Kładzie się także 

nacisk na profesjonalizm i skuteczność w działaniu. 

Należy zaznaczyć, że od 2006 roku wyróżnia się kompetencje kluczowe 

przyjęte przez Radę i Parlament Europejski, do których zalicza się: porozumiewanie 

się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 

matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje 

informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, 

inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Polska, 

jako państwo, stosujące ramę kompetencji, zaleca używanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych jako środka, dzięki któremu uczniowie zdobędą 

pozostałe kluczowe kompetencje oraz promuje wykorzystywanie w edukacji 

narzędzi nowoczesnych technologii. W związku z tym nauczyciele wszystkich 

przedmiotów powinni posiadać kompetencje informacyjne; mieć wiedzę 

i umiejętności do włączenia nowoczesnych technologii do codziennej pracy 

dydaktycznej112.  

W obliczu triady edukacyjnej: nauczyciel-technologie informacyjno-

komunikacyjne-uczeń113 współczesny nauczyciel – w tej dysertacji szczególnie 

odnosi się to do nauczyciela religii – powinien zdobywać te kompetencje 

i  permanentnie kształcić się w tym zakresie. 

 

 

 

 

 
112 M. Kowaluk-Romanek, Nowoczesne technologie w edukacji – kompetentny nauczyciel potrzebny 
od  zaraz, [w:] W.Czerski, R.Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , Lublin 2015, s. 83. 
113 M. Tanaś, Pedagogika @ środki informatyczne i media, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2004. 
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2. Przygotowanie do wykorzystania nowych technologii 

informacyjnych w posłudze katechetycznej 

 

Dla nauczyciela religii, który w imieniu Kościoła kształci, wychowuje i głosi 

Ewangelię, istotne są oprócz wyżej wymienionych, kompetencje polegające 

na umiejętności dawania świadectwa wiary. Według M.Paluszkiewicza zdobycie 

tych kompetencji łączy się z kształceniem określonych postaw i umiejętności 

potrzebnych do posługi katechetycznej w Kościele114. Wyróżnia się dwa rodzaje 

formacji: doktrynalną oraz metod pedagogicznych115. W dokumencie 

katechetycznym Dyrektorium ogólnym o katechizacji z 1997 roku omówione zostały: 

znaczenie, cele i  natura formacji katechetów oraz ukazane kryteria inspirujące 

formację katechetów, które powinny uwzględniać aktualne uwarunkowania danej 

chwili oraz  jej wymiary i  środowiska (DOK 234-252). Formację katechety ujmuje 

się w trzech wymiarach: być, wiedzieć i  umieć działać (por.DOK 238-251, PDK 

155). Według dyrektorium katecheta ma prowadzić uczniów do głębokiej zażyłości 

z  Chrystusem. Ma być nauczycielem i wychowawcą a przede wszystkim świadkiem 

wiary. Szczególną rolę w zdobywaniu kompetencji katechety pełni z jednej strony 

diecezja, parafia a z drugiej strony szkoła. Proces przygotowywania przyszłych 

nauczycieli religii do zdobycia i rozwijania kompetencji  dokonuje się w  ramach 

studiów teologicznych oraz kształcenia permanentnego.  

Mówiąc o kompetencjach nauczyciela religii116, wielu katechetyków odnosi 

się do powyższych dyspozycji osobowościowych117. Według A. Zellmy 

kompetentny nauczyciel religii charakteryzuje się wiedzą, odpowiednimi 

kwalifikacjami i  umiejętnościami współdziałania z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami, dyrekcją szkoły, proboszczem, duszpasterzami, dyrektorem wydziału 

katechetycznego. Każdy nauczyciel religii ma możliwość zdobywania tych 

kompetencji podczas studiów i  w  ramach formacji, która stanowi „zadanie 

niezmiernie ważne” (DCG 115). Istotna w rozwoju zawodowym nauczyciela religii 

 
114 M. Paluszkiewicz, Katechizacja szkolna w diecezji siedleckiej w latach 1990-2005. Studium 
katechetyczne na podstawie badań wybranych grup katechetów, Lublin 2007, s. 25. 
115 R. Murawski, Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, red. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 14. 
116 Szczegółowo problematyka ta została omówiona w: J. Szpet, Kompetentny katecheta, 
[w:]  Katecheza, Rodzina, parafia i szkoła, t. 1, Poznań 2003, s. 9-14; M. Polak, Katecheta człowiekiem 
dialogu, „Katecheta”, 46 (2002), nr 11, s. 62-64. 
117 Zob. A. Zellma, Kompetencje nauczyciela religii jako perspektywa efektywności edukacyjnej,  
„Katecheta”,  6 (2009), s. 3-12. 



40 
 

jest „zdolność zdobywania nowych umiejętności w konkretnych sytuacjach 

edukacyjnych oraz swobodnego i twórczego ich wykorzystywania w warunkach 

zmieniającej się rzeczywistości katechetycznej”118. Tworząc katalog cech 

nauczyciela religii, należy odnieść się do specyfiki tego zawodu i pełnienia posługi 

katechety. Trzy wymiary: być, wiedzieć i  umieć działać stanowią kierunkowskazy 

na drodze przygotowań do posługi nauczyciela. Obok kompetencji profesjonalnych, 

zwanych prakseologicznymi, wyróżnia się etyczne, moralne, komunikacyjne, 

kreatywne i informatyczne119. W  przygotowaniu do pracy z dziećmi i  młodzieżą 

zaleca się by nauczyciela cechowała kreatywność. 

Jest to cecha, która w dużym stopniu wpływa na umiejętność 

wykorzystywania nowych technologii w dydaktyce.  Według M. Finke, kreatywność 

katechetyczna posiadała zawsze wymiar instytucjonalny, to znaczy była w relacji do 

powszechnej wiary Kościoła. Z kolei M. Paszkowski uważa, że  „Kreatywność nie 

jest nauką, więc nie można się jej nauczyć. Jest za to czymś, co  każdy człowiek ma 

w stopniu mniej lub bardziej rozwiniętym. Można więc ją pielęgnować, rozwijać 

i  ćwiczyć”120. Kreatywny katecheta to ten, który odpowiada na  nowe wyzwania, 

tworzy oryginalne rozwiązania i poszukuje nowatorskich sposobów 

przyczyniających się do rozwoju osobowościowego zarówno katechizującego, jak 

i  katechizowanego, także w zakresie wykorzystywania nowych technologii. Osobę 

kreatywną cechują: otwartość, elastyczność, ciekawość i  spostrzegawczość. 

Twórczy katecheta, by osiągnąć skuteczność myślenia, powinien być zatem 

wytrwały w dążeniu do celu i  zmotywowany do działania, by wyzwalać aktywność 

twórczą u swoich uczniów. Procesowi temu sprzyja klimat zaufania. Należy 

stosować więc na katechezie zasadę sprawiedliwości, życzliwości, poszanowania 

godności osoby, lojalności, szacunku dla poglądów innych121.  „…ważne jest ciągle 

na nowo przemyśliwanie poczynań dydaktycznych i  pedagogicznych”122.  

 
118 Tamże, s. 5. 
119 I. Czaja-Chudyba, Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu 
nauczyciela, Kraków 2006, s. 53. 
120M. Paszkowski, Odkryj w sobie kreatywność, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 16. 
121 M. Zając, Katechetyczne znaczenie postawy kreatywnej, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, t. 5, 
s. 110. 
122 J. Szpet, Ksiądz Marian Finke (1906-1986), [w:]  R. Czekalski (red.), Sto lat polskiej katechezy. 
Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy, WAM, Kraków 2001, 
s. 97. 
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M. Finke uważał, że w nauczaniu katecheta nie może ograniczać się do jednej 

metody. „Dobra jest każda metoda, która jest skuteczna w przekazywaniu treści 

nauczania jako zbawczego orędzia Boga”123. Stosował zasadę wieloczynnościowej 

aktywizacji ucznia i wiązania teorii z praktyką. Opierała się ona na założeniach 

ogólnych, takich jak: „kształcenie wychowujące; aktywna postawa ucznia; 

nauczyciel – inspirator pracy umysłowej; nauczyciel i uczeń – współorganizatorami 

pracy umysłowej i warsztatu pracy; zespołowość pracy”124. Zastosowanie tej metody 

w  pracy katechetycznej jest możliwe dzięki wykorzystaniu rozmaitych środków 

dydaktycznych. Mówiąc o  kompetencjach nauczyciela religii należy wskazać 

na  umiejętność wykorzystywania przez katechetę pluralizmu metod. Ważne jest, 

by  „treści nauczania katechetycznego były skorelowane z metodami nauczania. 

Dobór metod nauczania katechetycznego winien być dokonywany zarówno 

ze  względu na katechizowanych i ich poziom intelektualny, jak i ze względu na cele, 

jakim ma służyć dana jednostka katechetyczna, a także ze względu na środowisko 

nauczania” (PDK 46). 

Kompetentny katecheta to z jednej strony nauczyciel refleksyjny, posiadający 

głęboki umysł i umiejętność wyciągania wniosków, a z drugiej strony 

to  charakteryzujący się kreatywnością wynalazca i poszukiwacz różnorodnych 

metod i pomocy dydaktycznych. To nauczyciel z wyobraźnią.  

Praca nauczyciela na rzecz rozwoju religijnego dzieci i młodzieży jest 

zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Wymaga przede wszystkim 

przekonania, że w każdym tkwi potencjał twórczy i drzemią predyspozycje 

do  kreatywnego myślenia i działania. Potrzebna jest duża aktywność ze strony 

nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej 

realne. Kompetentny nauczyciel czyni wszystko, by swoich uczniów uczynić 

świadomymi uczestnikami procesu kształcenia i wychowania. Odznacza się bogatą 

wyobraźnią, pomysłowością i spostrzegawczością, odchodzi od schematów 

utrwalonych w szkolnej rzeczywistości i gotowych wzorów postępowania w każdej 

 
123 Tamże, s. 91. 
124 B. Rozen, Ksiądz Józef Wojtukiewicz (1901-1989), [w:] R.Czekalski (red.) Sto lat polskiej katechezy, 
Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy, Kraków 2001,s.61. 
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sytuacji. Wie, że każde dziecko wymaga odrębnego traktowania 

i  zindywidualizowanego podejścia125. 

Znakomitym obszarem do rozwijania kompetencji jest świat nowoczesnych 

technologii cyfrowych w nauczaniu religijnym. „Technologia wyzwala 

kreatywność”126. Dzisiaj środki społecznego przekazu „są […] pierwszym 

areopagiem współczesnym, który jednoczy ludzkość. Wykorzystywanie środków 

społecznej komunikacji wymaga od pracowników katechezy poważnej troski 

o  poznanie, kompetencję oraz umiejętne i aktualne ich wykorzystanie” (DOK 161) 

Początek XXI wieku to czas przyspieszonego rozwoju nowoczesnych 

technologii. W ostatnich dekadach zwiększyła się dostępność informacji. Obecnie 

w  edukacji dostrzega się gwałtowny proces przenikania technologii informacyjno-

komunikacyjnych127, który z jednej strony, jak zauważa L.W. Zacher128, przyczynił 

się do eliminacji wielu tradycyjnych form czy też podtrzymywania relacji 

nauczyciela z  uczniem w sferze komunikacji interpersonalnej, a z drugiej strony 

stanowi szansę rozwoju intelektualnego, wychowawczego i duchowego. Dzisiejszy 

świat otwiera przed młodym człowiekiem wachlarz nowych możliwości. Dlatego też 

ważne jest zwrócenie uwagi na kompetencje nauczyciela religii. „Powinien 

wyróżniać się kompetentnością, twórczą i aktywną postawą, odpowiedzialnością, 

a  także innymi komponentami profesjonalizmu uzyskiwanymi w procesie 

przygotowania zawodowego oraz praktycznej działalności pedagogicznej”129. 

Co  więcej, nauczyciel religii ma inspirować uczniów do działania i poszukiwania 

drogi do Boga, ma  wskazywać różne sposoby dotarcia do drugiego człowieka; ucząc 

otwartości oraz animując życie duchowe, wychowawcze i edukacyjne130. 

 
125 http://poradnik.metis.pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-nauczyciel-z-wyobraznia/ [dostęp z dnia 
1.09.2014]. 
126 A. Pezda, Koniec epoki kredy, Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2011, s. 17. 
127 UNESCO oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 [dostęp z dnia 1.05.2018], stosują 
termin „technologia informacyjna”. 
128 L.W. Zacher, Perspektywy intelektualne w społeczeństwie cyfrowym, [w:] E. Sadowska, 
W. Sztumski (red.), Problemy nowoczesnej edukacji, Częstochowa 2014. 
129 U. Ordon U., Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy, Częstochowa 2007. 
130 Zob. C. Kucharska, Nauczyciel nowych czasów, [w:] Z. Andrzejak, L. Kasprzak, K. Pająk (red.), Polski 
system edukacji po reformie 1999 roku. Stan. Perspektywy. Zagrożenia, Poznań–Warszawa 2005. 

http://poradnik.metis.pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-nauczyciel-z-wyobraznia/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
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Od  nauczycieli oczekuje się efektywnego przekazu wiedzy i posiadania 

odpowiednich kompetencji specjalistycznych131, do których należy zaliczyć 

kompetencje informacyjne. Jest to  spowodowane faktem, iż we współczesnym 

świecie technologia informacyjna przenika wszystkie obszary. Według J.Bednarek 

i  E.Lubiny „nowinki techniczne, przede wszystkim internet są siłami napędowymi 

globalizacji”132. W nowym społeczeństwie informacyjnym potrzeba więc 

kompetentnych w tym zakresie nauczycieli. 

W literaturze definiuje się te kompetencje informacyjne jako „umiejętne 

i  krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) 

w  pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Jako takie, opierają się na podstawowych 

umiejętnościach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, 

prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa 

w  sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu”133. Oczekuje się od nauczyciela 

religii wykazania się znajomością nowoczesnych środków informacyjno-

komunikacyjnych oraz umiejętne ich zastosowanie w pracy z uczniem na rzecz 

ucznia. Istotne jest, by współczesny nauczyciel religii nie tylko wykorzystywał 

do  swej katechetycznej posługi edytory tekstu czy pocztę elektroniczną, ale również 

korzystał z nowoczesnych aplikacji sieciowych i rozwijał w sobie umiejętności 

posługiwania się tymi narzędziami w celach katechetycznych czy duszpasterskich. 

Pielęgnowanie tych kompetencji jest o tyle ważne, że stanowi niewiarygodnie istotny 

element w oczach dzieci i młodzieży, określanych „cyfrowymi tubylcami”.  

Ważne jest, by tworząc nowoczesny model kompetencji zawodowych 

nauczyciela religii, uwzględnić te komponenty. Zdaniem U. Ordon i K. Serwatko: 

„warunkują one efektywne wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych 

i  umożliwiają sprawne prowadzenie wymiany dorobku, myśli w zakresie 

 
131 J. Szempruch, O funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela w zmieniającej się szkole, [w:] 
M.  Blachnik-Gęsiarz, D. Kukla (red.), Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, 
Częstochowa 2008. Autor wskazuje na sprawności warunkujące pomyślne funkcjonowanie 
we  współczesnej cywilizacji. 
132 J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2008, s. 9. 
133 E. Lewicka-Mroczek, J. Krajka, Kompetencje uczenia się i kompetencje informatyczne jako 
metakompetencje w procesie uczenia się języka obcego – o rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, 
„Poliglota”, 13 (2011), nr 1. 
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międzynarodowym, jak  również w kształceniu dystansowym”134. W skład tych 

kompetencji informacyjnych należy zaliczyć nie tylko umiejętność wykorzystywania 

nowoczesnych źródeł informacji, ale prowadzenie wymiany wiedzy naukowej 

i  doświadczeń w skali krajowej oraz międzynarodowej. Według W. Abramowicz 

obywatel globalnego społeczeństwa informacyjnego, do nich zalicza się również 

nauczycieli,  powinien być obywatelem informującym się, komunikującym, uczącym 

się i tworzącym za pomocą szeroko pojętych narzędzi teleinformatycznych135. 

Zdaniem B. Majkut-Czarnoty kompetencje informacyjne obejmują: 

„umiejętność wykorzystywania komputera i innego sprzętu technicznego, 

posługiwania się Internetem, opracowywania autorskich programów i udostępniania 

ich w sieci, jak również umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii 

w  procesie projektowania i realizowania własnego rozwoju i organizowania nauki 

uczniów”136. Niewystarczający poziom tych kompetencji może stanowić barierę. 

Nauczyciel religii nie będzie potrafił włączyć aplikacji i środków przekazu wiedzy 

do  procesu edukacyjnego oraz katechetycznego. Dlatego zasadnym jest intensywne 

kształtowanie tych kompetencji w ramach studiów137, studiów podyplomowych, 

szkoleń, warsztatów, e-konferencji.  

Przygotowanie przyszłych nauczycieli religii do wykorzystywania 

w  posłudze katechetycznej nowych technologii dokonuje się w ramach studiów. 

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2  listopada 2011 roku wskazujące na efekty kształcenia dla profilu 

 
134 U. Ordon, K. Serwatko, Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Edukacja-Technika-Informatyka”, nr 3/17 (2016), wydawnictwo UR 
2016, s. 152-156. 
135 W. Abramowicz, W. Gogołek, J. Stokłosa, M.M. Sysło, Obywatele globalnego społeczeństwa 
informacyjnego [w:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. 
Raport o rozwoju społecznym, Warszawa 2002, s. 122. 
136  B. Majkut-Czarnota, Kompetencje informatyczne nauczycieli klas I–III w reformowanej 
szkole, [w:] M.T. Michalewska (red.), Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, Katowice 
2003. 
137 Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji do systemu szkolnictwa wyższego spowodowało, że 
w  ramach studiów studenci uczestniczą w zajęciach, których celem jest kształcenie umiejętności 
informacyjnych. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku 
w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2110) pojęcie 
kompetencji informacyjno-medialnych scharakteryzowane jest jako umiejętność wykorzystywania 
technologii informacyjnej w prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu. 
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2004-207-2110,17126443.html [dostęp z dnia 30.01.2018]. 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2004-207-2110,17126443.html
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ogólnoakademickiego138. Wynika z nich, iż absolwent wyższej uczelni powinien 

uzyskać następujące kwalifikacje: 

➢ poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności i zarządzania 

zasobami własności intelektualnej; 

➢ umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania 

i  integrowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz 

formułowania na tej podstawie krytycznych sądów; 

➢ umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł. 

Wymienione w rozporządzeniu kwalifikacje są kompatybilne z definicją 

kompetencji informacyjnych (information literacy)139, która została opracowana 

przez Association for Educational Communications and Technologies140.  Student 

teologii, który posiada kompetencje informacyjne po pierwsze zdobywa informacje 

w sposób efektywny i  krytyczny. Po drugie potrafi w sposób rzeczowy je ocenić 

oraz użyć. Według twierdzenia AASL (American of School Librarians141) pojęcie 

kompetencji informacyjnych składa się z następujących czynników: 

➢ strategii wyszukiwania informacji, 

➢ umiejętności krytycznego myślenia142.  

Legitymowanie się kompetencjami informacyjnymi pomaga nie tylko 

w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim przyczynia się 

do  rozwoju intelektualnego poprzez umiejętność selekcjonowania, syntetyzowania 

i  prezentowania informacji w nowy, kreatywny sposób.  

 
138 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112531520 [dostęp z dnia 30.01.2018]. 
139 Por. K. Tuominen, R. Savolainen, S. Talja, Information literacy as sociotechnical practice, „Library 
Quarterly”,  75 (2005), s. 329-345. 
140 Stowarzyszenie na rzecz Komunikacji i Technologii w Edukacji podkreśla, iż kluczową 
umiejętnością dla procesu uczenia się jest przede wszystkim umiejętność wyszukiwania 
i  wykorzystywania informacji. 
141 W literaturze przedmiotu można znaleźć anglojęzyczne katalogi kompetencji z zakresu IT, takie 
jak: American Association of School Librarians, katalog American Association of School Librarians 
I  Association for Educational Communications and Technology, katalog Council of Australian 
University Librarians czy katalog The International Federation of Library Associations and Institutions. 
142 J. Lau, Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie – wytyczne, 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, s. 15. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112531520
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Podejście generyczne stanowi skonstruowanie katalogów kompetencji, 

spisów tego, co powinni wiedzieć oraz umieć młodzi ludzie143. Obecnie środowisko 

akademickie należy do  grona największych konsumentów technologii 

informacyjnych. W dobie generowanych nieustannie nowych wiadomości oraz 

przytłoczenia odbiorców zróżnicowaniem dostępnych zasobów oczekuje się 

od  szkolnictwa wyższego wykształcenia u studentów lepszego zrozumienia 

i  sprawnego poruszania się w  gąszczu informacji. W edukacji wyższej, w każdym 

z  obszarów: procesie dydaktycznym, badaniach naukowych i rozwoju 

indywidualnym istotą jest posiadanie umiejętności kompetencji informacyjnych144. 

W  związku z nieustannymi i bardzo szybkimi zmianami technologicznymi oczekuje 

się od osób odpowiedzialnych za  kształcenie przyszłych nauczycieli zmiany 

metodyki nauczania. Konwencjonalne metody kształcenia powinny być wzbogacone 

przez metody oparte na ICT (Information and Comunication Technologies). Efektem 

wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych do procesu dydaktycznego 

ma być z jednej strony wykształcenie u studentów teologii, a w konsekwencji 

u  przyszłych nauczycieli religii biegłości w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu czy 

scalaniu informacji z różnych źródeł. Istotne jest, by prowadzący zajęcia z zakresu 

information literacy145 konsultowali z wykładowcami różnych dyscyplin naukowych 

zakres tematyczny zajęć, śledzili zmiany wprowadzone i wynikające z Krajowych 

Ram Kwalifikacji oraz na bieżąco dostosowywali swoje kursy.  

Wymagania te uwzględnia procedura kształcenia studentów na studiach 

teologicznych. W ramach podjętych studiów na Wydziale Teologicznym UAM 

w  Poznaniu, na zajęciach z technologii informacyjnej studenci nie tylko uczą się, 

w  jaki sposób rozpowszechniać informacje czy wykorzystać wyszukane zasoby 

w  celu wykonania konkretnego zadania, ale przede wszystkim doskonalą w sobie 

krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Obecny program modułu 

kształcenia, tzw. sylabus, został wprowadzony od roku akademickiego 2012/2013. 

Studenci teologii na specjalności katechetyczno-pastoralnej uczestniczą w 30 

 
143 P. Siuda, Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele, ORE. 
144 P. Shantaram, Challenges in spreading information literacy among students, „Indian Streams 
research Journal”, t. 2,  11 (2012), s. 3. 
145 Najczęściej wdrażane są modele: Big6 Skills (M.B. Eisenberg i R.E. Berkowitz, 1990), Seven Faces 
of  Information Literacy (Ch. Bruce, 1997), Information Literacy Standards for Student Learning (AASL 
iAECT, 1998), Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL, 1999), Information Literacy Competency 
Standards for Higher Education (ACRL, 2000), Australian and New Zealand Information Literacy 
Framework, II wyd. (ANZIL i CAUL, 2004). 
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godzinnych ćwiczeniach, których celem jest kształtowanie umiejętności redagowania 

dokumentów tekstowych, wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza 

kalkulacyjnego, przygotowania własnej prezentacji multimedialnej, edytowania 

zdjęć i filmów, a także korzystania z zasobów i możliwości Internetu. Student, 

po  zakończeniu przedmiotu technologii informacyjnej nie tylko rozumie i stosuje 

zasady bezpiecznej pracy, zasady działania komputera i konfiguracji systemu 

operacyjnego, ale także definiuje korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju 

technologii informacyjnej. Wykazuje postawę zgodną z prawnymi aspektami 

korzystania z tych technologii, zna przepisy prawa dotyczące praw autorskich. 

Wśród efektów kształcenia wymienia się także umiejętność stosowania zasad 

prawidłowej edycji tekstu na poziomie zaawansowanym, prawidłowego tworzenia 

arkusza kalkulacyjnego, edycji grafiki, dźwięku, animacji i filmu. Stosuje wiedzę 

z  technologii informacyjnej do pogłębienia wiedzy z innych dziedzin. 

Studenci Wydziału Teologicznego w Poznaniu są zobowiązani do korzystania 

ze szkoleń bibliotecznych oraz doskonalenia swoich umiejętności IT podczas zajęć 

z  Edukacji informacyjnej i źródłowej w ramach programu studiów146. Program zajęć 

z  technologii informacyjnej zawierają standardy oraz wskaźniki. Wśród najczęściej 

występujących standardów w programach zajęć realizowanych na uczelni należy 

wymienić: 

➢ Standard I. Sprawne i skuteczne docieranie do informacji. 

➢ Standard II. Krytyczna ocena informacji. 

➢ Standard III. Tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie treści. 

➢ Standard IV. Prawne aspekty produkowania i dystrybucji treści. 

➢ Standard V. Empatia i wizerunek. 

➢ Standard VI. Bezpieczeństwo i prywatność. 

➢ Standard VII. Partycypacja w społecznościach internetowych. 

Student wykazuje się umiejętnościami związanymi z „twardą” obsługą 

komputera, oprogramowania, narzędzi sieciowych czy aplikacji internetowych147. 

 
146https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&gr_nr=1
&zaj_cyk_id=145106  [dostęp z dnia 20.04.2018]. Na części uczelni zajęcia te są punktowane 
w  systemie ECTC (mają 2 punkty).  
147 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000131/O/D20120131.pdf  [dostęp 
z  dnia 20.04.2018].  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku 
określa standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w których 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&gr_nr=1&zaj_cyk_id=145106
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&gr_nr=1&zaj_cyk_id=145106
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000131/O/D20120131.pdf
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Osoba kompetentna w zakresie IT potrafi łączyć tzw. twarde umiejętności 

z  miękkimi kompetencjami informacyjnymi148. Ważne jest dostosowanie narzędzi 

wyszukiwania do rodzaju treści, źródła informacji i umiejętne formułowanie pytań 

pomocniczych. Osoba biegła w posługiwaniu się internetem powinna: 

➢ korzystać z różnych źródeł informacji w celu m.in. weryfikacji danych; 

➢ wiedzieć, że rezultaty wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki zależą 

od  algorytmu stosowanego przez dostawcę narzędzi; 

➢ udoskonalać techniki, np. stosować filtr w wyszukiwarce; 

➢ weryfikować, krytycznie oceniać informacje pod względem aktualności, 

dokładności, wiarygodności; 

➢ zwracać uwagę na jakość i profesjonalizm portali oświatowych, 

naukowych; 

➢ rozróżniać fakty od opinii; 

➢ weryfikować materiały wizualne149. 

 

3. Permanentne pogłębianie kompetencji informacyjnych 

zadaniem nauczyciela religii 

 

„Twórczość jest jakby filarem bycia katechetą. Aby być wiernym, aby być 

kreatywnym, trzeba umieć się zmienić. Umieć się zmienić – dlaczego? 

Aby  dostosować się do warunków, w których mam głosić Ewangelię”150.  

 
znajduje się następujący zapis: „Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela absolwent: […] 4) wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, 
organizowania i przetwarzania informacji i materiałów; 5) umiejętnie komunikuje się przy użyciu 
różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi 
osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 
wspierającymi ten proces”.  
148 S. Talja, A. Lloyd, Integrating theories of learning, literacies and information Practises, [w:] 
Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practise and Information Literacy 
Together, Wagga Wagga: Centre for Information Studies, s. VIII-XX. 
149 W. Strykowski, J. Strykowska i J. Pielachowski zwracają uwagę, iż najważniejsze są nie tylko 
znajomość i umiejętność wykorzystania multimedialnego zestawu komputerowego, umiejętność 
korzystania z  funkcji oferowanych w Internecie, ale także zdolność wykorzystywania technologii 
w  celach komunikacyjnych i dla własnego rozwoju zawodowego.  
150 Franciszek, Być katechetą to powołanie— przemówienie do katechetów z dnia 27 IX 2013, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/katecheci_27092013.html, 
[dostęp z dnia 20.04.2018]. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/katecheci_27092013.html
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Słowa te Papież Franciszek skierował do katechetów, wzywając ich 

do  otwarcia się na kreatywność, na zmianę, która ma służyć lepszemu 

przygotowaniu płaszczyzny spotkania katechety z katechizowanym. Ważne jest, by 

katecheta – poszukujący twórczych rozwiązań – nieustannie doskonalił się 

zawodowo oraz  poszukiwał „dróg i środków najbardziej odpowiednich dla 

wypełniania swej misji” (CT 26). We współczesnym świecie konieczne jest 

permanentne kształcenie nauczycieli religii151, gdyż jest to spowodowane między 

innymi szybkim rozwojem nowoczesnych technologii.  

Według T.Panusia potrzeba permanentnego kształcenia katechetów posiada 

własny charakter152. Jest nim formacja określana jako „kształtowanie, utworzenie, 

wywieranie trwałych wpływów jednej osoby czy grupy na osobowość innego 

człowieka, w celu ukształtowania w nim określonych postaw i umiejętności”153.   

Doskonalenie permanentne katechetów, za które odpowiedzialność ponosi 

Kościół i szkoła to  działania podejmowane z jednej strony w celu stałej formacji 

duchowej, między innymi poprzez rekolekcje dla katechetów, adwentowe 

i  wielkopostne dni skupienia, a z drugiej w celu podnoszenia kompetencji 

specjalistycznych, w tym językowych, komunikacyjnych, psychologicznych, 

realizowanych przeważnie w formie grupowego dokształcania (PDK 153). W tym 

zakresie przedmiotem doskonalenia zawodowego dla katechetów jest przede 

wszystkim aktualizowanie posiadanej wiedzy teologicznej, pedagogicznej, 

dydaktycznej i metodycznej.  

Doskonalenie zawodowe katechetów archidiecezji poznańskiej w zakresie 

wykorzystywania nowych technologii jest prowadzone na terenie macierzystej 

placówki oświatowej, w której zatrudniony jest nauczyciel religii lub w Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, posiadającym akredytację państwową 

i  prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego154 czy też 

na  uczelniach wyższych w systemie studiów podyplomowych, Centrum 

 
151 T. Panuś, Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce, „Studia Katechetyczne” 7, Warszawa 
2010, s. 252-265. 
152 Tamże, s. 253. 
153 Tamże, [w:] A. Kiciński, Współczesna formacja katechetów, „Roczniki Teologiczne” z. 6. (2005), 
s. 118. 
154 Celem tej placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, do których grona zalicza się także 
nauczycieli religii.  Rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli, (Dz.U. z 2016 r.; poz.1591), 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001591 [dostęp z dnia 10.07.2019].  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001591
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Formacyjnym dla Katechetów. Od niedawna katecheci mogą uczestniczyć 

w  formach doskonalenia on-line.  

Po ukończeniu studiów teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym 

nauczyciel religii jako pracownik szkoły zobowiązany jest bowiem 

do permanentnego doskonalenia zawodowego, a także do realizowania zadań – 

określanych przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Kierunki do realizacji 

Polityki Oświatowej Państwa.  

W roku szkolnym 2017/2018 jednym z zadań współczesnej szkoły było 

podniesienie jakości edukacji informatycznej, bezpieczeństwo w  Internecie oraz 

odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych155. W kolejnym roku szkolnym 

2018/2019 wśród kierunków podano: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 

w  sieci156 a w roku szkolnym 2019/2020 wskazano na priorytet: Rozwijanie 

kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w  realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego157.  

Zadaniem nauczycieli religii, podobnie jak pozostałych nauczycieli jest 

przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

towarzyszenie im, wspieranie i wspomaganie w warunkach „kultury myślenia”158.  

Według A. Cichockiego w nowoczesnym procesie kształcenia nauczyciel 

już  nie uczy, ale ułatwia proces uczenia się. Dokonuje tego dzieła poprzez 

wskazanie uczniowi odpowiednich źródeł. Istotnym wymiarem kompetencji 

informacyjno-medialnych jest uznanie przez pedagogów, że w nowej cywilizacji 

najważniejszym czynnikiem kulturotwórczym jest informacja zakodowana 

za  pomocą grafiki czy aplikacji.  

Nieustanny rozwój technologii  wpływa na zmiany funkcjonowania polskiej 

szkoły, a także przygotowania przyszłych nauczycieli do pełnienia tego zawodu. 

Obecnie w Polsce zdecydowana większość szkół i placówek oświatowych jest 

 
155 https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-
polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html [dostęp z dnia 8.05.2018]. 
156 https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-
w-roku-szkolnym-20182019  [dostęp z dnia 8.05.2018]. 
157 https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-
w-roku-szkolnym-20192020 [dostęp z dnia 30.09.2019]. 
158 A. Cichocki, Wymiary kompetencji informacyjno-medialnych nauczyciela, [w:] J. Izdebska (red.), 
Media elektroniczne w  życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, 
Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2008. 

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20182019
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20182019
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020
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wyposażona przynajmniej w jedną tablicę interaktywną, pracownię komputerową 

z  dostępem do Internetu czy projektory ultrakrótkoogniskowe.  

W  ramach swych kompetencji nauczyciel organizując swą pracę 

dydaktyczno-metodyczną, powinien sprawnie wykorzystywać „instrumentarium 

medialne”159, czyli pomoce naukowe i środki dydaktyczne z najnowszymi 

technologiami informacyjnymi, określane jako „środki medialne”160.  

W. Strykowski określa kompetencje medialne161 w następujący sposób: 

z  jednej strony jest to sprawna umiejętność posługiwania się mediami, odbieranie 

komunikatów, a z drugiej strony to  wykorzystywanie urządzeń medialnych do zadań 

poznawczych162. Efektywność stosowania tych środków zależy w dużym stopniu 

od  wiedzy i umiejętności nauczycieli163, a nie tylko od wyposażenia placówki.  

Zdaniem B.  Kędzierskiej większość nauczycieli nie jest świadoma roli 

i  znaczenia technik informacyjnych w życiu społecznym164. Podobnie uważa 

A.  Cichocki, który dodatkowo wskazuje na różnice pokoleniowe pomiędzy 

nauczycielami i uczniami i  związane z nimi dysproporcje w wykorzystywaniu IT. 

Obraz typowych preferencji nauczycieli i uczniów społeczeństwa informacyjnego 

podaje I. Hojnacki165. Przedstawia to tabela 2.2. 

 

 

 

 

 

 
159 Por. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pieluchowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 

Poznań 2003, s. 22-31.  
160 W nowoczesnej dydaktyce terminem tym określa się środki proste (podręczniki, plansze, tablice, 
modele), mass media i technologie informacyjne (radio, telewizja, multimedia, komputery, internet). 
161 A. Serdyński, Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, wskazuje na cztery obszary kompetencji medialnych: teoretyczne, 
pedagogiczne, dydaktyczne i osobiste. 
162 Por. W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] 
W.  Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, eMPi2, Poznań 
2004, s. 33-34. 
163 M. Sysło twierdzi, że dla osiągnięcia kompetencji medialnych potrzebne są umiejętności 
informatyczne. M. Sysło, Model rozwoju kompetencji informatycznych, [w:] Kompetencje medialne, 
s.  74. 
164 B. Kędzierska, Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli, Kraków 2005, s. 120. 
165 Za: I. Hojnacki, Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor”, 13 (2006), nr 1, 
s. 26. 
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Tabela 2.2  Cechy i typowe preferencje nauczycieli i uczniów społeczeństwa informa-

cyjnego166. 

Nauczyciele Uczniowie 

Mają problemy ze zrozumieniem 

wirtualnej powierzchni widocznej przez 

okienko ekranu przesuwane nad nią. 

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć 

wirtualną powierzchnię widzianą przez 

okienko przesuwanego nad nią ekranu. 

Potrafią wyobrażać sobie i rozumieć 

treść długiego, linearnego tekstu 

czytanego z książki. 

Mają problemy ze zrozumieniem 

długiego i skomplikowanego tekstu. 

Lepiej rozumieją tekst drukowany. Z powodzeniem czytają z małego 

ekranu. 

Przedkładają tekst nad obraz i dźwięk. Przedkładają obraz i dźwięk nad tekst. 

Preferują linearne myślenie i szeregowe 

przetwarzanie informacji. 

Preferują swobodny (hipertekstowy 

i  hipermedialny) dostęp oraz 

równoległe przetwarzanie informacji. 

Preferują cierpliwość, systematyczność 

i oczekiwanie skumulowanych, 

odroczonych rezultatów. 

Preferują akcydentalne, krótkotrwałe 

uczenie się, eksperymentowanie, 

wielozadaniowość, oczekują szybkich 

efektów. 

Wykorzystują podstawowe, 

standardowe funkcje posiadanych 

urządzeń mobilnych analogicznie do 

tradycyjnych. Traktują nowe 

technologie nieufnie. 

Odkrywają wszystkie funkcje 

posiadanych urządzeń, wymyślają nowe 

ich zastosowania. Traktują nowe 

technologie kreatywnie, ufnie. 

Posiadane urządzenia mobilne traktują 

jako przedmioty bardzo osobiste. 

 

Wiele badań167 – w tym program Dzieci Sieci czy Nastolatki 3.0 – potwierdza 

fakt, że uczniowie zdecydowanie lepiej posługują się urządzeniami, programami 

i  narzędziami sieciowymi. Zjawisko to określane jest mianem kultury 

 
166 Tamże. 
167 P. Siuda, G.D. Stunża, Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań, 
Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, 
https://akademia.nask.pl/publikacje/RAPORT_NASTOLATKI_3_ONLINE_.pdf [dostęp z dnia 
4.07.2019]; https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf [dostęp z dnia 4.07.2019]   
https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-
%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf [dostęp z dnia 4.07.2019]. 

https://akademia.nask.pl/publikacje/RAPORT_NASTOLATKI_3_ONLINE_.pdf
https://akademia.nask.pl/badania/raport_2018.pdf
https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf
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prefiguratywnej168, czyli takiej, w której młodsze pokolenie przekazuje wiedzę 

technologiczną starszemu pokoleniu.  

M. Mead wskazuje jednak, że o ile uczniowie lepiej radzą sobie z twardymi 

kompetencjami informatycznymi, gorzej funkcjonują w zakresie tak zwanych 

kompetencji miękkich. Nauczyciele, bogatsi w doświadczenie i wiedzę, lepiej 

zdobywają w sieci informacje i potrafią się odnieść krytycznie do wyszukanych 

treści. Kompetencje informacyjne mają ogromne znaczenie z perspektywy 

Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE)169. OZE to treści edukacyjne, które 

są opublikowane na wolnych licencjach lub zostały przeniesione do domeny 

publicznej. Można je  swobodnie kopiować i rozpowszechniać, a także 

modyfikować. 

Skłania to wielu nauczycieli religii do uczestnictwa w  kursach 

doskonalących z technologii informacyjnej prowadzonych przez szkolnych 

administratorów, koordynatorów IT w szkołach bazowych, w kursach doskonalących 

w Ośrodku Doskonalenia w Poznaniu czy studiach podyplomowych z technologii 

informacyjnej dla nauczycieli.  

W archidiecezji poznańskiej już od ponad piętnastu lat nauczyciele religii 

korzystają z kursów doskonalących z technologii informacyjnej dla katechetów 

w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W latach 2003-2019 odbyły się 

następujące szkolenia dla nich: 

➢ Kurs D66. Multimedia w katechezie cz. 1170. Celem szkolenia było 

przygotowanie nauczycieli religii do umiejętnego wykorzystywania 

multimediów – filmu, stron WWW i programów multimedialnych 

w  przygotowaniu własnego warsztatu pracy i podczas lekcji religii. 

W  ramach kursu uczestnik poznawał, w jaki sposób dostosować film 

do potrzeb lekcji, uczył się wyszukiwania materiałów dydaktycznych 

o tematyce religijnej na  stronach WWW oraz dostosowywania do wybranych 

tematów programów multimedialnych; 

 

 
168 M. Mead, Kultura i tożsamość: Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000.  
169 P. Siuda, G.D. Stunża, A.J. Dąbrowska, M. Klimowicz, E. Kulczycki i in., Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje 
komunikacyjne młodych, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013. 
170 Autorem programu kursu jest Paweł Maciejewski, doradca metodyczny religii ODN Poznań. 
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➢ Kurs D67. Multimedia w katechezie cz. 2171. W ramach szkolenia 

nauczyciele religii zdobyli umiejętność przygotowania tabel, grafiki, 

wykresów oraz  prezentacji multimedialnych w celu ubogacenia swojego 

warsztatu pracy oraz wykorzystania go podczas lekcji religii; 

 

➢ Kurs DP49. Multimedia w katechezie – programy, strony WWW172. Był to 

kurs szesnastogodzinny, skierowany do nauczycieli religii posiadających 

podstawowe umiejętności obsługi komputera. W ramach tego szkolenia 

prowadzący realizował następujące treści: projektowanie zajęć z właściwym 

zastosowaniem filmu, posługiwanie się materiałami prezentacyjnymi, strony 

internetowe o tematyce religijnej czy tworzenie scenariuszy zajęć 

z  wykorzystaniem multimediów; 

 

➢ Kurs DP50. Multimedia w katechezie. Prezentacje multimedialne173. Celem 

ogólnym tego szkolenia było wyposażenie nauczycieli w umiejętność 

przygotowania grafiki, wykresów oraz prezentacji multimedialnych, 

aby  ubogacić warsztat pracy katechetów i nauczyć ich stosować programy 

Publisher i PDF Creator w tworzeniu dokumentów. Efektem tych szkoleń 

było przygotowanie przez nauczycieli religii tabel, grafik i wykresów 

potrzebnych w prezentacjach katechetycznych i opracowanie prezentacji 

multimedialnych o treści religijnej; zaprojektowanie materiałów 

z  wykorzystaniem programu Publisher oraz zastosowanie programu PDF 

Kreator w tworzeniu dokumentacji elektronicznej; 

 

 

➢ Kurs: Wykorzystywanie tablicy interaktywnej na lekcji religii autorstwa 

Pawła Maciejewskiego i Joanny Staniś-Rzepki. Najważniejszym celem tego 

czterogodzinnego szkolenia było nabycie przez nauczycieli religii 

umiejętności używania tablicy interaktywnej na lekcjach religii. Uczestnik 

kursu poznał zasady korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć 

z  uczniami; tworzył zadania dla uczniów, korzystając z aplikacji do tablicy 

 
171 Tamże. 
172 Tamże. 
173 Autorzy programu kursu: Paweł Maciejewski i Joanna Staniś-Rzepka; powyższe informacje zostały 
udostępnione przez ODN Poznań oraz za zgodą twórców programów kursów. 
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interaktywnej SMART czy z programu ZRÓB TO SAM 4.0, a także 

opracowywał scenariusz zajęć z religii ze szczególnym zaakcentowaniem 

wykorzystania tablicy interaktywnej; 

 

➢ Kurs: Wykorzystanie TIK w katechezie – elementy WebQuest i Prezi. 

Szkolenie składało się z trzech modułów: I – wykorzystanie metody 

WebQuest na lekcjach religii i zajęciach pozalekcyjnych; II – wyposażenie 

katechetów w  umiejętność wykorzystywania prezentacji Prezi na katechezie; 

III – opracowanie własnych scenariuszy zajęć lekcji religii 

z  wykorzystaniem Prezi lub WebQuest. W ramach tego szkolenia uczestnicy 

tworzyli WebQuest za pomocą aplikacji blogger na koncie gmail; 

opracowywali też prezentację o  tematyce religijnej w Prezi. Autorami 

programu byli Paweł Maciejewski i Joanna Staniś-Rzepka; 

 

 

➢ Kurs DA36: Wykorzystywanie TIK w katechezie – kahoot, quizlet, 

learningapps. Do najważniejszych treści przekazywanych podczas kursu 

należało wykorzystanie aplikacji: kahoot, quizlet, kody QR, learningapps na 

lekcji religii i zajęciach pozalekcyjnych., doskonalenie umiejętności 

wykorzystywania aplikacji na katechezie oraz opracowanie własnych 

scenariuszy zajęć lekcji religii z wykorzystaniem aplikacji: kahoot, quizlet, 

kody QR, learningapps. Autorami programu kursu są doradcy metodyczni 

religii rzymskokatolickiej Paweł Maciejewski i Joanna Staniś-Rzepka. 

Poza kursami z zakresu technologii informacyjnej dla nauczycieli religii 

w  ramach oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizowane były 

projekty multimedialne skierowane bezpośrednio do katechetów, a pośrednio 

do  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych174.  

Poniższy diagram przedstawia wybrane projekty multimedialne realizowane 

w  ramach ODN Poznań w latach 2007-2015. 

 
174 W latach 2007–2015 funkcjonował podział szkół: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne. 
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Diagram 2.1 Wykaz projektów multimedialnych realizowanych przez ODN Poznań w  latach 
2007-2015. Opracowanie własne. 

 

W ramach nowego systemu doskonalenia nauczycieli religii proponuje się 

korzystanie z sieci współpracy i samokształcenia. „Sieć jest formą pracy, która 

umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie 

nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte 

na  partnerstwie i wzajemności”175. 

Cechy sieci jako organizacji: 

➢ tworzy ją grupa osób lub instytucji, 

➢ powstaje z ich potrzeb, 

➢ powołanie nie wymaga żadnych czynności prawnych, 

➢ działa poza kontrolą władz, 

➢ działa na zasadach samoorganizacji, 

➢ jest organizacją tymczasową, 

➢ działa w oparciu o aktywność współpracujących ze sobą członków, 

➢ nie ma typowego członu kierowniczego, 

➢ ma niski stopień sformalizowania, 

➢ jest bardziej procesem grupowym (relacją, interakcją, więzią) niż „twardym” 

efektem, 

➢ nie jest projektem. 

Sieć jako społeczność ucząca się pozwala na: 

➢ zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się, 

➢ uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, 

➢ uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się, 

 
175file:///C:/Users/Win/Downloads/Nowy_system_doskonalenia_nauczycielisieci_wspolpracy_i_sam
oksztalcenia_2014.pdf  [dostęp z dnia 4.06.2016]. 

Śladami Świętego Pawła.

Święci i błogosławieni ziemi wielkopolskiej.

Jan Paweł II do Wielkopolan.

Wielcy kapłani ziemi wielkopolskiej.

Święta Joanna Beretta Molla.

Koncepcje wychowania błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

file:///C:/Users/Win/Downloads/Nowy_system_doskonalenia_nauczycielisieci_wspolpracy_i_samoksztalcenia_2014.pdf
file:///C:/Users/Win/Downloads/Nowy_system_doskonalenia_nauczycielisieci_wspolpracy_i_samoksztalcenia_2014.pdf
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planowanie działań

motywowanie uczestników                            
do aktywnego działania w sieci

zapewnienie 
odpowiednich warunków 
do wymiany doświadczeń 

moderowanie aktywności 
uczestników na 

platformie internetowej

promowanie sieci 

➢ uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki, 

➢ uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów, 

➢ korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się176. 

Celem sieci jest więc oprócz wymiany doświadczeń pomiędzy adresatami 

poszerzenie ich kompetencji, a także umożliwienie permanentnego korzystania 

z  metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów –  uczestników sieci. Sieci 

współpracy i samokształcenia mogą tworzyć międzyszkolne zespoły nauczycieli lub 

dyrektorów placówek, które działają na określonym obszarze, tj. w gminie, powiecie 

czy województwie. Nadrzędnym zadaniem każdej nowo powstałej sieci jest 

określenie celu głównego oraz opracowanie programu działania. Dobór tematyki 

sieci powinien być wynikiem przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Istotną rolę, 

w  odniesieniu do  organizowania sieci, odgrywa jej koordynator.  

Koordynator sieci jest odpowiedzialny za podejmowanie inicjatyw mających 

na celu zmotywowanie beneficjentów danej sieci do aktywnego uczestnictwa. 

Moderuje forum dyskusyjne na platformie internetowej oraz zamieszcza materiały 

samokształceniowe z danego zakresu wiedzy.  

Funkcje koordynatora sieci współpracy i samokształcenia przedstawia 

poniższy diagram: 

Diagram 2.2  Funkcje koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Opracowanie 

własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 D. Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka,  Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2013. 
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Założeniem tego rodzaju doskonalenia jest także prowadzenie spotkań 

równolegle z funkcjonowaniem sieci, na  które koordynator zaprasza ekspertów 

z  określonych dziedzin w oparciu o  przeprowadzoną wśród nauczycieli diagnozę 

potrzeb.  

Tematyka sieci może mieć charakter przedmiotowy (nauczycieli polonistów, 

historyków, matematyków, nauczycieli religii) lub problemowy (np. sieć współpracy 

„Praca z uczniem słabym”; „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń”; 

„Cyberprzemoc w  szkole”; „Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym”; „Jak 

współpracować z  rodzicami?”; „Koncepcja pracy szkoły”).  

Działania podejmowane przez uczestników na platformie internetowej 

ilustruje poniższy diagram: 

Diagram 2.3 Działania podejmowane przez użytkowników sieci współpracy 
i  samokształcenia. Opracowanie własne. 

 

 

Istotą tego procesu jest  nawiązywanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy 

uczestnikami danej sieci w  celu wzajemnego wspierania się w procesie 

edukacyjnym oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces, w którym jako priorytet 

traktuje się wymianę doświadczeń i zasobów merytorycznych, dydaktycznych 

i  metodycznych nauczycieli. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych, takich jak Facebook, Twitter, czy platform edukacyjnych, 

ta  forma działania staje ogólnodostępna i otwiera nowe możliwości przed jej 

dyskusje

wymiana 
informacji

publikacja 
scenariuszy 

udostępnianie 
prezentacji, 

filmów

udział 

w e-
szkoleniach
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użytkownikami. Z tego względu cieszy się ona coraz większą popularnością wśród 

nauczycieli. 

Atutem sieci jest naturalne środowisko uczenia się. W sieci mogą łączyć się 

ze  sobą nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet szkoły. Uczestnictwo w sieci 

przyczynia się do nawiązania kontaktów z innymi nauczycielami czy placówkami, 

pomaga w rozwiązywaniu podobnych problemów oraz pozyskaniu nowych 

informacji. Dzięki sieciowej współpracy wszyscy beneficjenci jednocześnie mogą 

współtworzyć materiały, dokumenty, projekty czy programy związane z praktyką 

szkolną. Wykorzystując sieci, nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich 

kompetencji zawodowych. Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi 

uczestnikami sieci czy indywidualne opracowania zamieszczane przez nauczyciela 

na platformie podnoszą jakość pracy zarówno danego nauczyciela, jak i całej 

placówki czy organizacji. Dla nauczyciela natomiast jest kolejną formą doskonalenia 

swoich kompetencji. Sieci współpracy to dodatkowa obok szkoleń, warsztatów 

czy  konferencji opcja określana jako e-learning. Zgodnie z rozporządzeniami 

MEN177 sieci współpracy i samokształcenia powinny być organizowane 

i  prowadzone między innymi przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne czy biblioteki pedagogiczne. 

Sieć współpracy i samokształcenia dla katechetów na przykładzie 

pilotażowego projektu realizowanego przez doradców metodycznych nauczycieli 

religii archidiecezji poznańskiej w ramach pracy na platformie MOODLE, której 

administratorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie przedmiotu religia powstała 

w  2014 roku. Jej głównym koordynatorem jest doradca metodyczny. Sieć składa się 

z  dziewięciu części. Zawiera takie dokumenty jak zasady współpracy zespołu 

wsparcia i samokształcenia w zakresie religii czy prezentacja multimedialna 

 
177 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli   
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001591/O/D20161591.pdf [dostęp 
z  dnia 10.09.2017] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych   
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000199/O/D20130199.pdf  [dostęp 
z dnia 10.09.2017] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000369/O/D20130369.pdf  [dostęp 

z  dnia 10.09.2017]. 

http://sieci.odnpoznan.pl/mod/resource/view.php?id=1632
http://sieci.odnpoznan.pl/mod/resource/view.php?id=1632
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001591/O/D20161591.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000199/O/D20130199.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000369/O/D20130369.pdf
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dotycząca wykorzystywania w sposób legalny materiałów zamieszczanych w sieci. 

Sieć składa się z kilku podzakładek: ważne dokumenty kościelne, ciekawe strony, 

przydatne linki. Jednym z głównych tematów sieci była podstrona: „Chrzest 966”. 

W  ramach sieci doradcy metodyczni zamieszczali scenariusze zajęć oraz 

motywowali uczestników do  podjęcia dyskusji na tematy katechetyczne. W roku 

szkolnym 2014/2015 zalogowanych do sieci prowadzonych przez doradców 

metodycznych archidiecezji poznańskiej było ponad 280 katechetów178. Uczestnicy 

sieci pracowali w ramach planowanych spotkań z doradcą metodycznym religii 

w  roku szkolnym, a także spotykali się w sieci między innymi po to, by gromadzić 

zasoby na platformie cyfrowej. W pracach jednej sieci uczestniczyło około 70 

katechetów. Pracami każdej sieci kierował koordynator179. Praca w sieci była 

zaplanowana i skoncentrowana wokół tematyki katechetycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem przygotowań do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.  

Po 10 miesiącach działalności i po zrealizowaniu zaplanowanych 

przedsięwzięć uczestnicy sieci wspólnie wypracowali rekomendacje i wnioski 

do  dalszej pracy. Powstałe w ciągu roku materiały zasiliły bazę wspólnych zasobów 

gromadzonych na  platformie.  

Jako przykład należy wymienić także sieć współpracy i samokształcenia 

wizytatorów nauki religii w archidiecezji białostockiej180. Adresatami tej sieci 

są  osoby upoważnione do  sprawowania nadzoru katechetycznego w archidiecezji. 

Głównym założeniem zespołu jest wsparcie wizytatorów katechetycznych w dobrym 

pełnieniu powierzonych obowiązków oraz zabezpieczenie prawidłowego 

funkcjonowania nauczania religii na terenie szkół w archidiecezji białostockiej181. 

Sieć, jak zakłada koordynator Małgorzata Łazarska, ma przyczynić się między 

innymi do tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby szkolnego nauczania religii 

i  katechezy parafialnej. Zamieszczane materiały mają być narzędziem 

wzbogacającym wiedzę i  umiejętności wizytatorów w zakresie pełnionego przez 

nich nadzoru pedagogicznego i  katechetycznego. 

 
178 Dane pochodzą z wywiadu przeprowadzonego wśród pięciu doradców metodycznych religii 
archidiecezji poznańskiej we wrześniu 2015 roku. 
179 W przypadku archidiecezji poznańskiej koordynatorami sieci byli doradcy metodyczni religii. 
180 http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/1125  [dostęp z dnia 26.09.2015]. 
181 Tamże. 

http://sieci.odnpoznan.pl/mod/resource/view.php?id=1632
http://sieci.odnpoznan.pl/mod/resource/view.php?id=1632
http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=node/1125
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Kolejną propozycją jest sieć „Praca z nowoczesnymi technologiami 

na  lekcjach religii”182, która została i utworzona w ramach działań realizowanych 

przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu. 

Celem sieci jest doskonalenie kompetencji katechety w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym naciskiem na stosowanie tych metod 

na katechezie.  

W ramach sieci zaproponowano następujące tematy: 

• Z Janem Pawłem II dookoła świata – pomysł na lekcje; 

• Nauczyciel w sieci – idea współpracy; 

• W jaki sposób „oswoić” technologię? – potrzeby i możliwości183. 

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla katechetów to przede wszystkim 

platforma wzajemnego wsparcia w nowych wyzwaniach edukacyjnych i inicjowania 

nowych przedsięwzięć w kooperacji z innymi katechetami uczącymi w różnych 

placówkach oświatowych. Nauczyciele religii w sieci to innowacyjna metoda 

współpracy i  samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń w grupie 

katechetów nie  tylko z danego dekanatu, lecz z obszaru całej archidiecezji184.  

Należy stwierdzić, że sieci współpracy i samokształcenia to nowe wyzwanie 

dla katechetów oraz kolejna forma doskonalenia zawodowego. Daje wiele nowych 

możliwości w zakresie komunikacji pomiędzy koordynatorem sieci a uczestnikami 

oraz pomiędzy samymi katechetami. Umożliwia również wymianę doświadczeń nie 

tylko z zakresu treści katechetycznych, ale także pedagogicznych czy metodycznych. 

Katecheci mają możliwość dzielenia się doświadczeniem, publikowania materiałów 

czy pozyskiwania w sposób legalny pomocy dydaktycznych zamieszczanych 

na  portalu. Sieć współpracy i samokształcenia stanowi szansę rozwoju dla 

katechetów odbywających staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Należy 

jednak pamiętać, że doskonalenie w sieci to tylko jedna z form poszerzania 

i  pogłębiania kompetencji katechetycznych. Fundamentem jest formacja duchowa 

katechety, następnie udział w  spotkaniach metodycznych z doradcą metodycznym 

religii, szkoleniach czy  kursach dla katechetów. Sieci to również nowe drogi 

ewangelizacji. Jak mówi Ojciec Święty Franciszek: „Trwajmy z Chrystusem – trwać 
 

182 http://www.wnk.elblag.opoka.org.pl/index.php/2015/09/26/194   [dostęp z dnia 26.09.2015]. 
183 Tamże. 
184 Zapis ten dotyczy archidiecezji poznańskiej; dane pochodzą z wywiadu przeprowadzonego wśród 
koordynatorów sieci współpracy dla katechetów z archidiecezji poznańskiej. 

http://www.wnk.elblag.opoka.org.pl/index.php/2015/09/26/194
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w Chrystusie – spróbujmy być jeszcze bardziej zjednoczonymi z Nim; idźmy 

za  Nim, naśladujmy Go w Jego wychodzeniu z miłością, w Jego wyjściu 

na  spotkanie z  człowiekiem; i wyjdźmy, otwórzmy drzwi, miejmy odwagę 

wydeptywać nowe drogi dla głoszenia Ewangelii”185. 

Nauczyciel religii posiadający kompetencje informacyjne korzysta więc 

z  nowoczesnych źródeł informacji, potrafi wyszukać informacje w Internecie, 

dokonać analizy i selekcji. Nie tylko biegle posługuje się urządzeniami mobilnymi, 

ale  przede wszystkim wykazuje się umiejętnościami wykorzystywania tych 

kompetencji do posługi katechetycznej. W ten sposób niejednokrotnie przyczynia się 

do „budowania autentycznych relacji interpersonalnych i wspomagania 

wychowanków w nawiązaniu osobistego dialogu z Bogiem oraz wzbudza 

zainteresowanie lekcjami religii”186. 

Wykorzystując technologie informacyjne (IT), nauczyciele religii 

przekraczają kolejny próg kreatywnej ewangelizacji. Katecheza XXI wieku 

to  głoszenie Dobrej Nowiny o  Jezusie nie tylko podczas spotkania twarzą w twarz 

katechizowanego z  katechizowanym, ale coraz częściej to tworzenie tak zwanej e-

katechezy. Nauczyciele religii stają przed wyzwaniem, jakim jest umiejętność 

korzystania z  nowoczesnych technologii – narzędzi, które odgrywają istotną rolę 

w  procesie ewangelizacyjnym. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału było ukazanie kompetencji, którymi 

winien charakteryzować się nauczyciel celem skutecznego oddziaływania. 

Szczególnie zwrócono uwagę na kompetencje niezbędne w wykorzystaniu 

w  procesie edukacyjnym nowych technologii informacyjnych. Przybliżono proces 

przygotowania studentów teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu oraz przedstawiono inicjatywy doradców 

metodycznych religii rzymskokatolickiej  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w  Poznaniu. 

 

 

 
185http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-do-
uczestnikow-miedzynarodowego-kongresu-katechetycznego/ [dostęp z dnia 24.10.2015]. 
186 A. Zellma, Kompetencje nauczyciela religii jako perspektywa efektywności edukacyjnej, 
„Katecheta”  6 (2009), s. 5. 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-do-uczestnikow-miedzynarodowego-kongresu-katechetycznego/
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-do-uczestnikow-miedzynarodowego-kongresu-katechetycznego/
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Rozdział III 

Formy i narzędzia nowych technologii na lekcjach religii 

 

Dla nauczycieli religii nowe technologie mają dodatkowy walor. Bowiem, 

jak  stwierdził Jan Paweł II „Kościół zdaje sobie sprawę, że stosowanie 

nowoczesnych technik i technologii przekazu społecznego jest integralną częścią 

jego misji w trzecim tysiącleciu. Świadomość tego sprawia, że społeczność 

chrześcijańska poczyniła znaczne postępy w  wykorzystywaniu środków 

społecznego przekazu w takich dziedzinach, jak informacja religijna, ewangelizacja 

i  katecheza”187. Korzystanie z  nowych technologii jest nieodłącznym elementem 

współczesnej katechezy.  

Polskiej szkole a co za tym idzie katechezie potrzebne jest przekształcenie 

modelu dydaktyki i stylu nauczania w taki sposób, by była miejscem przeżywania 

intelektualnej przygody188.  

Wprowadzenie technologii informacyjnych do procesu dydaktycznego 

wymaga dokonania zmian w świadomości nauczycieli, ich wiedzy, umiejętności 

oraz  postawy w stosunku do technologii i nauczania przy pomocy IT. W  nauczaniu 

Kościoła ważną więc rolę odgrywają Internet i nowe technologie. W  katechetycznej 

posłudze słowa stanowią przede wszystkim nową przestrzeń do ewangelizacji. 

Efektywne stosowanie tych narzędzi wymaga permanentnego udoskonalenia nowych 

metod pracy; zintegrowania programów nauczania, materiałów dydaktycznych 

z  zasobami sieciowymi i aplikacjami mobilnymi; doskonalenia umiejętności 

i  kompetencji nauczycieli religii189. 

Wśród głównych zalet stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach, 

w  tym także na religii, wymienia się190 następujące atuty: 

➢ indywidualizacja nauczania; 

 
187 Jan Paweł II, Szybki rozwój. List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu, 
p.  2, [w:] Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 762. 
188 W. Kołodziejczyk, Pokolenie Y, „Uczyć łatwiej”, 2010. 
189 Por. M. Dziedzic, Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej, s. 50. 
190 Tu: dotyczy literatury obejmującej swoim zakresem pedagogikę, dydaktykę nauczania. 
Por. L.  Hojnacki, Mobilna edukacja. M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu. Przewodnik dla 
nauczycieli, Warszawa 2011; A. Kukulska-Hulme, Mobile Language Learning Now and in the Future, 
The Open University, Milton Keynes 2006. 
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➢ personalizacja materiałów i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości 

indywidualnych uczniów; 

➢ innowacyjność w nauczaniu; 

➢ lepszy dostęp do zasobów edukacyjnych; 

➢ interaktywne nauczanie; 

➢ zmiana paradygmatu edukacji191; 

➢ atrakcyjność; 

➢ wzbudzanie motywacji uczących się.  

 

W rozdziale III zostaną przedstawione przykładowe formy i narzędzia 

nowych technologii stosowane na lekcjach religii. 

 

1. Wyjaśnienie pojęć 

 

Jak już wspomniano we wstępie pracy, w dysertacji występują pojęcia: 

technologia informacyjna, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie 

mobilne i narzędzia cyfrowe.  

  Technologia informacyjna (Information Technology) to: 

➢ zespół środków (np. komputery, sieci komputerowe) i narzędzi 

(np. oprogramowanie); 

➢ technologie służące posługiwaniu się informacją.  

W skład jej wchodzą takie dziedziny jak: informacja, informatyka, inżynieria 

komputerowa oraz komunikacja192. Mówiąc o nowych technologiach w posłudze 

katechetycznej, należy zwrócić uwagę na połączenie e-learningu193, czyli kształcenia 

na  odległość, z klasyczną edukacją194. Elastyczność tych metod pracy wpływa 

między innymi na jakość nauczania problemowego. Niemniej jednak sukces zależy 

 
191 Zmiana paradygmatu ze zorientowanego na nauczyciela w kierunku uczestników procesu 
edukacyjnego,por. https://www.researchgate.net/publication/231225888_Lifelong-
Learning_Support_by_M-learning_Example_Scenarios  [dostęp z dnia 28.05.2018]. 
192 R.J. Rak, B. Galwas, S. Nowak, Technologia informacyjna w edukacji. Krajowa konferencja 
naukowa, „Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie” TIZIB’05, Łódź 2005, s. 192-201. 
193 E-learning – nauczanie na odległość składa się z czterech podstawowych elementów: prezentacji 
wiedzy, wiadomości, ćwiczeń utrwalających oraz ewaluacji. 
194 Kształcenie mieszane (blended learning) wymaga określenia podziału zadań edukacyjnych na 

takie, które będą realizowane w sposób tradycyjny i na takie, które będą podejmowane przez 

uczniów w  trybie e-nauczania, [w:] R. Tadeusiewicz, R.S. Choraś, R. Rudowski (red.), Leksykon e-

nauczania, Łódź 2007.  

https://www.researchgate.net/publication/231225888_Lifelong-Learning_Support_by_M-learning_Example_Scenarios
https://www.researchgate.net/publication/231225888_Lifelong-Learning_Support_by_M-learning_Example_Scenarios
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od „równowagi między komputerem postrzeganym jako narzędzie dostarczające 

informacji i narzędziem pozwalającym na jej interpretację i na budowanie 

wiedzy”195. 

Do technologii informacyjnych zalicza się wszystkie urządzenia, które 

przetwarzają, odbierają oraz wysyłają dane bez konieczności utrzymywania 

przewodowego połączenia z siecią196. Mobilne nauczanie (m-learning) definiowane 

jest jako świadczenie usług edukacyjnych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.  

Istotą  m-learningu jest to, że nie ogranicza uczących odległość ani czas. Uczący sam 

podejmuje decyzję o optymalnym wykorzystaniu czasu. Mobilne nauczanie wspiera 

proces opanowania wiedzy. Zaletami stosowania tych narzędzi w procesie nauczania 

są197: 

➢ duży wybór rozwój i aktualizacja aplikacji mobilnych; 

➢ indywidualizacja nauczania; 

➢ dostosowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

➢ innowacyjność w edukacji; 

➢ inna forma oceniania osiągnięć uczniów; 

➢ atrakcyjne formy pracy uczniów i nauczycieli; 

➢ twórcza komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniami. 

 

Mobilne nauczanie skoncentrowane jest w sposób szczególny 

na  uczestnikach procesu edukacyjno-szkoleniowego198. Trzeba jednak zauważyć, 

iż  oprócz pozytywów wynikających ze stosowania tych technologii w edukacji, 

istnieje wiele trudności199 wpływających na jakość pracy dydaktycznej. Z jednej 

strony są  to problemy techniczne czy finansowe związane z wysokimi kosztami tych 

urządzeń. Z  drugiej strony dotyczą one braku odpowiednich kompetencji 

nauczycieli200.  

 
195 D. Sankowski, Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej, „Automatyka” t. 11 
(2007), z. 3, s. 460. 
196 E. Gajek, Technologie mobilne w edukacji językowej na przykładzie języka angielskiego, 
„Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, t. 4 (2013), s. 27-33. 
197 Por. Kukulska-Hulme Traxler, 2007. 
198 Holzinger, Nischelwitzer, Meiseberger, 2005. 
199Por. L. Hojnacki, Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor”, nr 1(13) (2006), 
s. 23-27. 
200 Zdarza się, że nauczyciele religii nie posiadają odpowiednich kompetencji do wdrażania tych 
technologii podczas zajęć religii. Trudność sprawia też zbyt mała baza pomocy dydaktycznych z religii 
z wykorzystaniem IT oraz e-różnice pokoleniowe między uczniami a nauczycielami. 
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Spośród narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu, w tym na lekcjach 

religii, coraz większą popularnością cieszą się aplikacje mobilne. Aplikacja mobilna 

to oprogramowanie przeznaczone do urządzeń przenośnych (tabletów, telefonów 

komórkowych, smartfonów). Zastosowanie tego typu urządzeń na lekcji religii może 

wspomagać ucznia w procesie uczenia się, przyswajania wiedzy religijnej. Dzięki 

zastosowaniu wybranych aplikacji nauczyciel religii wprowadza nową jakość 

na  lekcjach. Uczeń natomiast zamiast opanowywania w sposób pamięciowy treści 

może uczestniczyć w bardziej wielostronnym i skutecznym procesie uczenia się201. 

Wykorzystywanie technologii informacyjnych podczas lekcji religii stanowi już 

część rzeczywistości szkolnej oraz nauki uczniów, dlatego też, w tej części dysertacji 

zostaną przedstawione narzędzia IT: wybrane aplikacje do tworzenia ćwiczeń 

interaktywnych, gier dydaktycznych a także portale katechetyczne. 

 

2. Narzędzia cyfrowego nauczyciela-webquest, kahoot, qr kody, 

quizlet, quizzizz, padlet 

 

WebQuest 

 

Jedną z najczęściej wykorzystywanych aktywizujących metod nauczania 

jest  metoda projektu (ang. project-based learning)202. Natomiast dużo rzadziej 

w  nauczaniu religii stosuje się metodę Webquestu. Tymczasem WebQuest 

przyczynia się do rozwoju umiejętności kluczowych, tj. myślenia problemowego, 

krytycznego i  twórczego oraz  umiejętności współpracy w grupie. Należy 

zaznaczyć, że WebQuest jest  odpowiednią metodą wykorzystywaną w e-learningu. 

 
201 K. Wieczorkowski, Multimedia w nauczaniu, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, t. III, Warszawa 2003, s. 434. 
202 „A WebQuest is an inquiry-oriented lesson format in which most or all the information that 
learners work with comes from the web. The model was developed by Bernie Dodge at San Diego 
State University in February, 1995 with early input from SDSU/Pacific Bell Fellow Tom March, the 
Educational Technology staff at San Diego Unified School District, and waves of participants each 
summer at the Teach the Teachers Consortium at The Thacher School in Ojai, California. Since those 
beginning days, tens of thousands of teachers have embraced WebQuests as a way to make good 
use of the internet while engaging their students in the kinds of thinking that the 21st century 
requires. The model has spread around the world, with special enthusiasm in Brazil, Spain, China, 
Australia and Holland”, www.webquest.pl [dostęp z dnia 28.04.2018]. 

http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/
http://tommarch.com/
http://www.edtech.sandi.net/
http://thacher.org/
http://www.webquest.pl/
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„Pobudza wyobraźnię i  pozwala rozwijać umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów”203.  

Metoda ta nosi miano nowej kreacji w katechezie204. Jest jedną 

z  nowoczesnych metod IT wykorzystywanych w pracy dydaktycznej. Jej twórcą jest 

amerykański profesor Bernie Dodge205 z San Diego State University w USA. Została 

opracowana w  oparciu o teorię konstruktywizmu. Głównym założeniem tej metody 

jest położenie nacisku na kreatywność ucznia, który nie tylko potrafi wyszukać 

informacje, dokonać selekcji, ale przede wszystkim oceniać przydatność danych 

materiałów w procesie badawczym. Uczniowie w oparciu o źródła internetowe 

wskazane przez nauczyciela zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować 

jakość uzyskiwanej informacji. Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie 

struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą 

elektronicznych narzędzi. Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google 

Blogger), program do  prezentacji (np. PowerPoint) lub w ostateczności nawet 

zwykły edytor tekstowy z  osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł. Cechą 

charakterystyczną tej metody jest motywowanie uczniów do samodzielnej pracy.  

Metoda WebQuest: 

➢ motywuje ucznia do twórczego wykorzystania informacji; 

➢ wspomaga myślenie: uczy analizy, syntezy i ewaluacji; 

➢ uczy badań; 

➢ poszerza wiedzę uczniów o dodatkowe informacje /daje możliwość 

rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym; 

➢ pozwala uczniom pracować we własnym tempie / wyrównuje szanse 

edukacyjne uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych; 

➢ uczy współpracy w grupie; 

➢ motywuje uczniów; 

➢ wykorzystuje technologię informatyczną206. 

 

 
203 T. Niksa, Webquest – dobra praktyka w e-learningu, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki 
i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 37 (2014), s. 45. 
204 H. Zielińska, P. Maciejewski, J. Staniś-Rzepka, Metoda WebQuest w katechezie, „Katecheta”, 
4 (2014). 
205 B. Dodge, WebQuests: A technique for Internet-based learning, „Distance Educator” 1 (2) (1995), 
s. 10-13; tenże, Some thoughts about WebQuests, www.webquest.sdsu.edu   [dostęp z dnia 
24.03.2018]. 
206 H. Zielińska, P. Maciejewski, J. Staniś-Rzepka, Metoda WebQuest… 

http://www.webquest.sdsu.edu/
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Według B. Dodge i T. Marcha207 każdy webquest powinien posiadać określoną 

strukturę. Należy wyróżnić poszczególne moduły: 

➢ temat (ang. Top); 

➢ wprowadzenie (ang. Introduction); 

➢ zadania (ang. Tasks); 

➢ proces (ang. Process); 

➢ źródła (ang. Resources); 

➢ ewaluacja (ang. Evaluation). 

Do ostatnich modułów zamieszczanych na stronie webquestu zalicza się: wnioski 

(ang. Conclusion) i stronę nauczyciela (ang. Teacher Page). Każdy z nich 

ma  określone ramy oraz format. Webquest może być przygotowany w formie 

prezentacji multimedialnej albo strony internetowej przy zachowaniu oryginalnie 

zdefiniowanych nazw modułów, zamieszczonych po lewej lub prawej stronie www. 

 

Rys.3.1 Strona internetowa http://sladamijp2.blogspot.com  [dostęp z dnia 24.03.2018], 

spełniająca podstawowe założenia metody WebQuest208. 

 

 

 
207 B. Dodge, WebQuests: A technique; tenże, Some thoughts. 
208 Autorka Joanna Staniś-Rzepka, konsultacje H. Zielińska i P. Maciejewski. 

http://sladamijp2.blogspot.com/
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Pierwszy moduł „Temat” zawiera tytuł Webquestu, który powinien być 

ciekawy, zachęcający czytelnika do przejścia przez kolejne etapy Webquestu 

oraz  kompatybilny ze wskazanymi przez autora zasobami internetowymi. Dzięki 

tym redakcyjnym zabiegom korzystający z projektu przystępują do jego realizacji 

w większym zaangażowaniem. Sekcja ta powinna także informować o tym, dla kogo 

i przez kogo został opracowany. W tej części autorzy webquestów zamieszczają 

zdjęcia, rysunki lub filmy.  

 

Kolejną zakładką jest „Wprowadzenie”. Poprzez treść oraz szatę graficzną 

ma  ono zaciekawić i zaintrygować ucznia oraz wprowadzić w tematykę 

przygotowywanego przez uczniów projektu. Opis Webquestu powinien 

być  oryginalny, zachęcający do działania i motywujący. Należy ująć główne 

założenia projektu czy odniesienia do podstawy programowej z danego przedmiotu.  

 

Rys.3.2 Strona internetowa http://sladamijp2.blogspot.com/p/wprowadzenie.html [dostęp 
z  dnia 24.03.2018] – zakładka „Wprowadzenie”. 

 

 

Kolejnym elementem struktury jest moduł „Zadania”, zawierający zadania 

dla  uczniów, które powinny być dostosowane do ich możliwości i umiejętności, 

odpowiednio skonkretyzowane oraz sformułowane w taki sposób, by zainspirowały 

http://sladamijp2.blogspot.com/p/wprowadzenie.html
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do działania. Według B. Dodge’a Webquest powinien zawierać następujące 

kategorie zadań: 

➢ relacja – opowieść (ang. Retelling); 

➢ kompilacja – zestawienie (ang.Compilation); 

➢ odkrywanie tajemnicy (ang. Mystery); 

➢ dziennikarstwo (ang. Journalistic); 

➢ wykonanie projektu (ang. Design); 

➢ wykonanie przedmiotu (ang. Creative Product). 

Zadania mogą dotyczyć szeroko pojętej problematyki i odnosić się do różnych 

dziedzin nauki. Nierzadko oczekuje się od uczniów podjęcia rozwiązania danego 

problemu poprzez wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności209. 

Treść zadania powinna być sformułowana w sposób kreatywny.  

W następnym module „Proces” autor Webquestu daje uczniowi instrukcje, 

wskazuje po kolei kroki, jakie ten powinien wykonać, aby zrealizować zadanie. 

W  tej  części znajdują się informacje dotyczące miejsca i czasu realizacji projektu, 

a  także opis metody doboru osób do grup i przydziału ról w danym zespole. 

Zakładka ta zawiera również szczegółowe dane na temat programów 

komputerowych, których należy użyć do wykonania zadań projektowych. Istotą tej 

metody jest interaktywne poszukiwanie informacji na zadany temat. Ważne jest, by 

nauczyciel wskazał uczniom konkretne linki do zasobów internetowych, 

oprogramowań używanych do realizacji Webquestu czy multimedialnych pomocy. 

Autor, dokonując wcześniejszej selekcji źródeł w celu skonkretyzowania tematu, 

nakierunkowuje ucznia na właściwe materiały, teksty, obrazy, nagrania dźwiękowe 

i filmowe. 

 
209 Przykładowe zadania dla uczniów w ramach webquestu pt. „Śladami Jana Pawła II” opracowane 

przez doradców metodycznych religii rzymskokatolickiej archidiecezji poznańskiej:  

„By przejść po wszystkich śladach powinniście: 
1) zapoznać się z tekstami Ojca Świętego (odnośniki w źródłach) skierowanymi do młodzieży 
i wykonać prezentację multimedialną w PowerPoint na temat: JAN PAWEŁ II DO MŁODYCH 
W POLSCE; 
2) wzorując się na krótkich wideoklipach nakręcić film na temat Sanctus Subito (np. w Windows 
Movie Maker); 
3) założyć bloga, w którym zamieścicie wywiady ze swoimi bliskimi na temat: «Gdy wspominam Jana 
Pawła II…»; 
4) wykonać broszurę (np. w Publisher) zawierającą informacje na temat pielgrzymek do Polski 
i  opublikować na szkolnej stronie www; 
5) zorganizować wystawę w szkole pt.: «Jan Paweł II – Jego droga do świętości»; następnie zrobić 
fotoreportaż i zamieścić na szkolnej stronie www jako podzakładka «Śladami świętego Jana Pawła 
II»”, www.sladamijp2.blogspot.com/p/zadania.html   [dostęp z dnia 24.03.2018]. 

http://www.sladamijp2.blogspot.com/p/zadania.html
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Bardzo ważnym elementem metody jest ewaluacja. Dokonanie samooceny 

przez uczniów pełni funkcję nie tylko dydaktyczną, ale również wychowawczą. 

Jedną z form ewaluacji może być zastosowanie analizy SWOT210. Uczeń określa 

mocne strony projektu (ang. strengths), jego słabe strony (ang. weaknesses), 

następnie wskazuje na szanse (ang. opportunities), dzięki którym może rozwijać się 

w danej dziedzinie oraz podaje zagrożenia (ang. threats), które utrudniały lub mogły 

spowolnić prace uczniów podczas wykonywania webquestowych zadań. Katecheta 

pracując z  uczniami metodą Webquest, uczy ich kreatywności, a jednocześnie sam 

podejmuje się dzieła, określanego mianem „sztuki towarzyszenia”211, tym bardziej że 

– jak pisze Benedykt XVI – „świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto 

wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, stanowi część codziennej 

rzeczywistości. Sieci społecznościowe są owocem ludzkiej interakcji, ale same 

z kolei nadają nowe kształty dynamice komunikacji, tworzącej relacje: uważne 

zrozumienie tego środowiska jest zatem warunkiem wstępnym znaczącej w nim 

obecności. Umiejętność korzystania z nowych języków potrzebna jest nie tyle, aby 

nadążać za  duchem czasu, ale właśnie po to, żeby pozwolić nieskończonemu 

bogactwu Ewangelii znaleźć takie formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć 

do  umysłów i serc wszystkich ludzi. W środowisku cyfrowym słowu pisanemu 

często towarzyszą obrazy i dźwięki. Skuteczna komunikacja, jak przypowieści 

Jezusa, wymaga zaangażowania wyobraźni i wrażliwości uczuciowej tych, których 

chcemy zaprosić na  spotkanie z tajemnicą miłości Boga”212. 

Metoda ta znajduje zastosowanie na każdym etapie edukacji i w każdym 

przedmiocie. W sposób szczególny wykorzystuje się ten model pracy w projektach 

o tematyce interdyscyplinarnej213. Reasumując, WebQuest nie tylko motywuje 

uczniów, ale przede wszystkim kształtuje w nich umiejętność samodzielnego 

 
210 M. Koziar, Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii, 
www.mojasocjologia.pl    [dostęp z 28.04.2018]. 
211„Kościół będzie musiał wprowadzić swoich członków – kapłanów, zakonników i świeckich – do tej 
«sztuki towarzyszenia», aby wszyscy nauczyli się zawsze zdejmować sandały wobec świętej ziemi 
drugiego (por. Wj 3,5). Musimy nadać naszej drodze zdrowy rytm bliskości ze spojrzeniem 
okazującym szacunek i pełnym współczucia, ale który jednocześnie leczy, wyzwala i zachęca do 
dojrzewania w życiu chrześcijańskim”. Ojciec Święty Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii 
gaudium, 169. 
212 Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla 
ewangelizacji, www.paulus.org.pl/n773,portale-spolecznosciowe-bramy-prawdy-i-wiary-nowe-
przestrzenie-dla-ewangelizacji [dostęp z dnia 24.03.2018]. 
213 Przykłady interdyscyplinarnych webquestów można znaleźć 
na  http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm  [dostęp z dnia 28.04.2018]. 

http://www.mojasocjologia.pl/
http://www.paulus.org.pl/n773,portale-spolecznosciowe-bramy-prawdy-i-wiary-nowe-przestrzenie-dla-ewangelizacji
http://www.paulus.org.pl/n773,portale-spolecznosciowe-bramy-prawdy-i-wiary-nowe-przestrzenie-dla-ewangelizacji
http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
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rozwiązywania problemów. Dostęp do platformy edukacyjnej214 przyczynia 

się  do  zwiększenia efektywności nauczania. 

 

Kahoot 

 

Kahoot to platforma do tworzenia interaktywnych quizów, które mogą 

zawierać tekst, zdjęcia oraz filmy. Jedną z zalet Kahoota jest wykorzystanie podczas 

zajęć urządzeń mobilnych: tabletów lub smartfonów uczniów.  

Nauczyciel zakłada bezpłatne konto na stronie www.getkahoot.com i po 

wypełnieniu formularza, w  którym określa pełnioną funkcję, nazwę użytkownika, 

szkoły oraz hasło do platformy Kahoot samodzielnie podejmuje się przygotowania 

kahoota. 

Rysunek 3.3  Zakładanie konta na  www.getkahoot.com [dostęp z dnia 24.03.2018]. 

  

  Po zalogowaniu się na swoje konto nauczyciel, korzystając z głównego 

panelu Kahoot, może wyszukać przygotowane i udostępnione przez innych 

nauczycieli religii quizy. Większość religijnych kahootów dotyczy tematyki 

żywotów błogosławionych i świętych, okresów roku liturgicznego, treści 

katechizmowych.  

 
214 P. Brzózka, Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową, 
Helion, Gliwice 2011. 

http://www.getkahoot.com/
http://www.getkahoot.com/
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Na portalu Kahoot wyszukano między innymi: 

➢ 1575 kahootów do hasła religia;  

➢ 153 kahootów do hasła święci;  

➢ 281 kahootów do hasła Pismo Święte; 

➢ 368 kahootów do hasła Adwent; 

➢ 878 kahootów do hasła Boże Narodzenie; 

➢ 563 kahootów do hasła Wielki Post; 

➢ 844 kahootów do hasła Wielkanoc; 

Nauczyciel religii samodzielnie może przygotować i opracować pytania 

i  utworzyć quiz. Z panelu głównego Kahoot wybiera w oknie „Create a new kahoot” 

ikonkę „Quiz”. Dodaje tytuł quizu, opis, język, odbiorcę oraz podejmuje decyzję, 

czy  quiz ma być publiczny czy prywatny. Kolejnym krokiem jest tworzenie pytań 

do  quizu. Dzięki opcji „Add question” autor wpisuje pytanie, określa czas 

na  odpowiedź, podaje cztery odpowiedzi i zaznacza jedną prawidłową. Dodatkowo 

pytanie można wzbogacić o zdjęcie lub filmy z YouTube. Wystarczy skopiować 

adres odtwarzanego filmu na YouTube i ustawić początek i koniec wyświetlanego 

wideo. Nauczyciel tworząc quiz, może włączyć lub wyłączyć zdobywanie punktów. 

Kahoot przyznaje punkty za prawidłową odpowiedź i za czas jej udzielenia. 

Na  koniec twórca kahoota wybiera przycisk „Save” i wyświetlone zostanie końcowe 

okno utworzonego quizu, które zatwierdza przyciskiem „I’m done” lub wybiera 

jedną z opcji: 

• „Edit it” – powrót do ekranu roboczego quizu w celu naniesienia poprawek; 

• „Preview it” – podgląd (symulacja) quizu; 

• „Play it” – uruchomienie quizu dla uczniów; 

• „Share it” – udostępnienie quizu dla wybranych osób zarejestrowanych 

na  platformie Kahoot. 

Nauczyciel, by uruchomić kahoot, loguje się za pomocą: www.getkahoot.com, 

wybiera dany quiz, włączając przycisk „Play”. Uczeń natomiast korzystając 

ze  smartfonów, tabletów czy iPphonów łączy się ze stroną www.kahoot.it → 

wpisuje PIN → podaje pseudonim i rozpoczyna grę dydaktyczną.  

Do tej interaktywnej gry można przystąpić indywidualnie lub zespołowo. Kahoot 

uczy nie tylko rywalizacji, ale przede wszystkim mobilizuje uczniów do nauki.  
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Rys.3.4 Quiz o świętym Stanisławie Kostce cz.1– autor: J.Staniś-Rzepka 
https://create.kahoot.it/details/o-swietym-stanisawie-kostce/a7f41a88-deb4-4034-a080-7df71266bbbc [dostęp 
z dnia 28.05.2017]. 

 

Rys.3.5 Quiz o świętym Stanisławie Kostce cz.2– autor: J.Staniś-Rzepka 
https://create.kahoot.it/details/o-swietym-stanisawie-kostce/a7f41a88-deb4-4034-a080-7df71266bbbc [dostęp 
z dnia 28.05.2017]. 

 

https://create.kahoot.it/details/o-swietym-stanisawie-kostce/a7f41a88-deb4-4034-a080-7df71266bbbc
https://create.kahoot.it/details/o-swietym-stanisawie-kostce/a7f41a88-deb4-4034-a080-7df71266bbbc
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Kody QR  

 

QR to skrót od angielskich słów Quick Response. Technologia ta została 

opracowana przez firmę Denso Wave w 1994 roku i początkowo była przeznaczona 

tylko do użytku w przemyśle215. Fotokody są wykorzystywane nie tylko 

w  codziennym życiu, ale również w edukacji. Kody QR służą do zapisywania 

informacji w taki sposób, by jak najszybciej można było je odczytać. Ze względu 

na  dwuwymiarowość kodów QR dane można zapisać w pionie i poziomie. 

To  sprawia, że może być  zakodowana większa ilość informacji niż w kodach 

jednowymiarowych. Za pomocą kodów QR nauczyciel może wskazać uczniowi link 

do strony internetowej, artykułu do przeczytania, filmu, który należy obejrzeć czy 

utworu muzycznego, który warto wysłuchać w celu lepszego przygotowania do zajęć 

oraz rozwoju dydaktycznego. 

Uczeń odszyfrowuje czarno-białe kwadraty za pomocą pobranej na smartfon 

czy tablet bezpłatnej aplikacji216. Samodzielnie też tworzy kody, które za pomocą 

aplikacji, np. www.qr-online.pl, http://getqr.eu.pl lub http://pl.qr-code-

generator.com, generuje z poziomu przeglądarki internetowej. Kody QR znajdujące 

się w podręcznikach czy zeszytach ćwiczeń zawierają dodatkowe informacje, 

uatrakcyjniają przekazywane przez nauczyciela treści217. Niejednokrotnie użycie 

kodów QR na lekcji potrafi wzbudzić zaciekawienie nieznaną tematyką 

u  uczniów218. Zastosowanie kodów QR219 na lekcji religii poprzez m.in. ukrywanie 

dodatkowych zadań do rozwiązania zwiększa aktywność uczniów. Oto lista 

przykładowych zastosowań kodów QR w nauczaniu religii przygotowana 

i  opracowana przez autora niniejszej dysertacji: 

 
215 History of QR Code , http://www.mobile-qr-codes.org/history-of-qr-codes.html [dostęp z dnia 
30.04.2018]. 
216 Szczegółowy opis działania kodów QR, lista linków dynamicznych oraz programów odczytujących 
znajduje się na stronie https://www.qr-online.pl/programy.html  [dostęp z dnia 1.05.2018]. 
Przykładowe programy na smartfony z systemem Android to QR BARCODE SCANNER, a na 
urządzenia z iOS: iPad, iPhone QUIZK SCAN-QR CODE READER. 
217 Warto dodać, że coraz częściej w edukacji próbuje się połączyć tradycję z nowoczesnością po to, 
by na nowo zachęcić „pokolenie Y” do obcowania z książką. Por. A. Bożek, L. Kamińska-Mazur, 
Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem, Biuletyn 
EBIB 7 (134) (2012), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/165/304  [dostęp z dnia 
1.05.2018] 
218 E. Mikuła, Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji, „Ogrody Nauk 
i Sztuk”, 6 (2016), s. 360. 
219 Inspiracją dla wykorzystania kodów QR w nauczaniu religii były propozycje P. Wołoszyna, 
Możliwości wykorzystania kodów QR w praktyce dydaktycznej, „E-mentor”, 1 (48) (2013). 

http://www.mobile-qr-codes.org/history-of-qr-codes.html
https://www.qr-online.pl/programy.html
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/165/304
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➢ kod QR z tekstami z Pisma Świętego 

Rys.3.6 QR kod autor: J.Staniś-Rzepka 

 

➢ kod QR dołączony do karty pracy „Ziemia Święta” zawierający link do filmu 

o Ziemi Świętej; 

➢ kod QR dołączony do tekstów o polskich świętych i błogosławionych, 

pozwalający na bezpośrednie zapoznanie się z informacjami 

zamieszczonymi na stronach www. Przykładowo, podczas lekcji religii 

o świadectwie życia Brata Alberta Chmielowskiego uczniowie 

po  odszyfrowaniu kodów za pośrednictwem aplikacji łączą się ze stroną 

internetową zgromadzenia http://www.albertyni.opoka.org.pl/ i zdobywają 

informacje na temat życia Brata Alberta, historii zgromadzenia, poznają treść 

modlitwy: Litanię do Świętego Brata Alberta; 

➢ kod QR załączony do treści zadania wraz z dodatkowymi objaśnieniami 

i wskazówkami; 

➢ kod QR wykorzystany podczas rekolekcji szkolnych. Uczniowie 

uczestniczyli w grze dydaktycznej; zadania do gry zostały zakodowane za 

pomocą aplikacji qr-online; 

➢ zespołowa gra miejska pt. „Śladami błogosławionego Edmunda 

Bojanowskiego” obejmująca odnalezienie i połączenie kilku fragmentów 

kodu QR. 

Oprócz zalet i wielu inspirujących zastosowań technologii fotokodów należy 

jednak wskazać na zagrożenia wynikające z korzystania z nich. Problemem 

dla  nauczyciela religii może być wykorzystywanie przez uczniów smartfonów 

czy  tabletów nie tylko do odczytywania kodów, ale również do przeglądania innych 

stron internetowych. Wykonywanie zadań z QR może również niektórych uczniów 

dekoncentrować – dla pokolenia cyfrowych tubylców przejście z cyfrowego 

do  realnego świata bywa nierzadko utrudnione.  
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Quizlet 

 

Kolejnym narzędziem do tworzenia interaktywnych ćwiczeń, mających 

na  celu utrwalenie poznanej wiedzy na lekcji religii jest aplikacja Quizlet220. 

To  częściowo darmowe narzędzie do tworzenia quizów. Aplikacja zawiera 

wbudowany edytor mowy, co pozwala na wykorzystanie jej w pracy z dzieckiem 

z niepełnosprawnościami. Quizlet umożliwia nauczycielowi dokonanie wyboru opcji 

ćwiczenia interaktywnego: test, pary, pisanie ze słuchu, gra Grawitacja czy quiz 

w zespołach. Po zalogowaniu się na konto nauczyciel tworzy interaktywne 

ćwiczenia, wykorzystując opcję „Search” – wpisując słowa kluczowe na bazie 

istniejących zadań, dostosowuje je do nowych potrzeb, lub opcję „Create” – tworząc 

ćwiczenie interaktywne od początku. Aplikacja Quizlet dysponuje następującymi 

trybami nauki, które są prezentowane na www.quizlet.com na pasku w postaci 

podpisanych ikon: 

➢ flashcards – to tzw. fiszki do nauki, czyli karty z pytaniami na jednej 

i odpowiedziami na drugiej stronie; 

➢ learn – ten tryb nauki polega na wpisywaniu właściwych odpowiedzi; 

➢ spell – to ćwiczenie polega na wpisywaniu odpowiedzi ze słuchu; 

➢ test – ten tryb nauki służy do przygotowania testu; nauczyciel definiuje rodzaj 

i liczbę pytań, a także tworzy pytania na podstawie definicji lub haseł; 

➢ match – ta aplikacja polega na dobieraniu w pary haseł i definicji; 

➢ gravity – gra polegająca na podaniu właściwej odpowiedzi w odpowiednim 

czasie; 

➢ live – to quiz grupowy. By przystąpić do quizu live, uczniowie muszą 

posiadać komputer lub tablet czy smartfon z dostępem do Internetu. 

Po wygenerowaniu kodu PIN przez nauczyciela uczniowie uruchamiają 

stronę www.quizlet.live, logują się za pomocą podanego kodu, wpisują swoje 

imię lub pseudonim i  rozpoczynają grę dydaktyczną. Dzięki aplikacji 

uczniowie w sposób losowy są przydzielani do 3-4 osobowych drużyn. 

Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza udzieli wszystkich właściwych 

odpowiedzi. Natomiast błędna odpowiedź kasuje wszystkie wcześniej 

zdobyte punkty.  

 
220 https://quizlet.com/blog [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

https://quizlet.com/blog
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Wykorzystanie aplikacji Quizlet na lekcji religii ma znaczenie dla procesu 

dydaktycznego i procesu uczenia się uczniów. Dzięki formie gry młodsze dzieci 

oraz  dzieci z niepełnosprawnościami czy trudnościami w nauce łatwiej przyswajają 

wiedzę. Quizlet można zastosować na lekcji religii do nauki modlitw, do utrwalenia 

najważniejszych informacji z życia świętych i błogosławionych, do wyjaśniania 

definicji. 

Rys. 3.7 Tryby nauki na platformie Quizlet221. 

 

 

 

Quizizz 

 

Wśród programów do tworzenia i rozwiązywania quizów on-line ważne 

miejsce zajmuje Quizizz222. To darmowe narzędzie webowe, do którego należy się 

zalogować za pomocą www.quizizz.com. Menu główne panelu głównego zawiera 

cztery opcje:  

➢ publiczne: nauczyciel może skorzystać z dostępnych quizów i dostosować 

do  własnych potrzeb; 

 
221 https://quizlet.com/181004507/zycie-jezusa-flash-cards/ [dostęp z dnia 28.05.2018]. Quizlet Życie 
Jezusa autorstwa J. Staniś-Rzepki. 
222 www.quizizz.com [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

https://quizlet.com/181004507/zycie-jezusa-flash-cards/
http://www.quizizz.com/
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➢ mój quizizz: przestrzeń wirtualna, w której administrator konkretnego quizizz 

zamieszcza przygotowane quizy; 

➢ stwórz: to narzędzie służące do tworzenia ćwiczeń interaktywnych 

na quizizzie; 

➢ moje memy: kolejne narzędzie do tworzenia memów wykorzystywanych 

w quizach. 

Innowacyjnym rozwiązaniem w Quizizz jest możliwość uruchomienia 

zadania nie  tylko podczas lekcji, ale również jako zadanie domowe. Uczeń 

po zalogowaniu się na stronie http://join.quizizz.com i wprowadzeniu 

sześciocyfrowego kodu rozpoczyna wykonywanie zadania. Nauczyciel może także 

skorzystać z opcji zdefiniowania ustawienia pytań, włączenia czasomierza, rankingu 

najlepszych uczestników oraz przygotowania raportów z wykonania przez uczniów 

ćwiczenia, quizu. 

 

Prezi 

 

Nowoczesne technologie to również narzędzia do tworzenia prezentacji 

wspomagającej metodę wykładu podczas lekcji religii. Najbardziej znanymi 

programami do tworzenia prezentacji są OpenOffice, Microsoft PowerPoint, LibreOffice, 

Apache OpenOffice, Prezi.223   

Prezi to aplikacja idealna do  wykorzystywania w pracy z tablicą 

interaktywną czy tabletem podłączonym do  projektora. Cechą charakterystyczną 

Prezi jest tak zwany happy zooming; nauczyciel w dowolnym momencie i miejscu 

może powiększyć lub pomniejszyć wybrany element prezentacji, zwracając w ten 

sposób uwagę uczniów. Atutem Prezi jest złamanie stereotypu224, jakim jest 

przygotowywanie prezentacji w formie slajdów przeładowanych tekstem i bez 

zachowania odpowiedniej proporcji tekstu i obrazu. Prezi należy do grupy 

programów, których celem jest mapowanie myśli. Nauczyciel religii, korzystając 

z  Prezi, układa myśli w logicznym porządku, dzięki czemu przedstawiając temat czy 

zagadnienie, potrafi zainteresować ucznia i skupić jego uwagę. Atutem programu jest 

tworzenie interaktywnych plansz, które mogą zawierać filmy, zdjęcia 

 
223 http://download.komputerswiat.pl/tagi/program-do-prezentacji-multimedialnej  [dostęp z dnia 
24.03.2018]. 
224 https://cyfrowynauczyciel.pl/prezi-prawie-idealne-narzedzie-cyfrowego-nauczyciela/ [dostęp 
z dnia 28.05.2018]. 

http://download.komputerswiat.pl/tagi/program-do-prezentacji-multimedialnej
https://cyfrowynauczyciel.pl/prezi-prawie-idealne-narzedzie-cyfrowego-nauczyciela/
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oraz  dodatkowe opisy. Nauczyciel religii, przygotowując prezentacje w Prezi 

czy  interaktywne plansze, może udostępniać i  dzielić się tzw. dobrymi przykładami 

z innymi nauczycielami w ramach sieci współpracy. Prezi to również program 

umożliwiający pracę w formie projektu, gdyż udostępnia miejsce na  wirtualnym 

serwerze w chmurze.  

 Rys. 3.8 Strona internetowa www.prezi.com [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

Tworząc prezentację multimedialną, niezależnie od dokonanego wyboru 

programu PowerPoint, Prezi czy na przykład Emaze, należy respektować zasady 

tworzenia efektywnych prezentacji. Istotne w projektowaniu slajdów jest 

odpowiednie rozmieszczenie elementów takich jak kontrast, hierarchia, spójność, 

przestrzeń, bliskość i sekwencja. Poprzez zastosowanie kontrastu odbiorca dostrzega 

główny element komunikatu. Sekwencja określa kierunek odczytywania informacji, 

natomiast zastosowanie hierarchii obrazuje relacje pomiędzy wykorzystanymi 

w  prezentacji elementami. Ważnymi składowymi prezentacji jest także grafika, 

a  więc odpowiedni dobór tła, koloru i obrazu oraz dynamika, czyli rytm, 

zastosowane tempo, kierunek czy ruch oka. Istotne jest stosowanie zasady 

http://www.prezi.com/
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polegającej na konsekwencji wyboru danych elementów. Dotyczy to tekstu, koloru, 

obrazu czy animacji225.    

 

Storybird 

Kolejnym narzędziem TIK jest platforma storybird.com. Dzięki niej 

uczniowie mogą tworzyć własne książki obrazkowe226. Nauczyciel tworzy 

za  pomocą tej aplikacji wirtualną klasę. Uczniowie, aby stworzyć wirtualną książkę, 

najpierw dokonują selekcji odpowiedniej kolekcji obrazków. Zadaniem uczestników 

tego projektu jest utworzenie za pomocą ikony „Create” („Stwórz”) wielostronicowej 

książki obrazkowej, wiersza czy opowiadania. Narzędzie to wykorzystuje się w celu 

między innymi sprawdzenia wiedzy uczniów na temat zrozumienia przeczytanego 

tekstu literackiego, rozwijania kompetencji językowych czy nieszablonowego 

myślenia o dziele literackim. Storybird stanowi atrakcyjne narzędzie nie tylko 

podczas lekcji języka polskiego, ale także chemii, geografii, historii czy religii.  

 

Rys.3.9 Strona internetowa  www.storybird.com [dostęp z dnia 28.05.2018]  tworzenie 
książki obrazkowej. 

 

 
225 zob. N.Duarte, Slajd:ologia: Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji,  Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2011. 
226 http://szkolamedialna.pl/storybird-jak-prosto-i-efektownie-stworzyc-rysunkowe-historie/ [dostęp 
z  dnia 28.02.2019]. 

http://www.storybird.com/
http://szkolamedialna.pl/storybird-jak-prosto-i-efektownie-stworzyc-rysunkowe-historie/
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Padlet 

Narzędzie padlet.com to proste i przyjazne narzędzie internetowe 

przypominające wirtualną tablicę korkową, na której można „przypinać” dokumenty 

tekstowe, prezentacje, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, linki internetowe (w tym 

linki do innych tablic padletowych) czy też kody QR. Padlet działa w trybie online 

i  jest przystosowany do pracy na urządzeniach mobilnych, gdzie wymagana jest 

tylko szybka rejestracja, w trakcie której użytkownik proszony jest o podanie adresu 

e-mail. Istnieje również możliwość zalogowania się przez Facebook lub konto 

Google. Narzędzie jest dostępne w 26 językach, w tym w języku polskim. Padlet 

jest  bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie 

się na stronie: https://pl.padlet.com. Następnie utworzenie nowego Padletu, 

dokonanie wyboru układu graficznego który porządkuje „przypinane” dokumenty 

i  nada im odpowiednią organizację przestrzenną. Można utworzyć: 

o ścianę, na której dokumenty są cegłami; 

o strumień, którym dokumenty płyną w czytelny sposób od góry 

do  dołu; 

o rzędy pól; 

o szeregi kolumn. 

Autor, w celu spersonalizowania tablicy wpisuje lub wybiera odpowiednie 

ustawienia: tytuł Padletu, opis tematu, tapetę (spośród zaproponowanych albo 

z  innych zasobów, własnych lub internetowych), ikonę, która pojawia się obok 

tytułu i opisu (spośród zaproponowanych albo z innych zasobów, własnych 

lub  internetowych). Określa atrybucję, a więc decyduje, czy wyświetli się imię 

autora nad każdym postem oraz pozycję nowego dokumentu czy postu. Dodatkowo 

kreator Padletu może określić tagi czy linki. Charakterystyczną cechą wirtualnej 

tablicy jest możliwość dzielenia się dostępem do zamieszczonych materiałów. 

Do  wyboru są cztery opcje: 

o tryb prywatny (dostęp do Padletu mają tylko niektóre osoby); 

o hasło chronione (dostęp mają tylko osoby znające hasło dostępu); 

o tryb tajny (dostęp mają tylko osoby znające link lub kod QR); 

https://pl.padlet.com/
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o tryb publiczny (każdy może mieć dostęp do Padletu; pojawi się 

on  w  czasie wyszukiwania wewnętrznego, w wyszukiwarce Google, 

może zostać umieszczony na stronach społecznościowych przez 

Padlet). 

Po kliknięciu na ikonę „Podziel się lub osadź”, można: 

o przekazać dostęp do Padletu innym osobom poprzez:  

▪ udostępnienie kodu QR; 

▪ skopiowanie linku; 

▪ umieszczenie na blogu lub stronie internetowej; 

▪ wysłanie e-mailem; 

▪ udostępnienie na Facebooku; 

▪ udostępnienie na Tweeterze. 

o zapisać/zarchiwizować jako:  

▪ obraz; 

▪ PDF; 

▪ CSV; 

▪ arkusz programu Excel; 

▪ wydruk. 

Autor Padletu „przypina”, czyli dodaje dokumenty poprzez dwukrotne 

kliknięcie w którekolwiek miejsce utworzonego Padletu; jednokrotne kliknięcie 

na  znak + znajdujący się w dolnym prawym rogu Padlet lub poprzez zwykłe 

przeciągnięcie dokumentu z pulpitu/pendrive’a na tablicę Padletu. Narzędzie to ma 

funkcję autozapisywania, dzięki czemu wszystkie dokumenty, notatki i informacje 

już  w momencie powstawania czy ładowania są automatycznie zachowywane. 

Istotne jest to, że także nauczyciel religii może wykorzystać tę aplikację do pracy 

na  lekcjach religii. Wspólnie z uczniami katecheta gromadzi informacje na dowolny 

temat (np. święci i błogosławieni ziemi wielkopolskiej, sanktuaria Maryjne w Polsce, 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania). Wśród dokumentów można wyróżnić 

wskazówki zamieszczone przez nauczyciela, artykuły, wydania internetowe 

periodyków, filmy krótkometrażowe, linki do stron www, zdjęcia, opis zadań 

do  wykonania przez uczniów czy zadania domowe. Padlet to także aplikacja, dzięki 

której nauczyciel religii może dokonywać ewaluacji własnej pracy. Zaletą tego 
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narzędzia jest gromadzenie dokumentów w jednym miejscu, możliwość 

wykorzystywania zgormadzonych materiałów w różnych miejscach i za pomocą 

smartfonów; laptopów czy tabletów. Nauczyciel jest moderatorem, który zaprasza 

uczniów do wspólnego działania. Natomiast odbiorcami mogą być nie tylko 

uczniowie, ale także rodzice, społeczność szkolna czy w przypadku nauczycieli 

religii grupa duszpasterska działająca w parafii. Padlet umożliwia uczniom przede 

wszystkim przyswojenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w każdym 

miejscu i czasie. Rozwija także kompetencje społeczne, kulturowe i medialne oraz 

prowadzi do  wielostronnej i wieloetapowej ewaluacji – samooceny, oceny 

koleżeńskiej czy  oceny dokonanej przez nauczyciela.  

Story Dice 

Rys.3.10 Story Dice -wirtualne kości opowieści, http://www.specjalni.pl/2019/08/story-dice-

kosci-opowiesci.html [dostęp z dnia 31.08.2019]. 

 

Story Dice to bezpłatna aplikacja do tworzenia narracji i konstruowania przez 

uczniów opowieści. To cyfrowe narzędzie przyczynia się do  rozwijania umiejętności 

narracyjnych u uczniów. Stanowi nawiązanie do popularnej gry Story Cubes. 

Użytkownik tej aplikacji generuje w niej pomysł na opowieść,  tak w formie 

http://www.specjalni.pl/2019/08/story-dice-kosci-opowiesci.html
http://www.specjalni.pl/2019/08/story-dice-kosci-opowiesci.html
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pisemnej jak i ustnej, ćwicząc równocześni umiejętność pisania i mówienia. Dzięki 

czytelnemu interfejsowi aplikacja może być używana zarówno przez młodsze 

dzieci  jak i uczniów klas starszych. Korzystanie z niej nie wymaga umiejętności 

czytania, mogą więc używać jej także uczniowie z niepełnosprawnością 

umiarkowaną znaczną do  rozwijania mowy. Dla dzieci z autyzmem i zespołem 

Aspergera, szczególnie tych niezmotywowanych, będzie dodatkową 

zachętą  do  tworzenia opowieści z  wylosowanych kości i do pobudzania 

kreatywności. Na lekcji religii aplikacja ta może być wykorzystana do opowiadania 

przypowieści biblijnych lub do tworzenia opowiadań z przesłaniem chrześcijańskim. 

Story Dice może być również narzędziem służącym do utrwalenia poznanych 

na  lekcji religii treści z zakresu na przykład hagiografii. 

Innym narzędziem cyfrowym do wykorzystania na lekcji religii jest generator 

flipty. Praca w grupach jest jedną z najpopularniejszych metod aktywizujących.  

Po wejściu na stronę z arkuszami Flippty http://flippity.net/ nauczyciel wybiera opcję 

Random Name Picker Template. Generator Flipty, wykorzystujący Arkusze Google 

służy do utworzenia grupy oraz wygenerowania koło fortuny, dzięki któremu 

nauczyciel losuje ucznia do odpowiedzi lub propozycje zadań do wykonania. Dzięki 

tej aplikacji nauczyciel może dokonać przeglądu uczniów w klasie, utworzyć różne 

konfiguracje grup a także zmieniać skład zespołów. Narzędzie to usprawnia podział 

na grupy podczas lekcji i wpływa motywująco na uczniów.  

Rys.3.11 Strona internetowa  www.flippity.net [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

http://flippity.net/
http://www.flippity.net/
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Programy do tworzenia chmur wyrazów 

Chmura wyrazów to ciekawa, graficzna wizualizacja wyrazów. Programy 

do  tworzenia chmur wyrazów są bezpłatne i większość z nich nie wymaga 

rejestracji. Chmury wyrazowe można zapisać na dysku, wydrukować, zamieścić 

na  stronie internetowej.  

Do najbardziej znanych serwisów służących do tworzenia chmur 

wyrazowych zalicza się: 

Tagxedo   

Za pomocą tego serwisu stworzymy chmurę z wybranej strony internetowej, 

profilu na Twitterze czy Delicious, wiadomości, wybranego zagadnienia, 

wiadomości RSS czy własnego, dowolnego tekstu. Można dokonać wyboru chmury 

wyrazowej spośród wielu kształtów (obrazków),dzięki czemu są one atrakcyjne 

graficznie. 

Wordle 

To pierwszy serwis, który umożliwił tworzenie chmur wyrazów. Charakteryzuje  

go  prosta obsługa, najpierw wpisuje się słowa, a następnie edytuje utworzoną 

chmurę lub zapisuje taką jaka została wygenerowana. Za pomocą funkcji randomize 

można zmienić losowo układ chmury.  

ImageChef Word Mosaic 

 

To aplikacja służąca do tworzenia chmur wyrazowych. Jej atutem jest posiadanie 

opcji różnych kształtów oraz inicjału do projektowania chmury.  

Wykorzystanie tej aplikacji na lekcji religii może służyć podsumowaniu 

tematu lekcji, przeczytanego fragmentu z Pisma Świętego czy życiorysu świętych 

i  błogosławionych. Zbiór słów związanych z konkretnym tematem lekcji religii 

czy  ważne pojęcia zapisane w chmurze wyrazowej mogą stanowić wprowadzenie 

do  zajęć lub wizualizację elementów oceniania kształtującego. Dzięki temu uczeń 

zostanie zapoznany z głównym tematem lekcji, celami oraz słowami kluczowymi. 

Chmury wyrazów można także zastosować przy tworzeniu logo np. przyjaciela 

Jezusa, syna marnotrawnego czy dziecka Bożego, omawianiu tekstów źródłowych. 

http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/create
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
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3. Tablica interaktywna oraz LearningApps – aplikacja Web 2.0 

wspierająca proces uczenia się i nauczania 

 

Czesław Kupisiewicz podejmuje zagadnienie dotyczące obrazu szkoły 

przyszłości. Autor wskazuje na konstytutywne cechy szkoły jutra: rozwój i edukację. 

Charakteryzuje ją globalny zasięg, silna dynamika oraz uwarunkowania społeczne. 

Szkoła XXI wieku „powinna być otwarta na pedagogiczne innowacje”227, czyli 

po  pierwsze otwarta na środowisko lokalne; gotowa do podejmowania współpracy 

z przedstawicielami różnych grup społecznych; po drugie szkoła XXI wieku 

w  swoich założeniach powinna zmierzać do nieustannego rozwoju. Uczniowie biorą 

aktywny udział w procesie nauczania i uczenia się, a nauczyciele odgrywają rolę 

tutorów, po trzecie w szkole przyszłości wykorzystuje się nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne oraz poszukuje się nowych, innowacyjnych metod.  

 

 „Szkoła przyszłości jako placówka zintegrowana oraz innowacyjna, 

funkcjonując w ustawicznie zmieniającym się otoczeniu, liczy się 

z  koniecznością modyfikowania, modernizowania oraz poszukiwania twórczych 

rozwiązań w zakresie realizowanych celów i zadań dydaktyczno-

wychowawczych, zachęca nauczycieli do twórczego analizowania własnej pracy, 

a ponadto zakłada współudział wszystkich zatrudnionych w niej osób w ocenie 

oraz wytyczaniu kierunków dalszej realizacji owych celów i zadań”228. 

 

W ujęciu Cz. Kupisiewicza nowatorstwo szkoły przyszłości obejmuje 

następujące obszary: pozycja nauczyciela i relacja nauczyciel – uczeń; funkcje 

szkoły; cele; treści; zasady i metody oraz formy i środki kształcenia. Centralną 

postacią w  edukacji jest uczeń. W odróżnieniu od szkoły tradycyjnej kładzie się 

nacisk na relacje współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jedną 

z  najważniejszych funkcji jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Dokonuje się to poprzez realizację celów kształcenia: „wzbogacanie świata 

doświadczeń ucznia, spotęgowanie jego aktywności, kształtowanie teoretycznych 

oraz praktycznych sprawności i umiejętności”229 oraz przekazywanie wiedzy typu: 

 
227 Cz. Kupisiewicz, Szkoła w XX wieku, PWN, Warszawa 2006, s. 116-122. 
228 Tamże, s. 119. 
229 Tamże, s. 121. 
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know-how (wiedzieć jak) i know-why (wiedzieć dlaczego). Wśród zasad kształcenia 

wyróżnia się zasadę poglądowości, operatywności wiedzy uczniów oraz świadomego 

i aktywnego ich udziału w całym procesie edukacji. Jeśli chodzi o metody pracy 

z  uczniem, najczęściej stosuje się  metody aktywizujące, problemowe oraz 

praktyczne. Dużą rolę odgrywają metody z wykorzystaniem nowych technologii. 

Nauczanie odbywa się obok systemu klasowo-lekcyjnego w systemie tzw. open 

school230. Wszystkie te czynniki są istotne w  procesie kształcenia. Przyczyniają się 

one do lepszego rozwoju edukacyjnego nie tylko samych uczniów, ale także 

nauczycieli i wzrostu prestiżu szeroko pojmowanych placówek oświatowych.  

Tablica interaktywna jest nowoczesnym narzędziem multimedialnym, 

wykorzystywanym nie tylko w przedszkolu czy szkole podstawowej, ale także 

na uczelniach wyższych. Jest symbolem szkolnictwa XXI w.231, gdyż pełni funkcję 

wspomagającą pracę nauczyciela232. Dzięki interaktywności uczeń łatwiej przyswaja 

wiedzę, a przekaz na lekcji staje się bardziej zrozumiały. Dodatkowym atutem 

jest  fakt, iż stosowanie tablicy interaktywnej wspomaga również proces 

dydaktyczny u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda tablica 

interaktywna wyposażona jest w oprogramowanie do tworzenia interaktywnych 

zadań233. Współczesny nauczyciel może również korzystać z darmowych aplikacji 

przygotowujących e-zadania dla ucznia.  

LearningApps to aplikacja mająca na celu wspieranie procesu uczenia się 

i nauczania za pomocą interaktywnych modułów. Moduły mogą być bezpośrednio 

wykorzystywane w nauczaniu lub też zmieniane albo tworzone przez użytkowników 

 
230 Tj. nauczanie poza murami szkoły, np. w muzeach, teatrach, domach spokojnej starości, 
szpitalach. 
231 T. Warzocha, Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w procesie kształcenia na 
przykładzie tablicy interaktywnej, „Edukacja-Technika_informatyka”, Rocznik 2011, tom 2, s. 228-
232. 
232 Por. J. Dostal, Interaktivní tabule ve výuce, „Journal of Technology and Information Education”, 
1(3) 11-16 (2009); B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie informacyjne w procesie nauczania 
i kształcenia nauczycieli, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, 
Rzeszów 2005; J. Olczak, Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej, Szczecin 2005. 
233 Przykładowo: „oprogramowanie SMART Notebook stanowi centrum tworzenia i prowadzenia 

wyjątkowych, interaktywnych lekcji. Program charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem 

ułatwiającym opracowywanie lekcji, z których można wielokrotnie korzystać. Można szybko wstawiać 

grafikę, style, filmy i obiekty Flash do materiału lekcyjnego, posługując się galerią programu SMART 

Notebook lub własnymi plikami. Dodatkowo można wykorzystać dynamiczne funkcje, takie jak 

animacje obiektów, rozpoznawanie kształtów, magiczne pióro i rejestrator SMART Recorder”, 

https://smarttech.com/pl/SMART_Notebook_collaborative_learning_software.html [dostęp z dnia 

28.05.2018]. 

https://smarttech.com/pl/SMART_Notebook_collaborative_learning_software.html
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w Internecie. Aplikacje nie zawierają żadnych specjalnych ram lub konkretnego 

scenariusza lekcji. Są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. 

Udogodnieniem dla tworzących interaktywne zadania jest wielojęzyczność platformy 

oraz opcja wyboru języka; polecenia są dostępne również w języku polskim. Dzięki 

tej aplikacji nauczyciel może przygotować pomoce IT i wykorzystać je na katechezie 

oraz  opublikować przygotowaną publikację w sieci, udostępniając ją w ten sposób 

szerszemu gronu katechetów. LearningApps umożliwia tworzenie (oraz 

użytkowanie, współdzielenie i publikowanie) zadań edukacyjnych w sześciu 

kategoriach234: 

• Selekcja: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, 

wykreślanka słowna; 

• Przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych 

wersjach; 

• Porządkowanie: oś czasu i ustalanie kolejności; 

• Pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz; 

• Narzędzia: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie; kalendarz; mapa 

myśli, notatnik, tablica korkowa online; 

• Gry i zadania dla większej liczby graczy. 

 
234 M. Forkiewicz-Borkowska, Wszystko w jednym, „Głos Nauczycielski”, 37 (2013). 
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Rys.3.12 Szablony do tworzenia interaktywnych ćwiczeń cz.1  www.learningapps.org  
[dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

Rys.3.13  Szablony do tworzenia interaktywnych ćwiczeń cz.2  www.learningapps.org 

[dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.learningapps.org/
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Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie jako prywatne 

lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych 

użytkowników.  

 

Rys.3.14 Przykładowe aplikacje z religii  www.learningapps.org [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

Oprócz stosowania prostych stylów i rozwoju własnych typów zadań 

LearningApps.org oferuje osiem innych przydatnych narzędzi, które mogą 

być  stosowane pojedynczo lub zintegrowane z istniejącą stroną czy platformą 

nauczania, takich jak tablica prezentacyjna, na której oprócz tekstu i obrazów mogą 

być zamieszczane nagrania audio i wideo, narzędzie do tworzenia map myśli, 

kalendarz, tworzenie kolekcji wielu aplikacji, szablon pozwalający wstawić 

do  audio/wideo dodatkowe banery informacyjne, prosty chat do osadzenia 

na  stronie, notatnik, narzędzie do głosowania, wspólne pisanie. Moduły kształcenia 

mogą być zarządzane i używane prywatnie lub w klasie, ale mogą być również 

publikowane na  platformie, a następnie udostępniane innym. Gotowe aplikacje 

można modyfikować lub tworzyć na ich podstawie nowe. Do gotowej aplikacji 

można podać link (także w wersji pełnoekranowej), kod QR (mogą być używane na 

urządzeniach mobilnych), osadzić (embed) na stronie, pobrać pakiet SCORM, widget 

iBooks Author lub pliki źródłowe (w tym wypadku same szablony). Rejestracja jest 

http://www.learningapps.org/
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bezpłatna i  nieobowiązkowa, ale zapewnia dodatkowe możliwości. Dzięki niej 

poszczególne aplikacje można oceniać i przypisywać do swojego konta na osobistej 

liście „Moje aplikacje” oraz publikować aplikacje i wstawiać własne. Istnieje także 

możliwość tworzenia wirtualnych klas. 

Podobną w działaniu aplikacją jest oprogramowanie „Zrób To Sam! 

Pomocnik nauczyciela” 4.  To program do tworzenia własnych ćwiczeń 

interaktywnych w prosty i intuicyjny sposób. Został stworzony jako pomoc 

dla  nauczycieli pracujących z  tablicami interaktywnymi.  

 

Rys.3.15 Strona internetowa  https://cyfrowa-szkola.pl/oferta/oprogramowanie-zrob-to-
sam-pomocnik-nauczyciela [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 
 

 „Zrób To Sam! Pomocnik nauczyciela” zawiera 19 szablonów ćwiczeń, które 

nauczyciel może edytować, przygotowując własne materiały odpowiednie do tematu 

lekcji i poziomu nauczania. Podobnie jak w aplikacji learningapps przygotowane 

ćwiczenie można zapisać i wielokrotnie z niego korzystać, a w razie potrzeby 

ponownie edytować. W programie „Zrób to sam!” dostępne są dwa tryby ćwiczeń 

do  wyboru: test lub nauka. Tryb nauki to proces ćwiczenia aż do zapamiętania. 

W  tym przypadku uczeń zaznacza rozwiązanie tyle razy, aż wskaże prawidłową 

odpowiedź. Przy każdym wyborze pojawia się informacja czy zrobił to dobrze, czy 

https://cyfrowa-szkola.pl/oferta/oprogramowanie-zrob-to-sam-pomocnik-nauczyciela
https://cyfrowa-szkola.pl/oferta/oprogramowanie-zrob-to-sam-pomocnik-nauczyciela


93 
 

źle. Może też pojawić się komentarz dlaczego dana odpowiedź jest dobra lub zła. 

Dopiero, gdy uczeń wskaże prawidłowe rozwiązanie, program umożliwi mu 

przejście dalej. Tryb testu to proces sprawdzania wiedzy. W ćwiczeniach w formie 

testu poprawność rozwiązania, sprawdzana jest na końcu. Przechodząc przez jego 

poszczególne elementy po wskazaniu odpowiedzi, program automatycznie 

przechodzi do kolejnego punktu. Zakończenie ćwiczenia następuje dopiero 

po  naciśnięciu przycisku „Sprawdź”. Pojawia się wówczas informacja o ilości 

błędnych i prawidłowych odpowiedzi. 

 

4. E-podręcznik do nauczania religii  

 

Pierwsze e-podręczniki235 zaczęły powstawać w Polsce w 2012 roku 

w  ramach podjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu „Cyfrowa 

Szkoła”236. Celem jego było z jednej strony sprawdzenie w jaki sposób 

najskuteczniej wykorzystać w edukacji nowoczesne technologie, a z drugiej 

rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. 

technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.  

 

„Cyfrowa Szkoła” to projekt, dzięki któremu zwiększono wiedzę nauczycieli 

i uczniów na temat wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzono e-podręczniki. 

Aktualnie na stronie www.epodreczniki.pl zostały udostępnione edycje  e-

podręczników do przedmiotów na różnych etapach kształcenia. E-podręczniki 

charakteryzują się atrakcyjną szatą graficzną, interaktywnymi zasobami 

oraz  multimedialnymi materiałami. Wszystkie te materiały zostały zamieszczone 

na  zasadzie wolnej licencji CC BY 3.0 Polska237 oraz na zasadzie tzw. 

„dozwolonego użytku”. Poza tym e-podręczniki spełniają zalecenia WCAG 2.0238 

(ang. Web Content Accessibility Guidelines) i są odpowiednio dostosowane 

 
235 http://www.epodreczniki.pl/begin/ [dostęp z dnia 1.05.2018]. 
236 Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się na stronie 
https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/czym-jest-program-cyfrowa-szkola.html 
[dostęp z dnia 1.05.2018]. 
237 https://creativecommons.pl/2016/11/licencje-4-0-po-polsku/  [dostęp z dnia 1.05.2018]. 
238 „To zbiór rekomendacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do treści 
internetowych możliwie szerokiej grupie użytkowników, włączając w to osoby niepełnosprawne. 
Obecna wersja dokumentu WCAG (2.0) została opublikowana w roku 2008”, http://internet-bez-
barier.com/wcag-2-0-czyli-wytyczne-dotyczace-dostepnosci-tresci-internetowych/   [dostęp z dnia 
1.05.2018]. 

http://www.epodreczniki.pl/begin/
https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/czym-jest-program-cyfrowa-szkola.html
https://creativecommons.pl/2016/11/licencje-4-0-po-polsku/
http://internet-bez-barier.com/wcag-2-0-czyli-wytyczne-dotyczace-dostepnosci-tresci-internetowych/
http://internet-bez-barier.com/wcag-2-0-czyli-wytyczne-dotyczace-dostepnosci-tresci-internetowych/
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do  uczniów z dysfunkcjami. Wraz z pojawieniem się w Polsce e-podręczników 

do  różnych przedmiotów ogólnokształcących na rynku ukazały się także multibooki 

do nauczania religii rzymskokatolickiej239, stanowiące elektroniczną wersję 

podręcznika wzbogaconą o elementy multimedialne. Zawierają one zadania 

interaktywne, dzięki którym uczniowie utrwalają swoją wiedzę, a także rozwijają 

kreatywność. Poza tym każdy multibook zawiera dodatkowe nagrania dźwiękowe 

umożliwiające wysłuchanie fragmentów Pisma Świętego czy pieśni i piosenek 

religijnych. W wielu częściach serii Multibooki Wydawnictwa Święty Wojciech 

znajdują się także krótkie filmy i dodatkowe zdjęcia, które wpływają na atrakcyjność 

przekazu oraz wspomagają nauczyciela w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami. 

Atutem tych multibooków jest prosta nawigacja, a dodatkowe aplikacje: piosenki, 

grafiki, zdjęcia, zadania interaktywne działają niezależnie od oprogramowania 

dołączonego do konkretnej tablicy interaktywnej. Kolejnym plusem e-podręczników 

jest funkcja dodawania własnych materiałów do istniejącej bazy.  

 Wśród wymagań systemowych i sprzętowych należy wymienić: 

– system operacyjny Windows XP/Vista/7; 

– proces Pentium III 1,4 GHz; 

– 1 GB RAM (dla Win XP min. 312 MB); 

– 300 MB wolnego miejsca na dysku; 

– karta graficzna o rozdzielczości 1024x768 pikseli; 

– karta dźwiękowa, głośniki; 

– CD ROM x 32. 

 

Multibooki jako pomoc dydaktyczna na lekcji religii stanowią argument 

za  wykorzystywaniem innowacyjnych technik w procesie nauczania.  

Wśród  obowiązujących i dopuszczonych do użytku multibooków do  nauczania 

religii rzymskokatolickiej Wydawnictwa Święty Wojciech z podziałem na I i II etap 

edukacyjny240 można wskazać: 

 
239 W archidiecezji poznańskiej nauczyciele religii zgodnie z wytycznymi księdza arcybiskupa 
korzystają z podręczników i multibooków (wersji elektronicznej podręczników pod redakcją ks. prof. 
J. Szpeta i D. Jackowiak) Wydawnictwa Św. Wojciech. W związku z tym w niniejszej pracy poddano 
analizie i  badaniom wskazane powyżej multibooki. Dostępne są także multibooki wydawnictwa 
WAM z  Krakowa, „Jedność” z Kielc, „Gaudium” z Lublina, z Warszawy i Płocka.  
240 Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 
lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego 
w  Polsce” par. 3.1-2 od roku szkolnego 2017/2018; 2018/2019 w klasie VII; potem w klasie VIII 
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„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, multibook do nauczania religii w I klasie szkoły 

podstawowej. 

„Kochamy Pana Jezusa” multibook do nauczania religii w II klasie szkoły 

podstawowej. 

„Przyjmujemy Pana Jezusa” multibook do nauczania religii w III klasie szkoły 

podstawowej. 

„Jestem chrześcijaniniem” multibook do nauczania religii w IV klasie szkoły 

podstawowej. 

„Wierzę w Boga” multibook do nauczania religii w V klasie szkoły podstawowej. 

„Wierzę w Kościół” multibook do nauczania religii w VI klasie szkoły podstawowej. 

„Spotkanie ze Słowem” multibook do nauczania religii w VII klasie szkoły 

podstawowej. 

„Aby nie ustać w drodze” multibook do nauczania religii w VIII klasie szkoły 

podstawowej. 

Rys.3.16 Zdjęcia multibooków- strona internetowa 
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Pomoce-katechetyczne [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

I ETAP 

EDUKACYJNY  

KL. I-III241 

   

 

 
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone 
do kl. I i II gimnazjum, http://archpoznan.pl/upload/pdf/katech/uchwala_1.pdf [dostęp z dnia 
24.03.2018]. 
241 Zdjęcia pobrano ze strony https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Pomoce-katechetyczne/  
[dostęp z dnia 28.05.2018]. 

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Pomoce-katechetyczne
http://archpoznan.pl/upload/pdf/katech/uchwala_1.pdf
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Pomoce-katechetyczne/
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II ETAP 

EDUKACYJNY 

KL. IV-VI 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Multibooki te stanowią narzędzie pracy ucznia na lekcji religii w szkole 

i  w  domu. Spełniają wytyczne określone w Dyrektorium ogólnym o katechizacji242. 

Zawierają one bowiem teksty związane z życiem codziennym, użyty język 

dostosowany jest do wieku odbiorcy.  

5. Wybrane strony i portale internetowe 

Portal internetowy to serwis informacyjny, wielotematyczny poszerzony 

o  różnorodne funkcje internetowe. Zawiera on dodatkowe informacje, które dotyczą 

szerokiego grona odbiorców. Atutem portali internetowych są komunikatory: czaty, 

fora, skrzynki pocztowe czy mechanizmy wyszukiwania informacji. Natomiast 

strona internetowa to dokument HTML udostępniany w internecie przez serwer 

www.  Wśród wielu propozycji stron i portali chrześcijańskich dostępnych w sieci 

należy wyróżnić te, które mogą stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli religii 

oraz inspirować do podejmowania misji ewangelizacyjnej. Oto wybrane propozycje: 

www.biblia.deon.pl zawiera cały tekst Pisma Świętego, który w tej wersji został 

opublikowany w 2003 roku jako Biblia Tysiąclecia online. Natomiast pierwszą 

 
242 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o katechizacji, Poznań 1998, s. 231. 

II ETAP 

EDUKACYJNY 

KL. VII-VIII 

  

http://www.biblia.deon.pl/
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wersję wydania IV na urządzenia iPhone i iPad udostępniono w 2013 roku. Wydanie 

to zostało przygotowane dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana 

Pawła II i jest własnością Wydawnictwa Pallottinum w  Poznaniu. Tekst Biblii 

Tysiąclecia jest oficjalnym tekstem Kościoła w  Polsce zatwierdzonym 

do  stosowania w liturgii. Strona główna www.biblia.deon.pl zawiera przejrzysty 

podział na Stary i Nowy Testament wraz z przypisanymi księgami.   

 Rys.3.16 Strona internetowa https://biblia.deon.pl [dostęp z dnia 28.05.2018].  

 

Dodatkowo na stronie znajduje się opcja wyszukiwania danego fragmentu 

biblijnego po wpisaniu księgi i rozdziału lub słowa kluczowego. Strona zawiera 

także następujące zakładki: wykaz skrótów, księgi i ich tłumacze, informacje o ich 

wydaniu oraz link do biblijni.pl. 

www.biblijni.pl – serwis ten powstał w 2011 roku. Nadrzędnym celem serwisu jest 

popularyzacja Biblii oraz ułatwienie wszystkim chętnym dostępu do wybranych 

fragmentów Pisma Świętego. Portal internetowy opiera się na Biblii Tysiąclecia 

wydanej przez Wydawnictwo Księży Pallotynów. Można wyróżnić następujące 

elementy serwisu: strona główna, Biblia, czytania z dnia, czytania ślubne, modlitwy, 

przydatne informacje, o nas oraz kontakt. Atutem tego serwisu jest możliwość 

odsłuchania fragmentów Pisma Świętego. Dla  nauczyciela religii jest to konkretne 

http://www.biblia.deon.pl/
https://biblia.deon.pl/
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narzędzie do wykorzystania w sposób szczególny w pracy z uczniami 

z  niepełnosprawnościami, w tym ze  słabowidzącymi lub niewidomymi. 

 Rys.3.17 Serwis internetowy www.biblijni.pl [dostęp z dnia 28.05.2018].  

 

 

www.katechizm.opoka.org.pl to strona, która przedstawia w wersji on-line tekst 

Katechizmu Kościoła Katolickiego za zgodą Wydawnictwa Pallotinum. Celem 

opublikowania tego tekstu w sieci jest przede wszystkim poszerzenie dostępu do 

dokumentu oraz zapoznanie z treścią coraz większej grupy osób243. Stanowi pomoc 

dydaktyczną do pracy z uczniami klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkołach 

ponadpodstawowych oraz źródło wiedzy dla  nauczycieli religii. Na stronie głównej, 

po lewej stronie znajduje się spis treści, zawierający podział na cztery części główne 

katechizmu wraz z  rozdziałami.  

Dodatkowo strona zawiera informację o wprowadzonych poprawkach 

do  tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1998 roku. Istotną wadą tej  strony 

jest brak zainstalowania wyszukiwarki tematycznej, która z  pewnością ułatwiłaby 

wyszukiwanie odpowiednich tekstów nie tylko uczniom, ale również i nauczycielom 

religii.  

 
243 Por. http://www.katechizm.opoka.org.pl/index-2.html [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

http://www.biblijni.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/index-2.html


99 
 

Rys. 3.18 Serwis internetowy www.katechizm.opoka.org.pl    [dostęp z dnia 28.05.2018].     

 

 

https://katecheza.episkopat.pl/ strona ta zawiera najważniejsze dokumenty 

kościelne i państwowe dotyczące nauczania religii, a także informacje o  składzie 

Komisji Wychowania Katolickiego KEP, adresach poszczególnych wydziałów 

katechetycznych w Polsce czy szczegółowych danych na temat składu 

rzeczoznawców ds. oceny programów nauczania religii i podręczników. Atutem tej 

strony jest zamieszczanie tekstów oświadczeń Komisji Wychowania Katolickiego 

KEP w  sprawach odnoszących się do wychowania czy nauczania religii. 

 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/
https://katecheza.episkopat.pl/
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Rys.3.19 Serwis internetowy www.katecheza.episkopat.pl [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

 

http://archpoznan.pl/pl/katechetyczny - to strona skierowana głównie 

do  nauczycieli religii uczących w przedszkolach i szkołach archidiecezji 

poznańskiej. Znajduje się jako podzakładka na stronie głównej www.archpoznan.pl 

i  zawiera najważniejsze informacje dotyczące nauczycieli religii np. terminy spotkań 

metodycznych z doradcami metodycznymi religii rzymskokatolickiej 

w  poszczególnych dekanatach, szczegółowe dane na temat rekolekcji dla 

katechetów, informacje o wielkopostnych spotkaniach formacyjnych, zwiastuny 

ważnych wydarzeń katechetycznych. Po prawej stronie znajduje się dodatkowo 

kalendarz z  najważniejszymi wydarzeniami w  archidiecezji oraz hiperłącza: 

aktualności KAI i  Homilie Arcybiskupa Poznańskiego czy tweety 

Przewodniczącego Episkopatu Polski.  

Strona ma ciekawą szatę graficzną, przejrzysty układ strony i nawigacyjny 

pomiędzy podstronami: duszpasterstwo, liturgia, pomoc, kontakt. Dodatkowym 

atutem tej strony są zamieszczone na dole strony linki do stron takich jak: 

Przewodnik Katolicki, Duszpasterstwo Jordan, Emaus Dobre Radio, Biblioteka 

Kaznodziejska. 

http://archpoznan.pl/pl/katechetyczny
http://www.archpoznan.pl/
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Rys.3.20 Serwis internetowy  www.archpoznan.pl [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

 

 

http://warmia.portalkatechetyczny.pl/  – to kolejny przykład serwisu 

przeznaczonego dla nauczycieli religii. Przez autorów portalu nazywany jest on 

„wirtualną teczką”244 dla pomocy katechetycznych. Po zalogowaniu się nauczyciel 

religii może skorzystać z zamieszczonych na portalu, dopasowanych do konkretnej 

jednostki lekcyjnej multimediów. Serwis portalkatechetyczny.pl zawiera 

multimedialne pomoce dostosowane do etapu edukacyjnego. Dodatkowo twórcy 

portalu zapraszają nauczycieli religii do  dzielenia się pomocami multimedialnymi 

oraz zachęcają do opiniowania materiałów.  

 
244 http://warmia.portalkatechetyczny.pl/  [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

http://www.archpoznan.pl/
http://warmia.portalkatechetyczny.pl/
http://warmia.portalkatechetyczny.pl/
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Rys.3.21 Strona portalu warmińskiego http://warmia.portalkatechetyczny.pl/ [dostęp z dnia 
28.05.2018]. 

 

 

www.kulkat.pl - podobnym portalem internetowym jest serwis kulkat.pl, tworzony 

przez Wydawnictwo Gaudium archidiecezji lubelskiej oraz wydział katechetyki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podzielony jest on na obszary edukacyjne: 

przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, bierzmowanie, 

I  komunia święta i inne.  Po zalogowaniu się nauczyciel może pobierać materiały 

multimedialne oraz zamieszczać własne propozycje. Na głównej stronie umieszczone 

są na bieżąco aktualności – informacje dla  nauczycieli religii. 

http://warmia.portalkatechetyczny.pl/
http://www.kulkat.pl/
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Rys.3.22 Strona internetowa www.kulkat.pl  [dostęp z dnia 10.09.2019]. 

 

 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety to portal Wydawnictwa Święty 

Wojciech, przeznaczony – jak sama nazwa wskazuje – dla katechetów. Strefa 

katechety składa się z następujących obszarów: bezpłatne pomoce do  pobrania, 

pakiety startowe, plany wynikowe, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, 

szkoła ponadgimnazjalna, aktualności, rozwój osobisty, ważne pytania.  

Główna strona www.swietywojciech.pl zawiera informacje o aktualnie 

publikowanych książkach, w  tym podręcznikach, modlitewnikach, poradnikach 

duchowych czy książkach dla dzieci i młodzieży. W dziale e-księgarni można 

zakupić także pozycje religijne w  postaci e-booków dostępnych za pomocą 

czytników i  aplikacji.  

http://www.kulkat.pl/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
http://www.swietywojciech.pl/
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Rys.3.23 Strona internetowa https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety [dostęp z dnia 
28.05.2018]. 

 

 

 

www.katechetyka.eu to strona internetowa prowadzona przez Wydział Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zawiera najważniejsze 

informacje dotyczące konferencji, seminarium dla katechetów i  studentów 

zainteresowanych katechetyką. 

Oprócz informacji dotyczących konferencji katechetycznych na stronie 

znajdują się także inne informacje dla studentów i doktorantów. Po lewej stronie 

zamieszczono także linki do stron zawierających wykazy podręczników.  

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
http://www.katechetyka.eu/
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 Rys. 3.24 Strona internetowa www.katechetyka.eu [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

 

www.deon.pl - to portal informacyjny Towarzystwa Jezusowego i Wydawnictwa 

WAM. Zawiera nie  tylko artykuły popularnonaukowe ale także w zakładce religia, 

podzakładce katecheza scenariusze zajęć do religii, przedstawień czy materiały 

dydaktyczne.  

Atutem tej strony są także podzakładki: Pytanie o wiarę; w której znajdują się 

odpowiedzi na nurtujące pytania, które mogą stanowić wskazówki do pracy 

z  młodzieżą w zakresie formacji duchowej. Kolejną intersującą podstroną 

jest  zakładka: Świadectwa zawierająca świadectwa młodych ludzi, nawróconych 

z  niewoli grzechu. Kolejnym ważnym miejscem są podzakładki: Rekolekcje 

Wielkopostne czy Adwentowe, na których znajdują się filmiki z naukami 

rekolekcyjnymi.  

 

 

 

http://www.katechetyka.eu/
http://www.deon.pl/
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 Rys. 3.25 Strona internetowa  www.deon.pl [dostęp z dnia 28.05.2018].  

http://katechezawizualna.pl/ 

Autorką bloga Katecheza Wizualna jest Małgorzata Kozioł. Zawiera sketchnotki, 

rysunki, inspiracje do pracy z dziećmi ta metodą na lekcjach religii. Propozycje 

z  myślenia wizualnego na katechezie zostały posegregowane według klucza: roku 

liturgicznego oraz poziomów nauczania.  

 Rys.3.26 Strona internetowa http://katechezawizualna.pl/  [dostęp z dnia 28.05.2018]. 

http://www.deon.pl/
http://katechezawizualna.pl/
http://katechezawizualna.pl/
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http://studniakatechety.blogspot.com/  

Kolejną ciekawą propozycja dla nauczycieli religii jest blog Tomasza 

Poćwiardowskiego. Blog studniakatechety.blogspot.com to wirtualne miejsce 

kontaktu, inspiracji i pomocy dla katechetów. Na blogu znajdują się propozycje 

narzędzi (w tym TIK) oraz darmowych pomocy dydaktycznych. W ofercie autor 

bloga proponuje także gry karciane do wykorzystania na lekcji religii. 

 Rys. 3.27 Strona internetowa  http://studniakatechety.blogspot.com/  [dostęp z dnia 

28.05.2018] 

 

Strony internetowe czy portale o tematyce katechetycznej, mimo pewnych 

technologicznych niedociągnięć, stanowią w pewnym stopniu bazę pomocy 

dydaktycznych dla nauczycieli religii. Dzięki pozyskanym materiałom nauczyciele 

religii mogą wyposażyć uczniów w nowe umiejętności i poszerzyć ich wiedzę 

z  zakresu katechezy, nauki społecznej Kościoła czy formacji duchowej. Wiele 

z  wymienionych powyżej stron i portali o tematyce katechetycznej zawiera działy 

o  modlitwie, sakramentach świętych i rozważania czy poezję religijną.  

Wykorzystywanie technologii informacyjnych w różnych sferach życia 

to  nieodłączny element dzisiejszej rzeczywistości. Uczniowie już od wczesnego 

http://studniakatechety.blogspot.com/
http://studniakatechety.blogspot.com/
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dzieciństwa korzystają z tych technologii i tworzą społeczeństwo informacji245. 

Stanowią pokolenie zakorzenione w zmediatyzowanym świecie, które zaprasza 

do interakcji246. Dlatego też istotne jest, by również podczas lekcji religii nauczyciele 

wykorzystywali narzędzia cyfrowe. W środowisku edukacyjnym wykorzystywanie 

e- narzędzi „staje się naturalnym etapem w rozwoju nowoczesnej edukacji”247.  

Według badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Gemius co piąty 

internauta odwiedzający strony internetowe o tematyce religijnej jest w wieku 15─24 

lat. Strony WWW z tej kategorii, cieszące się największą popularnością wśród 

polskiej młodzieży to: Deon.pl (207 tys. użytkowników w analizowanym miesiącu), 

Gosc.pl (127tys.), Opoka.org.pl (99 tys.), Adonai.pl (87 tys.), Jw.org (66 tys.), 

 
245 Por. R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, AOW EXIT, Warszawa 2002. 
246 Por. I. Copik, Laboratorium (nie) możliwości. Spojrzenie na kondycję edukacji medialnej jako 
edukacji kulturowej we współczesnej szkole, [w:] Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk, Katowice, 
2015, s. 45. 
247 M. Dziedzic, Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej, Płock, 
2015 s. 45. 

Rys.3.28 Strona internetowa  www.gemius.p l [dostęp z dnia 30.07.2019]. 

 

http://www.gemius.p/
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Wiara.pl (64 tys.), Katolik.pl (62 tys.), Niedziela.pl (58 tys.), Dominikanie.pl (44 

tys.) oraz Stacja7.pl (29 tys.). Portale te oprócz treści religijnych, czy kościelnych 

zawierają wiadomości z kraju i ze świata, porady psychologiczne, blogi i fora 

tematyczne oraz takie działy jak: rozrywka i multimedia248. 

Należy jednak zwrócić uwagę na aspekty wykorzystywania technologii 

informacyjnych w nauczaniu religii. Jednym z nich jest troska o ortodoksyjny 

przekaz nauczania Kościoła. Najważniejszymi zadaniami katechezy są: rozwijanie 

poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy, 

wychowanie do życia wspólnotowego i wprowadzenie do misji (DOK 85-86). 

Gwarancję realizacji tych zadań dają przede wszystkim media katolickie, a przede 

wszystkim administratorzy chrześcijańskich sieci, blogerzy, duszpasterze 

i  nauczyciele religii. Nowe technologie pełnią bowiem funkcję wspomagającą 

w  zakresie m.in. przekazu wiary czy wychowania liturgicznego. W świecie 

wirtualnym dokonuje się wymiana myśli, poglądów dotyczących wiary czy głoszenie 

świadectwa. Technologie informacyjne mogą służyć wyjaśnieniu rytów 

sakramentów, obrzędów liturgicznych oraz pogłębieniu wiedzy z zakresu teologii249. 

Stanowią narzędzia przekazujące katolickie zasady moralne m.in. poprzez 

ukazywanie życiorysów świętych i błogosławionych czy świadectw osób, które 

doświadczyły nawrócenia. Pełnią również funkcję wspomagającą katechezę 

w  obszarze nauczania modlitwy czy  wychowywania do misji ewangelizacyjnej 

czy  katechetycznej. „Media mogą wydatnie wspomóc katechezę na drodze 

komunikacji pośredniej, ale nie są w stanie zastąpić bezpośredniego, osobowego 

spotkania katechety i katechizowanych”250. 

Po przedstawieniu przykładowych form i narzędzi nowych technologii 

wykorzystywanych na lekcjach religii w następnym rozdziale zostanie przedstawiona 

metodologia badań. 

 

 

 

 
248 https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/z-jakich-religijnych-stron-korzysta-mlodziez-
analiza-253604   [dostęp z dnia 30.07.2019]. 
249 P.Mąkosa, Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie, „Roczniki Pastoralno-
Katechetyczne, tom5(60) (2013), s. 120. 
250 P. Tarliński, Katecheza w mediach, [w:] R. Chałupniak i inni (red.), Wokół katechezy posoborowej., 
Opole 2004, s. 241.  

https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/z-jakich-religijnych-stron-korzysta-mlodziez-analiza-253604
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/z-jakich-religijnych-stron-korzysta-mlodziez-analiza-253604
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Rozdział IV 

Metodologia badań własnych 

 

W rozdziale IV zostanie określony cel i przedmiot badań, problematyka 

i hipotezy badawcze dotyczące wykorzystywania technologii informacyjnych 

w  posłudze katechetycznej przez nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej.  

Teoretyczne podstawy dotyczące zagadnienia nowych technologii 

informacyjnych w posłudze katechetycznej przedstawione w rozdziałach I-III 

są fundamentem, na którym zostały zbudowane założenia metodologiczne 

przeprowadzonych badań. Dzięki tym podstawom możliwe jest zbadanie: czy 

i  w  jaki sposób nauczyciele religii, katecheci świeccy archidiecezji poznańskiej, 

wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne w posłudze katechetycznej.  

Jedną z najważniejszych motywacji do podjęcia badań niniejszej rozprawy 

jest wgląd w naukowo-poznawcze i praktyczno-społeczne implikacje służące 

pozyskaniu rozwiązania problemu badawczego251.  

1. Problematyka badań  

Celem każdego badania jest poznanie rzeczywistego stanu badanej 

problematyki w danej dziedzinie252, przyczynienie się do wyjaśnienia zagadnienia, 

poszukiwanie prawdy na temat konkretnej, istniejącej rzeczywistości społecznej, 

opis jakiegoś zjawiska, instytucji lub jednostki253. Celem głównym 

przeprowadzonych przez autorkę badań jest poznanie: czy, a jeśli tak, to w jaki 

sposób nauczyciele religii wykorzystują w posłudze katechetycznej nowoczesne 

technologie informacyjne. Wśród celów szczegółowych należy wymienić cel: 

poznawczy, teoretyczny i  praktyczny.  

Cel poznawczy (co jest, jak jest?) stanowi próbę poznania, czy – a jeśli tak, 

to  w jaki sposób nauczyciele religii są przygotowani, kompetentni w zakresie 

 
251 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 26. 
252 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005, s. 19. 
253 W. Dudkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, 
Kielce 2000, s. 50. 
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technologii informacyjnej oraz w jakim stopniu wykorzystują aplikacje, narzędzia IT 

na lekcjach religii. 

Celem teoretycznym (dlaczego tak jest, jak jest?) jest próba poznania 

czynników wpływających na kompetencje informacyjne i świadomość dydaktyczno-

wychowawczo-formacyjną nauczycieli religii. 

Natomiast celem praktycznym (jak ma być, jak może być?) jest podjęcie 

próby opracowania wskazówek dla prowadzących zajęcia z technologii 

informacyjnej w  ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów teologicznych, 

doradców metodycznych religii rzymskokatolickiej, prowadzących szkolenia dla 

nauczycieli religii z zakresu technologii informacyjnej – w celu wzbogacenia oferty 

zajęć o  metody i formy pracy, które wyposażą studentów – przyszłych nauczycieli 

religii i  już pracujących w umiejętności wykorzystywania IT podczas zajęć 

z  uczniami. Wyniki badań mogą również wskazywać na nowe trendy i być 

przydatne dla twórców e-podręczników i materiałów multimedialnych do nauczania 

religii. Niemniej jednak najważniejszym celem praktycznym jest przede wszystkim 

ukazanie nowego spojrzenia na katechizowanego, proces katechetyczny, szanse 

i  zagrożenia wynikające z IT w odniesieniu do posługi katechetycznej. 

Najpierw należy odnieść się do definicji dziedziny nauki, której dotyczy 

ta  dysertacja, aby następnie określić przedmiot badań. Wielu współczesnych 

katechetyków definiuje katechetykę jako „naukową refleksję nad katechezą”254. 

Należy ona do dziedziny nauk teologicznych, jaką jest teologia pastoralna. 

Katechetyka jest specjalnością naukową, często nazywaną subdyscypliną teologii 

praktycznej255. Jest  to więc dyscyplina teoretyczna z wymiarem praktycznym256. 

R. Chałupniak wskazuje na istotne cechy katechetyki, takie jak: probabilizm, 

 
254 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków 2007, s. 19, 30; P. Tomasik, 
Kluczowe pojęcia katechetyki fundamentalnej, [w:] A. Kiciński (red.), Katechetyka i katecheza u progu 
XXI wieku, s. 29; W. Osial, Katechetyka w odnowionym pastoralnym programie ewangelizacji – 
wyzwania pod adresem integracji refleksji katechetycznej z programowaniem duszpasterskim 
Kościoła, [w:] Katechetyka i katecheza s. 219; A. Orczyk, Katecheza Kościoła i jej źródła. Zarys 
katechetyki fundamentalnej i materialnej, Radom 2004, s. 11-14. 
255 M. Mendyk, Katechetyka jako nauka, [w:]  R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), 
Wokół katechezy posoborowej, Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, 
Opole 2004, s. 140-141. 
256 Por. R. Chałupniak, Katechetyka jako teologia praktyczna – zdefiniowanie tożsamości eklezjalnej, 
„Studia Katechetyczne”,9 (2013), s. 55-70. 
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pluralizm, autonomia i  interdyscyplinarność257, które w dużym stopniu stanowią też 

w pewnym sensie uzasadnienie przeprowadzonych w zakresie tej dysertacji badań. 

Katechetyka korzysta nie tylko z nauk teologicznych, ale również 

pozateologicznych, zarówno z efektów badań, jak i samych metod. Przedmiotem 

materialnym katechetyki jest katecheza Kościoła, dzięki Kościołowi, dla Kościoła258, 

natomiast przedmiotem formalnym jest skuteczność katechezy, która będzie możliwa 

do osiągnięcia dzięki wierności Bogu i  człowiekowi. Wśród licznych zadań 

katechetyki należy wymienić między innymi zasady, metody i środki oddziaływania 

oraz nowe koncepcje katechezy oraz praktyk katechetycznych.   

 

W związku z tym dla osiągnięcia celu pracy należy określić problem 

badawczy, czyli przedmiot wysiłków badawczych259, który można sprecyzować 

za  pomocą pytań kluczowych260.  Konieczne jest więc sformułowanie problemu 

badawczego w  następujących pytaniach: 

 

1. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób nauczyciele religii wykorzystują 

nowoczesne technologie informacyjne w posłudze katechetycznej? 

 

2. W jaki sposób nauczyciele religii zdobywają i rozwijają kompetencje 

informacyjne? 

 

3. W jaki sposób nowoczesne technologie przyczyniają się do podniesienia 

jakości i efektywności w nauczaniu religii? 

4. Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystywania 

nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej? 

 

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest zatem zbadanie osiągniętego 

poziomu przygotowania nauczycieli religii w zakresie kompetencji informacyjnych 

 
257 Tamże. 
258 Por. R. Czekalski (red.), Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock 2006 ; M. Marczewski, 
Katechetyka integralną częścią teologii pastoralnej (refleksja nad koncepcją i teologią katechezy), 
[w:] J. Stala (red.),  Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2004, s. 119n. 
259 Por. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984, s. 28. 
260 Por. M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978, s. 56. 
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w ramach studiów261, a  potem podczas doskonalenia zawodowego oraz stopnia 

wykorzystywania technologii informacyjnej w celu skuteczniejszego nauczania, 

a  także znalezienia płaszczyzny dialogu.  

 

2. Hipotezy oraz ich zmienne i wskaźniki 

 

Określenie problemu badawczego prowadzi do określenia hipotez. Według 

J.Brzezińskiego hipotezy badawcze to odpowiedzi na pytania zawarte w konkretnym 

problemie badawczym262. Hipoteza badawcza to „przypuszczenie dotyczące 

zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności między nimi, które pozwala wyjaśnić 

jakiś niewytłumaczony dotąd zespół faktów będących dotąd problemem”263. Według 

Z.Skornego „hipoteza to przypuszczalna, przewidywana odpowiedź na pytanie 

zawarte w problemie badań. Może ona przy tym dotyczyć związków zachodzących 

w  danej dziedzinie rzeczywistości, kierujących nią prawidłowości, mechanizmów 

funkcjonowania badanych zjawisk lub istotnych właściwości”264. Reasumując, 

hipoteza jest domysłem opierającym się na danych wyjściowych i spodziewającym 

się określonych wyników. 

 

Biorąc pod uwagę wskazane definicje, w dysertacji zostają postawione 

hipotezy badawcze, które będą weryfikowane wynikami badań własnych, 

a  wynikające z przedstawionej powyżej problematyki badań: 

 

HIPOTEZA 1 

 

W związku z rozwojem technologii informacyjnych i realizacją w szkołach 

kierunków polityki oświatowej państwa na lata 2016-2018 oraz programu 

„Aktywna tablica” zakłada się, że:  

 

 
261 Zadaniem katechetyki wg bp. M. Mendyka jest takie kształcenie katechetów, by otrzymali 
formację teologiczno-pastoralno-katechetyczną, doskonalącą w nich samych umiejętność oceniania, 
rozwiązywania problemów czy sytuacji duszpasterskich. Por. M. Mendyk, Katechetyka jako 
nauka, [w:] R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej. 
Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, Opole, 2004, s. 142. 
262 Por. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1978, s. 59. 
263 T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1961, 
s. 34. 
264 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984, s. 72-73. 
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H0   większość nauczycieli religii wykorzystuje nowoczesne technologie 

informacyjne na lekcjach religii. 

 

H1 większość nauczycieli religii nie wykorzystuje nowoczesne technologie 

informacyjne na lekcjach religii. 

 

HIPOTEZA 2 

 

W dzisiejszych czasach młode pokolenie określane jest mianem „cyfrowych 

tubylców”.  

 

H0   Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii, do 30. roku życia, będą lepiej 

wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne niż nauczyciele 

w  wieku 50-60 lat. 

 

H1 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii, do 30. roku życia, nie będą 

lepiej wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne niż 

nauczyciele w  wieku 50-60 lat. 

 

HIPOTEZA 3 

 

H0 Zakłada się, że nauczyciele religii z niższym stopniem awansu 

zawodowego będą częściej uczestniczyli w formach doskonalenia 

zawodowego w zakresie technologii informacyjnej niż nauczyciele 

dyplomowani. 

 

H1 Zakłada się, że nauczyciele religii z niższym stopniem awansu 

zawodowego nie będą częściej uczestniczyli w formach doskonalenia 

zawodowego w  zakresie technologii informacyjnej niż nauczyciele 

dyplomowani. 
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HIPOTEZA 4 

 

H0 Zakłada się, że nauczyciele religii uważają, iż nowoczesne technologie 

przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć i wpływają na pogłębienie i przyrost 

wiedzy.   

H1 Zakłada się, że nauczyciele religii uważają, iż nowoczesne technologie 

nie  przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć i wpływają na pogłębienie 

i  przyrost wiedzy.   

 

 

HIPOTEZA 5 

 

H0 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii będą dostrzegali 

w  nowoczesnych technologiach więcej szans niż zagrożeń, w odróżnieniu 

do  nauczycieli w  przedziale wiekowym 50-60 lat. 

 

H1 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii nie będą dostrzegali 

w  nowoczesnych technologiach więcej szans niż zagrożeń, w odróżnieniu 

do  nauczycieli w przedziale wiekowym 50-60 lat. 

 

HIPOTEZA 6 

 

H0 Zakłada się, że połowa ankietowanych, w odniesieniu do funkcji i roli 

nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej, wskaże na aspekt 

ewangelizacyjny. 

 

H1 Zakłada się, że połowa ankietowanych, w odniesieniu do funkcji i roli 

nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej, nie wskaże na aspekt 

ewangelizacyjny. 

 

Kolejną czynnością w prowadzeniu badań jest określenie ilości zmiennych, 

użytych w  przeprowadzonych badaniach. „Zmienne określają więc, pod jakim 

względem rozpatrujemy pewne przedmioty oraz charakteryzują reguły klasyfikacji 
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i  porządkowania przedmiotów i zjawisk rozpatrywanych pod danym względem”265. 

Wyróżnia się zmienne zależne i niezależne. J. Brzeziński podaje, że „zmienna, która 

jest przedmiotem naszego badania, której związki z innymi zmiennymi chcemy 

określić (wyjaśnić) nosi nazwę zmiennej zależnej (ang. dependent variable). 

Natomiast zmienne, od których ona zależy, które na nią oddziaływają noszą nazwę 

zmiennych niezależnych (ang. independent variables)”266. Zmienna niezależna 

nie  podlega żadnym wpływom, natomiast zmienna zależna uzależniona jest 

od  wpływu zmiennych niezależnych.  

 

W niniejszej dysertacji zmienne niezależne to: płeć, stopień awansu 

zawodowego, wiek, miejsce pracy. Zmienne zależne to wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii informacyjnych przez nauczycieli religii oraz kształcenie 

permanentne w zakresie IT. 

 

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Katechetyka sięga do różnych źródeł teologicznych, ale także korzysta 

z  badań antropologicznych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. 

„Najbardziej znamienną cechą naukowego poznania jest jego metodyczność”267.  

Można wyróżnić kilka definicji metody badań. A. Kamiński przez metodę 

badań rozumie „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych 

i  instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, 

zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”268. Natomiast 

W. Okoń określa metodę jako „systematycznie stosowany sposób postępowania 

prowadzący do założonego wyniku. Na dany sposób postępowania składają 

się  czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane 

w  ustalonej kolejności”269.  

Badania w dziedzinie katechetyki „mają wychodzić od opisu zjawisk, 

następnie koncentrować się na ich możliwie wszechstronnej interpretacji oraz ocenie, 

 
265 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN 1985, s. 153. 
266 J. Brzeziński, Elementy metodologii, s. 24. 
267 S. Kamiński, Metoda i język, Lublin 1994, s. 465. 
268 A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] 
R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków-
Gdańsk, 1974. 
269 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004, s. 328. 



117 
 

a kończyć projektowaniem i realizacją”270, a więc zawierać ujęcie fenomenologiczne, 

hermeneutyczne i prakseologiczne271. Natomiast według J. Bagrowicza katechetyka 

to  nauka empiryczna, historyczna, praktyczna, porównawcza i prospektywna272.  

 

Według M. Majewskiego w katechetyce wyróżnia się następujące metody 

badań273: 

Tabela 4.1 Metody badań według M.Majewskiego. Opracowanie własne. 

METODY BADAŃ 

TEORETYCZNYCH 

METODY BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH 

METODA PASTORALNA 

METODA 

GENETYCZNA 

OBSERWACJA TEOLOGICZNA ANALIZA 

SYTUACJI 

DUSZPASTERSKIEJ 

METODA ANALIZY WYWIAD ANALIZA TEOLOGICZNO-

HISTORYCZNA 

I  SOCJOLOGICZNA 

TERAŹNIEJSZEJ SYTUACJI 

KOŚCIOŁA 

METODA SYNTEZY ANKIETA WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW, 

USTALENIE ZASAD 

I  DYREKTYW 

DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA 

METODA 

PORÓWNAWCZA 

  

 

W badaniach niniejszej rozprawy zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego. T. Pilch i  T.  Bauman określają ją następująco „metoda sondażu 

diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych 

 
270 M. Mendyk, Katechetyka jako nauka, s. 141. 
271 M. Majewski, Katechetyka – kierunki, teorie, EK, t. 8, kol. 1023.   
272 J. Bagrowicz, Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka, 
Podobieństwa i różnice, w: P. Tomasik (red.), Abyśmy podtrzymywali nadzieję,  Warszawa 2005, s. 45. 
273 Por. M. Majewski, Zagadnienia metodologiczne katechetyki, s. 125-141. 
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i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach 

wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk 

i  wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie  zlokalizowanych – 

posiadających znaczenie wychowawcze – w oparciu o  specjalnie dobraną grupę 

reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje”274. 

Dla  metody sondażu diagnostycznego przedmiotem badań jest określone zjawisko 

społeczne, a jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące opinii, 

poglądów, zachowania się i  motywów postępowania osób badanych. Metoda 

sondażu diagnostycznego pozwala na poznanie określonego zjawiska społecznego 

i  jego cech charakterystycznych, takich jak: zasięg, poziom, oraz intensywność.  

 

Do najczęściej stosowanych technik badawczych w metodzie sondażu 

diagnostycznego należą ankieta, wywiad i obserwacja. Techniką nazywamy 

konkretny sposób zbierania materiału badawczego w celu zbadania określonego 

zjawiska. A.  Kamiński stwierdza: „Techniki badawcze to przede wszystkim sposoby 

zbierania materiału oparte na  starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, 

jasnych, ścisłych), weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych i dzięki 

temu posiadających walor użyteczności międzydyscyplinarnej”275.  

 

W. Zaczyński definiuje ankietę jako metodę zdobywania informacji przez 

pytanie wybranych osób za pośrednictwem drukowanej listy pytań, zwanej 

kwestionariuszem276. Na temat ankiety T. Pilch pisze: „Ankieta jest […] techniką 

gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielne przez 

badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji 

w  obecności lub częściej nie w obecności ankietera”277. Ankieta jest niezastąpiona 

w  celu poznania cech zbiorowości, faktów i opinii o zdarzeniach. Ankieta może być 

audytoryjna (ankieter spotyka się z badanymi, ale nie może brać czynnego udziału), 

 
274 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa 
2001. 
275 A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] 
R.  Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Ossolineum, Wrocław 1974. 
276 Por. W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1995, s.146-148. 
277 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa 
2001. 
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pocztowa (ankieta wysyłana do ankietowanych pocztą), prasowa (umieszczana 

w  publicznym środku przekazu, np. w gazecie, w Internecie).  

W. Zaczyński określa wywiad jako „metodę zdobywania informacji przez 

bezpośrednie stawianie pytań tym wybranym osobom, które mogą nam udzielić 

pewnej sumy wiadomości”278. Według M. Łobockiego wywiad to „gromadzenie 

informacji w oparciu o bezpośredni kontakt słowny z osobami badanymi lub 

osobami udzielającymi tych ostatnich ważnych informacji, odnośnie interesujących 

badacza problemów”279. Wywiad jest sytuacją, w której respondent jest 

przepytywany przez badacza ustnie, odpowiada na pytania wcześniej opracowane 

według pewnego ogólnego planu.  

 

Wywiad i ankietę przeprowadza się za pomocą następujących narzędzi 

badawczych: kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu. Według T. Pilcha 

i  T. Wujka „narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej 

techniki badań. O ile technika badawcza oznacza czynności, na przykład 

obserwowanie, prowadzenie wywiadu, o tyle narzędzie badawcze to instrument 

służący do  technicznego gromadzenia danych z badań. W tym rozumieniu 

narzędziem badawczym będzie kwestionariusz wywiadu, arkusz obserwacyjny, 

a  nawet ołówek”280. Natomiast kwestionariusz definiują jako zestaw pytań, 

zbudowany według określonych zasad281.  

 

W niniejszej pracy posłużono się tzw. wywiadem nieskategoryzowanym, 

opartym jednak na przygotowanej liście pytań. Celem tego wywiadu było 

dopełnienie interesujących autorkę niniejszej dysertacji treści. Dodatkowo posłużono 

się obserwacją282, która jak zaznacza Z. Zaborowski, jest planowanym 

i  systematycznym postrzeganiem ściśle określonych przedmiotów i zjawisk, celem 

dokonania ich opisu i charakterystyki283. Metoda ta pozwala po pierwsze na poznanie 

rzeczywistości, po  drugie na przekonanie się osobiście o badanym stanie rzeczy.  

 
278 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 153. 
279 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1978.  
280 T. Pilch, T. Wujek, Metody i techniki badań w pedagogice, [w:] M. Godlewski, S. Krawcewicz, 
T.  Wujek (red.), Pedagogika – podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 1974, s. 101. 
281 Tamże. 
282 Wzór arkusza obserwacyjnego został zamieszczony w aneksie. 
283 Por. Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań katechetycznych, Wrocław–Warszawa–Kraków 
Gdańsk 1973, s. 27-35. 
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Wyróżnia się obserwację uczestniczącą i nieuczestniczącą. Ze względu 

na  czynności wykonywane przez obserwatora wskazuje się na obserwację 

kontrolowaną, czyli taką, która opiera się na przygotowanych formularzach, 

niekontrolowaną, taką, która prowadzi do opisu jakościowego; jawną – badani 

są informowani, czego dotyczy obserwacja oraz ukrytą – informacja nie jest 

podawana do wiadomości osobom czy grupom obserwowanym.  

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione przez autora pytania badawcze 

w  niniejszej pracy posłużono się, jak już wspomniano, sondażem diagnostycznym 

i  zastosowano następujące techniki badawcze: obserwację, ankietę i wywiad. Wśród 

najważniejszych cech metody sondażu jest tak zwane wypytywanie – sondowanie 

opinii na dany temat. W pierwszym przypadku sondaż diagnostyczny przyjmuje 

formę ankiety on-line284 a w drugim dotyczy wywiadu. Stosując technikę ankietową, 

podjęto próbę zbadania, w jaki sposób świeccy nauczyciele religii archidiecezji 

poznańskiej zdobywają umiejętności związane z IT na lekcji religii; jak rozwijają 

swoje kompetencje oraz wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne 

w  posłudze katechetycznej285. Ankieta, którą posłużono się podczas badań zawierała 

trzydzieści pytań, w tym zamkniętych i otwartych.  Pytania zawarte w ankietach 

odnosiły się do  problematyki podjętej w pracy i dotyczyły: 

1. Wykorzystywania narzędzi IT przez nauczycieli religii.  

2. Doskonalenia zawodowego nauczycieli religii. 

3. Pracy z uczniem podczas lekcji religii. 

4. Pozytywnych i negatywnych aspektów IT jako narzędzia służącego 

do  rozwoju wiary katechizowanych. 

Część respondentów miała także możliwość wypowiedzenia się na określony 

temat podczas wywiadu286 przeprowadzonego z katechetami dekanatów: 

kostrzyńskiego, kórnickiego, nowomiejskiego, średzkiego, śremskiego, 

czarnkowskiego i wieleńskiego podczas spotkań z doradcą metodycznym religii 

rzymskokatolickiej archidiecezji poznańskiej.  

 
284 www.survio.com [dostęp z dnia 10.09.2016] 
285 Wzór ankiety on-line został zamieszczony w aneksie. 
286 Wywiad przeprowadzony z częścią respondentów stanowi uzupełnienie zebranych wyników 
ankiety on-line. 

http://www.survio.com/
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Nadrzędnym celem było rzetelne ukazanie badanej rzeczywistości. Dlatego 

zdecydowano się na zastosowanie także, oprócz ankiety on-line i wywiadu, 

obserwacji nieuczestniczącej i jawnej. Obserwacja to „osobliwy sposób postrzegania, 

gromadzenia i interpretowania poznawanych danych w naturalnym ich przebiegu”287. 

Autorka rozprawy uczestniczyła w pięciu lekcjach religii288 prowadzonych przez 

katechetów. Ze względu na realizowany przez szkoły rządowy program „Aktywna 

tablica”289, którego założeniem było stosowanie nowoczesnych technologii, 

obserwowani byli poinformowani o dokładnym celu obserwacji. Narzędziami 

 
287 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 211. 
288 W ramach realizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017-2019 – „Aktywna tablica” jako koordynator projektu obserwowałam lekcje religii prowadzone 
z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jest to jeden z warunków programu realizowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2017-2019.  
289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form 
i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,  
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001401/O/D20171401.pdf  
[dostęp z dnia 30.09.2017]. 
W paragrafie 6 ww. rozporządzenia czytamy: „Organy prowadzące szkoły lub szkoły za granicą są 
obowiązane zapewnić, aby szkoły lub szkoły za granicą, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie 
finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające 
na: 
1) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą 
w  konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu; 
2) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą 
w  międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym: 
a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy 
nauczycieli, 
b) zorganizowaniu w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci 
współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, 
c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez 
udostępnianie 
w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć 
edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; 
3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK 
w  szkole lub szkole za granicą oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które 
wspierają dyrektora szkoły lub szkoły za granicą i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły 
z  wykorzystaniem TIK; 
4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub 
szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych 
średnio w  każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia 
zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych; 
5) przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających 
z  udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz: 
a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub szkołach za granicą na zaangażowanie nauczycieli 
w  proces nauczania i uczniów w proces uczenia się, 
b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu”. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001401/O/D20171401.pdf
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badawczymi zastosowanymi w pracy były arkusz obserwacyjny oraz ankieta – 

kwestionariusz pytań. 

 

4. Organizacja badań 

 

Po uzyskaniu zgody księdza dyrektora referatu katechetycznego Kurii 

Metropolitarnej w Poznaniu na przeprowadzenie badań wśród nauczycieli religii 

w  archidiecezji poznańskiej oraz po wyrażeniu zgody przez dyrektorów szkół, 

w  których prowadzono obserwacje lekcji religii rozpoczęto badania na terenie wyżej 

wymienionej diecezji. 

 

Badania zostały przeprowadzone w trzech etapach: 

– w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono badania wśród nauczycieli religii 

archidiecezji poznańskiej (wykorzystano dwie wersje: pisemną oraz on-line); 

 

– w roku szkolnym 2016/2017, w ramach konferencji metodycznych pt. Rozwijanie 

kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w dekanatach: średzkim, kórnickim, 

nowomiejskim, kostrzyńskim, czarnkowskim, wieleńskim, śremskim, 

przeprowadzono wywiad na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii 

podczas lekcji religii; 

 

– w roku 2018 objęto badaniami pięcioro nauczycieli religii w ramach 

obserwowanych lekcji.  

 

Ankietę (w wersji papierowej i on-line łącznie) wypełniło 464 nauczycieli 

religii. Były to osoby świeckie i siostry zakonne z archidiecezji poznańskiej290. Taka 

sama liczba ankiet została wykorzystana do badań. Dodatkowo w wywiadzie 

przeprowadzonym w ramach wspomnianych konferencji metodycznych wzięło 

udział 90 katechetów świeckich.  

 

 
290 W roku szkolnym 2016/2017 w archidiecezji poznańskiej było zatrudnionych 967 nauczycieli religii 
– katechetów świeckich, w tym 62 siostry zakonne. Statystycznie badaniem został objęty co drugi 
nauczyciel religii.  
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Wykres kołowy 4.1  Charakterystyka badanej grupy ze względu na wiek. 

Grupa ta stanowi reprezentatywną populację katechetów archidiecezji 

poznańskiej. Badania przeprowadzone na tej próbie stanowią podstawę 

do  wyciągnięcia ogólnych wniosków dotyczących wszystkich nauczycieli religii. 

Badania (dotyczy ankiet w wersji papierowej) przeprowadzili doradcy metodyczni 

religii w archidiecezji poznańskiej w ramach spotkań metodycznych z katechetami, 

a  także autorka dysertacji (dotyczy wywiadów oraz obserwacji zajęć). 

 

5. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli religii 

 

Nauczyciele religii pracujący w archidiecezji poznańskiej, objęci badaniem 

to  osoby posiadające wykształcenie teologiczne wraz z  przygotowaniem 

pedagogicznym w wieku od 25 do ponad 60 lat. Badaniem objęto trzy grupy. 

Podziału dokonano ze względu na rodzaj i formę przeprowadzanego badania. 

W ankiecie, jak zasygnalizowano, wzięło udział 464 nauczycieli religii. Wśród 

tej grupy znaleźli się nauczyciele religii w różnym wieku: poniżej 30 lat 49 

nauczycieli, 

w wieku od 30 do 40 lat 132 nauczycieli, od 40 do 50 lat 190 nauczycieli, od 50 

do  60 lat 85 nauczycieli i powyżej 60 lat 8 nauczycieli. Ilustruje to poniższy wykres 

kołowy. 
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Wykres kołowy 4.2 Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć. 

Na pytania ankietowe odpowiadały 372 kobiety, co stanowi 80,2% ankietowanych, 

oraz 92 mężczyzn, tj. 19,8% badanych. 

Wśród badanych nauczycieli religii znaleźli się nauczyciele z różnym stopniem 

awansu zawodowego. Największą grupę stanowili nauczyciele mianowani: 191 osób, 

czyli 41,2% badanych; drugą co do liczebności grupą byli nauczyciele dyplomowani: 

163 osoby, tj. 35,1%. Trzecia grupa to nauczyciele kontraktowi: 90 osób, tj. 19,4%, 

a  czwarta, najmniejsza – nauczyciele stażyści w liczbie 20, tj. 4,3%. 

 

Wykres kolumnowy 4.3 Charakterystyka badanej grupy ze względu na stopień awansu 

zawodowego. 
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 Najliczniejszą grupę, 212 osób, tj. 45,7%, stanowili nauczyciele ze stażem 

ponad dwudziestoletnim. Nauczycieli ze stażem od 10 do 20 lat pracy było 116, czyli 

25%. W badaniu wzięli udział także nauczyciele ze stażem od 5 do 10 lat – 73 osoby, 

co stanowi 15,7% oraz 50 nauczycieli ze stażem od 2 do 5 lat (10,8%). Najmniejszą 

grupę tworzyło 13 nauczycieli ze stażem do jednego roku, tj.2,8%.  

 

Wykres kolumnowy 4.4 Charakterystyka badanej grupy ze względu na staż pracy 

katechetycznej. 

 

 

Zdecydowana większość nauczycieli to osoby zatrudnione w szkole 

podstawowej w klasach I-III i IV-VI oraz gimnazjum. Niektórzy ankietowani 

zaznaczyli kilka wariantów odpowiedzi. Nauczyciele religii w mniejszych 

miejscowościach nauczają religii zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak 

i  w  ramach edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VI. Szczegółowe dane 

zawiera wykres kolumnowy 4.5. 

 

 

 

 



126 
 

Wykres kolumnowy 4.5 Charakterystyka badanej grupy ze względu na zatrudnienie. 

35,3% respondentów pracuje na wsi, 20% nauczycieli religii uczy w mieście 

do 10 tysięcy mieszkańców, 25,9% ankietowanych pracuje w dużych miastach 

do  100 tysięcy mieszkańców i 18,8% wskazało, że pracuje w mieście powyżej 100 

tysięcy mieszkańców. 

Wykres kolumnowy 4.6 Charakterystyka badanej grupy ze względu na miejsce zatrudnienia. 
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W ramach badań obserwowano także wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii informacyjnych podczas pięciu lekcji religii prowadzonych przez 

nauczycieli dyplomowanych uczących w wiejskich szkołach. Wszyscy nauczyciele, 

tj . 5 osób, uczyli w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Należeli do grupy 

respondentów mieszczących się w przedziale wiekowym 40-60 lat.  

Jeśli chodzi o grupę objętą badaniem za pomocą wywiadu w ramach 

konferencji metodycznych pt. Rozwijanie kompetencji informacyjno-

komunikacyjnych, to są to nauczyciele religii uczący w następujących dekanatach: 

średzkim, kórnickim, nowomiejskim, kostrzyńskim, czarnkowskim, wieleńskim, 

śremskim. Największą grupę stanowili nauczyciele z dekanatu czarnkowskiego, 

a  najmniejszą z dekanatu wieleńskiego. Szczegółowe dane na temat liczby 

uczestniczących nauczycieli w wywiadzie przedstawia wykres słupkowy.  

Wykres kolumnowy 4.7 Charakterystyka badanej grupy ze względu na ilość i przynależność 

do dekanatów. 

 

 Nauczyciele religii, z którymi przeprowadzono wywiad, uczą w szkołach 

podstawowych w ramach edukacji wczesnoszkolnej (40% badanych) oraz w klasach 

IV-VII (60% respondentów); 80% uczestniczących w wywiadzie to nauczyciele 

dyplomowani z długoletnim stażem pracy.  
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Przedstawienie grupy badanych nauczycieli religii ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsca pracy, awansu zawodowego i wieku pokazuje pewien status 

nauczania religii w archidiecezji poznańskiej.  

Wyniki z  przeprowadzonych badań mają charakter odkrywczy 

i  katechetyczno-pastoralny, gdyż mogą być wykorzystane po pierwsze przez 

prowadzących zajęcia z technologii informacyjnej w ramach stacjonarnych 

i  niestacjonarnych studiów teologicznych, po  drugie przez doradców metodycznych 

religii rzymskokatolickiej, po trzecie przez prowadzących szkolenia dla nauczycieli 

religii z zakresu technologii informacyjnej, po czwarte przez twórców e-

podręczników i materiałów multimedialnych do  nauczania religii i przede 

wszystkim przez nauczycieli religii jako nowe spojrzenia na proces katechetyczny, 

szanse i zagrożenia wynikające z IT. 

Po ukazaniu problematyki badań, zastosowanych metod i narzędzi 

badawczych, a także charakterystyki badanej grupy nauczycieli  w następnym 

rozdziale zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz oraz statystyczna 

ich interpretacja. 
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Rozdział V 

Nowoczesne technologie informacyjne w praktyce katechetycznej  

w ocenie nauczycieli religii 

 

W rozdziale trzecim niniejszej pracy ukazano nowoczesne technologie 

informacyjne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji religii 

w celu zwiększenia efektywności w procesie nauczania oraz poszukiwania nowych 

przestrzeni ewangelizowania. Warunkiem skutecznego wykorzystywania tych 

technologii w posłudze katechetycznej jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli 

religii, permanentne doskonalenie zawodowe i przede wszystkim dostrzeganie  

wpływu na rozwój wiary katechizowanych.  

Aby sprawdzić, czy i w jaki sposób nauczyciele religii archidiecezji 

poznańskiej wykorzystują nowoczesne technologie oraz jaki jest ich stosunek do IT 

w  kontekście poszukiwania nowych narzędzi katechizacji oraz form ewangelizacji 

przeprowadzono badania wśród nauczycieli religii. Dotyczyły one następujących 

obszarów: kompetencji informacyjnych nauczycieli, metod, form i narzędzi e-

 katechezy oraz dostrzeganych szans i zagrożeń wynikających z wykorzystywania IT 

podczas lekcji religii. 

 

1. Kompetencje informacyjne nauczyciela religii. 

 

Istotnym warunkiem skuteczności działania, w tym też wykorzystywania 

nowoczesnych technologii informacyjnych jest przygotowanie nauczycieli 

do  korzystania z nich. Stąd ważne są kompetencje informacyjne nauczycieli religii.  

Zdecydowana większość nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej zgadza się ze 

stwierdzeniem, że nowoczesne technologie informacyjne są w  dzisiejszych czasach 

istotnym elementem nauczania religii w szkołach. Ponadto prawie 100% 

ankietowanych uważa, że ważne jest posiadanie przez nauczycieli odpowiednich 

kompetencji, w tym kompetencji informacyjnych. Zgodnie wypowiadają się na ten 

temat nauczyciele kontraktowi, mianowani i  dyplomowani. Prawie 100% 

uczestniczących w badaniu nauczycieli pracujących na wsi i 99,8% nauczycieli 
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religii uczących w szkołach znajdujących się w mieście do 10 000 mieszkańców 

zgadza się z powyższym stwierdzeniem.  

Respondenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż przygotowanie 

nauczycieli do wykorzystywania IT podczas lekcji religii dokonuje się podczas 

studiów oraz w  ramach permanentnego doskonalenia nauczycieli. 87 nauczycieli 

religii, co stanowi 18,9%, kompetencje informacyjne zdobyło uczestnicząc 

w  zajęciach w  ramach studiów na wydziale teologicznym, 33% badanych tj. 152 

nauczycieli religii zaznaczyło kursy doskonalące z IT organizowane przez Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 40,1%, a więc 185 osób uczestniczyło 

w  innych kursach doskonalących z zakresu technologii informacyjnej, a 7,5%, tj. 35 

nauczycieli religii ukończyło studia podyplomowe z informatyki. Uzyskane dane 

eksponuje tabela 5.1. 

 Tabela 5.1 Udział w formach doskonalenia nauczycieli w zakresie IT. 

W JAKICH FORMACH PRZYGOTOWANIA UCZESTNICZYŁA 

PANI/PAN W CELU ZDOBYCIA UMIEJĘTNOŚCI IT? 

LICZBA 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

ZAJĘCIA W RAMACH STUDIÓW NA WYDZIELE 

TEOLOGICZNYM 

 

87 18,9 % 

 

KURSY DOSKONALĄCE Z IT NA KATECHEZIE 

ORGANIZOWANE PRZEZ ODN 

 

152 33,0 % 

 

KURSY DOSKONALĄCE Z IT 

 

185 40,1 % 

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI 

 

35 7,6 % 

 

INNE JAKIE 

 

137 29,7 % 

 

 

Analizując dane z powyższej tabeli zauważa się, że 29,7% uczestniczących 

w  badaniu nauczycieli religii, co stanowi 137 osób, wskazało na odpowiedź: INNE. 

W uzasadnieniu podano następujące odpowiedzi: 

• „jestem samoukiem” 25 osób 

• „ukończyłam kurs ECOL” 

• „ukończyłam podyplomowe studia Da Vinci” 
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• „uczestniczyłam/em w kursach organizowanych przez szkołę” 48 osób 

• „ukończyłem dzienne technikum elektroniczne” 

• „oglądałem kursy audio-video” 

• „konsultacje z informatykiem w szkole” 

• „dzięki pomocy koleżeńskiej” 

• „studia dzienne z informatyki” 

Nauczyciele stażyści i kontraktowi zdecydowanie wypowiadają się na temat 

ich udziału w zajęciach umożliwiających zdobycie kompetencji informacyjnych. 

W  kursach doskonalących organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu częściej biorą udział nauczyciele kontraktowi 

i  dyplomowani, rzadziej mianowani i stażyści. Natomiast największą grupę 

nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe z informatyki stanowią 

nauczyciele dyplomowani. Szczegółowe dane przedstawia tabela 5.2. 

Tabela 5.2 Formy doskonalenia a stopień awansu zawodowego. 

 NAUCZYCIELE 

STAŻYŚCI 

NAUCZYCIELE 

KONTRAKTOWI 

NAUCZYCIELE 

MIANOWANI 

NAUCZYCIELE 

DYPLOMOWANI 

FORMA DOSKONALENIA LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI  

PROCENT UDZIELONYCH ODPOWIEDZI 

 

ZAJĘCIA W RAMACH STUDIÓW 

NA  WYDZIELE TEOLOGICZNYM 

 

11 

55% 

43 

48,3% 

19  

9,9% 

14 

8,7% 

 

KURSY DOSKONALĄCE Z IT NA 

KATECHEZIE ORGANIZOWANE 

PRZEZ  ODN 

 

2 

10% 

37 

41,65 

54 

28,3% 

59 

36,6% 

 

KURSY DOSKONALĄCE Z IT 

 

3 

15% 

18 

20,2% 

77 

40,3% 

87 

54% 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

Z  INFORMATYKI 

 

1 

5% 

8 

9,0% 

9 

4,7% 

42 

26,1% 

 

Wyrazem dążenia do doskonalenia zawodowego jest wyrażenie przez 202 

osoby, co stanowi  43,5%  pragnienia doskonalenia w formie e-learningowej. Z tej 

formy nie zamierza skorzystać 34,1% , tj. 158 osób. Natomiast 104 nauczycieli 

nie ma zdania na ten temat. Dane ilustruje poniższa tabela 5.3 oraz wykres 

kolumnowy 5.1. 



132 
 

4
3

,5
0

%

3
4

,1
0

%

2
2

,4
0

%

T A K N I E N I E  M A M  Z D A N I A

TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Tabela 5.3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli religii w formie e-learningu. 

CZY SKORZYSTAŁBY PAN/ SKORZYSTAŁABY 

PANI Z  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

W  FORMIE E- LEARNINGU? 

LICZBA 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

202 43,5 % 

 

NIE 

 

158 34,1 % 

 

NIE MAM ZDANIA 

 

104 22,4 % 

 

 

Wykres kolumnowy 5.1 Czy skorzystałby Pan/ skorzystałaby Pani z doskonalenia 
zawodowego w  formie e-learningu? 

Podobnie, odnośnie doskonalenia w formie e-learningu, wypowiada się 

około 40% uczestniczących w badaniu nauczycieli religii, posiadających stopień 

awansu zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, 

mianowanego i dyplomowanego. Szczegółowe dane przedstawia tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 Doskonalenie zawodowe w formie e-learningu a stopień awansu zawodowego. 
 

 

 

 

Drogą doskonalenia zawodowego jest też doskonalenie w sieci. 70% 

badanych nauczycieli religii, tj.325 osób wie o doskonaleniu nauczycieli w sieci, 

natomiast 30% -139 osób nigdy nie słyszało o takiej formie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli religii. Uzyskane dane przedstawia tabela 5.5. 

Tabela 5.5 Doskonalenie zawodowe w sieci współpracy i samokształcenia. 

CZY SŁYSZAŁA PANI/PAN O DOSKONALENIU 

ZAWODOWYM DLA NAUCZYCIELI RELIGII 

W  SIECI? 

LICZBA UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

325 70,0 % 

 

NIE 

 

139 30,0 % 

 

Biorąc pod uwagę miejsce położenia szkoły, w której pracuje nauczyciel 

religii o doskonaleniu zawodowym w sieci wie 63,6% nauczycieli pracujących 

w  szkołach znajdujących się w miejscowościach do 10 tysięcy mieszkańców, 67,6% 

nauczycieli pracujących w szkołach znajdujących się w miejscowościach powyżej 

CZY SKORZYSTAŁBY 

PAN/ SKORZYSTAŁABY 

PANI Z 

DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO 

W  FORMIE E-

 LEARNINGU? 

NAUCZYCIELE  

STAŻYŚCI 

NAUCZYCIELE  

KONTRAKTOWI 

NAUCZYCIELE  

MIANOWANI 

NAUCZYCIELE 

DYPLOMOWANI 

 

TAK 
 

9 

45% 

31 

41,1% 

85 

44,5% 

71 

43,6% 

 

NIE 
 

4 

20% 

47 

45,6% 

60 

31,4% 

53 

32,5% 

 

NIE MAM ZDANIA 
 

7 

35% 

12 

13,3% 

46 

24,1% 

39 

23,9% 
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100 tysięcy mieszkańców i 69% nauczycieli pracujących w szkołach znajdujących 

się w miejscowościach od 10 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców. Największą grupę 

nauczycieli religii, którzy wiedzą o doskonaleniu w sieci stanowią nauczyciele 

pracujący na wsi. Jest ich 76,3%. Szczegółowe dane przedstawia tabela 5.6. 

Tabela 5.6 Doskonalenie zawodowe w sieci a miejsce pracy nauczyciela religii. 

CZY SŁYSZAŁA 

PANI/PAN 

O  DOSKONALENIU 

ZAWODOWYM DLA 

NAUCZYCIELI 

RELIGII W SIECI? 

NAUCZYCIELE 

PRACUJĄCY 

NA WSI 

NAUCZYCIELE 

PRACUJĄCY     W 

MIEJSCOWOŚCI 

DO 10 TYS. 

NAUCZYCIELE 

PRACUJĄCY W 

MIEJSCOWOŚCI 

OD 10 TYS. DO 

100 TYS. 

NAUCZYCIELE 

PRACUJĄCY W 

MIEJSCOWOŚCI 

POWYŻEJ             

100 TYS. 

 

TAK 

 

116 

76,3% 

63 

63,6% 

98 

69% 

48 

67,6% 

 

NIE 

 

36 

23,7% 

36 

36,4% 

44 

31,0% 

23 

32,4% 

 

Niestety, tylko 34,9% badanych nauczycieli religii należy do sieci współpracy 

prowadzonej przez doradcę metodycznego archidiecezji poznańskiej. Aż 302 

nauczycieli, co stanowi 65,1% nie należy do sieci nauczycieli religii. Uzyskane dane 

prezentuje tabela 5.7. 

 
Tabela 5.7 Przynależność do sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej przez doradcę 
metodycznego religii rzymskokatolickiej archidiecezji poznańskiej. 
 

CZY NALEŻY PANI/PAN DO SIECI 

PROWADZONEJ PRZEZ 

DORADCĘ METODYCZNEGO 

ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ? 

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

162 34,9 % 

 

NIE 

 

302 65,1 % 
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Biorąc pod uwagę udział procentowy największą grupą należącą do sieci 

prowadzonych przez doradców metodycznych stanowią nauczyciele stażyści 42,3% 

oraz nauczyciele dyplomowani tj.34,9%. Najmniejszą grupę stanowią nauczyciele 

religii ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego – 31.9%. Poniższa tabela 

przedstawia szczegółowe dane na ten temat.  

Tabela 5.8 Udział nauczycieli religii w sieci a stopień awansu zawodowego. 

CZY NALEŻY PANI/PAN 

DO SIECI 

PROWADZONEJ  

PRZEZ DORADCĘ 

METODYCZNEGO 

ARCHIDIECEZJI 

POZNAŃSKIEJ? 
 

NAUCZYCIELE  

STAŻYŚCI 

NAUCZYCIELE  

KONTRAKTOWI 

NAUCZYCIELE  

MIANOWANI 

NAUCZYCIELE 

DYPLOMOWANI 

 

TAK 

 

30 

42,3% 

29 

32,2% 

61 

31,9% 

53 

34.9 % 

 

NIE 

 

41 

57,7% 

61 

67,8% 

130 

68,1% 

99 

65.1 % 

 

Celem badania było również zdiagnozowanie czy nauczyciele religii korzystają 

z  sieci współpracy i potrafią wymienić przykłady materiałów dydaktycznych 

zamieszczanych w sieciach przez doradców metodycznych archidiecezji 

poznańskiej. Większość nauczycieli religii deklaruje, że nie wie lub nie zna. Ci, 

którzy są zalogowani do sieci prowadzonej przez doradcę metodycznego podają 

następujące propozycje materiałów dydaktycznych przygotowanych przez doradców 

metodycznych- koordynatorów sieci: 

• webquest o chrzcie 

• scenariusze, konspekty lekcji religii 

• propozycje scenariuszy na rekolekcje szkolne 

• prezentacje z konferencji metodycznych 

• ważne dokumenty dla nauczyciela religii 

• nowości katechetyczne 

• prawo oświatowe – ważne dokumenty 

• filmy 
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• linki do ciekawych stron o tematyce religijnej 

• propozycje doskonalenia zawodowego 

• informacje o spotkaniach metodycznych 

• serwis katechetyczny 

• aktualizacje i nowości Wydawnictwa Święty Wojciech 

• materiały dotyczące prawa autorskiego 

• prezentacje multimedialne nt. zmian w oświacie 

Natomiast tylko 13,8% tj.64 nauczycieli oświadcza, że zamieszcza własne 

materiały w sieci. Aż 400 nauczycieli religii, co stanowi 86,2% nie dodaje 

własnych materiałów do sieci nauczycieli religii. Uzyskane dane ilustruje 

poniższa tabela 5.9 i wykres kolumnowy 5.2. 

Tabela 5.9 Udział nauczycieli religii we współtworzeniu sieci współpracy. 

CZY DODAJE PANI/PAN DO SIECI WŁASNE 

MATERIAŁY? 

LICZBA 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

64 13,8 % 

 

NIE 

 

400 86,2 % 

 

Wykres kolumnowy 5.2 Czy dodaje Pani/Pan do sieci własne materiały? 

 

  

1
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Najwięcej własnych materiałów dodają nauczyciele religii posiadający 

stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. 28 nauczycieli dyplomowanych, co dla 

tej grupy badanych stanowi 17,2 % deklaruje, że dodaje materiały do sieci. Najmniej 

w  tym zakresie angażują się nauczyciele mianowani. Aż 90,6% badanych 

nie  zamieszcza autorskich materiałów w sieci. Poniższa tabela 5.10 przedstawia 

dane. 

 

Tabela 5.10 Udział nauczycieli religii w tworzeniu sieci z podziałem na stopień awansu 
zawodowego. 

CZY DODAJE PANI/PAN 

DO SIECI WŁASNE 

MATERIAŁY? 

NAUCZYCIELE  

STAŻYŚCI 

NAUCZYCIELE  

KONTRAKTOWI 

NAUCZYCIELE  

MIANOWANI 

NAUCZYCIELE 

DYPLOMOWANI 

 

TAK 

 

3 

15% 

15 

16,7% 

18 

9,4% 

28 

17,2% 

 

NIE 

 

17 

85% 

75 

83,3% 

173 

90,6% 

135 

82,8% 

 

W celu pełniejszego zdiagnozowania kompetencji informacyjnych 

nauczycieli religii w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono wywiad z losowo 

wybranymi nauczycielami religii, w ramach konferencji metodycznych 

pt.  „Rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych” w dekanatach: 

średzkim, kórnickim, nowomiejskim, kostrzyńskim, czarnkowskim, wieleńskim, 

śremskim.  W wywiadzie wzięło udział 70 nauczycieli religii. Podczas rozmowy 

beneficjenci wywiadu odpowiadali na trzy pytania:  

• Czy według Państwa ważne jest rozwijanie przez nauczycieli religii 

kompetencji informacyjno-komunikacyjnych? Jeśli tak, to dlaczego tak 

Państwo uważacie? 

• W jaki sposób, będąc nauczycielami religii, możecie Państwo doskonalić swe 

umiejętności w zakresie IT? 

• Co stanowi dla Państwa największą barierę w rozwijaniu tych kompetencji? 

Większość rozmówców uważa, że bardzo ważne jest rozwijanie kompetencji 

informacyjno- komunikacyjnych przez nauczycieli religii. Uzasadniano to tym, iż 

obecni nauczyciele mają do czynienia z e- pokoleniem, często określanym mianem 

„cyfrowych tubylców”. Dzięki zdobytym kompetencjom w zakresie IT, nauczyciel 
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religii nie tylko może poprowadzić w atrakcyjny sposób zajęcia, ale przede 

wszystkim nawiązać relacje z tymi, którzy są zagubieni, osamotnieni, żyjący 

w  wirtualnym świecie, będący z dala od Kościoła. Poza tym, według osób 

uczestniczących w  wywiadzie,  nauczyciel religii dzięki nowym technologiom 

przenika do świata ucznia, poznaje jego potrzeby, uczy się na nowo dialogu. Bardzo 

często katecheci dzielili się swoim doświadczeniem pracy z uczniem na lekcji religii 

z wykorzystaniem IT; mówili o reakcjach uczniów, sukcesach dydaktycznych. 

Niesamowitym doświadczeniem było świadectwo katechetki, która dzięki 

wykorzystywaniu IT i znajomości pozytywnych i negatywnych aspektów 

wykorzystywania tych technologii, zauważyła, iż jeden z uczniów ma poważne 

problemy. Szybka reakcja i  duchowe wsparcie przyczyniły się do sprowadzenia tego 

młodego człowieka na dobrą drogę.  

 Nauczyciele biorący udział w wywiadzie najczęściej mówili o szkoleniach 

komputerowych organizowanych przez nauczycieli informatyki w szkołach, 

w  których na co dzień pracują. Niektórzy podawali jako przykład doskonalenia 

zawodowego kursy organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w  Poznaniu czy też wybrane studia podyplomowe z informatyki. Znaczna część 

nauczycieli przyznała otwarcie, że uczy się samodzielnie. Co ciekawe, ten fakt został 

potwierdzony także podczas ankiety skierowanej do 464 nauczycieli religii 

Archidiecezji Poznańskiej. (około 29% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że „jest 

samoukiem”). 

 Trzecie pytanie dotyczyło barier. Najczęściej nauczyciele wymieniali: brak 

wystarczająco odpowiedniego czasu na udział w szkoleniach z wykorzystywania IT, 

ograniczenia finansowe związane z opłaceniem kursów. Niestety, wielu 

respondentów narzekało również na brak profesjonalnego wyposażenia szkół, a w 

sposób szczególny sal do nauczania przedmiotu religii. Wśród barier hamujących 

rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczyciele religii wyróżnili 

także brak wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju. 
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2. Nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane 

podczas lekcji religii 

Dostrzegając rolę i szansę stosowania nowoczesnych technologii 

informacyjnych podczas lekcji religii 98,9% uczestniczących w badaniach, tj. 459 

nauczycieli korzysta z narzędzi medialnych jako wsparcie działań katechetycznych. 

Natomiast pięcioro nauczycieli religii, co stanowi 1,1 %  nie korzysta z IT podczas 

lekcji religii. Dane prezentuje tabela 5.11 oraz eksponuje wykres kolumnowy 5.3. 

Tabela 5.11 Korzystanie z narzędzi IT jako wsparcia działań katechetycznych. 

CZY KORZYSTA PANI/PAN Z  NARZĘDZI IT  

JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ 

KATECHETYCZNYCH? 

LICZBA 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

459 98,9 % 

 

NIE 

 

5 1,1 % 

 

Wykres kolumnowy 5.3 Czy korzysta Pani/Pan z narzędzi medialnych jako wsparcie działań 
katechetycznych? 
 

 

  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że deklaracje korzystania z narzędzi 

multimedialnych składa 100% uczestniczących w badaniu nauczycieli w wieku poniżej 

9
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%
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,1

0
%
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TAK NIE
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30. Najrzadziej korzystają z tych narzędzi nauczyciele w wieku od 51 do 60 lat – 12,9%. 

Szczegółowe dane zawiera tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 Wykorzystywanie narzędzi IT a wiek nauczyciela religii. 

CZY KORZYSTA 

PANI/PAN                

Z  NARZĘDZI 

MULTIMEDIALNYCH 

JAKO WSPARCIE 

DZIAŁAŃ 

KATECHETYCZNYCH? 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

  

W
 W

IE
K

U
  

P
O

N
IŻ

E
J

 3
0
 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

  

W
 W

IE
K

U
  

3
0

-4
0
 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

  

W
 W

IE
K

U
  

4
1

-5
0
 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

  

W
 W

IE
K

U
  

5
1

-6
0
 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

  

W
 W

IE
K

U
 P

O
W

Y
Ż

E
J

 

6
0
 

 

TAK 

 

49 

100% 

21 

15,9% 

26 

13,7% 

11 

12,9% 

2 

25% 

 

NIE 

 

0 111 

84,1% 

164 

86,3% 

74 

87,1% 

6 

75% 

 

Nauczyciele religii korzystają z różnych narzędzi. Aż 49,1 % uczestniczących 

w badaniach, co stanowi 228 osób systematycznie korzysta z  narzędzi IT 

na  lekcjach religii, a 31,9 %, co stanowi 148 osób często korzysta z  internetu na 

lekcjach religii. Rzadziej nauczyciele wykorzystują radio, video i  kamerę. 56,5% 

uczestniczących w  badaniach, co stanowi 262 nauczycieli nie korzysta z radio 

podczas zajęć, 38,6 % -179 nauczycieli nie proponuje uczniom oglądania filmów 

video, a 68, 8 % tj. 319 osób nie wykorzystuje kamery w celu nagrywania filmików 

edukacyjnych o tematyce religijnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż około 91,6% 

tj. 425 nauczycieli religii korzysta systematycznie lub często z komputera. Tylko trzy 

osoby, co stanowi 0,6 % nie używa komputera. Szczegółowe dane przedstawia tabela  

5.13 oraz wykres kolumnowy 5.4. 
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Tabela 5.13  Częstotliwość korzystania z narzędzi IT podczas lekcji religii. 

JAK CZĘSTO 

KORZYSTA 

PANI/PAN 

Z  NARZĘDZI IT 

PODCZAS LEKCJI 

RELIGII? 

 

 

SYSTEMATYCZNIE 

 

 

CZĘSTO 

 

 

SPORADYCZNIE 

 

 

WCALE 

INTERNET 228 (49,1 %) 148 (31,9 %) 75 (16,2 %) 12 (2,6 %) 

RADIO 25 (5,4 %) 30 (6,5 %) 87 (18,8 %) 262 (56,5 %) 

VIDEO 25 (5,4 %) 95 (20,5 %) 101 (21,8 %) 179 (38,6 %) 

KAMERA 14 (3,0 %) 11 (2,4 %) 52 (11,2 %) 319 (68,8 %) 

ODTWARZACZ 

CD/DVD 

92 (19,8 %) 173 (37,3 %) 104 (22,4 %) 37 (8,0 %) 

KOMPUTER 309 (66,6 %) 116 (25 %) 35 (7,5 %) 3 (0,6 %) 

 

Wykres kolumnowy 5.4 Jak często korzysta Pani/Pan z następujących narzędzi medialnych 
na lekcjach religii? 

 

 

Aż  95,9% tj. 444 nauczycieli korzysta z komputera do działań 

dydaktycznych. Tylko 19 nauczycieli, co stanowi 4,1% nie korzysta z komputera 
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podczas lekcji religii. Dane umieszczone są w tabeli 5.14 a wykres kolumnowy 

obrazuje stopień wykorzystywania komputera przez nauczycieli na lekcjach religii.  

 

Tabela 5.14. Korzystanie z komputera do działań dydaktycznych. 

CZY KORZYSTA PANI/PAN                

Z  KOMPUTERA DO DZIAŁAŃ 

DYDAKTYCZNYCH? 

LICZBA UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

444 95,9 % 

 

NIE 

 

19 4,1 % 

 

Wykres kolumnowy 5.5  Czy korzysta Pani/Pan z komputera do działań dydaktycznych? 

 

  

Warto zaznaczyć, że zarówno nauczyciele pracujący na wsi (95,9%), 

nauczyciele pracujący w szkołach znajdujących się w miejscowościach do 10 tysięcy 

(96%) oraz pracujący w miejscowościach powyżej 100 tysięcy mieszkańców 

(95,8%) korzystają z komputera do działań dydaktycznych. 
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Tabela 5.15 Wykorzystywanie komputera do działań dydaktycznych a miejsce zatrudnienia 
nauczyciela religii. 

CZY KORZYSTA 

PANI/PAN 

Z  KOMPUTERA DO 

DZIAŁAŃ 

DYDAKTYCZNYCH? 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

 

P
R

A
C

U
J

Ą
C

Y
  

N
A

 W
S

I 

N
A

U
C

Z
Y

C
IE

L
E

 

P
R
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U
J
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C

Y
  

W
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I 
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E
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Y

S
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TAK 

 

47 

95,9% 

95 

96% 

132 

93,6% 

68 

95,8% 

 

NIE 

 

2 

4,1% 

4 

4% 

9 

6,4% 

3 

4,2% 

 

Nauczyciele w procesie edukacyjnym wykorzystują różne narzędzia. 

Nauczyciele religii podczas lekcji najczęściej korzystają z  komputera 

do  prezentowania obrazu, filmu, odtwarzania dźwięku oraz wyszukiwania 

informacji w internecie.  83,4%, tj. 389 nauczycieli systematycznie lub często 

wykorzystuje komputer do pracy z obrazem, 75,8 % -351 osób systematycznie lub 

często stosuje metodę pracy z filmem a 75,2 % tj. 349 nauczycieli religii 

uczestniczących w badaniu korzysta z komputera w celu odtwarzania dźwięku na 

lekcji religii. 404 nauczycieli religii, co stanowi 87,2 % twierdzi, iż systematycznie 

lub często wykorzystuje komputer do przygotowania i wydrukowania materiałów 

dydaktycznych. Warto zwrócić uwagę, że tylko 27,2% tj. 126 osób  systematycznie 

wykorzystuje komputer do pracy z tablicą interaktywną w celu wykonania ćwiczeń 

interaktywnych a 90 nauczycieli, co stanowi 19,4 % często wykorzystuje ćwiczenia 

interaktywne na lekcji religii. Dane prezentuje tabela 5.16. 
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Tabela 5.16  Częstotliwość korzystania z komputera. 

JAK CZĘSTO 

KORZYSTA 

PANI/PAN 

Z  KOMPUTERA DO 

NASTĘPUJĄCYCH 

ZADAŃ? 

 

SYSTEMATYCZNIE 

 

 

CZĘSTO 

 

 

SPORADYCZNIE 

 

 

WCALE 

 

PREZENTOWANIE 

OBRAZU 

229 (49,5 %) 157 (33,9 %) 68 (14,7 %) 8 (1,7 %) 

PREZENTOWANIE 

FILMU 

173 (37,4 %) 178 (38,4 %) 108 (23,3 %) 4 (0,9 %) 

ODTWARZANIE 

DŹWIĘKU 

188 (40,6 %) 161 (34,8 %) 95 (20,5 %) 15 (3,2 %) 

ĆWICZENIA 

INTERAKTYWNE 

126 (27,2 %) 90 (19,4 %) 150 (32,4 %) 94 (20,3 %) 

WYSZUKIWANIE 

INFORMACJI     

W INTERNECIE 

219 (47,3 %) 164 (35,4 %) 64 (13,8 %) 12 (2,6 %) 

ORGANIZACJA 

PRACY 

203 (43,8 %) 101 (21,8 %) 85 (18,4 %) 68 (14,7 %) 

DRUKOWANIE 272 (58,7 %) 132 (28,5 %) 44 (9,5 %) 11 (2,4 %) 

 

96,9% uczestniczących w badaniach, tj. 432 nauczycieli religii  korzysta 

z  programów komputerowych i multimedialnych, a jedynie 3,1% tj. 14 osób nie 

korzysta z żadnych programów multimedialnych. Jako najczęstszy powód braku 

wykorzystywania programów multimedialnych podczas lekcji religii, nauczyciele 

religii deklarują brak znajomości odpowiednich programów multimedialnych 

i  komputerowych, brak odpowiednich programów multimedialnych do nauczania 

religii czy też brak umiejętności posługiwania się programami multimedialnymi. 

W  uzasadnieniu podano także stwierdzenie, że w związku z nauczaniem religii 

w  przedszkolu, nauczyciel nie dostrzega potrzeby wykorzystywania tych 

programów. Otrzymane dane ilustruje tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 Korzystanie z programów komputerowych i multimedialnych. 

CZY KORZYSTA PANI/PAN Z PROGRAMÓW 

KOMPUTEROWYCH I MULTIMEDIALNYCH? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

431 96,9 % 

 

NIE  - PROSZĘ PODAĆ POWÓD 

 

14 3,1 % 

 

Należy zauważyć, że 28,9% tj. 134 nauczycieli systematycznie korzysta 

z  Pisma Świętego w wersji elektronicznej a 26,5% tj. 123 nauczycieli często. 

Natomiast  60,1% tj. 279 nauczycieli religii systematycznie lub często korzysta 

z  programów multimedialnych o tematyce religijnej a około 78,9% tj. 366 

nauczycieli religii systematycznie lub często  wykorzystuje w swej pracy programy 

komputerowe takie jak na przykład: Word, Publisher, Power Point. Poniższa tabela 

5.17 oraz wykres kolumnowy ukazuje szczegółowo stopień wykorzystywania 

programów multimedialnych i komputerowych.  

 

Tabela 5.18 Częstotliwość korzystania z programów komputerowych i multimedialnych. 

JAK CZĘSTO 

WYKORZYSTUJE 

PANI/PAN 

NA  LEKCJACH 

RELIGII 

NASTĘPUJĄCE 

PROGRAMY 

KOMPUTEROWE I 

MULTIMEDIALNE? 

 

 

SYSTEMATYCZNIE 

 

 

CZĘSTO 

 

 

SPORADYCZNIE 

 

 

WCALE 

PISMO ŚWIĘTE 

W  WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ 

134 (28,9 %) 123 (26,5 %) 132 (28,4 %) 69 (14,9 %) 

ENCYKLOPEDIE 

MULTIMEDIALNE 

46 (9,9 %) 109 (23,5 %) 170 (36,6 %) 88 (19,0 %) 
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PROGRAMY 

MULTIMEDIALNE 

O  TEMATYCE 

RELIGIJNEJ 

112 (24,1 %) 167 (36,0 %) 130 (28,0 %) 45 (9,7 %) 

SŁOWNIKI 

MULTIMEDIALNE 

NP.: 

MULTIMEDIALNY 

SŁOWNIK BIBLIJNY 

36 (7,8 %) 75 (16,2 %) 176 (37,9 %) 119 (25,6 %) 

PAKIET OFFICE NP.: 

WORD, POWER 

POINT, PUBLISHER 

223 (48,1 %) 143 (30,8 %) 52 (11,2 %) 38 (8,2 %) 

INNE (JAKIE?) 4 (0,9 %) 2 (0,4 %) 1 (0,2 %) 52 (11,2 %) 

 

Wykres kolumnowy 5.6 Jak często wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii następujące 
programy komputerowe i multimedialne? 
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Nauczyciele wyrażali swoje opinie na temat wpływu programów 

multimedialnych na uatrakcyjnienie lekcji religii, przyswajania wiedzy przez 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Ponad 93% ankietowanych zdecydowanie uważa, że programy multimedialne 

uatrakcyjniają lekcje religii. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem tylko jedna osoba, 

co stanowi 0,2%. 86,2% tj.399 uczestniczących w badaniu nauczycieli religii 

zdecydowanie się zgadza  lub raczej się zgadza z opinią, iż dzięki stosowaniu 

technologii informacyjnej na katechezie uczniowie ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi łatwiej przyswajają wiedzę. 78,4% tj. 363 nauczycieli  uważa, że 

muzyka refleksyjna wprowadza uczniów do modlitwy. Jedynie 3,7% tj. 17 osób 

raczej lub zdecydowanie się nie zgadza z tym stwierdzeniem. Szczegółowe dane 

eksponuje tabela 5.19. 

 

Tabela 5.19  Opinie nauczycieli religii na temat wykorzystania IT na lekcjach religii. 

NA ILE ZGADZA SIĘ 

PANI/PAN Z 

NASTĘPUJĄCYMI 

TWIERDZENIAMI? 

 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 

 

 

RACZEJ SIĘ 

ZGADZAM 

 

 

NIE POTRAFIĘ 

POWIEDZIEĆ 

 

 

RACZEJ SIĘ 

NIE 

ZGADZAM 

 

 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE ZGADZAM 

 

PROGRAMY 

MULTIMEDIALNE 

UATRAKCYJNIAJĄ 

LEKCJE RELIGII. 

318 (68,7 %) 113 (24,4 %) 26 (5,6 %) 3 (0,6 %) 1 (0,2 %) 

DZIĘKI 

STOSOWANIU 

TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ NA 

KATECHEZIE 

UCZNIOWIE ZE 

SPECYFICZNYMI 

POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

ŁATWIEJ 

PRZYSWAJAJĄ 

WIEDZĘ. 

256 (55,3 %) 143 (30,9 %) 54 (11,7 %) 4 (0,9 %) 0 

MUZYKA 

REFLEKSYJNA 

WPROWADZA 

UCZNIÓW DO 

MODLITWY. 

226 (48,8 %) 137 (29,6 %) 69 (14,9 %) 10 (2,2 %) 7 (1,5 %) 
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Obok wspomnianych wyżej programów multimedialnych istnieje 

do  dyspozycji nauczyciela religii multibook. Proponuje je Wydawnictwo Święty 

Wojciech.  48,1% tj. 223 nauczycieli religii twierdzi, że korzysta z multibooka 

do  religii Wydawnictwa Święty Wojciech.  Aż 31,7% tj. 147 nauczycieli nigdy nie 

korzystało z multibooka, ale chętnie się zapozna. 8% tj. 37 nauczycieli religii nie 

planuje korzystać z multibooka Wydawnictwa Święty Wojciech. 22 osoby, 

co  stanowi 4,7%, deklarują, że nie wiedzą nic o istnieniu takiego podręcznika. 

Uzyskane dane wyeksponowane są w tabeli 5.20. 

 

Tabela 5.20 Korzystanie z multibooka do religii Wydawnictwa Święty Wojciech. 

CZY KORZYSTAŁA PANI/PAN KIEDYKOLWIEK 

Z  MULTIBOOKA DO RELIGII WYDAWNICTWA 

ŚWIĘTY WOJCIECH? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK I ZROBIŁ NA MNIE DOBRE WRAŻENIE 

 

223 48,1 % 

 

TAK I ZROBIŁ NA MNIE ZŁE WRAŻENIE 

 

36 7,8 % 

 

NIE, ALE CHĘTNIE SIĘ ZAPOZNAM 

 

147 31,7 % 

 

NIE I NIE PLANUJĘ 

 

37 8,0 % 

 

NIE WIEM O ISTNIENIU TAKIEGO PODRĘCZNIKA 

 

22 4,7 % 

 

Z korzystających z multibooków 60,7% tj. 281 nauczycieli religii raczej lub 

zdecydowanie się zgadza z twierdzeniem, że multibook  daje wsparcie działań 

dydaktycznych. 34,6% tj. 160 osób nie potrafi powiedzieć czy zgadza się z tym 

twierdzeniem. 32,4% nauczycieli religii uważa, że multibook to samodzielny środek 

dydaktyczny realizujący koncepcję kształcenia multimedialnego (wyłącznie 

w  formie komputerowej). Z twierdzeniem: „Multibook to środek dydaktyczny ściśle 

powiązany z podręcznikiem tradycyjnym” zdecydowanie się zgadza 20,1% tj. 93 

nauczycieli i  raczej się zgadza 21,4% tj. 99 osób. Ze zdaniem: „W nauczaniu religii 

długo jeszcze nie będzie miejsca dla tego typu środków” zdecydowanie się nie 

zgadza 33,7% tj. 156 nauczycieli i raczej się nie zgadza 18,4% tj. 85 nauczycieli 

religii. Tabela 5.21 ilustruje uzyskane dane. 
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Tabela  5.21 Opinie nauczycieli religii dotyczące multibooka Wydawnictwa Święty Wojciech. 

CZY ZGADZA SIĘ 

PANI/PAN Z 

NASTĘPUJĄCYMI 

TWIERDZENIAMI 

DOTYCZĄCYMI 

MULTIBOOKA 

WYDAWNICTWA 

ŚWIĘTY 

WOJCIECH? 

 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 

 

 

RACZEJ 

SIĘ 

ZGADZAM 

 

 

NIE 

POTRAFIĘ 

POWIEDZIEĆ 

 

 

RACZEJ 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 

 

 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 

 

MULTIBOOK DAJE 

WSPARCIE DZIAŁAŃ 

DYDAKTYCZNYCH 

(STANOWI POMOC 

DYDAKTYCZNĄ - 

WYMAGANE 

ŹRÓDŁO 

MULTIMEDIALNYCH 

MATERIAŁÓW). 

187 (40,4 %) 94 (20,3 %) 160 (34,6 %) 19 (4,1 %) 3 (0,6 %) 

MULTIBOOK TO 

SAMODZIELNY 

ŚRODEK 

DYDAKTYCZNY 

REALIZUJĄCY 

KONCEPCJĘ 

KSZTAŁCENIA 

MULTIMEDIALNEGO 

(WYŁĄCZNIE W 

FORMIE 

KOMPUTEROWEJ). 

55 (11,9 %) 95 (20,5 %) 195 (42,1 %) 33 (7,1 %) 24 (5,2 %) 

MULTIBOOK TO 

ŚRODEK 

DYDAKTYCZNY 

ŚCIŚLE POWIĄZANY 

Z PODRĘCZNIKIEM 

TRADYCYJNYM. 

93 (20,1 %) 99 (21,4 %) 177 (38,2 %) 28 (6,0 %) 6 (1,3 %) 

W NAUCZANIU 

RELIGII DŁUGO 

JESZCZE NIE BĘDZIE 

MIEJSCA DLA TEGO 

TYPU ŚRODKÓW. 

21 (4,5 %) 22 (4,8 %) 136 (29,4 %) 85 (18,4 %) 156 (33,7 %) 
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Jak wspomniano, środkiem wspierającym proces dydaktyczny na lekcji religii 

może być internet. Z tego środka korzysta 92,2% uczestniczących w badaniu 

nauczycieli religii tj. 428 osób. 29 nauczycieli, co stanowi 6,3% twierdzi, że ma 

trudności z dostępem do internetu. Dodatkowo dwie osoby twierdzą, że internet nie 

jest im do pracy potrzebny. Natomiast troje ankietowanych, co stanowi 0,6% 

deklaruje, że korzysta z internetu tylko w celach prywatnych. Dane prezentuje tabela 

5.22. 

 

Tabela 5.22 Korzystanie z internetu przez nauczycieli religii w celu wsparcia działań 
dydaktycznych.  

CZY KORZYSTA PANI/PAN Z INTERNETU DLA 

WSPIERANIA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

428 92,2 % 

 

NIE 

 

2 0,4 % 

 

CHCIAŁBYM/ABYM, ALE MAM TRUDNOŚCI Z DOSTĘPEM 

 

29 6,3 % 

 

INTERNET NIE JEST MI POTRZEBNY 

 

2 0,4 % 

 

KORZYSTAM Z INTERNETU WYŁĄCZNIE DO CELÓW 

PRYWATNYCH 

 

3 0,6 % 

   

Zdecydowana większość tj. 93,8% - 435 nauczycieli religii uważa, iż jedną 

z  głównych funkcji internetu jest wyszukiwanie informacji, a 90,1% czyli 418 

nauczycieli religii wykorzystuje internet do poszukiwania materiałów 

dydaktycznych. Natomiast 322 osoby, co stanowi 69,4% raczej zgadza się  lub 

zdecydowanie zgadza  się ze stwierdzeniem, że funkcją internetu jest e-learning. Aż 

25,9% tj. 120 nauczycieli religii nie potrafi powiedzieć, czy internet jako e- learning 

to główna funkcja internetu. Omawiane dane zawarte są w tabeli 5.23. 
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Tabela 5.23 Opinie nauczycieli religii na temat głównych funkcji internetu. 

GŁÓWNE FUNKCJE 

INTERNETU TO ... 
 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 

 

 

RACZEJ 

SIĘ 

ZGADZAM 

 

 

NIE 

POTRAFIĘ 

POWIEDZIEĆ 

 

 

RACZEJ 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 

 

 

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 

 

WYSZUKIWANIE 

INFORMACJI 

309 (66,6 %) 126 (27,2 %) 19 (4,1 %) 8 (1,7 %) 1 (0,2 %) 

POSZUKIWANIE 

MATERIAŁÓW 

DYDAKTYCZNYCH 

261 (56,3 %) 157 (33,8 %) 32 (6,9 %) 6 (1,3 %) 0 

INTERNET JAKO            

E-LEARNING 

200 (43,1 %) 122 (26,3 %) 120 (25,9 %) 7 (1,5 %) 1 (0,2 %) 

 

Większość szkół podstawowych posiada pracownie komputerowe. Można 

zauważyć, iż istnieje możliwość wykorzystywania ich przez nauczycieli religii. 

41,8% tj. 194 nauczycieli religii nie korzysta w szkole z pracowni komputerowej. 

270 nauczycieli, co stanowi 58,2% prowadzi lekcje religii w pracowni 

komputerowej  i  korzysta z dostępu do internetu.  Dane eksponuje tabela 5.24. 

 

Tabela 5.24  Korzystanie z pracowni komputerowej. 

CZY W SZKOLE KORZYSTA PANI/PAN 

Z  PRACOWNI KOMPUTEROWEJ? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

  NIE 

 

194 41,8 % 

 

TAK 

 

270 58,2 % 

 

 Najczęściej korzystają z pracowni komputerowej nauczyciele religii 

pracujący na wsi  (73% uczestniczących w badaniu nauczycieli), a najrzadziej  

nauczyciele pracujący w miejscowościach powyżej 100 tysięcy mieszkańców (33,8% 

uczestniczących w badaniu nauczycieli). Szczegółowe dane przedstawia tabela 5.25. 
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Tabela 5.25 Korzystanie z pracowni komputerowej a miejsce zatrudnienia nauczyciela religii. 

CZY W SZKOLE 

KORZYSTA PANI/PAN Z 

PRACOWNI 

KOMPUTEROWEJ? 
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TAK 111 

73% 

57 

57,6% 

78 

54,9% 

24 

33,8% 

NIE 41 

27% 

42 

42,4% 

64 

45,1% 

47 

66,2% 

 

Obok pracowni komputerowych szkoły wyposażone są także w tablice 

interaktywne. Często z nich korzysta podczas lekcji religii 199 osób tj.42,9% 

uczestniczących w badaniu nauczycieli. Natomiast sporadycznie czyni to aż 33,2% 

badanych, tj. 154 osób. 39 nauczycieli religii, co stanowi 8.4% twierdzi „w mojej 

szkole nie ma tablicy interaktywnej”. 72 nauczycieli, co stanowi 15,5% deklaruje, że 

nie korzysta z tablicy interaktywnej. Niestety żadna z tych osób nie uzasadnia swojej 

wypowiedzi. Otrzymane dane ilustruje tabela 5.26. 

 

Tabela 5.26  Korzystanie z tablicy interaktywnej. 

CZY W SZKOLE KORZYSTA PANI/PAN 

Z  TABLICY INTERAKTYWNEJ? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK, CZĘSTO 

 

199 42,9 % 

 

SPORADYCZNIE 

 

154 33,2 % 

 

NIE (PROSZĘ PODAĆ POWÓD) 

 

72 15,5 % 

 

W MOJEJ SZKOLE NIE MA TABLICY 

INTERAKTYWNEJ 

 

39 8,4 % 
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Natomiast jeśli chodzi o tworzenie przez nauczycieli religii zadań na lekcje 

religii z wykorzystaniem oprogramowania do tablic interaktywnych należy 

zaznaczyć, iż tylko 104 nauczycieli, co stanowi 22,4% uczestniczących w badaniu 

nauczycieli religii często tworzy samodzielnie zadania do wykorzystania z tablicą 

interaktywną np.typu Smart czy Interwrite. 38.8% tj. 180 osób sporadycznie 

wykonuje pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem oprogramowania, natomiast aż 

38,8% tj. 180 nauczycieli religii nie przygotowuje samodzielnie zadań na lekcje 

religii do pracy z  tablicą interaktywną. Uzyskane dane eksponuje tabela 5.27. 

 

Tabela 5.27 Samodzielne tworzenie zadań na lekcję religii z wykorzystaniem 
oprogramowani do tablic interaktywnych. 

CZY TWORZY PANI/PAN SAMODZIELNIE 

ZADANIA NA LEKCJĘ RELIGII 

WYKORZYSTUJĄC OPROGRAMOWANIA 

DO TABLIC INTERAKTYWNYCH NP. TYPU 

INTERWRITE, SMART? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK, CZĘSTO 

 

104 22,4 % 

 

SPORADYCZNIE 

 

180 38,8 % 

 

NIE (PROSZĘ WSKAZAĆ POWÓD) 

 

180 38,8 % 

 

 

Narzędzia, które często wykorzystują nauczyciele religii na lekcjach religii 

oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych to filmiki religijne na Youtube (90,5% tj. 419 

nauczycieli religii), nagrania MP3 (76,2% tj. 353 nauczycieli religii) oraz blogi 

o  tematyce katechetycznej (50,5% tj.234 nauczycieli religii). 119 osób tj. 25,7% 

uczestniczących w badaniu pracuje metodą Webquestu. Uzyskane dane opisuje 

poniższa tabela oraz eksponuje wykres kolumnowy. 
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Tabela 5.28 Wykorzystywanie narzędzi IT na lekcjach religii. 

JAKIE NARZĘDZIA IT WYKORZYSTUJE 

PANI/PAN NA LEKCJACH RELIGII 

I  ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

WEBQUEST 

 

119 25,7 % 

 

BLOGI O TEMATYCE KATECHETYCZNEJ 

 

234 50,5 % 

 

FILMIKI RELIGIJNE NA YOUTUBE 

 

419 90,5 % 

 

NAGRANIA MP3 

 

353 76,2 % 

 

INNE, JAKIE? 

 

33 7,1 % 

 
Wykres kolumnowy 5.7 Jakie narzędzia IT wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii 
i  zajęciach pozalekcyjnych? 

 

 

 Dodatkowo nauczyciele religii wymieniają gry dydaktyczne, multibooki, 

filmy o tematyce biblijnej oraz autorskie krótkie filmy o tematyce religijnej. 

Obok prezentacji narzędzi IT wykorzystywanych przez nauczycieli religii, 

ważne jest skierowanie uwagi na korzyści jakie dostrzegają sami nauczyciele religii 

stosując w swej pracy nowe technologie. 

 86,8% tj. 401 osób wskazuje na atrakcyjność zajęć, dla 283 nauczycieli 

religii, co stanowi 61,3% jednym z ważniejszych celów korzystania z IT są nowe 
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źródła ewangelizacji. 239 nauczycieli, co stanowi 51,7% uważa, że nowoczesne 

technologie wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji religii służą między 

innymi dostosowaniu do indywidualnych potrzeb ucznia, a 248 – co stanowi 53,7% 

twierdzi, że wprowadzają one innowacyjność do nauczania religii. Według siedmiu 

nauczycieli, co stanowi 1,5% korzystanie z IT na lekcjach religii przyczynia się 

do  dotarcia do  większej liczby uczniów poprzez pogłębienie tematyki zajęć, 

wyszukanie obrazów, filmów, informacji. Dla niektórych nauczycieli religii ważne 

jest też pokazanie uczniom wartościowych treści w internecie. Jedna osoba wskazuje 

również na fakt, iż wykorzystywanie IT na lekcjach religii jest „rekompensatą braku 

podręczników”. Ilościowy i procentowy układ odpowiedzi eksponuje tabela 5.29 

i wykres kolumnowy. 

 

Tabela 5.29  Celowość korzystania z IT na lekcji religii. 

W JAKIM CELU NAJCZĘŚCIEJ PANI/PAN KORZYSTA 

Z  IT NA LEKCJI RELIGII? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ 

 

401 86,8 % 

 

INNOWACYJNOŚĆ 

 

248 53,7 % 

 

DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

UCZNIA 

 

239 51,7 % 

 

NOWE ŹRÓDŁA EWANGELIZACJI 

 

283 61,3 % 

 

INNE JAKIE? 

 

7 1,5 % 
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Wykres kolumnowy 5.8 W jakim celu najczęściej Pani/Pan korzysta z IT na katechezie? 

  

Nauczyciele religii wskazują także na  główne przeszkody wprowadzania IT 

na lekcjach religii. 32,8% uczestniczących w badaniu wskazuje na słabe kompetencje 

nauczycieli w zakresie IT, a aż 50,5% zwraca uwagę na fakt, iż główną przyczyną 

jest brak odpowiedniego sprzętu w szkole. 208 nauczycieli, co stanowi 44,9 % 

uważa, że problemem jest brak dostępu do sprzętu IT. 9 osób tj.1,9% twierdzi, że 

lekcje religii nie wymagają stosowania metod kształcenia multimedialnego. 

15  nauczycieli, co stanowi 3,2% podaje następujące przeszkody291: 

 
„potrzeba żywej relacji na lekcji 

 
brak wyposażenia sali do religii 

 
mało atrakcyjna oferta Wydawnictwa Święty Wojciech 

 
multibooki działają tylko na 4 komputerach, później płytę można wyrzucić 

 
brak dostępu do sal ze sprzętem IT 

 
ograniczenia jakie nakłada wydawnictwo 

 
słabe łącza internetowe 

 
brak własnej sali 

 
brak dobrej sieć WI-FI 

 
brak czasu na przygotowanie materiałów 

 
291 Zachowano oryginalny zapis. 
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brak tablicy interaktywnej 

 
w porównaniu z innymi przedmiotami mało źródeł 

 
zepsuty sprzęt 

 
niechęć katechetów (większości nauczycieli)  do nowości technicznych, do uczenia się obsługi 

urządzeń” 

Uzyskane dane przedstawia tabela 5.30. 

Tabela 5.30 Główne przeszkody wprowadzania metod kształcenia multimedialnego 
w  przestrzeń nauczania katechetycznego. 

CO PANI/PANA ZDANIEM JEST GŁÓWNĄ PRZESZKODĄ WE 

WPROWADZANIU METOD KSZTAŁCENIA 

MULTIMEDIALNEGO W  PRZESTRZEŃ NAUCZANIA 

KATECHETYCZNEGO? 

LICZBA                     

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

NIE MA ŻADNYCH PRZESZKÓD 

 

167 36,1 % 

 

SŁABE KOMPETENCJE KOMPUTEROWE 

NAUCZYCIELI 

 

152 32,8 % 

 

BRAK SPRZĘTU 

 

234 50,5 % 

 

BRAK DOSTĘPU DO SPRZĘTU W SZKOLE 

 

208 44,9 % 

 

RELIGIA NIE WYMAGA STOSOWANIA METOD 

KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO 

 

9 1,9 % 

 

INNE PROSZĘ WSKAZAĆ JAKIE? 

 

15 3,2 % 

 

 

191 nauczycieli, co stanowi 41,2% uczestniczących w badaniu nauczycieli 

religii zna metodę Webquestu, natomiast aż 58,8% tj. 273 nauczycieli jej nie zna. 

Uzyskane dane prezentuje tabela 5.31. 
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Tabela 5.31 Znajomość metody Webquestu. 

CZY ZNA PANI/PAN METODĘ WEBQUESTU? LICZBA                                            

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

TAK 

 

191 41,2 % 

 

NIE 

 

273 58,8 % 

 

Zróżnicowana jest ocena możliwości wykorzystania Webquestu 

na  prowadzonej przez siebie lekcji religii. Z 464 nauczycieli religii odpowiada 

zaledwie 170 nauczycieli. 32 osoby oceniają możliwość pracy metodą Webquestu 

w  skali od 0  do 10, na 10; 26 nauczycieli religii na 9, a 19 ocenia na 7 i 8 punktów. 

Dane eksponuje wykres kolumnowy. 

 

Wykres kolumnowy 5.9 Możliwość wykorzystania Webquestu na lekcji religii. 

 

Jak wspomniano, celem lepszego doprecyzowania wyników badań 

dotyczących wykorzystywania nowych technologii na lekcjach religii, 

przeprowadzono obserwację zajęć z przedmiotu religia.  Objęto nią pięciu 

nauczycieli, którzy w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” prowadzili 

zajęcia otwarte z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zastosowano arkusz 
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obserwacyjny, który został skonstruowany na potrzeby powyższej pracy i stanowił 

trzecie narzędzie badawcze. Arkusz składał się z dwóch części: ogólnej 

i  szczegółowej. W części ogólnej zawarte zostały informacje podstawowe dotyczące 

obserwowanej lekcji: temat lekcji, klasa, liczba uczniów. Natomiast w  części 

szczegółowej dodano zagadnienia związane z wykorzystaniem IT podczas lekcji, 

stopniem zaangażowania uczniów i realizacją założonych celów: ogólnego 

i  szczegółowych. Podczas sporządzania notatki poobserwacyjnej wykorzystano 

metodę SWOT.  

W wyniku przeprowadzonych obserwacji zauważono, że nauczyciele religii, 

prowadzący lekcje posiadają kompetencje informacyjne, z wielką umiejętnością 

stosują i wykorzystują narzędzia IT na lekcji religii, zachowując jednocześnie 

zarówno odpowiednie proporcje jak i nadrzędny cel katechezy. U  wszystkich 

nauczycieli zaobserwowano zrealizowanie założonych celów lekcji, prawidłowe 

wskazanie treści z podstawy programowej, realizowanych podczas zajęć oraz 

zastosowanie nowoczesnych technologii w celu aktywizacji uczniów i  pogłębienia 

ich wiedzy religijnej. Uczniowie mieli świadomość, że uczestniczą w lekcji religii, 

a  nie informatyki. Zadbano o duchowy aspekt lekcji religii. Podczas obserwacji 

zajęć nie zauważono – jest to ocena subiektywna - „przerostu formy nad treścią”. 

Nauczyciele z umiarem stosują metody i formy pracy z IT. Podczas lekcji otwartych 

zaprezentowano następujące aplikacje i narzędzia IT: learningapps, kahoot, QR, 

prezi, filmiki youtube. Można było zauważyć u uczniów łatwość posługiwania się 

tymi narzędziami oraz zwiększoną uwagę podczas realizowanego tematu lekcji. 

W  notatkach poobserwacyjnych dokonano szczegółowej analizy w  oparciu 

o  medotę SWOT. Mocną stroną dla nauczyciela i ucznia jest wykorzystanie 

nowoczesnych technologii podczas lekcji religii. W jednym przypadku słabą stroną 

był brak dostępu do internetu podczas realizacji zadań w  czasie lekcji. Według 

obserwatora – subiektywna opinia – szansą dla nauczyciela i ucznia na pogłębienie 

wiedzy religijnej jest umiejętne wykorzystywanie narzędzi IT, natomiast 

zagrożeniem – brak wcześniejszego zapoznania się z treściami teologicznymi 

umieszczonymi na różnych portalach i  niedostosowanie do możliwości i poziomu 

intelektualnego ucznia. 
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3. Szanse i zagrożenia nowych technologii na lekcjach religii 

 

Nauczyciele religii dostrzegają w nowych technologiach ogromne szanse, 

ale  także wskazują na zagrożenia, które mogą osłabić katechizację dzieci 

i  młodzieży. 85,3% nauczycieli religii uważa, że nowoczesne technologie mogą być 

pomocne w  posłudze katechetycznej, tylko 4,5% jest zdania przeciwnego. Natomiast 

47  nauczycieli, co stanowi 10,1 % nie ma zdania na ten temat.  

173 nauczycieli religii uczestniczących w badaniu wskazuje na następujące atuty 

nowoczesnych technologii w kontekście wykorzystywania ich na lekcji religii. 

Według nich nowoczesne technologie: 

• „wpływają na atrakcyjność zajęć, 

• wzbudzają zainteresowanie u uczniów tematyką religijną, 

• są pomocne w wyszukiwaniu informacji; przyspieszają dostęp 

do  informacji, 

• ułatwiają przekazywanie aktualności z życia Kościoła, 

• są pomocne w przygotowywaniu scenariuszy lekcji religii, 

• wspomagają nauczycieli religii w nawiązywaniu kontaktów między 

nauczycielami w celach dydaktycznych, 

• wprowadzają innowacyjność na lekcjach religii, 

• przyczyniają się do ożywienia stosowanych wcześniej metod pracy, 

• zaciekawiają uczniów, dla których nowoczesne technologie nie są obce, 

• otwierają inną przestrzeń, w której uczniowie mogą poznać Pana Boga, 

• są środkami do nowej ewangelizacji, 

• pokazują, że katecheta to nie przeżytek 

• bardziej przyciągają uwagę uczniów i mobilizują do dyskusji, 

• działają na różne zmysły ucznia; wspomagają pracę z uczniem 

z  niepełnosprawnościami, 

• dają możliwość wykorzystywania różnorodnych metod, 

• potrafią w atrakcyjny sposób wykorzystać potencjał uczniów, 

• to nowe możliwości, metody pracy i multimedialne pomoce dydaktyczne, 

• dają możliwość indywidualizacji podczas lekcji religii, 

• przyczyniają się pośrednio do pogłębienia treści katechetycznych 

• służą wizualizacji omawianych zagadnień, 
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• to wejście w świat ucznia, 

• wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, 

• to wyzwanie dla współczesnej szkoły, 

• to znak czasu; prawie całe pokolenie posługuje się nowoczesną 

technologią na co dzień, 

• docierają do uczniów XXI wieku, 

• to nowa droga otwarcia się na słowo Boże; uatrakcyjniają przekaz 

ewangeliczny, mogą stanowić nowe źródło ewangelizacji, 

• trafiają do ucznia; jest on bardziej zaangażowany i skupiony; ponadto 

nowoczesne technologie aktywizują też rodziców 

• umożliwiają szerszy dostęp osobom zaangażowanym w nauczanie religii; 

ułatwiają porozumiewanie się na odległość, 

• nie tylko uatrakcyjniają uczniów, ale również ich wyciszają; są dobrą 

pomocą dydaktyczną, 

• dzieci przebywają w wirtualnym świecie, więc katechizacja powinna też 

do  tego świata przeniknąć, 

• przyczyniają się do pokazania czegoś, o czym trudno powiedzieć, 

• katecheta nie może pozostać w tyle – nie wyobrażam sobie pracy bez IT, 

• pomagają iść razem z młodymi – z duchem czasu, 

• to nowe formy katechizacji, 

• dzieci żyją w świecie multimedialnym- to bardzo ważna droga by dotrzeć 

do nich - trzeba mówić poprzez środki przez nich rozumiane”292 

 

120 nauczycieli uczestniczących w badaniu, co stanowi 25,9% uczestników 

uważa, że w bardzo dużym stopniu nowoczesne technologie przyczyniają się 

do  rozwoju wiary katechizowanych, 273 osoby, co stanowi 58,8% w dużym, a 67 

nauczycieli religii, co stanowi 14,4% nie ma zdania. Jedynie cztery osoby, 

co  stanowi 0.9% uważają, że nowoczesne technologie nie przyczyniają się do 

rozwoju wiary katechizowanych.  

 

 

 

 
292 Zachowano oryginalny zapis wypowiedzi nauczycieli religii. 
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Tabela 5.32. Wpływ nowoczesnych technologii  na rozwój wiary katechizowanych. 

W JAKIM STOPNIU NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ 

DO ROZWOJU WIARY 

KATECHIZOWANYCH? 

LICZBA                                            

UDZIELONYCH ODPOWIEDZI 

PROCENT 

UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZI 

 

W BARDZO DUŻYM 

 

120 25.9 % 

 

W DUŻYM 

 

273 58.8 % 

 

W ŻADNYM 

 

4 0.9 % 

 

NIE MAM ZDANIA 

 

67 14.4 % 

 

Nauczyciele religii dostrzegają szanse, które wynikają z wykorzystywania 

technologii informacyjnych w posłudze katechetycznej.  

Oto niektóre z nich: 

•  „młodzież chętnie korzysta z technologii informacyjnej, dlatego jest to 

źródło nowoczesnej ewangelizacji; dzięki któremu otwieramy się 

z  przekazem do młodego człowieka”, 

• „nowoczesne sposoby komunikacji, bardzo łatwe i ogólnodostępne”, 

• „łatwe i atrakcyjne przyswajanie wiedzy”, 

• „ewangelizacja poprzez obraz”, 

• „zaangażowanie młodzieży i dzieci” 

• „poszerzenie zakresu treści lekcji religii, wzmocnienie przekazu”, 

• „obecność tematyki wiary w przestrzeni wirtualnej”, 

• „duże szanse, nowe metody” 

•  „idziemy z duchem czasów – katecheta musi nadążać za młodymi”, 

• „szanse na lepsze zrozumienie pojęć teologicznych”, 

• „otwarcie się na słowo Boże” 

• „kontakt i wymiana doświadczeń z innymi katechetami”, 

• „lepsze oddziaływanie ewangelizacyjne”, 

• „dotarcie, łączenie młodych w ich świecie”, 

• „możliwość odtwarzania materiałów w domu”, 

• „wzrost pozycji nauczyciela religii (zaimponowanie uczniom), 

• „rozwój katechezy”, 
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• „ożywienie przekazu wiary”, 

• „zainspirowanie uczniów do czytania słowa Bożego on-line”, 

• „kontakt z Kościołem Powszechnym”, 

• „wzrost informacji teologicznej”, 

• „rozwijanie zainteresowań religią”, 

• „dotarcie do szerszej grupy młodych ludzi”, 

• „lepszy przekaz Ewangelii”, 

• „zachęcenie dzieci do śledzenia stron z zakresu religii”, 

• „przemawianie językiem informatycznego pokolenia”, 

• „uważam, że wykorzystywanie IT jest bardzo ważne w posłudze 

katechetycznej, o ile jest podporządkowane celowi nadrzędnemu”, 

• „możliwe, że uczniowie bardziej zaciekawią się tematem, mogą rozwijać 

religijność”, 

• „religia to nie skostniały przedmiot – wykorzystuje IT”, 

• „myślę, że szanse są bardzo duże pod warunkiem, że technologia 

informacyjna nie ograniczy się tylko do wyświetlania filmów ....przez 

większość lekcji....”, 

• „przystępniejszy przekaz treści nauczania, łatwiejsze ich przedstawienie, 

możliwość zaintrygowania uczniów przekazywanymi treściami”, 

• „rozwój wspólnot, nowe możliwości komunikowania się, dawanie 

świadectwa na odległość”. 

 

123 nauczycieli religii z 464 uczestniczących w badaniu wskazuje na 

następujące zagrożenia wynikające ze stosowania technologii informacyjnych 

w  odniesieniu do lekcji religii: 

• „sprowadzenie Pana Boga i wiary wyłącznie do poziomu świata 

wirtualnego”, 

• „ wykorzystywanie przez uczniów informacji na zasadzie kopiuj-wklej, 

bez krytycznej refleksji”, 

• „odejście od tradycyjnych metod, zbytnie zagłębienie się w świat 

wirtualny”, 

• „przeakcentowanie IT na lekcji religii”, 

• „nowe technologie są uzupełnieniem, nie mogą zastąpić duchowości”, 
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• „cyberprzemoc”, 

• „zanik relacji pomiędzy katechetą a uczniem, uczniem i uczniem”, 

• „zagubienie człowieka, uleganie technologii”, 

• „bombardowanie uczniów taką technologią sprawi, że zwykła lekcja 

przestanie ich interesować”, 

• „korzystanie przez uczniów z niewiarygodnych źródeł internetowych, 

zawierających teologiczne błędy”, 

• „przerost formy nad treścią”, 

• „nieumiejętność właściwej oceny odnajdywanych treści”, 

• „zniechęcenie do czytanego słowa Bożego”, 

• „infantylność oraz szablonowość przekazu, brak dostosowania do wieku 

uczniów”, 

• „wyręczanie się  filmikami lub internetem przez nauczyciela”, 

• „zatrzymanie się na etapie fajerwerków, brak głębszej refleksji”, 

• „braki w relacjach osobowych”, 

• „groźba spłycenia słowa, które przekazuje Pismo Święte do obrazków 

i  filmików”, 

• „oby nie zgubić ducha”, 

• „redukcja katechezy do zajęć komputerowych”, 

• „nie należy zamieniać katechezy w religioznawstwo”, 

• „skupienie się na atrakcyjności może być kosztem wyciszenia”, 

• „pokazywanie filmów z przemocą”, 

• „skupienie uwagi tylko na technologii informacyjnej, brak równowagi 

pomiędzy IT a kontaktem z żywym słowem Bożym”, 

• „IT nie zastąpi świadectwa wiary”, 

• „brak ducha i sacrum”. 

 

Należy dostrzec, iż nauczyciele religii dostrzegają potrzebę wykorzystywania 

nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach religii. Dlatego też, 

zdobywają kompetencje informacyjne w ramach podjętych studiów i  podnoszą 

swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach doskonalących czy studiach 

podyplomowych. Jednakże na podstawie przedstawionych w niniejszym rozdziale 
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analiz można stwierdzić, że potrzeba jest permanentnego dokształcania nauczycieli 

religii w tym zakresie.  

Po przybliżeniu analizy posiadanych kompetencji informacyjnych nauczycieli 

religii, różnorodności wykorzystywanych narzędzi i aplikacji oraz sposobu 

postrzegania wpływu technologii informacyjnych na lekcje religii konieczna jest 

weryfikacja przyjętych w IV rozdziale hipotez badawczych, która będzie 

przedmiotem rozdziału VI. 
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Rozdział VI 

Rezultaty badań i postulaty 

   

Po przedstawieniu i analizie wyników przeprowadzonych badań dokonano 

weryfikacji z przyjętymi hipotezami. Ponadto przedstawiono postulaty dotyczące 

przygotowywania studentów do pracy na lekcjach religii z wykorzystywaniem 

nowoczesnych technologii, permanentnego kształcenia nauczycieli religii 

w  zakresie IT ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń wynikających 

ze  stosowania technologii informacyjnych. 

 

1. Podsumowanie wyników badań w obliczu wysuniętych 

hipotez 

 

 Stopień, efektywność i jakość wykorzystywania nowoczesnych 

technologii przez nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej został określony 

w  drodze weryfikacji hipotez badawczych.  

 

HIPOTEZA 1 

 

W związku z rozwojem technologii informacyjnych i realizacją w szkołach 

kierunków polityki oświatowej państwa na lata 2016-2018 oraz programu „Aktywna 

tablica” zakłada się, że:  

 

H0   większość nauczycieli religii wykorzystuje nowoczesne technologie 

informacyjne na lekcjach religii. 

 

H1 większość nauczycieli religii nie wykorzystuje nowoczesnych technologii 

informacyjnych na lekcjach religii. 

 

 Szczegółowe dane do weryfikacji hipotezy pierwszej zostały przedstawione 

w  rozdziale V. Na podstawie przeprowadzonych badań i zgromadzonych wyników 

stwierdzono, że zdecydowana większość nauczycieli religii wykorzystuje 
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nowoczesne technologie informacyjne na lekcjach religii. Aż 99,9% respondentów 

deklaruje, że korzysta z narzędzi technologii informacyjnych podczas lekcji religii 

jako wsparcie działań katechetycznych. Ukazuje to poniższy diagram kolumnowy. 

 

Wykres kolumnowy 6.1 Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach 
religii. 

 

 

Najczęściej nauczyciele religii wykorzystują internet. Zdecydowana 

większość ankietowanych zadeklarowała, że systematycznie lub często korzysta 

z  internetu w  celu przygotowania się do lekcji religii, a także wykorzystuje go 

podczas jednostki lekcyjnej.  

W oparciu o analizę wyników ankiety za zasadne wydaje się odrzucenie 

hipotezy alternatywnej, mówiącej o tym, że większość nauczycieli religii nie 

wykorzystuje nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach religii.  

W drodze weryfikacji hipotezy pierwszej przyjęto, że istnieje potrzeba 

wyposażenia studentów teologii w kompetencje informacyjne oraz permanentne 

kształcenie nauczycieli religii w zakresie technologii informacyjnych, nowych 

aplikacji, narzędzi służących rozwojowi, jakości i efektywności nauczania religii. 

Tym bardziej, że jak wskazano wykorzystywanie nowych technologii w dydaktyce 

stanowi od kilku już lat jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa.  
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Weryfikacja hipotezy drugiej dotyczyła następujących alternatyw: 

 

HIPOTEZA 2  

 

W dzisiejszych czasach młode pokolenie określane jest mianem „cyfrowych 

tubylców”.  

 

H0   Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii, do 30. roku życia, będą lepiej 

wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne niż nauczyciele 

w  wieku 50-60 lat. 

 

H1 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii, do 30. roku życia, nie będą 

lepiej wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne niż 

nauczyciele w  wieku 50-60 lat. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno młodsi 

nauczyciele religii do 30.roku życia,  jak i nauczyciele w wieku 50-60 lat 

wykorzystują nowoczesne technologie w nauczaniu religii. Tak zadeklarowało 

97,6% nauczycieli w  wieku 50-60 lat oraz 100% nauczycieli poniżej 30 lat. 

Przybliża to poniższa tabela. 

 

Tabela 6.1 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii na lekcjach religii a wiek nauczyciela 
religii. 

CZY WYKORZYSTUJE PANI/PAN 

NOWCZESNE TECHNOLOGIE NA 

LEKCJACH RELIGII? 

NAUCZYCIEL RELIGII  

W WIEKU 50-60 LAT 

NAUCZYCIEL RELIGII 

PONIŻEJ  

30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

97.6 % 100 % 

 NIE 
 

2.4 % 0 % 

 

 

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że w minimalnym stopniu 

lepiej wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne są nauczyciele 

młodsi, co nie oznacza, że nauczyciele w wieku 50-60 lat nie posiadają 

odpowiednich kompetencji. 95,9% respondentów z grupy nauczycieli poniżej 30 lat 
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deklarowało, że korzysta z komputera do działań dydaktycznych, podobnie uważają 

nauczyciele religii w wieku 50-60 lat - 91,7%.  W tej drugiej grupie 8,3% 

respondentów  zadeklarowało, że nie wykorzystuje komputera do działań 

dydaktycznych. Przedstawia to poniższa tabela. 

Tabela 6.2 Wykorzystywanie komputera do działań dydaktycznych a wiek nauczyciela religii. 

CZY WYKORZYSTUJE PANI/PAN  

KOMPUTER DO DZIAŁAŃ 

DYDAKTYCZNYCH? 

NAUCZYCIEL RELIGII  

W WIEKU 50-60 LAT 

NAUCZYCIEL RELIGII  

PONIŻEJ 30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

91.7 % 95.9 % 

 NIE 
 

8.3 % 4.1 % 

 

Istotne dla weryfikacji drugiej hipotezy były także następujące odpowiedzi 

respondentów. 77,6% badanych nauczycieli religii poniżej 30 lat zdecydowanie 

zgodziło się ze stwierdzeniem, że programy multimedialne uatrakcyjniają lekcje 

religii, a 53,1% z tej grupy respondentów stwierdziło, że dzięki stosowaniu 

technologii informacyjnej na lekcji religii uczniowie ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi łatwiej przyswajają wiedzę. 

 

Tabela 6.3 Rola IT w procesie katechetycznym w opinii nauczycieli religii poniżej 30 lat. 

NAUCZYCIEL RELIGII 

PONIŻEJ 30 LAT.  

ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 
 

 

RACZEJ 

SIĘ 

ZGADZAM 
  

NIE 

POTRAFIĘ 

POWIEDZIEĆ 
  

RACZEJ 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 
  

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 
 

PROGRAMY 

MULTIMEDIALNE 

UATRAKCYJNIAJĄ LEKCJE 

RELIGII. 

38 (77.6 %) 8 (16.3 %) 2 (4.1 %) 1 (2.0 %) 0 

DZIĘKI STOSOWANIU 

TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ NA LEKCJI 

RELIGII  UCZNIOWIE ZE 

SPECYFICZNYMI 

POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI ŁATWIEJ 

PRZYSWAJAJĄ WIEDZĘ. 

26 (53.1 %) 15 (30.6 %) 6 (12.2 %) 0 0 

MUZYKA REFLEKSYJNA 

WPROWADZA UCZNIÓW DO 

MODLITWY. 

22 (44.9 %) 11 (22.4 %) 9 (18.4 %) 1 (2.0 %) 2 (4.1 %) 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowana większość respondentów z grupy 

nauczycieli w wieku 50-60 lat, co stanowi 90,6%,  zgodziła się ze sformułowaniem, 

że programy multimedialne uatrakcyjniają lekcje religii oraz aż 80% badanych z tej 

grupy stwierdziła, że dzięki stosowaniu technologii informacyjnej uczniowie ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi łatwiej przyswajają wiedzę na lekcji religii. 

Przedstawia to poniższa tabela. 

Tabela 6.4 Rola IT w procesie katechetycznym w opinii nauczycieli religii w wieku 50-60 lat. 

NAUCZYCIEL RELIGII    
W WIEKU 50-60 LAT  

ZDECYDOWANIE 

SIĘ ZGADZAM 
 

 

RACZEJ 

SIĘ 

ZGADZAM 
  

NIE 

POTRAFIĘ 

POWIEDZIEĆ 
  

RACZEJ 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 
  

ZDECYDOWANIE 

SIĘ NIE 

ZGADZAM 
 

PROGRAMY 

MULTIMEDIALNE 

UATRAKCYJNIAJĄ 

LEKCJE RELIGII. 

50 (58.8 %) 27 (31.8 %) 7 (8.2 %) 0 0 

DZIĘKI STOSOWANIU 

TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ NA 

LEKCJI RELIGII 

UCZNIOWIE ZE 

SPECYFICZNYMI 

POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

ŁATWIEJ 

PRZYSWAJAJĄ 

WIEDZĘ. 

41 (48.2 %) 27 (31.8 %) 16 (18.8 %) 1 (1.2 %) 0 

MUZYKA 

REFLEKSYJNA 

WPROWADZA 

UCZNIÓW DO 

MODLITWY. 

40 (47.1 %) 26 (30.6 %) 16 (18.8 %) 3 (3.5 %) 0 

 

Nauczyciele religii w swojej pracy wykorzystują multibooki. 49%, z nich, 

a  więc prawie co drugi z respondentów z grupy nauczycieli religii poniżej 30 roku 

życia potwierdziło, że zna i korzysta z multibooka do religii Wydawnictwa Święty 

Wojciech. Tylko 6,1% nie słyszało o istnieniu takiego multibooka. Podobnie 

wypowiedzieli się nauczyciele w wieku 50-60 lat. Zestawienie wyników ankiety, 

które posłużyły się do weryfikacji hipotezy przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 6.5 Wykorzystywanie multibooka do religii wydawnictwa Święty Wojciech a wiek 
nauczyciela religii. 

CZY ZNA PANI/PAN MULTIBOOK DO RELIGII 

WYDAWNICTWA ŚWIĘTY WOJCIECH? 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

 W WIEKU 50-60 

LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 

LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK I ZROBIŁ NA MNIE DOBRE WRAŻENIE 
 

48.2 % 49.0 % 

 TAK I ZROBIŁ NA MNIE ZŁE WRAŻENIE 
 

7.1 % 6.1 % 

 NIE, ALE CHĘTNIE SIĘ ZAPOZNAM 
 

30.6 % 26.5 % 

 NIE I NIE PLANUJĘ 
 

5.9 % 12.2 % 

 NIE WIEM O ISTNIENIU TAKIEGO PODRĘCZNIKA 
 

9.4 % 6.1 % 

 

Ponad 57% respondentów z grupy nauczycieli religii poniżej 30 lat 

i  54,1  %   grupy nauczycieli religii w wieku 50-60 lat zadeklarowało, że korzysta 

w  szkole  z pracowni komputerowej. Prawie co drugi nauczyciel z jednej i drugiej 

grupy objętej badaniem zadeklarował, że nie korzysta z pracowni komputerowej. 

Według ankietowanych najczęstszym powodem był brak wystarczającej liczby sal 

i  dostępu nauczyciela religii do pracowni komputerowej. Szczegółowe wyniki 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6.6 Korzystanie z pracowni komputerowej podczas lekcji religii a wiek nauczyciela 
religii. 

CZY KORZYSTA PANI/PAN Z PRACOWNI 

KOMPUTEROWEJ PODCZAS LEKCJI 

RELIGII? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU 50-60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 NIE (PROSZĘ WSKAZAĆ POWÓD) 
 

45.9 % 42.9 % 

 TAK 
 

54.1 % 57.1 % 

  

Kolejną pomoc dydaktyczną stanowi tablica interaktywna. 38,8% 

respondentów z grupy nauczycieli religii poniżej 30 lat i 37,6% z grupy nauczycieli 

religii w wieku 50-60 lat zdeklarowało, że potrafi pracować z tablicą interaktywną. 

Istotne dla weryfikacji hipotezy drugiej były odpowiedzi grupy respondentów 

nauczycieli religii w wieku 50-60 lat, którzy deklarowali, że 22,4% badanych, a więc 

o połowę więcej niż w przypadku respondentów z grupy nauczycieli religii poniżej 

30 lat nie korzysta z tablicy interaktywnej. Szczegółowe dane zawiera poniższa 

tabela i  wykres słupkowy. 
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Tabela 6.7 Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 

CZY KORZYSTA PANI/PAN Z TABLICY INTERAKTYWNEJ 

PODCZAS LEKCJI RELIGII? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU 50-60 

LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 

LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK, CZĘSTO 
 

37.6 % 38.8 % 

 SPORADYCZNIE 
 

30.6 % 38.8 % 

 NIE (PROSZĘ PODAĆ POWÓD) 
 

22.4 % 12.2 % 

 W MOJEJ SZKOLE NIE MA TABLICY INTERAKTYWNEJ 
 

9.4 % 10.2 % 

 

Wykres kolumnowy 6.2 Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji religii a wiek 
nauczyciela religii. 

 

Nauczyciele nie tylko wykorzystują tablice interaktywne, ale też tworzą 

pomoce dydaktyczne. Co dziesiąty z badanych nauczycieli religii deklarował, że 

tworzy samodzielnie pomoce interaktywne do wykorzystania na lekcji religii 

z  tablicą interaktywną. Prawie, co czwarty z badanych nauczycieli poniżej 30 roku 

życia stwierdził, że wykorzystuje na lekcji religii Webquest. 98% respondentów 

z  grupy nauczycieli religii poniżej 30 lat korzysta z filmików religijnych na youtube. 

Wyraźną róźnicę zaobserwowano analizując wyniki w zakresie wykorzystywania 

metody Webquestu na lekcji religii przez nauczycieli w wieku 50-60 lat. Tylko 

15,5%  respondentów z tej grupy badanych zadeklarowało, że zna i stosuje metodę 

Webquestu. Natomiast jedni i drudzy ankietowani oznajmili, że czerpią inspiracje 

z  blogów o tematyce katechetycznej. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela.6.8. 
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Tabela 6.8 Korzystanie z narzędzi IT podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 

JAKIE NARZĘDZIA IT WYKORZYSTUJE 

PANI/PAN PODCZAS  LEKCJI RELIGII? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU 50-60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 WEBQUEST 
 

15.5 % 36.7 % 

 BLOGI O TEMATYCE KATECHETYCZNEJ 
 

48.8 % 57.1 % 

 FILMIKI RELIGIJNE NA YOUTUBE 
 

84.5 % 98.0 % 

 NAGRANIA MP3 
 

75 % 77.6 % 

 INNE JAKIE? 
 

2.4 % 12.2 % 

 

Wykres kolumnowy 6 .3 Korzystanie z narzędzi IT podczas lekcji religii a wiek nauczyciela 
religii. 

 

 

W oparciu o analizę wyników badań stwierdzono, że młodsi nauczyciele 

deklarowali, iż najczęściej wykorzystują nowoczesne technologie w celu 

uatrakcyjnienia zajęć i wprowadzenia innowacyjnych metod pracy na lekcji religii. 

Tak twierdziło aż 71,4% respondentów z tej grupy badanych. Ponad 65% 

ankietowanych stwierdziło, że dostrzega w IT nowe źródła ewangelizacji. Dla 

co  trzeciego z respondentów z grupy nauczycieli religii w wieku 50-60 lat 

korzystanie z nowoczesnych technologii przyczynia się do wprowadzenia 

innowacyjności w  nauczaniu. Zestawienie wyników ankiety, które posłużyły się 

do  weryfikacji hipotezy przedstawia tabela 6.9. 
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Tabela 6.9 Celowość  korzystania z IT a wiek nauczyciela religii. 

W JAKIM CELU NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTA PANI/PAN Z IT NA 

LEKCJACH RELIGII? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU 50-

60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 

LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ 
 

79.8 % 87.8 % 

 INNOWACYJNOŚĆ 
 

42.9 % 71.4 % 

 DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA 
 

46.4 % 55.1 % 

 NOWE ŹRÓDŁA EWANGELIZACJI 
 

59.5 % 65.3 % 

 INNE JAKIE? 
 

1.2 % 2.0 % 

 

Wykres kolumnowy  6.4 Celowość  korzystania z IT a wiek nauczyciela religii. 

 

 

Zarówno młodsi, jak i starsi nauczyciele religii zwrócili uwagę na fakt, iż 

jedną z głównych przeszkód wprowadzenia IT w przestrzeń edukacji katechetycznej 

może być brak odpowiedniego sprzętu czy dostępu do tego sprzętu w szkole. Ważne 

jest również to, że prawie co drugi młodszy nauczyciel i co trzeci w wieku 50-60 lat, 

nie dostrzegł w tym obszarze żadnych przeszkód. 
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Tabela 6.10  Główne przeszkody wprowadzania IT w przestrzeń nauczania katechetycznego 
a wiek nauczyciela religii. 

CO PANI/PANA ZDANIEM JEST GŁÓWNĄ PRZESZKODĄ WE 

WPROWADZANIU METOD IT W  PRZESTRZEŃ NAUCZANIA 

KATECHETYCZNEGO? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU  

50-60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 

LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 NIE MA ŻADNYCH PRZESZKÓD 
 

39.3 % 46.9 % 

 SŁABE KOMPETENCJE KOMPUTEROWE NAUCZYCIELI 
 

32.1 % 46.9 % 

 BRAK SPRZĘTU 
 

39.3 % 51.0 % 

 BRAK DOSTĘPU DO SPRZĘTU W SZKOLE 
 

40.5 % 32.7 % 

 

RELIGIA NIE WYMAGA STOSOWANIA METOD 

KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO 
 

4.8 % 2.0 % 

 INNE PROSZĘ WSKAZAĆ JAKIE? 
 

2.4 % 6.1 % 

 

Wykres kolumnowy 6.5 Główne przeszkody wprowadzania IT w przestrzeń nauczania 
katechetycznego a wiek nauczyciela religii. 

 

 

Obok osobistego posługiwania się IT nauczyciele włączają się w sieci 

współpracy. Zarówno około 30% młodszych jak i starszych nauczycieli religii 

deklarowało, że przynależą do sieci współpracy prowadzonych przez doradców 

metodycznych religii z  archidiecezji poznańskiej. Co dziesiąty z respondentów 

zamieszcza swoje własne materiały i udostępnia je w sieci współpracy.  

W oparciu o wyniki ankiety stwierdzono, że  nowoczesne technologie mogą być 

pomocne w posłudze katechetycznej.  
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Tabela 6.11   Użyteczność nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej a wiek 
nauczyciela religii. 

CZY ZDANIEM PANI/PANA NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ POMOCNE 

W  POSŁUDZE KATECHETYCZNEJ? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU  

50-60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

75.3 % 87.8 % 

 NIE 
 

9.4 % 4.1 % 

 NIE MAM ZDANIA 
 

15.3 % 8.2 % 

 

Dla młodszych nauczycieli nowoczesne technologie w katechezie otwierają 

inną przestrzeń, w której uczniowie mogą poznać Pana Boga, z drugiej strony 

pomagają zainteresować uczniów. Są także źródłem i narzędziem nowej 

ewangelizacji. Nauczyciele religii w wieku 50-60 lat dodatkowo zwrócili uwagę na 

to, iż nowoczesne technologie służą zdobywaniu aktualnych informacji z życia 

Kościoła, pozyskaniu interesujących scenariuszy, materiałów dydaktycznych 

i  ożywieniu stosowanych wcześniej metod a przede wszystkim mogą przyczynić się 

do rozwoju wiary katechizowanych. Szczegółowe wyniki w tym zakresie badań 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6.12 Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych w opinii 
nauczycieli religii. 

W JAKIM STOPNIU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO  ROZWOJU WIARY 

KATECHIZOWANYCH? 

NAUCZYCIEL  

RELIGII 

 W WIEKU  

50-60 LAT 

NAUCZYCIEL 

RELIGII 

PONIŻEJ 30 LAT 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 W BARDZO DUŻYM 
 

17.6 % 26.5 % 

 W DUŻYM 
 

63.5 % 65.3 % 

 W ŻADNYM 
 

0 % 2.0 % 

 NIE MAM ZDANIA 
 

18.8 % 6.1 % 

 

Jak wynika z powyższych analiz można wyprowadzić wniosek,  

że  z  minimalną  przewagą młodsi nauczyciele religii, do 30. roku życia, są lepiej 

wyposażeni w umiejętności i kompetencje informacyjne niż nauczyciele w  wieku 

50-60 lat.  
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 HIPOTEZA 3 

 

H0 Zakłada się, że nauczyciele religii z niższym stopniem awansu 

zawodowego będą częściej uczestniczyli w formach doskonalenia 

zawodowego w zakresie technologii informacyjnej niż nauczyciele 

dyplomowani. 

 

H1 Zakłada się, że nauczyciele religii z niższym stopniem awansu 

zawodowego nie będą częściej uczestniczyli w formach doskonalenia 

zawodowego w  zakresie technologii informacyjnej niż nauczyciele 

dyplomowani. 

 

 Szczegółowe dane do zweryfikowania tej hipotezy przedstawiono w rozdziale 

II oraz rozdziale V. Na ich podstawie można stwierdzić, że wszyscy badani 

nauczyciele kontraktowi tj. 90 osób oraz zdecydowana większość nauczycieli 

mianowanych tj.189 osób korzysta z nowoczesnych technologii na lekcjach religii.  

 

Respondenci z grupy nauczycieli mianowananych najczęściej deklarowali, że 

wykorzystują komputer do zaprezentowania obrazu czy filmu, wyszukiwania 

informacji w internecie oraz do drukowania materiałów. Szczegółowe wyniki 

przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 6.13 Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez nauczycieli 
mianowanych. 

JAK CZĘSTO KORZYSTA 

PANI/PAN Z KOMPUTERA DO 

NASTĘPUJĄCYCH 

ZADAŃ:?/ODPOWIEDZI 

UDZIELANE PRZEZ 

NAUCZYCIELI 

MIANOWANYCH/ 

 SYSTEMATYCZNIE 
  CZĘSTO 

  SPORADYCZNIE 
  WCALE 

 

PREZENTOWANIE OBRAZU 80 (41.9 %) 70 (36.6 %) 35 (18.3 %) 6 (3.1 %) 

PREZENTOWANIE FILMU 49 (25.7 %) 80 (41.9 %) 60 (31.4 %) 2 (1.0 %) 

ODTWARZANIE DŹWIĘKU 60 (31.4 %) 65 (34.0 %) 58 (30.4 %) 8 (4.2 %) 

ĆWICZENIA INTERAKTYWNE 38 (19.9 %) 34 (17.8 %) 74 (38.7 %) 44 (23.0 %) 

WYSZUKIWANIE INFORMACJI 

W INTERNECIE 
89 (46.6 %) 65 (34.0 %) 26 (13.6 %) 10 (5.2 %) 

ORGANIZACJA PRACY 71 (37.2 %) 42 (22.0 %) 39 (20.4 %) 39 (20.4 %) 

DRUKOWANIE 104 (54.5 %) 60 (31.4 %) 22 (11.5 %) 4 (2.1 %) 
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Natomiast nauczyciele kontraktowi oprócz prezentowania obrazu, filmu 

deklarowali, że wykorzystują komputer do ćwiczeń interaktywnych. Ponad 65,6% 

badanych nauczycieli religii ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego odpowiedziało, że systematycznie lub często tworzy i stosuje podczas 

zajęć religii interaktywne zadania. Wyniki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6.14 Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez nauczycieli 
kontraktowych. 

JAK CZĘSTO KORZYSTA 

PANI/PAN Z KOMPUTERA DO 

NASTĘPUJĄCYCH 

ZADAŃ:?/ODPOWIEDZI 

UDZIELANE PRZEZ 

NAUCZYCIELI 

KONTRAKTOWYCH/ 

 SYSTEMATYCZNIE 
  CZĘSTO 

  SPORADYCZNIE 
  WCALE 

 

PREZENTOWANIE OBRAZU 53 (58.9 %) 22 (24.4 %) 14 (15.6 %) 0 

PREZENTOWANIE FILMU 49 (54.4 %) 22 (24.4 %) 19 (21.1 %) 0 

ODTWARZANIE DŹWIĘKU 50 (55.6 %) 25 (27.8 %) 13 (14.4 %) 0 

ĆWICZENIA INTERAKTYWNE 41 (45.6 %) 18 (20 %) 19 (21.1 %) 12 (13.3 %) 

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W 
INTERNECIE 

48 (53.3 %) 28 (31.1 %) 12 (13.3 %) 0 

ORGANIZACJA PRACY 48 (53.3 %) 17 (18.9 %) 14 (15.6 %) 8 (8.9 %) 

DRUKOWANIE 56 (62.2 %) 24 (26.7 %) 6 (6.7 %) 2 (2.2 %) 

 

Wykres kolumnowy 6.6 Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez 
nauczycieli mianowanych i  nauczycieli kontraktowych. 
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Powyższy diagram słupkowy wyraźnie wskazuje na wyższy stopień 

wykorzystywania IT przez nauczycieli kontraktowych.  

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono, że 77 ze 191 

tj.40,3% nauczycieli mianowanych systematycznie wykorzystuje pakiet Office, 49 co 

stanowi 25,7% Pismo Święte w wersji elektronicznej, a 37 (19,4%) programy 

multimedialne o tematyce religijnej. Zdecydowanie większy udział procentowy 

można zaobserwować analizując dane pozyskane od nauczycieli kontraktowych. 

56,7% respondentów z grupy nauczycieli kontraktowych systematycznie korzysta 

z  pakietu Office, 42,2% z Pisma Świętego w wersji on-line a 33,3% z religijnych 

programów multimedialnych. 

Wykres kolumnowy 6.7 Wykorzystywanie Pisma Świętego w wersji elektronicznej, 
programów komputerowych i programów multimedialnych przez nauczycieli 
mianowanych  i  kontraktowych. 

 

Większość badanych nauczycieli mianowanych zdecydowanie i raczej 

zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniami, że programy multimedialne 

uatrakcyjniają lekcje religii (tak twierdzi 91,2% respondentów), a muzyka 

refleksyjna wprowadza uczniów do modlitwy (takich odpowiedzi udzieliło 77,5% 

badanych). 84,8% ankietowanych nauczycieli mianowanych uważa również, że 

dzięki stosowaniu technologii informacyjnej podczas lekcji religii uczniowie 

ze  specyficznymi potrzebami edukacyjnymi łatwiej przyswajają wiedzę. Podobnie 

uważają nauczyciele kontraktowi. 94,4% respondentów w tej grupie przyznało, że 

programy multimedialne wpływają na atrakcyjność zajęć. 

25,70%
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Z przeprowadzonych badań wynika, że nauczyciele kontraktowi (47,8%) 

częściej korzystają z tablicy interaktywnej niż nauczyciele mianowani (38,7%) 

i  zdecydowanie częściej przygotowują ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem 

oprogramowania do tablicy interaktywnej. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela. 

Tabela 6.15 Tworzenie zadań na lekcje religii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przez 
nauczycieli mianowanych i kontraktowych. 

CZY TWORZY PANI/PAN SAMODZIELNIE ZADANIA NA LEKCJĘ 

RELIGII WYKORZYSTUJĄC OPROGRAMOWANIA DO TABLIC 

INTERAKTYWNYCH NP. TYPU INTERWRITE, SMART? 

NAUCZYCIEL 

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL 

KONTRAKTOWY 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK, CZĘSTO 
 

19.9 % 30% 

Większe zainteresowanie tematyką wykorzystywania technologii 

informacyjnych przez nauczycieli kontraktowych przekłada się na zaangażowanie 

i  aktywny udział tej grupy badanych w różnych formach doskonalenia zawodowego 

z tego zakresu. 

Jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe w zakresie IT, należy zaznaczyć, iż 

66% respondentów z grupy nauczycieli mianowanych uczących religii 

w   archidiecezji poznańskiej zadeklarowało, że kiedykolwiek słyszało na temat sieci 

współpracy nauczycieli religii rzymskokatolickiej prowadzonej przez doradców 

metodycznych. Niestety tylko jedna trzecia ankietowanych była zalogowana do sieci 

i korzystała z tej formy doskonalenia. Dane przedstawia poniższa tabela zawierająca 

także odpowiedzi nauczycieli kontraktowych. 

Tabela  6.16 Doskonalenie nauczycieli religii w sieci współpracy. 

CZY SŁYSZAŁA PANI/PAN 

O  DOSKONALENIU ZAWODOWYM 

DLA NAUCZYCIELI RELIGII 

W  SIECI? 

NAUCZYCIELE  

MIANOWANI 

NAUCZYCIELE 

KONTRAKTOWI 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

66% 76.7 % 

 NIE 
 

34% 23.3 % 

 

 

Zdecydowana większość respondentów z grupy nauczycieli religii z niższym 

stopniem awansu zawodowego zdeklarowała, że chętnie uczestniczyłaby w kursach 

z  zakresu nowych technologii informacyjnych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Poznaniu, na uczelni czy w szkole bazowej. 
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Tabela 6.17 Dokształcanie nauczycieli religii w celu zdobycia umiejętności IT. 

W JAKICH FORMACH DOKSZTAŁCANIA UCZESTNICZYŁABY 

PANI/PAN W CELU ZDOBYCIA UMIEJĘTNOŚCI IT? 
NAUCZYCIELE  

KONTRAKTOWI 
NAUCZYCIELE 

MIANOWANI 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 
KURSY DOSKONALĄCE Z IT NA LEKCJI RELIGII ORGANIZOWANE 
PRZEZ OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU 

 

41.6 % 28.3 % 

 KURSY DOSKONALĄCE Z IT 
 

55.2 % 20.3 % 

 STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI 
 

9.0 % 4.7 % 

 

  

Dodatkowo, aż 70,1% nauczycieli kontraktowych zadeklarowało, że chętnie 

weźmie udział w szkoleniu z nowoczesnych technologii informacyjnych za pomocą 

e- learningu. W wywiadzie przeprowadzonym wśród nauczycieli podano również 

propozycje skorzystania z webinariów o tematyce IT na lekcjach religii. 

Tabela 6.18 Doskonalenie nauczycieli religii w formie e-learningu. 

CZY SKORZYSTAŁABY PANI/PAN 

Z  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

DLA NAUCZYCIELI RELIGII 

W  FORMIE E-LEARNINGU? 

NAUCZYCIELE  

KONTRAKTOWI 

NAUCZYCIELE 

MIANOWANI 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

70.1 % 44.5 % 

 NIE 
 

45.6 % 31.4 % 

 

Na tej podstawie w zakresie hipotezy trzeciej odrzucono alternatywę pierwszą 

mówiącą o tym, iż nauczyciele religii z niższym stopniem awansu zawodowego nie 

będą częściej uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego w  zakresie 

technologii informacyjnej niż nauczyciele dyplomowani. Zatem przyjęto hipotezę 

alternatywną: nauczyciele religii z niższym stopniem awansu zawodowego będą 

częściej uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego w zakresie technologii 

informacyjnej niż nauczyciele dyplomowani. 

Jako kolejny zakres zainteresowań podjęto refleksję nad wpływem nowych 

technologii na uatrakcyjnienie zajęć i pogłębienie wiedzy. 
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HIPOTEZA 4 

 

H0 Zakłada się, że nauczyciele religii uważają, iż nowoczesne technologie 

przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć i wpływają na pogłębienie i przyrost 

wiedzy.   

 

H1 Zakłada się, że nauczyciele religii uważają, iż nowoczesne technologie 

nie  przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć i wpływają na pogłębienie 

i  przyrost wiedzy.   

 

Zdecydowana większość respondentów deklarowała, że dostrzega szanse 

wynikające ze stosowania IT na lekcjach religii. W wyniku przeprowadzonych badań 

wskazano na fakt, że dzięki nowoczesnym technologiom nauczyciele religii mają 

nowe możliwości w dotarciu do ucznia, nawiązania z nim relacji. Wprowadzenie 

innowacyjnych rozwiązań podczas lekcji religii  stanowi nową przestrzeń dla działań 

katechetycznych. 88,5% nauczycieli mianowanych zadeklarowało, że najczęściej 

używa na lekcjach religii filmiki  z youtube oraz korzysta z blogów o tematyce 

religijnej, tak twierdzi około 46,1% badanych. Jeśli chodzi o nauczycieli 

kontraktowych należy zwrócić uwagę na fakt, iż oprócz filmików wykorzystują także 

metodę Webquestu (45,6%). Wyniki przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela  6.19  Narzędzia IT wykorzystywane podczas lekcji religii przez nauczycieli religii. 

JAKIE NARZĘDZIA IT WYKORZYSTUJE 

PANI/PAN NA LEKCJACH RELIGII 

I  ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? 

NAUCZYCIEL 

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL 

KONTRAKTOWY 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 WEBQUEST 
 

19.9 % 45.6 % 

 BLOGI O TEMATYCE KATECHETYCZNEJ 
 

46.1 % 51.1 % 

 FILMIKI RELIGIJNE NA YOUTUBE 
 

88.5 % 88.9 % 

 NAGRANIA MP3 
 

72.3 % 78.9 % 

 INNE JAKIE? 
 

7.9 % 10 % 

 

Najważniejszym celem wykorzystywania IT na lekcjach religii, według 

respondentów, jest uatrakcyjnienie zajęć – tak uważa 93,3% nauczycieli 

kontraktowych i 82,1 % nauczycieli mianowanych. Dzięki stosowaniu narzędzi IT 

lekcja religii zyskuje, jak już wspomniano, na innowacyjności. Poza tym 
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wykorzystywanie różnych aplikacji przyczynia się do efektywnego nauczania religii, 

a w szczególny sposób ułatwia nauczanie dziecka z niepełnosprawnościami. Fakt ten 

potwierdza 47,8% nauczycieli kontraktowych i 50,5% nauczycieli mianowanych 

uważając, że nowoczesne technologie wspomagają pracę z uczniem 

z  niepełnosprawnościami i ułatwiają indywidualizację nauczania.  

Dla 61,1% nauczycieli mianowanych i 56,7% nauczycieli kontraktowych 

nowe technologie informacyjne, a w szczególności internet stanowią nowe źródła 

ewangelizacji. Wpływają na pogłębienie i przyrost wiedzy. Podobnie twierdzą 

nauczyciele religii pracujący zarówno w dużych miastach, jak  i małych, wiejskich 

szkołach. Tak twierdzi, aż 64,5% nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich 

i  58,8% nauczycieli uczących religii w dużych aglomeracjach miejskich. 

Szczegółowe wyniki przedstawiają tabele 6.19 i 6.20. 

 

Tabela 6.20 Celowość korzystania z IT na lekcjach religii a stopień awansu zawodowego 
nauczyciela religii. 

W JAKIM CELU NAJCZĘŚCIEJ PANI/PAN KORZYSTA Z IT 

NA LEKCJI RELIGII? 
NAUCZYCIEL 

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL  

KONTRAKTOWY 

ODPOWIEDŹ % % 

 ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ 
 

82.1 % 93.3 % 

 INNOWACYJNOŚĆ 
 

47.9 % 56.7 % 

 

DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

UCZNIA 
 

50.5 % 47.8 % 

 NOWE ŹRÓDŁA EWANGELIZACJI 
 

61.1 % 56.7 % 

 

Tabela 6.21 Celowość korzystania z IT na lekcjach religii a miejsce pracy nauczyciela religii. 

W JAKIM CELU NAJCZĘŚCIEJ PANI/PAN KORZYSTA Z IT 

NA LEKCJI RELIGII? 
NAUCZYCIEL 

RELIGII 
PRACUJĄCY NA 

WSI 

NAUCZYCIEL 
RELIGII 

PRACUJĄCY 
W  DUŻYM 

MIEŚCIE 

ODPOWIEDŹ % % 

 ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ 
 

92.8 % 79.4 % 

 INNOWACYJNOŚĆ 
 

54.6 % 55.7 % 

 

DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

UCZNIA 
 

53.3 % 48.5 % 

 NOWE ŹRÓDŁA EWANGELIZACJI 
 

64.5 % 58.8 % 
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Na tej podstawie przyjęto hipotezę alternatywną: nauczyciele religii uważają, 

iż nowoczesne technologie przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć i wpływają 

na  pogłębienie i przyrost wiedzy.   

 

HIPOTEZA 5 

 

H0 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii będą dostrzegali 

w  nowoczesnych technologiach więcej szans niż zagrożeń, w odróżnieniu 

do  nauczycieli w  przedziale wiekowym 50-60 lat. 

 

H1 Zakłada się, że młodsi nauczyciele religii nie będą dostrzegali 

w  nowoczesnych technologiach więcej szans niż zagrożeń, w odróżnieniu 

do  nauczycieli w przedziale wiekowym 50-60 lat. 

 

 W wyniku przeprowadzonych badań respondenci z grupy nauczycieli religii 

poniżej 50 lat zadeklarowali, że dostrzegają w nowoczesnych technologiach więcej 

szans niż zagrożeń. 

Dla młodszych nauczycieli istotne jest wykorzystywanie technologii 

informacyjnych na lekcji religii, gdyż stanowią nowe narzędzia na drodze 

ewangelizacji. IT, według tej grupy badanych, to odpowiedź na zapotrzebowanie 

uczniów, określanych współcześnie mianem cyfrowych tubylców. Dzięki  

aplikacjom, portalom czy stronom internetowym nauczanie religii zwiększa swą 

szansę na dotarcie i zainspirowanie większej grupy katechizowanych. „Idziemy 

z  duchem czasu- nauczyciel religii nie może stać w miejscu” - to najczęstsze 

wypowiedzi respondentów udzielane w  kontekście postawionej hipotezy. 

Natomiast nauczyciele w wieku 50-60 lat zauważają więcej zagrożeń. 

Wskazują na osłabienie więzi między nauczycielem religii a katechizowanym 

z  powodu nadmiernego wykorzystywania IT przez uczniów oraz wzrost liczby 

dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera. Innym problemem, na który uwagę 

zwracają nauczyciele z większym stażem pedagogicznym,  jest korzystanie przez 

uczniów z  niewiarygodnych źródeł, czy też stron przesiąkniętych szeroko pojętą 

cyberprzemocą. Zagrożeniem, w opinii nauczycieli religii z grupy 50-60, jest także 

łatwy dostęp do stron wrogich Kościołowi. Nierzadko wypowiadano się 
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w  następujący sposób: „technologia informacyjna jest stosowana na wielu innych 

przedmiotach, ja wolę przeprowadzić lekcję religii tradycyjnie”.  

Na tej podstawie w zakresie hipotezy piątej odrzucono alternatywę pierwszą, 

mówiącą o tym, iż  młodsi nauczyciele religii nie będą dostrzegali w  nowoczesnych 

technologiach więcej szans niż zagrożeń, w odróżnieniu do  nauczycieli w przedziale 

wiekowym 50-60 lat. Przyjęto zatem hipotezę alternatywną: młodsi nauczyciele 

religii będą dostrzegali w  nowoczesnych technologiach więcej szans niż zagrożeń, 

w  odróżnieniu do  nauczycieli w przedziale wiekowym 50-60 lat. 

 

HIPOTEZA 6 

 

H0 Zakłada się, że połowa ankietowanych, w odniesieniu do funkcji i roli 

nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej, wskaże na aspekt 

ewangelizacyjny. 

 

H1 Zakłada się, że połowa ankietowanych, w odniesieniu do funkcji i roli 

nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej, nie wskaże na aspekt 

ewangelizacyjny. 

 

Aż 82,2% nauczycieli mianowanych i 97,8% nauczycieli kontraktowych 

uważa, że nowoczesne technologie mogą być pomocne w posłudze katechetycznej. 

Tylko jeden z 90 badanych nauczycieli kontraktowych oraz 6 ze 191 nauczycieli 

mianowanych twierdzi, że nowoczesne technologie nie mogą być pomocne 

w  posłudze katechetycznej. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6.22 Nowoczesne technologie w posłudze katechetycznej w opinii nauczycieli religii 
kontraktowych i  mianowanych. 

CZY ZDANIEM PANI/PANA NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ POMOCNE                        

 W POSŁUDZE KATECHETYCZNEJ? 
 

NAUCZYCIEL  

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL 

KONTRAKTOWY 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 TAK 
 

82.2 % 97.8 % 

 NIE 
 

3.1 % 1.1 % 

 NIE MAM ZDANIA 
 

14,7 % 1.1 % 
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Wykres kolumnowy 6.8 Nowoczesne technologie w posłudze katechetycznej w opinii 
nauczycieli religii kontraktowych i  mianowanych. 

   

 

Zdecydowana większość respondentów argumentowała swoją decyzję tym, iż 

nowoczesne technologie według nich otwierają nową przestrzeń dla nauczania 

religii, wpływają na jakość lekcji religii, wzbudzają zainteresowanie treściami 

katechezy i  pomagają w dotarciu do uczniów ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. Większość nauczycieli zwróciła też uwagę na fakt, iż są to nowe 

środki ewangelizacji. 90% uczestniczących w badaniu nauczycieli kontraktowych 

i  około 80% mianowanych  twierdzi, że nowoczesne technologie w dużym i bardzo 

dużym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju wiary. Podobnie uważają 

nauczyciele pracujący w małych szkołach i dużych miastach.  Ukazują to poniższe 

tabele 6.23 i 6.24. 

Tabela 6.23 Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych w opinii  
nauczycieli kontraktowych i mianowanych. 

W JAKIM STOPNIU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO  ROZWOJU WIARY 

KATECHIZOWANYCH? 

NAUCZYCIEL  

MIANOWANY 

NAUCZYCIEL 

KONTRAKTOWY 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 W BARDZO DUŻYM 
 

19.4 % 25.6 % 

 W DUŻYM 
 

62.3 % 64.4 % 

 W ŻADNYM 
 

0.5 % 1.1 % 

 NIE MAM ZDANIA 
 

17.8 % 8.9 % 

 

82,20%

3,10%

14,70%
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Tabela 6.24 Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych w opinii  
nauczycieli pracujących na wsi i w dużym mieście. 

W JAKIM STOPNIU NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ 

DO  ROZWOJU WIARY KATECHIZOWANYCH? 

NAUCZYCIEL  

PRACUJĄCY NA WSI 
NAUCZYCIEL 

PRACUJĄCY  

W DUŻYM 

MIEŚCIE 

ODPOWIEDŹ UDZIAŁ % UDZIAŁ % 

 W BARDZO DUŻYM 
 

32.2 % 31.3 % 

 W DUŻYM 
 

55.9 % 53.5 % 

 W ŻADNYM 
 

0 % 2.0 % 

 NIE MAM ZDANIA 
 

11.8 % 13.1 % 

 

Dodatkowo, w celu potwierdzenia hipotez podjęto także działanie: 

przeprowadzono obserwację zajęć lekcji religii u pięciu nauczycieli, którzy 

w  ramach realizacji programu „Aktywna tablica” prowadzili zajęcia otwarte 

z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zastosowano arkusz obserwacyjny, 

który został skonstruowany na potrzeby powyższej pracy i stanowił trzecie narzędzie 

badawcze. Arkusz składał się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. W części 

ogólnej zawarte zostały informacje podstawowe dotyczące obserwowanej lekcji: 

temat lekcji, klasa, liczba uczniów. Natomiast w części szczegółowej dodano 

zagadnienia związane z  wykorzystaniem IT podczas lekcji, stopniem zaangażowania 

uczniów i realizacją założonych celów: ogólnego i szczegółowych. Podczas 

sporządzania notatki poobserwacyjnej wykorzystano metodę SWOT. Szczegółowe 

pytania zawarte są w  załączniku arkusza obserwacyjnego. 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji zauważono, że nauczyciele religii, 

prowadzący lekcje posiadają kompetencje informacyjne, z wielką umiejętnością 

stosują  i wykorzystują narzędzia IT na lekcji religii, zachowując jednocześnie 

zarówno odpowiednie proporcje jak i nadrzędny cel katechezy. Wszyscy 

obserwowani nauczyciele zrealizowali założone cele lekcji, prawidłowo wskazali 

treści z podstawy programowej realizowane podczas zajęć a zastosowanie 

nowoczesnych technologii przyczyniło się do aktywizacji uczniów i pogłębienia 

wiedzy religijnej. Uczniowie mieli świadomość, że uczestniczą w lekcji religii, a  nie 

informatyki. Zadbano o  duchowy aspekt lekcji religii. Podczas obserwacji zajęć nie 

zauważono – jest to ocena subiektywna -„przerostu formy nad treścią”.  
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Podczas lekcji otwartych zaprezentowano następujące aplikacje i narzędzia 

IT: learningapps, kahoot, QR, prezi, filmiki youtube. Uczniowie wykonywali zadania 

związane z tematyką lekcji na tablicy interaktywnej. Można było zauważyć 

u  uczniów łatwość posługiwania się tymi narzędziami oraz zwiększoną uwagę 

podczas realizowanego tematu lekcji. W notatkach poobserwacyjnych dokonano 

szczegółowej analizy w oparciu o metodę SWOT. Mocną stroną dla nauczyciela 

i  ucznia okazało się wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji religii. 

W jednym przypadku słabą stroną był brak dostępu do internetu podczas realizacji 

zadań w czasie lekcji. Według obserwatora – subiektywna opinia – szansą dla 

nauczyciela i ucznia na pogłębienie wiedzy religijnej jest umiejętne 

wykorzystywanie narzędzi IT, natomiast zagrożeniem – brak wcześniejszego 

zapoznania się z treściami teologicznymi umieszczonymi na różnych portalach 

i  niedostosowanie do możliwości i poziomu intelektualnego ucznia. 

Na tej podstawie w zakresie hipotezy szóstej odrzucono alternatywę pierwszą 

i przyjęto hipotezę alternatywną: połowa ankietowanych, w odniesieniu do funkcji 

i  roli nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej, wskaże na aspekt 

ewangelizacyjny. 

 

2. Wnioski z przeprowadzonych analiz i postulaty 

 

Nauczyciele religii archidiecezji poznańskiej zdają sobie sprawę, że nowoczesne 

technologie informacyjne są bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju procesu 

dydaktyczno-wychowawczego na lekcji religii. „Stanowią one szansę 

na  wzbogacenie tradycyjnych sposobów nauczania religii i wychowania 

chrześcijańskiego. Katecheta powinien posługiwać się nowoczesnymi środkami 

dydaktycznymi. Jednocześnie współczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne rodzą nowe wyzwania związane z wychowaniem uczniów 

do  odpowiedzialnego korzystania z nich”. 293 W związku z tym, stopień 

przygotowania nauczycieli religii i posiadania przez nich kompetencji 

informacyjnych wymaga nieustannego rozwoju.  

 
293 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program Nauczania religii 
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach z 19 września 2018 r., Edycja Świętego Pawła, s.154. 



189 
 

Jak wskazano w rozdziale piątym i pierwszej części rozdziału szóstego, nauczyciele 

religii archidiecezji poznańskiej w dużej mierze korzystają z  nowoczesnych 

technologii podczas lekcji religii. W oparciu o przeprowadzone analizy  i wyniki 

badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Zdecydowana większość nauczycieli religii archidiecezji 

poznańskiej, bo aż 99 %  korzysta z różnego rodzaju 

nowoczesnych środków dydaktycznych. 

2. Około 50% nauczycieli religii zna i wykorzystuje programy 

komputerowe i aplikacje do tworzenia zadań i ćwiczeń 

interaktywnych. 

3. Młodsi nauczyciele religii, bez względu na miejsce zatrudnienia,  

wykazują się znajomością nowych technologii i dostrzegają szanse 

z ich wykorzystywania w pracy z  dziećmi i młodzieżą podczas 

lekcji religii. 

4. Nauczyciele religii, charakteryzujący się dłuższym stażem 

i  stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

lub  dyplomowanego dostrzegają, w większym stopniu niż 

nauczyciele kontraktowi czy stażyści, zagrożenia wynikające 

z  wykorzystywania IT w dydaktyce katechezy. 

5. Około 30%  nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej 

uczestniczy w  szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej 

w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Niektórzy 

nauczyciele religii posiadają dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych z  informatyki. 

 

Na podstawie powyższych wniosków oraz w oparciu o analizy wyników 

przeprowadzonych badań, wywiadów i obserwacji zajęć sformułowano 

następujące postulaty, stanowiące propozycje autora niniejszej dysertacji. 

Pierwszym postulatem w zakresie posiadania przez nauczycieli religii 

odpowiednich kompetencji jest poszerzenie oferty zajęć z technologii 

informacyjnej w ramach studiów dziennych i zaocznych z teologii wraz 

z  przygotowaniem pedagogicznym oraz studiów podyplomowych na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Niezmiernie ważnym jest 

przygotowanie studentów do wykorzystywania tablicy interaktywnej oraz 
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nowoczesnych aplikacji takich jak na przykład learningapps, kahoot, padlet, qr 

kody czy quizlet oraz wyposażenie ich w umiejętność selekcjonowania informacji 

i  dostosowywania do możliwości indywidualnych uczniów poprzez 

wprowadzenie metody webquestu.  

Istotne jest, by nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z technologii 

informacyjnej i ćwiczenia z dydaktyki katechetycznej wspólnie podjęli się 

opracowania i przygotowania zagadnień rozszerzających tę problematykę. Jest to  

uzasadnione także tym, iż w ramach programu MEN „Aktywna tablica” na lata 

2017-2019, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, zakłada się, że wszystkie szkoły będą wyposażone w tablice 

interaktywne. Nauczyciel religii rozpoczynający pracę w  szkole powinien być 

więc wyposażony w umiejętności wykorzystywania IT podczas procesu 

katechetycznego. Proponuje się by wyposażyć przynajmniej dwie sale wykładowe 

Wydziału Teologicznego  im. A. Mickiewicza w Poznaniu w tablice interaktywne 

wraz z oprogramowaniem w celu wykorzystania podczas zajęć ze studentami. 

Kolejnym postulatem jest permanentne prowadzenie szkoleń i kursów dla 

aktywnych zawodowo nauczycieli religii z zakresu technologii informacyjnych na 

lekcji religii w celu przekazywania nowinek e-dydaktycznych i wyposażenia ich 

w  umiejętności odpowiedniego dostosowywania metod, form i treści 

do  możliwości poznawczych ucznia, a także wskazywania z jednej strony na 

szanse a  z drugiej na zagrożenia wynikające z wykorzystywania nowoczesnych 

technologii na lekcjach religii. Dlatego warto poszerzyć ofertę Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu o nowe szkolenia stacjonarne z zakresu IT 

oraz e-szkolenia tzw. webinaria. W tym celu proponuje się utworzenie sieci 

współpracy dla nauczycieli religii lub bloga, z głównym założeniem dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniem w  zakresie wykorzystywania narzędzi, aplikacji czy 

portali o tematyce religijnej. 

Kolejnym ważnym aspektem może być, według autora tej pracy, 

zachęcenie nauczycieli religii do tworzenia e-pomocy dydaktycznych 

i  udostępniania ich, na proponowanych powyżej, portalach katechetycznych czy 

w ramach sieci współpracy. Zarówno w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 

oraz 2018/2019 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
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dotyczyły między innymi sfery technologii informacyjnej294. Zadaniem 

nauczyciela religii jest wypełnianie obowiązków nauczyciela, do których należy 

między innymi podejmowanie działań dydaktycznych w zakresie kształtowania 

kompetencji informatycznych u  nauczycieli oraz uczniów. Tym bardziej za 

zasadne wydaje się podejmowanie działań w tym obszarze przez nauczycieli 

religii. 

Wśród postulatów dotyczących obszaru kompetencji nauczyciela religii 

nie może zabraknąć implikacji dotyczącej organizowania konferencji na tematy 

związane z nową ewangelizacją czy nowymi przestrzeniami katechetycznego 

oddziaływania w wirtualnym świecie, a także z cyberprzemocą i  rolą 

kształtowania sumień. W tym celu proponuje się nawiązanie współpracy 

Wydziału Teologicznego z ekspertami z innych uczelni, zajmującymi się tymi 

dziedzinami. Innym rozwiązaniem mogą być także seminaria realizowane 

w  ramach Centrum Formacyjnym dla Katechetów archidiecezji poznańskiej.  

Ważnym postulatem jest także informowanie nauczycieli religii 

o  możliwości udziału w wyżej wymienionych formach doskonalenia 

zawodowego za pomocą wszelkich możliwych dróg komunikacji: na stronie 

internetowej archidiecezji, wydziału teologicznego, za pomocą portali 

społecznościowych czy z  wykorzystaniem poczty elektronicznej. Z tym związana 

jest propozycja utworzenia bazy adresów e-mailowych nauczycieli religii 

pracujących w szkołach i przedszkolach, z podziałem na 43 dekanaty naszej 

archidiecezji. 

Najważniejszym jednak postulatem jest podejmowanie działań w celu 

ukazania IT jako narzędzia służącego katechetom nie tylko w procesie 

dydaktycznym, ale przede wszystkim jako cyfrowe medium ewangelizacyjne. 

W związku z tym dostrzega się potrzebę kształcenia w tym zakresie studentów 

i  nauczycieli religii, by stanowili oni grupę ekspertów tworzących cyfrowe media 

 
294 Rok szkolny 2016/2017 -wybrane kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: Rozwijanie 
kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-
polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html   [dostęp z dnia 28.05.2018] 
Rok szkolny 2017/2018-wybrane kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: 
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo 
w  internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.  
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-
oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html    [dostęp z dnia 28.05.2018] 

 

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018.html
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i uczestniczących w procesie ewangelizacji on-line. Profesjonalne przygotowanie 

filmików ewangelizacyjnych, kreowanie portali społecznościowych, blogów czy 

opracowywanie pomocy dydaktycznych: scenariuszy zajęć z wykorzystaniem IT 

stanowi wyzwanie dla współczesnego nauczyciela religii. 

W rozdziale szóstym dokonano podsumowania przeprowadzonych 

weryfikacji hipotez i przedstawiono implikacje w zakresie wykorzystywania 

technologii informacyjnych przez nauczycieli religii. Propozycje postulatów są 

wynikiem autorefleksji opartej na wynikach przeprowadzonych badań. Stanowią 

źródło inspiracji do dalszych poszukiwań zarówno na temat zdobywania 

odpowiednich kompetencji, stosowania form i narzędzi jak i dostrzegania szans 

oraz zagrożeń wykorzystywania technologii informacyjnych w posłudze 

katechetycznej. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

 Podjęta w dysertacji problematyka wykorzystywania nowych technologii 

informacyjnych w posłudze katechetycznej jest szczególnie aktualna w dzisiejszym 

świecie. 

 Jak naucza Ojciec Święty Franciszek „dzisiaj środowisko medialne jest tak 

wszechobecne, że nie sposób je niemal odróżnić od sfery życia codziennego. Sieć 

jest bogactwem naszych czasów. Jest źródłem wiedzy i relacji niegdyś 

niewyobrażalnych”295. Współczesne technologie informacyjne jako narzędzia 

stanowią niewymierną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli religii. Dzięki 

wykorzystywaniu różnych nowych aplikacji, programów, stron internetowych czy 

portali społecznościowych lekcja religii wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu 

ze  strony dzieci i młodzieży. Lekcja ta zyskuje na innowacyjności i atrakcyjności. 

Jak pokazały badania nauczyciele religii archidiecezji poznańskiej korzystają 

z nowych technologii i są świadomi, jak ważną rolę odgrywają one w posłudze 

katechetycznej. Zatem konieczne jest przygotowanie i permanentne dokształcanie 

w  tym zakresie studentów i nauczycieli.  

 W przeprowadzonych badaniach wyróżniono dwa cele: poznawczy 

i  praktyczny. Głównym celem poznawczym było pozyskanie informacji na temat 

posiadania przez nauczycieli religii odpowiednich kompetencji informacyjnych, 

wykorzystywania przez nich nowych technologii, a także znajomości różnych 

aplikacji służących edukacji katechetycznej. Cel poznawczy prowadził do określenia 

celu praktycznego. Istotne dla tego celu było podjęcie próby sformułowania 

 
295 Franciszek, «Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych 
do  wspólnot ludzkich, Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
https://www.paulus.org.pl/214,53-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2019 
[dostęp z dnia 30.08.2019]. 
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wskazówek dotyczących nowych technologii informacyjnych w posłudze 

katechetycznej w ramach omawianej problematyki. 

 Na podstawie przybliżonej w rozdziale pierwszym genezy rozwoju nauczania 

Kościoła na temat środków społecznego przekazu, ukazania szans i zagrożeń 

wynikających z wykorzystywania IT w posłudze ewangelizacyjnej wobec nowego 

kodu kulturowego oraz ukazaniu w rozdziale drugim kompetencji informacyjnych 

współczesnego nauczyciela religii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 

kształcenia podstawowego i permanentnego, przedstawiono w rozdziale trzecim 

wybrane formy i narzędzia cyfrowego nauczyciela takie jak kahoot, quizlet, quizzizz, 

czy padlet. Zaprezentowano wybrane aplikacje wspierające proces uczenia się 

i  nauczania oraz strony i portale internetowe.  

Po przeprowadzeniu i analizie wyników badań empirycznych podjęto próbę 

zdefiniowania implikacji dla zdobywania kompetencji informacyjnych 

i  dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania IT.   

 Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych przedstawionych 

w  rozdziale piątym niniejszej dysertacji można zauważyć, że w ocenie nauczycieli 

religii archidiecezji poznańskiej nowe technologie są bardzo ważnym elementem 

w  procesie dydaktycznym. Stanowią szansę, ale także mogą być zagrożeniem 

czyhającym na młodego człowieka, z którym nauczyciel boryka się na lekcji religii. 

Dlatego też zasadne jest podejmowanie tej tematyki, by obecni nauczyciele religii 

posiadali odpowiednie kompetencje informacyjne, na bieżąco aktualizowali swoją 

wiedzę i doskonali umiejętności, a studenci przygotowujący się do zawodu 

nauczyciela byli wyposażeni w te kompetencje, o których w tej dysertacji była 

mowa.  

 W ostatnim rozdziale dysertacji zaproponowano nową koncepcję kształcenia 

nauczycieli religii zarówno w wymiarze podstawowym jak i permanentnym. 

Przedstawione w pracy propozycje wynikają z przeprowadzonych analiz badań oraz 

obserwacji zajęć nauczycieli religii. Nieustanny rozwój technologii informacyjnych 

jest tym czynnikiem, który wpływa na formułę kształcenia podstawowego 

i  permanentnego nauczycieli religii. Zatem za zasadne należy przyjąć wprowadzanie 

w ramach zajęć na uczelni czy formach doskonalenia zawodowego nowych, 

aktualnych propozycji szkoleń, warsztatów na temat narzędzi IT, możliwych do 
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wykorzystania podczas lekcji religii. Ponadto istotne jest, by włączyć tematykę 

związaną z e-zagrożeniami czyhającymi na młodego człowieka w celu 

uświadomienia i profesjonalnego przygotowania pedagogicznego. 

 W dysertacji ukazano rolę nowych technologii w posłudze katechetycznej. 

Przedstawiono wskazania Kościoła na temat wykorzystywania nowych technologii 

oraz ukazano najważniejsze kierunki rozwoju nowych technologii w Kościele, ze 

szczególnym uwzględnieniem nauczania religii i przygotowania do tej posługi 

przyszłych i obecnych nauczycieli. Przedstawiono, dzięki przeprowadzonym 

badaniom, aktualny stan przygotowania nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej 

do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji religii z wykorzystaniem IT, 

zdiagnozowano i ukazano stopień znajomości różnych nowych narzędzi, aplikacji 

oraz wykorzystywania na lekcjach. Przedstawiono także propozycje będące 

praktycznym zastosowaniem oczekiwań nauczycieli religii w celu lepszego 

przygotowania i zdobycia kompetencji informacyjnych. 

 W podjętych badaniach ograniczono się do grupy nauczycieli religii 

archidiecezji poznańskiej. Praca zyskałaby na wartości, gdyby uzupełnić ją o badania 

przeprowadzone wśród grupy uczniów uczestniczących w zajęciach lekcji religii. 

Jednakże jest to aktualnie niemożliwe ze względu na szereg czynników 

zewnętrznych. Pomimo to wydaje się, że główny cel pracy został osiągnięty. 

 Przedstawione w dysertacji implikacje mogą stanowić propozycje dla 

prowadzących na Wydziale Teologicznym w Poznaniu zajęć z wykorzystaniem 

nowych technologii, a także inspiracje dla nauczycieli religii. Z pewnością także 

pracownicy innych uczelni mogą skorzystać z przedstawionego materiału, który 

stanowi dopiero początek badań z katechetyki dotyczących roli nowych technologii 

w  posłudze katechetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do nieustannego rozwoju 

wirtualnej wspólnoty społecznościowej.  
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Doskonalenie zawodowe w sieci a miejsce pracy nauczyciela religii. 

 

Tabela 5.7  

Przynależność do sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej przez doradcę 

metodycznego religii rzymskokatolickiej archidiecezji poznańskiej. 

 

Tabela 5.8  

Udział nauczycieli religii w sieci a stopień awansu zawodowego. 

 

Tabela 5.9  

Udział nauczycieli religii we współtworzeniu sieci współpracy. 

 

Tabela 5.10  

Udział nauczycieli religii w tworzeniu sieci z podziałem na stopień awansu 

zawodowego. 

 

Tabela 5.11 

Korzystanie z narzędzi IT jako wsparcia działań katechetycznych. 

 

Tabela 5.12  

Wykorzystywanie narzędzi IT a wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 5.13   

Częstotliwość korzystania z narzędzi IT podczas lekcji religii. 
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Tabela 5.14.  

Korzystanie z komputera do działań dydaktycznych. 

Tabela 5.15 

 Wykorzystywanie komputera do działań dydaktycznych a miejsce zatrudnienia 

nauczyciela religii. 

 

Tabela 5.16  

 Częstotliwość korzystania z komputera. 

 

Tabela 5.17  

Korzystanie z programów komputerowych i multimedialnych. 

 

Tabela 5.18  

Częstotliwość korzystania z programów komputerowych i multimedialnych. 

 

Tabela 5.19   

Opinie nauczycieli religii na temat wykorzystania IT na lekcjach religii. 

 

Tabela 5.20  

Korzystanie z multibooka do religii Wydawnictwa Święty Wojciech. 

 

Tabela  5.21 

 Opinie nauczycieli religii dotyczące multibooka Wydawnictwa Święty Wojciech. 

 

Tabela 5.22  

Korzystanie z internetu przez nauczycieli religii w celu wsparcia działań 

dydaktycznych.  

 

Tabela 5.23 

 Opinie nauczycieli religii na temat głównych funkcji internetu. 

 

Tabela 5.24   

Korzystanie z pracowni komputerowej. 
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Tabela 5.25  

Korzystanie z pracowni komputerowej a miejsce zatrudnienia nauczyciela religii. 

Tabela 5.26   

Korzystanie z tablicy interaktywnej. 

 

Tabela 5.27 

 Samodzielne tworzenie zadań na lekcję religii z wykorzystaniem oprogramowani do 

tablic interaktywnych. 

 

Tabela 5.28  

Wykorzystywanie narzędzi IT na lekcjach religii. 

 

Tabela 5.29   

Celowość korzystania z IT na lekcji religii. 

 

Tabela 5.30 

 Główne przeszkody wprowadzania metod kształcenia multimedialnego w  przestrzeń 

nauczania katechetycznego. 

 

Tabela 5.31 

 Znajomość metody Webquestu. 

 

Tabela 5.32.  

Wpływ nowoczesnych technologii  na rozwój wiary katechizowanych. 

 

Tabela 6.1  

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii na lekcjach religii a wiek nauczyciela 

religii. 

 

Tabela 6.2  

Wykorzystywanie komputera do działań dydaktycznych a wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.3  

Rola IT w procesie katechetycznym w opinii nauczycieli religii poniżej 30 lat. 
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Tabela 6.4  

Rola IT w procesie katechetycznym w opinii nauczycieli religii w wieku 50-60 lat. 

 

Tabela 6.5 

 Wykorzystywanie multibooka do religii wydawnictwa Święty Wojciech a wiek 

nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.6  

Korzystanie z pracowni komputerowej podczas lekcji religii a wiek nauczyciela 

religii. 

 

Tabela 6.7  

Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.8  

Korzystanie z narzędzi IT podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.9  

Celowość  korzystania z IT a wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.10  

 Główne przeszkody wprowadzania IT w przestrzeń nauczania katechetycznego a 

wiek nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.11    

Użyteczność nowoczesnych technologii w posłudze katechetycznej a wiek nauczyciela 

religii. 

 

Tabela 6.12  

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych w opinii 

nauczycieli religii. 
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Tabela 6.13  

Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez nauczycieli 

mianowanych. 

 

Tabela 6.14  

Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez nauczycieli 

kontraktowych. 

 

Tabela 6.15  

Tworzenie zadań na lekcje religii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przez 

nauczycieli mianowanych i kontraktowych. 

 

Tabela  6.16  

Doskonalenie nauczycieli religii w sieci współpracy. 

 

Tabela 6.17  

Dokształcanie nauczycieli religii w celu zdobycia umiejętności IT. 

 

Tabela 6.18  

Doskonalenie nauczycieli religii w formie e-learningu. 

 

Tabela  6.19  

 Narzędzia IT wykorzystywane podczas lekcji religii przez nauczycieli religii. 

 

Tabela 6.20  

Celowość korzystania z IT na lekcjach religii a stopień awansu zawodowego 

nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.21  

Celowość korzystania z IT na lekcjach religii a miejsce pracy nauczyciela religii. 

 

Tabela 6.22  

Nowoczesne technologie w posłudze katechetycznej w opinii nauczycieli religii 

kontraktowych i  mianowanych. 
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Tabela 6.23  

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych w opinii  

nauczycieli kontraktowych i mianowanych. 

 

Tabela 6.24 Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój wiary katechizowanych 

w  opinii  nauczycieli pracujących na wsi i w dużym mieście. 

 

 

SPIS WYKRESÓW (według rozdziałów) 

 

Wykres kołowy 8.1   

Charakterystyka badanej grupy ze względu na wiek. 

 

Wykres kołowy 4.2  

Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć. 

 

Wykres kolumnowy 4.3  

Charakterystyka badanej grupy ze względu na stopień awansu zawodowego. 

 

Wykres kolumnowy 4.4  

Charakterystyka badanej grupy ze względu na staż pracy katechetycznej. 

 

Wykres kolumnowy 4.5  

Charakterystyka badanej grupy ze względu na zatrudnienie. 

 

Wykres kolumnowy 4.6 

 Charakterystyka badanej grupy ze względu na miejsce zatrudnienia. 

 

Wykres kolumnowy 4.7  

Charakterystyka badanej grupy ze względu na ilość i przynależność do dekanatów. 

 

Wykres kolumnowy 5.1 

 Czy skorzystałby Pan/ skorzystałaby Pani z doskonalenia zawodowego w  formie e-

learningu? 
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Wykres kolumnowy 5.2  

Czy dodaje Pani/Pan do sieci własne materiały? 

 

Wykres kolumnowy 5.3 

 Czy korzysta Pani/Pan z narzędzi medialnych jako wsparcie działań 

katechetycznych? 

 

Wykres kolumnowy 5.4  

Jak często korzysta Pani/Pan z następujących narzędzi medialnych na lekcjach 

religii? 

 

Wykres kolumnowy 5.5   

Czy korzysta Pani/Pan z komputera do działań dydaktycznych? 

 

Wykres kolumnowy 5.6  

Jak często wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii następujące programy 

komputerowe i multimedialne? 

 

Wykres kolumnowy 5.7  

Jakie narzędzia IT wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii i zajęciach 

pozalekcyjnych? 

 

Wykres kolumnowy 5.8  

W jakim celu najczęściej Pani/Pan korzysta z IT na katechezie? 

 

Wykres kolumnowy 5.9  

Możliwość wykorzystania Webquestu na lekcji religii. 

 

Wykres kolumnowy 6.1  

Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach religii. 

 

Wykres kolumnowy 6.2 

 Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 
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Wykres kolumnowy 6 .3  

Korzystanie z narzędzi IT podczas lekcji religii a wiek nauczyciela religii. 

 

Wykres kolumnowy  6.4  

Celowość  korzystania z IT a wiek nauczyciela religii. 

 

Wykres kolumnowy 6.5  

Główne przeszkody wprowadzania IT w przestrzeń nauczania katechetycznego a 

wiek nauczyciela religii. 

 

Wykres kolumnowy 6.6  

Częstotliwość wykorzystywanie komputera do różnych zadań przez nauczycieli 

mianowanych i  nauczycieli kontraktowych. 

 

Wykres kolumnowy 6.7  

Wykorzystywanie Pisma Świętego w wersji elektronicznej, programów 

komputerowych i programów multimedialnych przez nauczycieli 

mianowanych  i  kontraktowych. 

 

Wykres kolumnowy 6.8  

Nowoczesne technologie w posłudze katechetycznej w opinii nauczycieli religii 

kontraktowych i  mianowanych. 
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ANEKSY 

 

 

ANEKS 1  

Wzór ankiety skierowanej do nauczycieli religii archidiecezji poznańskiej. 

Szanowni Państwo! 

Celem badań, którym służy niniejsza ankieta jest poznanie kompetencji informacyjnych nauczycieli 

religii oraz wykorzystywania technologii informacyjnej podczas lekcji religii. Zależy na określeniu 

stopnia oraz sposobów realizacji formacji katechetyczno-informatycznej, jak i zakresu 

wykorzystywania narzędzi IT w procesie katechetycznym. Pozwoli to poznać mocne i słabe ich 

strony. Analiza wyników badań posłuży też do określenia propozycji: przygotowania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli religii w pracy z uczniem oraz na pozytywne i negatywne aspekty IT jako 

narzędzia w służbie rozwoju wiary katechizowanych. 

Ankieta ma charakter anonimowy. 

Dziękuję za wypełnienie ankiety. 

Joanna Staniś- Rzepka 

1. Czy korzysta Pani/Pan z narzędzi medialnych jako wsparcie działań katechetycznych? 

 tak 

 nie 

2. Jak często korzysta Pani/Pan z następujących narzędzi medialnych na lekcjach religii? 

 systematycznie często sporadycznie wcale 

Internet         

Radio         

Video         

Kamera         

Odtwarzacz CD/DVD         

Komputer         

3. Czy korzysta Pani/Pan z komputera do działań dydaktycznych? 

 tak 

 nie 
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4. Jak często korzysta Pani/Pan z komputera do następujących zadań: 

 systematycznie często sporadycznie wcale 

prezentowanie obrazu         

prezentowanie filmu         

odtwarzanie dźwięku         

ćwiczenia interaktywne         

wyszukiwanie informacji w Internecie         

organizacja pracy         

drukowanie         

5. Czy korzysta Pani/Pan z programów komputerowych i multimedialnych? 

 tak 

 nie  - proszę podać powód 

6. Jak często wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii następujące programy komputerowe i 

multimedialne? 

 systematycznie często sporadycznie wcale 

Pismo Święte w wersji elektronicznej         

encyklopedie multimedialne         

programy multimedialne o tematyce religijnej         

słowniki multimedialne np.: Multimedialny Słownik 

Biblijny 
        

pakiet Office np.: Word, PowerPoint, Publisher         

inne (jakie?)         

7. Na ile zgadza się Pani/Pan z następującymi twierdzeniami: 

 zdecydowanie 

się zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie potrafię 

powiedzieć 

raczej się 

nie 

zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 
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Programy multimedialne uatrakcyjniają 

lekcje religii. 
          

Dzięki stosowaniu technologii 

informacyjnej na lekcji religii 

uczniowie ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi łatwiej przyswajają 

wiedzę. 

          

Muzyka refleksyjna wprowadza 

uczniów do modlitwy. 
          

8. Czy korzystała Pani/Pan kiedykolwiek z multibooka do religii Wydawnictwa Święty 

Wojciech? 

 tak i zrobił na mnie dobre wrażenie 

 tak i zrobił na mnie złe wrażenie 

 nie, ale chętnie się zapoznam 

 nie i nie planuję 

 nie wiem o istnieniu takiego podręcznika 

9.Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi twierdzeniami dotyczącymi multibooka 

Wydawnictwa Święty Wojciech 

 zdecydowanie 

się zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie potrafię 

powiedzieć 

raczej się 

nie 

zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

Multibook daja wsparcie działań 

dydaktycznych (stanowi pomoc 

dydaktywczną - wymagane źródło 

multimedialnych materiałów). 

          

Multibook to samodzielny środek 

dydaktyczny realizujący koncepcję 

kształcenia multimedialnego (wyłacznie 

w formie komputerowej). 

          

Multibook to środek dydaktyczny 

ścieśle powiązany z podręcznikiem 

tradycyjnym. 

          

W nauczaniu religii długo jeszcze nie 

będzie miejsca dla tego typu środków. 
          

10. Czy korzysta Pani/Pan z internetu dla wspierania działań dydaktycznych? 

 tak 

 nie 
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 chciałbym/abym, ale mam trudności z dostępem 

 internet nie jest mi potrzebny 

 korzystam z internetu wyłącznie do celów prywatnych 

 

11. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami: 

 zdecydowanie 

się zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie potrafię 

powiedzieć 

raczej się nie 

zgadzam 

zdecydowanie się 

nie zgadzam 

Główne funkcje internetu to 

... wyszukiwanie informacji 
          

poszukiwanie materiałów 

dydaktycznych 
          

Internet jako e-lerning           

Inne (jakie?)           

12. Czy w szkole korzysta Pani/Pan z pracowni komputerowej? 

 nie (proszę wskazać powód) 

 tak 

13. Czy w szkole korzysta Pani/Pan z tablicy interaktywnej 

 tak, często 

 sporadycznie 

 nie (proszę podać powód) 

 w mojej szkole nie ma tablicy interaktywnej 

14. Czy tworzy Pani/Pan samodzielnie zadania na lekcję religii wykorzystując 

oprogramowania do tablic interaktywnych np. typu Interwrite, Smart? 

 tak, często 

 sporadycznie 

 nie (proszę wskazać powód) 

15. Jakie narzędzia IT wykorzystuje Pani/Pan na lekcjach religii i zajęciach pozalekcyjnych? 

 Webquest 
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 blogi o tematyce religijnej 

 filmiki religijne na Youtube 

 nagrania MP3 

 Inne jakie? 

 

16. W jakim celu najczęściej Pani/Pan korzysta z IT na lekcji religii? 

 atrakcyjność zajęć 

 innowacyjność 

 dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia 

 nowe źródła ewangelizacji 

 Inne jakie? 

17. Co Pani/Pana zdaniem jest główną przeszkodą we wprowadzaniu metod kształcenia 

multimedialnego w przestrzeń nauczania katechetycznego? (można wybrać parę odpowiedzi) 

 nie ma żadnych przeszkód 

 słabe kompetencje komputerowe nauczycieli 

 brak sprzętu 

 brak dostępu do sprzętu w szkole 

 religia nie wymaga stosowania metod kształcenia multimedialnego 

 inne proszę wskazać jakie? 

18. Czy słyszała Pani/Pan o doskonaleniu zawodowym dla nauczycieli religii w sieci? 

 tak 

 nie 

19. Czy należy Pani/Pan do sieci prowadzonej przez doradcę metodycznego archidiecezji 

poznańskiej? 

  tak 

  nie 
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20. Jakie zna Pani/Pan materiały zamieszczane w sieci przez administratora? 

 

 

21. Czy dodaje Pani/Pan do sieci własne materiały? 

 tak 

 nie 

 

22. Czy zna Pani/Pan metodę Webquestu? 

 tak 

 nie 

23. Na ile, w skali od 1 do 10, ocenia Pani/Pan możliwość wykorzystania Webquestu na lekcji 

religii prowadzonej przez siebie? 

 

 

24. Czy zdaniem Pani/Pana nowoczesne technologie mogą być pomocne w posłudze 

katechetycznej? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 

25. Jeśli tak, to w jaki sposób, Pani/Pana zdaniem, nowoczesne technologie mogą być 

pomocne w posłudze katechetycznej? 
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26. Czy skorzystałaby Pani/Pan z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli religii w formie e-

learningu? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 

27. W jakich formach przygotowania uczestniczyła Pani/Pan w celu zdobycia umiejętności IT? 

 zajęcia w ramach studiów na Wydziele Teologicznym 

 kursy doskonalące z IT na katechezie organizowane przez ODN 

 kursy doskonalące z IT 

 studia podyplomowe z informatyki 

 inne jakie 

28. W jakim stopniu nowoczesne technologie mogą przyczynić się do rozwoju wiary 

katechizowanych? 

 w bardzo dużym 

 w dużym 

 w żadnym 

 nie mam zdania 

29. Jakie szanse w posłudze katechetycznej, według Pani/Pana wynikają z wykorzystywania 

technologii informacyjnych? 

 

 

30. Na jakie zagrożenia wynikające ze stosowania technologii informacyjnych wskazałaby 

Pani/Pan w odniesieniu do katechezy? 

 

 

Płeć 

 kobieta 

 mężczyzna 
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Wiek 

 poniżej 30 

 30-40 lat 

 40-50 lat 

 50 - 60 lat 

 powyżej 60 lat 

Położenie szkoły 

 wieś 

 miasto do 10 tyś. mieszkańców 

 miasto od 10 tyś. do 100 tyś. mieszkańców 

 miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców 

Nauczyciel religii w: 

 oddziale przedszkolnym 

 klasach I-III SP 

 klasach IV-VI SP 

 gimnazjum 

    Stopień awansu zawodowego 

 nauczyciel stażysta 

 nauczyciel kontraktowy 

 nauczyciel mianowany 

 nauczyciel dyplomowany 

Staż pracy katechetycznej 

 do 1 roku 

 od 2 do 5 lat 

 od 5 do 10 lat 

 od 10 do 20 lat 

 powyżej 20 lat 
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ANEKS 2  

Arkusz obserwacji zajęć z religii w ramach programu „Aktywna Tablica”. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela religii …………………………………………………… 

Wykształcenie…………………………………………………………………………. 

Staż pracy w katechezie ………………………………………………………………. 

Wymiar godzin ………………………………………………………………………... 

 

Temat lekcji …………………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………….. 

Liczba uczniów ……………………………………………………………………….. 

Cel ogólny …………………………………………………………………………….. 

Cele szczegółowe: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Treści z podstawy programowej ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Metody i formy pracy, ze szczególnym  uwzględnieniem metod związanych  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Środki dydaktyczne (w tym nowoczesne technologie informacyjne) …………………  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Przebieg lekcji ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



239 
 

ANEKS 3 

Notatka poobserwacyjna ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez 

nauczyciela religii nowoczesnych technologii.  

Do sporządzenia notatki wykorzystano metodę SWOT296. 

Diagram  1 Analiza SWOT 

 

Co było mocną stroną nauczyciela podczas obserwowanej lekcji religii? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Co było mocną stroną uczniów podczas obserwowanej lekcji religii? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Co było słabą stroną nauczyciela podczas obserwowanej lekcji religii? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Co było słabą stroną ucznia podczas obserwowanej lekcji religii? 

…………………………………………………………………………………………. 

 
296 Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Nazwa metody jest 
akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities 
(szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące 
w  otoczeniu) za: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT [dostęp z dnia 26.05.2018] 

MOCNE 
STRONY

SŁABE 
STRONY

SZANSE ZAGROŻENIA

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT
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…………………………………………………………………………………………. 

 

Jakie szanse…. daje nauczycielowi wykorzystanie IT podczas lekcji religii?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Jakie szanse…. daje uczniowi wykorzystanie IT podczas lekcji religii?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas lekcji religii stanowi  

zagrożenie dla nauczyciela? Jeśli tak, to dlaczego. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Czy  wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas lekcji religii stanowi  

zagrożenie dla ucznia? Jeśli tak, to dlaczego. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


