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Rozprawa  Środowisko  cyfrowe  w  edukacji  polonistycznej  na  etapie  ponadgimnazjalnym

dotyczy wpływu narzędzi cyfrowych na nauczanie języka polskiego na etapie szkół licealnych i

technikalnych. Technologie cyfrowe stały się integralną częścią dzisiejszej codzienności, dlatego

zmiany w ich użytkowaniu wpływają również na edukację – nie tylko na sposób uczenia, ale także

organizację procesu dydaktycznego (w tym czasu i przestrzeni pracy), uczestników tegoż procesu i

kreują nowe zagrożenia,  które należy uwzględnić w badaniach nad wykorzystaniem środowiska

cyfrowego w szkole. Transformację tą można jednak opisać dopiero po zdefiniowaniu kluczowych

pojęć związanych z technologiami cyfrowymi oraz wskazaniu ich wpływu na najbliższe otoczenie

człowieka. 

Z  nią  związane  jest  główne  pytanie  badawcze  stawiane  w  rozprawie:  „Dlaczego  i  jak

wykorzystywać środowisko cyfrowe na lekcjach języka polskiego na etapie ponadgimnazjalnym?”.

Celem  pracy  jest  zaprezentowanie  możliwych  sposobów  efektywnego  zastosowania  narzędzi

cyfrowych w edukacji polonistycznej na wskazanym etapie edukacyjnym.           

Głównemu pytaniu badawczemu podporządkowano cztery pytania szczegółowe. Dwa z nich

noszą charakter teoretyczny: „Czym jest środowisko cyfrowe i edukacyjne środowisko cyfrowe?” i

„Czym są kompetencje cyfrowe i w jakim stopniu są kształcone na lekcjach języka polskiego?”.

Odpowiedziano na nie w pierwszej, teoretycznej  części dysertacji,  w której uporządkowana jest

stosowana  w  pracy  terminologia  oraz  zdefiniowane  kluczowe  pojęcie  dla  pracy  –  środowisko

cyfrowe. Ponadto w tym rozdziale opisano kontekst pracy z TIK w czterech związanych ze sobą

ujęciach:  socjologicznym,  kulturowym,  edukacyjnym  

i  prawnym.  Ostatnim  poruszanym  teoretycznym  zagadnieniem  jest  pojęcie  dobrych  praktyk

cyfrowych oraz sposób ich klasyfikacji.   

Kolejne  dwa  pytania  szczegółowe  mają  charakter  eksploracyjny:  „Jak  i  po  co  nauczyciele

wykorzystują  środowisko  cyfrowe  na  swoich  lekcjach?”  oraz  „Jakie  są  dobre  praktyki  

w  wykorzystaniu  środowiska  cyfrowego?”.  Na  pierwsze  z  nich  odpowiedziano  w  części

empirycznej,  która  dotyczy  wywiadów  z  nauczycielami  przeprowadzonych  w  ramach  badań

własnych.  Składa  się  ona  z  kilku  komponentów.  Wpierw opisano stosowaną  metodologię  oraz

wyniki kwerend z zakresu interesującej mnie tematyki. Następnie zaprezentowano koncepcję badań

oraz sprawozdanie z ich realizacji. 

Na  drugie  z  pytań  eksploracyjnych  odpowiedziano  w  ostatniej,  praktycznej  części  pracy.

Przedstawione  są  w  niej  wyniki  badań  uczniowskich  związanych  z  wymarzonym  narzędziem

cyfrowym oraz analiza instrumentarium cyfrowego dostępnego w sieci. Cząstki te są uzupełnione o

refleksje  badanych  nauczycieli  i  skomentowane  pod  kątem  teorii  związanej  



z dobrymi praktykami. Zwieńczeniem rozdziału są autorskie narzędzia dydaktyczne: kwestionariusz

wyboru narzędzia cyfrowego, narzędziownik oraz gra Literacki pojedynek. 

Cennym elementem książki jest  aneks zawierający zastosowane narzędzia badawcze, zebrane

ankiety  uczniowskie  i  karty kodowe stworzone na  potrzeby analizy  oraz  bibliografia,  w której

przedstawiono  wszystkie  wykorzystane  w  dysertacji  pozycje  teoretyczne,  badawcze  

i metodologiczne. Pozwalają one lepiej zrozumieć opisywane zjawiska oraz przeprowadzony proces

badawczy.


