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Streszczenie:  W ostatnich miesiącach zarówno szkoły jak i uczelnie 
weszły w okres znaczących zmian i przeobrażeń związanych z sytuacją 
pandemiczną na świecie. Obecna sytuacja pandemiczna wymusiła równ-
ież zmianę w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w szczególności 
w pracy nauczycieli i uczniów. . E-learning stał się podstawową formą 
stosowaną na każdym poziomie edukacji. W nowych warunkach jest-
eśmy zmuszeni do korzystania z nowych technologii, niezależnie od tego, 
jak byliśmy przygotowani do tych zadań. Nauczyciele i uczniowie zostali 
nagle zmuszeni do korzystania z technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych.  
Celem prezentowanych badań jest próba oceny poziomu kompetencji 
nauczycieli dobie pandemii. Podstawą empiryczną prezentowanych an-
aliz są badania empiryczne przeprowadzone na przełomie maja i czer-
wca na próbie nauczycieli. Przedmiotem analiz są opinie nauczycieli na 
temat kompetencji wykładowców w nowej rzeczywistości. Przed-
stawione wyniki pozwolą na rozwój kompetencji nauczycieli akade-
mickich. 
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Abstract: In recent months, both schools and universities have entered 
a period of significant changes and transformations related to the pan-
demic situation in the world. The current pandemic situation has forced 
a change in the functioning of educational institutions as well.  E-learn-
ing has become the basic form used at all levels of education. In the new 
conditions, we are forced to use new technologies, no matter how pre-
pared we were for these tasks. Teachers and students were suddenly 
forced to use information and communication technologies.  
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The aim of the presented research is an attempt to assess the level of 
competence of teachers in the pandemic era. The empirical basis of the 
presented analyzes is empirical studies conducted at the turn of May and 
June on a sample of teachers. The subject of the analyzes are teachers' 
opinions on the competences of lecturers in the new reality. The pre-
sented results will allow for the development of competences of teach-
ers. 
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