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Nauczyciel XXI wieku  
wobec wymaga ń społecze ństwa informacyjnego 

 
„Umysł nie jest naczyniem, które 

naleŜy napełnić, lecz ogniem, 
który trzeba rozniecić” 

 
Plutarch [3] 

 

 

Streszczenie 
 Obecna era cywilizacji stawia szereg wymagań edukacji. DuŜa 
odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów i przygotowanie ich do funkcjonowania w 
społeczeństwie informacyjnym przypada nauczycielom. 

W artykule zostały przedstawione wymagania i oczekiwania wobec nauczycieli 
w zakresie kompetencji informatycznych, jak równieŜ zaprezentowano wyniki badań 
sondaŜowych przeprowadzonych wśród nauczycieli na temat stopnia ich 
przygotowania w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjnymi i wykorzystywania przez nich TIK w przygotowaniu do zajęć i w pracy 
z uczniami. 
 
Wstęp 

Globalne społeczeństwo informacyjne niesie za sobą wyzwania do większości 
dziedzin Ŝycia, a szczególnie znaczące w odniesieniu do edukacji. W obecnym 
społeczeństwie główne źródło dobrobytu upatruje się nie tyle w produkcji dóbr 
materialnych, lecz w informacji i nagromadzonej przez społeczeństwo wiedzy.  

Rozwój nowych TI, gwałtowanie zwiększające się zasoby dostępnej informacji 
oraz rosnące moŜliwości techniczne jej przetwarzania i wykorzystywania w 
komunikacji sprawiają, Ŝe technologia ta ma coraz większy wpływ na Ŝycie jednostki 
społeczeństwa. 

Kształtowane umiejętności wyboru, selekcji i przekształcania informacji oraz 
elastyczność zawodowa powinny stanowić rdzeń współczesnego szkolnictwa 
[Bednarek, 2002] Idzie głównie o przygotowanie młodzieŜy do funkcjonowania w 
społeczeństwie informacyjnym i stawiania czoła zmienności oraz szybkiemu 
przyrostowi wiedzy. Niezbędne staje się wypracowanie metod uczenia się przez całe 
Ŝycie z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
uznawanych obecnie za podstawowy element edukacji, obok czytania, pisania i 
rachowania. Przygotowanie młodzieŜy do efektywnego korzystania w Ŝyciu i przyszłej 
pracy zawodowej z technologii informacyjnej (TI) umoŜliwia pełnowartościowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym, ułatwia rozwój intelektualny, 
samorealizację, mobilność zawodową. System edukacyjny musi obecnie 
przygotowywać młodzieŜ nie tyle do obsługi maszyn, ale współpracy w zespołach, w 
których granice są rozmyte.  



Do wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie 
uczenia się i nauczania obliguje nas m.in. opublikowany w 1994 roku Raport 
Bangemanna oraz ogłoszona w 1999 roku przez Komisję Europejską Inicjatywa e-
Europe, której celem było przyspieszenie procesów tworzenia społeczeństwa 
informacyjnego, a takŜe raport UNDP– Polska w drodze do globalnego 
społeczeństwa informacyjnego (2002 r.). 

Zarówno multimedia jak i sieć Internet są głównym składnikiem technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej, która jest jednocześnie nową dziedziną poznania i 
źródłem pomocy w nauczaniu innych dyscyplin. Analiza podstawy programowej 
wskazuje, Ŝe zadania szkoły i nauczyciela wobec ucznia w zakresie 
upowszechniania technologii informacyjnej daleko wykraczają poza przedmiot 
„informatyka”, czy „technologia informacyjna”. W istocie chodzi o to, aby komputer był 
narzędziem, środkiem dydaktycznym wspomagającym proces nauczania-uczenia się 
na wszystkich przedmiotach oraz etapach kształcenia.  

Obecnie nie wystarczy umieć wyszukiwać, zdobywać informacje, rozumieć ich 
treści, ale trzeba przede wszystkim umieć racjonalnie wykorzystywać je w budowaniu 
własnej wiedzy i przekształcania jej w mądrość. 

W myśl reformy do realizacji zadań szkoły w zakresie edukacji informatycznej, 
a zwłaszcza technologii informacyjnej, powinni być włączeni wszyscy nauczyciele. 
Oni jako pierwsi wskazują reguły budowania wiedzy i mądrości na podstawie ogromu 
otaczającej informacji. 

 
Rola nauczyciela w przygotowaniu młodzie Ŝy do funkcjonowania we 
współczesnym społecze ństwie informacyjnym 

Stwierdzenie, Ŝe efektywność szkół uzaleŜniona jest przede wszystkim od 
nauczyciela, nabiera dziś szczególnej aktualności. Jakość pracy nauczyciela, jego 
aktywność i poczucie odpowiedzialności są podstawą systemu edukacji. To od niego 
zaleŜy przygotowanie młodzieŜy do korzystania z nowych form komunikowania, 
zdobywania informacji i umiejętnego posługiwania się nimi w elektronicznym 
labiryncie teleinformatycznych narzędzi.  

Aby uczeń efektywnie i mądrze operował informacjami i funkcjonował 
w rzeczywistości nieustannych zmian, aby stawał się informującym, komunikującym 
się, uczącym i tworzącym obywatelem społeczeństwa informacyjnego, musi być pod 
fachowym okiem swoich wychowawców. śeby natomiast nauczyciele właściwie 
kierowali procesem nauczania-uczenia się z wykorzystaniem nowych TIK sami 
muszą być w tym zakresie odpowiednio przygotowani. 

Im doskonalsza wiedza o mediach i umiejętność posługiwania się nimi, tym 
lepszy kontekst rozwojowy będzie stwarzał nauczyciel-wychowawca. 
Multimedialność powinna być zatem identyfikowana nie tylko z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem informacji, ale rozwijaniem intelektu i emocji, 
z kształtowaniem wartości moralnych swoich wychowanków.  

Przygotowanie nauczycieli jest zatem istotnym, ale zarazem najtrudniejszym 
działaniem wspierającym tworzenie się społeczeństwa informacyjnego. MENiS 
podjęło wiele działań w tym zakresie, m.in.: 

• przygotowania wszystkich nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informacyjnych i doskonalenie w tym zakresie, 

• wprowadzenia wymagania przygotowania informatycznego nauczycieli jako 
warunku ich awansu zawodowego, 



• wprowadzenia do wszystkich programów studiów podyplomowych modułu 
poświęconego zastosowaniu technologii informacyjnych do nauczania 
przedmiotowego, 

• wprowadzenia do programów studiów na uczelniach kształcących nauczycieli 
obowiązkowego podstawowego przygotowania absolwentów w zakresie 
zastosowania  technologii informacyjnej w nauczaniu, 

• wdroŜenia nauczania na odległość jako jednej z metod szkolenia nauczycieli. 
Wszystko po to, by technologia informacyjna stanowiła podstawowy składnik 

warsztatu pracy kaŜdego nauczyciela oraz medium dydaktyczne w procesie 
nauczania: 

Nauczyciele świadomi moŜliwości tkwiących w TIK, znający dostępne 
oprogramowanie edukacyjne i inne elektroniczne zasoby edukacyjne, tj. strony 
WWW, listy i grupy dyskusyjne, z drugiej zaś strony świadomi ograniczeń środków 
i narzędzi TI są w stanie podejmować moŜliwie najlepsze decyzje związane z ich 
wykorzystaniem w procesie nauczania, komunikacji i wspomagania przekazu 
edukacyjnego.  

Rozwój technologii informacyjnych prowadzi do zmian w miejscu pracy i 
w organizacji pracy w tym metod nauczania. Wymagane kompetencje ulegają 
ciągłym zmianom. Coraz większego znaczenia nabierają: 

• umiejętność krytycznego myślenia, 
• kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
• umiejętność podejmowania decyzji, 
• umiejętność radzenia sobie z dynamiką zachodzących zmian i przeobraŜeń, 
• praca w zespole, 
• umiejętne i efektywne komunikowanie się [Technologia…, 2002]. 

PowyŜsze kompetencje nauczycieli w znacznym stopniu przyczyniają się do 
przygotowania uczniów do właściwego odbioru mediów, funkcjonowania swoich 
wychowanków, zwłaszcza w dziedzinie dalszego kształcenia się i Ŝycia 
w społeczeństwie informacyjnym, w społeczeństwie wiedzy [Standardy…]. 
Warunkiem do stosowania komputerów i Internetu na zajęciach z róŜnych 
przedmiotów jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli do posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. 

 
Informatyczne przygotowanie nauczycieli 

Stopień informatycznego przygotowania nauczycieli, jak równieŜ stosowanie 
przez nich nowoczesnych TIK na swoich zajęciach były przedmiotem badań 
ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2005 roku wśród nauczycieli 3 szkół 
podstawowych i 3 gimnazjów z terenu Radomia.  

Badania miały dać odpowiedź na następujące problemy badawcze: 
1. Jaka jest opinia nauczycieli na temat ich przygotowania do korzystania 

z nowoczesnych TI? 
2. Czy i jak często nauczyciele wykorzystują nowoczesne TI do przygotowania 

i w prowadzeniu zajęć dydaktycznych? 
3. W jakim stopniu Internet stanowi źródło publikacji, autoprezentacji i pomoc 

w procesie dydaktycznym dla nauczycieli? 
4. Czy i w jakim zakresie nauczyciele widza potrzebę doskonalenia swoich 

umiejętności informatycznych? 
W badaniach uczestniczyło 55 nauczycieli róŜnych przedmiotów i o róŜnym 

staŜu pedagogicznym. Ankietę wypełniło 9-ciu polonistów, 7-iu matematyków, po 6-



ciu nauczycieli języka angielskiego i wychowania fizycznego, 5-ciu nauczycieli 
techniki z informatyką oraz nauczania zintegrowanego, 3-ech nauczycieli historii, 
przyrody i religii, 2 nauczycieli chemii, plastyki, biologii i po jednym nauczycielu 
języka niemieckiego i geografii.  

Największą grupę stanowili nauczyciele ze staŜem pracy powyŜej 15 lat 
(42%), następnie nauczyciele pracujący od 6 do 10 lat w zawodzie nauczyciela 
(25%), zaś pozostali - zarówno ci początkujący w zawodzie nauczyciela, jak i ze 
staŜem pracy od 11 do 15 lat stanowili 9% badanych. Wśród ankietowanych 
przewaŜali zdecydowanie nauczyciele dyplomowani (51%) i mianowani (33%), 
nauczycieli kontraktowych uczestniczących w badaniu było 15% i jeden nauczyciel 
staŜysta. 

Wśród badanych 95% nauczycieli posiadało własny komputer, w tym ponad 
50% ankietowanych miało komputer z dostępem do Internetu.  

WaŜne jest równieŜ, aby nauczyciele posiadali oprócz sprzętu równocześnie 
wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjnymi. W badaniu nauczyciele ocenili ogólnie swoje umiejętności obsługi 
komputera i korzystania z TIK. Bardzo dobre przygotowanie zaznaczyło 13% 
badanych, dobre - 45%, wystarczające- 29% i niewystarczające – 13 %. Brak 
umiejętności obsługi komputera nie zaznaczyła Ŝadna z ankietowanych osób. 

Zadawalające jest równieŜ to, Ŝe ankietowani nauczyciele w większości 
wykorzystują nowoczesne TI w przygotowywaniu materiałów do zajęć 
dydaktycznych. Często korzysta z tych pomocy 33% ankietowanych, czasami – 58% 
i sporadycznie 5 %badanych. Pozostałe 4% nauczycieli nie wykorzystuje komputera 
w przygotowywaniu zajęć przedmiotowych. Podobna sytuacja jest z wykorzystaniem 
zasobów Internetu przez nauczycieli. 36% zadeklarowało, Ŝe codziennie korzysta 
z zasobów Internetu, 7% - bardzo często i sporadycznie, 18% - często, 29% - 
czasami, pozostali nauczyciele nie korzystają z tego źródła informacji. 

Internet to nie tylko źródło informacji, ale równieŜ komunikacji. Z poczty 
elektronicznej korzysta codziennie 25% badanych nauczycieli, 18% bardzo często, 
9% często i czasami. Sporadycznie odczytuje i wykorzystuje pocztę elektroniczną do 
wymiany informacji 14% respondentów. 

Z przeprowadzonej diagnozy zauwaŜa się równieŜ, Ŝe nauczyciele zaczynają 
w pewnym stopniu wykorzystywać nowoczesne TI nie tylko w przygotowywaniu 
zajęć, ale równieŜ w stosowaniu ich na lekcji. 9% badanych nauczycieli 
zadeklarowało, Ŝe często stosuje komputer i Internet na swoich zajęciach (są to 
najczęściej nauczyciele informatyki), 24 % stosuje te środki dydaktyczne czasami, 
a 22% sporadycznie. Natomiast 45% badanych do tej pory nie zastosowało 
komputerów  na swoich zajęciach przedmiotowych. Stan taki wynika często z braku 
wyposaŜenia pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy i mały dostęp do 
pracowni informatycznych nauczycieli innych przedmiotów. Większość badanych 
nauczycieli - 84% uwaŜa, Ŝe wyposaŜenie pracowni w sprzęt i oprogramowanie 
dydaktyczne ułatwiłoby stosowanie komputera w dydaktyce. Za wykorzystaniem 
natomiast Internetu w procesie nauczania-uczenia się opowiada się z przekonaniem 
60% ankietowanych, a 33% badanych uwaŜa raczej za zasadne stosowanie tej formy 
wspomagania procesu dydaktycznego.  

Ponadto nauczyciele zaczynają stopniowo wykorzystywać Internet jako formę 
komunikacji, autoprezentacji i wymiany informacji. 33% spośród ankietowanych 
nauczycieli zamieszcza swoje publikacje w Internecie, 13% badanych posiada swoją 
stronę internetową, a 7% czasami kontaktuje się ze swoimi uczniami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  



Wszelkie umiejętności w zakresie edukacji informatycznej nauczyciele 
nabywali w większości poprzez kursy i szkolenia informatyczne- 75% i studia 
podyplomowe 11% ankietowanych. 14 % spośród przebadanych nauczycieli nie 
skorzystało dotychczas z Ŝadnej formy doskonalenia zawodowego w tym zakresie. 
Potrzebę dalszej edukacji informatycznej w zakresie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych opowiedziało się 85% ankietowanych nauczycieli. 
Zadeklarowali oni chęć uczestniczenia w szkoleniach w zakresie: 

• Praca w sieci Internet: 22% badanych 
• Multimedia- oprogramowanie edukacyjne: 36% 
• Edytor tekstu: 5% 
• Arkusz kalkulacyjny: 5% 
• Bazy danych: 7% 
• Prezentacje komputerowe: 25% 
• Narzędzia do tworzenia stron internetowych: 24% 
• Programowanie: 18% 
• Administracja siecią: 2% 
• Obróbka zdjęć cyfrowych  i filmów : 2% 

 
Podsumowanie 

Nowoczesna szkoła powinna dostosowywać asortyment wiedzy 
przekazywanej uczniom do ich realnych potrzeb, wynikających z zachodzących 
zmian. Aby temu mogła sprostać potrzebny jest kompetentny, dobrze przygotowany 
nauczyciel. Znajomość i umiejętność zastosowania TIK jest jedną z waŜniejszych 
kompetencji nauczyciela XXI wieku.  

Aby nowoczesne technologie informacyjne stały się naturalnym narzędziem 
w szkole, które pozwoli osiągnąć zamierzony cel, upłynie jeszcze pewnie wiele 
czasu, ale cieszy fakt, Ŝe nauczyciele są coraz lepiej przygotowani i świadomi 
stosowania TIK w osiąganiu zamierzonych celów dydaktycznych.  

Podstawowym problemem jest jednak wciąŜ brak wyposaŜenia pracowni 
przedmiotowych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu lub ograniczony 
dostęp dla nauczycieli do pracowni informatycznych. 
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