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Nauczyciel informatyki  
w dobie reform społeczeństwa informacyjnego  

Wstęp  
 
 KaŜda epoka charakteryzuje się odrębnym typem i stanem rozwoju nauki 
i techniki oraz odmienną specyfiką przygotowania człowieka do Ŝycia. Obecnie 
podstawowa wiedza i umiejętności informatyczne stają się coraz bardziej potrzebne 
nie tylko w dorosłym Ŝyciu zawodowym, ale równieŜ kształcącej się młodzieŜy 
Stanowiło to o tym, Ŝe za konieczne w wielu krajach uznano wprowadzenie 
powszechnej edukacji informatycznej. W Polsce między innymi w szkołach średnich, 
głównie w ramach przedmiotu elementy informatyki.  
 Obecnie, w dobie reformy naszego społeczeństwa, główne miejsce zajmuje re-
forma systemu edukacji, która ma słuŜyć temu, Ŝeby szkoła mogła lepiej realizować 
swoje cele wychowawcze i kształcące. Chodzi mianowicie o:  
• podniesienie poziomu edukacji,  
• wyrównanie szans edukacyjnych,  
• sprzyjanie poprawie jakości edukacji.  
 Planowane przemiany edukacyjne wiąŜą się ze zmianami programowymi 
w nauczaniu. Celem edukacyjnym nauczania informatyki jest przygotowanie do 
korzystania w Ŝyciu osobistym i zawodowym z powszechnie stosowanych urządzeń 
informatycznych. Według wytycznych zadaniem szkoły jest:  
• Przygotowanie do świadomego wyboru informatycznego lub pokrewnego dalszego 

kierunku kształcenia.  
• Kształcenie samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój.  
• Przygotowanie zainteresowanej tym młodzieŜy do egzaminu maturalnego 

z informatyki.  
• Przygotowanie do Ŝycia i podejmowania odpowiednich zadań w społeczeństwie 

informacyjnym.  
 Pokolenie, które teraz jest podmiotem systemu edukacji, musi zatem zostać 
właściwie przygotowane do korzystania z osiągnięć informatyki1. Przy obecnym 
tempie rozwoju zastosowań techniki komputerowej problem wiedzy ucznia z zakresu 
informatyki nabiera szczególnego znaczenia. Celowe staje się uaktualnianie treści 
nauczania w ramach przedmiot6w informatycznych przez wprowadzanie nowych 
technologii edukacji oraz zwracanie uwagi na potrzeby pracodawców w tym zakresie. 
Rynek pracy w sposób istotny powinien bowiem tak determinować wybór treści 
nauczania, by miały one bezpośredni związek z praktycznym posługiwaniem się 
potencjału współczesnej informatyki.  
 W myśl tego przeprowadzono ankietę wśród pracodawców regionu radom-
skiego, by wyłonić ranking zagadnień informatycznych najbardziej przydatnych 
w Ŝyciu zawodowym. 
 
                                                 
1 Bakonyi J., Tynola K.: Nowe technologie informatyczne w edukacji (w:) XI Konferencja 
Informatyka w Szkole, 1995, s. 141 



Ranking zagadnień informatycznych -  
wyniki badań przeprowadzonych wśród potencjalnych pracodawców 
regionu radomskiego  
 
 Badania przeprowadzono wśród 60 pracodawców firm państwowych, 
prywatnych i innych regionu radomskiego, zatrudniających powyŜej 
5 pracowników. Największą grupę stanowiły firmy prywatne, natomiast pod 
względem liczebności przewaŜały zakłady zatrudniające od 30 do 50 
pracowników i więcej.  
Jak wynika z badań, ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw wykorzy-
stuje w duŜym stopniu w pracy komputery, 20% w stopniu znikomym, a 30% 
nie posiada sprzętu komputerowego.  
 Choć wykorzystanie komputerów w Ŝyciu zawodowym jest znaczne, 
jednak, jak wynika z ankiety, nie wszyscy pracodawcy zwracają, jak na razie, 
uwagę na umiejętności związane z obsługą komputera. Spośród tych, którzy 
wykorzystują komputery w swoich zakładach i firmach, zebrano informacje na 
temat zagadnień najbardziej przydatnych i wykorzystywanych w firmie, 
których znajomość brana jest pod uwagę podczas przyjmowania nowego 
pracownika do pracy.  
Dane przedstawia tabela 1.  

Tabela 1 
Ranking zagadnień informatycznych w przedsiębiorstwach regionu radomskiego  

 Miejsce pracy  państwowy prywatny inny ogółem % 
odpow. z Budowa  0 1 0 1 1,7 

a System operacyjny  6 8 3 17 28,3 
g Edytor tekstu  9 11 6 26 43,3 
a Edytor graficzny  5 10 1 16 27,0 
d Arkusz 10 17 6 33 55,0 
n Algorytmy  4 10 2 16 26,7 
i Programowanie  3 9 2 14 23,3 
e Bazy danych  7 18 6 31 51,7 
n Sieci - Internet  3 8 4 15 25,0 
i Multimedia  0 3 0 3 5,0 
a Inne  0 2 0 2 3,3 

 

 Jak widać, największym powodzeniem spośród wyróŜnionych 
zagadnień cieszą się arkusz kalkulacyjny, bazy danych i edytor tekstu, 
natomiast najmniejsze zainteresowanie budzi budowa komputera i multimedia. 
Wyniki te mogą sugerować rangę zagadnień realizowanych podczas zajęć 
z informatyki, a jednocześnie wskazywać na zakres niezbędnej wiedzy, jaką 
powinien posiadać współczesny absolwent szkoły średniej.  
 
Stan wiedzy informatycznej uczniów  
 
 Równolegle z ankietą prowadzoną wśród pracodawców prowadzono 
badania  testowe wśród licealistów - sprawdzające poziom wiedzy 
informatycznej. Wyniki testu miały pokazać, jaka jest korelacja między 



wymogami informatycznymi stawianymi przyszłym pracownikom a poziomem 
wiedzy uczniów z tego zakresu, jako potencjalnych przyszłych pracowników 
przedsiębiorstw regionu radomskiego.  
 Badania przeprowadzono w 13 liceach regionu radomskiego. 
Uczestniczyło w nich 350 uczniów z klas czwartych, o róŜnym profilu 
kształcenia. Og6ólne zestawienie ocen uzyskanych przez uczniów ze 
znajomości poszczególnych zagadnień przedstawia tabela 2.  

 
Tabela 2 

Zestawienie ocen uzyskanych przez licealistów z kolejnych zagadnień 
informatycznych 

 

  Liczba otrzymanych ocen   
Lp. Zagadnienia  

bdb db dst mierna ndst średnia 

1  budowa komputera 54 74 193 27 2 3,4 
2  system operacyjny  72 111 104 42 21 3,5 
3  edytor tekstu  148 115 54 23 10 4,1 
4  edytor graficzny  27 96 140 70 17 3,1 
5  arkusz 124 114 75 30 7 3,9 
6  algorytmy  32 85 72 67 40 3,0 
7  programowanie  8 28 71 119 97 2,2 
8  bazy danych  55 69 68 57 47 3,1 
9  sieci - Internet  87 88 91 58 26 3,4 
10  multimedia  52 87 95 77 39 3,1 

 
 Z badań wynika, Ŝe uczniowie w ramach zajęć informatycznych najlepiej 
opanowali, w stopniu dobrym, zagadnienia dotyczące edytora tekstu i arkusza 
kalkulacyjnego. Najsłabiej natomiast wypadła znajomość programowania - na 
ocenę mierną. Pozostałe zagadnienia, jak wynika z badań opanowane zostały 
w granicach oceny dostatecznej.  
 Zadowalający jest zatem fakt, Ŝe treści najbardziej poŜądane i wymagane 
w przedsiębiorstwach znajdują swoje odbicie w przygotowaniu młodego poko-
lenia do zadań, z którymi spotyka się w Ŝyciu dorosłym. Jednocześnie treści te 
są najlepiej opanowane przez badanych licealistów.  
 
Podsumowanie  
  
 Szczególnie teraz, w dobie przemian i reform, naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na to, kim jest, kim będzie i jakich będzie potrzebował umiejętności 
korzystania z komputera dzisiejszy uczeń, w działalności, do której się 
przygotowuje w szkole. Jest to wskazówka do opracowania nowego programu 
nauczania, bazującego na wiadomościach realizowanych w szkole podstawowej 
i gimnazjum. WaŜne jest, by treści te wzajemnie się uzupełniały i pozwalały 
w rezultacie na opanowanie w pełni podstawowych zagadnień informatycznych.  



 Jesteśmy świadkami nieodwracalnego powszechnego procesu 
komputeryzacji społeczeństwa: w domu, w szkole oraz juz prawie we 
wszystkich zakładach pracy. Komputer zmienia Ŝycie niemal kaŜdego 
człowieka, wkracza do naszego Ŝycia codziennego, słuŜąc nawet do zdalnej 
diagnozy medycznej, a takŜe coraz częściej do pracy w domu. Stanowi to 
o bezwzględnej konieczności odpowiedniej edukacji informatycznej w szkole.  
 Dlatego waŜne jest, aby materiały nauczania elementów informatyki 
począwszy od szkoły podstawowej a skończywszy na studiach wyŜszych były 
właściwie dobrane.  
 W związku z tym, w szkole średniej naleŜy zwrócić uwagę na 
rozwiązywanie problemów za pomocą komputera, na zagadnienia 
nieprzemijalne, a jednocześnie rozwijające myślenie, gdyŜ jest to jedyna 
dziedzina nauki tak szybko się dezaktualizująca.  
 Z obserwacji i na podstawie przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, 
Ŝe choć informatyka na dobre zadomowiła się w polskiej szkole i jest traktowana 
jako przedmiot obowiązkowy, jednak realizacja treści nauczania, jak równieŜ 
wyposaŜenie pracowni komputerowych w sprzęt i oprogramowanie znacznie się 
róŜnią.  
 WaŜne jest, aby treści nauczane miały zastosowanie i były 
wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej uczniów. Nauczanie 
informatyczne jest bowiem bardzo kosztowne, warto zatem zwrócić uwagę na 
jego przydatność zawodową i pod tym kątem kierować procesem nauczania.  
 Przeprowadzenie ankiety w szkołach średnich ogólnokształcących wśród 
uczniów i ich nauczycieli informatyki pokazało rzeczywistość edukacji 
informatycznej pod względem realizowanych treści w ramach przedmiotu 
elementy informatyki.  
 Informatyka, która zaistniała we wszystkich sferach ludzkiej 
działalności, stawia warunek dobrego przygotowania młodzieŜy do Ŝycia i pracy 
w obecnym zinformatyzowanym świecie. Stąd treści nauczane podczas zajęć z 
przedmiotu elementy informatyki, na wszelkich poziomach edukacji szkolnej, 
odgrywają zasadniczą rolę. Na właściwe przygotowanie młodzieŜy z tej 
dziedziny wpływ ma nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale nauczyciel dobrze 
przygotowany merytorycznie i metodologicznie do prowadzenia zajęć. To od 
niego w duŜej mierze zaleŜy opracowanie rozkładów treści nauczania i ich 
realizacja.  
 Prowadzone badania mają pomóc nauczycielom uczącym w szkołach 
średnich we właściwym doborze treści i ich proporcji. SłuŜą temu opinie 
pracodawców na temat przydatności poszczególnych zagadnień w zakładach 
i firmach, a tym samym przydatności nauczanych treści informatycznych 
w wykonywanej pracy.  
 Mówiąc o nauczaniu - wymaganiach, zamierzeniach i rzeczywistości, nie 
sposób nie zwrócić szczególnej uwagi na nauczyciela. Nie wystarczy, Ŝe będzie 
miał on w szkole najnowszy sprzęt, najnowsze oprogramowanie uŜytkowe 
i edukacyjne oraz dostęp do Internetu. On musi wiedzieć nie tylko czego uczyć, 
ale jak uczyć.  



 Nauka w szkole jest skupiona niekiedy na nauczaniu konkretnego 
systemu czy programu, co jest błędem w dobie tak szybkich przemian 
i przeobraŜeń. Nie naleŜy skupiać swojej uwagi na narzędziach, ale na 
metodach. Nauczyciel uczy informatyki tylko przez jeden, ewentualnie dwa lata. 
Nie naleŜy zatem przesadzać z treściami programowymi, których i tak 
najczęściej nie zdąŜy się omówić w całości.  
 Nauczyciel powinien nauczyć uczniów myślenia i korzystania ze sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego.  
 WaŜne jest wskazanie uczniowi modelu na tyle podstawowego 
i ogólnego, aby on sam mógł poprawnie funkcjonować i korzystać z wciąŜ 
ukazujących się nowych programów narzędziowych i uŜytkowych.  
 
 


