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Nauczyciel informatyki wobec wyzwań współczesnej edukacji 

 Nowa rzeczywistość „przemian i potrzeb” wymaga szczególnych 

wyników w sferze kształcenia oraz przygotowania nauczycieli. Powierzenie 

nauczycielowi-wychowawcy przygotowania młodego pokolenia nakłada na 

niego odpowiedzialność, a tym samym obowiązek przygotowania się do 

spełnienia tego zadania. 

 W niniejszych rozwaŜaniach nie sposób pominąć problemu autorytetu 

oraz kompetentnego kształcenia i dokształcania nauczycieli. W okresie 

nasilającego się kryzysu we wszystkich niemal dziedzinach Ŝycia rola 

autorytetu wydaje się szczególnie waŜna, przede wszystkim w zawodzie 

nauczyciela. On kieruje wychowaniem i nauczaniem od niego oczekuje się 

wiedzy, rzeczywistej mądrości, sprawiedliwości, wspomagania w samorozwoju 

i samorealizacji uczniów. 

 Tymczasem w miarę przebywania w szkole niekiedy wielki zapał maleje, 

a „kredyt zaufania” się zmniejsza. Zamiast rzeczywistych, autentycznych relacji 

podmiotowych nauczyciel – uczeń, kształtuje się niejednokrotnie zrodzony 

z sytuacji nierówności, proces edukacyjny oparty na autorytecie sztucznym. 

Dlatego teŜ fundamentalnymi elementami struktury autorytetu nauczyciela 

w zmieniającej się szkole są wiedza i mądrość oraz bezwzględnie konieczne 

umiejętności metodyczne, zgodnie z sekwencją prof. Z. Klemensiewicza, który 

zwykł mówić, iŜ „rzeczy trudne czynić łatwymi tylko wielcy potrafią.” 

W miejscu tym nie sposób pominąć problemu kształcenia nauczycieli, ich 

gruntownego przygotowania do tak trudnego i wymagającego zawodu.  Dotyczy 



to równieŜ nauczycieli informatyki. Współczesność – chyba jak nigdy dotąd – 

wymaga kreowania ludzi innowacyjnych, przedsiębiorczych, racjonalnych 

i elastycznych, wychodzących naprzeciw wszystkiemu co postępowe i twórcze. 

Cechy te szczególnie powinien posiadać nauczyciel informatyki, który we 

współczesnym zinformatyzowanym świecie odgrywa ogromna rolę. Ma 

przygotować uczniów, aby umieli posługiwać się i korzystać z nowych technik 

informacyjnych przydatnych w rozwiązywaniu róŜnego rodzaju problemów.  

 Rozwój technologii informacyjnej znacznie przyspieszył przeobraŜenia 

edukacji. Proponowana reforma podkreśla obowiązek szkoły w zapewnieniu 

uczniom moŜliwości korzystania z technologii informacyjnej na wszystkich 

etapach kształcenia oraz na wszystkich przedmiotach, by mogli oni właściwie 

przygotować się do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 

 W myśl reformy do realizacji zadań szkoły w zakresie edukacji 

informatycznej, a zwłaszcza technologii informacyjnej, powinni być włączeni 

wszyscy nauczyciele. Zatem kaŜdy nauczyciel powinien być przygotowany do 

posługiwania się i korzystania z TI we własnym warsztacie pracy.  

 Przygotowywana reforma daje więc wszystkim nauczycielom moŜliwość 

korzystania z nowej technologii informacyjnej, rozumianej jako połączenie 

informatyki z innymi dziedzinami i technologiami, które współdziałają z nią 

i mają wpływ na jej stosowanie. Świadomi jesteśmy jednak, iŜ działania te 

wyprzedzają przygotowanie nowej wykwalifikowanej kadry. Znaczącą rolę w 

tym zakresie mogą odgrywać nauczyciele informatyki, dostosowując strukturę 

treści programowych do oczekiwań i aktualnych potrzeb. 

 Chodzi tu o przydatność treści nauczania, w ramach przedmiotów 

informatycznych, z drugiej zaś strony - idzie o pomoc, we wdraŜaniu 

technologii informacyjnej na innych przedmiotach i jej właściwym 

wykorzystaniu W początkowej fazie reform spośród tych nauczycieli wyłonieni 

zostaną koordynatorzy, którzy będą doradcami dla innych nauczycieli w 



zakresie stosowania TI. Dlatego teŜ szczególną rolę powinno odegrać 

doświadczenie, mądrość i zaradność nauczycieli. W tym miejscu warto 

zacytować słowa  M. Bocheńskiego: „Niedoświadczony nauczyciel uczy tego, 

czego sam nie zrozumiał, doświadczony nauczyciel uczy tego co pojął, ale 

mądry nauczyciel uczy tego, czego według jego przeświadczenia studenci 

powinni zostać nauczeni.” 

 DuŜą rolę w przygotowaniu nauczycieli do wymagań, jakie niesie ze sobą 

współczesna edukacja – odegrać mogą organizowane studia podyplomowe. Jest 

to pewne wyzwanie da uczelni, aby jak najszybciej umoŜliwiły uzupełnienie 

kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i jej stosowania. 

Wymiana myśli i doświadczeń w tym zakresie moŜe być pomocna 

w opracowywaniu kolejnych programów studiów, pod kątem daleko idących 

reform. 

 Ucząc i nauczając powinniśmy ciągle się doskonalić i dokształcać, oby w 

szkole było jak najmniej sytuacji takich, jak w anegdocie, o wykładowcy fizyki 

„WyłoŜyłem teorię kwantów i, spojrzawszy na klasę, zobaczyłem pełno 

pobladłych twarzy - oczywiście nic nie zrozumieli. WyłoŜyłem ją drugi raz, a 

oni ciągle jej nie rozumieli. WyłoŜyłem zatem ją trzeci raz i tym razem ja ją 

zrozumiałem”. 
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