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Wstęp 

Technologia dzisiejszego dnia to komputery i Internet. Nowoczesne tech-
nologie informacyjne (TI) dokonują prawdziwej rewolucji, która w znacznej 
mierze wpływa na działalność związaną  nie tylko z produkcją i pracą, ale  
z edukacją i kształceniem. 

Problemy edukacji stanowią od lat przedmiot zainteresowań organizacji 
europejskich i międzynarodowych, wśród których znaczącą rolę odgrywa 
UNESCO. Wg raportu J. Delorsa „Edukacja jest w niej ukryty skarb” eduka-
cja rozwija się w oparciu o cztery filary: 
• Uczyć się, aby wiedzieć; 
• Uczyć się, aby działać; 
• Uczyć się, aby Ŝyć wspólnie; 
• Uczyć się aby być1. 

Wszystkie te wartości tworzą nierozerwalną całość i szczególnie dziś – 
w dobie społeczeństwa informacyjnego istotne staje się rzetelne opanowanie 
wiedzy i umiejętności informatycznych. Wiedzy, która jest w duŜym stopniu 
uzaleŜniona od wyszukiwania i przetwarzania informacji.  

Wymienione cele wskazują równieŜ na potrzebę wykorzystywania me-
diów (np. w przygotowaniu zajęć), współpracy i współdziałania (wspólne 
projekty) oraz kształtowania świadomości informatyczno-informacyjnej, 
a takŜe tworzenia kultury technicznej, uczenia się przez całe Ŝycie zgodnie 
z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa. 
 
Zadania szkoły i nauczycieli w zakresie korzystania z TI 

Świat, w którym będą Ŝyły nasze dzieci zmienia się 4-krotnie szybciej niŜ 
szkoły2. Wiedza ulega dezaktualizacji. 

Do realizacji zadań szkoły w zakresie edukacji informatycznej, 
a zwłaszcza w zakresie korzystania z TI powinni być włączeni wszyscy na-
uczyciele. W Podstawie programowej, wśród ogólnych zadań szkoły odnoszą-

                                                 
1 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku 
pod nazwą „Edukacja jest w niej ukryty skarb” pod przewodnictwem J. Delorsa, SOP, 
Warszawa 1996, s .85-97. 
2 G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu. Chcesz myśleć sprawniej niŜ inni?, Wyd. 
Zysk i S-ka, Poznań 2003 s. 102. 
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cych się do wszystkich etapów edukacyjnych oraz wszystkich przedmiotów 
znajduje się zapis: Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania 
następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania 
informacji z róŜnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną i komunikacyjną. 

A zatem kaŜdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania 
się TI w pracy własnej oraz w pracy z uczniami3. Rosnące znaczenie TI  dla 
Ŝycia obywateli i funkcjonowania społeczeństw oraz interdyscyplinany 
i integrujący charakter tej technologii powodują, Ŝe oczekuje się, iŜ nauczycie-
le powinni być nauczycielami technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
w takim samym zakresie, w jakim są nauczycielami czytania, pisania i racho-
wania.  

Przygotowanie informatyczne dotyczy w głównej mierze: 
• podstaw posługiwania się pojęciami, środkami i narzędziami TI; 
• TI jako części składowej własnego warsztatu pracy; 
• znajomości roli i wykorzystywania TI w swojej dziedzinie, jako medium 

dydaktycznego; 
• aspektów humanistycznych i etyczno-prawnych w dostępie i korzystaniu 

z tej technologii. 
Zagadnienia te stanowią obecnie standard przygotowania kaŜdego absol-

wenta wyŜszej uczelni do posługiwania się TI, w tym równieŜ przyszłych 
pedagogów. Poza tym dla czynnych nauczycieli organizowane są róŜnego 
rodzaju formy doskonalenia i dokształcania, które w swoim programie zawie-
rają powyŜsze treści. Ich opanowanie przez nauczycieli jest niezbędne w przy-
gotowaniu swoich uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym jako 
świadomych uŜytkowników TI poszukujących, analizujących i oceniających 
informacje. WyposaŜonych w umiejętność ich przekształcania w wiedzę, 
a w dalszej konsekwencji w mądrość, rozwiązujących problemy i podejmują-
cych decyzje. Ogólnie mówiąc twórczych uŜytkowników narzędzi kompute-
rowych, komunikujących się i współpracujących z innymi osobami. 

Jednocześnie integracja multimediów z nauczaniem okazuje się być kata-
lizatorem dla wspólnych działań uczniów i nauczycieli. Dlatego tak waŜne 
okazuje się właściwe przeszkolenie osób, od których zaleŜy powodzenie pro-
cesu kształcenia. W tym miejscu nasuwa się popularne stwierdzenie: Szkoły są 
tak dobre, jak dobrzy są w nich nauczyciele. 

                                                 
3 M.M. Sysło, Informatyka i technologia informacyjna w szkole, SNTI, Wrocław 
2004, s. 96 
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R. Tadeusiewicz4 zwraca uwagę, iŜ korzystanie z dostarczanej przez In-
ternet moŜliwości wszechstronnego rozwoju indywidualnej wiedzy uczniów 
jest po prostu cywilizacyjnym obowiązkiem nauczycieli. We współczesnym 
świecie sieć daje moŜliwość stałego wglądu do szybkiej i aktualnej informacji, 
podawanej w prostej, atrakcyjnej i multimedialnej postaci. Co więcej, wdraŜa-
jąc uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy w sieci informatycznej 
kształtowany jest u uczniów nawyk ciągłego uczenia się oraz aktywny stosu-
nek do procesu kształcenia – co daje znacznie lesze wyniki, niŜ wszelkie pró-
by nauczania, przy których uczeń pozostaje biernym obiektem starań i wysił-
ków nauczyciela. 

MoŜna dostrzec trzy obszary zastosowań edukacyjnych Internetu: 
• Internet jako źródło informacji i pomocy naukowych; 
• Internet jako techniczne medium w procesie kształcenia na odległość- 

wirtualna szkoła; 
• Internet jako narzędzie wspierające proces kształcenia5. 

Wśród zastosowań edukacyjnych Internetu moŜna wymienić zatem mię-
dzy innymi wykorzystywanie istniejących zbiorów danych i innych materia-
łów, uŜytecznych pod względem dydaktycznym, szybkie przesyłanie kore-
spondencji, czy teŜ bezpośrednią komunikację między dowolnymi uŜytkowni-
kami sieci, łatwy dostęp do odmiennych struktur plikowych, wideokonferen-
cje  i publikacje na stronach www. 

Obecnie kaŜdy moŜe za pomocą sieci włączyć się do dyskusji prowadzo-
nej na dowolnym uniwersytecie, czy w szkole na świecie, zadać pytanie, sko-
rzystać ze zbiorów bibliotecznych. Ograniczeniem jest jedynie dostęp do sieci. 

Przygotowanie nauczycieli do stosowania TI i jej wykorzystanie - sondaŜ 
Stopień informatycznego przygotowania nauczycieli, jak równieŜ stoso-

wanie przez nich nowoczesnych TI były przedmiotem badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród nauczycieli powiatu radomskiego. 

Badania miały dać odpowiedź na następujące problemy badawcze: 
• Czy nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem TI? 
• W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują nowoczesne TI? 
• Czy nauczyciele widzą potrzebę dokształcania w zakresie nowocze-

snych TI? 
W badaniach uczestniczyło 43 nauczycieli z wybranych losowo 6 szkół 

gimnazjalnych powiatu radomskiego wyposaŜonych w pracownie kompute-
rowe.  

                                                 
4 R. Tadeusiewicz, Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa in-
formacyjnego [w] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2000, s. 21-22 
5 M. Tanaś, Edukacyjne zastosowania komputerów, śak, Warszawa 1997, s. 204-205. 
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Największą grupę 34,9% stanowili nauczyciele ze staŜem pracy 
w zawodzie nauczyciela od 4 do 10 lat, następnie 27,9% nauczyciele pracują-
cy od 11-20 lat, 23,3% nauczyciele  ze staŜem powyŜej 20 lat pracy, 
a najmniejszą grupę 14% badanych stanowili nauczyciele z najkrótszym sta-
Ŝem pracy do 3 lat. Wszyscy badani ukończyli studia wyŜsze. W tym 7% stu-
dia wyŜsze uprawniające do nauki informatyki. Badaniami objęto nauczycieli 
wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego. 

Spośród badanych 72% ogółu wykorzystuje komputery na swoich zaję-
ciach, pozostali nie czują potrzeby stosowania nowoczesnych technik infor-
macyjnych. 

Doskonalenie i ulepszanie metod pracy jest nieodzownym elementem za-
wodu nauczycielskiego, dlatego teŜ kaŜdy badany nauczyciel w większym 
bądź mniejszym stopniu korzystał  z róŜnych form doskonalenia zawodowego. 
Z danych zebranych w trakcie badań wynika, Ŝe 56% badanych nauczycieli 
uczestniczyło w kursach komputerowych, 30% ukończyło studia podyplomo-
we w zakresie swojego przedmiotu, a w tym 25% nauczycieli studia związane 
ze stosowaniem  nowoczesnych technologii  informacyjnych.  Studia informa-
tyczne ukończyło  14% ankietowanych. 

Zdecydowanie większość nauczycieli 90% badanych  widzi potrzebę do-
kształcania informatycznego oraz stosowania komputerów na swoich zaję-
ciach.  

Badani nauczyciele najchętniej skorzystaliby z róŜnego rodzaju form do-
kształcania w zakresie: 
• Internetu - 32% 
• programowania - 20% 
• baz danych - 19% 
• edytorów, programów narzędziowych i specjalistycznych - 16%. 

Najmniejsze zainteresowanie jest zagadnieniami nt. systemów operacyj-
nych i pakietów zintegrowanych. 

Spośród oprogramowania stosowanego przez nauczycieli podczas zajęć 
największą popularnością cieszą się programy multimedialne (w tym Inter-
net), edytory tekstu, programy prezentacyjne i arkusz kalkulacyjny. 

Z przeprowadzonych badań widać, Ŝe większość nauczycieli jest przygo-
towana do prowadzenia zajęć wspomaganych komputerowo i wielu jest zain-
teresowanych stosowaniem nowoczesnych TI w swojej pracy, ale częstym 
problemem jest dostęp do pracowni komputerowych lub brak stanowisk kom-
puterowych w pracowniach przedmiotowych. 

Na zmianę funkcji i roli nauczyciela znaczny wpływ ma niewątpliwie du-
Ŝa ilość informacji, rozwój nauki i rozkwit środków masowego przekazu, jak 
równieŜ nowoczesnych technologii informacyjnych. Istotnym czynnikiem, 
który spowodował te zmiany jest równieŜ wprowadzona w 1999 roku reforma 
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systemu edukacji. Zgodnie ze zmianami, nowoczesny nauczyciel powinien 
być twórczy i innowacyjny, kreatywny i otwarty na stosowanie nowych tech-
nologii w nauczaniu. Z powodu ciągłych i szybkich zmian zachodzących 
w technologii informacyjnej nauczyciel powinien być przygotowany do sa-
modzielnego śledzenia nowości informatycznych i ciągłego uzupełniania wie-
dzy. 

To ciągłe dokształcanie powinno być natomiast wspomagane przez środki 
informatyki – odpowiednie oprogramowanie, czy dostęp do Internetu.   
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Streszczenie 

Nowoczesna TI wpływa na działalność związaną  nie tylko z produkcją 
i pracą, ale z edukacją i kształceniem.  

Stopień informatycznego przygotowania nauczycieli, jak równieŜ stoso-
wanie przez nich nowoczesnych technik informacyjnych były przedmiotem 
badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli powiatu radomskie-
go. Wykorzystanie tych narzędzi przez pedagogów jest niezbędne w przygo-
towaniu uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym jako świadomych 
uŜytkowników TI poszukujących, analizujących i oceniających informacje. 
 
Abstract 

The modern IT has a great influence not only on the industrial and 
commercial but also on the education activities. 

The main subject of the survey, that was done among the IT teachers in 
the region of Radom  concerned their usage of the IT instruments as well as 
their IT knowledge level. The use of these tools by the educators is inevitable 
to teach young people how to be an aware user of the IT that is able to search, 
analyze and evaluate the information. 
 


