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Wstęp 

Początek XXI wieku to okres rewolucji naukowo-technicznej, połączonej 

z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć informatyki wraz z elektroniką i telekomunikacją. 

Rozwijająca się cywilizacja informacyjna i będący jej konsekwencją model społeczeństwa 

informacyjnego stawia przed nami wciąŜ nowe wyzwania. Jak pisze R. Pachociński „zwycięŜy 

ten, kto będzie miał dostęp do informacji i umiejętność jej przetwarzania i stosowania. Wiedza 

stanie się najwaŜniejszą wartością współczesnej cywilizacji” (Pachociński, 1999, s.7). 

Rzeczywiście, obecnie potrzeba coraz mniej pracowników do wyprodukowania dóbr i usług. 

Nowe miejsca pracy wymagają wyŜszych i przede wszystkim innych niŜ dotychczasowe 

kwalifikacje, coraz większą rolę odgrywa intelekt (Drela, 2004, s.21). Istotne staje się 

przygotowanie młodego pokolenia do samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, 

dokonywania wyborów, współdecydowania o celach, treściach i metodach uczenia się. Chodzi w 

głównej mierze o kształtowanie osobowości twórczych, na które juŜ dziś widoczne jest 

zapotrzebowanie na rynku pracy (Minczanowska, 2001, s 130). 

Współczesna 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 (Kuźmińska-Sołśnia, 2006, s.360). 

Sukces pedagogiczny nauczyciela uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Obok talentu 

pedagogicznego oraz „powołania do zawodu”, niezbędne jest profesjonale wykształcenie 

merytoryczne i metodyczne nauczyciela. Jego zadaniem jest między innymi nauczenie 

młodzieŜy jak samodzielnie uczyć się i bezpiecznie korzystać z ogromu otaczającej wokół 

techniki i informacji, przygotować młodzieŜ do funkcjonowania w zmieniającej się i stawiającej 



coraz większe wymagania rzeczywistości, nadąŜać za zmianami, natłokiem wciąŜ nowych 

informacji, a takŜe wspierać swoich podopiecznych w działaniu. Do tej pory nauczyciel 

przekazywał przede wszystkim wiedzę, tymczasem staje się on konsultantem, przewodnikiem po 

gąszczu informacji, pomocnikiem w jej poszukiwaniu, pozyskiwaniu i przetwarzaniu.  

Dlatego tak waŜne okazuje się właściwe kształcenie osób, od których zaleŜy powodzenie 

procesu kształcenia. W tym miejscu nasuwa się popularne stwierdzenie: Szkoły są tak dobre, jak 

dobrzy są w nich nauczyciele. 

Edukacyjne wyzwanie społeczeństwa informacyjnego 

Wobec edukacji formułowane są oczekiwania dotyczące nie tylko zdobycia określonej 

wiedzy i nabycia kwalifikacji, ale przede wszystkim uzyskania zawodu dającego szansę na rynku 

pracy oraz moŜliwość własnego rozwoju. Edukacja, szczególnie informatyczna jest w jakimś 

stopniu odpowiedzialna za losy zawodowe i miejsce na rynku pracy jej uczestników (Stopińska-

Pająk, 2006, s.9). Jest niezbędnym katalizatorem w erze społeczeństwa informacyjnego, 

społeczeństwa wiedzy, informacji i komunikacji. Powinna być zatem nowoczesna, nie tylko 

w nauczaniu szkolnym czy uniwersyteckim, ale takŜe ustawicznym.  

W szkołach do realizacji edukacji informatycznej i wykorzystywania w nauczaniu 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznością jest nie tylko wyposaŜanie szkół 

w komputery i oprogramowanie, dostęp do Internetu, ale przede wszystkim dobrze 

wyspecjalizowana kadra nauczycieli, poniewaŜ jak mówi B. Siemieniecki „oznacza to zmiany 

jakościowe nie tylko dla procesów kształcenia w szkole powszechnej, lecz przede wszystkim 

zmiany w systemie kształcenia nauczycieli” (Siemieniecki, 1999, s.7). Chodzi przede wszystkim 

o umiejętności zastosowania technologii informacyjnej w edukacji. Przykłady komputerowego 

wspomagania nauczania róŜnych przedmiotów proponuje między innymi M. Raczyńska 

w monografii Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego (Raczyńska, 

2005, s.8-75). 



Jednym słowem, informacja moŜe być utoŜsamiana z zasobem skumulowanej wiedzy 

i umiejętności, jakimi dysponuje społeczeństwo informacyjne. Jej atrybutem jakości, mogą być: 

- przydatność informacji (dostosowanie do potrzeb uŜytkownika), 

- aktualność informacji (dostosowanie do czasu uŜytkowania), 

- odpowiedzialność informacji (gwarancja jej poprawności), 

- typ własności informacji (określenie praw dostępu do niej), 

- typ ochrony informacji (sposoby utrudniające dostęp oraz modyfikację informacji 

przez osoby niepowołane) (Wierzbołowski, 1997, s.363-382).  

Zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa informacyjnego, rolą uczelni 

jest kształcenie specjalistów wszystkich przedmiotów, między innymi nauczycieli informatyki 

czy technologii informacyjnej. Dlatego bardzo waŜne jest, aby dostarczać studentom informacji 

aktualnych a nie przestarzałych, bądź bezuŜytecznych. Wiedza powinna być dostosowywana do 

oczekiwań przyszłych pracodawców, w przypadku nauczycieli istotną rolę odgrywają standardy 

określające minimum wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania przyszłego zawodu. 

Trendy na rynku pracy 

Polski rynek pracy przeobraŜa się w bardzo szybkim tempie, dostosowując się do realiów 

panujących na globalnym rynku pracy. Dlatego teŜ naleŜy wyróŜnić dodatkowe umiejętności 

niezbędne w kształtowaniu kwalifikacji absolwentów wyŜszych uczelni: 

1. Znajomość języków obcych – co najmniej jeden biegle. 

2. Umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy – w dzisiejszych czasach 

jest to absolutnie nieodzowna umiejętność. 

3. Umiejętności interpersonalne – tych umiejętności naleŜy się uczyć i doskonalić je 

wciąŜ na nowo. Oprócz wiedzy specjalistycznej i technicznej bardzo waŜna jest 

umiejętność odpowiedniego „sprzedania siebie”. (Binda) 

Tę grupę umiejętności warto wzbogacić o zdolność do szybkiego uczenia się, otwartość 

na zmiany oraz umiejętność docierania do odpowiednich informacji. Informatycy to 



niewątpliwie najbardziej dynamiczna grupa zawodowa. Szczególnie poszukiwani są 

programiści, projektanci stron www, specjaliści od rozwiązań internetowych (e-commerce), 

graficy komputerowi, specjaliści ds. projektowania i wdroŜenia zintegrowanych pakietów 

zarządzania firmą, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń, administratorzy 

sieci itp..  

Szybki postęp we wprowadzaniu nowoczesnych technologii stanowi potrzebę 

pogłębiania wiedzy po to, aby sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym. Gospodarka w krajach 

wysoko rozwiniętych oparta jest na zasobach ludzi dobrze wykształconych, którzy posiadają 

umiejętności twórcze i innowacyjne, co jest niezbędne, jeśli chodzi o postęp techniczny, 

gospodarczy czy społeczny. Doświadczenia w tych krajach dowodzą takŜe, Ŝe sukcesy 

gospodarcze, wysoka pozycja na rynkach światowych oraz konkurencyjność jest uzaleŜniona od 

poziomu wiedzy społeczeństwa, umiejętności tworzenia i wykorzystywania między innymi 

wiedzy technicznej i informatycznej. Za edukację informatyczną w duŜej mierze 

odpowiedzialność ponoszą nauczyciele informatyki.  

Nasuwa się wobec tego wiele pytań dotyczących nauczycieli, ich przygotowania do 

pełnienia  trudnej roli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

Przygotowanie do zawodu w opinii badanych studentów ETI 

Szybkie tempo przemian gospodarczych oraz społecznych, jakie moŜna zaobserwować 

w ostatnich latach, daje duŜo do myślenia. Zmiany zachodzące na rynku pracy powodują, Ŝe 

coraz więcej młodych ludzi zadaje sobie pytanie: jaki lub jakie kierunki kształcenia wybrać, aby 

odnaleźć się na rynku pracy? 

Dziś znaczącą grupę zawodową stanowią nauczyciele, a wśród nich uczący informatyki 

i technologii informacyjnej, którzy zdobyli swoje kwalifikacje podczas studiów informatycznych 

lub podyplomowych. Zdecydowana większość to tak zwani dwuzawodowy, posiadający studia 

podyplomowe z informatyki.  



Politechnika Radomska od kilkunastu lat przygotowuje absolwentów Wydziału 

Nauczycielskiego na kierunku wychowanie techniczne, a od 2003 roku kierunku edukacja 

techniczno-informatyczna do nauczania techniki i informatyki. Historię, rozwój i przeobraŜenia 

tego kierunku opisuje G. Kiedrowicz w Teorii i praktyce informatycznego przygotowania 

nauczycieli (Kiedrowicz, 2000, s.119-142). 

Celem zweryfikowania teoretycznych aspektów przygotowania zawodowego przyszłych 

nauczycieli przeprowadzono pod koniec roku 2006 badania ankietowe wśród 48 studentów 

V roku kierunku ETI na Politechnice Radomskiej. W badaniu uczestniczyło 23 kobiety i 25 

męŜczyzn. 

Obszarem badawczym była samoocena studentów na temat ich przygotowania 

zawodowego do pracy w szkole i nauczania przedmiotów informatycznych. Badania miały dać 

odpowiedź na następujące problemy badawcze: 

1. Czy kształcenie na kierunku ETI jest adekwatne do wymagań rynku pracy? 

2. W jakim stopniu studenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej? 

3. Jak oceniają swoje przygotowanie merytoryczne i metodyczne? 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe dominującym motywem podjęcia studiów na 

kierunku ETI przez ankietowanych było zdobycie wyŜszego wykształcenia (33%). Na dalszym 

miejscu uplasowała się chęć podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (22%) oraz lepsze 

perspektywy pracy (18% badanych). Dla 20% studentów informatyka jest interesującą dziedzinę, 

a w opinii 7% w zawodzie informatyka łatwiej zaleźć pacę.  

Niestety w opinii tylko zaledwie 3% badanych studentów uczelnia zdecydowanie spełniła 

ich oczekiwania co do poziomu nauczania. 39% badanych było raczej zadowolonych w tym 

zakresie, natomiast przeciwnego zdania było 31% ankietowanych. Rozczarowanych poziomem 

nauczania było 20% studentów, a nie wyraziło zdania na ten temat 7% respondentów. 

Jak wynika z badań zdecydowana większość studentów w trakcie rozpoczęcia nauki nie 

była zorientowana co do treści i przedmiotów nauczania będących w planie studiów. Niemniej 



jednak na pytanie: czy zakres treści przedmiotów informatycznych, w których uczestniczyli 

odpowiadał ich oczekiwaniom - większość studentów wypowiedziało się pozytywnie. 

Odpowiedzi „tak” (27%) i „raczej tak” (48%) zdecydowanie przewaŜały. Przeciwnego zdania 

było 20% ankietowanych, natomiast nie miało zdania na ten temat 5% badanych studentów. 

Największe zastrzeŜenie w opinii studentów, jak wynika z badań, budzi baza lokalowa 

i sprzętowa, oprogramowanie, a takŜe dostęp do pracowni komputerowych i Internetu. Te słaby 

strony nie zawaŜyły jednak w opinii studentów na ich przygotowanie informatyczne.  

Pomimo pewnego niezadowolenia zdecydowana większość badanych czuje się „bardzo 

dobrze”(6%), „dobrze”(45%) i „wystarczająco” (35%) przygotowanych do zawodu nauczyciela 

informatyki. Pewne obawy w tym zakresie wyraziło 14% ankietowanych. 

Pewnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności pedagogicznych dla studentów są zajęcia 

z dydaktyki informatyki prowadzone na VII i VIII semestrze. Przedmiot wprowadza studentów 

w zagadnienia metodyki nauczania przedmiotów informatycznych na róŜnych poziomach 

nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Kształtuje umiejętności 

praktycznego zastosowania nabytej w czasie studiów wiedzy informatycznej. Studenci między 

innymi poznają cele, treści kształcenia, wymagania programowe w zakresie nauczania 

informatyki i TI, metody, formy i zasady nauczania informatyki, planują i organizują pracę na 

lekcjach informatyki dobierając i przygotowując pomoce i narzędzia dydaktyczne wspomagające 

proces nauczania. W ten sposób weryfikują, uzupełniają i systematyzują swoją wiedzę 

informatyczną, a takŜe kształtują umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z informatyki i TI.  

Na tej podstawie „luki” w przygotowaniu merytorycznym w zakresie wiedzy 

informatycznej dostrzega 39% badanych studentów, obawy niewłaściwego przygotowania 

metodycznego, pewien strach przed prowadzeniem zajęć dydaktycznych z informatyki 

występuje u 16% ankietowanych studentów. Wątpliwość przygotowania zarówno 

merytorycznego jak i metodycznego do zawodu nauczyciela informatyki ma 8% badanych 



studentów. Natomiast 37% ogółu badanych czuje się właściwie przygotowanych do pracy 

w zawodzie nauczyciela informatyki i bez Ŝadnych obaw moŜe podjąć tę pracę. 

Pomimo zadawalających wyników zdecydowana większość studentów – 94% badanych 

planuje i czuje potrzebę wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach informatycznych. Wśród 

nich najwięcej osób (23%) chciałoby pogłębić swoją wiedzę z zakresu aplikacji internetowych, 

21% chętnie poszerzyłoby znajomość multimediów (grafiki komputerowej), 18% 

zainteresowanych jest projektowaniem baz danych, 15% programowaniem, 13% systemami 

operacyjnymi, a 10% administracją sieci. 

Podsumowanie 

Reasumując rozwaŜania dotyczące przygotowania studentów kierunku ETI PR wobec 

wymagań rynku pracy moŜna stwierdzić, Ŝe uczelnia raczej spełnia oczekiwania studentów 

odnośnie przygotowania zawodowego, o czym świadczy ich samoocena w zakresie zdobytych 

kompetencji informatycznych. Ponadto jak wynika z doświadczeń bezrobocie jest bardzo 

rzadkim przypadkiem wśród absolwentów tego kierunku. Najczęściej stanowią oni podstawowe 

grono informatyków w szkołach regionu radomskiego na wszystkich poziomach nauczania lub 

pracują w prywatnych bądź państwowych firmach komputerowych, gdzie niejednokrotnie pracę 

podejmują juŜ pod koniec studiów.  

MoŜna zatem stwierdzić iŜ: 

- Kształcenie na kierunku ETI jest w miarę adekwatne do wymagań rynku pracy. 

- Uzyskane kwalifikacje informatyczne zwiększają szanse rozwoju i start zawodowy 

studentów. 

- Studenci są wystarczająco dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.  

Większość studentów jest ogólnie zadowolona z wyboru takich studiów uzasadniając 

swoją decyzję tym, Ŝe informatyka jest dobrym kierunkiem kształcenia:  

- dzięki niej łatwiej znaleźć pracę, daje moŜliwość rozwoju i zatrudnienia, 

- jest podstawą wielu dziedzin, jest przyszłością, jest opłacalna,  



- ułatwia start w Ŝyciu, poniewaŜ wszystko obecnie jest ściśle powiązane z komputerami, 

bez nich nie ma juŜ w tej chwili przyszłości, 

- jest przydatna w dalszym kształceniu, szybki rozwój nowoczesnych TI wymaga 

umiejętności posługiwania się nimi. 

Warto zatem dokonać wielu starań, by absolwenci kierunku ETI i innych nie czuli się 

rozczarowani programem i poziomem studiów, aby bez obaw mogli podjąć pracę nie tylko 

w szkole, w charakterze nauczyciela informatyki, ale i firmach komputerowych jako 

informatycy. W tym celu naleŜy modyfikować programy i treści nauczania adekwatnie do 

potrzeb rynku pracy, zwracać uwagę na przydatność omawianych treści nauczania w ramach 

poszczególnych przedmiotów specjalnościowych.  

WaŜna jest mądrość, doświadczenie i wiedza nauczycieli akademickich. Warto w tym 

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

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

tylko tego, czego według jego przeświadczenia studenci powinni zostać nauczeni” (Skurzyński, 

1994, s. 39). 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono główne aspekty przygotowania studentów do ich przyszłej pracy 

zawodowej – nauczyciela informatyki. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania rynku pracy. 

RozwaŜania teoretyczne zostały zweryfikowane przeprowadzonymi przez autorkę badaniami 

ankietowymi, wśród studentów V roku kierunku ETI na Politechnice Radomskiej. 

Abstrakt 

The article presents the main aspects of preparing students to their future Job – the Job of 

Information Technology teacher. Particular attention has been paid to the expectations of the job 

market. The theory has been verified through surveys conducted by the author among the fifth 

year students of ETI at the Polytechnic of Radom. 


