
BEATA KU ŹMIN ŃSKA-SOŁŚNIA  

Sylwetka nauczyciela przedmiotu elementy informatyki  
 
 Informatyka w szkole stanowi coraz bardziej znaczący i złoŜony element 

zorganizowanej edukacji. Istotną jego częścią jest rola nauczyciela jego 

przygotowanie i samokształcenie.  

 Wraz ze wszelkimi innowacjami edukacyjnymi pojawia się szereg 

wyobraŜeń co do tego, jak nauczyciel w swoich rolach zawodowych ma się 

przeobraŜać i przystosowywać do zmieniających się warunków. Warto zatem 

stawiać pytania: kim jest nauczyciel informatyki, kim powinien być.  

 Z tymi pytaniami wiąŜą się często nie tylko ambitne Ŝyczenia, ale 

równieŜ niejednokrotnie budzi się autorefleksja nauczycieli. Chodzi o ich 

samoświadomość i odpowiedź przed samym sobą na pytania: "kim jestem", 

"kim się staję", "co wiem i umiem", ,jak przekazuję swój potencjał w celu 

kształtowania u uczniów nie tylko wiedzy i umiejętności, traktując je 

instrumentalnie, ale takŜe kształtowania postawy przyszłych absolwentów szkół 

w ich późniejszym Ŝyciu zawodowym". Jak wyglądają relacje interpersonalne; 

nauczyciel-uczeń? Nie moŜe dochodzić do stwierdzeń "Nauczyciel informatyki 

jest logiczny, lecz bezosobowy, werbalny, lecz niekomunikatywny". To przecieŜ 

między innymi od jego osobowości, wiedzy i umiejętności zaleŜy postęp 

i rozwój społeczeństwa. On wprowadza uczniów w świat techniki 

komputerowej, która obecnie ma zastosowanie we wszelkich sferach ludzkiej 

działalności. Nauczyciel informatyki przygotowuje uczniów do Ŝycia i pracy 

w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jakość jego pracy, aktywność, 

zaangaŜowanie i poczucie odpowiedzialności są podstawą systemu edukacji. Do 

niego zatem naleŜy (·właściwe ukierunkowanie zainteresowań młodzieŜy, 

pomoc w odkrywaniu wiedzy i jej rozumieniu.)  

 Informatyka jest przedmiotem specyficznym, w którym nie uczniowie 

dostosowują się do programu nauczania, ale struktura programu i wypełniające 

go treści powinny być dostosowane do oczekiwań uczniów i przyszłych 

pracodawców. Dziedzina ta, dostarcza środków i metod realizacji procesów 

informatycznych w róŜnych obszarach działalności. Wskazane jest zatem 



określenie przydatności treści informatycznych realizowanych w ramach 

przedmiotu elementy informatyki. Problem ten podjęty został na Politechnice 

Radomskiej. Prowadzone badania sondaŜowe przeprowadzone wśród 

nauczycieli informatyki i uczniów szkół średnich woj. radomskiego na temat 

rankingu zagadnień informatycznych realizowanych w ramach przedmiotu 

elementy informatyki będą poziomem odniesienia do badań, które są obecnie w 

przygotowaniu. Zostaną one przeprowadzone wśród pracodawców woj. 

radomskiego, którzy określać będą zagadnienia wymagane i przydatne w pracy 

swojego zakładu czy firmy.  

 Ucząc zatem elementów informatyki nauczyciel musi zdawać sobie 

sprawę z przydatności nauczanych treści, jak równieŜ z tego, Ŝe lekcji tego 

przedmiotu nie moŜna ograniczać do przekazywania wyłącznie wiedzy 

i umiejętności. Bez względu na to czego uczy – stosowania programów 

uŜytkowych, programowania, czy korzystania z serwisów informacyjnych – 

powinien uwzględniać elementy kształcenia etycznego.  

 Jaki zatem powinien być współczesny nauczyciel informatyki?  

 Obecnie odchodzi się od koncepcji osobowościowego wzoru nauczyciela 

na rzecz profesjonalnego przygotowania i osiąganych przez niego rezultatów. 

DuŜą uwagę zwraca się na następujące czynniki:  

• kompetencje nauczyciela (szkoły powinny zapewnić wykwalifikowaną 

kadrę nauczycielską, jednakŜe duŜa chłonność rynku gospodarczego na 

absolwentów kierunków informatycznych, wysokie zarobki dla 

informatyków w przemyśle i bankach sprawiają, Ŝe do szkół, szczególnie 

podstawowych, trafiają często nauczyciele po przeszkoleniach i kursach 

informatycznych),  

• podmiotowość nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne do jak najbardziej 

udanych interakcji z uczniami na płaszczyźnie dydaktycznej, 

wychowawczej i społecznej; podmiotowość to warunek współdziałania 

i samorealizacji, autentycznego dialogu, negocjacji i podejmowania decyzji, 

a w konsekwencji atmosfery zaufania oraz poszukiwania prawdy 

i pozytywnych wartości).  

I We współczesnym procesie kształcenia, dobie komputeryzacji i rozwoju 

technologii informacyjnej szczegó1nego znaczenia nabiera konieczność 



kształcenia heurystycznego i interpersonalnego: Motywacja do pracy, 

świadomość potrzeby permanentnej inwestycji w swój rozwój indywidualny, 

a przede wszystkim aktualizowanie orientacji merytorycznej i metodologicznej 

w swojej dyscyplinie jest rzeczą niezbędną. Burzliwy rozwój technologii 

informatycznych stawia nauczyciela informatyki w trudnej sytuacji – raz 

zdobyta wiedza na studiach dziennych czy podyplomowych wystarcza na krótki 

czas. Moralnym obowiązkiem kaŜdego nauczyciela informatyki jest ciągłe 

dokształcanie. MoŜe ono być realizowane w formie specjalistycznych szkoleń 

informatycznych, zazwyczaj monotematycznych, komputerowych warsztatów 

przedmiotowo-metodycznych organizowanych w ośrodkach szkolenia 

informatycznego. Nauczyciel musi mieć poczucie odpowiedzialności za 

wybrany zawód i kształcenie uczniów (etyka zawodowa).   

 Stwierdzenie, Ŝe efektywność szkół uzaleŜniona jest przede wszystkim 

od nauczyciela, spotyka się z coraz większym uznaniem. Jego jakość pracy, 

aktywność i poczucie odpowiedzialności są podstawą systemu edukacji. 

Niewłaściwe przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne moŜe ujemnie 

wpływać na postawę wielu młodych ludzi.  

 Komputer to martwy przedmiot, który mimo to wpływa na człowieka 

poprzez szeroki zakres swego działania i wyjątkowo wszechstronne moŜliwości, 

potrafi wtargnąć w najgłębszą sferę ludzkich uczuć. Dlatego, aby komputer nie 

stal się przyczyną moralnych szkód w młodym człowieku, nauczyciel 

informatyki musi nauczyć go, oprócz teoretycznej i praktycznej wiedzy 

komputerowej – etycznego rozumienia uŜywania najnowocześniejszych 

zdobyczy techniki.  
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