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TIK NARZ ĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELA XXI WIEKU  

- POTRZEBA DOSKONALENIA  

Wstęp 

Zbierając więcej informacji staję się 
  bardziej świadomym dostępnych dla mnie opcji  

Spencer Johnson 

Przemiany na rynku pracy są wyznacznikiem przemian szkoły, w której istotną rolę 
odgrywają wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Od nich zaleŜy jakość kształcenia dzieci, 
młodzieŜy, przyszłej kadry zawodowej. Społeczeństwo formułuje zwiększone oczekiwania 
wobec zawodu nauczycielskiego, gdyŜ to pedagodzy w największym stopniu przyczyniają się 
do wyposaŜenia młodych ludzi w kompetencje pozwalające na ich integrację w stale 
zmieniającym się świecie. 

Nowe oczekiwania i wyzwania, które pojawiają się obecnie przed nauczycielami 
w Europie powodują, Ŝe zawód ten znalazł się w centrum dyskusji. Coraz większą uwagę 
przywiązuje się do poprawy jakości kształcenia nauczycieli oraz strategii kształcenia 
ustawicznego.  

Współczesna edukacja a rynek pracy  

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce wiąŜe się ze wzrostem roli wykształcenia na rynku 
pracy. Od obecnego pracownika wymagane są nie tylko coraz  wyŜsze, ale przede wszystkim 
inne niŜ dotychczas kwalifikacje i kompetencje zawodowe. WaŜne jest zatem powiązanie 
edukacji z rynkiem pracy, który oczekuje od pracowników mobilności oraz elastyczności 
w szybko zmieniających się warunkach. Istotną rolę w tym względzie odgrywa profesjonale 
wykształcenie merytoryczne i metodyczne nauczycieli, którzy wskazują młodzieŜy jak 
samodzielnie uczyć się i bezpiecznie korzystać z ogromu otaczającej wokół techniki 
i informacji, przygotować młodzieŜ do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 

Na sukces budowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 
składa się wiele aspektów i inicjatyw. Między innymi: realizacja działań określonych 
w „Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010”, słuŜących1: 

- podnoszeniu jakości kształcenia ustawicznego (priorytet 2 strategii) poprzez 
doskonalenie systemu akredytacji instytucji prowadzących kształcenie ustawiczne 
w formach pozaszkolnych, 

- zwiększaniu dostępności do kształcenia ustawicznego (priorytet 1 strategii) poprzez 
opracowanie programów do kształcenia na odległość. 

Edukacja, szczególnie informatyczna jest w duŜym stopniu odpowiedzialna za losy 
zawodowe i miejsce na rynku pracy jej uczestników 2. Jest niezbędnym katalizatorem w erze 
społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy, informacji i komunikacji. Powinna 

                                                 
1 Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 
na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Załącznik do Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008, 
przyjętego przez Rade Ministrów 27 grudnia 2005 r. 
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w Warszawie, Warszawa 2006, s. 9 



być zatem nowoczesna, nie tylko w nauczaniu szkolnym czy uniwersyteckim, ale takŜe 
ustawicznym.  

W Raporcie o Rozwoju Społecznym „Polska w drodze do globalnego społeczeństwa 
informacyjnego” jasno sprecyzowano cele edukacji, wykształcenie obywateli: 

- informujących się, 
- komunikujących się, 
- uczących się, 
- tworzących w warunkach coraz bardziej powszechnego dostępu do technik 

informacyjno-komunikacyjnych i w konsekwencji do informacji3. 
Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne wpływają na rozwój 

i przemiany oraz jakość i moŜliwości Ŝyciowe społeczeństwa. W duŜej mierze powinny być 
pomocne do zaistnienia dialogu, jako relacji w stosunkach nauczyciel-uczeń. Internet, który 
charakteryzuje wszechobecność, interaktywność, aktualność, szybkość i dostępność do 
informacji niezaleŜnie od miejsca i czasu, umoŜliwia: 

- prawie natychmiastowy dostęp do bogatych zasobów róŜnych informacji, 
- wizualizację materiału nauczania, 
- nawiązywanie znajomości i wymianę informacji bez wychodzenia z domu, 
- odwiedzenie wielu ciekawych miejsc w Internecie, 
- rozrywkę itp. 
Współczesna technologia informatyczna, głównie dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej, 

przepustowości łączy sieciowych oraz rozwojowi technologii multimedialnych, wykształciła 
zupełnie nową jakość w procesie kształcenia i nauczania. Nowe technologie stały się jednym 
ze źródeł procesów transformacji w edukacji światowej. W Polsce zaczynamy juŜ 
obserwować wyraźne przejawy tych procesów. Postęp techniczny uwidocznia się juŜ dzisiaj 
w polskiej szkole i uczelni, wywierając duŜy wpływ na proces edukacji oraz jego 
uczestników. Coraz bardziej popularny staje się e-learning. Ostatnie lata pokazują, Ŝe wiele 
firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach 
webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych moŜliwości, jakie daje 
kształcenie online. 

Nauczanie na odległość moŜe być przydatne w edukacji między innymi do: 
- udostępniania materiałów dydaktycznych nauczycieli (podręczniki, teksty źródłowe, 

materiały i kursy multimedialne), 
- wymiany myśli i doświadczeń, 
- wspomagania tradycyjnej dydaktyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej, 
- indywidualizacji tempa i czasu nauki, 
- wyrównywania szans edukacyjnych,  
- kształcenia ustawicznego. 
Rozwój e-edukacji, podobnie jak telepracy uzaleŜniony jest przede wszystkim od 

czynników technicznych, infrastrukturalnych, umiejętności i kwalifikacji pracowników, 
w tym przypadku - nauczycieli. 

Przygotowanie kadry zawodowej nauczycieli do wymagań społ. informacyjnego 

Pojawienie się nowoczesnych technologii informacyjnych powinno spowodować wzrost 
zainteresowania nimi w edukacji i praktyczne przygotowanie kadry nauczycielskiej do 
wprowadzenia w Ŝycie nowych technologii kształcenia. Komputer stał się nośnikiem zmian, 
dlatego naleŜy rozwaŜyć, jakie są realia polskiej szkoły, czy jest ona przygotowana na takie 
nowoczesne przemiany, jak one powinny przebiegać? 

                                                 
3 http://www.undp.org.pl 



Wiadomo, Ŝe musimy w pełni wykorzystać moŜliwości komunikacji cyfrowej i włączyć je 
do technik nauczania. Działania te są nieuniknione, muszą nastąpić, bowiem nie da się juŜ 
budować nauki tylko na tradycji w oderwaniu od nowoczesności. Bez nowoczesnych metod 
komunikacji i przekazu informacji trudno wyobrazić sobie przyszłość młodego pokolenia. 

Zadaniem nauczyciela jest stworzenie optymalnych warunków, które pobudzą myślenie 
uczniów w kierunku poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania i wykorzystania 
napływającej z róŜnych źródeł informacji. Następuje zmiana systemu organizacji pracy 
nauczyciela (tab. 1.). 

 
Tab.1. Porównanie elementów strukturalnych procesów edukacyjnych w „starym” i „nowym” 

systemie 
Miejsce i organizacja procesu edukacyjnego 

tradycyjna edukacja e-edukacja 
Siedziba szkoły. 

Klasa rozumiana jako grupa studentów dobranych według 
kryterium rówieśniczego, rzadziej celu edukacyjnego, 
pracująca pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. 

Sztywna organizacja procesu nauczania zaleŜna od 
instytucji edukacyjnej, w której ów proces się odbywa. 

Cyberprzestrzeń. 

Klasa wirtualna rozumiana z jednej strony jako grupa osób 
o podobnym celu edukacyjnym, z drugiej zaś jako 
środowisko informatyczne pozwalające na zdalną pracę 
grupową i komunikację online. 

Nauczyciel pełni w takiej grupie raczej rolę doradczą niŜ 
kierowniczą. 

Elastyczna organizacja procesu nauczania dostosowana do 
potrzeb studenta, nauczyciela i potencjalnie – rynku pracy. 

Wspomaganie procesu uczenia się 
tradycyjna edukacja e-edukacja 

Osobowościowe cechy nauczyciela i jego styl nauczania 
determinują proces nauczania. 

Bezpośredni i ograniczony jakością miejsca oraz czasu 
kontakt nauczyciela ze studentami. 

Mowa ciała i demonstracja nauczanych umiejętności. 
Pismo i obraz tworzony na oczach studenta. Nauczanie 
odbywa się „na Ŝywo”, spontanicznie. Doświadczenie 
wiedzy. 

Mowa, obraz, dźwięk jako narzędzie przekazu wiedzy, a 
jednocześnie narzędzie ekspresji studenta. 

Zestaw podręczników z tekstem liniowym. 

Dokładnie zaplanowany i sprawdzony zestaw środków 
dydaktycznych, dostosowanych do zdolności percepcyjnych 
ucznia. 

Nieograniczony do konkretnego miejsca i czasu kontakt 
nauczyciela i studentów, umoŜliwiający asynchroniczną 
pracę zarówno studenta, jak i nauczyciela – przygotowanie 
wypowiedzi sprzyja namysłowi i refleksji. 

Kontakt między nauczycielem a studentami „techniczny”. 
Wirtualne, więc bezpieczne i powtarzalne, środowisko 
doświadczania wiedzy. 

Komputer wraz z oprogramowaniem pośredniczący 
w przekazie wiedzy i w tworzeniu tekstu, obrazu oraz 
dźwięku jako narzędzi ekspresji nauczyciela i studenta, 
dodatkowo eliminujący znaczną część uciąŜliwych czynności 
przygotowania narzędzi ekspresji. 

Podręcznik multimedialny pozwalający na nieliniową 
interakcję studenta z materiałami kursu. 

Kontrola procesu nauczania 
tradycyjna edukacja e-edukacja 

Proces uczenia się jest planowany, kierowany i 
kontrolowany przez nauczyciela i instytucję edukacyjną, 
której jest on przedstawicielem. Rolą studenta jest 
„pobieranie nauk”. 

Postępy są wymuszane przez nauczyciela. 

Proces nauczania jest planowany, w duŜej mierze kierowany, 
a takŜe kontrolowany przez studenta. 

Rolą nauczyciela jest pomoc studentowi w opanowaniu 
wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem treściowym 
kursu. 

Postępy w nauce są w większym stopniu zaleŜne od wysiłku 
i woli uczącego się. 

 
Źródło: J. Mischke, Anna K. Stanisławska, Elektroniczna rewolucja w edukacji. Ale jaka?, [w:] 
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Instytucja edukacyjna powinna być zatem efektywna, powinna wykorzystywać wszystkie 

moŜliwości i techniki nauczania, dobierając odpowiedni model kształcenia do specyfiki 
przedmiotu, potrzeb ucznia, studenta i wymagań rynku pracy. Zmieniający się świat wymaga 
nowych umiejętności, inwestycja w kapitał ludzki opiera się na istotnych zasadach:  

- uczyć się, aby wiedzieć,  
- uczyć się, aby działać,  
- uczyć się, aby wspólnie Ŝyć,  
- uczyć się, aby być4.  
Uczniowie powinni zdobywać umiejętności i zdolność oceny procesów oraz współpracy, 

uczyć się jak łączyć, scalać, analizować informację i dokonywać nad nią refleksji, a następnie 
ją wykorzystywać. Nauka musi być skuteczna, efektywna i wydajna, realizowana za sprawą 
mądrych i wykwalifikowanych nauczycieli. Aby właściwie przygotować jednostkę do 
funkcjonowania w społ. informacji i wiedzy opracowano standardy kształcenia, które 
przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela obejmujące: 

- przygotowanie do nauczania przedmiotu (rodzaju zajęć) w ramach specjalności 
głównej; 

- przygotowanie do nauczania przedmiotu (rodzaju zajęć) w ramach specjalności 
dodatkowej; 

- kształcenie pedagogiczne (nauczycielskie); 
- kształcenie w zakresie technologii informacyjnej; 
- naukę języka obcego; 
- praktyki. 
Jednak same zapisy nie wystarczą, nauczyciel musi mieć osobowość, pasję, duszę 

i ambicję oraz zapał, nie tylko do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, ale 
poznawania i sięgania po nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (rys. 1). 
Musi być świadomy jakie są korzyści wynikające z rewolucji sieciowej?  

 

UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNE 

EMPATIA 

SAMOREGULACJA 

SAMOŚWIADOMOŚĆ 

DOSKONALENIE I 
DOKSZTAŁCANIE 

MOTYWACJA 

Rys. 1. Komponenty inteligencji emocjonalnej nauczyciela5 
 

                                                 
4 Delor J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw 
Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998 r., s. 85-98. 
5 A. Baj, Inteligencja emocjonalna, Trendy. Uczenie się w XXI wieku nr 5 (19) maj 2007 r. s. 23 
(http://www.trendy.codn.edu.pl/doc/2007_05_trendy.pdf) 



Podsumowanie 

Specyficzny okres, w którym się obecnie znajdujemy wymaga szczególnych wyników 
w sferze kształcenia i przygotowania nauczycieli do funkcjonowania w nowej rzeczywistości 
„przemian i potrzeb”.  

WaŜnym kryterium przy przyjmowaniu na studia nauczycielskie oprócz wiedzy 
merytorycznej powinno być kryterium natury psychologicznej, polegające na mierzeniu 
umiejętności interpersonalnych lub motywacji do pracy z młodzieŜą, które stanowią waŜne 
kryterium decyzyjne zarówno dla kandydata, który dokonuje wyboru zawodu, jak i uczelni. 
Natomiast w czasie realizacji programu studiów i kolejnych treści programowych warto 
stawiać pytania: 

1. Czego oczekuje się (bądź czego naleŜałoby oczekiwać) dzisiaj, a jeszcze bardziej 
w najbliŜszych latach, od zawodu nauczyciela?  

2. Czego i jak uczymy przyszłych nauczycieli?  
3. Czy treści i stosowane metody są adekwatne do wymagań rynku pracy? 
4. Z jakich nowoczesnych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych mogą i powinni 

korzystać studenci, aby zdobyć nowe wymagane kompetencje (np. w zakresie 
edukacji na odległość) pozwalające na funkcjonowanie w społeczeństwie 
informacyjnym?  

Dlatego teŜ w tym okresie, szczególną rolę powinno odegrać doświadczenie i mądrość 
nauczycieli. Idąc chociaŜby za słowami 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.” 
 

„… Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności…”. 

(fragment wiersza „Ocalony” T. RóŜewicza 
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień  w zakresie kształcenia kandydatów do zawodu nauczycielskiego 
w kontekście zachodzących przemian cywilizacyjnych, wymagań rynku pracy. Istotę stanowi przygotowanie 
nauczycieli do świadomego wspomagania procesów edukacyjnych nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi. 
Sumary 

The article concerns selected issues connected with teacher training in the context of civilization changes 
and demands of labour market. The heart of the matter is teachers' preparation for conscious support of modern 
educational processes and information and communication technologies. 


