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Znaczenie edukacji informatycznej na konkurencyjnym  
rynku pracy 

 
„Gdzie się podziała nasza mądrość, 

którą zastąpiła wiedza. 
Gdzie się podziała nasza wiedza, 

którą zastąpiła informacja?” 
Thomas Eliot 

Wstęp 
Niebywały rozwój technologii informacyjnej na całym świecie wpływa znacząco 

na wzrost roli informacji w codziennym Ŝyciu. 
W związku z postępującym rozwojem mediów, komputeryzacji, internetyzacji 

kształcenia, konieczne jest właściwe przygotowanie uczących się do korzystania z róŜ-
nych źródeł informacji. Idzie nie tylko o jej sprawne wyszukiwanie, ale przede wszyst-
kim racjonalne korzystanie oraz przekształcanie jej w wiedzę, a w dalszej kolejności w 
mądrość. Ten nurt kształcenia staje się obecnie zadaniem kluczowym. Jednocześnie 
szkoła powinna przygotowywać absolwentów do samokształcenia i uczestniczenia  
w procesie edukacji przez całe Ŝycie. Realizacja nowej idei edukacji ustawicznej wy-
maga odpowiednich działań podporządkowanych trudno przewidywalnemu rynkowi 
pracy.   
 
Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym 

Stworzenie warunków do zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, 
kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału intelektual-
nego i gospodarczego to działania umoŜliwiające tworzenie nowej cywilizacji, cywili-
zacji informacyjnej. 

Wkraczamy w nową fazę, w której potrzeba coraz mniej pracowników do wypro-
dukowania dóbr i usług. Nowe miejsca pracy wymagają obecnie wyŜszych, i przede 
wszystkim innych niŜ dotychczasowe kwalifikacje, coraz większą rolę odgrywa intelekt 
[Drela 2004: 21]. 

Rozwój technologiczny środków informacji i komunikacji tworzy podłoŜe dla 
gruntownej zmiany warunków i stylu Ŝycia społecznego [Goban-Klas 2005: 185]. Spo-
łeczeństwo informacyjne zmienia funkcjonowanie gospodarki umoŜliwiając działania 
przedsiębiorstw poprzez kooperację i handel elektroniczny na rynkach światowych. 
Następują zmiany znaczenia czasu i przestrzeni. Telefon i Internet łączą ze światem 
w coraz bardziej interaktywny sposób. Sieć jest potęŜnym rezerwuarem moŜliwości 
generowania korzyści ekonomicznych, moŜe działać jako stymulator aktywności po-
tencjalnych przedsiębiorców, a dla biznesu jest nowym środowiskiem sprzyjającym 



błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się innowacji, tworzeniu nowych modeli biznesu 

[Łoboda, Mącik 2005: 12]. 
W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego spotyka się coraz więcej przed-

siębiorstw, które moŜna określić jako grupy ludzi skupione wokół komputera. Urze-
czywistnia się zatem wizja globalnej wioski M. McLuhana, której rozwój z pewnością 
wspomaga telekomunikacja. Dzięki temu coraz szybciej rośnie liczba przedsiębiorstw, 
które odchodzą od tradycyjnych schematów działania na rynku. Rosnąca ilość informa-
cji oraz wzrost jej dostępności dla obywateli to obecnie bardzo wyraźny trend w proce-
sie rozwoju społecznego. Informacja, a przede wszystkim wiedza staje się bogactwem 
strategicznym XXI wieku [Toffler 1996: 35]. Internet ułatwia bezpośredni kontakt 
z klientami, dostawcami lub dystrybutorami. Jest doskonałym narzędziem dla przedsię-
biorców oferujących swoje produkty w skali globalnej. Zakres wykorzystania sieci 
wynika ze znacznej liczby usług świadczonych przez tę niewyobraŜalną „cyberprze-
strzeń”, łatwo dostępną, o duŜej wydajności przepływu informacji, zapewniającą trans-
fer danych po całym świecie. 

Internet charakteryzuje:  
- wszechobecność (nieograniczony zasięg), 
- interaktywność (umoŜliwia współpracę i dialog), 
- szybkość (przedsiębiorstwo niemal natychmiast moŜe reagować na zmiany za-

chodzące na rynku), 
- informacja (moŜliwość pozyskiwania, przechowywania i przekazywania da-

nych) [Taylor, Murphy 2004: 283]. 
Cechy te pozwalają na wiele form konkurowania i wchodzenia na nowe rynki. Go-

spodarka informatyczna radykalnie przekształca świat pracy. Internet jest efektywnym 
narzędziem promocji i reklamy, oferuje bogaty rynek zakupów, pracę na odległość – 
telepracę, która sprzyja tworzeniu się nowych miejsc pracy, a przy tym zmianom orga-
nizacji pracy. Ma to szczególne znaczenie np. dla kobiet wychowujących samotnie 
dzieci oraz osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych – jest ich szansą spełnie-
nia się w Ŝyciu zawodowym. 

Telepraca współistnieje wespół z innymi przejawami społeczeństwa informacyjne-
go, takimi jak : 

- handel elektroniczny,  
- zarządzanie wiedzą,  
- globalizacja handlu i rynków, 
- wirtualne, uczące się organizacje, 
- rozwój intelektualnego kapitału, 
- rozwój wiedzy i umiejętności, 
- itp. 

Trzeba równieŜ pamiętać, Ŝe cechą społeczeństwa informacyjnego jest kreatyw-
ność, a od pracowników oczekuje się wysokich kompetencji informatycznych. JuŜ nie 
wystarczają kwalifikacje zgodne z Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy – to 



podstawa, potrzeba natomiast kształcenia w profesjach informatycznych [Pasecki]. Aby 
jednak informatyka stała się kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego, jej rola 
powinna być traktowana jako istotny czynnik wzrostu społeczeństw i gospodarki.  
 
Edukacja informatyczna wobec wymagań rynku pracy  

Szczególne znaczenie dla transformacji do globalnego społeczeństwa infor-
macyjnego ma system edukacyjny. Przed szkołą stoi wyzwanie przygotowania 
młodego pokolenia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 
kształtowanie zaradności w działaniach związanych z rynkiem pracy, czyli 
przeciwdziałanie bezrobociu, kształcenie dla rozwijającego się sektora usług, 
wspomaganiu przekwalifikowania się bezrobotnych.  

Edukacja powinna być oparta o podstawowe trwałe i przenikające się filary 
uczenia się, aby: 

- wiedzieć, 
- działać, 
- umieć Ŝyć wspólnie, 
- być [Delor 1998: 85-98]. 

Edukacja informatyczna ma za zadanie przygotowanie do efektywnego ko-
rzystania  w Ŝyciu i pracy zawodowej z technologii informacyjnej, co powinno 
umoŜliwi ć pełnowartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie informacyj-
nym, ułatwić rozwój intelektualny, samorealizację oraz mobilność zawodową, 
dać poczucie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu dóbr materialnych. Czło-
wiek musi być przygotowywany do kilkakrotnej zmiany zawodu w trakcie Ŝy-
cia, a nie tylko miejsca pracy. Przy czym w kaŜdym nowym zawodzie wymaga-
ny jest profesjonalizm ze względu na konkurencyjny rynek pracy.  

W Raporcie o Rozwoju Społecznym „Polska w drodze do globalnego społe-
czeństwa 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 informacji [http://www.undp.org.pl]. 

Realizacja tych celów wymaga uaktualnienia treści nauczania, nowych me-
tod dydaktycznych i kompetencji nauczycieli, dostosowania do oczekiwań przy-
szłych pracodawców. 



Aby edukacja była skuteczna i spełniała swoje załoŜenia, musi być na bieŜą-
co dostosowywana do nowości, jakie pojawiają się na rynku komputerów. War-
to inwestować w edukację informatyczną, gdyŜ to ona przede wszystkim przy-
gotowuje obywateli do posługiwania się nowoczesnymi technikami informa-
tycznymi i multimediami w procesie zdobywania wykształcenia oraz w Ŝyciu 
społecznym i gospodarczym. 
Dlatego podejmowane przez MEiN inicjatywy i programy koncentrują się wo-
kół dziedzin: 

- zadania edukacji w społeczeństwie informacyjnym, 
- roli i zadania edukacji w okresie integracji Polski z UE, 
- edukacja a gospodarka i rynek pracy, 
- system edukacji nauczycielskiej i status zawodowy nauczyciela. 

Edukacja jest niezbędnym katalizatorem w erze społeczeństwa informacyj-
nego, społeczeństwa wiedzy, informacji i komunikacji. Musi być oczywiście 
nowoczesna, nie tylko w nauczaniu szkolnym czy uniwersyteckim, ale usta-
wicznym. Ocena prawdziwości informacji sieciowych wymaga nie tylko wie-
dzy, ale równieŜ umiejętności wartościowania. Szkoła ma za zadanie wyposaŜyć 
swoich wychowanków nie tylko w wiedzę i umiejętności korzystania z nowych 
TI, ale mechanizmy samokształcenia i samodoskonalenia. 
 
Podsumowanie 

Zachodzące na rynku pracy zmiany związane są przede wszystkim 
z powstaniem gospodarki elektronicznej, w której znaczącą rolę odgrywa infor-
macja. Dobra – jest kluczem do zyskania przewagi konkurencyjnej, napędem do 
znalezienia oraz zmiany pracy, a to przyczynia się często do zmniejszenia bez-
robocia. Informacja jest obecnie  „towarem” na rynku.  

Przyspieszone tempo przemian ekonomicznych i technologicznych, jakie 
jest udziałem polskiej gospodarki wymaga dostosowania kształcenia. Istnieje 
dlatego potrzeba powiązania edukacji z rynkiem pracy poprzez: 

- gromadzenie i udostępnianie danych o rynku pracy, 
- opracowywanie analiz tego rynku pod kątem zapotrzebowania na kształ-

cenie, szkolenie i rekwalifikację, 
- tworzenie prognostycznych scenariuszy rozwoju rynku pracy i edukacji 

zawodowej, 
- badanie ewolucji zawodów, kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 



- badanie relacji miedzy systemem edukacji a innymi systemami: poli-
tycznym, środowiskowym, technicznym, ekonomicznym, ekologicznym 
i społecznym [Woźniak 2001: 158]. 

Edukacja informatyczna zasadniczo wpływa na rozwój intelektualny, samo-
realizację oraz mobilność zawodową, daje poczucie aktywnego uczestnictwa w 
społeczeństwie informacyjnym. 
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Streszczenie 

Nieustanny rozwój techniki powoduje wzrost efektywności gospodarczej 
i zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca pracy w sferze produkcji materialnej. 

Artykuł  przedstawia wpływ technologii informacyjnej na społeczeństwo 
i edukację. Zwraca uwagę na  zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi na 
rynku pracy, gdzie wymaga się większych niŜ dotychczas kwalifikacji, a zasadniczą 
rolę odgrywa informacja i kapitał intelektualny.  

Głównym zadaniem kształcenia informatycznego jest przygotowanie młodzieŜy do 
efektywnego korzystania w Ŝyciu i pracy zawodowej z nowoczesnych technologii in-
formacyjnych. 

 
The meaning of computer education on competitive the labour market 



 
Abstract 

Permanent technical development causes an increase of effectiveness which leads 
to decrease in manpower required in production.  

The article shows the influence of IT on the society and education. It points out 
issues connected with the changes on the market where qualifications required by 
employers are much higher than in the past and where information and intellectual 
assets are most wanted.  

Priority of IT education is to prepare young people to use IT in their private life and 
their work effectively.  
 


