
Beata Kuźmińska-Sołśnia 

 
Funkcje przedmiotu elementy informatyk i jego nauczyciela  

w dzisiejszej szkole  

 

Wstęp  
 Komputery w ciągu ostatnich lat stały się niezbędnym narzędziem niemal we 
wszystkich dziedzinach Ŝycia. Ich stosowanie ułatwia nam Ŝycie, przyspiesza 
wymianę informacji, zwiększa skuteczność i efektywność naszej pracy. Stają się one 
niemal powszechnym narzędziem codziennego uŜytku - takŜe nauczyciela.  
 JednakŜe w Polsce komputery w szkołach wykorzystywane są stosunkowo 
krótko, potrzeba więc jeszcze wielu wzorców oraz doświadczeń w tej dziedzinie. 
Dlatego warto poświęcać więcej uwagi edukacji informatycznej.  
 
Komputer w edukacji  
 Komputer występuje w szkole zarówno jako przedmiot zajęć, jak i pomoc 
naukowa w zajęciach innych przedmiotów. Pojawienie się komputerów w szkole 
stworzyło nowe moŜliwości niemal dla wszystkich przedmiotów szkolnych. W tym 
przypadku ocena jego przydatności naleŜy do nauczyciela, który przygotowuje 
zajęcia i decyduje o wyborze z dostępnych pomocy.  
 Prawidłowo wyposaŜony w oprogramowanie i wykorzystywany przez 
nauczyciela komputer umoŜliwia duŜą indywidualizację nauczania, oferuje wiele 
metod i sposobów wykorzystania go w czasie zajęć.  
 Jednak jak się okazuje, wprowadzenie komputerów do szkół nie zawsze jest 
sprawą prostą. Obecne zmiany w przemyśle i technologii następują tak szybko, Ŝe 
planowanie czegokolwiek na dalszą przyszłość jest rzeczą niemoŜliwą. Dlatego przed 
wprowadzeniem komputerów do szkoły, naleŜy zastanowić się jakiemu celowi mają 
słuŜyć i jakie mają spełniać funkcje oraz jaką kwotę pieniędzy jest się w stanie na nie 
przeznaczyć.  
 Zakup określonej konfiguracji sprzętu komputerowego determinują. 
bezpośrednio programy, które będą uŜywane w pracowni komputerowej. To one 
wyznaczają parametry techniczne komputerów, niezbędne do właściwej pracy 
wybranych programów. Przy ich doborze naleŜy uwzględniać tendencje rozwojowe 
rynku, biorąc pod uwagę: 

• nauczanie przedmiotu elementy informatyki,  
• wspomaganie nauczania innych przedmiotów,  
• koła informatyczne,  
• przygotowywanie materiałów dydaktycznych przez nauczycieli,  
• przygotowywanie i redagowanie gazetki szkolnej itp.  

Najogólniej moŜna powiedzieć, Ŝe podstawowym celem wprowadzania komputerów 
do szkół jest:  

• kształtowanie szeroko rozumianej kultury informatycznej,  
• przekonanie uczniów, Ŝe  komputera są w stanie uŜywać na co dzień,  
• wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego oraz pomocy 

w usprawnianiu pracy szkoły.  
 Przedmiot elementy informatyki staje się więc pierwszym etapem w edukacji 
informatycznej kaŜdego ucznia.  



Przedmiot elementy informatyki  
 Przedmiot ten na dobre zaistniał jut w rzeczywistości polskiej szkoły i pro-
wadzony jest w większości szkół średnich, oraz coraz częściej w szkołach 
podstawowych. Jednak wciąŜ budzi wiele niezadowolenia i kontrowersji ze strony 
nauczycieli jak równieŜ i uczniów.  
Mówiąc o edukacji informatycznej, a w szczególności nauczaniu przedmiotu EI 
nasuwa się pytanie, co naleŜy rozumieć pod pojęciem ogólnej kultury informatycznej 
i na czym polega jej kształtowanie w ramach tego przedmiotu?  
 Do niedawna zajęcia z EI nastawione były w wielu przypadkach na 
nauczaniu programowania komputerów, z czego korzyści wynosili jedynie 
uczniowie zdolni. Pozostali zaś utwierdzali się w przekonaniu, Ŝe komputer to coś 
skomplikowanego, do czego potrzebny jest specjalista.  
 Obecnie odchodzi się od takiego podejścia do zajęć z przedmiotu EI. Te cele 
realizuje się raczej w ramach kół informatycznych, natomiast na zajęciach 
przygotowuje się uczniów do posługiwania się komputerem i jego właściwym 
wykorzystaniu.  
 Wskazane jest, aby zasadniczy wysiłek na zajęciach z informatyki na 
poziomie szkoły średniej skierowany był na zaznajomienie uczniów ze sposobami 
rozwiązania typowych problemów przy pomocy komputera (np. korzystanie z baz 
danych, redagowanie i przetwarzanie tekstów, planowanie przedsięwzięć 
finansowych i zarządzanie) oraz problemów bezpośrednio związanych z kierunkiem 
ich kształcenia (np. wspomaganie projektowania w szkołach zawodowych). WaŜne 
jest kształcenie u ucznia, poprzez róŜnorodne, metodycznie dobrane przykłady, 
umiejętności określania sytuacji, w której komputer, a właściwie – działający w nim 
program, moŜe być mu pomocny1.  
 Podstawowe umiejętności, które powinien posiadać uczeń w zakresie ogólnie 
przyjętej kultury informatycznej to:  
• rozumienie istoty działania i obsługi komputera,  
• umiejętność określania sytuacji, w której odpowiednio oprogramowany 

komputer moŜe być pomocny,  
• korzystanie z komputerowych baz informacyjnych (np. za pomocą sieci Inter-

net),  
• znajomość przeznaczenia urządzeń zewnętrznych i posługiwanie się nimi,  
• opanowanie podstawowych terminów i pojęć informatycznych, 

umoŜliwiających samodzielne kierowanie własną edukacją informatyczną  
• etyka komputerowa.  
 Ponadto waŜne jest, aby uczniowie na przykładzie właściwie dobranych 
zadań podczas zajęć wykształcali u siebie umiejętność samodzielnego uczenia się 
i aby uczeń w późniejszym Ŝyciu zawodowym umiał znaleźć się, stosując nowe 
metody i nowe środki techniki.  
 Dlatego wskazane jest, aby wprowadzanie przedmiotu EI następowało 
w początkowym etapie nauki kaŜdego ucznia. Pozwoli mu to nabyć niezbędnych 
umiejętności w stosowaniu komputerów na innych przedmiotach.  
 PoniewaŜ prowadzenie tego przedmiotu w większości klas odbywa się przez 
jeden rok, trudno mówić o korelacji przedmiotowej, jednak mimo tego faktu warto 
zwracać uwagę na treści nauczania. WaŜne jest właściwe rozczłonkowanie materiału 
oraz uaktualnianie rozkładów pod względem przydatności w przyszłej pracy 
zawodowej.  

                                                 
1 Praca zbiorowa. Informatyka w szkole. Poradnik Dyrektora i nauczyciela. VULCAN 1993 s. 180.  
 



 W celu szybszego dostępu i wymiany informacji wskazana jest w szkole sieć 
komputerowa. UmoŜliwiłaby ona wymianę np. planów lekcji, poradę  metodyczną 
itp. Nauczyciele mogliby porównywać swoją pracę szybciej i łatwiej. Internet 
stworzyłby elektroniczny, profesjonalny pomost między nauczycielami.  
 Warto więc wzorować się na szkołach zachodnich i dąŜyć, aby sieć była 
w kaŜdej szkole usprawniając i polepszając pracę nauczycieli i uczniów.  
 
Wnioski  
 Wraz z ostatnimi tendencjami reform w szkole nasuwa się pytanie, w jaki 
sposób technika ma wpływ na rewolucyjny proces edukacji.  
 Jedną z odpowiedzi moŜe być to, Ŝe komputery są niezbędne w osiąganiu 
wielu złoŜonych celów reformacyjnych. MoŜna powiedzieć, Ŝe są one bardzo 
efektywnym narzędziem pracy przy udziale nauczyciela. Dlatego w pierwszej 
kolejności waŜna jest postawa nauczyciela informatyki, który jako pierwszy 
wprowadza młodzieŜ w świat komputerów, zaś nauczycieli uczy posługiwania się 
komputerami jako wszechstronnym środkiem dydaktycznym na swoich zajęciach. 
 Dlatego punktem wyjścia dla osiągnięcia równowagi między postępem 
rozwoju techniki a edukacją jest właściwe miejsce przedmiotu elementy informatyki 
i jego nauczyciela we współczesnym szkolnictwie.  
 


