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Resumé 
 Referat porusza zagadnienia związane z integrującą rolą Technologii 
informacyjnej w nauczaniu na przykładzie rysunku technicznego. 
Szczególne znaczenie odgrywa w tym sensie edukacja informatyczna, w której 
właściwy dobór środków dydaktycznych wyzwala aktywność i kreatywność uczącej się 
osoby. Oferuje interesujące treści w odpowiedniej multimedialnej formie oraz zapewnia 
daleko idącą indywidualizację tempa i drogi kształcenia.  
 Wyniki badań zasygnalizowane w referacie potwierdzają zasadność stosowania 
komputerów w nauczaniu. Komputer na lekcji zmusza ucznia do aktywnego udziału 
w kształceniu, wpływa na rozwój jego samodzielnego myślenia, zwiększa atrakcyjność 
zajęć oraz skuteczność nauczania. 
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1 Wstęp 

Przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym jest 
wyzwaniem cywilizacyjnym. Wymaga  określenia zadań, a przede wszystkim podjęcia 
konkretnych działań słuŜących realizacji celów i kierunków rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. 

Wynika to z przeobraŜenia się społeczeństw, w których główne źródło 
dobrobytu upatruje się nie w dobrach materialnych, surowcach czy energii lecz 
w informacjach i nagromadzonej przez społeczeństwo wiedzy. Stąd komputeryzacja 
szkół, jak równieŜ komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się są 
zadaniem ogromnej wagi. 

Szczególne znaczenie odgrywa w tym sensie edukacja informatyczna, w której 
właściwy dobór środków (sprzęt komputerowy) oraz narzędzia programowe 
(oprogramowanie uŜytkowe, edukacyjne, multimedialne, komunikacyjne itp.) 
przyjmują rolę integrującą wiele innych przedmiotów procesu dydaktycznego.  
Dobre materiały dydaktyczne powinny w róŜnorodny sposób wyzwalać aktywność 
i kreatywność uczącej się osoby, oferować interesujące treści podane w odpowiedniej 
multimedialnej formie oraz zapewnić daleko idącą indywidualizację tempa i drogi 
kształcenia. Komputer nie zastąpi nauczyciela, ale właściwie i mądrze wykorzystany 
moŜe stanowić cenną pomoc w nauczaniu. 
 



2 Komputerowe wspomaganie nauczania przedmiotów technicznych 
 Stosowanie komputerów niemal zrewolucjonizowało i w dalszym ciągu 
znacząco zmienia wiele dziedzin twórczości inŜynierskiej. Ceny, rozmiary, wymagane 
warunki eksploatacji pozwalają instalować komputery w miejscu pracy technika, m.in. 
w hali produkcyjnej, w stacjach obsługi i napraw, czy wreszcie w samych maszynach 
Efektywne wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy technika, staje się więc 
koniecznością w kaŜdym kraju, który nie chce zostać w tyle za światowym postępem.  
 Kluczowe znaczenie ma informatyka w systemie szkolnictwa technicznego 
i zawodowego. Treści i organizacja działań informatycznych w technice i szkolnictwie 
zawodowym jest zjawiskiem szczególnie istotnym. Pozwala bowiem pobudzić 
aktywność uczniów, ułatwia rozumienie zjawisk technicznych i technologicznych. 
Rdzeniem edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej jest udział wychowanków 
w działaniach, w których realizowane są zadania wychowania do pracy i orientacji 
zawodowej. Dlatego ogół zjawisk, które wiąŜą się z edukacją ogólnotechniczną 
i informatyczną moŜna nazwać ich modelami, które eksponują procesy prowadzące do 
operatywności poznawanej wiedzy. 
 Podstawowym celem przedmiotów technicznych w szkole jest przekazywanie 
umiejętności praktyczno-technicznych przydatnych w Ŝyciu codziennym, by działanie 
uczniów było świadome i rozumne, poparte określoną wiedzą teoretyczną pozwalającą 
swobodnie poruszać się we współczesnej technosferze. 
 Informatyka jest dziedziną, która moŜe pomóc przedmiotom technicznym 
w szkole, zarówno poprzez unowocześnienie sposobu przekazywania treści nauczania, 
jak i poprzez swobodny dostęp do nowoczesnych osiągnięć technicznych. 
 Wśród programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów zawodowych 
moŜna wyróŜnić: 

- narzędzia wykorzystywane w pracy zawodowej przez profesjonalistów z danej 
dziedziny (np. program typu CAD), 

- programy dydaktyczne, 
- programy uŜytkowe (np. arkusz kalkulacyjny, bazy danych), 
- programy prezentacyjne, 
- programy sprawdzające poziom opanowanych wiadomości. 
W nauczaniu przedmiotów technicznych pamiętać jednak trzeba, Ŝe podczas 

procesu dydaktycznego nie moŜna ograniczyć się jedynie do stosowania komputera 
i zastępowania zajęć w laboratoriach, pracowniach, warsztatach jedynie symulacją 
komputerową. Komputer wspomaga jedynie proces dydaktyczny, pozwala na lepsze 
przyswajanie podawanych treści. Lekcje są bowiem o wiele ciekawsze, a przyswajanie 
wiedzy i umiejętności znacznie szybsze i łatwiejsze. komputer na lekcji zmusza ucznia 
do aktywnego udziału w kształceniu, wpływając równocześnie na rozwój jego 
samodzielnego myślenia. 

Potwierdzają to badania prowadzone w ramach prac magisterskich przez studentów 
studiów uzupełniających kierunku edukacja informatyczna na Politechnice Radomskiej. 
 
3 Analiza porównawcza stosowanych metod nauczania na rysunku technicznym
 W celu analizy i weryfikacji stosowanych na zajęciach praktycznych metod 
nauczania przeprowadzono eksperyment pedagogiczny w grupach równoległych 
liczących po 10 uczniów, ankietę i pomiar przy pomocy testu.  
 Celem przeprowadzonych badań było porównanie efektów zastosowanych 
w czasie zajęć metod nauczania: nauczania ze wspomaganiem komputerowym oraz 



nauczania metodą tradycyjną. Zajęcia prowadzone były w klasie II technikum. 
Tematyka proponowanych zajęć z rysunku technicznego obejmowała rysowanie 
widoków i przekrojów. Jedne zajęcia przeprowadzone zostały według tradycyjnej 
metody opartej na takich elementach jak: wykład, ręczne rysowanie, natomiast na 
drugich zajęciach prowadzonych w grupie eksperymentalnej oprócz pogadanki 
i elementu wykładu zastosowano komputer. Przekroje zostały omówione w oparciu 
o prezentację multimedialną, którą uczniowie obserwowali na ekranie monitora, 
a ćwiczenia polegały na wykonaniu rysunku przedmiotu przy uŜyciu komputera 
i programu do rysunku technicznego typu ViaCAD. Przed przystąpieniem do ćwiczeń 
uczniowie otrzymali instrukcje przygotowane przez nauczyciela. Zawierały one wykaz 
niezbędnych ikon i poleceń do wykonania ćwiczenia. 
 Na ocenę końcową zajęć wpływ miała w obu grupach aktywność uczniów 
podczas realizacji tematu oraz poprawność wykonania ćwiczenia. Wyniki w obu 
grupach były porównywalne.  

Podczas lekcji obserwowano równieŜ i określono w skali 0-5: aktywność 
uczniów, zachowanie uczniów, szybkość przyswojenia wiedzy i rozbudzanie 
zainteresowania przedmiotem. Wyniki przedstawiają wykresy: 
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Rys. 1. Ocena wpływu metody nauczania na aktywność i zachowanie uczniów 
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Rys. 2. Ocena wpływu metody nauczania na szybkość przyswajania wiedzy przez 

uczniów i rozbudzanie zainteresowania przedmiotem 
 

Po zakończeniu zajęć przeprowadzona została ankieta mająca na celu ocenę 
zajęć pod względem atrakcyjności zastosowanych metod nauczania i zainteresowań 
uczniów komputerowym wspomaganiem nauczania. 
 
4 Zakończenie 

Informatyczna obecność we wszystkich sferach działalności i wiedzy stwarza 
nowy warunek dobrego przygotowania młodzieŜy do Ŝycia i pracy w obecnym 



informatycznym świecie. Komputerowe wspomaganie nauczania znajduje coraz więcej 
zwolenników wśród nauczycieli. Ma to bezpośredni związek z podnoszeniem efektów 
kształcenia, poprzez wprowadzenie do procesu nauczania-uczenia się nowoczesnych 
środków dydaktycznych. Wyniki badań potwierdzają zasadność zastosowania 
komputera w nauczaniu oraz opinię na temat lepszej skuteczności nauczania 
wspomaganego komputerem, czynnego zainteresowania uczniów zajęciami, jak 
równieŜ zwiększenia atrakcyjności zajęć. NaleŜy jednak pamiętać o tym, Ŝe 
nowoczesność minie. Wiele zaleŜy od nauczyciela, który jest reŜyserem, dobierając 
środki nie tylko ze względu na to, jak wpływają na kształtowanie motywacji, lecz 
przede wszystkim ze względu na kierowanie działaniami uczniów i własnym. Dopiero 
te działania spotęgowane przez oddziaływanie środków dydaktycznych wpływają na 
kształtowanie wiadomości, umiejętności i postaw młodego wychowanka. 
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 Dr Beata Kuźmińska-Sołśnia porusza w swoim referacie aktualne zagadnienia 
związane z komputerowym wspomaganiem nauczania.  
 Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego Autorka 
dokonała analizy porównawczej stosowanych metod nauczania na przedmiocie rysunek 
techniczny. 

Trudno się nie zgodzić z jej twierdzeniem, Ŝe technologia informacyjna, 
a zwłaszcza komputerowe systemy multimedialne, nie tylko zwiększają efektywność 
nauczania, ale ułatwiają jej zdobycie i projektowanie indywidualnego przebiegu 
kształcenia oraz rozwijają aktywność i kreatywność uczącej się osoby. Wychodząc 
z takiego załoŜenia, trafnie uzasadnia konieczność doskonalenia pracy szkoły 
w przygotowaniu uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 

MoŜna mieć nadzieję, Ŝe problematyka poruszana w referacie spotka się 
z duŜym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Wprowadzenie nowych technologii 
informacyjnych i ich zastosowanie w doskonaleniu procesu dydaktycznego to zadania 
ogromnej wagi dzisiejszego szkolnictwa. 


