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PRZYDATNOŚĆ TREŚCI NAUCZANIA ELEMENTÓW 
INFORMATYKI  

(NA PRZYKŁADZIE LICEÓW WOJ. RADOMSKIEGO) 

Informatyka zaistniała niemal we wszystkich sferach ludzkiej działalności 
i ekspansja ta trwa, ujawniając wciąŜ nowe obszary zastosowań. Nieznajomość jej 
podstawowych metod uniemoŜliwia poruszanie się we współczesnym świecie. Szybki 
rozwój techniki komputerowej i nowe zastosowania stwarzają sytuacje, w których 
umiejętność posługiwania się komputerem, przede wszystkim poprzez korzystanie 
z gotowych programów i usług komputerowych, staje się powoli cywilizacyjną 
koniecznością. MłodzieŜ powinna więc być przygotowana przez szkolę do Ŝycia i pracy 
w obecnym zinformatyzowanym świecie. Stąd teŜ poziom opanowania wiedzy 
i umiejętności z tej dziedziny nabiera szczególnego znaczenia. Istotne zatem staje się 
określenie stanu edukacji informatycznej.  

Obecnie w szkołach występuje duŜe zróŜnicowanie w dziedzinie nowych 
technologii informacyjnych. Dotyczy ono posiadanego przez szkolę sprzętu 
komputerowego, liczby i jakości legalnego oprogramowania, wykwalifikowanej kadry. 
Często zajęcia z tego przedmiotu prowadzą nauczyciele po przeszkoleniach i kursach 
informatycznych. Te dodatkowe kwalifikacje dają im moŜliwość dopełnienia godzin do 
etatu, bądź zyskania paru nadgodzin. Czy jest to sytuacja właściwa?  

Nauczyciele informatyki, oprócz kompetencji powinni przede wszystkim 
charakteryzować się motywacją do ciągłego samokształcenia i poszukiwania nowych 
rozwiązań, oraz śledzenia na bieŜąco nowości komputerowych. Bardzo waŜne jest 
pamiętanie o tym, Ŝe informatyka jest dziedziną szybko rozwijającą się. Stąd programy, 
którymi posługujemy się na lekcjach dziś, za kilka lat prawdopodobnie nie będą 
uŜywane – właśnie wtedy, kiedy uczniowie opuszczą szkolę. Dlatego istotą zajęć 
informatycznych jest zapoznanie uczniów z podstawowymi funkcjami róŜnego typu 
programów uŜytkowych i narzędziowych oraz programowaniem.  

Nie zawsze jednak stopień wiadomości i umiejętności przez absolwentów 
przedmiotu elementy informatyki jest duŜy. Odzwierciedlają to badania wyników 
nauczania. Przykładem mogą być badania przeprowadzone przez studentkę Politechniki 
Radomskiej Wydziału Nauczycielskiego. Dowiodły one, Ŝe poziom nauczania jest 
bardzo niski. Przebadanych zostało 190 uczni6w z 10 liceów ogólnokształcących woj. 
radomskiego. Najwięcej szkół wypadło miernie (4 licea), trzy licea otrzymały ocenę 
dostateczną, trzy licea - dobrą, ocen bardzo dobrych nie zanotowano [1].  

Winą za tę sytuację moŜna obarczyć zarówno uczniów, jak i nauczyciela. Warto 
zatem zastanowić się nad sposobem podnoszenia poziomu nauczania. NaleŜałoby 
odpowiedzieć na pytania: kogo uczymy, czego chcemy nauczyć, w obliczu jakich 
wyzwań stoi dzisiejszy uczeń, jak przedstawia się zapotrzebowanie na wiedzę 
informatyczną w danym regionie? Przedmiot elementy informatyki naleŜy traktować 
jako przedmiot ogólnokształcący, wyrabiający ogólną kulturę informatyczną w zakresie 
stosowania pojęć, metod i środków informatyki.  



 Warto zwrócić uwagę na treści nauczane w szkole, w kontekście  wiadomości 
i umiejętności wymaganych przez przyszłych pracodawców. Próba określenia takiego 
zestawienia, została podjęta na Politechnice Radomskiej. W badaniach ankietowych, 
przeprowadzonych w 15 losowo wybranych liceach ogólnokształcących na terenie 
regionu radomskiego, wśród 1000 uczni6w i 30 nauczycieli uczących przedmiotu 
elementy informatyki respondenci określali rangę zagadnień informatycznych. W skali 
od 0 - 10 nadawali wartość zagadnieniom według ich atrakcyjności i przydatności 
w codziennym Ŝyciu. Ranking tematów jest przedstawiony w tabeli 1 i zobrazowany na 
rys. 1.  
 

 
 

Rys. 1. Ranking zagadnień informatycznych 
 

 
Tabela 1. Zestawienie wyników opinii uczniów i nauczycieli na temat  

wagi zagadnień informatycznych 
 

Zagadnienia  uczeń   nauczyciel   

 Wartość  %  Wartość  %  
1. Budowa komputera  4000  40 97  29,1 
2. Obsługa komputera  8540  85,4 174  52,2 
3. Urządzenia zewnętrzne  4035  40,35 116  34,8 
4. Systemy operacyjne  7830  78,3 159  47,7 
5. Edytor tekstu  8064  80,64 193  57,9 
6. Edytor obrazu  3046  30,46 104  31,2 
7. Arkusz kalkulacyjny  9450  94,5 176  52.8 
8. Programowanie w języku Pascal  6100  71 134  40,2 
9. Programowanie w języku Logo  2300  23 63  18,7 
10. Programowanie w języku BASIC  1800  18 17  5,1 

11. Programowanie w języku C +  1200  12 90  27 
12. Bazy danych  4765  47,65 153  45,9 
13. Sieci komputerowe  2840  28,4 105  31,5 
14. Gry komputerowe  4320  43,2 43  12,9 
15. Multimedia  6821  68,21 77  23,1 



  

 
Aktualne i wymagane przez pracodawc6w zagadnienia informatyczne przedstawia 

tabela 2. i rys. 2.  

 
Rys. 2. Ranking zagadnień informatycznych oczekiwanych przez pracodawców regionu 

radomskiego. 
 
 

Tabela 2. Opinia pracodawców na temat zagadnień informatycznych oczekiwanych  
i przydatnych w pracy zakładu (firmy) 

 

Zagadnienia  Pracodawca 

 Wartość  %  
1. Budowa komputera  1 17 
2. Obsługa komputera  6 100 
3. Urządzenia zewnętrzne  4 67 
4. Systemy operacyjne  3 50 
5. Edytor tekstu  5 83 
6. Edytor obrazu  3 50 
7. Arkusz kalkulacyjny  6 100 
8. Programowanie w języku Pascal  1 17 
9. Programowanie w języku Logo  0 0 
10. Programowanie w języku BASIC  0 0 

11. Programowanie w języku C +  1 17 
12. Bazy danych  5 85 
13. Sieci komputerowe  2 33 
14. Gry komputerowe  0 0 
15. Multimedia  2 33 

 
 Jak widać z opinii ankietowanych, oczekiwania pracodawców mają pokrycie 
w pewnym stopniu z zagadnieniami realizowanymi podczas zajęć informatycznych. Nie 
zawsze jednak tematyka ta osiąga właściwe priorytety w rankingu tematów 
omawianych podczas lekcji elementów informatyki. Warto zatem zwrócić uwagę na 



tendencje występujące na rynku pracy i odnieść je do zagadnień omawianych podczas 
zajęć szkolnych.  

Nauczanie informatyki podobnie jak innych przedmiotów powinno być 
podzielone na pewne etapy nauki, wzajemnie uzupełniające się. Nauczanie tego samego 
przez kolejne lata na takim samym poziomie, oraz traktowanie zajęć z informatyki jako 
kursu obsługi komputera urozmaicony grami komputerowymi jest błędem.  

W obecnym świecie coraz bardziej wzrasta znaczenie praktycznej umiejętności 
w zakresie informatyki. Dlatego najwyŜsza pora, aby zwrócić uwagę na treści 
realizowane podczas zajęć informatycznych na wszelkich etapach edukacji 
informatycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przydatność ich w Ŝyciu 
szkolnym i zawodowym.  
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