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STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJ ĄCE  
DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYK Ą 

 

Wstęp 

 Przedmiot elementy informatyki na dobre zadomowił się w polskich 

szkołach podstawowych i średnich. Nauczycielem tego przedmiotu moŜe być 

absolwent studiów informatycznych (w praktyce jest to rzadkością) lub 

nauczyciel innej specjalności, który ukończył studia podyplomowe 

z informatyki dla nauczycieli. Studia takie prowadzone są w wielu ośrodkach 

akademickich, w tym takŜe na Politechnice Radomskiej. Referat zawiera 

charakterystykę studium prowadzonego przez naszą uczelnię, oraz opinię na 

jego temat, oraz motywy podjęcia nauki w studium - aktualnych studentów. 

 

Cel studium 

 Celem studiów jest:  

• opanowanie umiejętności prowadzenia pracy pedagogicznej z uczniami 

szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w zakresie techniki 

z informatyką, 

• rozwinięcie umiejętności technicznych, w tym umiejętności posługiwania 

się komputerem. 

 Studia trwają 4 semestry, zajęcia rozpoczynają się w październiku i są 

prowadzone w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu od 

piątku do niedzieli. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Politechniki 

radomskiej i innych ośrodków naukowych. 



Plan studiów podyplomowych 

    
Lp Przedmiot W L 
    

A. Zajęcia obligatoryjne   

1. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej 15 - 
2. Dydaktyka techniki 20 20 
3. Technika ogólna 15 5 
4. Multimedia - 15 
5. Elementy informatyki 5 35 
6.  Języki i systemy programowania 5 15 
7. Grafika komputerowa 5 15 
8. Warsztaty wychowania technicznego - 10 
9. Zajęcia fakultatywne wybrane przez 

słuchaczy 
10 - 

10. Prace kontrolne   
11. Konsultacje związane z pracą końcową    

 
Razem  

 

 
75 

 
115 

B. Zajęcia wyrównawcze 
 

  

12. Matematyka 18 - 
13. Wybrane zagadnienia z fizyki 18 - 
14. Mechanika 10 10 
15. Elektrotechnika z elektroniką 15 15 
16. Materiałoznawstwo 10 10 
17. Technologia 10 10 

 
Razem Blok B 

 

 
81 

 
45 

Ogółem Bloki A + B 156 160 
 

Zakres materiału realizowany w ramach przedmiotów informatycznych 

Pragnę tu przedstawić przebieg i charakterystykę zajęć informatycznych 

przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach 

podstawowych i średnich z przedmiotu elementy informatyki takich jak: 

• elementy informatyki, 

• multimedia, 



• grafika komputerowa, 

• języki i systemy programowania. 

 

Oczekiwania studentów  
 

Programy studiów szczególnie informatycznych podlegają ciągłym 

zmianom, idą w kierunku wykorzystania programów uŜytkowych, korzystania 

z zasobów sieci Internet i moŜliwości komunikowania się na odległość za 

pomocą komputerów. Jest to wynikiem rozwoju zastosowań informatyki 

i komputerów, czyli zaistnienia technologii informacyjnej we wszystkich 

dziedzinach Ŝycia.  

Nauczyciele (w zasadzie wszystkich przedmiotów) zobowiązani są do 

kształcenia umiejętności posługiwania się tą technologią w codziennej pracy 

ucznia, a następnie absolwenta szkoły – przyszłego pracownika. JednakŜe 

oprócz potrzeby kształcenia umiejętności wykorzystania technologii 

informacyjnej, naleŜy zwrócić uwagę na znajomość i rozumienie wybranych 

pojęć i technik informatycznych, leŜących u podstaw twórczego i inteligentnego 

wykorzystania komputerów w szkole, domu czy pracy. To zadanie stoi głównie 

przed nauczycielami informatyki, którzy jako pierwsi wprowadzają ucznia 

w zagadnienia informatyczne  w ramach przedmiotu elementy informatyki, 

a takŜe dzięki wiedzy i doświadczeniu mogą słuŜyć jako doradcy i pomoc dla 

nauczycieli innych przedmiotów, korzystających  z technologii informacyjnej. 

W związku z ciągłymi zmianami oraz doskonaleniem studiów, 

przeprowadzono wśród studentów studium ankietę, dotyczącą motywów 

podjęcia studiów, oczekiwań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, jak 

równieŜ opinii na temat programu nauczania. Treść ankiety zaprezentowano na 

rys.1. Badaniami objęto 32 studentów. W większości respondenci odpowiadali 

rzetelnie na postawione w ankiecie pytania. Najwięcej trudności sprawiło 

wyraŜenie opinii na temat zmian w programie nauczania i jego realizacji. 



Ankieta 

1.  Wiek … 
2.  Płeć  a) kobieta   b) męŜczyzna 
3.  Miejsce zamieszkania   …………………………….. 
4.  Zawód  wyuczony ……………………… 
5.  Zawód wykonywany …………………………. 
6.  StaŜ pracy  a) 0-5 lat b) 6-10 c) 11-20  d) większy 
7.  Dokształcanie w Studium Podyplomowym podjęła Pani/Pan z: 
a)  wyboru  b) konieczności c) innych względów (jakich?)…… 
8.  Czy kierunek Studium Podyplomowego jest związany z wykonywanym zawodem? 
a)  tak  b) nie 
9.  Jakie są podstawowe oczekiwania Pana/Pani związane z podnoszeniem kwalifikacji 

w ramach studium? 
……………………………………………………………………………. 
10.  Jaka jest Pani/Pana opinia na temat programu nauczania Studium Podyplomowego? 
 ……………………………………………………………………………. 
 11. Co zmieniłaby Pani/Pan w programie studium i jego realizacji? 

Rysunek 1. Treść ankiety skierowanej do słuchaczy Studium Podyplomowego. 

   

Tabela 1. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytania 1-3, 6-8, 10 

ankiety 

Nr Pytanie Odpowiedzi 

1. Wiek 
             

20 -29               30 - 40              41- 50 
    5                       19                     8 

2.  Płeć a) kobieta                    b) męŜczyzna 
        25                               7 

3. Miejsce zamieszkania miasto                              wieś 
    27                                    5 

6.  StaŜ pracy  0-5                     6-10               11-20            więcej 
   7                         13                    9                   3 

7. Dokształcanie podjęła 
Pani/Pan z: 

a) wyboru                  b) konieczności           c) inny 
17(w tym 3 osoby z kon.)       15 

8. Czy kier. Studiów jest 
związany 
z wykonywanym 
zawodem? 

a) tak                         b) nie 
      27                              5 

10. Jak jest Pana/Pani opinia 
na temat programu 

a) pozytywna        b) negatywna     c) nie mam zdania 
             17                     5                         10 

 

W tabeli 1 zestawiono wyniki odpowiedzi na pytania wyboru. Pozostałe pytania 

były pytaniami otwartymi wymagały pełniejszej odpowiedzi. Jedno z pytań (9) 



dotyczyło oczekiwań związanych z podnoszeniem kwalifikacji w ramach 

studiów. Najczęściej, wśród udzielanych odpowiedzi było poszerzenie wiedzy 

na temat nowości technicznych oraz opanowanie podstaw informatyki, nabycie 

umiejętności posługiwania się i wykorzystania komputera w szkole, pracy 

i w domu. Pojedyncze osoby oczekują zapoznania się z moŜliwościami i bogatą 

ofertą programową informatyki, jak równieŜ nauczaniem blokowym oraz nie 

brak osób, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne. Warto 

zauwaŜyć, Ŝe ankietowani byli to prawie w 100% czynni nauczyciele róŜnych 

przedmiotów, chcący zdobyć nowe  lub udoskonalić swoje umiejętności. 

Ostatnie pytanie dotyczyło zmian w programie nauczania i jego realizacji. 

Większość studentów zwracało uwagę na zwiększenie liczby godzin 

praktycznych (warsztatowych), szczególnie z dziedzin informatyki, kosztem 

zmniejszenia liczby godzin z przedmiotów uzupełniających. Sześć osób nie 

wprowadziłaby Ŝadnych zmian w programie. 

 

Podsumowanie 

 Potrzeby kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli są na 

ogół rozpatrywane z punktu widzenia treści programowych, rozwoju metod 

i form pracy, rozwiązań organizacyjnych i etapów kształcenia. Przykładem są 

studia podyplomowe, które oprócz dodatkowych kompetencji, dają moŜliwość 

doskonalenia swoich umiejętności, a jednocześnie aktualizacji wiedzy, która 

wciąŜ ulega zmianie, szczególnie w dziedzinie informatyki. 

 Obserwując w minionych latach ogromny rozwój informatyki jako 

dziedziny wiedzy, moŜna zaobserwować pewne stałe procesy takie jak: 

• szybko zmieniające się środowisko sprzętowo-programowe, 

• szybką dezaktualizację szczegółowych treści nauczania informatyki, 

• szybką „dewaluację wiedzy” u absolwentów studiów kierunków 

informatycznych. 



 Przytoczone wyŜej procesy, jak równieŜ odpowiedzi ankietowanych, 

wskazują na sensowność organizowania i prowadzenia studiów 

podyplomowych. Dzięki nim nauczycielom łatwiej sprostać nowym zadaniom, 

które przed nimi stają we współczesnym zinformatyzowanym świecie. WaŜna 

jest zatem wymiana myśli i doświadczeń w zakresie organizowania tego rodzaju 

dokształcania i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Są one waŜnymi 

wskazówkami przy opracowywaniu kolejnych programów studiów 

podyplomowych dla nauczycieli z zakresu informatyki. 

 


