
Komputer w szkole
Przed  kilkunastu  laty  dla  przeciętnie  zarabiającego  Polaka  komputer  był 

luksusem,  na który mało  kto mógł  sobie  pozwolić.  Podobnie było  w szkolnictwie. 
Niewielu dyrektorów szkół rozważało możliwość znalezienia środków finansowych, 
by  zakupić  chociaż  jeden  komputer.  Jeszcze  mniej  było  takich,  którzy  marzyli 
o zakupie lub otrzymaniu pracowni komputerowej. Sprzęt tego typu był na tyle drogi, 
a inne potrzeby finansowe szkoły tak wielkie, że taki luksus był poza sferą realnych 
planów inwestycyjnych.   Śmiałkowie,  którzy jako pierwsi zaczynali  doceniać wizję 
szkoły wyposażonej w komputery dla celów edukacyjnych, nierzadko postrzegani byli 
negatywnie i krytykowani przez ogół społeczności. Tylko niektórzy wytrwale, kosztem 
własnego czasu, w przeróżny sposób (często bardzo pomysłowy) zdobywali środki 
na  zakup  pojedynczych  komputerów  i  w  ten  sposób  pomału  tworzyli  pracownie 
komputerowe. Na początek były to zaledwie dwa, trzy komputery,  a przy każdym 
uczyło się kilku uczniów.

W tamtych latach, także ze względów finansowych, dostęp do kserografu był 
w szkole na etapie organizacyjnym. Niejeden dyrektor szkoły chciał posiadać ksero 
w sekretariacie  czy  pokoju  nauczycielskim.  Szkoła,  w  której  udostępniano  ksero 
darmowo, bez ograniczeń wykorzystania, wszystkim nauczycielom, uważana była za 
bogatą i nowoczesną. 

W tym czasie,  w tzw.  "przeciętnej"  szkole  podstawowej,  stan  wyposażenia 
w audiowizualne środki  dydaktyczne ograniczał  się zwykle  do posiadania jednego 
odbiornika telewizyjnego i magnetowidu. Był to sprzęt stojący najczęściej w świetlicy 
szkolnej, z którego korzystały dzieci po zajęciach szkolnych (np. oglądając bajki). 
Tak było w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a jak jest teraz?

Minęło kilkanaście lat i to, co wydawało się odległym marzeniem stało się lub 
staje się rzeczywistością. Ceny komputerów spadły, komputery są dziś narzędziem 
powszechnego użytku w prawie każdym biurze, firmie, instytucji, a także w bardzo 
wielu  domach.  Zapoczątkowane  przed  kilku  laty,  przez  nielicznych  śmiałków, 
pierwsze  próby  wyposażenia  szkoły  w  komputery  zaowocowały  stworzeniem  nie 
jednej, ale często dwóch i więcej sal komputerowych. Wysiłki te w wielu przypadkach 
zostały  dostrzeżone  i  doczekały  się  ogólnopolskiej  realizacji  dużych  inwestycji 
z zakresu  informatyki  finansowanych  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej, 
z pieniędzy  budżetu  państwa.  Za  sprawą  resortu  i  wspomagających  go  osób, 
organizacji  czy firm (np. poseł Grażyny Staniszewskiej i programu "Interklasa" czy 
wsparcia firm Microsoft i Intel) do szkół trafiły nowoczesne pracownie multimedialne. 
Wydano  przy  tym  dużo  pieniędzy  na  podstawowe  przeszkolenie  nauczycieli 
w zakresie ich obsługi. Ministerialne programy znane pod nazwami "Internet w każdej 
gminie",  "Internet  w  każdym  gimnazjum",  a  także  programy  doposażenia  szkół 
ponadgimnazjalnych w centra multimedialne oraz pracownie multimedialne... bardzo 
pozytywnie  zmieniają  stan  wyposażenia  polskich  szkół  w  sprzęt  komputerowy. 
Umożliwiają  one  nauczycielom oraz  uczniom  edukację  informatyczną  i  niezwykły 
kontakt ze światem poprzez Internet. Trzeba przyznać, że idea komputeryzacji szkół 
okazała  się  być  bardzo  celnie  trafiona  na  etapie  przemian  edukacyjnych 
reformowanej szkoły podstawowej, wprowadzenia nowego typu szkoły – gimnazjum, 
a także reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

W ten sposób, w dużym skrócie, można przedstawić trwającą niespełna 10 lat 
historię  unowocześnienia  w  sprzęt  komputerowy  miejsca  nauki  uczniów 
i wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela.  Postęp w tej  dziedzinie  jest  ogromny 
i dziś często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo szybki. Prawdą jest także, 
że szybko przyzwyczajamy się do "luksusu posiadania" w pracy lub w domu: ksera, 
telefonu, komputera, drukarki, dostępu do Internetu... Dziś prawie wszystkim wydaje 
się być oczywiste, że to jest niezbędne wyposażenie do naszej dyspozycji. Obecnie 



przeżytkiem  stała  się  tradycyjna  maszyna  do  pisania,  bo  wymogiem  stało  się 
korzystanie z komputera. Ci, którzy takiego wyposażenia jeszcze nie mają mogą być 
pewni, że to o czym wyżej napisałem niebawem będzie także dostępne dla nich. 
Zdecydowana większość nauczycieli ukończyła już podstawowe kursy komputerowe. 
Nawet,  jeśli  wielu  uczestniczyło  w  nich  tylko  po  to,  by  w  ramach  rozwoju 
zawodowego  uzyskać  jeszcze  jedno  zaświadczenie  "potrzebne"  do  awansu 
zawodowego,  to  z  upływem czasu przekonuje  się,  że komputer  rzeczywiście  jest 
dużą  pomocą  w  życiu.   Takie  są  prawa  rozwoju  współczesnej  cywilizacji,  które 
wymusza postęp technologiczny i wdrażanie go w wielu dziedzinach życia, a wśród 
nich w edukacji.

W tym momencie można by się zatrzymać, zakończyć rozważania dotyczące 
przemian następujących w szkolnictwie dzięki wprowadzaniu nowoczesnych środków 
dydaktycznych.  Moim zamiarem jest jednak ukazanie jeszcze innej i  według mnie 
bardziej istotnej strony tych przemian. 

Od pewnego czasu obserwuję coraz intensywniej  postępujący, kolejny etap 
rozwoju nowoczesnej edukacji  (i  nie tylko edukacji) związany z wykorzystywaniem 
multimediów.  Rozwojowi  temu  towarzyszy,  ważne  moim  zdaniem,  zjawisko 
przechodzenia  od  sposobu  myślenia  w  kategoriach  słowa  "mieć"  ("posiadać"  jak 
najszybciej  i  nieraz  za  wszelka  cenę  w  sensie:  "zdobyć",  "uzyskać",  "nabyć", 
posiąść,...)  do coraz bardziej świadomego sposobu myślenia sprowadzającego się 
do  słowa  "umieć".  Etap  ten  jest  niezbędny,  by w mądry  sposób  korzystać  z  tak 
zwanych  zdobyczy  cywilizacji.  Nie  wystarczy  bowiem  kupić  komputer,  skończyć 
kilkunastogodzinny kurs podstaw obsługi komputera, by móc powiedzieć, że umie się 
w praktyce z dobrym skutkiem wykorzystać nowy nabytek. 

Może być tak, że dziś jeszcze w mojej szkole nie ma pracowni komputerowej. 
Czy warto jednak z tego powodu zazdrościć innym, narzekać na innych, skarżyć się, 
że jest to niesprawiedliwe? Czy Ci, którzy już dysponują taką pracownią lub mają do 
niej dostęp umieją ją na co dzień dobrze wykorzystywać? Czy też może skończyło 
się  na  zrealizowaniu  pragnienia  by  "mieć",  a  teraz  sprzęt  jest  w  szkole  rzadko 
i niewłaściwie używany, bo brak jest odpowiedniej do tego wiedzy i umiejętności? 

Podam dwa konkretne przykłady szkół obrazujące różnice między wyłącznie 
"mieć" a "mieć i umieć".

  Sytuacja pierwsza, to przykład placówki "X", ukazujący brak wystarczającej 
świadomości,  co  do  szerokich  możliwości,  jakie  daje  wykorzystanie  posiadanych 
zasobów multimedialnych. 

Bogata gmina, duże środki przeznaczająca na szkolnictwo, wyposażyła szkołę 
w nowoczesne multimedia. Jest więc 15-sto stanowiskowa pracownia komputerowa 
z dostępem  do  Internetu;  sprzęt  audiovideo  (w  każdej  sali  lekcyjnej  telewizor, 
magnetowid,  radiomagnetofon,  rzutnik  pisma).  Na  każdym  piętrze  jest  ogólnie 
dostępne ksero. Nowocześnie wyposażony sekretariat posiada komputer z dostępem 
do Internetu, kolorowe ksero, drukarką laserową, cyfrową centralę telefoniczną itp. 
Nauczyciele  mają w swoich gabinetach komputery,  które są połączone w ramach 
szkolnej  sieci  wewnętrznej  z  Internetem.  Do  ich  dyspozycji  są  dwa  zestawy 
multimedialne  złożone  z  notebooka  i  projektora  multimedialnego.  Na  zapleczu 
gabinetów  lekcyjnych  każdy  nauczyciel  ma  dostęp  do  telefonu  z  „wyjściem  na 
miasto”. W szkole jest także aparat i kamera cyfrowa (na stanie dyrektora). Jednym 
słowem wysoki standard wyposażenia technicznego, o jakim wiele szkół może tylko 
pomarzyć.  Pozostaje  jednak  zapytać  czy  nauczyciele  i  uczniowie  umieją  ten 
nowoczesny sprzęt w odpowiedni sposób wykorzystywać w swojej pracy, nauce? 
W przypadku tej placówki tak nie jest. Owszem gmina dała środki, dyrektor dokonał 
dużych  zakupów  i  na  tym  wszystko  skończyło  się.  Zabrakło  osoby,  która 
zadecydowałaby  o  potrzebie  przeszkolenia  grona  pedagogicznego  w  zakresie 
obsługi  wymienionego  wyżej,  wysokiej  klasy  sprzętu.  Nieliczni,  bardziej  zaradni 



i chcący  się  czegoś  nauczyć  nauczyciele  korzystają  z  niego  tak  jak  we  własny 
zakresie  sami  się  nauczyli,  głównie  na  swoje  potrzeby.  Zabrakło  współpracy, 
pomysłu  na  mądre  zastosowanie  tak  dużego  bogactwa  możliwości  technicznych 
w procesie dydaktycznym. A sprzęt z czasem coraz bardziej starzeje się. Częściowo 
leży  nieużywany  w  szafach  na  zapleczu  gabinetów  szkolnych  lub  niszczeje  źle 
wykorzystywany  przez  nieumiejących  go  obsługiwać  nauczycieli  oraz  uczniów. 
Gmina  chciała  "mieć"  nowoczesną  szkołę,  którą  mogłaby  się  pochwalić. 
I rzeczywiście  ma,  ale  poziom  nauczania  w  tej  szkole  nie  jest  wcale  wysoki, 
a poniesione nakłady finansowe na zakup sprzętu okazały się niewspółmierne do 
aktualnych potrzeb i możliwości jego wykorzystania w tej placówce.

Przykład drugi dotyczy niewielkiej  placówki oświatowej. Zanim zrealizowano 
w niej  pragnienie  aby  "mieć"  wprowadzono  zasadę  -  "najpierw  umieć".  Nowo 
wybrany  dyrektor  tworzącego  się  właśnie  zespołu  szkół  (szkoły  podstawowej 
i gimnazjum) doszedł do wniosku, że posiadając skromne środki finansowe nie jest 
wstanie zakupić nowego wyposażenia komputerowego. W pierwszym roku kupił więc 
tylko jeden komputer z drukarką atramentową. Postawił go nie w swoim gabinecie, 
ani też nie na biurku sekretarki, a w... pokoju nauczycielskim. Doszedł do wniosku, 
że na początek nie  trzeba wcale mieć pracowni  komputerowej.  Wystarczy jeden, 
ogólnie dostępny komputer dla wszystkich. 
Takich,  którzy  umieli  z  niego  korzystać  na  początku  było  mało.  To  oni  właśnie 
zaciekawili  i  zachęcili  z  czasem  innych  do  nauki  jego  obsługi.  W  ten  sposób 
komputer zaczął służyć do tworzenia szkolnej gazetki, przygotowywania materiałów 
dydaktycznych, pisania oficjalnych dokumentów itp. 
Widząc tak pozytywne zmiany i coraz większe kolejki do komputera, w nowym roku 
szkolnym, dzięki pomocy Rady Rodziców, dyrektor dokupił następne dwa komputery, 
w  tym  jeden  z  modemem  do  połączeń  przez  Internet.  Jednocześnie  zachęcił 
nauczyciela techniki do studiów podyplomowych z informatyki. Efektem tych działań 
było między innymi: 

 zorganizowanie darmowego kursu szkoleniowego przybliżającego możliwości 
wykorzystania komputera w nauczanym przedmiocie, 

 następnie  zorganizowanie  comiesięcznych,  szkoleniowych  zajęć 
z praktycznego wykorzystania technologii  informacyjnej  i  komunikacyjnej  dla 
całej  Rady  Pedagogicznej  prowadzonych  przez  tegoż  nauczyciela  techniki 
oraz nauczycieli, którzy już wykorzystują komputer i chcą podzielić się swoimi 
doświadczeniami,

 stworzenie strony www szkoły,
 nawiązanie poprzez Internet licznych kontaktów z innymi szkołami. 

W  roku  następnym  dyrektor  nie  musiał  już  kupować  dodatkowych  komputerów. 
Akurat otrzymał całą pracownię z MENiS. Miał  jednak dużą satysfakcje,  że dzięki 
mądrej  strategii  planowania  udało  mu się  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  jego 
nauczyciele  najpierw  nauczyli  się  korzystać  z  technologii  informacyjnej 
i komunikacyjnej,  docenili  tę  umiejętność  i  jej  zalety,  a  dopiero  wtedy  otrzymane 
komputery znalazły w pełni odpowiednie zastosowanie. 

W  tym  przypadku,  uogólniając  opisaną  sytuację  szkoły,  można  ująć  to 
w sposób następujący: "umieć" wyprzedziło "mieć" dając w efekcie "umieć i mieć".

Rodzą się z tych dwóch przykładów przynajmniej dwie refleksje. Po pierwsze 
faktem jest, że często nie umiemy docenić i dobrze wykorzystać, tego co już mamy, 
a jednocześnie chcemy mieć więcej niż tego rzeczywiście potrzebujemy. I po drugie - 
przy współczesnym stylu życia, panujących trendach i modach - nierzadko brakuje 
nam świadomości, że mieć nie znaczy umieć. Te dwa słowa różni tylko jedna, ale 
jakże ważna litera.

Piotr Ożarski 


