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**TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE.   
Skrót ICT jest powszechnie stosowany w j�zykach pa�stw Europy Zachodniej w odniesieniu do programów 

nauczania na wszystkich poziomach edukacji. W polskich szkołach mało znany. 
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3-latki: �wiczenia z klawiatur� 
4-latki: podstawy u�ycia komputera (kolory i formy) 
5-latki: podstawy u�ycia komputera (gry, podstawy czytania 

i liczenia) 
S� to wyj�tki z programu nauczania ICT w przedszkolu. Nie, 

niestety nie w Polsce. 
Niedawno miałem okazj� uczestniczy� w wizycie studyjnej 

programu UE SOCRATES ARION  w Belgii. Tematyka: ICT in 
Teaching.  

W krajach zachodnich u�ycie ICT i nowych mediów zaliczono 
do umiej�tno�ci podstawowych takich jak czytanie, pisanie 
i liczenie. 

Przeci�tna szkoła podstawowa dysponuje sieci� lokaln�, 
szerokopasmowym ł�czem do Internetu, komputerem lub dwoma 
w ka�dej klasie. Czasem s� one poł�czone z Internetem, czasem nie. 
Czasem s� to notebooki z bezprzewodowymi kartami sieciowymi 
a czasem stare PCty.  Dzieciaki ucz� si� fotografii cyfrowej, publikuj� 
swoje prace na WWW. 

 

 
Fot. 1 Szkoła podstawowa: w klasie dwa komputery i sie�. 

 
Dwunastolatek przed rozpocz�ciem nauki w gimnazjum u�ywa 

komputera odruchowo i intuicyjnie - do pisania, liczenia, do 
komunikacji e-mailem, do rozwi�zywania problemów, szukania 
informacji w słownikach, encyklopediach (CD), bazach danych, 
w Internecie - na forach dyskusyjnych, w katalogach i serwisach 
wyszukiwawczych,. 

Oni - podobnie jak my -  nie maj� informatyki ani informatyków 
w szkole podstawowej. Oni si� nie ucz� o komputerach. Ucz� si� przy 
ich pomocy. I matematyki, i geografii, historii, j�zyka ojczystego, 
j�zyków obcych. 

Nauczyciele równie� si� ucz�. Mog� liczy� na pomoc dyrektora  
(który jest koordynatorem ICT), pa�stwa - organizuj�cego systemy 
eksperckie. Pomagaj� te� sami sobie nawzajem – u�ywaj�c tych 
samych ICT do wymiany i ewaluacji oprogramowania, pomysłów, do 
dyskusji newsowych. 

Tak, wiem: bogaty kraj, nas na to nie sta�, w podstawówce nie ma 
informatyki, komputery uzale�niaj�... Sam potrafi� wymy�la� jeszcze 
długo podobne „argumenty”. Sam chyba jestem uzale�niony od PC-ta. 
Z tym, �e np. od no�a, widelca i mydła te�... 

Pomy�lmy: całkiem przyzwoitego PC-ta do klasy mo�na kupi� za 
kilkaset złotych albo dosta� za darmo od rodziców naszych uczniów.  
Zestaw gło�niczków kosztuje 30 złotych. Za 700 złotych, to my 
mo�emy mie� na raz kamer� internetow�, dyktafon (30 minut), aparat 
cyfrowy z lamp� błyskow� (128 zdj��) i kamer� cyfrow� (75 sekund). 
Internet przelewa si� od darmowego oprogramowania, płytka CDR 
kosztuje półtora złotego. Stałe ł�cze internetowe  kosztuje 150 złotych 
miesi�cznie i mo�na na nim postawi� pełnoprawny serwer internetowy 
na PC-cie 486 z darowizny. Zbyt dobrze pami�tam pomysłowo�� 
moich rodaków w pokonywaniu tysi�cy braków i niemo�no�ci czasów 
kartkowych, by słowa „nie mamy pieni�dzy, fachowców ani sprz�tu” 
rozumie� inaczej ni� „nie mamy ochoty bo nie widzimy potrzeby”. 

 

 
Fot. 2 Gimnazjum: w klasie komputer i projektor cyfrowy. Tu: CABRI. 

 
Musieliby�my jednak bardzo szybko biec �eby pozostawa� 

w miejscu. Naszkicowałem fragmentarycznie tylko stan aktualny 
przeci�tnej zachodniej szkoły. Bo tamtejsze nowoczesne szkoły to ju� 
teraz sieci bezprzewodowe, notebook dla ka�dego ucznia, masowe 
odchodzenie od tradycyjnego oprogramowania na rzecz systemów 
online – dost�pnych dla ka�dego ucznia zewsz�d i w dowolnej chwili 
(Anytime Anywhere Learning).  
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