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Kształcenie komputerowe 
dorosłych

Potrzeba korzystania z komputera nie 
stanowi obecnie żadnego novum. Kom
putery pojawiają się niemal na każdym 
kroku, znajdując coraz nowe zastosowa
nia. Jednak użycie komputerowych tech
nik multimedialnych w szkolnictwie to 
jeszcze przyszłość, ze względu na wysokie 
ceny. Niemniej posługiwanie się kompu
terem do opracowania tekstu (prace edy
torskie), sporządzania bibliografii, wyko
nania różnego rodzaju obliczeń czy wy
kresów jest obecnie chyba najczęstszym 
zastosowaniem komputera. Zazwyczaj 
znajomość technik komputerowych zdo
bywa się w ramach kursów obsługi kom
putera. Wydaje mi się stosowne podjęcie 
rozważań nad problemami, jakie łączą się 
z przystąpieniem przez dorosłych do na
uki obsługi komputera na poziomie pod
stawowym.

Przede wszystkim osoba przystępują
ca do takiego kursu powinna sobie uświa
domić, iż nie jest to nauka, którą można 
zakończyć na etapie wstępnym. W związ
ku z wprowadzaniem nowych progra
mów, rozszerzaniem zakresu używanych 
funkcji przez użytkownika lub w związku 
z wprowadzeniem środowiska pracy 
Windows, bardzo często odpowiedzi na 
wiele pytań ulegają zmianom lub modyfi
kacjom. W kształceniu komputerowym 
samodzielną pracę z komputerem należy 
traktować jako główny sposób przyswa
jania wiadomości. Wiadomości te powin-
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ny być uzupełniane w trakcie dalszych 
zajęć, zależnie od indywidualnych po
trzeb, stosownie do zainteresowań po
szczególnych osób.

Na etapie podstawowego kursu ob
sługi komputera najczęściej spotyka się 
omawianie następujących grup zagad
nień: podstawowe wiadomości o kom
puterze, wybrane polecenia systemu ope
racyjnego MS DOS, praca z programem 
Norton Commander, praca w środowis
ku MS Windows, przegląd oprogramo
wania użytkowego (edytor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, baza danych) oraz przy
kłady oprogramowania specjalistyczne
go, w zależności od specyfiki danego 
kursu, do kogo jest on kierowany.

W zakresie natomiast zastosowania 
edytora (MS Word, Word Perfekt, Ami 
Pro lub innych) można spotkać następu
jące grupy zagadnień: edycja tekstu i pod
stawowe operacje edytorskie; stosowanie 
stylów; łączenie grafiki z tekstem; tworze
nie nagłówków, stopek, spisów treści i od
nośników; korekta tekstu — słowniki, 
tworzenie plakatu, notatki oraz gazetki 
z wykorzystaniem edytora.

Przytoczone tematy bywają realizo
wane zazwyczaj grupowo (tzw. metodą 
blokową), tzn. jedne po drugich bez pozo
stawienia odpowiedniego czasu na przy
swojenie sobie właściwego rozumienia 
wielu terminów, które nie funkcjonują 
w innych dziedzinach życia lub funk
cjonują, będąc nośnikami całkowicie in
nych informacji. Rozumienie typowych 
odpowiedzi i reakcji komputera stanowi 
poważny stopień trudności dla począt
kującego użytkownika.

Zajęcia z zakresu kształcenia kom
puterowego, prowadzone dla osób o róż
nym stopniu zainteresowania i zaangażo

wania, powinny być prowadzone tak, by 
uwzględniały te różnice poziomów i zain
teresowań. Powinny być one atrakcyjne 
i niestresowe, z nastawieniem na pobu
dzenie inicjatywy i samodzielności 
uczniów. Uczynienie z kształcenia kom
puterowego kursu z rygorem nadmier
nych wymagań, zbyt szybkie tempo 
wprowadzania nie rozumianego m ateria
łu może u początkujących wywołać wra
żenie, że nigdy tej umiejętności nie nabę
dą.

Moim zdaniem, etap przygotowaw
czy (wprowadzający) do kursu obsługi 
komputera jest niezbędny dla ułatwienia 
zrozumienia wymienionych tematów. 
Byłby to etap tzw. zapoznania się użyt
kownika z, najogólniej mówiąc, kulturą 
techniczną, w odniesieniu do komputera. 
Na tym etapie należałoby również za
znajomić osobę początkującą z podsta
wowymi zasadami obsługi komputera, 
jego ogólną budową i funkcjonowaniem 
oraz warunkami bezpiecznej pracy, np. co 
należy zrobić, gdy komputer nie reaguje 
na nasze komunikaty, jak zapobiegać 
ewentualnym szkodliwym wpływom pra
cy z komputerem itp.

Kolejny problem, na jaki najczęściej 
napotyka początkujący użytkownik, to 
bariera językowa. Etap przygotowawczy 
powinien więc również objąć: przyswoje
nie najważniejszych terminów używa
nych i funkcjonujących w tzw. Rwiecie 
informatycznym" i żargonie komputero
wym.

Należy dodać, iż większość progra
mów, przed wprowadzeniem tzw. środo
wiska Windows, nie doczekało się swych 
wersji zlokalizowanych, co oznacza, iż 
polecenia komputera nie pojawiają się 
w języku polskim, lecz w języku angiels
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kim. Nawet jednak biegła znajomość tego 
języka nie gwarantuje możliwości swobod
nego odczytywania i właściwego rozu
mienia komunikatów komputera. Słowa 
pojawiające się na ekranie monitora po
siadają sobie tylko właściwą interpreta
cję, będąc nośnikami informacji odnoszą
cej się tylko i wyłącznie do rzeczywistości, 
jaką stanowi „wewnętrzny świat kompu
tera". Słowa te, używane i znane najczęś
ciej w potocznym znaczeniu, nie oznacza
ją tego, co, jak nam się wydaje, powinny.

Ponadto nie wszyscy posługują się 
językiem angielskim i wtedy obok po
znania nowego zagadnienia występuje 
konieczność przyswojenia sobie nowego 
słownictwa1. Dodam też, iż kurs pod
stawowy operuje sporą ilością nowych 
słów, wprowadzonych znaczeń i skrótów, 
jak chociażby: kursor, menu, klawisz 
STRZAŁKA W GÓRĘ, pole dialogu, 
program rezydentny, edytor tekstowy, 
DOS (Disk Operating System), pamięć 
RAM (Random Access Memory), pa
mięć ROM (Read Only Memory), 
prompt, dir, copy, delete, browse, change, 
plik, katalog, język wewnętrzny kompu
tera, dyskietka, bajt, megabajt, 
CD-ROM i wielu innych.

Spotykane oprogramowanie kompu
terów w innych językach (język francuski, 
język niemiecki i innych) może powodo
wać z kolei problemy z uzyskaniem fa
chowej pomocy. Większość bowiem ser
wisów komputerowych obsługuje progra
my wyłącznie w wersji anglojęzycznej lub 
w wersji tzw. lokalizacyjnej, tj. przetłuma
czonej na język danego kraju.

Początkujący użytkownik napotyka 
również bardzo często na problem braku 
ustalonej terminologii polskiej i brak przej
rzystości jej określeń. Jeśli chodzi o moż

liwości korzystania z fachowej literatury, 
to obecnie pojawia się bardzo dużo pub
likacji na ten temat. Zastrzeżenie jedynie 
może budzić fakt ich małej praktycznej 
użyteczności. Opracowania zagadnień 
komputerowych w języku polskim bar
dzo często są mało przystępnie napisane. 
Ich autorzy posługują się sobie tylko 
właściwym rozumieniem niektórych ter
minów. Ponadto występuje tendencja, 
najczęściej w grupach profesjonalnych u- 
żytkowników komputera (potrzeba zna
jomości technicznych określeń w języku 
angielskim), do korzystania z wersji ory
ginalnych, nie tłumaczonych. Szczególnie 
dotkliwy jest brak dobrze opracowanego 
słownika terminów informatycznych, 
komputerowych, który jednoznacznie 
określałby znaczenie używanych słów, 
podawał ich angielskie odpowiedniki i był 
w miarę szybko aktualizowany. Funk
cjonujący żargon komputerowy, który 
niejednokrotnie ogranicza się do wybra
nego środowiska informatycznego, bar
dzo często znacznie różni się w obrębie 
chociażby kilku firm czy wydawnictw, 
które posługują się specyficzną termino
logią. W książkach pisanych przez róż
nych autorów, tworzone przez nich neo
logizmy, często bez podania angielskich 
odpowiedników, prowadzą do nieporo
zumień.

Z drugiej jednak strony, podejmowa
ne próby tłumaczenia licencjonowanych 
instrukcji czy programów, np. ostatnia 
wersja polska Windows (3.1), sprowadza
ją się często do używania form o charak
terze nadmiernie opisowym (deskryptyw- 
nym), które z całą pewnością nie ułat
wiają zrozumienia prezentowanego za
gadnienia. Pozwolę sobie przytoczyć frag
ment instrukcji, która z założenia po
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winna być czytelna: „Za pomocą Mene
dżera plików możesz błyskawicznie dru
kować pliki oraz wykonywać różne inne 
operacje na plikach wykorzystując mysz 
do przenoszenia ikon do okna wybranej 
aplikacji lub na wybraną ikonę"2.

W związku z tymi problemami termi
nologicznymi pojawiła się grupa neolo
gizmów w polskim języku technicznym 
w rodzaju na przykład: „myszka", „inter
fejs", „paleta", „kliknięcie", „mlaśnięcie" 
(często o charakterze onomatopeicz- 
nym). Samodzielna lektura tłumaczo
nych instrukcji powodować może często 
zniechęcenie do komputera, niepotrzeb
nie komplikując to zagadnienie. Pomijam 
zjawisko tworzenia czy znajdowania pol
skich odpowiedników angielskich termi
nów, które również stanowi pewne utrud
nienie. W zaistniałej sytuacji bardziej 
przydatne byłoby chyba stosowanie jed
noznacznej angielskiej terminologii, po
dającej w nawiasie ewentualne polskie 
odpowiedniki.

Nie bez znaczenia są również niedo
statki samego systemu kształcenia kom
puterowego. System ten z punktu widze
nia pedagoga posługuje się obecnie nie
sprawdzonymi metodami, nie dostoso
wanymi do istniejących potrzeb. Kształ
cenie komputerowe przybiera najczęściej 
formę intensywnych, kilkunastogodzin
nych zajęć. Najpopularniejsze formy to 
kilkudniowe kursy. Po zakończeniu ta
kiego kursu, czyli po spędzeniu około 
40—60 godzin, łącznie z częścią tzw. 
teoretyczną, przy komputerze, z pewnoś
cią nie nabywa się swobody w posługiwa
niu się komputerem. Trzeba pamiętać, że 
najcenniejsze dla początkującego użytko
wnika jest zdobywanie własnego doświad
czenia w tej dziedzinie, czyli samodzielna

praca z komputerem, samodzielne próby 
radzenia sobie z bieżącymi problemami, 
komunikatami, pojawiającymi się na wła
snym monitorze.

Problemy niedoświadczonego użyt
kownika zaczynają się zaraz po włączeniu 
własnego komputera, kiedy na fachową 
pomoc przeważnie nie można liczyć, gdyż 
kurs już się zakończył. Sytuację taką 
pogarsza fakt, gdy okres od ukończenia 
kursu do podjęcia samodzielnej pracy na 
własnym komputerze wydłuża się cho
ciażby do kilkunastu dni czy tygodni. 
Proces zapominania przebiega wówczas 
bardzo szybko.

Optymalnym byłoby uczestniczenie 
w takim kursie, który następnie oferował
by pomoc w konsultacji wybranych prob
lemów poszczególnych uczestników, 
w wymiarze dodatkowych kilku godzin. 
W tym celu winno się zorganizować po
moc np. osoby dyżurującej, udzielającej 
dodatkowych porad i objaśnień.

Kolejnymi, istotnymi uwarunkowa
niami są czynniki psychospołeczne. Kom
puter narzuca użytkownikowi jakościo
wo inny charakter pracy. W arto uzmys
łowić sobie fakt, iż efektywna praca na 
komputerze wymaga specyficznej koncen
tracji uwagi i szybkiego opanowania wszyst
kich nowych elementów. Stąd trudności 
z koncentracją uwagi mogą początkowo 
wpłynąć na obniżenie efektywności pracy 
danego użytkownika. Będzie się to od
nosiło szczególnie do osób wyjątkowo 
przyzwyczajonych do swoich wcześniej
szych metod pracy.

Ważnym czynnikiem psychospołecz
nym, znacznie poprawiającym efekty u- 
czenia się jest wzbudzanie silnej pozytyw
nej motywacji wśród uczestników kursu. 
Czynnik ten ma poważny wpływ na za
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chowanie się użytkownika komputera 
i na przebieg procesu uczenia się samo
dzielnej z nim pracy.

Obok poruszanych zagadnień, ważna 
jest również sprawa przygotowania peda
gogicznego osób prowadzących kształcenie 
komputerowe, które są przeważnie nie 
przygotowane do prowadzenia działalno
ści dydaktycznej. Konieczne byłoby więc 
organizowanie, chociażby w minimalnym 
zakresie, kursu pedagogicznego dla tych 
osób.

Próby podejmowania kształcenia kom
puterowego przez osoby bez przygotowa
nia, mogą prowadzić do trudności lub 
nieporozumień dydaktycznych. Podjęcie 
z kolei samodzielnej nauki przez począt
kującego użytkownika nie mającego żad
nych wcześniejszych doświadczeń w tej 
dziedzinie, z użyciem jedynie podręcznika 
odbywa się nakładem pracy niewspół
miernym do osiąganych rezultatów.

Wskazane jest uczestniczenie jedynie 
w kursach organizowanych przez spe
cjalistów w zakresie informatyki lub oso
by odpowiednio przygotowane, prze
szkolone do prowadzenia zajęć tego typu. 
Opanowanie etapu wstępnego obsługi 
komputera jest bowiem bardzo istotne, 
gdyż sprzyja zrozumieniu idei funkcjono
wania tego urządzenia — w gruncie rze
czy bardzo logicznej.

Celem podstawowego kursu winno 
być opanowanie i utrwalenie dobrych na
wyków pracy z komputerem, rozwijanie 
umiejętności korzystania z tekstów in
strukcji, podręczników i innych pomocy 
naukowych na ten temat. Celem winno 
też być zdobywanie wiedzy przez eks
perymentowanie i samodzielne jej odkry
wanie oraz dążenie do osiągania przez 
użytkownika takiego poziomu doświad

czenia, który umożliwiłby po zapoznaniu 
się z zasadami działania 5—6 progra
mów, opanowanie reguł samodzielnej 
pracy z komputerem. Stąd ważne jest, aby 
prezentowane programy umożliwiły ak
tywne współdziałanie użytkownika 
z komputerem przez prosty z nim dialog.

Podczas realizowania kształcenia 
komputerowego trzeba pamiętać, że choć 
podstawy i zasadnicze metody informaty
ki nie ulegają zbyt szybko zmianom, to jej 
narzędzia — oprogramowanie i kompu
tery — zmieniają się gruntownie bardzo 
szybko.

Oprogramowanie i komputer są tylko 
narzędziem, opanowanym w takim stop
niu, w jakim ono jest konkretnie potrzeb
ne na początkowym etapie poznawania 
informatyki i jej metod.

Wprowadzone w ostatnim okresie pro
gramy kształcenia informatycznego na 
poziomie szkoły podstawowej i średniej, 
ujęte w przedmiot „Elementy informaty
ki" są obecnie próbnie realizowane 
w szkołach posiadających eksperymen
talne, właściwie wyposażone laboratoria 
z odpowiednim sprzętem i oprogramowa
niem oraz odpowiednio przygotowanych 
nauczycieli. Jak słusznie zauważono, 
przedwczesna powszechność i obligato- 
ryjność nauczania informatyki zawiera 
ogromne ryzyko popełniania poważnych 
pomyłek. Stąd warto było poprzedzić 
powszechne wprowadzenie elementów in
formatyki okresem próbnym, w którym 
zgromadzone zostaną doświadczenia 
szkół, które wprowadziły ten przedmiot. 
Odpowiednio zaś przygotowani nauczy
ciele będą mogli zostać współtwórcami 
właściwych metod nauczania, współpra
cując z uczelniami, ośrodkami doskonale
nia lub placówkami metodycznymi. Ce
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lem kształcenia i wychowania informatycz
nego jest w odniesieniu do młodzieży 
rozwijanie jej zainteresowań informatycz
nych, kształcenie umiejętności samodziel
nego rozwiązywania problemów za po
mocą komputerów i pokazanie, w jaki 
sposób komputer może być narzędziem 
pożytecznym w pracy, nauce i zabawie. 
Celem tych zajęć jest pokazanie uczniom, 
że komputer może mieć interesujące za
stosowania, że nie jest on tylko przy
rządem do gier albo wykonywania mniej 
lub bardziej żmudnych obliczeń. Zajęcia 
„elementy informatyki" mają zaintereso
wać uczniów możliwościami wykorzys
tania komputerów i pokazać, że kompu
tery mogą być stosowane w wielu dziedzi
nach.

W innej sytuacji znaleźli się obecnie 
ludzie dorośli, którzy w ramach podej
mowanego doskonalenia zawodowego 
muszą uzupełnić wiedzę z zakresu obsługi 
komputerów. Dobre przygotowanie do 
obsługi tego urządzenia eliminuje więk
szość niedogodności, jakie mogłyby się 
łączyć z posługiwaniem się technikami 
komputerowymi na większą skalę. Jest to 
tym ważniejsze, że techniki komputerowe 
będą się nadal rozwijać i już obecnie 
stanowią o poziomie cywilizacyjnym 
współczesnego społeczeństwa.

Częste stereotypy myślenia o kompu
terze jako o urządzeniu wyjątkowo skom
plikowanym i niedostępnym dla przecięt

nego człowieka powinny być zdecydowa
nie odrzucone. Upowszechnienie kształ
cenia komputerowego właśnie wśród o- 
sób dorosłych przyczyniłoby się w dużym 
stopniu do eliminacji tych stereotypów 
i sprzyjałoby podniesieniu ogólnej kul
tury informacyjnej społeczeństwa.
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Przypisy

1 Proszę pamiętać, że w przypadku kształ
cenia językowego obowiązuje zasada wpro
wadzenia na jednych zajęciach maksymalnie 
10— 15 nowych słów. Konieczny jest rów
nież odpowiedni czas na ich powtórzenie 
i utrwalenie, co w rezultacie sprowadza się 
zazwyczaj do dłuższego odcinka czasu, jaki 
jest potrzebny na nauczenie się nowych słów 
czy zwrotów i posługiwanie się nimi.

2 Podstawy aplikacji. W: Nowe właściwości 
Microsoft Windows. Dla systemu operacyj
nego MS Windows, Wersja 3.1, s. 55.
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