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Abstract. We present here the Polish version of the Computer Science Field
Guide, an interactive book for teachers and school students of Computer
Science. “Przewodnik po informatyce”, available at the site bezkomputera.wmi.amu.edu.pl, is not a textbook ready to use in a classroom. The main
purpose of the guide is to show a big picture of CS and to convince that CS
lessons should be beyond programming.

1. Wstęp
Dobre przygotowanie się do prowadzenia zajęć z informatyki i programowania
według wymagań nowej podstawy programowej to nie lada wyzwanie dla
nauczycieli informatyki, którzy będą wkrótce w klasach 7–8 szkoły podstawowej
oraz szkołach ponadpodstawowych wprowadzać młodzież w treści, których sami
wcześniej nie znali lub znali pobieżnie. Na pewno nie wystarczy, jeśli poszerzą swe
kompetencje wyłącznie o sprawność w programowaniu wizualno-blokowym.
Informatyka to dziś bardzo rozległa dziedzina nauki i techniki. Nauczyciel
powinien mieć podstawową wiedzę na temat wielu zagadnień informatycznych,
również nie zapisanych explicite w polskiej podstawie programowej. Inaczej będzie
utrwalać wśród uczniów różne stereotypy na temat istoty informatyki, a szkolne
zajęcia z informatyki nadal będą zajęciami trzeciej kategorii. Autorytet nauczyciela
to warunek konieczny powodzenia reformy.
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego traktuje informatykę jako
narzędzie intelektualne, jako sposób myślenia, a komputery i inne urządzenia
cyfrowe jako narzędzia ułatwiające czy wręcz umożliwiające takie myślenie.
W dzisiejszym świecie myślenie jak informatyk jest w zainteresowaniu specjalistów
różnych dziedzin, nie tylko technicznych. Dlaczego w szkole miałoby być inaczej?
Nauczycielom, którzy szczerze chcą sprostać wymaganiom stawianym im przez
rozporządzenie o podstawie programowej, do tej pory, przynajmniej w wymiarze
ogólnopolskim, niewiele się oferuje poza kursami programowania (zwanego
kodowaniem) i szkoleniami na temat podstaw tzw. robotyki.
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Rasteryzacja odcinków współliowych
Nauczyciel informatyki powinien umieć objaśnić młodzieży na przykład paradoksy cyfrowego zapisu informacji w komputerze, chociażby problem różnego
efektu rasteryzacji dwóch współliniowych odcinków. To jeden tylko przykład.

2. Przewodnik po informatyce
W roku 2011 wprowadzono do szkół średnich Nowej Zelandii nieobowiązkowy
przedmiot o nazwie informatyka i programowanie, składający się z bloków zajęć,
ocenianych osobno, które zainteresowani uczniowie mogli wybierać w czasie ostatnich trzech lat nauki w szkole średniej. W krótkim czasie nowy przedmiot w szkołach, które go zaproponowały młodzieży, zyskał status równy innym przedmiotom,
takim jak np. szkolna fizyka1.
Dodanie słowa «programowanie» w nazwie nowozelandzkiego przedmiotu
szkolnego ma następujący cel: ukazać, że uczenie się informatyki nie może być
utożsamiane wyłącznie z nauką programowania2. W raporcie ACM Model
Curriculum for K-12 Computer Science z roku 2003 możemy znaleźć takie
objaśnienie: „Chociaż [programowanie] to bardzo ważna aktywność, jest ona tylko
oknem na szerszy zakres zagadnień składających się na informatykę jako
dyscyplinę naukową i profesję. Programowanie odgrywa w studiowaniu informatyki
podobną rolę, jak umiejętność czytania i pisania w studiowaniu literatury3.”
Wydaje się, że za myślą amerykańskiego autorów raportu, aby ukazać informatykę z lotu ptaka (ang. big picture) poszli opracowujący nowozelandzkie curriculum.
Oto bloki zagadnień informatycznych, spośród których młodzież może wybierać:
 cyfrowy zapis informacji,

Wynik (liczba punktów) zaliczenia przedmiotu jest elementem składowym wyniku, z jakim
uczeń kończy szkołę średnią, a zatem ma bezpośredni wpływ na rekrutację na studia.
2 Dydaktycy informatyki lubią posługiwać się w tym kontekście angielskim określeniem
beyond programming (dosłownie: „dalej niż programowanie”).
3 W oryginale brzmi to dokładnie tak: That is, programming is to the study of computer
science as literacy is to the study of literature. Polskie tłumaczenie całego objaśnienia podajemy za: A. Walat, Zarys dydaktyki informatyki. Warszawa 2007, s. 38–39.
1
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kodowanie (kompresja danych, kryptografia, kody korekcyjne),
algorytmy, złożoność obliczeniowa i problemy trudne obliczeniowo,
języki formalne,
języki programowania i inżynieria oprogramowania.
komunikacja komputer – człowiek (HCI),
sztuczna inteligencja,
grafika komputerowa i rozpoznawanie obrazów (ang. computer vision),
protokoły sieci komputerowych,

Polskiego czytelnika, znającego polską podstawę programową, może dziwić
szeroki zakres tematyczny. Odzwierciedla to jednak pogląd, że jest ważne, by uczniowie mieli okazję poznać jak rozległą dziedziną nauki i techniki jest informatyka
(i co ma do zaoferowania potencjalnym zainteresowanym). Trzeba uświadomić
uczniom, że studiowanie informatyki jest wymagające.
Z myślą o młodzieży, jak i uczących ich nauczycielach, został w Nowej Zelandii
opracowany interaktywny podręcznik do informatyki, dostępny online (w wersji dla
ucznia i dla nauczyciela – ze wskazówkami metodycznymi i odpowiedziami do
zadań). Nosi on nazwę Computer Science Field Guide (http://csfieldguide.org.nz).
Ten przewodnik po informatyce został przetłumaczony na język polski przez absolwentów informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zespole pracowali: nauczyciele szkolni (Paweł Perekietka i Tomasz Śliwiński), nauczyciel
akademicki (dr inż. Michał Ren) i programista pracujący w międzynarodowej firmie
(dr Łukasz Nitschke). Liderami zespołu byli: dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga,
specjalistka w dziedzinie matematyki dyskretnej, i Paweł Perekietka. Recenzentem
tłumaczenia był prof. Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Spolszczony Przewodnik po informatyce jest dostępny online, np. poprzez
stronę http://bezkomputera.wmi.amu.edu.pl.
Nauczyciele poszukujący materiałów edukacyjnych dla swojego samokształcenia otrzymują ciekawą propozycję. Oczywiście trzeba na nią patrzeć krytycznie.
Wiele zagadnień jest objaśnionych prostym, dalekim od ścisłości językiem, i zilustrowanych aplikacjami działającymi online w przeglądarce, które można wykorzystać też w pracy z uczniami. Są krótkie filmy wideo, które stanowią wprowadzenia
do rozdziałów. Opisane są zadania projektowe4 dla uczniów. Niektóre fragmenty
przewodnika są trudniejsze w odbiorze, przypominają trochę akademicki wykład.

4

Warto dodać, że w Nowej Zelandii raporty z projektów przygotowywane przez uczniów,
które są niezbędne do zaliczenia przedmiotu, nie są oceniane przez ich nauczycieli, ale
przez egzaminatorów zewnętrznych. Krótko mówiąc: na wynik zaliczenia bloku tematów
w danym roku pracy ma wpływ zewnętrzna ocena efektów projektu.
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Przewodnik nie jest dziełem skończonym, jest co kilka miesięcy aktualizowany.
Autorzy tłumaczenia mają nadzieję, że polska wersja spotka się z zainteresowaniem polskich nauczycieli i będzie rozwijana, być może wzbogacona o wątki nieobecne w oryginalne wersji. Projekt jest udostępniany na takiej wersji licencji Creative Commons, że może być bazą do tworzenia innych materiałów edukacyjnych.

3. Zakończenie
Profesor Tim Bell, jeden ze twórców Computer Science Field Guide, w artykule
poświęconym wprowadzaniu informatyki do szkół średnich w Nowej Zelandii, opublikowanym w prestiżowym Communications of the ACM, pisał: „Celem nowego
curriculum jest dać «zasmakować», czym są różne zagadnienia z informatyki, a nie
uczyć o nich w sposób bardzo szczegółowy. [...] Chodzi również o to, aby
podkreślić, że nauka programowania nie jest celem samym w sobie, a do tworzenia
użytecznego i efektywnie działającego oprogramowania jest potrzebna wiedza
z różnych obszarów informatyki i nie tylko z informatyki (np. z zakresu psychologii).”
Paradoksalnie w Polsce jest trudniej niż na antypodach, bo przedmiot szkolny
o nazwie informatyka istnieje od lat. To jest źródłem wielu nieporozumień np. wątpliwości dyrektorów szkół na temat potrzeby dokształcania się nauczycieli.
Przed nami długa droga korygowania pojęć pozornie oczywistych. Chodzi o to,
by w szkole byli nauczyciele, którzy będą mieli autorytet w oczach uczniów, chodzi
o popularyzowanie informatyki, ale nie o informatykę w stylu pop.
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