
Warszawa, 1985-11-21

Nr OP24-018-62¿85
Gabinet Ministra
w gmachu

Departament Organizacji Badarf i Informacji Pedagogicznej
przekazuje w załączeniu projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie 
zapewnienia warunków realizacji edukacji informatycznej nłodzieży... 
z uprzejmą prośbą o opinią prawną. Przedstawienie projektu takiej 
uchwały jest ujęte w planie pracy Rządu - zadanie 527/85.

Departament upr z etanie prosi o potraktowanie sprawy jako
b. pilnej.

Załączniki; 3



Projekt
listopad 1985r.

U C H W A Ł A  Nr ...
RADY MINISTRÓW

z dala

w sprawia zapewnienia warunków realizacji edukacji informa
tycznej młodzieży oraz wdrażania techniki komputerowej do 
procesów kształcenia w średnich szkołach ogólnokształcących 
i zawodowych w latach 1986-1990

W celu zapewnienia warunków realizacji edukacji informatycznej 
młddzieży, elementu przygotowania młodegp Jookolenia do wymogów 
technicznego środowiska życia i pracy w początkach XXI wieku,
Rada Ministrów uchwa&a, co następuje*

§ 1

Przyjmuje się "Program edukacji w zakresie wiedzy informatycz
nej oraz wdrażania i zastosowania techniki komputerowej w śred
nich szkołach ogólnokształcących i aawodowych w latach 1986-1990", 
zwanej dalej "Programem", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Ministrowie} Hutnictwa i Przemysłu Maszynomego oraz Przemysłu 
Chemicznego i Lekkiego w porozumieniu z Przewddniczącym Komisji 
Planowania, Ministrem Finansów, Ministrem - Kierownikiem Urzędu 
Postępu Naukowo-Technlcaaego i wdrożeń i Prezesem Narodowego 
Banku Polskiego podejmą działania zapewniające uruchomienie 
i rozwój produkcji urządzeń i materiałów, niezbędnych do reali
zacji Programu, w przedsiębiorstwach, w stosuku do których spra
wują funkcje organów założycielskich, stosując preferencje 
określone w uchwale nr 77/83 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
1983 r. w sprawie elektronisacji gospodarki narodowej do 1990 roku 
i postanowienie nr 57/84 Prezydium Rządu z dnia 5 listopada 1984r. 
w sprawie zapewnienia realizacji tej uchwały.
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S 3
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
włącsy do projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego 
oras określi w projektach kolejnych centralnych planów rocz
nych środki na realizacją Programu.

§ 4

Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego 
1 Wdrożeń, na wniosek Ministra Oświaty i Wychowania, zapewni 
środki z funduszu prac badawczych na finansowanie programu 
badawczo-rozwojowego pn. "Rozwój metodyki wykorzystania infor
matyki w procesach kształcenia w szkolnictwie ogólnokształcą
cymi! zawodowym oraz przygotowania i wdrażania oprogramowania 
dydaktycznego", którego realizacją przewiduje Program.

S 5
Minister Msuki i Szkolnictwa wyższego zapewni realizacją zadań 
ujątych w Programie w zakresie ksstałcenia i dokształcania 
nauczycieli w szkołach wyższych.

§ 6

Realizacją zadań Programu w szkołach i Innych placówkach oświa
towych sapewni Minister Oświaty 1 Wychowania oraz, działając 
w porozumieniu z nim:
- ministrowie,i kierownicy urzędów centralnych prowadzący 

skkoły, w odniesieniu do tych szkół, w zakresie określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985r. 
w sprawie prowadsenla i utrzymywania sskół oras innych 
placówek ppza systemem rad narodowych /Ds.U. nr 43, poz.206/;

- ministrowie, kiercwnicy urzędów centralnych, zarządy central
nych związków spółdzielczych i Zarząd Centralnego Związku 
Rzemiosła będący organami wiodącymi, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie współ- 
działania międzyresortowego w zakresie ksstałcenia zawodowego



/Dz.U. ar 43, poz.205/, w odniesieniu do apcejaliatyoiiMgo 
kształcenia zawodowego, w  zakresie określony» w § 2 tego 
rozporządzenia•

§ ?

Przewodniczący Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego 
przy Radzie Ministrów powoła międzyresortowy zespół koordynu
jący i kontrolujący przebieg realizacji Programu.

§ 8

Uchwała wchddzi w tycie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓW



U Z A SrA P N I B N  I g

Zgodni« z punkt« 12 postanowienia nr 57/84 Prezydium Rządu 
z dnia 5 listopada 1984 r. w sprawie zapewnienia realizacji 
uchwały nr 77/83 Rady MinAstrów,w sprawie elektronizacjl 
gospodarki narodowej do 1990 r. w Ministerstwie Oświaty 
i Wychowania został przygotowany "Program edukacji w zakresie 
wiedzy informatycznej oraz wdrażania i zastosowania techniki 
komputerowej w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodo
wych w latach 1986-1990

Kształcenie informatyczne młodzieży jest obecnie wdraża
ne do szkół w wielu krajach świata /wg informacji przekazanych 
w początkach listopada br. przez przebywającego w Polsce 
eksperta HNESCO w ok. 80 krajach wprowadza się kształcenie 
informatyczne w szkołach średnich/.
Spośród krajów RWPG najbardziej zaawansowane są Związek Radzie
cki i Bułgaria, gdzie stosowne decyzje w tej sprawie podjęły 
najwyższe władze partyjno-parfstwowe.

Przygotowanie warunków do wdrożenia kształcenia informa
tycznego młodzieży wymaga udziału właściwych resortów oraz 
przeznaczenia niezbędnych środków na wyposażenie szkół w sprzęt 
informatyczny i materiały eksploatacyjne.

Dla zintensyfikowania dotychczasowych dzdałań zaintereso
wanych resortów w tym zakresie proponuje się w projekcie uchwały 
powołanie międzyresortowego Zespołu koordynującego i kontrolują
cego przebieg realizacji Programu.
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cacyPrzesyłam 7; załączeniu projekt uchwał; 
Ministrów w sprawie zapewnienia warunków realizacji edu
kacji informatycznej młodzieży oraz wdrażania techniki 
komputerowej do procesów kształcenia w średnich szkołach 
ogólnokształcących i zawodowych w latach 1986 - 1990, 
z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w terminie 14—dnio
wym od daty otrzymania projektu*

/ Mi cka^owpka- Guumowska /
/

Otrzymuj a: /
1/ Obywatel

Ministrów
Przewodniczący Komisji Planów-

2/ Obywatel Minister 
i Komunalnej

Budownictwa, Gospoda:

3/ Obywatel -ii - i  w Finansów
4/ Obywatel Minister Górnictwa i Energety]
5/ Obywatel Minister Handlu Wewnętrznego :
6/ Obywatel Minister Hutnictwa i Przemysł!
7/ Obywatel Minister Komunikacj i
8 /
9 /

Obywatel Minister Kultury i Sztuki
ObvircV  v v ' w < —>« O C j L Minister Łączności

0 / Obywatel Minister N-s.uki i Szkolnictwa
V Obywatel Minister Obron:/ Narodowej
2 / Obywatel Minister Przemysłu Chemiezneg;
3/ Obywatel Minister 

Żywno ¿ciowej
Rolnictwa, Leśnictwa

4/ Obywatel Minister Pracy, Płac i Spraw
5/ Obywatel Minister Sprawied1iwo ści
6/ rN"K*T.»-o 4* niW  U 0- V  t S  w *.--L Minister Spraw Y/ewnętrznych

• /  #
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17/ Obywatel Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
18/ Obywatel Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń
19/ Obywatel Minister - członek Rady Ministrów d/s Młodzieży
20/ Obywatel Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej
21/ Obywatel Prezes Narodowego Banku Polskiego
22/ Obywatel Przewodniczący Komitetu d/s Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów



0 ,

Obywatelka
Joanna MICHAŁOWSKA-GUMOWSKA 
Minister Oświaty i Wychowania

W ars zawa

W związku z przedłożonym przy piśmie z dnia 5 grudnia br. Nr GM 2-0150 /R /  
103/85 projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia warunków reali
zacji edukacji informatycznej młodzieży oraz wdrażania techniki komputerowej 
do procesów kształcenia w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych 
w latach 1986-1990 wraz z programem dotyczącym tego procesu - uprzejmie zau
ważam, co następuje:

Uchwała Nr 77/83 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r . w sprawia p1 pk-troni-  
zacii gospodarki narodowej do 1990 r . oraz postanowienie nr 57/84 Prezydium 
Rządu z dnia 5 l istopada 1984 r . w sprawie zapewnienia reali7-arji urhwały nr 
77 /83 Rady Ministrów stanowią podstawę do opracowania przez Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania programu w zakresie wiedzy informatycznej oraz wdraża
n ia i zastosowania techniKi Komputerowej w procesach ksztaicenią w średnich" 
szkołach ogólnokształcących i zawodowych wpłatach 1SJ86-199U. W związku z tym 

~nie widzę potrzeby podejmowania dodatkowej uchwały w tym przedmiocie.

Jak wynika z przepisów zawartych w ust. 10 i 12 w/wym. postanowienia Nr 57 /8 4 
Prezydium Rządu program powszechnej edukcji w zakresie wiedzy informatycznej 

~oraz zastosowania techniki komputerowej w procesach kształcenia będzie realizó- 
wany ze środków przewidzianych w uchwale Nr 77 /83 Rady Ministrów z dnia 27

-  Czerwca 1983 r . ' ¡J™-
C W nadesłanym materiale brak .jest informacji^b konsultowaniu założeń programu 

z Przewodniczącym Komisii Planowania przy Radzie Ministrów co do zakresu 
Włączenia programu do projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego na la
ta 1986-1990 oraz określenia w projektach planów r ocznych zadań i środków zwią
zany ch z jego realizacją. Brak jest również informacji o uzgodnieniu programu 
z zainteresowanymi ministrami koordynatorami realizacji uchwały Nr 77/83 Radjy 
Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. odnośnie możliwości otrzymania, w odpowied- 
ńiej ilości i czasie, potrzebnego sprzętu komputerowego oraz przyznania, na po
szczególne lata, środków niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia.

Przedłożony program nakreśla zadania związane z edukacją w zakresie wiedzy 
informatycznej w sposób bardzo ogólny i zawiera cechy działań długofalowych, 
wykraczających poza okres bieżącego planu pięcioletniego. Podane w zał. nr 2 
terminy poczynań organizacyjnych dla podjęcia realizacji programu edukcji infor
matycznej -  w świetle aktualnego stanu przygotowań -  wydają się nierealne.

W celu osiągnięcia zamierzeń związanych z edukacją w zakresie wiedzy infor/ 
matycznej i zastosowania techniki komputerowej wydaje się celowe ustalenie da~=^



-  liczby absolwentów szkół średnich i wyższych w zakresie wiedzy informa
tycznej i stosowania techniki komputerowej, którzy będą stanowić kadrę 
specjalistów dla potrzeb szkolenia nauczycieli oraz nauczania tego przed
miotu w szkołach średnich,

-  stanu wyposażenia szkół w urządzenia informatyki i stosowania kompute
rów w kształceniu,

- stanu przygotowania programów kształcenia oraz terminu opracowania pod
ręczników szkolnych z tego przedmiotu,

- określenia liczby nauczycieli wymagających dokształcania i kształcenia w 
zakresie wynikającym z programu edukacji informatycznej /z  podziałem na 
lata/,

-  ustalenia jakie kierunki nauczania /liczba szkół, uczniów/ będą objęte, w
r początkowym okresie, procesem kształcenia w zakresie wiedzy informatycz

nej i zastosowania techniki komputerowej. Wydaje sie przy t v m  celow e w p r o -  

wadzanie w iedzy  in form atyczn ej w pierwszej kolejności do szkół zawodowych. 
Których absolwenci mogą być zatrudniani w jednostkach gospodarczych wypo
sażonych  w sp-rzet komputerowy. Absolwenci liceów ogólnokształcących nato
miast mogą zdobywać wiedzę w tym zakresie na studiach w szkołach wyż- 
śzych.

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie posiadanej bazy i sprzętu oraz kadry 
wykwalifikowanej w omawianym zakresie umożliwi uściślenie zadań przewi- - 
dzianych do realizacji w poszczególnych latach 5-lecia 1986-90 oraz określe
nie niezbędnych środków finansowych związanych z ich realizacją.

¡¡s k ;~/y
) prof.
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MINISTER 

CZŁONEK RADY MINISTRÓW  
DO SPRAW MŁODZIEŻY
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Obywatelka
Dr Joanna MICHAŁOWSKA - GUMOWSKA 
Minister
Oświaty i Wychowania

W odpowiedzi na pismo Nr GM2-0150/R/103/85 z dnia 5 grudnia 1985 r, 
w sprawie projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia wa
runków realizacji edukacji informatycznej młodzieży oraz wdrażania 
techniki komputerowej do procesów kształcenia w średnich szkołach 
ogólnokształcących i zawodowych w latach 1986-1990 po konsultacji 
z Socjalistycznymi Związkami Młodzieży, klubami mikrokomputerowymi 
oraz ze specjalistami w dziedzinie technik mikrokomputerowych zgła
szam następujące uwagi i propozycje.

Proponuję przedłożyć Radzie Ministrów wspólny projekt uchwały Rady 
Ministrów w sprawie zapewnienia warunków realizacji edukacji informa
tycznej młodzieży i studentów w latach 1986-1990. Proiekt ten odeimo- 
wałby zadania związane z edukacją informatyczną młodzieży szkolnej - 
nadzór nad tą częścią sprawowałby Minister Oświaty i Wychowania,
zadania związane z edukacją informatyczną młodzieży akademickiej - 
nadzór sprawowałby tu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz za-, 
dania związane z pozaszkolną i pozauczelnianą edukacją informatyczną 
młoszieży nad czym nadzór sprawowałby Minister - Członek Rady Mini
strów do Spraw Młodzieży. Integralną część uchwały stanowiłyby Pro
gramy rozwoju wiedzy informatycznej i zastosowań techniki komputero
wej opracowane przez każdego z trzech Ministrów wiodących.
Z konsultacji dokonanych przeze mnie wynikła, że Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dysponuje "Programenyrozwoju zastosowań tech
niki komputerowej w procesach kształcenia w szkołach wyższych w la
tach 1985-1990".

Jestem gotów, we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i klu
bami mikrokomputerowymi, opracować "Program rozwoju poza szkolnych 
form aktywności młodzieży w zakresie edukacji informatycznej w latach 
1986-1990" oraz przedstawić ten program do rozpatrzenia przez Rade^^ 
Ministrów. law



W związku z powyższym proponują przeredagować przedstawiony przez 
Obywatelkę Minister projekt uchwały Rady Ministrów. Dokonać by to 
mógł zespół złożony z przedstawicieli trzech Ministrów wiodących, 
który w trybie roboczym opracowałby projekt ostatecznej redakcji 
Uchwały Rady Ministrów.
Zgłaszam równocześnie następujące uwagi do " Programu edukacji w 
zakresie wiedzy informatycznej oraz wdrażania i zastosowania techniki 
komputerowej w procesach kształcenia w średnich szkołach ogólnokształ
cących i zawodowych w latach 1986-1990".

I Wprowadzenie komputerów do szkół, oprócz wykorzystania ich jako 
narzędzi dydaktycznych, pozwoli równocześnie w sposób najbardziej 
przystępny przyswoić uczniom zasady logicznego myślenia oraz jasnego 
i precyzyjnego wypowiadania własnych myśli. Warto byłoby taki zapis 
wprowadzić do części wstępnej Programu.f W zbyt małym stopniu 
uwzględnione jest w programie również szerszy kontekst edukacji 
informatycznej społeczeństwa, w sposób marginalny potraktowano poza
szkolne formy zainteresowania młodzieży technikami mikrokomputerowymi. 
Nie znalazły tam odbicia możliwości uruchamiania dodatkowych źródeł 
zasilania w środki finansowe i sprzęt / Narodowy Czyn Pomocy Szkole, 
sprzęt prywatny/. Należałoby także urealnić Program pod kątem faktyczny 
możliwości zaspokojenia potrzeb szkół na sprzęt komputerowy i kadrę 
dydaktyczną. Z tego też względu celowym byłoby precyzyjniejsze określeń 
harmonogramu wprowadzania sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawo
wych oraz określenie priorytetów / środowiskowych, przestrzennych i inn
Uwzględniając wyżej wynienione uwarunkowania proponujęjwprowadzić w 
pierwszym etapie jedynie obowizkowy przedmiot " Informatyka" do szkół 
zawodowych, pozostawiając możliwość wprowadzenia fakultatywnych zajęć 
z tego przedmiotu w liceach ogólnokształcących. Takie rozróżnienie 
uwarunkowane jest faktem, że znaczna część absolwentów LO kontynuuje 
naukę na studiach wyższych, gdzie będzie miała możliwość zapoznania się 
ze sprzętem komputerowym. Na tym etapie proponuję również zrezygnować 
z szerokiego wprowadzenia komputerów jako niewątpliwie wszechstronnego 
i atrakcyjnego instrumentu nauczania innych przedmiotów. Taki punkt 
widzenia wydaje się tym bardziej uzasadniony, że dopiero równolegle 
z wprowadzeniem komputerów do szkół podjęte zostaną prace nad progra
mem badawczo rozwojowym "Rozwój metodyki wykorzystania informatyki 
w procesach kształcenia w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym
oraz przygotowanie i wdrażanie oprogramowania dydaktycznego". (ki



Należałoby pozostawić w tym zakresie pełną swobodę szkołom, gdyż 
one najlepiej będą potrafiły dostosować innowacje dydaktyczne do 
własnych możliwości kadrowych i sprzętowych.
Obawę co do realności szybkiego wdrożenia programu budzi również liczbę 
nauczycieli przewidzianych do przeszkolenia z zakresu informatyki. 
Otwarte pozostaje również zagadnienie, kto tych nauczycieli będzie 
szkolił i na jakim sprzęcie. Jeżeli będzie to np. sprzęt importowany, 
to nauczyciele natrafią na barierę w szkołach w pnsf-ar-H hrakn irmi^ję- 
tności obsługiwania sprzętu polskiego. Warto byłoby w tym kontekście 
sięgnąć po rezerwy kadrowe spoza grona absolwentów WSP i Studiów Nau
czycielskich np. poprzez wprowadzenie kształcenia pedagogicznego na 
kierunkach informatycznych politechnik i akademii ekonomicznych.
Również umieszczenie kosztów dokształcenia informatycznego nauczycieli 
w całości nakładów przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli bez odpowiedniego zwiększenia tych nakładów nie rokuje 
pomyślnego zrealizowania programu.
W zakresie sprzętu należy starannie dobrać model komputera, gdyż musi 
on zapewniać możliwość stopniowej rozbudowy, co pozwoli ograniczyć 
proces jego starzenia się. Wręcz koniecznym staje się nawiązanie bli—  
skiej współpracy z zagranicą w zakresie produkcji mikroprocesorów czy 
wręcz poszczególnych elementów systemu komputerowego. Docelowo można 
by pomyśleć o wspólnym systemie mikrokomputerowym z jednym z krajów 
socjalistycznych. Ponadto należałoby rozważyć możliwość podjęcia pro
dukcji przystawek edukacyjnych do komputerów /np. miniroboty/, które 
przybliżałyby umiejętności nabywane przez uczniów do potrzeb praktyki 
gospodarczej. W zakresie oprogramowania dydaktycznego warto rozważyć 
możliwość ustanowienia centralnego organu koordynującego /np. Instytut 
Programów Szkolnych/, który zostałby wyposażony w odpowiednią bazę 
kadrową i materialną /dydaktycy., informatycy, systemy mikrokomputerowe/ 
pozwalającą na opracowywanie nowych programów. Organ taki musiałby 
ponadto mieć możliwość odpłatnego nabywania programów lub pomysłów na 
programy od autorów z zewnątrz. Sprawa ta wymagałaby modyfikacji prawa 
autorskiego. Warto również rozważyć możliwość podjęcia szerokiej dystry 
bucji programów dydaktycznych wśród właścicieli sprzętu mikrokomputero
wego, do klubów mikrokomputerowych a nawet podjęcia wymiany programów 
z zagranicą.
W zakresie podręczników i innych wydawnictw zbyt mało uwagi poświęcono 
w Programie wydawnictwom dla pozaszkolnych form aktywności informaty
cznej młodzieży. Zabrakło więc przewodników metodycznych dla orcraniza- 
torów i instruktorów w klubach mikrokomputerowych, zabrakło



czasopism i wydawnictw szeroko popularyzujących edukacją informatyczną 
społeczeństwa, w tym zwłaszcza młodzieży jak np. comiesięczny dodatek 
do Sztandaru Młodych - Bajtek, ktdry wkrótce będzie się ukazywał w 
200 tys. nakładzie.
Tematykę badań i prac rozwojowych proponuję poszerzyć o opracowanie 
koncepcji centralnych banków danych, wprowadzenie informatyki do biblie 

I tek, do informacji naukowo-technicznej oraz docelowo o stworzenie 
krajowej sieci informatycznej»

W



PIERWSZY 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
K O M I S J I  P L A N O W A N I A  

PRZY RADZIE MINISTRÓW

Warszawa, 1.9 8 6 - 0 1 ........

BP/5/1069/85

Obywatelka
J.MICHAŁOWSKA-GUMOWSKA 
Minister Oświaty i Wychowania

dot. sprawy nr GM2-0150/R/103/85

W związku z otrzymanym do uzgodnienia projektem uchwały 
Rady Ministrów

w sprawie zapewnienia warunków realizacji edukacji 
informatycznej młodzieży oraz wdrażania techniki 
komputerowej do procesów kształcenia w średnich 
szkołach ogólnokształcących i zawodowych w latach 
1986-1990

uprzejmie zgłaszam następujące uwagi:
Uwagi ogólne

Prezentowany jako załącznik do projektu uchwały "Program 
edukacj i w zakresie wiedzy informatycznej oraz wdrażania i 
zastosowania techniki komputerowej w średnich szkołach ogólno
kształcących i zawodowych w latach 1986-1990" jest tylko 
częściowym wykonaniem zadania określonego w ust.12 postanowie- 
nia nr 57/84 Prezydium Rządu z dnia 5 listopada 1984 r. w spra-
wie zapewnienia realizacji uchwały nr 77/83 Rady Ministrów
w sprawie elektronizacji gospodarki narodowej do 199 0 r._
Powołany ust.12 zobowiązał Ministrów Oświaty i Wychowania 
oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w porozumieniu z 
Ministrem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz z ministrami 
i kierownikami urzędów centralnych nadzorujących szkoły średnie 
i wyższe, do opracowania programu powszechnej edukacji w zakre
sie wiedzy informatycznej oraz programu wdrażania i zastosowania 
techniki komputerowej w procesach kształcenia w larach 1986-1990



Jak wynika z powyższego omawiany program powinien dotyczyć 
wszystkich procesów kształcenia, a nie tylko średnich szkół 
ogólnokształcących i zawodowych.

Pragnę zwrótfić uwagę, że Urząd Postępu Naukowo-Tech
nicznego i Wdrożeń opracowuje kompleksowy program rozwoju
i zastosowań informatyki w gospodarce narodowej, który ma być 
rozpatrzony przez. Prezydium Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów.

Jest więc rzeczą oczywistą, że obydwa programy, tzn. 
program prezentowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
oraz program opracowywany przez Urząd Postępu Naukowo-Tech- 
nicznego i Wdrożeń muszą pozostawać ze sobą w ścisłym związku 
i nie jest uzasadnione rozpatrywanie zagadnień edukacji 
informatycznej młodzieży w sposób autonomiczny.

Celowość wspólnego opracowania programu edukacji w 
zakresie wiedzy informatycznej potwierdza m.in. opracowanie 
Komitetu Centralnego PZPR p.t. "Niektóre problemy bazy mate
rialnej szkolnictwa wyższego i oświaty w latach 1 SC6-1990" 
przesłane do zaopiniowania Przewodniczącemu Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów.
Uwagi do projektu uchwały
§ 3 projektu uchwały należy skreślić, bowiem nakłady na 
realizacje programu nis. są uwzględnione w projekcie NPSG na 
lata 1986-1990, a w centralnych planach rocznych nie określa 
sie środków na poszczególne programy. CPR na 1986 rok jest 
już uchwalony, jak również została zamknięta lista zamówień 
rządowych na 1986 rok.
Uwagi do programu
1. W programie brak jest kompleksowego rachunku nakładów

związanych z jego realizacją, a w szczególności brak jest
informacji, w jakim stopniu środki planowane na_1 ata.
1986-1990 na potrzeby oświaty i wychowania mogłyby być wyko- 
rzystane na realizacje programu.
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Nie wydaje się możliwa realizacja programu w przedstawionym 
zakresie w związku z niedorozwojem krajowej bazy produkcji- 
sprzętu komputerowego i stosunkowo wysokimi kosztami, które 
na pewno znacznie przekroczyłyby kwotę 50 mld zł podaną 
w programie.
W programie powinno się znaleźć rozbicie na poszczególne 
lata w zakresie potrzeb sprzętowych nakładów na zakupy 
inwestycyjne, nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz 
na oprogramowanie.
Program należałoby uzupełnić informacją, kto ma być gene- 
ralnym dostawcą komputerów, jak również kto będzie instalował 
oraz prowadził serwis i bieżącą konserwację sprzętu mikro- 
kompute rowego.
Problematyczne wydaje się wyprodukowanie przez krajowy 
przemysł w latach 1986-1990 75 tys.zestawów mikrokompute
rowych. Wprawdzie przemysł jest przygotowany na taką skalę 
produkcji, ale dopiero od 1988 r., gdyż w tym okresie 
zostaną zakończone inwestycje związane z produkcją mikro- 
kompresorów i pamięci.
W .programie nie uwzględniono koniecznych wydatków dewizowych. 
Mowa jest o konieczności zakupu różnego typu sprzętu, nie 
wykazano natomiast kalkulacji kosztów. Również zakup dyskietek 
wymaga środków dewizowych.
Jedynym krajem naszego obozu, produkującym dyskietki, jest 
Bułgaria.
Należy jednak liczyć się z koniecznością zakupu dyskietek 
na rynkach zachodnich i to w ilościach większych niż wykazano 
w załączniku nr 1,
W przedstawionych kosztach uwzględnia się na ten cel tylko 
wydatki złotówkowe.
W programie brak jest odwołania do programu 
gospodarki narodowej, z którego będą wynikać 
i na podstawie którego można będzie dopiero 
pozyskiwania odpowiednio przygotowanej

Komisji
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Obywatelka
Joanna MICHAŁOWSKA—GUMOWSKA 
Minister' Oświaty i Wychowania

Uprzejmie informuję, że Wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Gertych 
wyraził zgodę na przesuniecie do dnia 31.1.1986 r. terminu złoże
nia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie tworzenia warunków 
powszechnej edukacji informatycznej oraz wdrażania techniki kom
puterowej w procesie kształcenia.

Do wiadomości:
Ob. Stanisław Koszyk 
Dyrektor Biura Prezydialnego 
w URM

olo WĆ W  ^ * 
Mart &M/tui; ©TOoau Wy. Cv
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Warszawa da 1986*01 #9

Gabinet Ministra 
w miejsca

Departament 0P przekazuje zwrotnie pisma resortów stanowifca 
odpowiedś na pismo nr GM2-O150/R/103/85 z dnia 5 c^udnia 1985r# 
d o t .  projekktu uchw ały Rady M in istró w  w sp ra w ia  zapewnienia warun
ków realizacji edukacji Informatycznej młodzieży.

Załączników 3,



NAUKI 1 SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BP -01 722-49/ 85

M inister Oświaty i Wychowania 

Obywatelka

Joanna Michałowska-Gumowska

Dotyczy; projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia 

warunków realizacji edukacji informatycznej młodzieży 

oraz wdrażania techniki komputerowej do procesów 

kształcenia w średnich szkołach ogólnokształcących i za

wodowych w latach 1986-1 990/pismo z dnia 5 grudnia 

1 985 r. G M 2 -0 1 50 /R /10 3 /85 /.

Uprzejm ie inform uję, że zgodnie z postanowieniem nr 5 7 /S4 

P re zydium Rządu z dnia 5 listopada 1984 r. w sprawie zaoewnienia 

rea lizac ji  uchwały nr 77/83 Rady Ministrów w sprawie elektronizacji 

gospodarki narodowej do 1 990 r. m inistrowie: Oświaty i Wychowania 
oraz Nauki i Szkolnictwa W yższego  w nor oz u mierni i 7. Miniętrpm Łut -

nictwa i Przemysłu Maszynowego oraz z ministrami i v-j o n-w i i kami— „ 

urzędów centralnych nadzorującymi szkoły wyższe zostali z o'oo,vi^~ 

zani do opracowania programu powszechnej edukacji w ysterasie wiedzy 
informatycznej oraz programu wdrażania i  zastosowania t e c h n ik i  kom - 

puterowej w procesach kształcenia w latach 1986-1990.

Przedstawiony przez Obywatelkę Minister projekt uchwały dotyczy 

edukacji informatycznej młodzieży szkół średnich, uwzględniając Pr . 
blematykę kształcenia w tym zakresie w szkołach wyższych tylko fr°-~ 

grrentarycznie, w formie dokształcania czynnych zawodowo nauc^j

li szkół średnich. Wydaje się jednakże, że zgodnie ze wspomni?-^—. 

w v ie  i postanowieniem Prezydium  Rządu, program ten powinie1*1



2

mować również kształcenie w zakresie techniki komputerowej w szko
łach wyższych, a całość zagadnienia powinna być przedmiotem jednej 
uchwały Rady Ministrów. Pozwoliłoby to na efektywne wykorzystanie 
potencjału naukowego, środków finansowych oraz sprzętu komputero
wego.

M in iste rstw o  Nauki i Szkolnictw a W y ższe g o  opracow ało program  

rozw oju zastosow ań  techniki kom puterow ej w p rocesach  k ształcenia  

w szk ołach  w yższych  w latach 1 9 8 6 -1 9 9 0 , który m ógłby stanow ić j e 

den z elem entów  opracow ania program u kom pleksow ego.

W  zw iązku z tym  proponuję powołanie zespołu  m ięd zy reso rto w eg o , 

który opracow ałby to  zagadnienie zgodnie z postanowieniem  nr 5 “ / 8 4  

P rezyd iu m  Rządu.

W  za łączen iu  p rzesy łam  ww program  rozwoju zastosow ań tech n i

ki kom puterow ej w p rocesach  k ształcen ia  w szkołach  w yższych  w l a 

tach 1 985 -9 0 .



Otrzymują do wiadom ości;

1 /  Obywatel Przew odniczący K om isji Planowania przy Radzie

M inistrów,

2 / Obywatel M inister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej 

i Komunalnej,

3 /  Obywatel M inister Finansów,

4 /  Obywatel M inister Górnictwa i Energetyki,

5 / Obywatel M inister Handlu Wewnętrznego i Usług,

6 / Obywatel M inister Hutnictwa i P rzem ysłu  M aszynowego,

7 / Obywatel M inister Komunikacji,

8 /  Obywatel M inister Kultury i Sztuki,

9 /  Obywatel M inister Ł ączności,

1 0 / Obywatel M inister Obrony Narodowej,

l l /  Obywatel M inister P rzem ysłu  Chemicznego i Lekkiego,

1 2 / Obywatel M inister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Żyw nościow ej, (

1 3 / Obywatel M inister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,

1 4 / Obywatel M inister Sprawiedliwości,

1 5 / Obywatel M inister Spraw Wewnętrznych,

1 6 / Obywatel M inister Zdrowia i Opieki Społecznej,

17 /  Obywatel M in ister-K ier ownik Urzędu Postępu Naukowo- 

Technicznego i Wdrożeń,

1 8 / Obywatel M inister - członek Rady M inistrów d /s  M łodzieży, 

1 9 / Obywatel M inister-K ierow nik Urzędu Gospodarki M orskiej, 

2 0 / Obywatel P rezes Narodowego Banku Polskiego,

2 1 / Obywatel Przew odniczący Komitetu d /s  Nauki i Postęou  

Technicznego przy Radzie M inistrów.



M I N I S T E R  W arszaw a, dnia • 0̂  10 roku

H U T N IC T W A  I P R Z E M Y S Ł U  M A S Z Y N O W E G O

0P-227/052-240/3730y^(2
Minister
Oświaty i Wychowania 
Ob.Ooanna Michałowska-Gumowska

Uprzejmie informuję« że do otrzymanego przy piśmie 
Nr GM2-0150/R/103/85 projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie 
zapewnienia warunków realizacji edukacji informatycznej młodzieży 
oraz wdrażania techniki komputerowej do procesów kształcenia 
w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych w latach 
1986-1990 - zgłaszam następujące uwagi:
do_§_3
proponuję skreślić z treści tego postanowienia wyrazy "środki na 
realizację Programu" i wprowadzić w zamian sformułowanie "..zadania 
wynikające z Programu oraz środki na jego realizację".
Propozycja ta ma^na celu zapewnienie umieszczania w kolejnych 
centralnych planach rocznych w uzgodnieniu z Ministrem Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego zadań objętych zamówieniami rzędowymi.
do^grogrsmu^edukac^i^w^zakresie^wiedz^^infórmatanowigcego 
załgcznik_do—grodek Jtu__uchwały
1. Brak podstawowych dla krajowego przemysłu komputerowego 

informacji dotyczących poarzeb ilościowo-asortymentowych 
na lata 1986-1990 w rozbiciu na poszczególne lata.

2. Przedstawione w zał.nr 1 szacunkowe koszty realizacji "Progra
mu ..." wymagają uszczegółowienia w oparciu o przyjęte plany 
wyposażenia szkół w sprzęt mikrokomputerowy.

3. Za podstawowe wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy zgodnie 
z tendencjami światowymi i nabytym doświadczeniem w szkołach 
pilotowych należy uznać i wprowadzić do "Programu ..." lokalne 
dydaktyczne sieci" mikrokomputerowe.
Krajowy przemysł komputerowy dysponuje tego typu sprzętem 
/opracowanym w kraju/.



Przyjęcie za podstawę wyposażenia szkół sieci foikrokomputerowych 
pozwoli na:
- oparcie koncepcji wprowadzania techniki komputerowych do 

procesów kształcenia o światowe technologie w tyra zakresie,
- znacznie obniży koszty. /Koszt wyposażenia jednej klasy w sieć 

mikrokomputerowe wyposażoną w 10 stanowisk będzie wynosił około
2 miliony złotych/.

Brak określenia w "Programie ..." sposobów zamówienia i dystrybu
cji sprzętu komputerowego, oprogramowania, czyli roli i zadań 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania i Kuratoriów.
Program powinien zawierać ściśle określone zadania ujęte w Harmo
nogramie do 1990 r.
W wykazie zadań /załącznik nr 2/ należy zmienić terminy reali
zacji zadania nr 2 i nr 7.
Termin realizacji zadania nr 2 winien być przesunięty na II kwar
tał 1986 r., a w rubryce 4 dopisać jako współodpowiedzialną za 
realizację K0misję Planowania przy Radzie Ministrów.
Termin realizacji zadania nr 7 powinien wyprzedzać co najmniej
0 trzy miesiące realizację zadania nr 2.
Ponadto w "Programie . winno znaleźć się stwierdzenie zobowią
zujące jednostki organizacyjne podległe Ministerstwu Oświaty
1 Wychowania do złożenia zamówień na sprzęt komputerowy w prze
myśle środków informatyki na rok 1986 i lata następne.



POLSKA RZECZPOSPOLITA LU D O W A  
M I  NI  S T  K R S  T W O  

O Ś W f A T Y  t W Y C H O W A N I A
Warszawa, AI. I Armii Wojska Polskiego 25 

Centrala tek: 29-72-41, 2S-04-6I 
, Telex: 81-35-23 MOW

Obywatel
Janusz Owsiany 

Doradca wicepremiera Zb.Gertycha 
URZAB RA DI MBflSTRbw

Warszawa, dnia 1 9 Q 6 . 0 1 . 2 0  » r.

Nr 0P24-047-4/86

Zgodnie z telefoniczną rozmową, Ministerstwo Oświaty i Wycho
wania przekazuje notatkę dot. mikrokomputerów firmy SINCLAIR w sys
temie oświaty* Projekt program» edukacji informatycznej zakłada 
oparcie wyposażenia szkół na sprzęcie krajowym. Gdyby rozważać 
masowe wyposażanie szkół w mikrokomputery SINCLAIR' a należałoMjy 
przyjąć, ża powinien to być model *Zx-Speotrma +” z dodatkowym wy
posażeniem umożliwiającym pracę w sieci lokalnej ze stacją dysków 
i drukarką. W przypadku przyjęcia takiego rozwiązania niezbędna 
byłyby decyzja w sprawie formy dokonywania zakupów» a także zapew
nienia serwisu technicznego.



dot* mikrokomputerów firny SINCLAIR w systemie oświatowym.

Mikrokomputery Sincleir'a wZx-Spectrum* są obecnie najlicz
niej reprezentowanym typem komputera w kraju. Wiąże się to z ich 
ceną ca granicą« Jak również względną taniością« a przede wssyat- 
kim łatwością dostęp« na rynku krajowym. Są one sprzedawane przez 
kilka firm państwowych i polonijnych eraz przez osohy prywatne* 
Ocenia sięv że liczba ich u prywatnych posiadaczy sięga wielu 
dziesiątek tysięcy« a nawet przekracza 100 tys»sztuk*

Trafiły one również do szkół w ilości dziś szacowanej na 
okeło 2 800 sztuk* Jest więc to sprzęt znany« z szeroko dostęp
nym oprogramowaniem /szczególnie rozrywkowym/ 1 rozwijającym się 
serwisem technicznym. Zdobyto Już doświadczenia wskazują« żo mi
krokomputer ten spełnia w zasadzie podstawowe wymagania, stawiane 
przez resort oświaty komputerowi szkolne®*. Sprzęt ten jest dosyó 
masowo zakupywany przez szkoły« któro jednak przepłacają zakupu
jąc go u pośredników /szczególnie w firmach polonijnyoh/« Poza 
tym zakupowane są na ogół podstawowe zestawy« bądź toż same mi
krokomputery, bez dodatkowego wyposażenia bardzo Istotnego dla 
walorów dydaktycznych sprzętu / interface%y, microdrive'yf dru
karka, staeja dysków elastycznych ltp,/. Wyposażeni« taki# pre
zentowali przedstawiciele firmy SINCLAIR Panowie Jan Tyszka 
i David Parker, na pokazie w dniu 10 grudnia i985r.
w Ministerstwie Oświaty i Wychowania.

Miao, że jest to sprzęt posiadający pewne wady /np. system 
interface' ów dołączanych do jednooki centralnej/ i na zachodzie 
wypierany przez doskonalsze urządzenia, wobee jogo stosunkowo 
niskiej ceny i powszechności może byó z powodzeniom wykorzys
tywany w szkolnictwie. Szczególnie Jego ostatnia worsja *Zx « 
Spectrum +* z dodatkowym wyposażeniem. Jednakie masowe wprowa
dzenie togo mikrokomputera do szkół wymagałoby uwzględnienia 
polskich znaków alfabetycznyeh na klawiaturze i urządzeniach 
zewnętrznych wyjściowych takleh jak np*drukarka. Popularność 
mikrokomputera "Zx-Spectrum" dyktowana jest również dużym ryn
kiem oprogramowania, szczególnie rozrywkowego, choć nie brak 
również ciekawych programów edukaeyjnyeh adresowanych przede 
wszystkim de dzleel*
Notatkę sporządzili
mgr Krzysztof J* Święcicki
główny specjalista w M01W. a

Warszawa dn*1986*0i*lT
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Obywatel
mgr Stanisław Puchała 

Dyrektor Gabinetu Ministra 
w ę » a a h a

V świątka s prowadzonymi pracami nad projektem uchwały Rady Ministrów 
w sprawi# zapewnienia warunków realizacji edukacji informatycznej młodzie
ży, której termin prsedstwionia w Urzędzie Rady Ministrów został przesumię- 
ty na 31 stycznia br..uprzejmie informuję:
1* Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły opinia od wszystkich resortów, o która 

Obywatelka Minister swrósiła się pismem s dnia 5 grudnia 1985r. nr GM2/- 
0150/R/103/85. Mis przedstawił swego stanowiska Urząd Postępu Haukowo- 
Technicznego i Wdrożeń, którego bezpośrednio dotyczg zapisy projektowa
nej uchwały*

2. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oras Minister-Członek Rady Ministrów ds,Młodsie- 
ży wyrazili opinia» ¿a proponowana uchwała powinna dotyczyó programu 
edukacji wa wszystkich formach kształcenia, powołując się na sapis 
w postanowieniu Prezydium Rsądu z dnia 5 listopada 1984r. Ministrowie: 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oras Osłonek Rady Ministrów ds,Młodzieży 
saproponowali przedstawienie wspólnego projektu uchwały prsygotowanego 
prses zespól międzyresortowy. Z propozycją tą trudno się nie zgodzić.
0 ewentualności takiej uprzedsałem na posiedseniu Kierownictwa resortu 
w dniu 30 paśdsieruika 1985r. Prace nad projektem programu edukacji 
w szkołach wyższych były wówczas w MNiSzW w początkowej fasie. Zakończo
no je s końcem grudnia ubiegłego roku. la ww, posiedseniu Kierownictwo 
resortu poleciło mi prsygotowanie projektu uchwały w zakresie dat. 
resortu oświaty i wychowania i przepracowanie programu edukacji infor
matycznej zgodnie se zgłoszonymi uwagami. Jednocześnie Obywatel Minister 
zdeklarował przeprowadzanie rozmowy s wicepremierem w sprawie sorgeniso- 
wania u niego spotkania zainteresowanych ministrów i utworzenia.między
resortowego zespołu koordynującego prsy Komitecie Nauki i Techniki Rady 
Ministrów, /protokół ~ ; ’eń nr ® 1-001-37/2 /. 0 ile ci . ¿słomo,do 
rozmowy i spotferao ie .* '-ie doszło.
Podzielam.pogląd wyrażony w opiniach, ie uchwała Rady Ministrów powinna 
dotyczyó całości systemu edukacji. Ponadto sądsę, ie nie ma ssansy 
forsowania uchwały doi. tylko resortu oświaty.



V związku z ty» proponuję przyjęcie wniosku zainteresowanych ministrów, 
z jednoczesnym poinformowaniem Urzędu Rady Ministrów o -takim wynik« 
uzgodnień międzyresortowych i związaną z tym koniecznością ustalenia no
wego terminu zakończenia prae nad projektem uchwały.

■Q -mgv ¿¿¡tgr.ltrw mgapikt
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Kierownik Urzędu 

Postępu Naukow o-Technicznego 
i Wdrożeń 

Konrad TOTT
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Minister Oświaty 
i Wychowania
Obywatelka
■Joanna Michałowska-Gumcwska

Uprzejmie informuje, że do projektu uchwały Rady Ministrów 
sprawi® zapewnienia warunków realizacji edukacji informaty
ce j młodzieży oraz wdrażania techniki komputerowej do procesów

kształcenia w średni 
v .latach *986-1990,

s z k o  f. ach o go
as2am r.s

v>a ] _ O D V

'tałcacych i zawodowca 
k

zygr.ować z cytowania postanowienia
7/5 ’rezvdi- ■di postanowienie to zapewniało;

creferenctylko na rok-ios1̂
2/

j i

w O 3 uzupełnić narodowy plan społeczno-gospodarczy 
latami 1936-90" j

:o wołać si -, na, _dodatkowo opracowany
załr.cznik Nr 2 do uchwały określający zadania centralnego 
programu badawczo-rozwojowego opracowane zgodnie z wyty
cznymi Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń;

4/ § 7 powinien przyjąć następujące "brzmienie: H§7. Nadzór 
v̂pri r' o 2 i z 3.c q ”■1 ̂ ° t; ̂ 5+flT’ •'"'f v.r̂ s.*4” v 1.
wania”, stosownie d? obowiązujących przepisów w tym zakre-

&
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"ł-rogramu edukacji miormatycznej ..." :
na s.5, pierwszy akapit od. góry, powinien otrzymać 
brzmienie stosowne do proponowanego zapisu § 7 , ponie
waż zarówno koordynowanie realizacji programu jak i 
kontrolowanie jego przebiegu, należy do kompetencji 
i obowiązków ministra oświaty i wychowania ; ewentualny 
zespół międzyresortowy może mieć charakter jedynie 
opiniodawczy i doradczy;
na s. 1 0 , w tabeli należałoby określić w jakim czasie 
zamierza się zrealizować przewidywane zaopatrzenie 
w sprzęt;
na s. 1 1 , warunki stawiane mikrokomputerom powinny być
uzgodnione z producentem krajowym; należał003; także
olcr*0slic STDy" dochodzenia do d o c 01 o wvc ł"1 v z v n ^ l i c z r  vcii
sprzętu;
110. s« 1 2, w drugim ¿kstsici0 od gopv* Hiczlos. z 0 s“t£.wóv/ ,
komputerowych potrzebna na lata 1936-90 /75.CCO sztuk/ 
wydaje sie być zawyżona zarówno z punktu widzenia możli
wość i._produkcyjnych jak i możliwości ich wykorzystania 
w szkolnictwie, przy łącznej liczbie 2500 wyszkolonych 
nauczvci 6li*

na s. 1 3 , ostatni akapit, wymagania dotyczące oprogramowanie 
narzędziowego powinny być uzgodnione z producentem;
s. 1 5 » przewidywanie tak dużej liczby nowych wydawnictw 
dla kształcenia informatycznego powinno być wsparte w 
uchwale Rady Ministrów, zapisem o przydziale papieru 
na ten cel:
s. 16, część Frogramu dotycząca badań i prac rozwojowych 
powinna być znacznie rozszerzoną,, tak aby stanowić mogła 
podstawę do utworzenia* centralnego 'programu badawczo-rozwo-
*1 CTO-

w załączniku Nr 1 do Programu należałoby powtórnie 
przeanalizować "podstawowe koszty programu”, ze względu 
na dużaŁ liczbę systemów1' mikrokomputerowych;



’rogramie należałoby znacznie szerzej omówić:
sprawy związane z organizacją serwisu technicznego 
i serwisu oprogramowania,
włączenie w realizacją programu edukacji informatycznej 
istniejącego zaplecza informatycznego /m. in. zakładów 
elektronicznej techniki obliczeniowej/.
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7 Nauki£ ' 'i Szkolnictwa I1 Szkolnictwa Wyżazego Obywatel
Benon M2SKIEWICZ

Uprzajmlę inflrtuj« Obywatela Ministra* la w związku 
z otrzymanym do wiadomości przy piśmie z dnia 11 stycznia l«86r. 
Nr BP-01722-49/85 projektaa Progra®u rozwoju zastosowań tech
niki komputerowej w procesach kształcenia w szkołach wyższych 
w latach 1985-90 - skierowany« do Ministra Oświaty 1 Wychowania 
Obywatelki Ooanny Michałowskiej Gumowskiej - zajmuję następu
jące stanowisko*
Resort górnictwa 1 energetyki do poruszonego we wskazanym 
piśmie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawia zapewnienia 
warunków edukacji informatycznej młsdzisży oraz wdrażabia tech
niki komputerowej do procesów kształcenia w średnich azkołach 
ogólnokształcących 1 zawodowych w latach 1986-1990 - przedsta
wionego przez Ministra Oświsty 1 Wychowania - uwag nie zgłaszał*
Tym niemniej po otrzymaniu do wftAdomoścl załączonego przy piśmie 
projektu Programu podziela« pogląd Obywatela Ministra* la pro* 
blematyka edukacji w tym zakresie zarówno ałodzlaży szkół śred
nich jak 1 wyższych, powinna być przedmiotso jednej uchwały 
Rady Ministrów* W związku z tym za ałuszny uważam wniosek, aby 
kompetentne zeapoły fachowców z dziadziny Informatyki 1 peda
gogiki przygotowały projekt kompleksowego progreau wdrożenia 
techniki komputerowej w azkołach wezyatkloh szczebli# a ponadto 
harmonogramy resortowe 1 wraźcie szkolne programy nauczania* 
w przypadku azkół średnich uwsżsa* ża wdrażanie techniki kom
puterowej w procesach kształcenie powinno być poprzedzone odpo
wiednia przygotowaniem nauczycieli już precujących jak 1 tych* 
którzy dopiero podejmą pracą w szkolnictwie*
Przy opracowywaniu programów szkolnych nie należy także trakto
wać informatyki jako zasobu mlsdzy przskszanej uczniem z zasto
sowaniem tradycyjnych aetod paaiąciowo-laboratoryjnycH*

U



* 2

Informatykę należy uznać za źródło pobudzania do nowego sposo
bu myślenia w zakresie gromadzenia informacji* konstruowania 
atrufctury informacji oraz wykorzyetania informacji*
Powinno oi« zatem rozważyć» czy zachodzi potrzeba tworzenia 
w szkołach średnich /poza zawodami kształcącymi specjalistów
- informatyków/ nowych przedmiotów typu "podstawy informatyki* 
itp. Wykorzystania komputerów powinno mieć zastosowania * przy 
najmniej w początkowej fazie - do neuczania niektórych przedmio
tów zawodowych« a następnie, w miarę możliwości kadrowych i sp rzę< 
towyeh można będzie rozszerzyć technikę komputerowy do nauczania 
większej liczby przedmiotów* aż do objęcia nię całego procesu 
nauczania*

Do wiadomości:
Minieter Oświaty i Wychowania 
Obywatelka3oanna Michałowska - Gumowska



dla Obywatelki Minister Oświaty i Wychowania

Nawiązując do pisma Obywatelki Minister 
/GM1-008-177/85 z dnia 1986-02-04/ skierowanego do 
Dyrektora Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów 
Zbigniewa Gertycha dotyczącego projektu uchwały Rady 
Ministrów w sprawie zapewnienie warunków realizacji 
edukacji informatycznej .... - Departament Organizacji 
Badań i Informacji Pedagogicznej przedstawia w załączeniu 
projekty pism do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministra - Członka Rady Ministrów ds Młodzieży* 

Stanowią one wyjście naprzeciw postulatom 
dotyczącym opracowania wspólnego projektu Uchwały Rady 
Ministrów, której integralną częścią byłyby programy 
edukacji informatycznej i zastosowań techniki kompute
rowej opracowane przez każdego z trzech Ministrów*

•ngr itOfOP4M



Obywatel
OP24-046-14/86 Pro** dr bab« Benon ̂ śklewicz

Minister Mauki 
1 Szkolnictwa Wyższego

doty czy % projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia 
warunków realizacji programu edukacji informatycznej♦

Bawiąaując do opinii Obywatela Ministra zawartej w piśmie 
BR-01722-49/85 z dnia 11 stycznia br. podzielam pogląd dotyczący 
powołania zespołu międzyresortowego, który przygotuje wspólny 
projekt Uchwały Rady Ministrów dot. całości systemu edukacyjnego, 
którego integralną częścią będą programy opracowane przez 
Ministra lauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Oświaty 1 Wycho
wania oraz Ministra - Członka Rady Ministrów Do Spraw Młodzieży.

Proponuję spotkanie upoważnionych przedstawicieli w/w 
ministrów w dniu 4 marca br. o godz. 10°° w pok. 286 w gmachu 
Ministerstwa Oświaty 1 Wychowania celem ostatecznego uzgodnienia 
tekstu projektu wspomnianej wyżsj Uchwały Redy Ministrów.

Ministerstwo Oświaty i Wychowania będzie reprezentował 
Zbigniew Rogowski -> wicedyrektor Departamentu Organizacji Badań 
i Informacji Pedagogicznej.



Obywatel
0P24-046-15/86 Aleksander Kmáámndd

Minister - Cáemele Rady Ministré* 
fio Spraw Młodzieży

dotyczy *projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawi« zapewnienia 
warttnk<5w realinacji p r o g r a m a  edukacji informatyczne3*

Nawiązując do u w a g  zgłoszonych przez Obywatela Ministra 
w piśmie BM-51/86 z dnia 6 stycznia br* podzielam pogląd o ko
nieczności przedłożenia Badzie Ministrów projektu Uchwały* której 
integralną częścią będą programy opracowane przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Oświaty i Wychowania oraz 
Ministra - Członka Sady Ministrów Do Spraw Młodzieży«
Ponieważ przygotowanie projektu Uchwały Rady Ministrów jest nie
zwykle pilne proponuję spotkanie upoważnionych przedstawicieli 
w/w ministrów w dniu 4 marca tor* o godz» f0°° w pok* 286 w gmachu 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania celem ostatecznego uzgodnienia 
tekstu projektu wspomnianej wyżej Uchwały*

Ministerstwo Oświaty i Wychowania będzie reprezentował 
Zbigniew Rogowski - wicedyrektor Departamentu Organizacji Badań 
1 Informacji Pedagogicznej*



Towarzysz 
Zbigniew SZAŁAJDA
Wiceprezes Rady Ministrów
w miejscu

Zgodnie z rozmową Towarzysza Premiera z Towarzyszką 
Wiesławą Król przedstawiam informację na temat przebiegu 
prac przygotowawczych do wprowadzenia do systemu szkolnego 
kształcenia informatycznego wraz z opracowanym w resorcie 
programem. Dotychczasowy przebieg prac wskazuje na konieczność 
skuteczniejszej koordynacji działań zainteresowanych resortów
i przyspieszenia decyzji w sprawieh, które warunkują dalsze 
działania w tym zakresie.

Uprzejmie proszą Towarzysza Premiera o zainicjowanie 
spotkania z udziałem zainteresowanych resortów.



Warszawa, 1986-02-08

I n f o r m a c j a
opracach przygotowawczych do wdrożeniamedukacji informatycznej 
w systemie szkolnym ŵ  latach l986-1990

Podjęta w.dnia 27 czerwca 1983 r. uchwała nr 77/83 
Rady Ministrów w sprawie elektron!zacji gospodarki narodowej 
do 1990 r. stworzyła warunki dla promocji rozwoju elektroniki 
w naszym kraju. W zakresie edukacji sygnélizuje ona jedynie 
problem wykształcenia .niezbędnej liczby zawodowych informatyków 
i kadr dla przemysłu elektronicznego /str. 28 programu elektroni- 
zacji stanowiącego załącznik do uchwały/. Dopiero postanowienie 
nr 57/84 Prezydium Rządu z dnia 5 listopada 1984 r. w sprawie 
zapewnienia realizacji wyżej wspomnianej uchwały uzupełniło ją 
formułując w p-kcie 12 zadanie opracowania w terminée do 30 
września 1985 r. przez Ministrów Oświaty i Wychowania oraz Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Ministrem Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego oraz ministrami i kierownikami urzędów 
centralnych nadzorującymi szkoły średnie i wyższe programu pow
szechnej edukacji w zakresie wiedzy informatycznej oraz programu 
wdrażania i zastosowania techniki komputerowej w procesach kształ
cenia w latach 1986-1990.

W dniu 9 listopada 1984 r. na posiedzeniu Kierownictwa 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania podjęto decyzje bezpośrednio 
związane z realizacją zadań wynikających z postanowienia nr 57/84 
Prezydium Rządu. Zalecono:
- powołanie*"Zespołu doradczego Ministra Oświaty i Wychowania 
dś.informatyki *;

- opracowanie nowego program« nauczania przedmiotu 
"elementy informatyki";

- utworzenie w Instytucie Badań Pedagogicznych - Pracowni 
Szkolnych Zastosowań Informatyki;

- włączenie do planu badań na lata 1986-1990 problemów 
wykorzystania mikrokomputerów w procesie dydaktycznym;

- stworzenie warunków umożliwiających specjalistom polskim 
poznanie osiągnięć przodujących krajów w wykorzystaniu tec 
komputerowej w procesie kształcenia.



Zarządzeniem nr 2/85 Ministra Oświaty i Wychowania 
z dnia 21 stycznia 1985 r. powołany został "ftespół Doradczy 
ds. Informatyki", w skład Zespołu weszli przedstawiciele 
placówek naukowych, przemysłu, nauczycieli, administracji oświa
towej. Przewodniczącym Zespołu został doc.dr hab. Jan Madey - 
dyrektor insjytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego•
W lipcu 1985 r. zatwierdzony został opracowany na zlecenie 
Instytutu Programów Szkolnych przez Polskie Towarzystwo Infor
matyczne program preddmiotu 8 elementy informatyki", ktj5ry będzie 
obowiązywał dd roku szkolnego 1986/87.

Prace przygotowawcze do opracowania kompleksowego pro
gramu edukacji informatycznej prowadzone były przy udziale 
Zespołu doradczego i Zainteresowanych środowisk naukowych*.
W ich toku wypracowano podstawowe przesłanki programu. Szczegól
nie przydatne w przygotowaniu przez Ministerstwo Oświaty i Wycho
wania programu były opracowania studyjne Pclskiego Towarzystwa 
Informatycznego, Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów 
Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie 
i Instytutu Badań Pedagogicznych. Z końcem września 1984 r. 
projekt programu edukacji w zakresie wiedzy informatycznej 
oraz wdrażania i zastosowania techniki komputerowej w procesach 
kształcenia w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych 
w latach 1986—1990 został opracowany, a 30 października 1985r. 
akceptowany przez kierownictwo resortu. Charakterystyka programu 
oraz jego pełen tekst stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 
informacji*

W związku z dokonywanym podzia&em byłego Ministesstwa 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nie podjęto wspólnych 
prac nad programem. Odpowiedni zespół przygotowujący program 
edukacji informatycznej w szkołach wyższych rozpoczął pracę 
20 Września 1985 r.

Zgodnie z decyzjami kierownictwa resprtu z dnia 30 paź
dziernika wprowadzone zostały odpowiednie korekty w projekcie 
programu i opracowany został projekt uchwały Ra$y Ministrów 
w sprawie zapewnienia warunków realizacji edukacji informatycz
nej młodzieży oraz wdrażania techniki kompterowej do procesów 
kształcenia w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowy7 
w latach 1986-1990. Projekt uchwały został skierowany do uzgo 
nień międzyresortowych przy piśmie Ministra Oświaty i Wychów
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z dnia 5 grudnia 1985 r. Uzgodnienia te nie zostały zakończone 
w przewidywanym terminie; między Innymi nie wpłynęła opinia 
Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego przy Sadzie Ministrów 
oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i wdrożeń.

Spośród zgłoszonych uwag najistotniejsza jest opinia 
przedstawiona przez Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Komi- " 
sji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkol- i 
nictwa wyższego oraz Ministra - Członka Rady Ministrów ds. 
Młodzieży, że proponowana achwała powinna dotyczyć całości sys
temu edukacyjnego. Minister Oświaty i Wychowania uznając zasad
ność wyrażonej opinii przyjął propozycję wspólnego przygotowa
nia projektu uchwiły. Wprawdzie Minister Finansów zgłosił wątpli
wość czy w ogóle zachodzi konieczność podejmowania projektowanej •uchwały w świetle obowiązującej uchwały nr 77/83 w sprawie 
elektronizacji gospodarki narodowej, to jednak resort oświaty 
i wychowania prezentuje Btanowisko, iż powszechna edukacja infor
matyczna będzie decydującym czynnikiem unowocześnienia gospo
darki i należy nadać jej właściwą rangę. Dostrzeżono to w kra
jach socjalistycznych; w Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i w Ludowej Republice Bułgarii zostały podjęte 
w tej sprawie specjalne uchwały par$yjno-rządowe.

Podstawowe warunki realizacji programu edukacji informa
tycznej to w kolejności, wg ich rangi: przygotowanie nauczycieli, 
zapewnienie oprogramowania dydaktycznego i sprzętu komputerowego 
oraz niezbędnej obudowy w podręczniki, czasopisma i pomoce 
metodyczne. Przygotowanie nauczycieli oraz komputerowych progra
mów dydaktycznych łączy się ściśle z rodzajem sprzętu, w który 
będą wyposażane szkoły.

W czerwcu 1985 r. Urząd Postępu Naukowo-Technicznego 
i Wdrożeń wystąpił z inicjatywą włączenia do listy zamówień 
rządowych na lata 1986-1990 w zakresie zadań rozwoju nauki 
i techniki zadania: "opracowania, wdrożenia do produkcji i zorga
nizowania kompleksowych dostaw specjalistycznych systemów 
mikrokomputerowych wraz z oprogramowaniem użytkowym dla edukacji 
informatycznej i nauczania w wybranych przedmiotach w szkolni
ctwie średnim ogólnpn i zawodowym, a także wykorzystania w 
nictwie wyższym kształcącym nauczycieli, łącznie z 
niem i realizacją szkolenia nauczycieli - użytkowników /w tym



wydawnictwo materiałów szkoleniowych, użytkowanie sprzętu 
i oprogramowania/ oraz serwisu technicznego tych systemów 
u użytkowników??. Jedyną ofertę na realizację tego zamówienia 
złożyły Zakłady Elektroniczne ELWRO we Wrocławiu.

Ministerstwo Oświaty i Wychowania uczestnicząc od początku 
w prowadzonych uzgodnieniach określiło wymogi jakim powinien 
odpowiadać sprzęt informatyczny kierowany do szkół. Wymagania 
ilościowe i jakościowe resortu zostały przyjęte przez ZE ELWRO.

Aktualnie produkowany przez Zakłady MERA-ELZAB mikro
komputer MERITUM nie spełnia wymogów określonych dla mikrokom
putera szkolnego, przede \*szystkim ze względu na brak grafiki.
W styczniu br. Zrzeszenie MERA zaprezentowało w MOiW zestaw 
mikrokomputerów pracujących w sieci lokalnej z prototypowym pro
cesorem graficznym na jednym stanowisku. Prezentowana sieć mikro
komputerowa spełniałaby wymogi sprzętu dla szkół pod warunkiem ■ 
wyposażenia w procesory graficzne wszystkich atanowisk. 
Przewidywana w br. produkcja MERITOM w kooperacji MERA-ELZAB 
i ZE ELWRO nie przewiduje stanowisk graficznych i wg uzyskanych 
informacji wyniesie ok. 2 tys. sztuk.

Dla zapewnienia niezbędnych środków na przygotowanie 
.oprogramowania dydaktycznego i podjęcie prac badawczych nad 
wykorzystaniem komputerów w szkole Minister Oświaty i Wychowania 
przedstawił Ministrowi - Kierownikowi Urzędu Postępu Naukowo- 
Technicznego i Wdrożeń we wrześniu 1985 r. założenia programu 
badawczego na lata 1986-1990 pn. "Rozwój metodyki wykorzystania 
informatyki w procesach kształcenia w szkolnictwie ogólnokształ
cącym i zawodowym oraz przygotowanie i wdrażanie oprogramowania 
dydaktycznego", z wnioskiem o włączenie tego programu do projekto 
wanego zamówienia rządowego lub ustanowienie samodzielnego cen
tralnego programu badawczo-rozwojowego. Minister - Kierownik 
UPNTiW wyraził opinię -o celowości włączenia tego programu do 
zamówienia rządowego. Zakłady Elektroniczne BLWRO, jako generalny 
wykonawca projektowanego zamówienia rządowego, również aprobują 
tą propozycję. Ministerstwo zebrało oferty środowisk nakkowych 
zainteresowanych udziałem w projektowanym programie badawczym. 
Brak decyzji w sprawie zamówienia rządowego i połączonego z nim/" 
programu badawczego, a w szczególności brak chociażby wstępnegc/ ^
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potwierdzenia środków finansowych uniemożliwia zawarcie umów 
i rozpoczęcie prac. Prowadzone jest dokształcanie nauczycieli 
przez Instytut Kształeebia Nauczycieli /studium informatyki/, 
.niektóre oddział/ doskonalenia nauczycieli, a także przez'orga
nizatorów spoza oświaty. Te ostatnie w większości wypadków 
nie spełniają oczekiwań i wymogów stawianych przed systemem 
kształcenia nauczycieli, głównie ze względu na brak aspektów 
pedagogicznych użycia komputera w systemie szkolnym.

Poszerzenie zakresu dokształcania jest ograniczone skrom
ną ilością posiadanego sprzętu. Realizacja przygotowanej kon
cepcji obejmującej różne formy szkolenia, wymaga zakupienia 
w najbliższym czasie odpowiednich ilości sprzętu komputerowego. 
Przy obecnych możliwościach zakupu sprzętu MOiW zamierza doko
nać zakupu mikrokompfcerów "By SPECTRUM+" z urządzeniami towa
rzyszącymi, w ilości umożliwiającej utworzenie w każdym woje
wództwie pracowni dla szkolenia nauczycieli. Pracownie te będą 
w większości zlokalizowane w szkołach, tak aby ze sprzętu korzy
stała również młodzież. Za dokonaniem takich zakupów "interwen
cyjnych" opowiedziało się Prezydium Zespołu Doradczego Ministra 
Oświaty i Wychowania ds. informatyki. Zakupu dokonano by w jednej 
z firm polonijnych. Zakupy te powinny być dokonane w najbliższym 
czasie, w celu zintensyfikowania dokształcania nauczycieli 
w okresie wakacji letnich.
Poszerzenie sieci studiów podyplomowych dla nauczycieli jest 
planowane na wyższych uczelniach od nowego roku akademickiego, 
po uzupełnieniu wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Aktualna sytuacja charakteryzuje się tym, że inicjatywy 
i konkretne działania szkół oraz nauczycieli-entUzjastów wyprze
dzają prace podejmowane na szczeblu centralnym. Powszechne jest 
oczekiwanie mdodzieży szkolnej na jak najszybsze wyposażenie 
szkół w kikrokomputery. Inicjatyw tych Ministerstwo nie zamierza 
ograniczać, a jedynie je ukierunkowuje, by nie '¿dopuścić do zbyt
niego zróżnicowania kupowanego przez szkoły sprzętu oraz nie
prawidłowego - z pedagogicznego punktu widzenia - wykorzystywania 
komputerów w procesie kształcenia. Liczbę mikrokomputerów zaku
pionych przez szkoły i kuratoria, ufundowanych przez komitet? 
rodzicielskie i zakłady pracy szacuje się obecnie na ponad
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3 tys. sztuk, głównie w szkołach ąmwodowych. Zdecydowaną większość
stanowią mikrokomputery- HZx SPECTROM"..

Wnioski;
1. Dotychczasowy przebieg prac wskazuje na konieczność skoordy

nowania działań zainteresowanych resortów. Szczególnie pilną 
sprawą jest przedstawienie wspólnego programu kształcenia 
informatycznego w całym systemie edukacyjnym. Propofauje się 
powołanie woboczego zespołu, w którego skład powinni wejść 
przedstawiciele ministrów: Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Oświaty.i Wychowania, Kierownika 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Członka Rajty 
Ministrów ds. Młodzieży. Zadaniem zespołu będzie zredagowanie 
w terminie 3 tygodni programu powszechnej edukacji informa
tycznej, w oparciu o programy, które zostały już przygotowane 
w poszczególnych resortach.

2. Wprowadzona do planu pracy Rządu na wniosek Ministra Oświaty 
i wychowania uchwała Rady Ministrów w sprawie zapewnienia 
warunków realizacji programu edukacji informatycznej powinna 
dotyczyć całego systemu edukacyjnego. ¡Jej projekt powinien 
być przedstawiony Radzie Ministrów przez ministrów: Oświaty 
i Wychowania, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członka Rady 
Ministrów ds. Młodzieży. Odpowiedni projekt powinien w termi
nie 3 tygodni przygotować zespół, o któyym mowa w punkcie 1.

3. Program powszechnej edukacji informatycznej przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów powinien mieć charakter programu rządowego. 
Uzasadnia to zapisanie go jako zadania w NPSG na lata 1986- 
1990, a także ujęcie odpowiednich zadań i środków w kolejnych 
centralnych planach rocznych. Kompletne dostawy sprzętu dla 
szkół powinny być objęte zamówieniami rządowymi w CPR, co 
zapewni generalnemu wykonawcy ZE ELWRO niezbędne materiały,
a także wyroby przemysłu elektronicznego umożliwiające komple
towanie dostaw /np. monitory, drukarki/.

4. Niezbędne jest przyspieszenie decyzji w sprawie zamówienia 
rządowego w zakresie rozwoju nauki i techniki na przygot« 
nie i wdrożenie produkcji mikrokomputerów szkolnych oraz 
w sprawie programu badawczo-rozwojowego dot. metodyki
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komputerów w kształceniu i przygotowania oraz wdrożenia 
oprogramowania dydaktycznego, jako części zamówienia rządo
wego lub samodzielnego centralnego programu badawczo-rozwo
jowego.

5. Dla zintensyfikowania przygotowania czynnych zawodowo i przy
szłych nauczycieli9 Minister Oświaty i Wychowania dokona 
zakupów niezbędnej ilości sprzętu komputerowego, ze środków 
przewidywanych na teen cel w budżecie centralnym. Konieczne 
jest zintensyfikowanie działań przez Miivistra Nauki i. Szkol
nictwa Wyższego zmierzających do zapewnienia warunków przygo
towywania studentów na kierunkach nauczycielskich do posługi
wania się komputerem jako środkiem dydaktycznym.

6. Zgodnie ze swą koordynacyjną rolą w zakresie rczwoju infor
matyki w kraju Minister - Kierownik UFHTiW powinien zapewnić 
podjęcie pnąc nad określeniem zasad wytwarzania i upowszech
niania masowo dostępnych programów mikrokomptifeewwyych w kraju.

7. Proponuje się rozważenie możliwości dokonania zakupów dewizo
wych pojedyiiczych zestawów sprzętu komputerowego i kompletów 
oprogramowania dydaktycznego stosowanego w szkołach innych 
krajów socjalistycznych, a także angielskich i francuskich. - 
Analiza stosowanych w tych krajach progaamóv? dydaktycznych 
stanowić będlie źródło inspiracji i materiał porównawczy 
przygotowywania programów dydaktycznych dla polskich sztfół. 
Resort Oświaty i Wychowania nie posiada środków dewizowych 
pozwalających na dokonanie takich zakupów.

Opracowali:
Z .Rdtgwski
K. Święcicki
Departament Organizacji Badalii Informacji Pedagogicznej



Załącznik n r 1

Charakterystyka programu edukacji informatycznej w systemie 
szkolnym w latach 1986-1990

Program obejmuje wszystkie podstawowe sprawy związane 
z kształceniem informatycznym: przygotowanie nauczycieli, 
zapewnienie oprogramowania edukacyjnego i dostosowanego do 
potrzeb szkół sprzętu informatycznego, a także badania naukowe 
i prace rozwojowe dotyczące treści, tego kształcenia i jego 
metodyki oraz podręczniki i wydawnictwa dla uczniów i nauczy
cieli, uwzględniając istniejące w kraju ograniczenia i uwarun
kowania.

W programie przyj:ęto założenie, że lata 1986-1987 będą 
stanowiły okres przejściowy - przygotowawczy do podjęcia maso
wego wprowadzania sprzętu informatycznego do szkół. Okres ten 
jest potrzebny tak przemysłowi na przygotowanie i uruchomienie 
produkcji sprzętu, jak i oświacie na przygotowanie nauczycieli 
i szkół do przyjęcia, a następnie właściwego wykorzystania tego 
sprzętu. Przyjęto, że powszechną edukacją informatyczną młodzie
ży, stanowiącą element jej ogólnego wykształcenia, oprzeć nalejy 
na sprzęcie wyprodukowanym w kraju.

Określono jednocześnie następujące minimum wymagań, 
które musi spełniać polski mikrokomputer szkolny:
- pamięć wewnętrzna nie śmiej niż 64 kB /kilobajty/,
- pamięć zewnętrzna na dyskach elastycznych,
- monitor ekranowy z grafiką,
- klawiatura odpowiadająca polskim normom i polski alfabet 
na wszystkich urządzeniach wyjściowych,

- możliwość podłączenia drukarki,
- możliwość przyłączenia magnetofonu,
- struktura otwarta umożliwiająca dalszą rozbudową konfiguracji, 

łączenie z innymi urządzeniami peryferyjnymi, przyłączanie
do sieci komputerowej.
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Oprogramowanie narzędziowe /systemowe/, zapewniane bezpośred
nio przez producenta, powinno obejmować:
- języki LOGO, BASIC, PASCAL,
- programy i procedury: obsługi urządzeń peryferyjnych, 
graficzne, operwwania dźwiękiem, edycji tekstów,

- dyskowy system operacyjny /typu CP/M/.
Głównym celem kształcenia informatycznego w nauczaniu 

szkolnym będzie rozwijanie aktywności intelektualnej uczniów 
oraz nabycie umiejętności posługiwania się komputerem jako 
nowoczesnym narzędziem pracy, przez poznanie jego różnorodnych 
zastosowań. W szkolnictwie zawodowym zastosowania te powinny 
być wiązane z profilem kształcenia danej szkoły. Kształcenie 
to będzie obejmować nie tylko nauczanie przedmiotu "elementy 
informatyki", ale także informatyzację nauczania w realizacji 
treści kształcenia poszczególnych przedmiotów szkolnych.
Dla realizacji zakładanych celów kształcenia niezbędne jest 
zapewnienie możliwości bezpośredniej pracy uczniów na sprzęcie 
komputerowym.

Warunkiem prawidłowej eaalizacji kształcenia informatycz
nego jest odpowiednie przygotowanie już czynnych zawodowo, jak 
i przyszłych nauczycieli. Zakłada się podjęcie masowego dokształ
cania nauczycieli poprzez różne formy, zapewniając umiejętność 
posługiwania się mikrokomputerem jako środkiem dydaktycznym, 
którego organizatorami będą oddziały doskonalenia nauczycieli. 
Jeszcze w bieżącym roku zostanie zakupiony centralnie sprzęt 
do tego celu. Trudniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiedniej 
liczby wykładowców. Dokształcanie nauczycieli ma charakter 
zróżnicowany, od szkolenia lub kursu krótkoterminowego do studium 
metodycznego uwzględniającego informatyzację kształcenia w danym 
przedmiocie szkolnym. Uruchamiane studia podyplomowe na wyższych 
uczelniach oraz studium informatyki Instytutu Kształcenia Nauczy
cieli mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do: 1/ nauczania 
przedmiotu "elementy informatyki", 2/ spełniania roli instruktorów 
na kursach krótkoterminowych i w zespołach nauczycielskich 
w szkołach, 3/ opracowywania własnych programów edukacyjnych lub 
ich scenariuszy.
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Zadaniem Ministra Mauki i Szkolnictwa Wyższego jest 
wprowadzenie takich zmian w programach studiów i zapewnienia 
wyposażenia uczelni, aby każdy absolwent kierunku nauczyciel
skiego od roku 1988 był przygotowany do posługiwania się 
komputerera jako środkiem dydaktycznym.

Przygotowanie oprogramowania dydaktycznego będzie powią
zane z wypracowywaniem metodyki jego wykorzystania w procesie 
nauczania. Program zakłada przygotowanie programów dydaktycz
nych dla wybranych przedmiotów i typów szkół, jak również wy korzy-przenoszeniestanie dorobku innych krajów i bezpośrednie najlepszych programów 
do polskich szkół.

Przewiduje się prowadzenie konkursu na scenariusze pro
gramów edukacyjnych. Najlepsze z nich, z przygotowanym przez 
pedagoga opisem metodycznym, będą zlecane do opracowania zawo
dowym informatykom.

Wyposażenie szkół w sprzęt będzie następowało sukcesyw
nie, w miarę dostaw przemysłu, z uwzględnieniem stanu przygoto
wania nauczycieli danej szkoły do jego wykorzystania.

Program przewiduje uruchomienie prac badawczych i roz
wojowych pn. "Rozwój metodyki wykorzystania informatyki w pro
cesach kształcenia w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym 
oraz przygotowanie i wdrażanie oprogramowania dydaktycznego".
W ramach tych prac planuje się między innymi: opracowanie metod 
i kryteriów oceny programów dydaktycznych i badania ich pedago
gicznej efektywności, przygotowanie wytycznych metodycznych 
i organizacyjnych stosowania metod i narzędzi informatyki 
w nauczani*, badania ich wpływu na organizację i wyniki procesu 
kształcenia, badtfnia wpływu nowych technik kształcenia na rozwój 
osobowości ucznia.

Sformułowane zostały propozycje wydawnicze obejmujące 
podręczniki "elementów informatyki” dla ucznia i dla nauczyciela, 
podręczniki języków programowania, poradbiki metodyczne stoso
wania komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów, materiały do 
samokształcenia nauczycieli, a także czasopisma - ogólnie dostęp
nego dla młodzieży i pedagogicznego typu "informatyka w szkole"



Realizacja programu wymaga zapewnienia odpowiednich 
środków finansowych i współdziałania wielu resortów. Koszty rea
lizacji programu zostały oszacowane na ok. 51 mld zł. Zapropono
wano także powołanie przy Komitecie Nauki i Techniki Rady Mini
strów międzyresortowego zespołu koordynującego, w skład którego 
wchodziliby pełnomocnicy zainteresowanych ministrów.



Załęcznik nr.2

MINISTERSTWO OŚWIATY I WYCHOWANIA 
Departament Organizacji Badań i Informacji Pedagogicznej

P r o g r a m
edukacji w zakresie wiedzy informatycznej oraz wdrażania 
i zastosowania techniki komputerowej w orocesach kształcenia 
w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych 
w latach 1986 - 1990

Akceptowany 
przez Kierownictwo 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
w dniu 30 października 1985 r.

Warszawa. 1985



Postąp naukowy i techniczny w dziedzinie mikroelektro
niki sprawił, że dokonuje się obecnie nowa rewolucja techniczna, 
w której tempo i zakres zachodzących zmian przerasta wszystkie 
dotychczasowe przemiany współczesnej cywilizacji. Techniki 
mikroprocesorowe, a zwłaszcza-nowoczesny sprzęt komputerowy, 
wkraczają coraz szybciej w koleine dziedziny ludzkiej aktywności

Zachodzące zmiany nie ograniczają się do sfery produkcji 
i proces<Vtechnologicznych, ich automatyzacji i robotyzacji. 
Najnowsze osiągnięcia technik informacyjnych opanowują także 
sferę usług społecznych, wywierając tym samym wpływ na formy 
organizacji życia społecznego.
Przygotowanie społeczeństwa do zachodzących zmian, tak aby 
mogło ono sprostać wymogom stawianym przez techniczne środo
wisko życia i pracy w początkach XXI wieku, wymaga podjęcia 
już obecnie powszechnej edukacji informatycznej.

Uczące się dziś młode pokolenie powinno być przygoto
wywane do zachodzących już zmian, które w naszym kraju dopiero 
zaczynają się pojawiać. Szkoła, której podstawowym celem 
jest przygotowanie młodego człowieka do dalszego życia 
w społeczeństwie, musi - szybciej niż kiedykolwiek - podjąć 
to zadanie.

Celem programu jest przygotowanie warunków umożliwia
jących opanowanie przez t^zącą się młodzież metod i narzędzi 
współczesnej informatyki w stopniu pozwalającym na traktowanie 
urządzeń technicznych opartych ha technice cyfrowejt jako 

zwykłych narzędzi pracy i udogodnień w codziennym życiu. 
Upowszechnienie wiedzy o metodach i środkach informatyki 
powinno prowadzić do zrozumienia świata nowoczesnej techniki, 
umożliwiać posługiwanie się jej wytworami bez kompleksów, 
z pełną świadomością zarówno ich możliwości, jak i ograniczeń.

Wprowadzenie komputerów do szkół, wykorzystywanie ich 
jako narzędzi dydaktycznych i związana z tym modernizacja 
metod nauczania pozwoli na osiągnięcie lepszych, a prawdopodobni 
i nowych efektów kształcenia i wychowania.
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W szkołach i placówkach oświatowych istnieje obecnie 
naturalne zapotrzebowanie na nowoczesne środki informatyki, 
czyli odpowiednio oprogramowane i wyposażone w urządzenia 
peryferyjne mikrokomputery. Potrzeby te są zgłaszane zarówno 
przez nauczycieli, jak i przez uczniów, co stwarza sytuację 
wyjątkowo sprzyjającą wprowadzeniu tej innowacji.

Ogólne założenia programu_
Opracowanie programu poprzedziły prace przygotowawc-ze, 

analizy i oceny dokonywane z udziałem zainteresowanych 
środowisk naukowych. W przygotowywaniu programu wykorzystano 
w szczególności opracowania: Polskiego Towarzvstwa Informa
tycznego, międzyuczelnianego zespołu utworzonego Drzez Centralny 
Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
oraz Instytutu Badań Pedagogicznych.

W trakcie prowadzonych prac przygotowawczych dokonano 
wnikliwych ocen aktualnego stanu w zakresie nauczania informa
tyki, nabywanej w szkołach i uczelniach wiedzy i umiejętności 
stosowania metod i narzędzi współczesnej informatyki. Wskazano 
na podstawowe Uwarunkowania pomyślnej realizacji programu 
edukacji informatycznej.

Kształcenie informatyczne młodzieży powinno bvć ukierun
kowane na poznanie praktycznych zastosowali komputerów w różnych 
dziedzinach. Sprzyjać temu będzie ich wykorzystywanie w procesie 
dydaktycznym, na lekcjach różnych przedmiotów, a także w kołach 
zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol
nych. Niezbędne jest zapewnienie uczniom możliwości bezpośredniej 
pracy z komputerem} zapewnienie odpowiedniego ODrogramowania 
dydaktycznego oraz właściwie przygotowanych nauczycieli.
Nie można prawidłowo rozwijać wiedzy informatycznej młodzieży 
bez dostępu do komputerów.

Przyjmuje się w programie zasadę poprzedzenia masowego 
wprowadzania kształcenia informatycznego do szkół-okresem 
przejściowym w latach 1986-1987. Okres ten jest potrzebny nie 
tylko dla przygotowania i uruchomienia produkcji SDrzętu infor
matycznego dla szkół, ale przede wszystkim dla przygotowania 
systemu oświatowego do podjęcia edukacji informatycznej
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w szerokiej skali.
W okresie tym byłyby gromadzone doświadczenia 

w wytypowanych szkołach, posiadających właściwe wyposażone 
pracownie oraz przygotowanych_nauczycielif którzy byliby 
współtwórcami metod nauczania, współpracując z uczelniami 
wyższymi i innymi ośrodkami naukowymi. Zakłada się podjęcie 
programu badawczego, którego celem będzie wypracowanie metodyki 
wykorzystania informatyki w procesach kształcenia oraz 
przygotowanie oprogramowania dydaktycznego dla wybranych 
grup przedmiotów i typów szkół-» Równocześnie uruchomiony zo
stanie system przygotowywania informatycznego nauczycieli 
oraz będą podjęte prace nad przygotowaniem podręczników, pomocy 
naukowych i materiałów metodycznych,

W prograihie prac przygotowawczych zakłada się. 
udział resortów i urzędów centralnych, które - zgodnie ze 
znowelizowaną w 1984 r . ustawą o roawoju systemu oświaty i wy
chowania i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie współdziała
nia międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego /Dz.U. 
z 1984 r. nr 49, poz.253 i z 1985 r. nr 43, poz. 205/.- 
zobowiązane są do uczestnictwa w określaniu programów nauczania 
i zapewnianiu środków i warunków ich realizacji w zakresie 
specjalistycznych przedmiotów nauczania, w zawodach podstawowych 
dla reprezentowanych przez nie branż. Jest to niezbędne, 
bowiem dla wielu zawodów i specjalności kształcenia zawodowego 
konieczne będą nie tylko modyfikacje treści kształcenia specja
listycznego, ale odrębne rozwiązania w zakresie wyposażenia 
w sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie, a także w przygoto
wywaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Program edukacji informatycznej powinien stanowić 
podstawę szerszego rozwinięcia wiedzy i umiejętności młodzieży 
w zakresie technik mikroprocesorowych.
Coraz szersze stosowanie mikroprocesorów w nieomal wszystkich 
już dziedzinach życia wręcz wymusza wprowadzenie odpowiednich 
treści do programów kształcenia. W szkolnictwie zawodowym 
jest to zagadnienie o pierwszorzędnym znaczeniu, gdyż rzutuje 
bezpośrednio na jakość kadr, które podejmują pracę w 
narodowej.
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Jednym z istotnych warunków powodzenia w realizacji 
programu jest zapewnienie szkołom sprzętu komputerowego 
odpowiedniej jakości, jego rytmiczne /sukcesywnie zwiększane/ 
dostawy oraz sprawny serwis'techniczny. Wyposażenie szkół 
w sprzęt komputerowy, wymaga uruchomienia masowej jego 
produkcji przez przemysł krajowy. Produkowany sprzęt musi speł
niać wymogi określone wstępnie w niniejszym programie.
Z upływem lat wymogi te powinny się zwiększać.

Projektując zadania programu przyjęto założenie, 
że możliwe będzie wykorzystanie doświadczeń i dorobku 
innych krajów. Przewiduje się rozwinięcie współpracy z krajami 
socjalistycznymi oraz studia i analizy dorobku krajów 
zachodnich, najbardziej zaawansowanych w tym zakresie. Wymagać 
to będzie wydatkowania pewnych środków dewizowych na zakup 
egzemplarzy różnego typu sprzętu i stosowanego w tych krajach 
oprogramowania edukacyjnego, a także zwiększenia liczby 
kontaktów międzynarodowych: wyjazdów studyjnych,.udziału w kon
ferencjach i sympozjach naukowych.

W okresie przejściowym, w latach 1986-1987, zostaną 
stworzone zaledwie warunki wyjściowe do sukcesywnego wprowa
dzania nauczania, informatyki i stosowania komputerów w kształ
ceniu.. Przyjmuje się zasadę, że będzie to następowało w tych 
szkołach, które będą posiadały odpowiednio przygotowaną kadrę 
i będą wyposażone w sprzęt zapewniający możliwość bezpośredniej 
pracy uczniów z komputerem.
W pierwszej kolejności warunki te będą tworzone w szkołach 
ponadpodstawowych.

Prace rozpoczęte w okresie przejściowym będą kontynu
owane do 1990 roku oraz w latach następnych. Zakres tych 
prac, konkretne zadania ujęto w następującej kolejności:
1. Cele, treści i formy kształcenia informatycznego
2. Przygotowanie nauczycieli
3. Sprzęt i oprogramowanie
4. Wydawnictwa
5. Badania i prace rozwojowe.
Wstępny szacunek nakładów na realizację zadali programu i zesta
wienie niezbędnych poczynań organizacyjnych dla podjęcia jego



realizacji przedstawiono w załącznikach.
Dla koordynacji i kontroli przebiegu realizacji 

programu proponuje się powołanie międzyresortowego zespołu 
koordynującego, w którego skład weszliby pełnomocnicy ministrów: 
hutnictwa i przemysłu maszynowego, nauki i szkolnictwa wyższego, 
oświaty i wychowania oraz ministra - członka Rady Ministrów 
ds. Młodzieży i ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo- 
Technicznego i Wdrożeń.

1. Cele, treści i formy kształcenia informatycznego_

Kształcenie informatyczne nauczaniu szkolnym obejmuje 
informatyzację nauczania oraz nauczanie elementów informatyki. 
Informatyzacja nauczania w odniesieniu do realizacji treści 
kształcenia i wychowania poszczególnych przedmiotów obejmuje:
- wiązanie pewnych pojęć lub treści informatycznych z treściami 
kształcenia danego przedmiotu,

- wykorzystywanie pewnych pojęć lub opisów informatycznych jako 
środków do realizacji treści kształcenia danego przedmiotu,

- stosowanie techniki komputerowej jako środka dydaktycznego 
wspomagającego nauczanie danego przedmiotu.

Kształcenie informatyczne powinno być oparte na 
starannie opracowanej koncepcji dydaktycznej, w której jednym 
z elementów realizacyjnych jest mikrokomputer.

Cele tego kształcenia muszą być zgodne z ogólnymi 
celami kształcenia i wychowania. Do tych ogólnych celów w polskim 
systemie szkolnym włączyć należy kształtowanie szeroko rozu
mianej kultury informatycznej, wyrażającej się m.in.: w umie
jętności stosowania komputerów jako nowoczesnych narzędzi pracy, 
w poznaniu różnorodnych ich zastosowań. Ważnym celem stosowania 
informatyki w szkole jest rozwijanie aktywności intelektualnej 
uczniów, środkami innymi niż dotychczas, dzięki nowym, 
uprzednio niedostępnym doświadczeniom.

Treści kształcenia informatycznego nie mogą być 
dobierane pod kątem samej informatyki i techniki komputerowej, 
ale z uwzględnieniem całokształtu założeń programowo-organiza
cyjnych różnych poziomów kształcenia i typów szkół.



Brak szerszych doświadczeń i wyników badań naukowych, przy 
jednoczesnym braku sprzętu informatycznego nie pozwala na 
przedstawienie w programie szczegółowych celów i zasad doboru 
treści kształcenia informatycznego. W 1985 roku podjęto prace 
w tym zakresie i przygotowano niektóre programy kształcenia, 
które w r.szk. 1985/86 będą weryfikowane w wybranych szkołach.

W obowiązujących zaiożeńiach programowo-organizacyjnych 
szkół średnich, w grupie•przedmiotów do wyboru przez ucznia, 
uwzględniono przedmiot "elementy informatyki" tylko w profilu 
podstawowym i matematyczno-fizycznym liceum ogólnokształcącego. 
Zasięg nauezania tego przedmiotu będzie rozszerzony:
- w  grupie przedmiotów do wyboru: na wszystkie profile kształ
cenia w liceum ogólnokształcącym oraz. ta wszystkie kierunki 
kształcenia zawodowego, dla których elementy informatyki 
nie stanowią podstawy specjalistycznego kształcenia,

- w grupie przedmiotów obowiązkowych w pierwszym roku nauki 
na tych kierunkach kształcenia zawodowego, dla których ele
menty informatyki stanowią podstawę dalszego specjalistycz
nego kształcenia.

Przewiduje się wykonanie następujących prac:
- określenie szczegółowych celów i zadań kształcenia informa
tycznego na różnych poziomach i dla różnych typów szkół,

- dokonanie analizy programów nauczania właśćiwych przedmiotów 
szkolnych .1 ich modyfikacja uwzględniająca treści kształcenia 
informatycznego,

- wprowadzenie do planów nauczania odpowiednich szkół przedmio
tów informatycznych i przygotowanie programów kształcenia
w tych przedmiotach,

- przygotowanie wytycznych dla autorów podręczników szkolnych 
właściwych przedmiotów nauczania,

- orzygotowanie wskazówek metodycznych do realizacji proponowa
nych treści kształcenia.

Przygotowane w wyniku tych prac projekty i propozycje 
powinny być w kolejnych latach modyfikowane i wzbogacane, w miarę 
uzyskiwania doświadczeń i tworzenia oprogramowania dydaktycznego 
mikrokomputerów.



Przyjmuje się następujące formy kształcenia informa- * 
tycznego:
- komputerowe wspomaganie nauczania poszczególnych przedmiotów 

szkolnych,
- nauczanie elementów informatyki,
- szkolne koła zainteresowań,
- zajęcia fakultatywne,
- laboratoria mikroprocesorowe, 

v- pracownie obliczeniowe,
- obozy Szkoleniowe,
- zajęcia pozaszkolne: m.in. kluby mikrokomputerowe.
Wprowadzanie tych form będzie uzależnione od posiadanego 
sprzętu informatycznego, tj. mikrokomputerów i urządzeń 
peryferyjnych.

Szczegółowe normy wyposażenia w sprzęt informatyczny 
będą określane przy modernizacji planów i programów kształ
cenia. W szkolnictwie zawodowym wystąpi w tym zakresie 
znaczne zróżnicowanie zarówno ilościowe jak i jakościowe,
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Realizacja najważniejszego zadania, warunkującego 
powodzenie programu edukacji informatycznej, jakim jest przy
gotowanie nauczycieli, wymaga jak najszybszego uruchomienia 
systemu dokształcania czynnych zawodowo nauczycieli i odpowied
nich modyfikacji w kształceniu przyszłych nauczycieli. Oznacza 
to konieczność pilnego wyposażenia ośrodków dokształcania 
nauczycieli i wyższych uczelni w odpowiedni sprzęt i oprogra
mowanie, przygotowanie osób, które będą prowadziły to dokształ
canie i kształcenie, a także zapewnienie podręczników, materiałów 
metodycznych i pomocy naukowych.

System dokształcania już pracujących nauczycieli jak 
i kształcenia przyszłych nauczycieli powinien zapewnić:
- przygotowanie niezbędnej liczby nauczycieli realizujących nau

czanie przedmiotu "elementy informatyki" oraz przedmiotów 
tycznych w szkołach zawodowych o profilu elektrofticznym i



» sukcesywne przygotowywanie prawie wszystkich nauczycieli 
do stosowania narzędzi i metod współczesnej informatyki 
w nauczaniu różnych przedmiotów.

Przewidywane jest uruchomienie następująsych form 
dokształcania czynnych nauczyieli:
- studia podyplomowe w zakresie informatyki organizowane przez 
wyższe uczelnie,

- studium informatyki Instytutu Kształcenia Nauczycieli /IKN/,
- przedmiotowe studia metodyczne w oddziałach IKN, 
uwzględniające informatyzację kształcenia w danym 
przedmiocie,

- szkolenia i kursy krótkoterminowe.
Wymienione podstawowe formy dokształcania będą wspomagane 
przez:
- telewizyjne audycje NURT,
- konferencje metodyczne,
- samokształcenie nauczycieli w trybie współpracy szkół 

i przy udziale ośrodków dokształcania nauczycieli.
Kształcenie przyszłych nauczycieli dla szkół ponad

podstawowych odbywa się na różnych kierunkach studiów w szkołach 
wyższych. Z punktu widzenia potrzeb resortu oświaty i wychowania 
uzasadniony jest postulat, aby program edukacji informatycznej 
w uczelniach zapewnił przygotowanie wszystkich ich absolwentów 
do realizacji zadań edukacji informatycznej w szkołach, poczy
nając od 1938 roku.

Szacuje się, że do przedmiotu "elementy informatyki" 
i przedmiotów informatycznych w szkołach zawodowych będżie 
możliwe przygotowywanie na studiach podyplomowych ok. 500 
nauczycieli rocznie. Przyjęto założenie, że studia takie 
uruchomi 9 uczelni wyższych oraz IKN. Łącznie z nauczycielami, 
którym potrzebna jest tylko aktualizacja wiedzy iznowoprzyjmo- 
wanymi do zawodu absolwentami szkół wyższych, stworzone zostaną 
w okresie przejściowym /lata 1986-1987/ warunki kadrowe do 
nauczania informatyki we wszystkich liceach ogólnokształcących 
i tych szkołach zawodowych, gdzie elementy informatyki będą



stanowiły przedmiot nauczany w pierwszym roku nauki, jako 
niezbędny w dalszym kształceniu zawodowym. Będą to głównie 
nauczyciele matematyki i fizyki zaś w szkołach zawodowych 
elektronicy, automatycy itp.

Studia metodyczne oraz kursy i szkolenia krótkotermi
nowe prowadzone przez Oddziały Doskonalenia Nauczycieli IKN 
pozwolą na przygotowanie w latach 1986-1990 ok. 20 tys. nauczy
cieli. Nie wyklucza się również organizowania kursów dokształ
cających dla nauczycieli przez inne instytucje, towarzystwa 
i organizacje. Przy uwzględnieniu absolwentów wyższych uczelni 
rozpoczynających pracę w szkole zapewni to warunki kadrowe 
do stosowania metod i środków informatyki w nauczaniu wybra
nych przedmiotów we wszystkich liceach ogólnokształcących 
i średnich szkołach zawodowych.

Problem dobrego przygotowania nauczycieli do realizacji 
edukacji informatycznej może okazać się najtrudniejszy. Stąd 
też w pierwszej kolejności sprzęt informatyczny powinien 
trafić, w odpowiedniej iłości, do ośrodków r które podejmą 
to zadanie. Każdy z tych ośrodków powinien posiadać - 
w I etapie ich wyposażania - zestaw sprzętu, w który będą 
wyposażane szkoły, w ilości umożliwiającej zorganizowanie 
wzorcowych pracowni i laboratoriów* W II etapie wyposażenie 
to powinno -być dodatkowo wzbogacone w komputery i inne urzą
dzenia o dużo większych możliwościach funkcjonalnych.

Pracownie te będą jednocześnie wykorzystywane w pracach 
nad przygotowaniem i weryfikacją oprogramowania dydaktycznego, 
a także - tam, gdzie będą do tego warunki - mogą być wykorzy
stywane w organizacji zajęć pozaszkolnych dla młodzieży.

Zakłada się, że resort oświaty i wychowania zaDewni 
w I etapie wyposażenie Instytutu Kształcenia Nauczycieli i jego 
oddziałów terenowych, a także zorganizuje i wyposaży pracownie 
w szkołach ćwiczeń uczelni wyższych /średnio po 2 szkoły ćwiczeń 
dla uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych/.
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Z pracowni zlokalizowanych w szkołach ćwiczeń korzystać 
DowinnI studiujący nauczyciele i młodzież ucząca się w tych 
szkołach.

Szacunek ilości sprzętu dla wskazanych jednostek 
przedstawiono w tabeli:

Ilość jednostek orcranizacvinvch.
Ilość zestawów mikrokomputerowych Drukarki______

Średnio na 1 jednostkę orgaftiza- 
cv;na_.

razem
średnia ilość inst. zestawów mikrokomputerowych

/mikrokomputer + monitor + pamięć zewnętrzna/

i Instytut Kształce- j nia Nauczycieli 11? 15 5
S

j Oddziały Doskonale- j nia Nauczycieli

1 1
M 
|OJ

O 
Im

'

310 2
62

' Szkoły ćwiczeń 
i

42
T5 630 3

126

RAZEM L— ----  ---- 955 193

Odpowiednio' intensywne działania w -tym zakresie powinny 
podjąć wszystkie zainteresowane resorty: resort nauki i szkol
nictwa wyższego w zepewnieniu wyposażenia uzelni wyższych, 
resorty wiodące w zakresie urządzania! wyposażania pracowni 
pozwalających na podjęcie dokształcania nauczycieli specjali
stycznych przedmiotów zawodowych /zgodnie z § 2, ust.2 pktem 11 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie 
współdziałania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodo
wego/.
Sprzęt i oprogramowanie_

Wszystkie aspekty wyposażenia szkół w SDrzęt informatyczny, 
a mianowicie:
- masowość zjawiska i związane z tym koszty,
- organizacja serwisu technicznego,
- ciągłość i organizacja dostaw,
przemawiają za podjęciem krajowej ondukcji mikrokomputerów 
i urządeeri towarzyszących. Dobra jakość tego sprzętu, uniwersalność
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zastosowań 1 możliwość rozszerzeń, organizacja dostaw i serwisu 
są konieczne dla pomyślnego wdrożenia kształcenia informatycz
nego. Mikrokomputer szkolny powinien spełniać następujące 
warunki:
- pamięć wewnętrzna nie mniej niż 64 kB,
- pamięć zewnętrzna na dyskach elastycznych, 
monitor ekranowy z grafiką /możliwością rysowania kresek/,

*• klawiatura odpowiadająca polskim normom i polski alfabet 
na wszystkich urządzeniach wyjściowych,

* możliwość przyłączenia drukarki,
•* możliwość przyłączenia magnetofonu kasetowego,
* struktura otwarta umożliwiająca dalszą rozbudowę konfiguracji, 
łączenie z innymi urządzeniami peryferyjnymi, przyłączanie 
do sieci mikrokomputerowej•

Pożądane byłoby również:
- urządzenie do lokalizacji punktu na ekranie s "mysz", 
manipulator albo pióro świetlne.

Jednocześnie mikrokomputer szkolny powinien umożliwiać prze
noszenie na niego oprogramowania dydaktycznego pochodzącego 
z innych krajów. Nie uwzględnienie tego warunku będzie oznaczało 
konieczność tworzenia całego oprogramowania od podstaw.

Uczelnie wyższe i ośrodki dokształcania nauczycieli,
* także niektóre szkoły zawodowe, oprócz standardowych mikro
komputerów -szkolnych, powinny posiadać sprzęt o większej 
■prawności i wydajności.

Wyposażenie podstawowe pracowni szkolhej powinno zapew
niać możliwość samodzielnej pracy uczniów z mikrokomputerem. 
Przyjmuje się, że na jeden mikrokomputer może przypadać 
3 uczniów. Oznacza to, że w typowej pracowni powinno znajdować 
•ię średnio 10 mikrokomputerów JL 2 drukarki. W okresie przejściowym 
w szkołach posiadających mniejszą liczbę mikrokomputerów 
/trzy do czterech/ nauczanie elementów informatyki będzie możliwe 
w grupach do 15 osób.

W szkołach zawodowych laboratoria do nauczania specja
listycznych przedmiotów zawodowych będą wymagały bardzo zróżni
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cowanego wyposażenia, zgodnego ze specjalnością kształcenia. 
Możliwości instalowania wyspecjalizowanego sprzętu wyłącznie 
dla celów edukacyjnych, będą w najbliższych latach bardzo 
skromne. Byłoby to r<5wnież społecznie nieuzasadnione /np. 
w przypadku komputerowej aparatury medycznej/ . Przyjmuje się, 
że resorty wiodące dla danych zawodów i specjalności, opraco
wując programy kształcenia informatycznego i rozwijania wiedzy 
i umiejętności w zakresie technik mikroprocesorowych w specjali
stycznych przedmiotach zawodowych, zapewnią warunki udostęp
niania szkołom sprzętu użytkowanego w zakładach pracy.

Dla realizacji zadań programu w latach 1986-1990 
należy zapewnić jednostkom resortu oświaty i wychowania 
możliwość zakupu 75 tysięcy sztuk kompletnych zestawów mikro
komputerowych wraz z odpowiednimi urządzeniami peryferyjnymi 
i materiałami. Podstawowy zestaw mikrokomputerowy obejmowałby:
- mikrokomputer szkolny zgodny z określonymi wymogami,
- stację dysków elastycznych,
- monitor /od 1988 r. monitor kolorowy/.
/W przypadku dostaw systemów mikrokomputerowych pracujących 
w sieci lokalnej wystarczą 2 stacje dysków na 10 mikrokomputerów/.
Szacunek niezbędnych ilości urządzeń peryferyjnych i materiałów 
jest następujący:
- drukarki - 15 tys.sztuk /2 drukarki'na 10 mikrokomputerów/,
- magnetofony kasetowe - 25 tys.sztuk,
- kasety magnetofonowe - 150 tys.sztuk,
- dyski elastyczne - 150 tys.sztuk.

Oferowany szkołom sprzęt powinien spełniać wymogi 
określone w niniejszym programie, a jego dostawy powinny być 
kompleksowe, łącznie z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramo
waniem narzędziowym.

Przyjęcie przygotowywanego przez Urząd Postępu Naukowo- 
Technicznego i Wdrożeń zamówienia rządowego na Drodukcję 
systemów mikrokomputerowych powinno być uzależnione od spełnienia 
tych wymogów.
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Przewiduje się następującą kolejność wyposażania 
szkół w sprzęt informatyczny:
- w latach 1986-1987 wyposażenie ośrodków dokształcania 
nauczycieli, szkół ćwiczeń uczelni wyższych kształcących
i dokształcających nauczycieli /po 2 szkoły/, liceów ogólno
kształcących, średnich szkół elektronicznych i pokrewnych 
w kompletne pracownie informatyczne, a także częściowe 
wyposażenie pewnej liczby pozostałych'średnich szkół 
zawodowych /3-4 zestawów mikrokomputerowych/,

- w latach 1988-1990 wyposażenie w kompletne pracownie infor
matyczne wszystkich średnich szkół zawodowych,

- w latach 1986-1990 wyposażenie wybranych szkół podstawowych 
i zasadniczych szkół zawodowych - w których będą prowadzone 
prace badawcze.

Sprzęt mikrokomputerowy, który obecnie posiadają 
szkoły /głównie f-my SINCLAIR/, może spełnić przejściowo 
pożyteczną rolę w rozwijaniu zainteresowań uczniów, w procesie 
przygotowywania nauczycieli, a szerzej - w "oswojeniu się" 
społeczeństwa z informatyką. W miarę kompleksowego wyposażania 
szkół w sprzęt informatyczny wcześniej zakupione mikrokomputery 
mogą być wykorzystywane na zajęciach pozalekcyjnych i w klubach 
mikrokomputerowych. Będą także wykorzystywane przez część 
nauczycieli do komputerowego wspomagania nauczania na lekcjach 
różnych przedmiotów, jako sprzęt przenośny.

0 przydatności dla celów dydaktyznych mikrokomputera 
szkolnego zadecyduje jego oprogramowanie.
Oprogramowanie narzędziowe, zapewniane bezpośrednio przez 
producentów mikrokomputerów, powinno obejmować:
-dla standardowych mikrokomputerów szkolnych:'
1/ języki LOGO, PASCAL, BASIC,
2/ programy i procedury obsługi urządzeń peryferyjnych,
3/ programy i procedury graficzne,
4/ programy i procedury operowania dźwiękiem,
5/ programy i procedury operowania na tekstach /typu 

edytor/,
6/ dyskowy system operacyjny /kompatybilny z CP/M/.
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- dla mikrokomputerów w wersji rozbudowanej, przeznaczonych dla 
ośrodków dokształcających nauczycieli, języki: LOGO-; PASCAL, G, 
PROLOG, BASIC.

Oprogramowanie dydaktyczne i użytkowe /dla wybranych 
’zastosowań/ powinno byó przygotowywane z inspiracji i pod 
nadzorem Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Przygotowanie oprogramowania dydaktycznego musi byó powiązane 
z wypracowywaniem metodycznej koncepcji stosowania sprzętu 
informatycznego w procesie nauczania. Projektuje się urucho
mienie programu prac badawczych i rozwojowych, którego jednym 
z celów byłoby przygotowanie zestawów programów dydaktycznych, 
dla wybranych grup przedmiotów i typów szkół.

Powielarnie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych, 
ze względów ekonomicznych proponuje się powierzyć istniejącym 
jednostkom organizacyjnym resortu oświaty i wychowania: 
wybranym fabrykom pomocy i sprzętu szkolnego oraz przedsię
biorstwu CEZAS.

Centralnie przygotowywane oprogramowanie dydaktyczne 
będzie wzbogacane przez wykorzystywanie inicjatyw wybitnych 
nauczycieli, inspirowanie i organizowanie otwartych konkursów.
Do przygotowywania programów dydaktycznych można też włączyć 
studentów niektórych kierunków studiów.

Zakłada się również wykorzystanie doświadczeń innych 
krajów w tej dziedzinie i bezpośrednio przenoszenie najlep
szych Drogramów do stosowania w polskich szkołach.

Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należą:
- opracowanie metod i kryteriów weryfikacji i oceny jakości 
oprogramowania dydaktycznego

- opracowanie zasad rozpowszechniania, określenie form prawnych 
obrotu oraz sposobu wynagradzania autorów oprogramowania,

- przygotowanie opracowań dla nauesrycieli dot. metod tworzenia 
programów.



Podręczniki i inne wydawnictwa
Zasadnicze znaczenie dla jakości podejmowanego kształ

cenia informatycznego będzie miało terminowe' przygotowanie 
dobrych podręczników i opracowań metodycznych. Przygotowywany 
plan wydawniczy w tym zakresie uwzględni:
- podręcznik przedmiotu "elementy informatyki",
- podręcznik dla nauczycieli tego przedmiotu,
- podręczniki języków programowania,
- opisy metodyczne przygotowanych programów dydaktycznych,
- poradniki metodyczne dla nauczycieli stosujących 
mikrokomputery w nauczaniu swoich przedmiotów,

- materiały pomocnicze dla studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających,

- materiały dla samokształcenia nauczycieli.
Projektuje się także wydawanie czasopisma pedagogicz

nego dla nauczycieli "InformatyKa w szkole”. ’
Olbrzymie zainteresowanie młodzieży, powstające żywiołowo 

kluby mikrokomputerowe i inne inicjatywy powinny być wspierane, 
a jednocześnie ukierunkowywane, przez odpowiednie wydawnictwa 
popularyzujące określone kierunki i formy pracy.
Niezbędne jest wydawanie ogólnie dostępnego czasopisma 
popularyzującego zagadnienia informatyki.

. Właściwe merytorycznie wydawnictwa powinny zdecydowanie 
zwiększyć liczbę tytułów przystępnej, na właściwym poziomie 
literatury z zakresu informatyki, w szczególności:
- podręczniki programowania w różnych językach i dla różnych 
typów szkół mikrokomputerów,

- podręczniki użytkowania oprogramowania podstawowego 
i systemów operacyjnych,

- poradniki praktycznych zastosowań mikrokomputerów,
- poradniki dla zainteresowanych składaniem lub przeróbkami 
oraz naprawami mikrokomputerów.

W sytuacji, gdy kształcenie informatyczne rozwijano 
dotychczas w niewielkiej skali, będą występowały trudności 
z pozyskaniem kompetentnych, posiadających dydaktyczne doświad
czenia, autorów tych opracowań. Pożądanym byłoby w związku z t
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znaczące zwiększenie przekładów wartościowej literatury 
z innych krajów.

Badania i orace rozwojowe.
Realizacja programu edukacji informatycznej powinna być 

wspierana pracami badawczymi i rozwojowymi. Wdrażanie kształ
cenia informatycznego, kształcenia i dokształcania nauczycieli 
przygotowywanie oprogramowania należy oprzeó na koncepcji 
pedagogicznej wypracowanej pod kierunkiem doświadczonych 
dydaktyków, przy współpracy z zawodowymi informatykami.
Zakłada się, że opracowywanie metod i organizacji pracy 
dydaktycznej będzie połąezone z naukową weryfikacją ich peda
gogicznej efektywności.

Proponuje się ustanowienie centralnego programu badawczo 
rozwojowego, pozostającego w nadzorze Ministra Oświaty i Wycho
wania pn. "Rozwój metodyki wykorzystania informatyki w oroce-*•sach kształcenia w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym - 
oraz przygotowanie i wdrażanie oprogramowania dydaktycznego". 
Zawożenia takiego programu zostały przygotowane . Nakreślone 
w nich cele do osiągnięcia obejmują:
- cele poznawcze:
1/ opanowanie i wdrożenie nowoczesnych metod informatyki 

w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym,
2/ badanie wpływu nowych metod i środków na organizację 

i wyniki procesu kształcenia,
3/ badanie wpływu nowych technik kształcenia na rozwój osobo

wości ucznia i przygotowanie go do życia w nowoczesnym 
świecie,

4/ rozwój metod informatyki, oprogramowania i sprzętu dla 
potrzeb kształcenia,

- cele użytkowe:
1/ stworzenie wytycznych metodycznych i organizacyjnych 

do przygotowania programów edukacyjnych, kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli oraz stosowania metod informatyki 
w procesie dydaktycznym,



2/ wypracowanie kryteriów oceny oprogramowania dydaktycznego,
3/ tworzenie bibliotek oprogramowania dydaktycznego dla 

wybranych grup przedmiotów i typów szkół,
4/ opracowanie i wdrożenie zasad powielania i upowszechniania 
■ programów dydaktycznych i związanych z nimi materiałów 
metodycznych,

5/ stworzenie systemu weryfikacji oprogramowania dydaktycznego 
kierowanego do szkół.

Skoordynowanie różnych inicjatyw badawczych pozwoli na ich 
koncentrację na najistotniejszych problemach, zapewni ich 
odpowiednią intensywność.

Przewiduje się, że podjęcie programu badań wpłynie 
na zwiększenie efektów współpracy międzynarodowej.
Współpraca ta, zwłaszcza z krajami socjalistycznymi, powinna 
być skuteczniej koordynowana. Zakłada się także poszerzenie 
zakresu i ilości kontaktów z krajami przodującymi w zakresie 
stosowania techniki komputerowej w kształceniu, udziału we 
współpracy i badaniach międzynarodowych w ramach UNESCO, 
a także udziału przedstawicieli Polski w konferencjach i sym
pozjach międzynarodowych.

Zął..2 mii

©
€>



Załącznik nr 1

Szacunek podstawowych kosztów programu

Szacując nakłady na realizację programu powszechnej 
edukacji informatycznej i wdrażania mikrokomputerów do szkół 
w latach 1986-1990 uwzględniono:
- koszty zakupu podstawowych konfiguracji mikrokomputerowych 
w ilościach zakładanych w programie;

- koszty urządzenia stanowisk w pracowni mikrokomputerowej 
/meble, oprzyrządowańie elektryczne,, itp./;

- koszty prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem 
metodyki wykorzystania informatyki w procesach kształcenia 
w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym oraz przygoto
waniem i weryfikacją oprogramowania dydaktycznego;

- koszty wdrożenia i rozpowszechnienia oprogramowania 
dydaktyc znego.

Przyjęto, że koszty dokształcania informatycznego 
nauczycieli będą zawierały się w całości nakładów przeznaczonych 
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzonego przez 
właściwe jednostki organizacyjne resortu.

Przygotowanie podręczników i poradników metodycznych 
będzie rozliczane w całości produkcji wydawniczej dla ootrzeb 
oświaty.

Do wyliczeń szacunkowych przyjęto następujące ceny 
jednostkowe wynikające ze wstępnej oferty Zrzeszenia MERA 
oraz akiualnych cen rynkowych:
- mikrokomputer - 120 tys.zł / podstawowy zestaw
- stacje dysków elastycznych - 250 tys.zł mikrokomputerowy
- monitor - 40 tys.zł
- drukarka /D-100/ - 160 tys.zł
- magnetofon kasetowy - 10 tys.zł
- dyskietka /dysk elastyczny/ - 1,5 tys.zł
- kaseta magnetofonowa •* 0,3 tys.zł

/20 min./
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Szacunkowe przedstawienie podstawowych kosztów 
programu ilustruje poniższa tabela

--------- -
Pozycja kosztów Jedn.miary Ilość Wartość w mld zł.
1. Zestaw komputerowy komplet 75 tys. 30,75
2. Drukarka /D-100/ szt. 15 tys. L---™
3.

_ _______ ____
Magnetofon szt. 25 tys. 0,25

4. Dyskietka szt. 150 tys. 0,225
5. Kaseta magnetofonowa szt. 150 tys. 0,045

6. Urządzenie stanowisk mikrokomputerowych - 12
7. Prace badawczo- rozwojowe - 1

8. Oprogramowanie /opracowanie, wdrożenie i rozoowszechnianie/ - 4

R A Z E M 50,670
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MINISTERSTWO 
OŚWIATY I WYCHOWANIA

PODSEKRETARZ STANU

Warszawa_........maja 1986re

0P24-04-0-4-2/86

Obywatel Kurator Oświaty i Wychowania

Informuję Obywatela Kuratora« że na przełomie września i października 
br. przeprowadzony zostanie kolejny spis SWIKAN «f który został zatwierdzony 
jako resortowy system badań statystycznych kadry nauczycielskiej* System “ 
jest zarejestrowany w GUS pod numerem VII/81/21 i oznaczony symbolem M0iW-»21 • 
Zgodnie z ustaleniami spis EWIKAN będzie przeprowadzany w latach 1986» 1988« 
i 1990.Wzorem lat ubiegłych proponuję włączyć prace związane z realizacją 
£WIKAN**u do zakresu obowiązków komórek kadrowych« a w szczególności do 
zakresu obowiązków powołanego komisarza«

Proszę Obywatela Kuratora o powołanie komisarza spisowego systemu EWIKAN i przesłanie informacji do Departamentu Organizacji Badań i Infor
macji Pedagogicznej w terminie do 20 czerwca 1986r. Informacja powinna za- 
wierać następujące dane: imię i nazwisko komisarza« stanowisko oraz tele
fon służbowy. Szczegółowe dane dotyczące szkolenia komisarzy« organizacji 
spisu i współpracy z ośrodkami obliczeniowymi zostaną przekazane odrębnym 
pismem Ministerstwa Oświaty i Wychowania,

Uprzejmie proszę Obywatela Kuratora o osobiste zainteresowanie się 
przebiegiem prac związanych z przeprowadzeniem akcji spisowej i udzielenie 
niezbędnej pomocy komisarzowi spisowemu w terminowym wykonaniu zadań.

Sprawne i prawidłowe przeprowadzenie spisu umożliwi udostępnienie 
kuratorium wydruków komputerowych dotyczących województwa jeszcze w grudniu 
br.

Otrzymują:Departamenty: DK« SO

Zesp. Szk. Poligraf. Zam. 483/84 n. 5 000



u
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
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Ministerstwo Oświaty 
i Wychowania 
w Warszawie

DN/86 1986.06.30

W związku z przewidywanym powszechnym wprowadzaniem do szkół 
mikrokomputerów edukacyjnych, zachodzi konieczność wcześniejszego 
przygotowania zestawu odpowiedniej literatury mającej na celu z 
jednej strony służyć pomocą w procesie nauczania, z drugiej zaś 
pomagać w szkoleniu kadry nauczycielskiej*

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne od lat ściśle współpracują 
z zespołem konstruktorów mikrokomputera „Elwro 800 Junior” vr Poli
techniki Poznańskiej pod kierunkiem doc. W.Cellarego.
Jesteśmy gotowi rozpatrzyć możliwość wydania serii książek dla szkół, 
dostosowanych do programu komputeryzacji szkolnictwa w Polsce* 
Wydawnictwo nasze stawia do obsługi tej serii kadrę doświadczonych 
redaktorów merytorycznych wyspecjalizowanych w dziedzinie mikroin
formatyki oraz liczne zespoły naukowców współpracujących z nami w 
charakterze autorów, konsultantów, opiniodawców itd*

Jeśli Ministerstwo Oświaty i Wychowania byłoby zainteresowane 
udziałem naszego Wydawnictwa w realizacji programu wydawniczego 
związanego z komputeryzacją szkolnictwa, proponujemy zorganizowanie 
spotkania, na którym moglibyśmy omówić dalsze szczegóły*

Proponujemy, by w spotkaniu tym, oprócz przedstawicieli 
Ministerstwa i naszego Wydawnictwa, wzięły udział następujące osoby: 
doc* J.Madey a doc* S*Waligórski z Uniwersytetu Warszawskiego, 
prof* ¿fen Węglarz i doc* W.CellaryCPolitechnika Poznańska), prof.
D*J*Bem (Politechnika Wrocławska), dyrektor mgr inż* H*Piłko (Zrze
szenie MERA), Dyrektor A.Musielak (ELwro)*

Dyrektor Redaktor Naczelny
dr inż. Zygmunt KaczorowsP'* * J

Adres telegraficzny Telefon
Warszawa-Ente 26-72-71
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GP24-040~58/86 Obywatel
dr inż. Zygmunt Kaczorowski
Dyrektor * Redaktor Naczelny 
Wydawnictw Naukowo-Technicznych

ul. Mazowiecka 2/4 
QHb;35Q WeyfiSPyg

Uprzejmie dziękuję Obywatelowi Dyrektorowi aa podjęcie 
inicjatywy wsparcia realizacji programu edukacji informatycz
nej młodzieży 1 przedstawioną w piśmie z dnia 30 czerwca br. 
gotowość wydania serii książek przeznaczonych dla uczniów
i nauczycieli* Przy powszechnie znanych trudnościach 
z zapewnieniem podręczników szkolnych Inicjatywa ta jest 
szczególnie cenna.
Podzielam pogląd Obywatela Dyrektora w oprawie konieczności 
uzgodnienia programu wydawniczego i zasięgnięcia opinii 
kompetentnych osób*

Do prowadzenia roboczych uzgodnień w sprawach 
związanych z przygotowywaniem warunków reallzac jl program 
edukacji informatycznej jest upoważniony mgr Zbigniew 
Rogowski * wicedyrektor Departamentu Badań 1 Informacji 
Pedagogicznej MOiW.


