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Sprawozdanie z sesji nt.  
„Technologia informacyjna w życiu i edukacji dzieci sprawnych inaczej” 

  

21 września 2002 r. w pomieszczeniach Akademickiego Gimnazjum i Liceum  

w Toruniu odbyła się sesja specjalna w ramach XVIII Konferencji „Informatyka w Szkole”1, 

zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat nad 

Konferencją objęły Panie: dr Krystyna Łybacka – Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz 

Grażyna Staniszewska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej.  

Sesja miała charakter otwarty, poza osobami wygłaszającymi referaty w Konferencji 

udział wzięły m. in. dzieci niepełnosprawne, które są uczniami Specjalnego Ośrodka 

Szkolno–Wychowawczego w Toruniu, ich rodzice oraz nauczyciele.  

Cele sesji sformułowano następująco: 

• rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów  

• ukazanie, jak komputer może być pomocny w pracy, nauce, zabawie  

• uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputerów  

• zapoznanie z ofertą programów komputerowych przeznaczonych dla szkół specjalnych 

• nawiązanie nowych kontaktów 

• zainteresowanie firm komputerowych problematyką osób niepełnosprawnych oraz 

specyfiką pracy w szkole specjalnej.  

Każdemu dziecku niepełnosprawnemu przydzielono wolontariusza, którego zadaniem 

była nie tylko dyskretna opieka nad uczniem niepełnosprawnym, lecz również służenie 

pomocą w pracy z komputerem. Tak więc przyjaciele – wolontariusze pokazywali swoim 

młodszym kolegom: 

• urządzenia oparte na technice komputerowej – telefon komórkowy, fotograficzny aparat 

cyfrowy, bankomat, magnetowid, pralkę automatyczną, kalkulator (do tego celu 

wykorzystano CD-ROM – Informatyka 2000) 

• zaznajomili z zasadami bezpiecznego posługiwania się komputerem: czystość miejsca 

pracy, wygodna pozycja ciała, odpowiednio ustawiony monitor, konieczność przerw 
                                                        
1 Ukazała się publikacja pokonferencyjna  (w dwóch woluminach) pt. „XVIII Konferencja Informatyka w Szkole” – Toruń, 18-21 września 2002 r.  



relaksacyjnych. Wyraźnie zaznaczono, iż uczeń nie powinien spędzać zbyt dużo czasu 

przy komputerze (optymalny czas – 1-1,5 godz. dziennie) 

• programy do nauki: Omnia 2002, Omnia dla dzieci, Encyklopedia Przyrody, 

Encyklopedia Świata 

• programy do zabawy z serii „Komputer, mama, tata i ja”  

• pracę z edytorem graficznym: Paint, Picasso  

• pracę z edytorem tekstu: WordPad, Notatnik 

• zastosowanie Internetu w nauce – wyszukiwanie wiadomości potrzebnych do pracy na 

lekcji.  

Podczas pracy akcentowano, iż UCZENIE SIĘ JEST NAJWSPANIALSZĄ I DAJĄCĄ 

NAJWIĘCEJ RADOŚCI GRĄ NA ŚWIECIE. Nie zapomniano o przerwach relaksacyjnych, 

grach i zabawach na świeżym powietrzu. Każdy uczeń otrzymał miły upominek, pamiętano 

także o obiedzie i łakociach. 

Sesja specjalna została tak zorganizowana i przeprowadzona, że w czasie, kiedy dzieci brały 

udział w różnych formach aktywności z wykorzystaniem komputera, ich rodzice i nauczyciele 

uczestniczyli w następujących wykładach, referatach, prezentacjach: 

• prof. A. Wojciechowskiego – „Twarz innego mówi nie zabijaj mnie – dramat spotkania 

wg ks. Tischnera”  

• B. Bejnar–Slawow, K. Domagalskiej – „Zastosowanie programów komputerowych  

w rozwoju inteligencji dziecka” 

• D. Rudzińskiej-Fridel – „Procesy pracy, terapii i komunikacji z dzieckiem 

niepełnosprawnym”  

• Kamińskiej – „Stowarzyszenie DAJ SZANSĘ - Pracownia Rozwoju Komunikacji” 

• J. Buczyńskiej – „Wykorzystanie narzędzi TI w kształceniu specjalnym – próba 

praktycznych zastosowań” 

• D. Wojtuś – „Komputer w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych oraz upośledzonych 

umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym” 

• D. Rudzińskiej-Fridel, B. Grzenkowicz, K. Potrykus – „Wykorzystanie komputera  

w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych – program 

komputerowy Porusz Umysł (Alien System)”.  
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Wszystkim uczestnikom Konferencji zaprezentowano także „Stronę Sprawnych 

Inaczej” – portal internetowy przeznaczony dla nauczycieli i rodziców dzieci specjalnej troski.  

Dzięki uczestnictwu w XVIII Konferencji „Informatyka w Szkole” uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu poznali nowe programy 

edukacyjne, uwierzyli we własne możliwości, nabrali pewności siebie. Poszerzyli kontakty 

społeczne przez wspólne ze zdrowymi kolegami zainteresowanie grami i oprogramowaniem 

komputerowym oraz wartościowo wypełnili czas wolny (już przy wyjściu dzieci pytały, – 

kiedy przyjdziemy tutaj ponownie).  

Dla rodziców uczniów była to bardzo dobra możliwość konsultacji ze specjalistami 

oraz wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy również mają dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.  

Dla mnie - nauczyciela informatyki najbardziej przydatne okazały się prezentacje 

programów edukacyjnych, które samodzielnie wykonali nauczyciele szkół specjalnych. 

Miałam okazję do wymiany poglądów, doświadczeń z osobami, które na co dzień starają się, 

aby praca z komputerem lepiej stymulowała rozwój dziecka. Mam jednak świadomość, iż 

komputer nie zastąpi tradycyjnych metod terapii pedagogicznej, codziennej pracy z książką, 

bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Zdobyte doświadczenie wykorzystałam zapoznając 

Radę Pedagogiczną z ideą Konferencji „Informatyka w Szkole” oraz udostępniając biuletyny, 

informatory, adresy stron www z wykładami wysłuchanymi podczas Konferencji. 

Postanowiłam również samodzielnie konstruować programy edukacyjne za pomocą np. 

Power Point, a więc wykorzystywać zdobyte doświadczenie w pracy na lekcji.  
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