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1 WSTĘP 

 

Wykorzystanie komputera w edukacji specjalnej ciągle jeszcze z trudem toruje 

sobie drogę. Kluczową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne brak sprzętu oraz 

oprogramowania dostosowanego do potrzeb kształcenia specjalnego a także brak wzorców 

efektywnego działania w tym zakresie. Pedagodzy specjalni, którzy sięgają w swojej pracy 

po to narzędzie, kierują się zazwyczaj intuicją, własną pomysłowością, nierzadko metodą 

prób i błędów. Brak bowiem literatury dotyczącej możliwości i sposobów wykorzystania 

komputerów w edukacji specjalnej.  

Ostatnie lata wzbogaciły repertuar dostępnych edukacji specjalnej środków 

kształcenia o komputer, który to środek stanowi nową jakość w grupie tzw. „pomocy 

dydaktycznych”. Wśród pedagogów specjalnych można spotkać się ze skrajnymi opiniami 

dotyczącymi wartości, jakie niesie wykorzystanie komputera w edukacji dzieci 

niepełnosprawnych. Jedna z nich neguje dydaktyczną wartość tego narzędzia uznając je 

jedynie za nowinkę, której funkcja nie wykracza poza funkcję klasycznych pomocy 

dydaktycznych. Druga zaś wiąże z zastosowaniem komputera prawdziwie rewolucyjne 

zmiany w organizacji i przebiegu kształcenia niepełnosprawnych.  

Komputer nie powinien być konkurentem dobrego podręcznika ani, tym bardziej, 

środkiem, który może zastąpić nauczyciela. Traktowany jednak jako narzędzie może być 

użyteczny pod warunkiem umiejętnego wykorzystania. 

Od 6 lat pracuję  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Uczę fizyki, 

informatyki i od 2009 roku matematyki. Jakkolwiek z przystosowaniem fizyki i jej 

trudnych zasad do poziomu dzieci, bądź to z niepełnosprawnością umysłową czy ruchową 

bądź dzieci mających problem z uczeniem, miałam mniejszy problem to przygotowanie 

i prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, zwłaszcza z grupą dzieci z klas życia, 

okazało się sprawą niebagatelną. Zaczęłam zastanawiać się w jaki sposób, na ile komputer, 

niezwykle inteligentne urządzenie, może podnieść jakość życia osoby niepełnosprawnej.  

Przez cztery lata swojej pracy prowadziłam zajęcia w klasach życia, w szkole 

podstawowej i gimnazjum. Właściwie każdy mój uczeń wymagał indywidualnego 

podejścia i programu nauczania. Jedni uczniowie potrafili wykorzystać program Word do 

sporządzania podań, pisania życiorysów, itp., program Excel (plan lekcji, obliczanie 

średniej ocen), program Paint (kartki świąteczne, laurki, różne rysunki), inni potrafili 

odwzorować tekst, zaś jeszcze inni poprzestali na prostych grach i zabawach, poprawiając 
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tym samym jedynie swą sprawność manualną. U niektórych dzieci poważnym problemem 

są uprzedzenia i lęk przed techniką, zagrożeniem jest nawet czerwony przycisk na listwie.  

Specyfika komputera ze względu na jego techniczne możliwości przetwarzania 

informacji, pozwala wyróżnić kilka sytuacji kształcenia, w których użycie komputera może 

być celowe i pomocne. W związku z tym w szeroko podejmowanych działaniach 

edukacyjnych, komputer możemy wykorzystywać jako: 

 źródło rozrywki, 

 narzędzie dostarczania wiedzy, 

 narzędzie ekspresji, 

 narzędzie komunikacji i partner dialogu, 

 środek symulacji i modelowania, 

 sposób na społeczne dowartościowanie, 

 środek upoglądowiający. 

 

 

1.1 KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO ROZRYWKI 

 

Wielu ludziom, w tym większości dzieciom, komputer kojarzy się z zabawą. 

Właściwie można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby nie gry, urządzenie to bardzo 

rzadko moglibyśmy spotkać w naszych domach (z całym szacunkiem dla programistów 

i biznesmenów). Pamiętam jeszcze, jak mój brat dostawał naklejki i gadżety 

mikrokomputerów typu Spectrum, Atari czy Commodore. Do tej pory na starych szafach, 

dawno wyniesionych na strych, są nalepki z logo tychże firm. Mikrokomputery kupowane 

były głownie jako zabawki dla dzieci, zaś komputery klasy IBM PC funkcjonowały 

jedynie na obrzeżach rynku i najczęściej można je było spotkać na uczelniach wyższych 

oraz w niektórych przedsiębiorstwach. Standard PC szybko się jednak upowszechnił 

i powoli zaczął wypierać przestarzałe „maszynki do grania”. Równolegle powstawało 

oprogramowanie na nowe komputery, w tym najwięcej gier, na które popyt cały czas rósł.  

I tak do tej pory: gdy wejdziemy do sklepu z oprogramowaniem, można  zobaczyć kilka 

aplikacji biurowych i programów narzędziowych, trochę więcej programów do obsługi 

firm, za to najwięcej jest gier oraz programów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, 

programy edukacyjne itp.). W każdym kiosku można dostać mnóstwo czasopism 

o tematyce komputerowej z dodatkowym gadżetem typu płytka CD z grą komputerową 
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(np. Shogun – total war czy The Settlers). Są one dostępne każdemu dziecku za „jedyne” 

5.99.   Niedawno czytałam książkę, o tym jaki wpływ mają gry komputerowe na psychikę 

młodego człowieka. W książce tej przedstawiono wyniki pewnego eksperymentu 

przeprowadzonego w grupie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci, które 

posiadały w swym domu komputer i spędzające większość czasu na grze poproszono 

o wykonanie rysunku – własnego portretu. 

Wynik eksperymentu był do przewidzenia – makabryczne postacie bez głów, z pistoletem, 

w masce robota (obraz niczym z filmu dla dorosłych).  

 W swojej pracy staram się racjonalnie wykorzystywać komputer i dostępne mi 

programy rozrywkowe. Są to głównie gry edukacyjne - „Matematyczne przygody”, 

„Sam piszę”, „Ortografia na wesoło” oraz gry sprawnościowe - „Smurfowe przedszkole” 

„Samochody rajdowe”, „Motocykle” i tym podobne. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, 

że całe to bogactwo programów  rozrywkowych (a w szczególności fałszywie pojętych 

gier) może być dla dziecka bardzo silnym bodźcem do pracy przy komputerze.  

 

 

1.2 KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE DOSTARCZANIA WIEDZY 

(ŹRÓDŁO INFORMACJI)  

  

W mojej szkole są klasy życia, w których wielu uczniów nie jest w stanie 

posługiwać się sprawnie ołówkiem czy długopisem. Trudności sprawia im także 

samodzielne ułożenie klocków z literami. Nauka pisania jest bardzo trudna, wręcz 

niemożliwa. Co prawda nauka czytania jest łatwiejsza, oddzielenie jej jednak od nauki 

pisania jest nienaturalne i odbywa się ze stratą dla dziecka. I tu właśnie z pomocą 

przyszedł komputer, który pozwolił na połączenie tych dwóch procesów i ich wzajemne 

wspomaganie. Właściwe wykorzystanie komputera w edukacji może sprawić, że 

ograniczenia ruchowe nie przekreślą możliwości dalszej nauki, a w konsekwencji również 

rozwijania zainteresowań czy zdobycia zawodu. 

 Funkcja edukacyjna komputera jest nierozłącznie związana z jego funkcją 

zabawową. Potwierdzenia tej zasady można doszukiwać się w języku angielskim – kilka 

lat temu pojawiło się w nim nowe słowo edutainment, jako zlepek słów education 

( edukacja) i entertainment (zabawa, rozrywka).  

Każdy wie, że atrakcyjność formy wpływa na łatwiejsze przyswojenie treści. 

Innymi słowy – im program bardziej kolorowy, pomysłowy, zabawny i daleki 
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od nachalnego dydaktyzmu, tym łatwiej jest nam przekonać dziecko do pracy z nim, 

a sama edukacja odbywa się niejako „przy okazji”. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

uczniów z trudnościami w nauce. Jednym z takich programów, który wykorzystuję 

w pracy z dziećmi z młodszych klas, jest program „Maluj z pingwinkiem”, łączący 

elementy edytora tekstu z edytorem grafiki. Dzieci być może tylko ze względu na małego 

pingwina, uśmiechającego się do nich z ekranu komputera i dźwięk przyjemnej dla ucha 

melodii, często sięgają po ten program, aby coś namalować i napisać. 

 Bywa, że w procesie kształcenia niektóre dane faktograficzne (np. daty wydarzeń 

historycznych, dane demograficzne, informacje biograficzne, stałe fizyczne) nie wymagają 

zapamiętania przez uczniów, lecz są niezbędne jako przesłanki do interpretowania zdarzeń, 

tłumaczenia procesów, identyfikacji relacji przyczynowo – skutkowych. 

W takich przypadkach, ze względu na szybkość wyszukiwania informacji, komputer może 

stać się narzędziem nieocenionym. 

 

 

1.3 KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE EKSPRESJI 

 

 W roku szkolnym 2004/2005 w klasie II gimnazjum była grupa dziewczynek, które 

na każdej przerwie umilały śpiewem i tańcem innym uczniom szkolne życie. Czasami 

samodzielnie układały teksty piosenek i wierszy. Potrafiły je potem zapisać. Niektórzy 

jednak ludzie niepełnosprawni nie mogą pisać ręcznie lub wkładają w to ogromny wysiłek. 

Niektórym z nich wystarczy maszyna do pisania. Inni jednak, ze względu na swe 

ograniczenia ruchowe czy słaby wzrok, muszą pisać na komputerze. W każdej chwili 

można użyć większej czcionki, można pogrubić tekst, użyć innego koloru. Każdy błąd jest 

natychmiastowo sygnalizowany. Korzystając z odpowiednich programów można przy 

pomocy komputera komponować i odtwarzać muzykę (idealne rozwiązanie dla moich 

dziewczynek), rysować, projektować ubrania, domy czy układy elektroniczne. Nie da się 

tylko, na razie rzeźbić. Wszystkie te możliwości są dostępne dla osób niepełnosprawnych 

przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania lub oprzyrządowania.  

 W roku szkolnym 206/2007 byłam koordynatorem wydawnictwa gazetki szkolnej 

o figlarnej nazwie „Brzdąc”. Większość tekstów naszego pisma była pisana na 

komputerze. Dzieci ze starszych klas ćwiczyły umiejętność pracy w edytorze tekstu, zaś 

dzieci z młodszych klas wykonywały obrazki. Następnie przy mojej pomocy 

formatowaliśmy tekst i drukowaliśmy  go. Nasza gazetka miała na celu dowartościować 
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dzieci, pokazać im do ilu wielkich rzeczy są zdolne. Pomagał im w tym komputer, dzięki 

któremu zyskali pewność siebie i zadowolenie. 

 Komputer jest doskonałym narzędziem ćwiczenia umiejętności. W tym zakresie 

tradycyjna dydaktyka sięga zwykle do papieru i ołówka. Ćwiczeniom gramatycznym, 

stylistycznym, rachunkowym itp. uczniowie poświęcają wiele czasu i wkładają w nie wiele 

wysiłku wynikającego właśnie z konieczności pisania. Znaczną część takich ćwiczeń 

szybciej i z lepszym efektem, a także o wiele atrakcyjniej można przeprowadzić z pomocą 

komputera.  

 

 

1.4 KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 

 

Wydawać by się mogło, że osoby nie mówiące mają wystarczający arsenał środków 

do komunikacji ze światem – jest przecież język migowy, symbole Blissa, piktogramy, 

PCS. Okazuje się jednak, że i tu komputer może być pomocny. Trudno samodzielnie 

napisać list korzystając z piktogramów czy symboli Blissa. Owszem, można go ułożyć 

i poprosić kogoś o jego zapisanie, ale przecież nie zawsze chcemy się dzielić jego treścią 

z kimś trzecim. Wydawać by się mogło, że nieznajomość liter dyskwalifikuje 

potencjalnego użytkownika komputera. Nic bardziej błędnego – przecież można zamiast 

nich korzystać z dowolnych symboli graficznych. Wymaga to oczywiście specjalnej 

klawiatury i programu. 

 Komputer może też głośno odczytywać to, co napiszemy, lub to, co znajduje się 

na ekranie. Pozwala to np. człowiekowi nie mówiącemu na rozmowę przez telefon, 

a osobie niewidzącej na korzystanie z komputera w ogóle.  

 Wreszcie ogromne możliwości daje korzystanie z Internetu: odbieranie i wysyłanie 

poczty elektronicznej, uczestniczenie w grupach dyskusyjnych albo prowadzenie 

internetowych „rozmów”. Jest to szczególnie istotne dla osób poruszających się na wózku 

lub też całkowicie unieruchomionych.  

 Komputer ze śmiałością można wykorzystywać jako partnera do dialogu. 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że żaden środek techniczny nie jest w stanie zastąpić 

żywego człowieka, jako strony dialogu. W praktyce kształcenia nauczyciel zazwyczaj staje 

przed koniecznością prowadzenia dialogu z całą klasą, co oczywiście nie jest w pełni 

wykonalne. Na ogół jest to dialog z uczniem „uśrednionym”, wybiegający niekiedy 

w stronę uczniów lepszych lub słabszych. W niektórych sytuacjach, np. wówczas, 
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gdy szczególnie zależy nam na ujawnieniu indywidualnych i niezależnych sądów, wartości 

czy ocen, sposobów rozwiązywania zadania, dialog z komputerem, oprócz swoistej 

zabawy, może przynieść głębsze pożytki.    

 

 

1.5 KOMPUTER JAKO ŚRODEK SYMULACJI I MODELOWANIA 

  

Kształcenie szkolne koncentruje się głównie albo na odtwarzaniu procesów, 

zdarzeń, sytuacji minionych, albo też na analizie i ocenie zdarzeń zachodzących 

w rzeczywistości aktualnej, stającej się. Elementy prognozy w tradycyjnym kształceniu są 

niemal nieobecne. Bardzo rzadko sięga się do rozpatrywania możliwych wariantów 

rozwoju procesów i zdarzeń. Głównym tego powodem jest albo brak czasu albo też 

trudności realizacyjne takich zabiegów, wymagających zazwyczaj kontrolowania wielu 

czynników, jeśli prognoza ma być wiarygodna. Użycie komputera trudności te praktycznie 

eliminuje otwierając uczniom możliwość snucia wizji przyszłości będącej nie tylko 

wytworem fantazji, ale opartej na przesłankach racjonalnych i dobrze określonych.  

 W klasach gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej do nauki fizyki 

wykorzystuję komputerowy program fizyczny o nazwie „Jak to działa?”. Za pomocą tego 

programu dzieci mogą dowiedzieć się jaka jest zasada działania różnych urządzeń 

spotykanych w życiu codziennym. Sami mogą stymulować włączanie i wyłączanie 

urządzeń, lub też wpływać na przebieg ich pracy. Przy pomocy komputera uczniowie 

mogą całkiem bezpiecznie uruchomić pralkę, telewizor czy wykonać zdjęcie aparatem 

cyfrowym. Bez konieczności zakupu sprzętu grającego uczniowie mogą zagrać na 

skrzypcach, gitarze, saksofonie. 

 

 

1.6 KOMPUTER JAKO SPOSÓB NA SPOŁECZNE  

DOWARTOŚCIOWANIE 

 

 Dziecko niepełnosprawne gra na komputerze tak samo jak jego koledzy 

z sąsiedztwa, tak jak oni w szkole uczy się przynajmniej podstaw obsługi. Może przynieść 

do domu własnoręcznie napisane wypracowanie czy rozwiązane zadanie, tak samo jak 

siostra czy brat. To bardzo ważne, by przy swojej inności mogło mieć jak najwięcej 

wspólnych zainteresowań, wartości, spraw do podzielenia się z rówieśnikami. Możliwości 
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komunikacyjne pozwalają z kolei na pełniejsze i bardziej czynne uczestniczenie w życiu 

społecznym: wchodzenie w relacje z innymi ludźmi na różnych płaszczyznach i w różnych 

sytuacjach społecznych. Komputer nie może zastąpić kontaktów z ludźmi. Może je jednak 

ułatwić i wzbogacić. 

 

 

1.7 KOMPUTER JAKO ŚRODEK UPOGLĄDOWIAJĄCY 

 

Poglądowość w kształceniu przyjęła rangę zasady nauczania. W wielu 

sytuacjach kształcenia, zwłaszcza specjalnego, zgodność z tą zasadą staje się warunkiem 

efektywności procesów edukacyjnych. W tym zakresie komputer jest w stanie nie tylko 

efektowniej zastąpić tak tradycyjnie środki upoglądowiające jak kreda i tablica, ale także 

te nowocześniejsze. Grafika komputerowa tworzy możliwości łatwego sterowania 

eksponowanymi treściami odwzorowującymi poznawany obiekt lub jego fragmenty. 

Ponadto olbrzymie znaczenie dla celów dydaktycznych ma również możliwość szybkiego 

zestawiania pożądanych kombinacji obrazów, a także tworzenia obrazów ruchomych. 

 To nie wszystkie możliwości, jakie daje komputer. Są również mniej znane 

i jeszcze nie rozpowszechnione zastosowania, jak np. robienie zakupów prze Internet, 

symulacja jazdy na elektrycznym wózku inwalidzkim (pozwala dobrać odpowiedni sposób 

sterowania), sterowanie urządzeniami domowymi (oświetleniem, ogrzewaniem, 

otwieraniem okien itp.), możliwość oglądania filmów bez konieczności wychodzenia 

do kina.  

   

 

2 ROLA KOMPUTERA W KSZTAŁCENIU SPECJALNYM 

 

 Obok ułatwienia realizacji szczegółowych celów dydaktycznych zastosowanie 

komputera prowadzi do realizacji ogólniejszych zadań edukacyjnych, z których 

najważniejsze to: 

      przygotowanie osób kształconych do cywilizacji, która nadejdzie, 

      przysposabianie młodzieży do wykonywania przyszłych zawodów, 

   wyposażanie uczniów w umiejętności posługiwania się narzędziem będącym 

środkiem do podnoszenia sprawności własnej i działania zbiorowego, 
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   przygotowanie młodzieży do wykorzystania komputera jako środka umożliwiającego 

przeżycie przygody intelektualnej. 

 

Dzieci niepełnosprawne, w tym także, umysłowo upośledzone, którym stworzono 

możliwość dostępu komputera, bardzo chętnie z tej możliwości korzystają, szybko 

opanowują zasady obsługi prezentowanych programów komputerowych, które są 

zazwyczaj dość proste, z dużym zaangażowaniem pokonują kolejne stopnie 

komputerowego wtajemniczenia. 

Niewątpliwym walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która 

wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, 

pobudza jego aktywność własną. W mojej szkole jest wielu wychowanków wywodzących 

się ze środowisk zaniedbanych. Obniżona sprawność tych dzieci spowodowana jest przede 

wszystkim brakiem należytej opieki wychowawczej i niezbędnych dla normalnego 

rozwoju działań stymulujących. Można zauważyć, że rewalidacja tych dzieci, wsparta 

techniką komputerową przebiega szybciej i efektowniej. Okazało się bowiem, że jeden 

z moich uczniów, zupełnie nie radzący sobie z regułami pisowni, uwielbia przepisywać na 

komputerze różne teksty, wiersze, opowiadania.  

 

Ujmując syntetycznie wszystkie sytuacje edukacyjne, w których wykorzystanie 

komputera może przynieść ewidentne korzyści można wskazać następujące zakresy 

działań kształceniowych szkolnictwa specjalnego, w których komputer może być 

wartościowym narzędziem stanowiącym pomoc: 

 

 w przygotowaniu przez nauczyciela lekcji lub jednostki metodycznej 

realizowanej następnie bez użycia komputera – kształcenie dzieci specjalnej 

troski wymaga stosowania różnorodnych pomocy dydaktycznych w celu 

upoglądowienia przekazywanych treści i jednoczesnego oddziaływania na różne 

receptory. Są to z reguły proste pomoce graficzne bądź tekstowe, możliwe 

do wykonania przez nauczyciela w zależności od jego indywidualnych pomysłów. 

Bardzo często środki te nie nadają się do powtórnego wykorzystania. 

Wykorzystanie natomiast komputera do tworzenia takich pomocy (układanki, 

rozsypanki wyrazowe), odciąża nauczyciela od żmudnej, czasochłonnej i rutynowej 

pracy, a jakość uzyskiwanych w ten sposób pomocy znacznie przewyższa standard 
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pomocy przygotowywanych sposobami tradycyjnymi oraz znacząco poszerza 

repertuar możliwych rozwiązań w tym zakresie; 

 w realizacji wyznaczonych programem kształcenia zajęć dydaktycznych 

(lekcje, ośrodki pracy) wspomaganych komputerowo – co sprzyja 

aktywizowaniu uczniów, wywoływaniu u nich pozytywnej motywacji do pracy 

poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz wzbogacaniu procesu 

kształcenia o nowe, trudno dostępne w kształceniu tradycyjnym środki ilustracji 

poznawanych obiektów i procesów  

( np. przez pokazanie ich dynamiki, eksponowanie istotnych elementów obiektu, 

ich powiększanie, itp.); 

 

 w diagnozowaniu i kontrolowaniu postępów rozwojowych ucznia – 

wykorzystanie komputerów do oceny rozwoju określonych funkcji percepcyjno  – 

motorycznych, m.in. przez użycie komputerowych wersji testów psychologicznych 

i sprawdzianów może ułatwić i postawić szybką diagnozę niemal każdemu 

nauczycielowi; 

 

 w realizacji zajęć reedukacyjnych i korekcyjno – wyrównawczych – zajęcia 

takie wsparte techniką komputerową dają nauczycielowi dobre warunki 

do budowania autorskich programów usprawniających, dostosowanych do potrzeb 

pojedynczego ucznia oraz dają możliwość równoległego prowadzenia zajęć lub ich 

fragmentów z większą grupą uczniów; 

 

 w utrwalaniu przyswojonej wiedzy i ćwiczeniu nabytych umiejętności 

i sprawności – przy użyciu komputera dziecko niepełnosprawne wykonuje 

szybciej ćwiczenia koncentrując się przy tym na ich podstawowej funkcji 

a możliwość wprowadzania elementów zabawowych czyni je o wiele bardziej 

atrakcyjne dla dziecka (bawiąc się bowiem uczeń wykonuje także ćwiczenia 

pożyteczne rozwojowo); 

 wzbogacającą formą pozalekcyjnej pracy młodzieży – możliwość 

samodzielnego produkowania estetycznie wydawanej gazetki, obsługa 

organizowanych w ośrodku imprez okolicznościowych, rozpowszechnianie 

informacji o interesujących wydarzeniach z życia ośrodka to tylko niektóre, 

narzucające się formy pracy, które otwierają się wraz z komputeryzacją placówki. 
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3 SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA EDUKACJI SPECJALNEJ 

 

W edukacji specjalnej może być z powodzeniem wykorzystywany sprzęt 

komputerowy powszechnego użytku. Dobrze nadają się tu komputery osobiste, 

szczególnie te zgodne z IBM PC, ze względu na ich modularną budowę, pozwalającą 

na elastyczne komponowanie podzespołów składowych oraz bogatą ofertę rynkową. 

Można sformułować wniosek, że z technicznego punktu widzenia nie jest specjalnie 

istotne, jakiego producenta komputer wybrać. Dla osób z ciężkimi dysfunkcjami bowiem 

głównymi problemami pozostają: komunikacja człowiek – komputer, manipulowanie 

elementami sprzętu, wyposażenia, akcesoriami komputerowymi oraz dostępność 

produktów wspomagających pracę z komputerem. 

 Obecnie istnieje na świecie wielu producentów i dostawców tego specjalistycznego 

sprzętu i oprogramowania. Wielkie firmy informatyczne (IBM, Apple, Sun, Microsoft) 

wniosły tu poważny wkład wprowadzając do swych masowych produktów modyfikacje 

i standardy techniczne rozwiązań wspierających osoby niepełnosprawne. Od niedawna 

na rynku pojawił się sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej: wskaźniki – head – pointer, różne typy klawiatury (klawiatura 

z wbudowaną myszką, klawiatura zminimalizowana lub duża, klawiatura typu Intellikeys), 

mini joysticki, różne rodzaje trackbali, Easyball, włączniki pod brodę, Digi Vox, itp. 
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Rys 1. Wskaźnik – head-pointer 

 

Rys 2. Duża klawiatura z nakładką 

z pleksiglasu 

 

 

 

 
 

Rys 3. Klawiatura z wbudowaną myszą 

 

Rys 4. Klawiatura typu Intellikeys 

 
 

Rys 5. Trackball 

 

Rys 6. Mini joystick 

 
 

Rys 7. Easyball Rys 8. Digi Vox 
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 Jakkolwiek komputer jest wspaniały i przydatny, to może przyczynić się 

do rozwiązania jedynie niektórych problemów osoby niepełnosprawnej. Ważne jest przy 

tym jednak to aby: 

- propagować wykorzystywanie przez ludzi niepełnosprawnych mikrokomputerów 

osobistych, 

- udostępnić ludziom niepełnosprawnym najlepiej dobrany sprzęt mikrokomputerowy 

po optymalnej cenie, 

- wyposażyć mikrokomputery w odpowiedni dla stanu pacjenta rodzaj przyłącza 

i początkowe oprogramowanie. 

 

 

4 KLASYFIKACJA EDUKACYJNYCH PROGRAMÓW 

KOMPUTEROWYCH 

 

 Analizując edukacyjne programy komputerowe można przyjąć następujący podział 

na klasyfikację: 

 formalną, 

 pedagogiczną. 

Podstawą klasyfikacji są dwa założenia: 

1. Uczeń (dziecko) jest głównym podmiotem pracy z programem. Zasadnicza część 

programu (nie licząc instalacji, konfiguracji, wyboru opcji, poziomu, tempa) jest 

adresowana bezpośrednio do niego jako użytkownika. 

2. Program ma określony cel dydaktyczny, np. rozwijanie sprawności 

psychomotorycznych, kształcenie umiejętności mających znaczenie w procesie 

edukacyjnym, zdobywanie lub utrwalanie wiedzy w określonym zakresie. 
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4.1 KLASYFIKACJA FORMALNA 

 

Ze względu na cechy formalne, edukacyjne programy komputerowe 

można podzielić na: 

 

a. zabawy komputerowe – programy służące przede wszystkim wprowadzeniu 

do właściwego procesu edukacji (terapii pedagogicznej), nie stawiające przed 

użytkownikiem żadnych specjalnie określonych zadań do wykonania. Programy te są 

adresowane głównie do dzieci młodszych i mają na celu przyzwyczajenie dziecka 

do używania komputera, 

 

b. ćwiczenia komputerowe – programy realizujące wprost określone cele edukacyjne 

i terapeutyczne. Ten rodzaj ćwiczeń jest najbardziej zbliżony do ćwiczeń 

wykonywanych metodą tradycyjną. Najczęściej ćwiczenia komputerowe są ich 

prostymi adaptacjami, 

 

c. gry komputerowe – programy, w których cele edukacyjne (terapeutyczne) są 

realizowane w sposób pośredni. Zadanie postawione przed użytkownikiem 

(dzieckiem) wynika ze scenariusza (układu) gry i na ogół nie ma innego znaczenia 

z punktu widzenia procesu edukacji (terapii pedagogicznej) niż motywacyjne. 

Sprawności (umiejętności, wiedza) są zdobywane w trakcie pracy z grą komputerową 

jako cel niejawny przy okazji realizacji celu jawnie przedstawionego. Z punktu 

widzenia procesu edukacji (terapii pedagogicznej) scenariusz gry odwraca uwagę 

dziecka od właściwych treści kształcenia (terapii). Gry komputerowe zwykle 

w mniejszym lub większym stopniu  wykorzystują element rywalizacji, 

 

d. programy użytkowe – programy – narzędzia służące do tworzenia rozmaitych 

obiektów (pisma, grafiki, tabel, analiz statystycznych), 

 

e. programy informacyjne – formy komputerowej prezentacji wiedzy, od prostych 

programów przedstawiających informacje na jeden ściśle określony temat, 

aż do bardzo obszernych multimedialnych encyklopedii komputerowych. 
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4.2 KLASYFIKACJA PEDAGOGICZNA  

 

 Ze względu na cele dydaktyczne wyróżniamy następujące programy komputerowe: 

 kształcące (rozwijające, korygujące deficyty) sprawności psychomotoryczne – 

stanowią one podstawowe narzędzie w pracy z dziećmi przygotowującymi się do nauki 

w szkole. Mogą być zwłaszcza wykorzystywane jako wstęp do nauki czytania, pisania, 

rysowania, liczenia, itp. Ten typ programów jest także przydatny w terapii 

pedagogicznej dzieci z deficytami w sferze psychomotorycznej utrudniającymi 

rozpoczęcie nauki (dysleksja, ryzyko dysleksji, dysgrafia itp.). Do grupy programów 

kształcących zaliczamy: 

 programy kształcące (rozwijające, korygujące defekty) sfery 

percepcyjne (wzrokową, słuchową), 

 programy kompensacyjne (przystosowujące do korzystania z częściowo 

ograniczonych zdolności psychomotorycznych), 

 programy korekcyjne (stymulujące rozwój opóźnionych funkcji 

psychomotorycznych). 

 

 pomagające w opanowaniu określonych umiejętności – obejmują programy 

wspomagające naukę czytania różnymi metodami (sylabową, całościową, syntetyczną 

– głoskową itp.) i w różnych aspektach (proste czytanie, rozumienie tekstu, 

usprawnianie szybkości czytania), programy wspomagające naukę pisania oraz 

programy wspomagające naukę matematyki na poziomie elementarnym; 

 

 wspomagające zdobywanie wiedzy – każdy rodzaj informacji zdobytej przez ucznia 

można przedstawić w postaci odpowiedniego programu edukacyjnego (np. w formie 

prezentacji komputerowej). 

 

 

4.3 ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

 

 Program komputerowy jako jedno z wielu narzędzi dydaktycznych musi być 

podporządkowany zaplanowanemu przebiegowi kształcenia. Powinien stanowić pewną 

zamkniętą całość, mniej lub bardziej rozbudowaną, złożoną z jednej lub większej liczby 
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części, mniej lub bardziej uniwersalną. Powinien być uniwersalny, dostosowany 

do różnych grup uczestników, atrakcyjny pod względem dźwiękowym i wizualnym. 

 

 

4.4 ADRESAT PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

 

Właściwym punktem wyjścia do oceny programu jest osoba jego użytkownika. 

Program jest stworzony dla niego i jemu przede wszystkim powinien służyć. Każdy 

program edukacyjny powinien mieć jasno sprecyzowanego użytkownika. Trzeba 

tu odpowiedzieć na pytania: 

 w jakim wieku jest adresat programu? 

 jakie normy psychologiczno – pedagogiczne powinno spełnić dziecko, żeby mogło 

skorzystać z programu? 

 czy program jest dla niego odpowiedni ( nie za łatwy, nie za trudny)? 

Dobry program nie powinien wymagać od użytkownika żadnego 

przygotowania. Powinien być natomiast na tyle komunikatywny, że nawet osoba, która 

nie przeczytała instrukcji, nie będzie mieć kłopotów z jego uruchomieniem. 

 

 

4.5 CEL PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

 

Program musi mieć jasno sprecyzowany cel i założenia określające warunki jego 

wykorzystania. Oceny celowości zastosowania programu edukacyjnego można dokonać 

na podstawie następujących kryteriów: 

 czy i na ile program realizuje (wspomaga) zaprojektowany przez pedagoga 

proces dydaktyczny? 

 czy dziecko będące użytkownikiem programu spełnia założenia warunkujące 

jego wykorzystanie? 

 czy użyte w programie środki są adekwatne do poziomu reprezentowanego 

przez dziecko? 

 czy program nie ma błędów dydaktycznych lub metodycznych? 

 jaka jest wstępna ocena skuteczności i efektywności programu dla realizacji 

postawionego celu edukacyjnego? 
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4.6 FORMALNE CECHY PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

 

 Oceniając formalne cechy  edukacyjnego programu komputerowego należy 

uwzględnić następujące kryteria: 

 

 atrakcyjność programu – obejmująca zewnętrzne walory programu, jego warstwę 

wizualną i dźwiękową. Program powinien być tak skonstruowany, żeby zachęcać 

dziecko do pracy i wykonywania ćwiczeń. Z punktu widzenia estetyki można oceniać: 

- jakość graficzną programu, czytelność i komunikatywność rysunków, 

czytelność napisów itp., 

- jakość dźwiękową programu, czytelność komunikatów dźwiękowych, rodzaj 

i wykonanie użytych melodii, 

- jakość animacji, ich płynność i tempo; 

 

 polisensoryczność techniki kształcenia – komputer stwarza możliwość 

jednoczesnego oddziaływania na wiele zmysłów w trakcie kształcenia; 

 

 komunikatywność i łatwość obsługi – ocenie podlega sposób posługiwania się 

programem przez dziecko – w związku z tym należy ocenić jakość informacji 

generowanych przez komputer. Istotną sprawą dla jakości programu jest łatwość 

posługiwania się przez dziecko myszą, klawiaturą czy też innymi urządzeniami; 

 

 

 otwartość programu – ocenie podlega możliwość dostosowania programu do potrzeb 

konkretnego dziecka oraz do konkretnych wymogów procesu dydaktycznego. W tym 

celu należy zbadać, jakie program oferuje opcje wyboru, trudności i tempa ćwiczeń 

itp.; 

 

 scenariusz programu – pod tym kątem oceniany jest w istocie projekt programu, 

zarówno w odniesieniu do pojedynczej jego części jak i do całości. Oceniany jest 

zatem świat wykreowany w programie oraz jego składniki (postacie i przedmioty 

biorące w nim udział, tło, użyta symbolika). Każdy z wymienionych elementów ma 

swoje znaczenie psychologiczne i estetyczne; 
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 czas i tempo – program powinien być tak zorganizowany, żeby czas wykonywania 

jednego ćwiczenia był jak najkrótszy. Ćwiczenie pochłaniające za dużo czas 

i odbywające się w zbyt wolnym tempie jest dla dziecka nużące, a efektywność 

dydaktyczna w ten sposób skomponowanego programu jest niska; 

 

 instrukcja programu – każdy program komputerowy powinien mieć instrukcję o jego 

wszystkich walorach i możliwościach oraz psychologiczno – pedagogiczne omówienie 

wraz ze wskazaniami metodycznymi. 

 

 

4.7 EMOCJONALNE WALORY PROGRAMU 

 

Od emocjonalnych walorów programu zależy zaangażowanie dziecka w proces 

dydaktyczny. Trafnie bowiem dobrany program może na przykład stanowić remedium 

na syndrom niepowodzenia szkolnego i choćby częściowo przywrócić dziecku ochotę 

do pracy. Do walorów emocjonalnych programu  należą: 

 

 atrakcyjność programu – ma znaczenie głównie motywacyjne. Dobrze i atrakcyjnie 

zaprojektowany program komputerowy może być traktowany przez dziecko jak 

zabawka, a żmudny, zniechęcający i frustrujący proces terapii pedagogicznej może stać 

się formą interesującej zabawy; 

 

 pozytywne wzmocnienia – dobrze zaprojektowany program komputerowy może 

przywrócić dziecku wiarę we własne siły, dzięki osiąganiu sukcesów w trakcie 

wykonywania ćwiczeń lub zwycięstwa w grze komputerowej. Ponadto dzięki 

możliwości stopniowania trudności stawianych przed uczniem, można ukształtować 

w nim umiejętność konstruktywnego podejścia do problemów w nauce szkolnej; 

 

 sympatia, zabawność, wyobraźnia, komizm – wykorzystanie możliwości 

kreacyjnych komputera w programach edukacyjnych może zmienić nastawienie 

do poważnej terapii pedagogicznej. 
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5 GRY KOMPUTEROWE 

 

 Podstawowym rodzajem programów dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci 

specjalnej troski i nie tylko powinny być gry komputerowe. Dają one największą 

możliwość kreacji. Do najważniejszych zalet gier komputerowych należą: 

 motywacja, ukierunkowanie na zainteresowania, możliwość wykreowania świata gry 

zgodnego z oczekiwaniami dzieci, 

 możliwość dowolnego kształtowania jawnych i ukrytych celów programu, tym samym 

sprowadzenie pracy dydaktycznej i nauki do zabawy, 

 wykorzystywanie rywalizacji jako ważnego bodźca motywacyjnego, zadowolenie 

dziecka z sukcesu (zwycięstwa w grze) jest na ogół silniejsze niż z udanego wykonania 

wielokrotnie powtarzanego ćwiczenia. 

Gry komputerowe dają szczególną możliwość wykorzystania pozytywnych 

mechanizmów psychologicznych w procesie kształcenia lub terapii pedagogicznej  

 

5.1 RODZAJE GIER KOMPUTEROWYCH 

 

 Gry komputerowe można podzielić na: 

   gry zręcznościowe - charakteryzujące się tym, że osiągnięcie w nich sukcesu zależy 

głównie od sprawności manualnej, refleksu, zdolności do koncentracji uwagi oraz 

koordynacji percepcyjno – motorycznej użytkownika. Dobrze zaprojektowana 

gra zręcznościowa o odpowiednio dobranej trudności może mieć charakter korekcyjny 

i stymulować rozwój opóźnionych funkcji psychomotorycznych dziecka; 

   gry logiczne - charakteryzują się tym, że osiągnięcie w nich sukcesu wymaga 

umiejętności wykonywania złożonych operacji logicznych na materiale symbolicznym. 

Gry te mogą stymulować rozwój intelektualny dziecka; 

   gry strategiczno – ekonomiczne - charakteryzują się mniej symboliczną i bardziej 

kompleksową kreacją świata programu, są wykorzystywane do nauki podejmowania 

trafnych decyzji w sytuacjach problemowych. Dobrze zaprojektowany program tego 

rodzaju, z możliwie realistycznie przedstawionym światem gry może spełniać ważne 

funkcje poznawcze w procesie edukacyjnym. 
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6 PODSUMOWANIE 

 

O ile w przypadku dziecka niedowidzącego i niewidomego, niedosłyszącego 

i niesłyszącego, a nawet w przypadku dziecka z porażeniem mózgowym jesteśmy w stanie 

w miarę łatwo uwierzyć w korzyści płynące z zastosowania narzędzi informatycznych 

wprost bądź dostosowanych przez użycie odpowiednich interfejsów to w przypadku 

dziecka upośledzonego umysłowo pojawiają się uzasadnione wątpliwości: czy uczeń 

będzie w stanie sensownie wykorzystać możliwości takich narzędzi dydaktycznych i czy 

wysiłki włożone w zdobycie umiejętności dadzą się w przyszłości spożytkować? 

 W pierwszym przypadku mimo ograniczeń wynikających z deficytów 

rozwojowych można stwierdzić, że wykorzystanie komputerów i oprogramowania 

z pomocą nauczycieli zdaje się całkowicie realne z zastrzeżeniem, że zależy to od stopnia 

upośledzenia. 

 Co zaś do przyszłego wykorzystania nabytych umiejętności, trudno zawczasu 

wyrokować. Nie wiadomo, na ile rozwój, z jakim będziemy mieli do czynienia, zmieni 

sposoby produkcji i zautomatyzuje nasze życie codzienne. Trudno powiedzieć także, jak 

społeczeństwo potraktuje upośledzonych z nowymi kwalifikacjami.  

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w większości posiadają niezbędne 

możliwości do nauki informatyki w niw mniejszym zakresie, niż do nauki języka 

polskiego czy matematyki. Problem stanowi mała dostępność rodzaju edukacji. 

W zasadzie zwykły użytkownik komputera, to człowiek posiadający umiejętności czytania, 

pisania i „klikania”, wzbogacone o zdolność elementarnego wnioskowania. Zatem 

wystarczy wyposażyć naszych podopiecznych o owe umiejętności, rozwijać bądź wspierać 

zdolność wyciągania wniosków, by byli oni gotowi do zajęć informatycznych. 

Mając na uwadze wszystkie możliwości, jakie daje nam komputer, staram się 

pamiętać, że korzystanie z niego jest tylko drogą do osiągnięcia celu, a nie celem samym 

w sobie. Komputer to tylko narzędzie, nieskończenie cierpliwe, nie okazujące 

zdenerwowania i zawsze dyspozycyjne, ale tylko narzędzie. Nie rozwiąże wszystkich 

naszych problemów i nie zaspokoi potrzeb, nie potrafi troszczyć się i towarzyszyć 

w codziennych zmaganiach. Komputer nigdy nie zastąpi człowieka w pracy pedagogicznej 

ani terapeutycznej. Nie jest w stanie stworzyć atmosfery ciepła, zrozumienia, obdarować 

uwagą, dostosować się do aktualnych zainteresowań czy potrzeb dziecka. Może jednak 

uczynić życie trochę łatwiejszym i bogatszym. 
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