
O edukacji informatyki naukowo 
 

W dniach 1-2 czerwca 2006 r. odbyła się w Międzyzdrojach kolejna IX już edycja konferencji 

z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji. Tak jak w zeszłych latach 

organizatorami konferencji byli Zakład Społeczeństwa Informacyjnego funkcjonujący w 

ramach Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej 

Informacji działająca przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Tym razem komitet 

organizacyjny postanowił zająć się problematyką nauczania informatyki i w związku z tym 

tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Dydaktyka Informatyki i Informatyka w 

Dydaktyce”. 

Otwarcie konferencji rozpoczęło się zwyczajowo oficjalnym przywitaniem uczestników przez 

przewodniczącą prof. dr hab. Agnieszkę Szewczyk. Zaraz potem nastąpiła pierwsza sesja 

obrad, którą zainaugurowało grono znakomitych profesorów. Pierwszy z nich prof. dr hab. 

inż. Piotr Sienkiewicz z Milla College, który po dłuższej przerwie postanowił znowu wziąć 

udział w konferencji, poruszył w swoim wystąpieniu tematykę edukacyjnych determinantów 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym mówcą, który wygłosił wykład nt. 

upowszechnienia informatyki we wszelkiej dydaktyce w społeczeństwie powszechnego 

Internetu, był prof. dr hab. Andrzej Straszak ze Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku. 

Ostatni w tej sesji głos zabrał prof. dr hab. Lech W. Zacher z Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania, który podjął próbę ewaluacji i prognozy w relacji człowiek-

komputer. Pod koniec sesji do dyskusji przyłączył się również prof. zw. dr hab. Adam 

Nowicki i nastąpiła pomiędzy profesorami bardzo ciekawa dyskusja, która chwilami 

przypominała ścieranie się zupełnie odmiennych stanowisk, a chwilami prezentację 

perspektyw jakie mogą nastąpić w obszarze edukacji informatyki w najbliższym czasie. Na 

szczęście w pewnym momencie przyszedł czas na przerwę obiadową i wszystko zakończyło 

się dobrze. 

Drugą popołudniową sesję rozpoczął vice dyrektor Urzędu Miasta Szczecina Marek Dymek, 

mówiąc o działaniach podejmowanych przez urząd w kwestii poszerzania dostępności usług 

przez sieć Internet. Kolejnymi prelegentami byli prof. zw. dr hab. Adam Nowicki oraz mgr 

Gracja Wydmuch z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, którzy przedstawili wyniki 

przeprowadzonych badań nt. programu doskonalenia kształcenia informatycznego w 

uczelniach ekonomicznych. Ostatnim z prelegentów w pierwszym dniu konferencji był dr 

Przemysław Polak ze Szkoły Głównej Handlowej, który mówił na tematy podobne, co 

poprzednicy, czyli o zmianach w programie laboratoriów z informatyki gospodarczej na 

uczelniach ekonomicznych. Trzeba przyznać, że to właśnie tematyka programów studiów i 

ilości zajęć z informatyki na uczelniach ekonomicznych wzbudziła podczas kolejnych 

dyskusji najwięcej uwag i kontrowersji. 

Na tym zakończył się pierwszy dzień obrad konferencyjnych i uczestnicy udali się na 

zasłużony wypoczynek. Tradycyjnie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, która zawsze 

jest najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich punktem programu. 

Drugi dzień konferencji z samego rana rozpoczęła swoim wystąpieniem dr Anna 

Fidziukiewicz z Politechniki Szczecińskiej, mówiąc o świadomości studentów w nauczaniu 

zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia. Następnie tematykę 

elektronicznej ewidencji sal podjęła mgr Marta Grzanek z Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejną 

prelegentką była mgr Dorota Gil-Tarnowska z Uniwersytetu Szczecińskiego, która poruszyła 

temat komputera jako narzędzia wspomagającego dydaktyczną działalność bibliotek. 

Następnie dr Grzegorz Wojarnik, również z Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprezentował 

przegląd rozwiązań do budowy systemów pomocy w komputerowych aplikacjach. Ostatnim, 

przed przerwą kawową, prelegentem był dr Czesław Ślusarczyk ze Szkoły Głównej 



Handlowej, który mówił o zastosowaniach komputera w edukacji osób niewidomych i słabo 

widzących. 

Druga i zarazem ostatnia sesja IX konferencji odbyła się w ramach tematyki coraz 

popularniejszego obecnie nauczania zdalnego. Pierwszym z występujących był mgr inż. 

Maciej Słomczyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który zapoczątkował tematykę 

przewodnią tej sesji swoim artykułem nt. zwiększania kompetencji zawodowych studentów 

poprzez e-learning. Kolejnym występującym był mgr Maciej Olejnik, który jako reprezentant 

Centrum Nauczania Zdalnego z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawił prezentację o 

synergizmie usług internetowych w nauczaniu zdalnym. Natomiast o studiach wspomaganych 

e-learningiem mówił kolejny prezenter z tej samej uczelni mgr Tomasz Komorowski. 

Ostatnim z prelegentów na konferencji okazał się dr hab. inż. Adam Czerwiński z 

Uniwersytetu Opolskiego, który szczegółowo omówił usługi informacyjne w e-edukacji. 

Na tym zakończyła się IX edycja konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej 

Informacji. Była to z pewnością kolejna udana tego typu impreza, o czym świadczyć może 

fakt, iż wzięło w niej udział ponad 40 osób ze świata nauki, szkolnictwa, administracji oraz 

biznesu. Monografia konferencyjna liczy 50 artykułów napisanych przez w sumie 63 autorów. 

Zarówno wykłady jak i wszelkie poczęstunki miały miejsce w hotelu „Merlin”, który okazał 

się profesjonalnym zapleczem do organizacji tego typu imprez. 

Na przyszły rok organizatorzy planują X jubileuszową konferencję, która ma obfitować w 

jeszcze ciekawsze tematy naukowe, większe grono naukowców z kraju i zagranicy oraz, co 

jest na razie niespodzianką, bardzo atrakcyjne miejsce pobytu. W takim razie zapraszamy 

serdecznie w przyszłym roku! 
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