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Szanowna Pani Minister 
 

W związku z zapowiedzią weryfikacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotychczasowych podstaw 

programowych Stowarzyszenie Interinfo Polska deklaruje pomoc w analizie podstawy programowej 
dotyczącej nauki przedmiotu informatyka. Nasza pomoc dotyczyłaby przede wszystkim metodyki 

bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera. 

Zwracaliśmy się z tym problemem do Ministerstwa już w roku 2009, lecz nie przyniosło to żadnych 

rezultatów. W odpowiedzi Ministerstwa na nasze pismo w tej sprawie, napisano wprawdzie, że „włączenie 
dodatkowej umiejętności, jaką jest pisanie bezwzrokowe do paradygmatu umiejętności wskazanych 

przez podstawę programową zajęć komputerowych jest nie tylko możliwe, ale i wskazane.” [MEN, DKZU-

AW-5001-09-2009], nie zrobiono jednak nic, aby to umożliwić nauczycielom.  

Truizmem jest twierdzenie, że z komputerem pracują dzisiaj wszyscy, i to od najmłodszych lat. Niestety złe 

nawyki pracy z klawiaturą nabyte w młodszych latach są potem bardzo trudne do skorygowania. Dlatego już 

na wczesnym etapie kształcenia należy uczyć metodycznej obsługi klawiatury – pisania metodą 
bezwzrokową dziesięciopalcową z zachowaniem prawidłowej postawy przy komputerze 

Naukę pisania na klawiaturze można porównać z nauką pisania ręcznego. W jednym i w drugim wypadku 

chodzi o wypracowanie nawyków. Dzieci uczą się pisać piórem przez wiele godzin. Nauczyciele zwracają 

uwagę na to, w jaki sposób trzymany jest długopis, ołówek, powtarzają wielokrotnie: siedź prosto, pisz 
prawidłowo. Natomiast na naukę pisania na komputerze w podstawie programowej przeznaczone jest kilka 

godzin (o ile nauczyciel w ogóle zwróci na ten aspekt uwagę na lekcjach informatyki). W tym czasie można 

opowiedzieć, jak należy siedzieć przy komputerze i w jaki sposób należy pisać. Ale tych kilku godzin z całą 
pewnością nie wystarczy, aby wypracować nawyki prawidłowego, metodycznego, bezwzrokowego pisania.  

Chcielibyśmy coś zmienić w tej dziedzinie. Wiemy bowiem, że pisanie bezwzrokowe to pisanie spokojne, 

dzięki któremu każdy może skupić się na merytorycznej stronie pracy (pismo, protokół, sprawozdanie, list, 

analiza jakiegoś problemu). Wiemy, że dzięki tej umiejętności nasi uczniowie niejednokrotnie awansowali 
na wyższe stanowiska w swojej pracy. Dziękują nam teraz, że potrafiliśmy ich tego nauczyć. 

Wśród członków naszego Stowarzyszenia są nauczyciele – praktycy, którzy uczyli pisać na komputerze taką 

metodą. Ich uczniowie uzyskiwali wysokie miejsca w konkursach pisania na klawiaturze komputera 
na szczeblach od rejonowych po międzynarodowe z Mistrzostwami Świata włącznie. Ostatnie sukcesy 

to dwa medale – srebrny i brązowy na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie w 2015 roku. 

Chętnie podzielimy się znajomością metodyki nauczania bezwzrokowego, dziesięciopalcowego pisania 
na klawiaturze komputera oraz wnioskami z dyskusji na ten temat z nauczycielami, praktykami z innych 

krajów (jesteśmy czynnym członkiem Międzynarodowej Federacji Intersteno). Proponujemy poprowadzenie 

warsztatów dla nauczycieli informatyki na temat metodyki nauczania bezwzrokowego pisania. 

Chętnie spotkamy się z Panią Minister, bo wiemy, że przede wszystkim Pani musi być przekonana do zmian 
w tym zakresie. Jeśli to będzie możliwe zorganizujemy w Ministerstwie pokaz mistrzowskiego pisania. 
 

                      Z poważaniem 


