
 

W obecnych czasach komputery stosowane są powszechnie i towarzyszą człowiekowi od najmłodszych 

lat życia. Umiejętność posługiwania się nimi staje się koniecznością. Umiejętne użycie komputera  

w procesie uczenia się już od początku edukacji szkolnej dziecka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ 

odwołuje się do naturalnej potrzeby rozwoju ucznia i uczestniczenia w poznawaniu świata poprzez 

nowoczesne środki medialne. Zastosowanie komputera w procesie nauczania i uczenia się stwarza też 

wiele możliwości w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych. Umiejętnie zorganizowana praca 

z komputerem wyrabia u ucznia umiejętność prawidłowej organizacji i planowania pracy, kształtuje 

poczucie odpowiedzialności za własną pracę, wyrabia nawyk koncentracji uwagi podczas pracy, 

kształtuje właściwe postawy koleżeńskie, wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywanej 

pracy, rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą, wdraża do 

samokształcenia i samokontroli. 

Oczekiwania od dzisiejszej szkoły to przede wszystkim pomaganie uczniom w zdobywaniu przez nich 

wykształcenia. Ponieważ część tego wykształcenia stanowi przygotowanie do życia we współczesnym 

świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów, dlatego w edukacji dzieci i młodzieży musi być 

uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, który wiąże się z technologią informacyjną. Tylko wtedy 

szkoła ma szansę przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Wychodząc naprzeciw tym zadaniom i naturalnej już funkcji szkoły, dzięki hojności wójta gminy  

p. Sebastiana Nowaczkiewicza, jego zastępcy – p. Łukasza Barwinka i radnych oraz inicjatywie dyrekcji 

Szkoły Podstawowej w Nowinach zostaliśmy wyposażeni w kolejną - już drugą - nową pracownię 

informatyczną. Stary wysłużony sprzęt komputerowy zastąpiły jednostki zbudowane z najwyższej jakości 

komponentów. Gwarantuje to szybką, stabilną i bezawaryjną pracę przez wiele lat. Uczniowie mają do 

dyspozycji 12 stanowisk komputerowych posiadających nowoczesne oprogramowanie (m. in. system 

operacyjny Windows 10, pakiet Microsoft Office 2016 służący m.in. do tworzenia grafiki, tekstu oraz 

prezentacji multimedialnych. Pracownia została wyposażona także w stanowisko dla nauczyciela, które 

oprócz zestawu komputerowego posiada także tablicę interaktywną i wizualizer. Wszystkie  

te nowoczesne technologie informatyczne mają na celu zwiększenie możliwości w zdobywaniu wiedzy, 

rozwijanie umiejętności uczniów, pozwalają na zwiększenie atrakcyjności przeprowadzanych zajęć.  

 

Podczas uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia nowoczesnej pracowni 

komputerowej udział wzięły władze gminy Sitkówka-Nowiny w osobach: wójta Sebastiana 

Nowaczkiewicza, jego zastępcy Łukasza Barwinka, Przewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zofii 

Duchniak, radnych gminy oraz przedstawiciela Lafarge, dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej 

w Nowinach - Joanny Wojcieszyńskiej i Elżbiety Rachwał. 

Niezwykłą wdzięczność pragniemy wyrazić również Firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. za 

ufundowanie najmłodszym uczniom naszej szkoły nowoczesnej tablicy interaktywnej Smart Board. 


