ARTYKUŁY
Rola stowarzyszeń zawodowych
w edukacji informatycznej
Na przykładzie Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Dr. in ż. Z big nie w Nagór ny - K UL S t a l o wa W o l a
Ur. w 1971 r. w Tarnobrzegu. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (magister inżynier elektronik w 1995 r.). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w
zakresie elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii
Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2009 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Prywatnego, Wydziału
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z przedmiotów informatycznych. Zainteresowania naukowe z zakresu rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z użyciem nowoczesnych technik
informatycznych. Autor kilkunastu prac naukowych z zakresu informatyki. Członek Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.

WPROWADZENIE
Informatyka wkracza praktycznie
w każdą dziedzinę życia. Dynamiczny
rozwój informatyki oraz jej zastosowań
w pracy zawodowej, nakłada szczególne
wymagania na edukację informatyczną. Należy zapewnić wysokość jakość
kształcenia dzieci, młodzieży szkolnej
i akademickiej, a także, ze względu na
dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki,
szczególną uwagę należy zwrócić również na zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego dla absolwentów
szkół i uczelni, osób pragnących przekwalifikować się lub podnieść swoje
kwalifikacje. Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) jest największym stowarzyszeniem zawodowym informatyków
w Polsce i jedynym ogólnobranżowym
stowarzyszeniem informatyków, pozostałe stowarzyszenia skupiają jedynie
informatyków specjalizujących się w ściśle określonej dziedzinie informatyki.
Polskie Towarzystwo Informatyczne ze
względu na bardzo szeroki zakres dzia1

łalności, odgrywa bardzo istotną rolę
w szeroko rozumianej edukacji informatycznej w Polsce.
STRUKTURA PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne (ang. Polish Information Processing
Society) jest stowarzyszeniem zawodowym osób posiadających wykształcenie
wyższe informatyczne lub związane
z informatyką, stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
osób posiadających co najmniej średnie
wykształcenie, których praca zawodowa
jest ściśle związana z informatyką, studentów kierunków informatycznych lub
związanych z informatyką1. PTI powstało w 1981 r., liczy ponad 1600 członków
wywodzących się ze środowisk informatycznych całej Polski. Podstawową formą działania członków PTI są Oddziały
(Dolnośląski, Górnośląski, Kujawsko Pomorski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki,
Pomorski, Wielkopolski, Zachodniopomorski) oraz Koła (Podlaskie w Białym-
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stoku, Jurajskie w Częstochowie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Sandomierzu).
W ramach PTI funkcjonują również Sekcje, do których mogą należeć członkowie PTI zainteresowani ściśle określoną
dziedziną informatyki.
GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI
PTI działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Głównymi celami działalności PTI, zapisanymi w Statucie PTI są m.in. 2 :
• popieranie działalności naukowej i naukowo technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia
metod jej efektywnego wykorzystania,
• dbałość o wysoki poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie warunków do jego podnoszenia, a także
oddziaływanie w tym kierunku na
inne osoby i organizacje zajmujące się
informatyką,
• ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
• popieranie doskonalenia kwalifikacji
i uzyskiwania świadectw oraz certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu informatyka,
• propagowanie idei ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i EUCIP (Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka),
• dbałość o poziom edukacji informatycznej,
• popularyzacja zagadnień informatyki
i jej zastosowań,
• udział w budowaniu społeczeństwa
informacyjnego.

W Strategii funkcjonowania PTI w latach 2011 2014, jednym z trzech kierunków strategicznych jest wspieranie szeroko rozumianej edukacji oraz rozwoju
informatyki 3.
WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI I EDUKACJI
PTI od wielu lat jest organizatorem
licznych konferencji, warsztatów, konkursów. Powyższe przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju informatyki i jej
zastosowań w gospodarce narodowej,
ponadto odgrywają bardzo istotną rolę
w procesie kształcenia kadry naukowo
dydaktycznej oraz stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych informatyków. Należy podkreślić, że część z tych
przedsięwzięć jest adresowana do studentów kierunków informatycznych lub
pokrewnych oraz uczniów, umożliwiając
odkrycie przez młodzież szans rozwoju
naukowego i zawodowego. PTI jest organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji4 : Jesienne Spotkania PTI (konferencja szkoleniowa) 5,
International Multiconference on Computer Science and Information Technology (konferencja naukowa / międzynarodowa), Górska Szkoła PTI (konferencja
naukowo szkoleniowa) 6, Światowy Dzień
Społeczeństwa Informacyjnego (konferencja środowiskowa / międzynarodowa), Systemy Czasu Rzeczywistego (konferencja naukowa), Krajowa Konferencja
Inżynierii Oprogramowania (konferencja naukowa), Informatyka w Edukacji
(konferencja naukowa), IT and Knowled-
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ge Management (konferencja naukowa),
Technologie Eksploracji i Reprezentacji
Wiedzy (konferencja naukowa), InfoShare (konferencja szkoleniowa), Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy (konferencja naukowo metodyczna),
INFOGRYF (konferencja naukowa), Problemy Społeczeństwa Informacyjnego
(konferencja naukowa). Przedsięwzięciami cieszącymi się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży lub młodych
naukowców są7 : Sejmik Młodych Informatyków (konferencja naukowo szkoleniowa), Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Programów Szachowych, Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki i jej zastosowań 8,
Ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa
Polski w Programowaniu Zespołowym 9,
Nagroda im. Witolda Lipskiego, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr,
Ogólnopolski konkurs informatyczny
INTERSIEĆ, Konkurs Informatyczny dla
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, Internetowy Konkurs Informatyczny dla
Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH INFORMATYKÓW
Wszystkie przedsięwzięcia PTI, opisane w poprzednim rozdziale, służą
jednocześnie podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych uczestników. Oferta PTI
w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych informatyków jest jednak
znacznie szersza. PTI prowadzi działalność w obszarze certyfikacji zawodu informatyka i jest liderem w kraju w tym
zakresie. PTI jako jedyna organizacja

w kraju, posiada uprawnienia do przyznawania Europejskiego Certyfikatu
Zawodu Informatyka (EUCIP, ang. European Certification of Informatics Professionals). Certyfikat EUCIP jest skierowany do studentów oraz specjalistów
z branży informatycznej. Certyfikat potwierdza uniwersalną wiedzę, niezwiązaną z żadnymi dostawcami rozwiązań
informatycznych, posiadacza certyfikatu z zakresu informatyki. Certyfikacja
jest prowadzona na poziomie bazowym
oraz na poziomie specjalizacyjnym. Zdobycie certyfikatu na poziomie bazowym
wymaga od kandydata fundamentalnej
wiedzy teoretycznej z większości specjalizacji informatycznych. Posiadanie
certyfikatu na poziomie bazowym jest
wymagane do ubiegania się o certyfikat
na poziomie specjalizacyjnym, zaświadczający o biegłej znajomości wybranej
dziedziny informatyki. Certyfikat jest
dokumentem uznawanym w większości krajów europejskich, ponieważ jest
przyznawany na licencji Stowarzyszenia
Europejskich Towarzystw Informatycznych (CEPIS, ang. Council of European
Professional Informatics Societies), którego członkiem jest PTI. PTI umożliwia
również zdobycie certyfikatu Zarządzanie Projektami Informatycznymi (ang.
Project Management in Informatics),
potwierdzającego kompetencje posiadacza certyfikatu w zakresie zarządzania
przedsięwzięciami
informatycznymi.
Certyfikacja jest prowadzona na poziomie bazowym oraz pięciu poziomach
zaawansowanych10.
PTI jest również współorganizatorem
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studiów podyplomowych z informatyki, z zakresu zarządzania projektami
informatycznymi11. Oddziały, Koła
i Sekcje PTI organizują seminaria, które są znakomitą formą wymiany wiedzy i doświadczeń między członkami.
W Warszawie działa Klub Informatyka12 . Oddział Kujawsko Pomorski PTI
jest współorganizatorem Regionalnego
Studium Edukacji Informatycznej, które organizuje wiele kursów i szkoleń
z zakresu nowoczesnych technologii
informatycznych dla studentów i osób
pracujących zawodowo oraz studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli13 . Również imprezy o charakterze
integracyjnym, w wyniku integracji
środowiska informatyków pośrednio
przyczyniają się do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Wśród imprez
o charakterze integracyjnym, organizowanych przez PTI, należy wymienić:
Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim14 oraz
Rapid Baran Development15 .
ECDL
PTI jako jedyna organizacja w kraju,
posiada uprawnienia do przyznawania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL, ang.
European Computer Driving Licence).
Certyfikat ECDL jest skierowany do
młodzieży, osób pracujących w dowolnym zawodzie oraz osób poszukujących pracy. Certyfikat poświadcza, że
jego posiadacz zdał pomyślnie egza11
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min teoretyczny z zakresu podstawowych pojęć technologii informatycznej
oraz sześć egzaminów praktycznych,
obejmujących różne aspekty obsługi
komputera. Certyfikat potwierdza uniwersalną wiedzę i umiejętności, niezwiązane z żadnymi dostawcami narzędzi informatycznych. Umiejętność
obsługi komputera jest obecnie niezbędna we wszystkich dziedzinach życia i zawodach. Posiadanie certyfikatu
zwiększa szansę na znalezienie pracy
w przypadku osób poszukujących pracy, wpływa na podwyższenie wydajności pracowników wykorzystujących
komputer w swojej pracy oraz stwarza
szansę na dynamiczny rozwój firmy
w wyniku zastosowania technologii
informatycznych. ECDL jest uznawany
w całej Europie, jest jedną z inicjatyw
Unii Europejskiej, mających na celu zbudowanie społeczeństwa informacyjnego. W Polsce ponad 40000 osób posiada
certyfikat ECDL. W Polsce poza podstawowym certyfikatem ECDL można uzyskać również: ECDL Advanced (poziom
zaawansowany certyfikatu ECDL), ECDL
e Obywatel (certyfikat umiejętności korzystania z Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej, specjalnie
przygotowany dla osób z ograniczoną
wiedzą z zakresu informatyki), ECDL
WebStarter (certyfikat dla osób tworzących strony i serwisy internetowe),
ECDL CAD (certyfikat umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia
rysunków dwuwymiarowych) 16 .
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DZIAŁALNOŚĆ OPINIOTWÓRCZA
PTI jest liczącą się w kraju organizacją
pozarządową w zakresie opiniowania
m.in. projektów dotyczących edukacji informatycznej i kształcenia ustawicznego
w zakresie informatyki. PTI przedstawia
również organom stanowiącym prawo
własne stanowiska, uwagi i wnioski,
również w zakresie edukacji informatycznej. Bardzo dużym potencjałem PTI
w tej dziedzinie jest doświadczenie zawodowe wielu członków PTI, którzy są
pracownikami naukowo dydaktycznymi
wyższych uczelni oraz nauczycielami
przedmiotów informatycznych w szkołach. Opiniotwórcza rola PTI jest zapisana w Strategii funkcjonowania PTI
w latach 2011 2014, w misji PTI. Zgodnie
z powyższym dokumentem, PTI pragnie
angażować się również w opracowywanie programów nauczania oraz zasad
akredytacji nauczania przedmiotów informatycznych na różnych poziomach
edukacji17.
Budowanie społeczeństwa
informacyjnego
Budowanie społeczeństwa informacyjnego, zgodnie ze Strategią funkcjonowania PTI w latach 2011 2014, jest misją
PTI. W powyższym dokumencie przyjęto następującą definicję społeczeństwa
informacyjnego: „społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym
przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych stanowi znaczącą
wartość ekonomiczną, społeczną i kul17

turową”18. Społeczeństwo informacyjne
cechuje szczególnie wysoka świadomość
znaczenia edukacji oraz podnoszenia
swoich kwalifikacji. Plan budowy społeczeństwa informacyjnego dla państw
członkowskich Unii Europejskiej został
zawarty w Strategii Lizbońskiej z 2000
r.. Od 2007 r. PTI organizuje w Polsce obchody Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Światowy
Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
jest wydarzeniem poświęconym propagowaniu informatyki oraz społecznym
aspektom jej rozwoju. W 2009 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce,
odbyło się wiele konferencji naukowych,
seminariów, warsztatów, wystaw, imprez plenerowych, konkursów, na terenie całego kraju19.
Podsumowanie
PTI jest największym stowarzyszeniem zawodowym informatyków w Polsce. Z punktu widzenia edukacji informatycznej, najważniejszymi obszarami
działania PTI są: organizacja konferencji
i innych przedsięwzięć o charakterze naukowym, wspierających rozwój informatyki w Polsce, organizacja konkursów dla
dzieci, młodzieży oraz studentów z zakresu informatyki, popularyzujących tę
dziedzinę nauki, działalność w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
informatyków oraz integracja tej grupy
zawodowej, certyfikacja zawodu infor-
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matyka i umiejętności obsługi komputera, działalność opiniotwórcza w zakresie
kierunków rozwoju edukacji informatycznej w Polsce, wreszcie budowanie
społeczeństwa informacyjnego. Należy
podkreślić, że dynamiczny rozwój informatyki pociąga za sobą konieczność
kształcenia ustawicznego, udziału w seminariach, wzajemnej wymiany doświadczeń między osobami pracującymi
w branży informatycznej, a działalność
stowarzyszenia zawodowego w tym zakresie wydaje się być niemożliwa do zastąpienia. Imponująca jest liczba i zakres
tematyczny konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo oraz
liczba wydanych w Polsce certyfikatów
informatycznych. Towarzystwa pragnie mieć w przyszłości jeszcze większy
wpływ na kształt edukacji informatycznej w kraju. Uważam, że przedstawione
argumenty pozwolą w pełni zgodzić się
z twierdzeniem zawartym na wstępie
niniejszego artykułu. Polskie Towarzystwo Informatyczne odgrywa bardzo
istotną rolę w szeroko rozumianej edukacji informatycznej w Polsce.
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia rolę
Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) w szeroko rozumianej edukacji
informatycznej w Polsce. PTI jest największym stowarzyszeniem zawodowym informatyków w Polsce. PTI jest
organizatorem licznych konferencji,
seminariów, warsztatów, konkursów
z zakresu informatyki. Towarzystwo
umożliwia podnoszenie kwalifikacji
zawodowych informatyków oraz integrację tej grupy zawodowej. PTI jest
liderem w Polsce w zakresie certyfika-
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cji zawodu informatyka i umiejętności obsługi komputera. Towarzystwo
prowadzi działalność opiniotwórczą
w zakresie edukacji informatycznej.
Nadrzędnym celem PTI jest budowanie
w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Niewątpliwie, PTI odgrywa bardzo
istotną rolę w szeroko rozumianej edukacji informatycznej w Polsce.
SUMMARY
THE ROLE OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION
This article presents the role of the Polish Information Processing Society (PTI)
in computer science education in Poland.
PTI is the largest computer science association in Poland. PTI organizes many
conferences, seminars, lectures, competitions in the field of computer science.
The Society raises professional qualifications of computer scientists and integrates this professional group. PTI is the
leader in certifications of the computer
science profession and computer skills
in Poland. The Society gives opinions
on computer science education. The building of the information society is the
superior aim of PTI. PTI fulfils a very important role in computer science education in Poland.
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„Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta...”
(Jk 3.17)
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