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MOTYWACJA STUDENTOW PEDAGOGIKI
DO UCZENIA Sl£ INFORMATYKI
Przedstawi? wyniki badari nastawienia studentdw pedagogiki Uniwersytetu
Gdanskiego do informatyki. Badania przeprowadzono w latach 1990-1993 w
ramach przedmiotu „Podstawy informatyki” .
Przedmiot „Podstawy informatyki” zostal wprowadzony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdanskiego w roku akademickim 1990/91. Ksztalceniem informatycznym zostaly obj?te wszystkie kierunki studiow stacjonar
nych. W roku akademickim 1993/ 94 planowane jest rozszerzenie edukacji
komputerowej r6wniez na studia zaoczne. Zaj?cia z informatyki odbywaj si
?
w wymiarze 30 godzin w ci gu jednego semestru.
to wyl cznie zaj?cia
laboratoryjne.
Pracownia studencka wyposazona jest w 8 komputerow Elwro Junior i 3
komputery IBM. 6 komputerdw Elwro jest zestawionych w siec z komputerem
nauczycielskim , jedn stacj dyskdw i jedn drukark .
Od pocz tku wprowadzenia przedmiotu „Podstawy informatyki” towarzy
szy mu przychylne nastawienie student6w. Zwazywszy, ze nie jest to przedmiot. kierunkowy, mozna bylo miec obawy, czy zostanie zaakceptowany. Informatyka mogla stac si? przedmiotem trudnym i malo atrakcyjnym, bo dla
wielu studentow ci gle jeszcze jest niedost?pna, Dla nich pierwsze zaj cia s|
<
?
przezyciem, s pierwszym bezposrednim i osobistym kontaktem z kompute-
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Wszystkie obawy o brak akceptacji komputera okazaly si? nieuzasadnione.
Potwierdzeniem pozytywnego stosunku do informatyki s mi?dzy innymi bezposrednie obserwacje studentow poczynione w trakcie zaj?c. Ich reakcje s|
<
niezwykle spontaniczne.
Glosna aprobata dla swoich umiej?tnosci, smiech lub niezadowolenie, to
typowe zachowania w trakcie pracy z komputerem. Czasem ma si wrazenie,
?
ze siedz cy przy komputerze zapomina o wszystkim, co si? wok61 niego dzie-
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je. Wielokrotnie studenci przychodz na dodatkowe zajecia, poza swoimi godzinami zaj?c. Przynosz . programy, z ktfirymi chc si? zapoznac, dzielq. si?
spostrzezeniami z kolezankami i kolegami.
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Kwestionariusz samooceny przedmiotowej
W ci gu trzech lat badari przetestowano kilka wersji kwestionariusza samooceny przedmiotowej. Za kazdym razem rozszerzano i ulepszano wersj?
poprzedni . Kwestionariusz samooceny przedmiotowej jest skalg. 0-1 zawieraj c aktualnie 28 pozycji. Opinie umieszczone w kwestionariuszu nie
zebrane przypadkowo. Nawiqzuj do wczesniej sprecyzowanych cel6w nauczania informatyki w sferze emocjonalnej i wskutek tego stanowiq. podstaw?
pomiam poziomu- motywacji do osiqgni?cia tych celow. Szczegolowe cele
powstaly na bazie taksonomii ABC prof. Bolestawa Niemierki (Niemierko
1979).
,
Cele nauczania informatyki w sferze emocjonalnej zgrupowane sq. w czterech kategoriach:
A. Uczestnictwo w dziataniu.
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B. Podejmowanie dzialania.
C. Nastawienie na dzialanie.
D. System dzialan.
Wytyczono nast?puj ce operacyjne cele nauczania informatyki na kieninkach pedagogicznych w poszczegolnych kategoriach:
A. Uczen uczestniczy w dziataniu, to jest
1) wykonuje polecenia dotycz ce podl czania i uruchamiania
sprz?tu komputerowego,
2) wpisuje za pomoc klawiatury i uruchamia programy zaproponowane przez nauczyciela,
3) przegl da gotowe programy uzytkowe znajduj ce si? w pracowni,
4) uczestniczy w zaj?ciach programowania w j?zyku zaproponowanym przez nauczyciela,
5) w trakcie pracy z komputerem wykonuje czynnosci niezb?dne,
bez wnikania w potencjalne mozliwosci sprz?tu ,
6) prosi o pomoc przy najmniejszej trudnosci.
B. Uczen podejmuje dzialania, to jest
1) ch?tnie uczestniczy w zaj?ciach, przychodzi na zaj?cia dodatko-
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we,
2) z wlasnej inicjatywy rozszerza wiedz? informatyczn i sprawia
mu to przyjemnosc,
3) angazuje si? w to, co robi na zaj?ciach ,
4) testuje sprz?t, chce znac jego mozliwosci,

^
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5) sam wyszukuje programy i je uruchamia,
6) cieszy si?, jesli rozwiqze problem informatyczny.
C. Uczeri jest nastawiony na dzialanie, jesli:
1) poszukuje lepszych rozwiqzari, jest krytyczny wobec siebie,
2) chwali si? rozwiqzanym problemem przed kolegami,
3) uwaza, ze edukacja komputerowa jest obecnie niezb?dna i stara
si? przekonac o tym innych,
. .
)
4 wybiera programy ambitniejsze , trudniejsze,
5) sugeruje zmiany w przedmiocie ( j?zyk programowania, zakres
materialu itp. ).
D. Uczen post?puje zgodnie z przyj?tym przez siebie systemem zasad, to jest:
1) wysoko ocenia wartosc komputera w zestawieniu z imiymi
srodkami dydaktycznymi,
2) jest tolerancyjny w pracy zespolowej przy komputerze,
3) potrafi uzasadnic swojq. koncepcj? rozwijjzania problemu ,
4) samodzielnie pokonuje trudnosci,
5
. ) jest dokladny, rzetelny, pracowity, uczciwy na zaj?ciach,
6) ocenia programy zgodnie z przyj?tymi przez siebie kryteriami,
7) przenosi sposob myslenia informatycznego na inne dziedziny.
Kwestionariusz uzyty do badan skontruowany jest w taki spos6b, ze opinie
wazne (np. ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach z informatyki) s przeplecione
tymi, ktore stwarzafe jedynie klimat dla badanej kwestii (np. przedmiot „Informatyka’ > jest dla mnie zlem koniecznym).
Kwestionariusz samooceny przedmiotowej mial postac nast?puj c :
„Wpisz w kart? odpowiedzi obok nuiiieru:
jesli zgadzasz si? z opini ,
jesli masz inne zdanie.
1. Informatyka na kierunkach nieinformatycznych jest latwa.
2. Brakuje mi wyklad6w z informatyki. .
3. Nie powinno bye informatyki na kierunkach nieinformatycznych.
4. Informatyka jako nauka jest bardzo odhumanizowana.
5. Przedmiot ^Informatyka” jest dla mnie zlem koniecznym.
6. Ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach z informatyki.
7. O informatyce mysl? z niech?ci .
8. Jest za mato godzin zaj?c z informatyki, zeby dobrze opanowac technik? komputerow .
9. Informatyka jest potrzebna w moim przyszlym zawodzie.
10. Przy komputerze czas plynie mi bardzo szybko.
11. Nie interesuje mnie informatyka.
12. Informatyka kojarzy mi si? z nowoczesnosci .
13. Ciesz? si? z sukcesdw w pracy z komputerem.
14. Nie zalezy mi na tym, by sprawnie poslugiwac si? komputerem.
15. Komputer mnie fascynuje.
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16. Przedmiot „Informatyka” powinien nalezec do fakultatywnych.
17. S dz?, ze komputery sq przereklamowane.
18. Ksztalcenie informatyczne powinno bye powszechne.
19. Nie ma zadnego zwiqzku inlormatyki z moim kierunkiem studiow.
20. Nie chcialbym uzywac komputera w przyszlej pracy.
21. Bez znajomosci informatyki mozna calkiem niezle prosperowac we
wspolczesnym swiecie.
22. Informatyka mnie nudzi.
23. Po zakonezeniu zaj?c b?d? dalej rozwijac umiej?tnosci informatyczne.
24. Sqdz?, ze nie jestem w stanie nauezye si? dobrze informatyki.
25. Lubi? czasem poczytac cos o informatyce.
26. Chcialbym miec w domu sprz?t komputerowy.
27. Komputery powinny bye powszechnie uzywane w trakeie studiow.
28. Chcialabyni umiec rozwi zywac zlozone problemy informatyczne.
Akceptacja przedmiotu „Podstawy informatyki” jest identyfikowana z kategorig. A cel6w nauezania w sferze emocjonalnej. Jesli student zgadza si? z
opini wyrazonq w kwestionariuszu, na karcie odpowiedzi przy tej pozycji
w przeciwnym wypadku
umieszcza
Wplyw na zakwalifikowanie do
odpowiedniej kategorii taksonomieznej celow wychowania ma osiem kluczowych opinii. Spos6b przypisania respondenta do odpowiedniej kategorii celow
obrazuje tabela 1.
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Tabela 1

Zakwalifikowanie do kategorii celow wychowania w zaleznosci
od odpowiedzi na wskazane pozycje kwestlonariusza
Pozycja
w kwestionariuszu
6

Kategoria celow
A

B

C

D

+

+

+

+

X

+

+

+

7
r

13
14
20
21
27
28

X

—

X
X

X

X

X

X

X

—
—

—

X

X

X

———

+
+

Znak „+” w tabeli 1 oznaeza, ze osoba testowana zgadza si? z opini
wyrazon w podanej pozycji skali,
to brak zgody. Znak „x” umieszczony
w tabeli oznaeza, ze odpowiedz na wskazan pozyej? skali nie ma zadnego
wplywu na zaliczenie respondenta do danej kategorii celow. Przynaleznosc do
kategorii A lub jej brak zalezy tylko od odpowiedzi na pytania 6 i 7 kwestio-

^
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nariusza samooceny przedmiotowej. Przynaleznosc do kolejnych kategorii celow jest zalezna od odpowiedzi na pytania wskazane w tabeli 1.
Taksonomia jest hierarchiczna, kolejne kategorie zawieraj si? w nast?pnych i najwyzszq jest kategoria D.
Uznano , ze osoba testowana uczestniczy w dzialaniu (kategoria A), jesli
ch?tnie uczestniczy w zaj?ciach z informatyki i nie posiada wrogiego nastawienia do przedmiotu (poz. 6 i 7 w tabeli 1). W przypadku innych odpowiedzi
uznano, ze respondent nie wykazuje elementamego zainteresowania przedmiotem.
Odpowiadajqcego zakwalifikowano do kategorii B, jesli nalezy do A i cieszy si? z sukcesow w pracy z komputerem (poz. 13 i 14 w tabeli 1). Jest on
wtedy na etapie podejmowania dzialania. Jesli respondent nalezy do kategorii
A i B oraz na pozycje 20 i 21 skali odpowiedzial przeczqco, zostal zaliczony
do kategorii C (nastawienie na dzialanie) . Do najwyzszej kategorii D klasyfikuji|si? ci, ktorzy nalezqc do kategorii nizszych odpowiedzieli twierdzqco na
pozycje 27 i 28 kwestionariusza samooceny przedmiotowej.

^

Wyniki badari
Od pocz tku wprowadzenia „Podstaw informatyki” , tj. od roku akademic
kiego 1990/91, zostalo przetestowanych 288 studentow wszystkich kiemnkow
pedagogicznych. W roku akademickim 1990/91 badaniem obj?to 123 osoby,
w roku 1991/92 110 os6b, a w roku 1992/93 - 55 os6b. Wyniki testowan
zebrane s;j w tabelach: 2, 3 i 4.
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Tabela 2
Liczba studentow badanych kwestionariuszem samooceny przedmiotowej
z wyszczegolnieniem przynaleznosci do kategorii
taksonomicznych celow wychowania w latach 1990-1993

Kategoria
celow wychowania
Poza taksonomia
A
AB
ABC
ABCD

Razem

Liczba zakwalifikowanych do kategorii w latach
Razem

1990/91

19991 /92

1992/93

3
17
29
26

18
15
23
7

48

47

10
5
16
1
23

31
37
68
34
118

123

110

55

288

75

Tabela 3

Klasyfikacja procentowa badanych studentow do kategorii celow
w poszczegolnych Iatach

Rok
akademicki

nomi
1990/91

1991/92
1992/93

Przynaleznosc procentowa

Poza
takso

-

Razem

^

2
16
18

. A

AB

ABC

ABCD

14
14

24
21
29

21

39
43

9

6
2

42

100
100
100

Tabela 4
fcqczna klasyfikacja procentowa badanych studentow
do poszczegolnych kategorii

Kategoria celow

Klasyfikacja procentowa

Poza taksonomis.
A
B

11
89
76

C
D

53
40

Kwestionariusz samooceny przedmiotowej illegal pewnym modyfikacjom
w trakcie trzyletnich badari. Zmiany mialy na celu zwi kszenie rzetelnosci
skali. Rzetelnosc kwestionariusza szacowano za pomocq. wzoru R. ICudera i
M. Richardsona (populamie zwanym „KR 20” ) w postaci:

^

rtt =

m
m-\

& ~ Z Pi V
sj5

gdzie:
rtt - wspolczynnik rownowaznoSci testu ,
ra - liczba pozycji skali,

y. sf = y pi qi - suma wariancji wynikow pozycji skali,

—

••

sT^ wariancja calkowita wynikow testowania.
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Wz6r „KR 20” jest wygodny przy szacowaniu wsp61czynnika rzetelnosci,
gdyz pozycje skali sqpunktowane 0-1. Ostatnia, zamieszczona w tej publikacji, wersja kwestionariusza ma wspolczynnilc rzetelnosci rtt = 0,87

.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone do tej pory badania dowodzq, ze przedmiot „Podstawy
informatyki ” jest akceptowany przez studentow ( tabela 4). Jest to opinia
ostrozna, ale optyniistyczna. Optymizm zwiqzany jest z liczbq 89% student6w
ch?tnie uczestniczqcych w zaj?ciach.
Tej gnipy nie przeraza wspolpraca z komputerem. Slowo „informatyka”
nie kojarzy si? im z czyms przykrym i nielubianym. W trakcie analizy wynik6w badari moze nasunqc si? przypuszczenie, czy tak korzystne opinie nie
wynikajq aby z braku wczesniejszych doswiadczen inforraatycznych. Moze
gdyby spotkali si? z informatykq w szkole podstawowej lub sredniej, zyskaliby
bagaz przykrych doswiadczen . Moze okazaloby si?, ze informatyka jest trudna, praca na komputerze zmudna i m?czqca, a wyniki tej pracy wcale nie sq

oczywiste.
Zeby wykluczyc ewentualnosc, ze studenci lubiq infonnatyk? na wyrost,
bo jej nie znajq, wykonano powtome badanie tych samych student6w po ukoriczeniu zaj?c.
Do powtomego badania uzyto tego samego kwestionariusza samooceny
przedmiotowej. W kazdej gnipie wyniki drugiego badania tylko nieznacznie
odbiegajq od wynik6w badania wst?pnego. Daje to podstaw? do tego, aby
wyniki te traktowac powaznie i na informatyk? nie patrzec jedynie przez pryzmat przejsciowej mody.
Mimo aprobowania komputerow przez niekwestionowanq wi?kszosc studentow nie nalezy zapominac o tym, ze 31 sposrod 288 osob nie akceptuje
informatyki. Analiza zamieszczonych wynik6w ( tabele 2 i 3) pokazuje rowniez, ze nast?puje stopniowy spadek zainteresowania komputerami. W pierwszym roku zaj?c z „Podstaw informatyki” komputerami zafascynowanych
bylo blisko 100% os6b. Obecnie jedynie 82 % ch?tnie uczy si? obslugi i wykorzystania tego sprz?tu. Jest to liczba zadowalajqca, ale zjawisko regresji jest
niepokojqce. Istotny wplyw na spadek pozytywnych nastawien do informatyki
ma z pewnosciq jakosc sprz?tu w pracowni komputerowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdanskiego. Komputery Elwro Junior znacznie odbiegajq
jakosciq od najbardziej popularnych w Polsce komputerow IBM. Elwro charakteryzuje si? duzq wadliwosciq przy malych mozliwosciach sprz?towych.
Gl?bsza analiza wynikow oraz uzasadnienie wysokiego poziomu motywacji jest sprawq zlozonq i wymaga dalszych badari, kt6re nie sq proste. Wraz z
rozwojem informatyki i wki aczaniem komputerriw do wszystkich dziedzin
zycia nast?pujq zmiany w swiadomosci ludzi.
*
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Frzedmiot „Podstawy informatyki” cz?sciej niz inne przedmioty musi ulegac zmianom. Musi reagowac na szybki i nieustanny rozwdj sprz?tu i oprogramowania. Wraz z rozwojem informatyki zmieni si? zakres zastosowan
komputerdw. Zmieniac si? b?d zapewne narz?dzia i metody oceny poziomu
motywacji uczestnikow edukacji komputerowej.

^
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Grazyna Penkowska

Motivation to learning computer science
by students of education

-

A 28 item subject evaluation scale was developed according to Boleslaw Nicmierko’s taxo
nomy of motivational achievement spanning four categories: participation, initiating action,
action set, action system. Internal consistency of the scale reached 0.87.
Vast majority (about 90 %) of students accepted computer science as a subject matter for
elementary school teacher training, though they had not had any previous experience in the
field. A slight decrease of interest in computers was observed throughout 1990-1993, which
can be explained by deteriorating equipment of computer laboratory used for the survey.
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