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jakie miejsce zajmują w dzisiejszej edukacji technologie informacyjne? to pytanie, 
które zadajemy sobie – a także naszym autorkom i autorom – w niniejszym nume-
rze „refleksji”. odpowiedzi mogą być różne. Przede wszystkim korzystanie z naj-
nowszych technologii wpływa na usprawnianie przebiegu procesu dydaktyczne-
go. Sama dydaktyka – za sprawą coraz bardziej oryginalnych i  interaktywnych 
form przekazywania i prezentowania wiedzy – staje się atrakcyjna i może stano-
wić alternatywę dla tak zwanych tradycyjnych metod nauczania. czy jednak nie 
tracimy czegoś w przekładzie „z tablicy na ekran”? czy w oparciu o technologie 
informacyjne nie budujemy technologicznej utopii w  szkole? nie kreujemy 
uczniów, którzy, za jakiś czas, będą żyli, w „nowym wspaniałym świecie”?

Bez wątpienia prawie wszyscy uczniowie mają dzisiaj telefony komórkowe, co-
dziennie mogą korzystać z  komputerów i  internetu, wielu z  nich miało kontakt 
z  iPadem, rzutnikiem, tablicą interaktywną… mniejsza jednak o  formy edukacji, 
raczej zapytałabym o efekty i konsekwencje spotkania z nimi. taka „cyfrowa” eg-
zemplifikacja nie jest dla uczniów niczym dziwnym, oryginalnym, zaskakującym, 
ponieważ znają ją z życia codziennego (z  reklam, filmów, gier komputerowych). 
czy tak samo, jak korzystają z  internetu, potrafią „tradycyjnie” liczyć, interpreto-
wać, rysować?

nie chcę występować tutaj z pozycji sceptycznej, ale raczej chciałabym zwrócić 
uwagę czytelników na drugą stronę technicznej rewolucji (czy to jeszcze rewolu-
cja, czy już – ewolucja?): dzięki niej nie tylko wchodzimy w nowoczesny świat, ale 
także, zgodnie przecież z  logiką modernizacji, porzucamy stare porządki, „starą 
szkołę”, której być może niedługo będzie nam brakować.

Życzę przyjemnej, wciąż „tradycyjnej”, lektury! 
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Problem w tym, że sam dostęp do wiedzy o ni-
czym nie przesądza. Od dostępu do informacji, 
choćby najwartościowszej, do jej zrozumienia 
i nabycia umiejętności wykorzystania droga jest 
bardzo daleka. Przyszłość i zmieniający się świat 
wymagają nie tylko stosowania nowoczesnych 
technologii, ale kreatywności, myślenia, stawiania 
pytań, analizowania faktów. 

Epoka po Google (str. 6)

W cyfrowym świecie jest zatem szansa nie tylko na 
upowszechnianie informacji, ale przede wszystkim na 
realizację postulatów rozwoju osoby i wprowadzania 
sprawiedliwości społecznej. Konieczne jest przy tym 
uwrażliwienie na zagrożenia i pułapki, jakie tkwią w no-
wych wymiarach funkcjonowania człowieka, wykształ-
cenie odporności na pokusy, jakimi przepełniona jest 
cywilizacja cyfrowa. W tej sytuacji najważniejsze jest 
zachowanie zdrowego rozsądku, czego podstawą jest 
krytyczna refleksja. Wyraża się ona w rozumieniu istoty 
oferty, dostrzeganiu zarówno korzyści z jej stosowania, 
jak i pułapek, które niesie w sobie.

Edukacja mobilna w szkole (str. 10)

Szybki rozwój technologii informatycznych pociąga 
za sobą coraz szersze wykorzystanie komputerów 
w edukacji. W pogoni za nową technologią często 
zapomina się o podstawowych celach i metodach 
nauczania poszczególnych przedmiotów. Należy 
p a m i ę t a ć ,  ż e  n a u c z a n i e  p r z e d m i o tó w 
przyrodniczych powinno być związane z badaniem 
przyrody i  prawdziwym eksperymentowaniem, 
a nowe technologie powinny jedynie wspomagać 
wykonywanie doświadczeń, prezentację wyników 
pomiarów oraz stosowanie różnych metod 
opracowywania danych. Takie możliwości daje 
w ł a ś n i e  t e c h n i k a  M i k r o k o m p u t e r o w o 
Wspomaganego Laboratorium (MWL), stosowana 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w wielu 
krajach i coraz częściej w Polsce.

Doświadczanie przyrody (str. 14)
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Jakże często zapominamy, że warto i trzeba marzyć. 
Nie myślimy o tym, że szkoła jest miejscem, w któ-
rym rodzą się pierwsze marzenia i wizje przyszłości, 
że powinniśmy uczyć dzieci, jak mają te marzenia 
pielęgnować, by kiedyś razem z nimi poleciały… 
W każdym razie, dla mnie szkoła była takim miej-
scem i może dlatego nie mogę zrozumieć, dlacze-
go, za wszelką cenę, chcemy ją obecnie zredukować 
to bezmyślnego wkuwania odpowiedzi do testów.

Ambasadorzy marzeń (str. 17)
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Czy polska szkoła uczy tolerancji? 
Czy pokazuje, jak przeciwstawiać się 
przejawom dyskryminacji? Jak 
przekazuje treści związane 
z „innością”? Według autorek 
i autorów książki Wielka nieobecna 
problem polega na tym, że rzadko 
zadajemy sobie tego rodzaju pytania. 
Treści antydyskryminacyjne są wciąż 
marginalnie traktowane w systemie 
edukacji formalnej – publikacja 
powinna pomóc wszystkim 
nauczycielkom i nauczycielom, 
którzy chcą podejmować tematykę 
tolerancji na lekcjach.

Raport pod tytułem Wielka nieobecna, zredagowa-
ny przez Martę Abramowicz – ekspertkę w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji, trenerkę zajmującą 
się zagadnieniami równości płci, psycholożkę – uka-
zał się nakładem warszawskiego Towarzystwa Eduka-
cji Antydyskryminacyjnej. Książka – licząca ponad 
350 stron – została przygotowana i wydana w ramach 
projektu Wielka nieobecna – o edukacji antydyskrymi-
nacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, który 
był realizowany w latach 2010/2011 przy wsparciu 
Fundacji im. Stefana Batorego.

Na ile potrzebna jest dzisiaj edukacja antydyskrymi-
nacyjna i jak wygląda jej stan w polskiej szkole? Małgo-
rzata Jończy-Adamska – koordynatorka projektu, 
członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyj-
nej – relacjonuje we wstępie do Wielkiej nieobecnej ge-
nezę organizacji projektu i powstania publikacji: „Pro-
jekt został zainspirowany doświadczeniami członkiń 
i członków stowarzyszenia z pracy w obszarze edukacji 
antydyskryminacyjnej, zarówno z młodzieżą, jak i oso-

bami dorosłymi. Wskazywały one, że obecność tema-
tyki antydyskryminacyjnej, równości i różnorodności 
w systemie edukacji formalnej jest niewielka, a treści 
przekazywane dzieciom i młodzieży podczas nauki 
w szkole często stanowią powielenie funkcjonujących 
stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnych grup 
społecznych zagrożonych dyskryminacją i wyklucze-
niem społecznym”. O kim opowiada Wielka nieobecna? 
Jończy-Adamska wyjaśnia: „Przekaz edukacyjny 
w Polsce zawiera silnie homogeniczny obraz społeczeń-
stwa polskiego, w którym nie znajdują miejsca realnie 
istniejący, ale też realnie marginalizowani i wykluczani 
„inni” – mniejszości etniczne, religijne, migranci/mi-
grantki, uchodźcy/uchodźczynie, osoby z niepełno-
sprawnością, osoby nieheteroseksualne”.

Tom zawiera artykuły i analizy przygotowane przez 
osoby zajmujące się psychologią, socjologią i pedagogi-
ką, które brały udział w badaniach dotyczących kwestii 
równości, różnorodności i praw człowieka w środowi-
sku szkolnym. Tematyka podejmowana w Wielkiej nie-
obecnej jest skierowana przede wszystkim do nauczy-
cielek i nauczycieli zainteresowanych w swojej pracy 
propagowaniem postaw antydyskryminacyjnych 
i wprowadzaniem treści, które uczyłyby tolerancji i po-
szanowania „inności”.

W jednym z kolejnych numerów „Refleksji” zosta-
nie opublikowane obszerniejsze omówienie tej książki. 
Raport można znaleźć w wersji elektronicznej na stro-
nie interentowej Towarzystwa Edukacji Antydyskrymi-
nacyjnej (www.tea.org.pl) albo zamówić w wersji papie-
rowej pod adresem mailowym: biuro@tea.org.pl. Za-
chęcamy do lektury.

Marta Abramowicz (red.), Wielka nieobecna – o edukacji 
antydyskryminacyjnej w  systemie edukacji formalnej 
w Polsce. Raport z badań, Warszawa: Towarzystwo Edu-
kacji Antydyskryminacyjnej, 2011. –363 s.

  

Wielka księga (nie)obecnych
Raport z badań nad edukacją 
antydyskryminacyjną
Sławomir Iwasiów, ZCDN
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„Co to takiego ten WDN?” – zapytała 
mnie koleżanka ucząca w szkole 
prywatnej. Czyżby tylko nauczyciele 
szkół i placówek publicznych 
wiedzieli, na czym polega koncepcja 
wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli? A przecież 
funkcjonowanie WDN-u sprzyja 
ewolucji każdej placówki, pomaga 
w tworzeniu nowoczesnej, 
rozwijającej się szkoły, której stałym 
elementem będzie doskonalenie 
umiejętności i metod pracy 
z uczniami. Między innymi tej 
problematyce poświęcony był II 
Szczeciński Zjazd Liderów WDN-u, 
który odbył się 21 marca 2012 r. 
w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa 
Wybickiego w Szczecinie.

Program spotkania składał się z trzech bloków. Po 
rozpoczęciu Zjazdu przez dyrektora ZS nr 5 Mirosława 
Żylika rozpoczęły się warsztaty „Mediacja drogą do 
zgody, czyli sposoby rozwiązywania konfliktów”, które 
poprowadziła Renata Majewska – mediatorka, dorad-
czyni ds. profilaktyki i wychowania w ODN ZCE 
(współorganizator zjazdu).

W drugiej części spotkania zaprezentowały się ośrod-
ki doskonalenia nauczycieli: Zachodniopomorskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Eduka-
cyjnego, salon edukacyjny Empiria oraz szkoły językowe 
Eurocenter oraz Export, przedstawiając ofertą dla na-
uczycieli i rad pedagogicznych.

– Są to bardzo cenne spotkania, które dają okazję do 
zapoznania się oraz współpracy z  innymi liderami 

Warto się rozwijać
Małgorzata Sass, nauczycielka mianowana   
języka niemieckiego, lider WDN-u

WDN-u. Ich doświadczenia wykorzystuję we własnej 
pracy, co pomaga mi w tworzeniu planu WDN-u, wszel-
kiej wymaganej dokumentacji, jak i w organizacji szko-
leń na terenie mojej placówki i zachęcaniu nauczycieli do 
podnoszenia swoich kwalifikacji. Byłam po raz drugi 
uczestniczką takiego Zjazdu i za każdym razem wyno-
szę z tych spotkań wiele ważnych informacji oraz cen-
nych wskazówek do dalszej pracy w obszarze doskonale-
nia zawodowego – mówi Dorota Krawczyk, lider WDN-
-u w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie.

 – Program zjazdu obejmował nie tylko tematykę mo-
tywowania nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifika-
cji. W tym roku odbyło się również szkolenie z zakresu 
wizażu i stylizacji – mówi Wioletta Kobzdej, członek ko-
misji WDN-u w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Wybickie-
go w Szczecinie. Nasz zawód to przede wszystkim „płeć 
piękna” i o to piękno należy dbać. Przecież każdego dnia 
stajemy przed dziećmi, młodzieżą, rodzicami. W trzeciej 
części naszego spotkania zaproponowałyśmy paniom 
warsztaty z makijażu biznesowego prowadzone przez 
Studio Inspiracji. Podczas Zjazdu szczególnie piękna po-
czuła się jedna  z uczestniczek,  „na której” prezentowany 
był plan pielęgnacji cery oraz makijaż.

Podczas spotkania przypomniała mi się pewna 
anegdota, która dobrze podsumowuje ideę Zjazdów. 
Był sobie pewien mędrzec, do którego ludzie przycho-
dzili po radę, pomoc i świeże spojrzenie. Kiedyś przy-
szedł stroskany nauczyciel z ogromnym bagażem wie-
dzy, doświadczeń, ale i problemów. Zapytał: „Co mam 
zrobić, aby moje starania przyniosły efekty, młodzież, 
z którą pracuję, była lepsza, a praca, którą wykonuję, 
była doceniana?”. Mędrzec popatrzył na tego dobrego 
i zmęczonego człowieka, uśmiechnął się ciepło i powie-
dział: „Podziwiam Cię i szanuję za to, co już zrobiłeś, 
bo to naprawdę bardzo wiele! To, co warto jeszcze zro-
bić, to doceniać i rozwijać samego siebie!”

Dziękuję wszystkim liderom i zapraszam do udziału 
w kolejnym spotkaniu, mam nadzieję, że w jeszcze 
większym gronie, za rok!

Warsztaty na temat 
rozwiązywania 
konfliktów 
poprowadziła 
Renata Majewska.
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epoka po Google
z Grażyną Gregorczyk, informatykiem, nauczycielem akademickim, autorką 
książek i podręczników do informatyki, rozmawia sławomir Iwasiów

Ostatnio dość często słyszymy o kryzysie eduka-
cji. Wraz z upowszechnieniem technologii infor-
macyjnych zmienia się model edukacji szkolnej – 
nauczyciele coraz częściej korzystają z kompute-
rów i Internetu na lekcjach, a uczniowie nie mają 
problemu z dostępem do informacji w codziennej 
nauce. Jak ocenia Pani kondycję współczesnej 
edukacji w perspektywie rozwoju technologii in-
formacyjnych?

Obserwuję proces komputeryzacji szkół od bar-
dzo wielu lat. Ośrodek, w którym pracuję, uczest-
niczył we wszystkich ważnych programach, które 
miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycz-
nej i szkolnych zastosowań technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. To fakt, że komputery 
i dostęp do Internetu są coraz bardziej powszech-
ne, ale sposób ich wykorzystania w  procesach 
uczenia się i nauczania, w mojej ocenie, ciągle nie 
jest zadowalający.

Kilka lat temu, na XIII Konferencji „Informaty-
ka w Szkole”, Erik de Corte z Uniwersytetu w Leu-
venm w Belgii, ekspert w dziedzinie wykorzysta-
nia komputerów w nauczaniu, w swoim wystąpie-
niu wykazał, że wiele oczekiwań związanych 
z wprowadzeniem komputerów do edukacji nie 
spełniło się. Nieprawdziwe okazało się przypusz-
czenie, że komputery same przez się będą wywo-
ływać produktywne uczenie się. Jedną z przyczyn 
niezrealizowania pewnych założeń jest fakt, że 
komputery zostały wprowadzone w istniejące już 
środowisko i umiejscowione jakby obok procesu 
dydaktycznego.

Jak powinniśmy stosować nowoczesne technolo-
gie w życiu społecznym, a w węższej perspektywie 
– w szkole?

Większość nauczycieli stosujących komputery 
na lekcjach używało i używa nowoczesnych tech-
nologii do rozwiązywania tradycyjnych proble-
mów tradycyjnymi metodami, a takie ich wyko-
rzystanie nie przynosi oczekiwanych korzyści, czy-
li poprawy efektywności nauczania, a tym samym 
jakości szkoły.

Nie jest to prosta sprawa. Peter Drucker w Społe-
czeństwie pokapitalistycznym pisze, że prawdziwym 
wyzwaniem dla współczesności jest nie sama tech-
nologia, ale sposób jej użycia. Doświadczenia kra-
jów, które odnoszą sukcesy w nauczaniu wspomaga-
nym technologią, wykazały, że wymaga to wielu 
zmian w podejściu do edukacji, zarówno w sposo-
bach uczenia się i nauczania, jak i w organizacji pra-
cy szkoły, a także w społeczności lokalnej, której 
podstawę stanowią rodzice i rodziny uczniów. 

Krajem, w którym takie zmiany zostały doko-
nane, jest Dania, a przykładem konkretnej szkoły 
może być Gimnazjum w  Orestad. Powszechne 
wykorzystywanie technologii w tej szkole wymu-
siło zmianę środowiska uczenia się, nowy typ or-
ganizacji – miejsca do nauki indywidualnej za-
miast klas lekcyjnych. W szkole nie ma typowych 
pracowni komputerowych, ale komputery są do-
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stępne w laboratoriach, czytelniach, w bibliotece 
(wyposażonej w książki, filmy i  inne materiały 
dydaktyczne), wszędzie tam, gdzie uczniowie pra-
cują indywidualnie lub w grupach czy zespołach 
klasowych. Prawie wszyscy uczniowie mają lapto-
py, własne lub szkolne. Na terenie całego gimna-
zjum istnieje możliwość korzystania z bezprze-
wodowego Internetu. Szkolne zasoby edukacyjne 
są dostępne dla uczniów, nauczycieli i rodziców 
przez całą dobę. Bardzo ważną kwestią jest do-
skonalenie nauczycieli, systematyczna praca ma-
jąca na celu stałe podnoszenie ich kompetencji 
cyfrowych i metodycznych. Przywołując ten przy-
kład, chciałam pokazać, że samo narzędzie nie 
zrewolucjonizuje edukacji. Do tego trzeba czegoś 
więcej – zmiany podejścia i organizacji pracy ca-
łej szkoły.

Jak powinno się wdrażać w szkole naukę przy 
użyciu technologii informacyjnych?

Ważne jest, w jaki sposób te środki i narzędzia 
technologii są wykorzystywane w nauczanej dzie-
dzinie. Podstaw metodycznych dostarczają kon-
cepcje pedagogiczne, jak np. konstruktywizm, 
a  właściwie jego odmiana – konstrukcjonizm. 
W zamyśle swego twórcy – Seymoura Paperta – 
nurt ten powstał właśnie na potrzeby edukacji 
wspieranej komputerowo, jako teoria opisująca 
uczenie się w środowisku wyzwalającym aktyw-
ność i kreatywność. Papert sformułował osiem 
wielkich idei konstrukcjonistycznych, na użytek 
zespołu realizującego ciekawy eksperyment peda-
gogiczny: Laboratorium Konstrukcjonistycznego 
Uczenia Się (CLL – Constructionist Learning La-
boratory). Znajomość tych zasad bardzo ułatwiała 
nam, nauczycielom w  Polsce, zrozumienie, na 
czym polega podejście konstruktywistyczne oraz 
wdrażanie go w proces uczenia się i nauczania. 
Najważniejsze to: „technologia jako tworzywo”, 
„uczenie się przez tworzenie”, „uczenie uczniów, 
jak się uczyć”.

Jedna zasada wydaje się szczególnie ważna: 
„praktykuj sam, co zalecasz uczniom”. Jeśli na-
uczyciel chce uczyć z wykorzystaniem TIK-u, to 
musi być przygotowany na to, że uczniowie lub 
sytuacje będą nieuchronnie go stawiały wobec 
problemów, których rozwiązań nie zna. Będzie 
w tej samej sytuacji, co jego uczniowie, i pierwsze 
próby nie zawsze będą się kończyły powodze-
niem. W  ten sposób uczniowie najskuteczniej 
uczą się, że trudności są rzeczą naturalną i  jak 
sobie z nimi radzić. Najlepsza lekcja, jakiej może-
my udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, 
jak sami się uczymy.

Zmieniło się nie tylko nasze podejście do nowo-
czesnych technologii w szkole, ale także do sposo-
bów zdobywania wiedzy w życiu codziennym. Jak 
się dzisiaj uczymy – w szkole i poza nią?

Ostatnio na świecie, głównie w USA i Kanadzie, 
coraz bardziej popularna staje się nowa teoria ucze-
nia się – konektywizm. Podstawą konektywizmu 
jest stwierdzenie faktu, że technologie informacyj-
no-komunikacyjne w istotny sposób oddziaływają 
na całe nasze życie: na naszą pracę, na sposób ko-
munikowania się, a także na to, jak się uczymy. 

Konektywizm burzy dotychczasowe rozumienie 
procesu uczenia się i pogłębiania wiedzy. Nato-
miast znakomicie odzwierciedla edukacyjną ak-
tywność współczesnego ucznia, który – wykorzy-
stując nowe technologie, głównie podłączony do 
Internetu, komputera lub korzystający z telefonu 
komórkowego – poszukuje i selekcjonuje treści oraz 
opinie, przetwarza je, wykorzystuje do własnych 
celów, wymienia się nimi z innymi uczniami, włą-
cza do posiadanych zasobów, kopiuje do plików, 
tworzy nowe informacje i je publikuje.

Człowiek uczy się dziś konektywnie.

Dostęp do wiedzy nie jest dzisiaj problemem – 
zagadnienie, nad którym powinniśmy dzisiaj dys-
kutować, to raczej nadmiar wiedzy. Jak radzić so-
bie z zalewem informacji w Internecie, z dużą licz-
bą często mało wartościowych „ściąg”, półprofesjo-
nalnych portali, przedrukowywanych bez jakiejkol-
wiek redakcji artykułów?

Tak, to prawda. Ilość dostępnej wiedzy podwaja się 
co kilka lat i proces ten wciąż przyśpiesza. Współcze-
sny 8-latek wie znacznie więcej o świecie niż jego rów-
nolatek 15 lat temu, a współczesny gimnazjalista ma 
wiedzę porównywalną do uczonego ze Średniowiecza! 

Niektórzy badacze uważają, że ostatnią osobą na 
świecie, która posiadła pełną wiedzę o nim, był Ary-
stoteles. Inni twierdzą, że był to oświeceniowy na-
ukowiec Gottfried Leibniz. Obecnie dzieci wchłania-
ją zewsząd informacje, szkoła i nauczyciel nie są już 
jej głównymi źródłami – jak to było w okresie B.G. 
(Before Google). Dziś jesteśmy na najlepszej drodze 
do zrealizowania marzenia twórcy Wikipedii, Jim-
my’ego Walesa, by każdy człowiek miał dostęp do 
sumy ludzkiej wiedzy. 

Problem w tym, że sam dostęp do wiedzy o ni-
czym nie przesądza. Od dostępu do informacji, 
choćby najwartościowszej, do jej zrozumienia i na-
bycia umiejętności wykorzystania droga jest bar-
dzo daleka. Przyszłość i zmieniający się świat wy-
magają nie tylko stosowania nowoczesnych tech-
nologii, ale kreatywności, myślenia, stawiania py-
tań, analizowania faktów. 



m
ar

ze
c/

kw
iec

ień
 20

12
  •

  n
r 2

 

8

W
YW

IA
D I tutaj nauczyciel – cyfrowy imigrant powinien 

wspomagać swoich uczniów – cyfrowych tubylców. 
Nauczyciel, posiadający choćby tylko podstawowe 
kompetencje cyfrowe, dysponując swoją wiedzą 
przedmiotową, może pomóc uczniom w ocenie war-
tości informacji, może pokazać sposoby skutecznego 
jej wyszukiwania, nauczyć, w jaki sposób ją groma-
dzić, jak organizować swoje środowisko pracy, aby 
nie utonąć w potopie informacji. Może tak ukierun-
kować uczniów, by rozwijali swój intelekt, umieli się 
bronić przed komputerowo-sieciową manipulacją 
i świadomie wybierać; może przybliżyć kryteria, ja-
kimi należy posługiwać się w celu oceny wiarygod-
ności materiałów publikowanych w Internecie. Na 
przykład: gdy nauczyciel geografii poprosi o znale-
zienie liczby mieszkańców metropolii Meksyk, 
uczniowie wykonają to zadanie błyskawiczne, ale nie 
będą już potrafili wyjaśnić, dlaczego podane przez 
nich odpowiedzi tak bardzo się różnią się od siebie.

Planując wykorzystanie Internetu w klasie, na-
leży upewnić się, czy informacja zawarta na stro-
nach, których zamierzamy używać, jest adekwatna 
a linki aktywne.

Jakich rad udzieliłaby Pani nauczycielom, któ-
rzy chcą korzystać z Internetu w codziennej pracy 
na lekcjach? Po jakie pomoce dydaktyczne warto 
sięgnąć? Na jakie portale i strony edukacyjne warto 
zwrócić uwagę?

Badania prowadzone przez nas wśród młodzieży 
pokazują, że jeżeli Internet jest wykorzystywany do 
celów edukacyjnych, to najczęściej przekłada się to 
na poszukiwanie wiedzy ogólnej, wiadomości o cha-
rakterze encyklopedycznym i hobbystycznym lub 
wiedzy i informacji niezbędnych w szkole. Dlatego 
ważnym zadaniem nauczycieli jest zmiana postrze-
gania Internetu przez uczniów nie tylko jako źródła 
informacji i zabawy, ale także miejsca umożliwiają-
cego prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.

Jeżeli mówimy o stosowaniu komputerów czy 
Internetu na lekcji, to zastanówmy się, w jakim ce-
lu chcemy to robić, czy potrafimy te media tak wy-
korzystać w pracy z uczniem, by oprócz alfabety-
zacji komputerowej, przyniosły wartość dodaną. 
Przy czym przez wartość dodaną rozumiemy taką 
korzyść dydaktyczną, którą można osiągnąć tylko 
poprzez prawidłowe zastosowane narzędzi i środ-
ków technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
np. poprzez użycie takich aplikacji, które ułatwią 
zrozumienie trudnych treści w danej lekcji, po-
zwolą na wirtualną wizytę w muzeum, czy pozwo-
lą obejrzeć zaprojektowaną figurę geometryczną 
z każdej strony lub umożliwią np. pokazanie, dlacze-
go układ pierwiastków jest okresowy. 

Patrząc na tablicę Mendelejewa, można szcze-
gółowo analizować różne jej dane dotyczące tem-
peratury topnienia czy krzepnięcia, parametry, 
przez które pierwiastki są opisane, ale na pierwszy 
rzut oka nie „widzimy” prawa okresowości, zgod-
nie z którym została stworzona. Natomiast jeśli te 
same wartości wprowadzimy do komputera i dzię-
ki jego możliwościom wykonamy wykresy, to od 
razu widzimy, że te parametry zmieniają się jak 
sinusoida, czyli w pewnym okresie powtarzają się. 

Komputer warto także wykorzystywać do mo-
delowania i symulacji różnych układów, systemów 
czy procesów – zbyt wolnych, szybkich, drogich 
lub niebezpiecznych, aby można je było obserwo-
wać w rzeczywistości; łączenia różnych, uzupeł-
niających się mediów, wszędzie tam, gdzie to jest 
niezbędne, np. w nauczaniu języków obcych. We 
wszystkich tych zastosowaniach wykorzystujemy 
nie tylko możliwości prezentacyjne komputera, ale 
także jego zdolności przetwarzania danych.

Wiele aspektów różnych gałęzi wiedzy łatwiej 
zrozumieć, jeśli potrafimy wykorzystać zalety ob-
liczeniowe komputera, nie zaś wtedy, gdy na ekra-
nie wyświetla nam się 50 wzorów matematycz-
nych, które w identyczny sposób można zapisać 
w zeszycie.

Przez dostęp do Internetu zmieniło się nasze po-
dejście do komunikacji interpersonalnej – nauczyciel 
nie jest już dzisiaj osobą, mniej lub bardziej, anoni-
mową, jeśli ma konto na facebooku albo innym por-
talu społecznościowym. Jak komunikacja masowa 
wpłynęła na kontakty nauczycieli z uczniami? 

Wielu znanych mi nauczycieli to ludzie bardzo 
aktywni w sieci: prowadzą blogi edukacyjne, za-
mieszczają swoje zadania, wskazówki, porady, udo-
stępniają ćwiczenia testowe, a nawet gotowe lekcje 
czy materiały wideo. Edukacja, która opiera się nie 
tylko o oficjalne, zatwierdzone programy szkolne 
i tradycyjne formy kontaktów ucznia z nauczycie-
lem, stwarza nowe szanse także w zakresie kształto-
wania osobowości i formatowania kultury uczniów.

Można mieć nadzieję, że kultura wpojona w cza-
sie uczenia się w cyberprzestrzeni będzie w natural-
ny sposób funkcjonowała także w tradycyjnym śro-
dowisku uczenia się i nauczania. I  jeszcze jedna 
kwestia: oddziaływanie wychowawcze wymaga, aby 
wychowujący cieszył się autorytetem. Autorytet 
wśród zwolenników technik komputerowych mają 
głównie ci, którzy potrafią się tymi technikami 
sprawnie posługiwać w swojej pracy i w życiu. Nie-
stety, nauczyciele rzadko spełniają ten warunek. 
Wszelkie działania podjęte przez nich w sieci mogą 
pomóc w zdobywaniu autorytetu.
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Jedną z coraz bardziej powszechnych form edu-
kacji jest e-learning. Czy przyszłość edukacji będzie 
się wiązała się z  technologiami informacyjnymi 
i kształceniem na odległość?

Odpowiadając na to pytanie, muszę odwołać się 
do Alvina Toff lera, przedstawiciela nurtu tzw. na-
uki stosowanej. Głównym pojęciem, do którego 
Toffler nawiązuje w swoich pracach, jest technolo-
gia. Całą historię ludzkości rozpatruje on w kon-
tekście trzech następujących po sobie fal technolo-
gicznych oraz ich wpływu na edukację: agrarnej, 
przemysłowej i tej trzeciej, informacyjnej, opartej 
o technologie informacyjno-komunikacyjne. Czyli 
przyszłość edukacji będzie się wiązała z technolo-
gią informacyjną, nie ma odwrotu.

Realizowany w 2008 roku, niestety bez dalszej 
kontynuacji, program rządowy „Komputer dla 
ucznia” rozpoczął kolejny etap informatyzacji 
szkół, wprowadzając tzw. mobilną technologię edu-
kacyjną, opartą o trzy filary: przenośne komputery 
przeznaczone do indywidualnego wykorzystania, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz platfor-
my wypełnione zasobami edukacyjnymi i służące 
do organizacji kształcenia na odległość.

Powiększające się stale zasoby edukacyjne do-
stępne w sieci, coraz lepsza infrastruktura kompu-
terowa, powszechność urządzeń łączących się z In-
ternetem i coraz łatwiejszy dostęp do sieci sprawiają, 
że e-learning coraz częściej jest wykorzystany rów-
nież w nauczaniu szkolnym. Ten typ nauki jest rów-
nież bardzo mocno popierany przez Unię Europej-

ską, która przeznacza wielkie środki finansowe na 
jego rozwój i implementację we wszystkich krajach.

Pełni Pani funkcję dyrektora Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i  Zastosowania Komputerów 
w Warszawie. Jaką ofertę szkoleń Ośrodek przygo-
towuje dla nauczycieli?

We wrześniu 2011 roku minęło 20 lat od momentu 
powstania Ośrodka. Przez cały ten czas zadaniem pla-
cówki było doskonalenie i wspomaganie nauczycieli 
wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia infor-
matycznego i edukacyjnych zastosowań technologii 
informacyjnej. Zależało nam na tym, by programy 
doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycz-
nym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności na-
uczycieli przekładały się na praktykę szkolną.

W naszej ofercie znajduje się wiele wartościowych 
propozycji zarówno dla nauczycieli, jak i  dla 
uczniów: konferencje, konkursy informatyczne, 
szkolenia dla zespołów przedmiotowych, szkolenia 
stacjonarne i online. W Ośrodku zostało opracowa-
nych wiele ciekawych materiałów prezentujących 
wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej oraz w projekcie gimna-
zjalnym. Przygotowaliśmy również ofertę dla uzdol-
nionej młodzieży, w  formie warsztatów i  lekcji 
otwartych w zakresie przedmiotów informatycznych 
i  przyrodniczych, obejmujących komputerowo 
wspomagane laboratorium.

Dziękuję za rozmowę.



m
ar

ze
c/

kw
iec

ień
 20

12
  •

  n
r 2

 

10

RE
FL

EK
SJ

E

maria Czerepaniak-Walczak, profesor pedagogiki, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej 
w Instytucie Pedagogiki Us

W tym krótkim tekście zwracam się ku jednej 
z ofert (i obietnic), jakie niosą w sobie nowe media 
elektroniczne, a zwłaszcza te z nich, które towarzyszą 
nam w codziennym życiu i bez których coraz więcej 
ludzi nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Pokrótce 
więc przedstawiam specyfikę instytucjonalnej eduka-
cji jako wyspy, z coraz większym trudem opierającej 
się naporom mediów cyfrowych, i na tym tle wskazu-
ję na pewne korzyści dla rozwoju osoby i dla zmiany 
społecznej, jakie można osiągać poprzez sięganie po 

edukacja mobilna w szkole
Przesłanki stosowania mobilnych technologii 
cyfrowo-informacyjnych

Tempo, zasięg i dynamika 
poznawania świata sprawiają, 
że poszerza się skala doświadczeń 
edukacyjnych, ale także rośnie pole 
zagrożeń rozwoju osoby i zmiany 
społecznej. Postęp naukowy 
i techniczny zwiększają potencjał 
poznawczy człowieka, 
a jednocześnie poszerzają skalę 
i repertuar niebezpieczeństw, 
na jakie narażony jest ten potencjał. 
Nasycenie, a może raczej 
nafaszerowanie, codziennego życia 
nowymi elementami pobudzającymi 
aktywność poznawczą stawia przed 
edukacją nowe obietnice, jak również 
wyzwania i zobowiązania. 

nowe środki kształcenia, wychowania i socjalizacji. 
Tekst rozpoczynam przywołaniem jednego z platoń-
skich dialogów, obrazującego reakcję na ofertę wyna-
lazku mającego przynieść pożytek ludzkości.

O reakcji na wynalazki przynoszące pożytek 
ludzkości

Nowe wynalazki niosą w sobie obietnice, ale tak-
że wzbudzają opór, niechęć, nieufność, a nierzadko 
wręcz wrogość. Nie omija to nawet takich wynalaz-
ków, bez których trudno sobie wyobrazić życie czło-
wieka. Dla zobrazowania tej tezy przytaczam frag-
ment Dialogów Platona o wynalazku pisma:

„Do króla Tamuza przyszedł wynalazca Teut 
i przedstawiał swoje wynalazki. Król  pytał, jaki by każ-
dy z ich przyniósł pożytek, a potem, w miarę jak mu się 
słowa Teuta wydawały słuszne lub niesłuszne, jedno 
ganił, a drugie chwalił. O każdym wynalazku miał Ta-
muz Teutowi wiele dobrego i wiele złego do powiedze-
nia. Kiedy doszli do liter, powiedział Teut do Tamuza: 
Królu, ta nauka uczyni Egipcjan mądrzejszymi i spraw-
niejszymi w pamiętaniu; wynalazek ten jest lekar-
stwem na pamięć i mądrość. A ten mu na to: Teucie, 
mistrzu najdoskonalszy; Ty jesteś ojcem liter; zatem 
przez dobre serce dla nich przypisałeś im wartość 
wprost przeciwną tej, którą one posiadają naprawdę. 
Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posie-
je, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwi-
czyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie przypominał 
wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, 
a nie z własnego wnętrza, z siebie samego (podkr. M. 
Cz.-W.). Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko 
środek na przypominanie sobie. Uczniom swoim dasz 
tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posię-
dą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im 
zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą 
umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno; to bę-
dą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę”1.
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Istotnie, po latach korzystania z tego wynalazku 
niepokój króla okazał się uzasadniony. Pismo rze-
czywiście niesie w sobie wiele korzyści, ale wywołuje 
także wiele problemów. Widać jednak, że reakcja 
króla na wynalazek pisma jest taka sama, jak reakcja 
wielu osób na propozycje stosowania nowych me-
diów, zwłaszcza nowych technik i nośników infor-
macji w edukacji. Trudno dziś wyobrazić sobie życie 
osobiste i społeczne bez pisma. Nie zawsze pamięta-
my też, że dostępność wynalazku Teuta (nawiązując 
do platońskiego dialogu) oraz umiejętność korzysta-
nia z niego jeszcze sto lat temu była niewielka. Tylko 
nieliczni potrafili czytać i pisać. W połowie XIX 
wieku Władysław Syrokomla pisał: „Ja nie zazdrosz-
czę, chowaj mnie Boże, / nic i nikomu na Bożym 
świecie / Jednego tylko zazdroszczę może, / że Wy, 
Panowie, pisać umiecie”2.

Dodam, że także współcześnie powszechna alfa-
betyzacja jest wielkim wyzwaniem społecznym. Od-
nosi się to do umiejętności pisania i czytania ze zro-
zumieniem, o czym świadczą między innymi wyniki 
badań PISA3. Ale istnieje także inny analfabetyzm 
– analfabetyzm cyfrowy, który uniemożliwia lu-
dziom uczestniczenie w świecie otwartej informacji, 
w społeczeństwie sieci, korzystanie z dostępu do za-
sobów kultury i nauki. W tym kontekście łatwiej 
zrozumieć nieufność, a niekiedy wręcz wrogość wo-
bec nowych dróg i sposobów wspierania poznawania 
świata i siebie oraz uczenia się.  Jednocześnie wi-
doczne są entuzjastyczne postawy wobec obietnic, 
jakie składają twórcy i producenci nowych mediów 
elektronicznych. Jak pisze Donato Petti: „Nowe tech-
nologie są prawdziwym darem dla człowieka. Oferu-
ją one korzyści wszystkim ludziom i  wszystkim 
wspólnotom, zwłaszcza tym, którzy są zagrożeni 
wykluczeniem. Dostępność telefonów komórkowych 
i komputerów połączona z globalnym zasięgiem In-
ternetu tworzy tak wiele nowych sposobów, za po-
mocą których można porozumiewać się przy użyciu 
słów i obrazów z  ludźmi w najbardziej odległych 
i odizolowanych zakątkach świata. To sprawia, że 
istnieje niewyobrażalnie różna sytuacja w stosunku 
do poprzednich pokoleń”4.

Warto dodać, że potencjał mediów cyfrowych jest 
widoczny także z perspektywy instytucji uchodzącej 
za bastion tradycji i zachowawczości. Benedykt XVI 
w Światowym Dniu Komunikacji w 2009 roku wy-
głosił orędzie, w którym stwierdził, że należy się cie-
szyć z istnienia sieci cyfrowych, które służą upo-
wszechnianiu piękna stworzenia, ludzkiej solidarno-
ści, pokoju i sprawiedliwości, praw człowieka i po-
szanowania życia. Sieci te ułatwiają współpracę na-
rodów w różnych kontekstach, kulturowych i geo-
graficznych, umożliwiają pogłębianie poczucia 
ludzkiej wspólnoty i odpowiedzialności za wspólne 

dobro. Jednakże, konieczne jest powstanie takiej sie-
ci, takiego cyfrowego świata, który będzie naprawdę 
dostępny dla wszystkich: „Byłoby poważną szkodą 
dla przyszłości rodziny ludzkiej, gdyby nowe narzę-
dzia komunikacji pozwalające na szybsze i skutecz-
niejsze dzielenie się wiedzą i informacjami nie były 
dostępne dla osób już zmarginalizowanych społecz-
nie i gospodarczo i przyczyniały się jedynie do po-
głębiania przepaści i oddzielania ubogich od nowych 
źródeł informacji i socjalizacji”5 .

W cyfrowym świecie jest zatem szansa nie tylko 
na upowszechnianie informacji, ale przede wszyst-
kim na realizację postulatów rozwoju osoby i wpro-
wadzania sprawiedliwości społecznej. Konieczne jest 
przy tym uwrażliwienie na zagrożenia i pułapki, ja-
kie tkwią w nowych wymiarach funkcjonowania 
człowieka, wykształcenie odporności na pokusy, ja-
kimi przepełniona jest cywilizacja cyfrowa. W tej 
sytuacji najważniejsze jest zachowanie zdrowego roz-
sądku, czego podstawą jest krytyczna refleksja. Wy-
raża się ona w rozumieniu istoty oferty, dostrzeganiu 
zarówno korzyści z jej stosowania, jak i pułapek, któ-
re niesie w sobie. Podstawą krytycznej refleksji jest 
rzetelna wiedza oraz odwaga w  stawianiu pytań 
i  kwestionowaniu – a  co najmniej poddawaniu 
w wątpliwość – zarówno entuzjastycznych ocen, jak 
i zachowawczych, a nawet przepełnionych niepoko-
jem opinii i postaw. W odniesieniu do stosowania 
nowych mediów cyfrowych w edukacji przedmiotem 
krytycznej refleksji są właściwości nowych mediów 
w kontekście właściwości rozwojowych uczniów. 

Szkoła – wyspa edukacji formalnej
Współczesna edukacja znajduje się w niekom-

fortowej sytuacji wywołanej napięciami między 
zakorzenieniem w tradycji a otwartością na zmia-
nę. Tradycyjne pojmowanie edukacji, jako inten-
cjonalnego procesu realizowanego przez wyspecja-
lizowane agendy, ulokowanego w ścisłe zdefinio-
wanym wieku osoby (obowiązek nauki) i w ściśle 
zdefiniowanych powołanych do tego instytucjach 
(obowiązek szkolny), nie wytrzymuje presji wa-
runków współczesnej cywilizacji. Społeczeństwo 
wiedzy, którego atrybutem i podstawą jest uczenie 
się przez całe życie, wyzwala potrzebę, a wręcz ko-
nieczność pojmowania edukacji jako całożyciowe-
go procesu rozwoju człowieka w relacjach z różno-
rodnymi elementami środowiska społecznego, na-
turalnego (przyrodniczego) i technicznego. Dlate-
go coraz większego znaczenia nabierają edukacja 
nieformalna i pozaformalna, które odbywają się 
w dużej mierze z zastosowaniem mediów cyfro-
wych. Jednakże zakorzenienie w przeświadczeniu, 
że uczenie się może odbywać się wyłącznie w sytu-
acjach formalnych (system klasowo-lekcyjny), 
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cielem, który także ocenia efekty uczenia się, jest 
poważną przeszkodą w  traktowaniu uczenia się 
jako całożyciowego procesu rozwoju człowieka. 

Mimo odkrywania sposobów i warunków ucze-
nia się oraz mimo nasycenia podmiotowego środ-
kami i narzędziami sprzyjającymi poznaniu, szko-
ła jest wciąż miejscem o przewadze edukacji ban-
kowej, w której „dobrze wiedzący podaje/przeka-
zuje gotowe fakty tym, którzy ich nie znają”6 , 
a uczniowie są jej depozytariuszami. W edukacji 
wciąż mamy do czynienia z  jednokierunkowym 
informowaniem, przekazywaniem przez nauczy-
ciela (narratora) wiedzy uczniowi (słuchaczowi).

Szkolną edukację cechuje ponadto nastawienie 
na wprowadzanie w świat, który wprawdzie jeszcze 
trwa, ale w dużej mierze już przeminął. Uczniowie 
poznają fakty z przeszłości, nabywają umiejętno-
ści, które mają użyteczność wyłącznie w szkole. 
Natomiast to, czym posługują się w życiu codzien-
nym, stanowi nierzadko owoc zakazany w szkole. 
Nie dziwi więc, że przebywając w środowisku ode-
rwanym od realnego świata, z  niecierpliwością 
czekają na koniec zajęć. Izolacja szkoły od co-
dzienności pozaszkolnej wyzwala reakcję reaktan-
cji. Oznacza to, że nawet atrakcyjne treści i formy 
zajęć szkolnych, ze względu na ich obowiązkowość 
i swoisty rytualizm, budzą niechęć i brak zaanga-
żowania. Szkoła jest wszak jedynym miejscem 
w demokratycznym społeczeństwie, na które czło-
wiek w ściśle zdefiniowanym wieku (7–18 lat) jest 
skazany bez popełnienia przestępstwa. Nie dziwi 
więc aktualność sloganu, że nie dla życia lecz dla 
szkoły uczymy się. Będzie ono tak długo aktualne, 
jak długo szkoła i szkolne uczenie się będzie od-
izolowane od tego, co dzieje się wokół nas; jak dłu-
go portale wiedzy będą owocem zakazanym.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych przez 
uczniów źródeł informacji jest Wikipedia. Jednocze-
śnie jest ona wskazywana jako źródło niebudzące 
zaufania, a przy tym korzystanie z jej zasobów od-
czytywane jest jako wyraz lenistwa i konsumery-
zmu. Przeczy temu krytyczna analiza Wikipedii, 
a raczej „wikiświata”, jakiej dokonali dwaj fińscy 
profesorowie edukacji i  filozofii z  uniwersytetu 
w Tampere. Ich zdaniem wikiświat to system zbioro-
wych procesów tworzenia i porządkowania wiedzy, 
a nie zbiór gotowych faktów podawanych przez tych, 
którzy wierzą, że wiedzą lepiej od innych. To inte-
gracja technicznego i społecznego potencjału Inter-
netu i jego użytkowników. Wikiświat – w rozumie-
niu wskazanych autorów – umożliwia demokratycz-
ne uczestniczenie, a przede wszystkim zniesienie 
rozróżnienia na rządzących (lepiej wiedzących) 
i rządzonych7 . Ponadto stwarza szansę wszystkim 

zainteresowanym w tworzeniu wiedzy i informacji.  
To jednak wymaga podmiotowych dyspozycji. Nie 
tylko nowych umiejętności, ale również takich wła-
ściwości moralnych, które wyrażają się w poszano-
waniu godności i praw człowieka. Ważnym miej-
scem kształtowania tych dyspozycji może być szkoła, 
pod warunkiem wszak, że otworzy się na świat me-
diów cyfrowych. Nie da się bowiem udawać, że nie 
istnieją takie narzędzia, jak: Internet, telefon komór-
kowy i inne mobilne urządzenia, z których ucznio-
wie korzystają poza szkołą.

Za sprawą edukacji z zastosowaniem mediów cy-
frowych zmienia się etos uczestniczenia, współdziała-
nia i współpracy w wielu dziedzinach życia społeczne-
go, co prowadzi do przechodzenia od zinstytucjonali-
zowanych i indywidualnych form kształcenia do ucze-
nia się we współdziałaniu w otwartym środowisku. 

Większość dyskusji o  zastosowaniu nowych 
mediów cyfrowych w  edukacji, w  tym mediów 
mobilnych, toczy się wokół sprzętu, technologii, 
urządzeń, ich specyfiki, ceny, użyteczności ze 
względu na wagę, itp. Wciąż margines stanowi po-
szukiwanie warunków tworzenia i funkcjonowa-
nia dynamicznego osobistego środowiska uczenia 
się. W rezultacie mamy do czynienia z równocze-
snym występowaniem dwu równoległych zjawisk, 
a mianowicie: z magiczną wiarą w moc urządzeń, 
traktowanych jak gadżety podnoszące prestiż ich 
posiadaczy, oraz ze stereotypowymi uprzedzenia-
mi wobec ich potencjału społecznego i edukacyj-
nego, nieufnością i podejrzliwością. Pora na po-
dejście ekologiczne – współwystępowanie różnych 
technologii cyfrowo-informacyjnych ze wspólno-
tami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, 
instytucjami edukacyjnymi, prawnymi, gospodar-
czymi, itp.

Przesłanki wynikające z interesu osoby
Wskazane wyżej argumenty na rzecz otwarcia się 

szkoły i edukacji na mobilne media cyfrowe można 
uszczegółowić w odniesieniu do warunków rozwoju 
osoby. Na podkreślenie zasługuje ten potencjał roz-
wojowy, który może być wykorzystany w procesie 
edukacji całożyciowej, realizowanej zarówno w in-
stytucjach (w edukacji formalnej i pozaformalnej), 
jak i w naturalnych sytuacjach życia codziennego 
(w edukacji nieformalnej). Alfabetyzm cyfrowy i do-
stęp do sieci umożliwia:
•	 korzystanie	z prawa	do	informacji,	stawiania	py-

tań i poszukiwania odpowiedzi w naturalnych 
sytuacjach życia codziennego. „Profesor Google” 
i  „doktor Google” są zawsze dostępni i  służą 
swoimi radami;

•	 korzystanie	z prawa	do	autoekspresji,	rozwijanie	
innowacyjności i kompetencji twórczych; próbo-
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wanie własnych możliwości w wyrażaniu siebie za 
pomocą różnych środków: nie tylko słów, ale 
i dźwięków lub obrazów wytwarzanych z użyciem 
technologii cyfrowo-informacyjnych;

•	 uwrażliwianie	i szybkie	reagowanie	na	niezwykłe,	
interesujące, poruszające zjawiska, rejestrowanie 
ich, przetwarzanie, udział w publicznych wyda-
rzeniach;

•	 możliwość	uczestniczenia	w kulturze	(alfabetyzm	
cyfrowy umożliwiający, za pośrednictwem środ-
ków technicznych, wykorzystywanie narzędzi sy-
mulacyjnych w celu aktywnego, bezpośredniego 
korzystania z dóbr kultury, wymiany informacji, 
poruszanie się po nowych obszarach);

•	 możliwość	nawiązywania	satysfakcjonujących	re-
lacji społecznych, tworzenie sieci społecznościo-
wych, zawieranie i utrzymywanie przyjaźni, osła-
bianie poczucia samotności.
Nie oznacza to jednak, że są to wszystkie możliwości 

zapewnienia osobowego dobrostanu. Nie oznacza też, 
że każda z wyszczególnionych możliwości rzeczywiście 
do dobrostanu się przyczynia. Jednakże ograniczanie 
dostępu do sieci, reglamentowanie wi-fi, zakaz używa-
nia telefonów i innych mobilnych narzędzi komunika-
cji może nie tylko uczynić ze szkoły skansen, ale przede 
wszystkim przyczynić się do rozwarstwienia społecz-
nego, marginalizacji i wykluczenia wielu osób, zwłasz-
cza tych, które z racji niskiego statusu ekonomicznego 
nie mogą zrekompensować sobie ograniczeń powodo-
wanych przez szkołę.

Przesłanki wynikające z interesu społeczeństwa
Drugą grupę przesłanek otwarcia się szkoły na 

świat mediów cyfrowych stanowią te, które obrazują 
potencjał mediów w odniesieniu do zmiany społecz-
nej, do kształtowania, rozwoju i sprawnego funkcjo-
nowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego. 
Należy przy tym podkreślić, że zakres obywatelskie-
go uczestniczenia znacznie się powiększa za sprawą 
mediów. Świadczy o tym skala i tempo ruchów spo-
łecznych w  obronie wolności i  praw człowieka. 
Wśród argumentów na rzecz włączenia do edukacyj-

nej praktyki stosowania mediów cyfrowych na czoło 
wysuwa się ich potencjał w:
•	 tworzeniu	sieci	zaufania,	rozwijaniu	kapitału	spo-

łecznego, zaangażowania i kooperacji;
•	 otwartości	dostępu	do	nowej	agory/forum;
•	 zmniejszaniu	rozwarstwienia	społecznego;
•	 możliwościach	demokratycznego	uczestniczenia	

(poprzez włączanie się w bieżące debaty i wybory);
•	 możliwości	szybkiego	reagowania	na	niespodzie-

wane zmiany/wydarzenia.
Wskazane korzyści stanowią tylko przykład uży-

teczności mediów cyfrowych. Na co dzień mamy 
wiele innych dowodów ich przydatności. Media ma-
sowe coraz częściej korzystają z informacji przesyła-
nych „na kontakt”, mailem, SMS-em MMS-em. 
W tej sytuacji szkoła nie może trwać w swoich oko-
pach „czystości” edukacji, to znaczy podawania tyl-
ko wiedzy pewnej i sprawdzania jej przyswojenia 
poprzez wystandaryzowane testy.

Podsumowanie
Istotne jest to, że mobilne media cyfrowe umożli-

wiają uczenie się – oraz uczenie innych i uczenie się od 
innych – w każdym miejscu, w najbardziej odległych 
zakątkach świata, w każdym wieku (znany jest w Pol-
sce przykład ponad stuletniej kobiety posługującej się 
programem Skype w kontaktach z wnukami i pra-
wnukami) oraz w każdej kondycji zdrowotnej. Do 
krytycznego korzystania z tego potencjału trzeba jed-
nak ludzi przygotować. Ważne miejsce w tym przygo-
towaniu zajmuje wychowanie moralne, którego efekty 
uwidaczniają się nieustannie w procesie pracy z zasto-
sowaniem technologii cyfrowo-informacyjnych.

1 Platon, Fajdros, przeł. Władysław Witwicki, Warszawa 1958.
2 W. Syrokomla, Niepiśmienny. Gawęda ludowa,  

w: idem, Poezje wybrane, Kraków 2003, s. 56.
3 Zob. m.in.: Wyniki badań PISA, Warszawa 2010.
4 D. Petti, Dialogo Sull’Educazione con Papa Benedetto 

XVI, Roma 2011, s. 164.
5 XLIII Message for World Communications Day,  

24 January 2009, www.famvin.org  (dostęp:  03.01.2010)
6 J. Suoranta, T. Vaden, Wikiworld, London-New York, 2010, s. 1.
7 Ibidem.
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Doświadczanie przyrody
mikrokomputerowo Wspomagane Laboratorium 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Szybki rozwój technologii 
informatycznych pociąga za sobą 
coraz szersze wykorzystanie 
komputerów w edukacji. W pogoni 
za nową technologią często 
zapomina się o podstawowych 
celach i metodach nauczania 
poszczególnych przedmiotów. 
Należy pamiętać, że nauczanie 
przedmiotów przyrodniczych 
powinno być związane z badaniem 
przyrody i prawdziwym 
eksperymentowaniem, a nowe 
technologie powinny jedynie 
wspomagać wykonywanie 
doświadczeń, prezentację wyników 
pomiarów oraz stosowanie różnych 
metod opracowywania danych. Takie 
możliwości daje właśnie technika 
Mikrokomputerowo 
Wspomaganego Laboratorium 
(MWL), stosowana w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych 
w wielu krajach i coraz częściej 
w Polsce.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w  Warszawie od wielu lat rozwija 
i  propaguje zastosowanie MWL w  nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych, prowadząc szeroką 
współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi, 
autorami oprogramowania edukacyjnego i progra-
mów nauczania. Ośrodek był organizatorem mię-
dzynarodowej konferencji Computer Based Lear-
ning in Science (CBLIS 2010), która odbyła się 
w Warszawie w lipcu 2010 r. Oferta szkoleniowa 
Ośrodka zawiera nie tylko propozycje dla nauczy-
cieli, ale również dla uczniów. W szczególności 
uczniowie i nauczyciele przedmiotów przyrodni-
czych mogą uczestniczyć w bezpłatnych lekcjach 
otwartych z fizyki, chemii i przyrody, w czasie któ-
rych wykonują doświadczenia wspomagane kom-
puterowo pod opieką nauczycieli konsultantów, 
specjalistów przedmiotowych.

Ośrodek koordynował dwa międzynarodowe 
projekty edukacyjne: IT for US1 (Information Tech-
nology for Understanding Science – Technologia 
informacyjna dla zrozumienia przedmiotów przy-
rodniczych) i  ICT for IST2 (ICT for Innovative 
Science Teachers – Technologie informacyjne i ko-
munikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przed-
miotów przyrodniczych), w których uczestniczyli 
naukowcy i trenerzy z Austrii, Cypru, Czech, Ho-
landii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Opracowane 
zostały materiały dydaktyczne do szkolenia na-
uczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie 
zastosowań technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Materiały 
te są dostępne na stronach internetowych projek-
tów (http://www.itforus.oeiizk.waw.pl oraz http://
ictforist.oeiizk.waw.pl), a także w postaci DVD – są 
to tzw. Pakiety IT for US i ICT for IST. Oba projek-
ty zostały szerzej opisane w osobnych artykułach 
(patrz – bibliografia).

elżbieta Kawecka
nauczycielka konsultantka Ośrodka edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie



m
arzec/kwiecień 2012  •  nr 2 

15

REFLEKSJE

Uczestnicy konferencji pt. „Technologie informacyj-
no-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrod-
niczych”, zorganizowanej przez Zachodniopomorskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 4 lutego 2012 r., 
otrzymali Pakiety ICT for IST, zawierające:
•	 12	modułów	tematycznych,	złożonych	z części	

teoretycznej oraz opisu ćwiczeń uczniowskich do 
doświadczeń wspomaganych komputerowo, wi-
deopomiarów, modelowania i symulacji zjawisk 
przyrodniczych; 

•	 zestaw	plików	do	wykonania	ćwiczeń	w środowi-
sku Coach 6 i Insight oraz przykładowe wyniki;

•	 przeglądarkę	Simulation	Insight	Player	z symula-
cjami zjawisk i procesów analizowanych w modu-
łach tematycznych;

•	 filmy	instruktażowe	do	wybranych	doświadczeń	
wspomaganych komputerowo i wideopomiarów;

•	 poradnik	metodyczny	dla	nauczycieli	przedmio-
tów przyrodniczych i trenerów.

Zasada działania Mikrokomputerowo Wspomaga-
nego Laboratorium została przedstawiona na poniż-
szym schemacie. Prowadzenie takich eksperymentów 
wymaga wyposażenia pracowni przedmiotowych 
w interfejsy pomiarowe z zestawem czujników, opro-
gramowanie do obsługi eksperymentów, naboru da-
nych i ich analizy (może to by np. zestaw Coach, któ-
ry zawiera wszystkie te elementy). Niezbędne są rów-
nież tradycyjne pomoce dydaktyczne, gdyż w odróż-
nieniu od wielu symulacji są to prawdziwe doświad-
czenia. Coraz częściej szkoły uczestniczące w róż-
nych projektach edukacyjnych, realizowanych w ra-
mach funduszy unijnych, otrzymują takie oprzyrzą-
dowanie i nauczyciele stosują je w czasie lekcji fizyki, 

chemii, biologii i przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych. 
Wymaga to dobrego przygotowania i dużego zaanga-
żowania nauczyciela, ale daje wiele satysfakcji.

Dużą zaletą Mikrokomputerowo Wspomaganego 
Laboratorium jest to, że stosowanie tej techniki po-
zwala na nauczanie przedmiotów przyrodniczych 
metodą zbliżoną do pracy badawczej naukowców. 

Można wyodrębnić następujące etapy pracy uczniów:
1. Planowanie eksperymentu, przygotowanie zestawu 

przyrządów, podłączenie interfejsu i czujników.
2. Stawianie hipotezy badawczej.
3. Przeprowadzenie doświadczenia, nabór danych 

pomiarowych.
4. Prezentowanie danych w postaci tabel i wykresów.
5. Przetwarzanie i analiza wyników pomiaru.
6. Weryfikacja hipotezy, wnioski.

Metoda ta jest zalecana w nauczaniu przedmio-
tów przyrodniczych, a stosowanie narzędzi informatycz-
nych daje wiele korzyści edukacyjnych. Sposób przygo-
towania kilku eksperymentów wspomaganych kompu-
terowo został przedstawiony na filmach instruktażo-
wych, zaprojektowanych i nagranych w ramach projektu 
ICT for IST. Są one dostępne na DVD oraz na stronie 
internetowej projektu (http://ictforist.oeiizk.waw.pl).

Przykłady doświadczeń wspomaganych kom-
puterowo

Badanie ruchu ucznia. Eksperyment polega na 
rejestracji położenia poruszającego się ucznia za 
pomocą ultradźwiękowego detektora ruchu. Uła-
twia zrozumienie i analizę wykresów zmian poło-
żenia i prędkości w funkcji czasu. Polecany w na-
uczaniu kinematyki.

Schemat 
Mikrokomputerowo 
Wspomaganego 
Laboratorium
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Drgania ciężarka na sprężynie. Rejestracja zmian 
położenia ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz 
działającej siły pozwala na jednoczesną analizę wykre-
sów obu wielkości fizycznych, a także znalezienie zależ-
ności siły od wychylenia w ruchu drgającym.

Parowanie cieczy. Pomiar temperatury czujników, któ-
re były zanurzone w wodzie i denaturacie pokazuje, że 
w czasie parowania kropelek cieczy z powierzchni czujni-
ków następuje spadek temperatury. Pomimo, że jest to zja-
wisko znane z życia codziennego (podobne efekty obser-
wujemy po wyjściu z kąpieli), wyjaśnienie tego problemu 
sprawia wiele kłopotów gimnazjalistom.

Zobacz dźwięk – samogłoska „a”. Krótki czas po-
miaru (50 ms) i duża częstotliwość próbkowania (10 
000 razy na sekundę) pozwala na obserwację, analizę 
i porównanie różnych sygnałów dźwiękowych. Cieka-
wa i pouczająca jest analiza dźwięków wytwarzanych 
przez różne instrumenty muzyczne.

Dudnienia powstałe w wyniku interferencji fal 
dźwiękowych, wytworzonych przez dwa kamertony 
o niewielkiej różnicy częstotliwości.

Czujnik rytmu serca monitoruje przepływ krwi 
w naczyniach krwionośnych. Klips przymocowany do 
ucha ma zamontowaną małą diodę na podczerwień 
i czujnik rejestrujący zmiany natężenia promieniowania 
podczerwonego przechodzącego przez płat ucha, odpo-
wiadające zmianom objętości przepływającej krwi.

Prezentowane wykresy przedstawiają wyniki po-
miarów, wykonanych i prezentowanych w czasie 
konferencji. Mam nadzieję, że zachęciłam do stoso-
wania techniki Mikrokomputerowo Wspomaganego 
Laboratorium na zajęciach szkolnych i że dostrzegli 
oni następujące zalety pomiarów wspomaganych 
komputerowo:
•	 metody	pracy	zbliżone	do	badań	naukowych	(plano-

wanie eksperymentu, stawianie hipotezy, wykonanie 
pomiarów, analiza wyników, weryfikacja hipotezy);

•	 możliwość	łatwego	sterowania	eksperymentem;
•	 obserwacja	wykresów	powstających	w czasie	pomiaru;
•	 szybkie	i obrazowe	przedstawienie	badanych	pro-

cesów i zjawisk;
•	 szybka	analiza	danych	i ich	przetwarzanie;
•	 możliwość	wielokrotnego	odtwarzania	zapisa-

nych wyników doświadczeń.

Bibliografia
Kawecka E., Kędzierska E.: Jak technologia informacyjna 

może pomóc w rozumieniu przedmiotów przyrodni-
czych?, Biuletyn PSNPP „Nauczanie przedmiotów 
przyrodniczych” 2008, nr 27.

Kawecka E.: Nowoczesne nauczanie/uczenie się przedmiotów 
przyrodniczych z Pakietem ICT for IST – podsumowanie 
projektu i refleksje koordynatora, Biuletyn PSNPP „Na-
uczanie przedmiotów przyrodniczych” 2011, nr 40.

1 Projekt IT for US realizowano w okresie 1.10.2004–
31.01.2008 w ramach grantu europejskiego nr 
119001-CP-1-2004-1-PL-COMENIUS-C21.

2 Projekt ICT for IST, realizowany w okresie 1.11.2009–
31.10.2011 w ramach programu Leonardo da Vinci, 
Tra nsfer Innowacji ,  nr g ra ntu 20 09-1-PL1-
-LEO05-05046.

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego na 
konferencji „Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, zorganizowa-
nej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 4 lutego 2012 r.
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Lech mankiewicz, jacek Kupras, Dorota sporysz-Kupras

Ambasadorzy marzeń

Kiedy po mojej prezentacji dotyczącej harvardz-
kiego projektu WWT Ambassadors poproszono 
mnie o napisanie tekstu do „Refleksji”, uzmysłowi-
łem sobie, że w moim wystąpieniu zabrakło dwu 
ważnych spraw. Po pierwsze, nie omówiłem szer-
szego kontekstu całego przedsięwzięcia, którym 
jest portal Hands-On Universe Polska. Po drugie 
– koncentrując się na sprawach technicznych, zbyt 
mało uwagi poświęciłem bardziej prywatnym wra-
żeniom z posługiwania się programem WorldWide 
Telescope. Poprosiłem zatem o pomoc dwie osoby. 
Pierwszą z nich jest profesor Lech Mankiewicz, ko-
ordynator i dobry duch portalu Hands-On Univer-
se Polska, który stał się również ostoją projektu 
Ambasadorzy WorldWide Telescope. Drugą osobą 
była moja żona, posiadająca największe doświad-
czenie w wykorzystaniu WWT w pracy z dziećmi. 
Ich wypowiedzi zamieszczam poniżej.

Jacek Kupras

Trzeba spełniać marzenia
Jest taka przejmująca scena w filmie Hubble 3D, kie-

dy kamera pokazuje przygotowania astronautów przed 
misją promu kosmicznego, której celem było dokona-
nie ostatniej naprawy Kosmicznego Teleskopu Hubble-
’a. Jeden z nich wspomina, jak ojciec kupił mu lunetę 
i razem oglądali niebo z werandy rodzinnego domu.  
Marzył wtedy, że kiedyś poleci „tam”, do gwiazd, a te-
raz może powiedzieć: „(…) lecę, za chwilę polecę pro-
mem kosmicznym. Marzenia się spełniają…”

Jakże często zapominamy, że warto i trzeba ma-
rzyć. Nie myślimy o tym, że szkoła jest miejscem, 
w którym rodzą się pierwsze marzenia i wizje przy-
szłości, że powinniśmy uczyć dzieci, jak mają te ma-
rzenia pielęgnować, by kiedyś razem z nimi polecia-
ły… W każdym razie, dla mnie szkoła była takim 
miejscem i może dlatego nie mogę zrozumieć, dlacze-
go, za wszelką cenę, chcemy ją obecnie zredukować to 
bezmyślnego wkuwania odpowiedzi do testów.

Jest to dla mnie tym bardziej niezrozumiałe, że 
żyjemy w czasach prawdziwej rewolucji technologicz-
nej. Szczególnie w obszarze edukacji Internet stwarza 
możliwości, o których kilka lat temu nikomu się nie 
śniło. Przypomina mi się emitowana kilka lat temu 

reklama znanej firmy z Redmond. Jej założyciel, Bill 
Gates, opowiadał o  swoich produktach, a  potem 
przekonywał: „The best is yet to come” – najlepsze 
jeszcze przed nami. Wygląda na to, że miał całkowitą 
rację. Dlatego, pozostając wiernymi swoim przekona-
niom, razem z grupą zapaleńców, naukowców i edu-
katorów, założyliśmy kilka lat temu stowarzyszenie 
Hands-On Universe Europe, które pomaga rozbu-
dzać marzenia związane z wiedzą, znajomością świa-
ta przyrody i ogólnie mówiąc – nauk ścisłych. Jego 
polska wersja, EU-HOU Polska (http://www.pl.eu-
hou.net), nadal dynamicznie się rozwija.

Chcemy to robić na kilka sposobów. Po pierwsze, 
próbujemy w bezpośredni sposób łączyć klasy i labora-
toria naukowe. W takich warunkach możliwe do zre-
alizowania okazuje się wykonanie takich zadań, jak na 
przykład opracowanie w ciągu 2 godzin lekcyjnych da-
nych pochodzących z kosmicznego teleskopu, przy wy-
korzystaniu prostego programu. W ten sposób można 
pokazać w warunkach szkolnych, jak wykrywa się pla-
nety pozasłoneczne. Kolejna wersja tego samego scena-
riusza opiera się na danych pozwalających zilustrować 
inną spektroskopową metodę wykrywania planet, 
w której mierzymy delikatne drżenie gwiazdy obiegają-
cej w przestrzeni wspólny środek masy układu gwiazdy 
i planety. Wszystko to opiera się na autentycznych, ak-
tualnych danych, bez symulacji, bez oszukiwania. Nasz 
program, SalsaJ, pozwala w nieskomplikowany sposób 
poradzić sobie z tą analizą. Na dodatek „mówi” po pol-
sku; jest zresztą prawdziwym poliglotą, ponieważ 
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lu wersji chińskiego, arabski, tajski...

Internet pozwala na swobodną wymianę informa-
cji, dzięki czemu dobre koncepcje i rozwiązania są 
szybko rozpowszechniane i dostępne dla wszystkich. 
Przykładem takiego pomysłu są „zabawki ze śmietni-
ka”, czyli proste doświadczenia z fizyki, przygotowy-
wane w dalekich Indiach przez zespół Arvinda Gupty, 
w ramach specjalnego programu rządowego wsparcia 
dla szkół tak biednych, że nie stać ich nawet na kupno 
ołówków dla uczniów, nie mówiąc już o wyposażeniu 
szkolnych laboratoriów. Okazuje się, że ciekawe do-
świadczenia można robić, korzystając jedynie z pu-
stych puszek, kawałków drutu, gumy, papieru, plasti-
kowych rurek do napojów – czyli z tego, co mamy wła-
śnie pod ręką. EU-HOU Polska prowadzi stronę inter-
netową, na której są prezentowane przetestowane po-
mysły prostych i niedrogich doświadczeń. O tym, jaki 
potencjał mają te zabawki, niech świadczy fakt, że film 
o zabawce z papieru – fleksagonie, który umieściliśmy 
na stowarzyszonym z EU-HOU Polska kanale YouTu-
be o nazwie ProstyEksperyment, obejrzało w ciągu 
dwóch miesięcy ponad 450 tysięcy internautów. Jak na 
materiał edukacyjny, jest to naprawdę doskonały wy-
nik. Internet okazuje się przydatny nie tylko do grania 
czy ściągania filmów, ale także do sterowania skompli-
kowanym urządzeniem na odległość i dokonywania 
operacji, które bez dostępu do niego byłyby niemożli-
we albo bardzo kosztowne. Jeden z piszących te słowa 
zajmuje się zawodowo budową automatycznych urzą-
dzeń pomiarowych i umieszczaniem ich następnie 
w interesujących miejscach, na przykład na skalistej 
pustyni, więc ten aspekt wykształcenia jak najbardziej 
dotyczy codziennej rzeczywistości – takiej, z której ist-
nienia najczęściej nie zdajemy sobie sprawy.

Jeśli ktoś marzy o tym, by zostać badaczem starożyt-
ności albo odkrywcą pozasłonecznych planet, dzięki 
Internetowi i dostępowi do bardzo specjalistycznej wie-
dzy, może te marzenia zacząć realizować. W EU-HOU 
Polska współpracujemy z Uniwersytetem Oxfordzkim 
i platformą Zooniverse.org, na której można znaleźć 
Społecznościowe Projekty Naukowe. I tak, ponad 100 lat 
temu ekspedycja archeologów z Oxfordu wykopała pra-
wie pół miliona fragmentów papirusów sprzed 2000 lat. 
Z  uwagi na ograniczone możliwości archeologów 
w Oxfordzie, większość tych fragmentów przeleżała 
spokojnie w skrzyniach do początku XXI wieku, aż 
w końcu trafiły do Internetu i mogą być teraz odcyfro-
wywane przez internautów. Podobnie jest z obserwacja-
mi odległych gwiazd, wykonanymi przez Kosmiczny 
Teleskop Keplera, które pozwalają odkrywać pozasło-
neczne planety. W tym przypadku dane, udostępniane 
w Internecie, są już przejrzane przez naukowców, tym 
niemniej kilka planet zostało niezależnie odkrytych 
przez internautów, na przykład przez dwudziestoparo-

letnią studentkę z Krakowa czy przez plastyczkę, au-
torkę projektu dwukolorowych monet dwu- i pięcio-
złotowych, które każdy z nas nosi w portfelu. 

Czy nauka może być jeszcze bliżej zwykłego czło-
wieka? Może! Z właściwą sobie fantazją NASA zapo-
wiada, że począwszy od przyszłego roku dane z Ke-
plera będą udostępniane równocześnie internautom 
i naukowcom. Wtedy dopiero zaczną się żniwa!

prof. Lech Mankiewicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Odkryj swój wszechświat
Profesor Mankiewicz pisze o rozpalaniu i spełnia-

niu marzeń. Program WorldWide Telescope, będący 
darmową aplikacją, świetnie się do tego celu nadaje. 
Dzięki niemu w domowym zaciszu, w sali lekcyjnej 
czy w świetlicy można się przenieść w czasie i prze-
strzeni. Obejrzeć Układ Słoneczny, zobaczyć miejsca 
narodzin gwiazd, konstelacje, piękne mgławice i inne 
obiekty głębokiego nieba. Ta wędrówka nie ogranicza 
się tylko do szeroko rozumianego Kosmosu, ale także 
Ziemi oraz panoram Marsa bądź Księżyca. Wszystko 
to dzięki temu, że WWT posiada możliwość korzy-
stania z olbrzymiej biblioteki fotografii, które zostały 
wykonane przez naziemne i kosmiczne teleskopy. 
Zdjęcia te są płynnie pobierane z Internetu, zaś użyt-
kownik WWT ma wrażenie, że obsługuje potężny, 
wirtualny teleskop umożliwiający badanie bajecznie 
kolorowego Kosmosu. Program w swych zasobach 
posiada, oprócz wyżej wymienionych zdjęć, obszerną 
bazę tematycznie ułożonych seansów, które są z regu-
ły przygotowane przez zawodowych astronomów. 
Najlepiej od nich zacząć swą przygodę z WWT, by 
móc samemu tworzyć podobne prezentacje.
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W prosty, wręcz intuicyjny sposób, za pomocą 
WWT można tworzyć seanse w postaci minifil-
mów. Można podkładać do nich tekst, muzykę, 
wiersze i własne zdjęcia. Ich edukacyjne walory 
i zastosowanie nie ograniczają się tylko do astro-
nomii – tak przygotowane filmy mogą być swo-
bodnie używane i zastosowane w innych przed-
miotach z zakresu nauk przyrodniczych, takich 
jak geografia czy przyroda. Ja wykorzystałam ten 
program, tworząc seanse o treści artystycznej, ja-
ko zobrazowanie prac plastycznych dzieci o Ko-
smosie oraz o  treści literackiej, wykorzystując 
fragment Mitologii Jana Parandowskiego.

Pomysłów oczywiście może być wiele. Program 
ten można także wymiennie stosować z Google 
Earth, Stellarium, WorldWind czy Power Point. 
Bo czymże innym są seanse, jak nie prezentacją 
własnej pracy i pomysłów? Jedynym ogranicze-
niem przy stosowaniu WWT jest ludzka wyobraź-
nia, którą my, dorośli, gdzieś zatracamy, a u dzieci 
jest ona bardzo dobrze wykształcona. Program 
ten może ją dodatkowo stymulować i zachęcać do 
pracy twórczej.

Jakże istotnym jest także fakt, że program ten 
jest stosowany przez Amerykanów, którzy na Uni-
wersytecie Harvarda rozwijają sekcję WWT Am-
bassadors. Na ich stronie: https://wwtambassa-
dors.org można znaleźć przykładowe seanse i ma-
teriały edukacyjne. Znajduje się tam także przygo-
towane dla użytkowników programu specjalnie 
predefiniowane forum. 

W  Polsce odpowiednikiem tej sekcji jest na 
stronach EU-HOU dział Ambasadorzy WWT. 
Przetłumaczyliśmy i zamieściliśmy tam wybrane 
seanse i wyselekcjonowane materiały edukacyjne, 
a wszystko to oczywiście jest dostępne w języku 
polskim. Dzięki prof. Mankiewiczowi ten pro-
gram stał się dostępny dla polskich uczniów i na-
uczycieli. 

Argumentów przeciw używaniu WWT w szkole 
jest wiele – zazwyczaj jedna sala komputerowa, nie-
chęć przed nauczeniem się nowego programu 

i wreszcie, najczęściej spotykany, „musimy trzy-
mać się podstawy programowej, na inne rzeczy 
nie mamy czasu”. A  przecież wielu nauczycieli 
prowadzi różnego rodzaju kółka naukowe bądź 
inne formy pracy pozalekcyjnej z uczniami. Czy 
każdy nauczyciel musi być ekspertem z „progra-
mowania” w WWT? Ależ nie! Dzieci szybko uczą 
się poruszania po jakże przyjaznym interfejsie 
programu. Zatem pomysł, aby na przykład zada-
nia domowe zostały wykonane przy użyciu WWT 
jest jak najbardziej trafny. Uczniowie seanse mogą 
tworzyć w domu, a efekty swojej pracy zamiesz-
czać choćby na portalu YouTube. Dlaczego? Ponie-
waż zdecydowana większość uczniów posiada 
komputery w domu, co znacznie odciąży placówki 
i samego nauczyciela. Zamieszczone filmy mogą 
być natomiast później oceniane. Korzystanie 
z programu WorldWide Telescope przez młodych 
ludzi oraz szkoły, do których uczęszczają, daje 
możliwość bycia tutaj w Polsce, po drugiej stronie 
Atlantyku, Ambasadorami WWT. Trzeba ich tyl-
ko do tego zachęcić i  stworzyć taką możliwość. 
Pierwsze są marzenia, potem plany służące ich 
urzeczywistnieniu, na końcu zaś działanie i wi-
doczny efekt pracy ucznia. A o to przecież chodzi. 
Zachęcić dzieci, aby nie obawiały się marzyć, by 
opowiadały swe własne historie. Mogą one zostać 
stworzone przy pomocy WWT. Polecam korzysta-
nie z  WorldWide Telscope w  pracy z  Państwa 
uczniami, a hasło „Harvard w zasięgu myszki” 
niech będzie puentą tego artykułu.

Zachęcam również do odwiedzenia naszego blo-
ga. Pod adresem www.djkupras.blogspot.com/se-
arch/label/WWT znajduje się sporo notatek, mogą-
cych być dla Państwa źródłem dodatkowych infor-
macji lub inspiracji. Chętnie odpowiemy na nasuwa-
jące się po lekturze tego tekstu pytania. Kontakto-
wać się z nami można pod adresami: dorotakupras@
o2.pl oraz jacekkupras@o2.pl.

Przypominam jeszcze, że materiały edukacyjne 
związane z WWT znajdują się na EuHou: http://
www.pl.euhou.net. Po wejściu na stronę wystarczy 
kliknąć w zakładkę „Narzędzia”, a z listy wybrać po-
zycję Ambasadorzy WWT. Prezentacja poświęcona 
edukacji z WorldWide Telescope jest dostępna w In-
ternecie pod adresem: http://www.djkupras.blogspot.
com/2012/02/edukacja-z-wykorzystaniem-progra-
mu-word.html.

Dorota Kupras

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego 
na konferencji „Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, zorganizo-
wanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 4 lutego 2012 r.
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Pamiętam moje pierwsze lata pracy w szkole… 
Zajęcia w sali na trzecim piętrze, co wiązało się 
z wieczną wspinaczką z dziennikiem, radiomagne-
tofonem, słownikami lub kompletem zadań dla ma-
turzystów (wówczas zdanie egzaminu ustnego rów-
nało się umiejętności czytania ze zrozumieniem 
i rozwiązywania kompleksowych zadań gramatycz-
nych!). Jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne, to w sa-
li znajdowała się tylko czarna tablica i  kreda. 

Wszyscy chcą iść do tablicy
Wykorzystanie nowoczesnych technologii   
informacyjnych w nauczaniu języków obcych

Młodzi ludzie coraz rzadziej 
zagłębiają się w zawiłości tekstu, 
oczekując prostych komunikatów, 
wzmocnionych obrazem lub 
dźwiękiem. Czy to oznacza, że obraz 
zaczyna wypierać słowo? Dzieci 
uwielbiają oglądać reklamy 
telewizyjne i surfować w Internecie, 
ponieważ informacja jest tam 
przejrzysta, a świat – kolorowy 
i atrakcyjny. W jaki sposób zatem 
szkoła ma zaciekawić ucznia, stosując 
wyłącznie metody wzięte z lamusa 
– tablicę i kredę? Odpowiedzią może 
być stosowanie tablicy interaktywnej 
oraz oprogramowania do 
podręczników.   

W przeciągu kilku lat do kompletu dołączył rzut-
nik, a następnie odtwarzacz DVD i telewizor.

Po kilku latach zaczęłam prowadzić lekcje języka 
angielskiego w sali, która pierwotnie była pracownią 
komputerową. Miałam do dyspozycji dwanaście 
komputerów, każdy podłączony do Internetu, 
i w związku z tym nieograniczone zasoby zadań lek-
sykalnych, gramatycznych, oryginalnych tekstów, 
stron typu BBC lub stworzonych specjalnie do nauki 
języka angielskiego. Po roku pracy z wykorzysta-
niem Internetu dysponowałam bardzo obszerną ba-
zą stron do nauki języka angielskiego. Niemal każda 
lekcja była tak przemyślana, aby młodzież miała 
możliwość przećwiczenia omawianego zagadnienia 
w sieci. Uczniowie szybko zamykali tradycyjne pod-
ręczniki na rzecz interaktywnych zadań. I tak wła-
śnie rozpoczęła się moja przygoda z nauczaniem ję-
zyka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii komputerowych. 

Kolejnym momentem przełomowym było poja-
wienie się tablicy interaktywnej, dzięki której moja 
sala stała się prawdziwą multimedialną pracownią 
do nauki języków obcych. Jak działa tablica inte-
raktywna? To duży ekran, który po podłączeniu do 
laptopa prezentuje w dużym formacie obrazy, tre-
ści, filmy, programy, zadania itp. W zestawie znaj-
dują się pisaki, które pełnią funkcję myszy. Dzięki 
nim można obsługiwać tablicę bez konieczności 
zasiadania do komputera. 

Obecnie do wszystkich podręczników do nauki 
języka angielskiego wydawnictwa proponują opro-
gramowanie współpracujące z tablicą interaktyw-
ną, dzięki czemu na każdej lekcji mogę wyświetlać 
odpowiednie strony z  podręcznika i  wspólnie 
z uczniami wykonywać ćwiczenia. Mam wrażenie, 
że prezentacja materiału dydaktycznego w dużym 
formacie ułatwia im koncentrację. Ponadto, za po-
mocą pisaka można powiększyć każde zadanie, wy-

Honorata Derda-Kierzkowska
nauczycielka języka angielskiego w XII Liceum Ogólnokształcącym w szczecinie
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raz lub zdjęcie, podkreślić ważne elementy i szcze-
gółowo je omówić, robiąc przy tym notatki.

Oprócz oprogramowania, podczas lekcji korzy-
stam z „przepastnych” zasobów Internetu. Wyświe-
tlam ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, krótkie 
filmy, piosenki, strony komercyjne i portale społecz-
nościowe, słowniki i encyklopedie. Stały dostęp do 
Internetu pozwala rozwiązać właściwie każdy pro-
blem językowy (na przykład umożliwia odsłuchanie 
wymowy nietypowego wyrazu).

Kolejną ciekawą formą pracy z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informacyjnych są pre-
zentacje multimedialne. Uczniowie z dużym zaanga-
żowaniem prezentują w tej formie swoje zaintereso-
wania lub pasje. Wykonanie prezentacji polega na 
aranżacji zdjęć, filmów i tekstu w dowolnym progra-
mie komputerowym. Pokaz trwa pięć minut – w tym 
czasie uczeń omawia w języku angielskim poszcze-
gólne zagadnienia, a na tablicy interaktywnej pre-
zentuje slajdy, zdjęcia, filmy, które stanowią materiał 
pomocniczy, wzmacniający przekaz. Aby prezenta-
cja powiodła się, uczeń musi się wykazać znajomo-
ścią obsługi laptopa, programów graficznych, tablicy 
interaktywnej oraz być przygotowany do rozwiąza-
nia ewentualnych problemów technicznych.

W tym roku szkolnym zdecydowałam się rów-
nież na zastąpienie tradycyjnych papierowych ar-
kuszy z  ćwiczeniami przeznaczonych do pracy 
w domu – interaktywnymi, które uczniowie roz-
wiązują w Internecie. Platforma, z której korzy-
stam, jest nowością i wraz z uczniami właśnie te-
stujemy jej możliwości. Niewątpliwą zaletą odra-
biania zadań domowych w takim trybie jest możli-
wość dostępu do wyników pracy każdego ucznia. 
Na bieżąco mogę śledzić ich postępy w miarę roz-
wiązywania kolejnych zadań z przerobionego za-
kresu materiału. Elektroniczny dziennik zapisuje 
wyniki procentowe i przelicza je na ocenę po wyko-
naniu każdego działu. Platforma umożliwia wza-
jemną komunikację za pomocą zakładki do wysy-
łania wiadomości, zatem uczniowie mogą w każdej 
chwili, w razie wątpliwości, skontaktować się ze 
mną. Dzięki temu nie muszę już przeznaczać około 
dziesięciu minut na każdej lekcji na sprawdzanie 
pracy domowej w tradycyjnych zeszytach ćwiczeń. 

Wykorzystanie 
oprogramowania: 
uczennica 
wykonuje zadanie 
przy tablicy 
interaktywnej.

Wykorzystanie tablicy 
w ramach projektu 
AIESEC Polska – wo-
lontariuszka z Chin 
prezentuje kulturę 
swojego kraju.

Wykorzystuję ten czas na odpowiedzi ustne lub po-
wtórzenie materiału z poprzedniej lekcji, a zadania 
domowe sprawdzam w dogodnym dla siebie czasie.

Tablica interaktywna jest potężnym narzę-
dziem dydaktycznym. Ułatwia i przyśpiesza pracę 
nauczyciela. Uczniowie ją uwielbiają, a w szcze-
gólności uczniowie szkoły podstawowej – wszyscy 

chcą iść „do tablicy”! Tablica aktywizuje i moty-
wuje do pracy, uatrakcyjnia każdą lekcję i poma-
ga w  jej przeprowadzeniu. Jestem pod dużym 
wrażeniem 

Zdjęcia: H. Derda-Kierzkowska
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Daniel makus, wicedyrektor Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 
Leonarda Piwoni, nauczyciel języka niemieckiego

Internet w plecaku

W dydaktyce języków obcych media rozumiane 
są jako materiały do nauczania, czyli pomoce dydak-
tyczne, a więc: podręczniki, tablice, fotografie i ob-
razki, ale są nimi także laboratoria multimedialne 
z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu. 
Obecnie jesteśmy na takim etapie rozwoju, w któ-

rym informacja medialna odgrywa bardzo ważną 
rolę. Wszyscy – młodzi i starzy – uczymy się z me-
diów i poprzez nie. Wykorzystywane są też kompu-
tery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne. Nikt 
jednak w Polsce nie zastosował jeszcze iPada. Czy 
tablet może być tym urządzeniem, które zastąpi tra-
dycyjne podręczniki, środki dydaktyczne i laborato-
ria? Jakie są możliwości i ograniczenia zastosowania 
iPadów w nauczaniu języków obcych?

Zajęcia języka obcego w większości szkół odbywają 
się w salach dydaktycznych nieposiadających nowo-
czesnego zaplecza technologicznego. Z drugiej strony, 
nasycenie sal (klas szkolnych) drogim i nowoczesnym 
sprzętem multimedialnym niekoniecznie przekłada 
się na jego odpowiednie wykorzystanie i podwyższe-
nie efektywności nauczania. Praktyka i doświadczenie 
w dziedzinie nauczania języków wskazują, że sukces 
można osiągnąć, stosując w nauczaniu klasowym 
(grupowym) konwencjonalne i niekonwencjonalne 
materiały (na przykład atrakcyjne ilustrowane kom-
plety podręczników, ale przedstawiane na iPadzie), 
w oparciu o tradycyjne metody oraz sprawdzone spo-
soby nauczania w różnych kombinacjach z nowocze-
snymi multimedialnymi pomocami, które uczeń sto-
suje w indywidualnym dokształcaniu się i rozwijaniu 
sprawności językowych.

Istota edukacji języka obcego
Podstawą nauczania języków obcych jest rozwijanie 

czterech sprawności językowych: słuchania ze zrozu-
mieniem, mówienia, czytania ze zrozumieniem, pisa-
nia. Każda z nich jest ważna, lecz coraz częściej poja-
wia się pogląd, że słuchanie ze zrozumieniem i mówie-
nie odgrywają najistotniejszą rolę w procesie komuni-
kacji i właśnie te kompetencje należy rozwijać w pierw-
szej kolejności. Odejście od nauczania metodą grama-
tyczno-tłumaczeniową sprawiło, że większą uwagę 
zaczęto przywiązywać do porozumiewania się. Meto-
da komunikacyjna zyskała bardzo wielu zwolenników, 
pojawiły się jednak także głosy krytyczne. Z jednej 
strony, nastawienie na komunikację, czyli zrozumienie 
rozmówcy i właściwa reakcja w danej sytuacji stały się 
nadrzędnym celem nauczania. Najważniejsza stała się 

Jednym z zadań współczesnej szkoły 
jest przygotowanie uczniów do 
życia w społeczeństwie 
informacyjnym. Ma to swoje 
odzwierciedlenie wśród ogólnych 
zadań szkoły w podstawowym 
dokumencie reformy edukacji – 
Podstawie programowej1, w myśl 
której nauczyciele mają stwarzać 
uczniom warunki do nabywania 
umiejętności poszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz 
posługiwania się technologią 
informacyjną. Można to osiągnąć 
poprzez przygotowanie uczniów do 
używania komputera i technologii 
informacyjnej, a następnie 
wykorzystywanie tej technologii na 
zajęciach z różnych przedmiotów, na 
wszystkich etapach kształcenia. 
Realizacja tego zadania jest dużym 
i długofalowym przedsięwzięciem.
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nie tyle poprawność wypowiedzi, ile jej efekt – odpo-
wiednie zachowanie w  danej sytuacji językowej. 
Z drugiej strony, przeciwnicy metody komunikacyjnej 
krytykowali dużą liczbę wypowiedzi niepoprawnych. 
W ostatnich latach zaczęto łączyć nie tylko metody na-
uczania, ale również nauczanie i rozwijanie wszystkich 
sprawności językowych, bez popadania w skrajności. 
Powrócono do czytania tekstów; na lekcjach coraz czę-
ściej zaczęły pojawiać się autentyczne teksty literackie, 
artykuły prasowe, ogłoszenia, itp. Zagadnienia grama-
tyczne pojawiają się niejako „przy okazji“, odgrywając 
jednak ważną rolę w procesie poprawnego porozumie-
wania się. Sprawności językowe należy umiejętnie łą-
czyć, aby uczniowie, opanowując pewien materiał ję-
zykowy, potrafili go praktycznie, ale i poprawnie wy-
korzystać zarówno w mowie, jak i w piśmie. Urządze-
nie takie jak iPad może sprawić, że uczniowie chętniej 
będą się uczyli gramatyki języka obcego, stosując od-
powiednie aplikacje edukacyjne oraz bawiąc się i jed-
nocześnie ucząc. Różnego typu ćwiczenia, dobrane 
w umiejętny sposób, będą ważnym atutem, ułatwiają-
cym uczniom przyswojenie materiału językowego.

Nauczanie języków obcych daje najlepsze efekty, 
gdy odbywa się w małych grupach, w których na-
uczyciel może systematycznie i niemal indywidu-
alnie pracować z każdym uczniem. Kontrola postę-
pów w nauce i korekta ewentualnych błędów odby-
wa się wówczas niemal na każdej lekcji. Duża in-
dywidualizacja pracy jest czynnikiem bez wątpie-
nia bardzo korzystnym. 

Wykorzystanie Ipada w procesie nauczania po-
zwala na indywidualizację lekcji poprzez dostosowa-
nie tempa pracy dzięki użyciu odpowiedniej aplika-
cji. Podczas pracy z iPadem nauczyciel jest koordy-
natorem, członkiem zespołu klasowego, pomaga 
uczniom, korygując ich błędy. W licznych zespołach 
trudno jest utrzymać porządek podczas zajęć i sku-
tecznie koncentrować uwagę na wszystkich człon-
kach zespołu klasowego. Grupa nie powinna liczyć 
więcej niż 15–20 osób. Najtrudniejszym zadaniem 
nauczyciela w pracy z liczną grupą uczniów korzy-
stających z iPadów jest skupienie i utrzymywanie ich 
uwagi. Skutecznym sposobem w takiej sytuacji jest 
uatrakcyjnienie lekcji poprzez elementy zmiany, nie-
przewidywalności i niepewności. Można to osiągnąć 
poprzez: różnorodne sposoby rozpoczynania i koń-
czenia zająć; uzupełnianie podręcznika materiałami 
dodatkowymi; zwiększenie liczby krótkich ćwiczeń; 
różne formy oddziaływania na uczniów (np. dźwię-
kowa, wizualna, itp.); zmienne formy pracy uczniów 
(np. słuchanie, pisanie, mówienie; ruch-statyka; ćwi-
czenia produktywne – receptywne; grupy – pary – 
praca indywidualna); zróżnicowanie tempa pracy; 
nieprzewidywalną kolejność wypowiedzi uczniów (ni-
gdy według kolejności ławek, rzędów, czy listy z dzien-

nika); wystawianie ocen w różnych fazach lekcji. 
Lekcja na iPadzie, która zawiera takie elementy, bę-
dzie miała dynamiczny charakter. Należy jednak 
wyraźnie zaznaczyć jej strukturę: na początku zajęć 
podać ich temat, ogólny plan oraz cele; na końcu 
podsumować ich przebieg, w szczególności realizację 
postawionych celów. W trakcie lekcji należy wyraź-
nie zaznaczać jej etapy, przejścia do nowych aktyw-
ności. Liczna klasa oznacza często grupę o zróżnico-
wanej wiedzy i umiejętnościach. Należy to uwzględ-
nić, planując nie tylko ćwiczenia, ale także czas 
przeznaczony na ich wykonanie. Przy zastosowaniu 
tego typu wskazówek lekcja powinna się udać i przy-
nieść zamierzone efekty. 

Zajęcia z  języka obcego, jak każdego innego 
przedmiotu, mają swoją specyfikę i wymagają zasto-
sowania odpowiednich środków dydaktycznych, aby 
realizować wszystkie zamierzone cele. W przygoto-
waniu pomocy dydaktycznych dużą rolę odgrywa 
pomysłowość. iPad daje nieograniczone możliwości 
użycia go na lekcjach. Wprawdzie wydawnictwa ofe-
rują różnego typu plansze tematyczne (ich oferta jest 
jednak niezbyt bogata), lecz największą rolę odgry-
wają pomoce przygotowywane przez nauczycieli za 
pomocą iPada, np. prezetnacje w Keynote, filmy 
iMovie, itd. Pomocne będą nie tylko aplikacje wizu-
alne, ale także audialne: nagrania dźwieków, frag-
menty utwórów muzycznych czy też materiały uzu-
pełniające podręcznik (teksty literackie, artykuły 
prasowe w formie e-booków). Razem mogą stać się 
pomocami dydaktycznymi o dużym potencjale sku-
teczności uczenia się. 

„Być dobrym nauczycielem oznacza nie nudzić 
siebie i innych. Czas spędzony w pracy (dodajmy: 
w szkole, w klasie) może i powinien być czasem spę-
dzonym interesująco”2. Prezentując rozwój metod 
nauczania języków obcych na przestrzeni wieków, 
ich założenia i cele, będziemy jednocześnie przyglą-
dać się, jakie ich elementy i które techniki składają 
się na pojęcie eklektyzmu w nauczaniu języków ob-
cych obecnie (który, jak już wspomniano, wydaje się 
najskuteczniejszym środkiem do osiągnięcia celu, 
tzn. opanowania języka obcego). Innymi słowy, przy 
każdej metodzie zatrzymamy się po to, by pokazać, 
co z niej wykorzystuje się do dzisiaj w nauczaniu ję-
zyka obcego w sytuacji szkolnej.

Nauczanie języków obcych przy użyciu iPada 
z podłączeniem do Internetu

Rozwój Internetu, globalnej sieci, która łączy milio-
ny komputerów na całym świecie, powoduje, że coraz 
atrakcyjniejsze staje się wykorzystanie tego nowego 
medium w nauczaniu. Również nauczyciele języków 
obcych posługują się Internetem, zarówno w pogłębia-
niu własnej wiedzy, jak i w pracy z uczniami3.
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E Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwa-
gę na konieczność przygotowania uczniów do życia 
w globalnym społeczeństwie informacji, usprawnie-
nia komunikacji w systemie oświaty, działania na 
rzecz wyrównywania szans młodzieży z  małych 
i oddalonych od centrów kulturowych miejscowości 
oraz podjęcia działań inicjujących dalszy rozwój 
edukacji informatycznej, a w szczególności upo-
wszechnienie dostępu do Internetu. W celu realizacji 
tych zamierzeń postanowiło wspomóc szkoły, mię-
dzy innymi, poprzez wyposażanie szkolnych pra-
cowni internetowych. Użycie Internetu na lekcji ję-
zyka obcego wciąż jest bardzo znikome, nauczyciele 
boją się komputera, nie są odpowiedno przygotowa-
ni metodycznie do prowadzenia takich lekcji. 

Internet jest czymś więcej niż tylko grupą kom-
puterów połączonych ze sobą za pomocą linii tele-
fonicznych. Najważniejszą jego cechą jest możli-
wość komunikowania się z dowolnym komputerem 
w obrębie sieci, pozwalająca pokonać fizyczną ba-
rierę odległości i umożliwiająca ludziom kontakt5. 
Do najważniejszych usług oferowanych w Interne-
cie za pomocą iPada należą: poczta elektroniczna, 
przesyłanie plików, interakcyjna praca na odle-
głych komputerach, World Wide Web, grupy dys-
kusyjne, listy dyskusyjne, Internet Relay Chat, wi-
deokonferencje za pomocą Skype.

Ważnym elementem, który może zainteresować na-
uczycieli języków obcych, są biblioteki internetowe. 
Zdobycie ciekawych, aktualnych i tanich pomocy dy-
daktycznych przestało być problemem. W zbiorach bi-
bliotek znajduje się wiele e-booków, które w ciągu kilku 
sekund mogą być przeniesione do iPad-ów uczniów.

iPad z dostępem do Internetu jest postrzegany 
przez jednych jako doskonalsza pomoc dydaktyczna, 
przez innych natomiast jako zupełnie nowa jakość 
– stojąca niejako obok ucznia i nauczyciela, ich moż-
liwości i potrzeb edukacyjnych.

Do walorów iPada z dostępem do Internetu, jako 
narzędzia edukacyjnego, zaliczyć można:
•	 dostęp	do	bogatych	zasobów	sieci	–	w tym	do	au-

tentycznych materiałów obcojęzycznych, dających 
możliwości szybkiego wyszukiwania przydatnych 
informacji,

•	 przybliżanie	rzeczywistości	krajów	nauczanego	
języka poprzez dostęp do bieżących informacji,

•	 otwarcie	się	na	kulturę	innych	krajów,
•	 nowe	możliwości	kontaktu	językowego	i wyko-

rzystania języka obcego w rzeczywistej (niesymu-
lowanej) komunikacji,

•	 wymianę	poglądów	z różnymi	osobami,
•	 ćwiczenie	poprzez	rozwiązywanie	konkretnych	

problemów, a nie tylko ich symulacji,
•	 współpracę	z	oddalonymi	od	siebie	osobami	zaj-

mującymi się podobnymi projektami,

•	 wsparcie	kreatywności	i rozwijanie	umiejętności	
współpracy uczniów,

•	 wspieranie	samodzielnego	działania	i autonomii	
uczącego się,

•	 możliwość	urozmaicenia	zajęć	i zwiększenia	ich	
atrakcyjności,

•	 możliwość	wykorzystania	przekazu	multimedial-
nego (tj. połączenia różnych form przekazu, ta-
kich jak: tekst, dźwięk, film, obraz, ruchoma gra-
fika), który aktywuje wszystkie kanały percepcyj-
ne ułatwiając przyswajanie języka,

•	 możliwość	publikowania	własnych	materiałów,	
zaprezentowanie osiągnięć uczniów,

•	 zredukowanie	zahamowań	i stresu	u uczniów,
•	 możliwość	zarówno	uczenia	się	rozumianego	jako	

trening, jak i ćwiczenia (behawioryzm) oraz ucze-
nie się jako odkrywanie (kognitywizm),

•	 możliwość	rozwijania	kompetencji	medialnej.
Niewłaściwe użycie iPada w procesie kształcenia 

może nieść ze sobą również zjawiska negatywne, ta-
kie jak:
•	 nadmiar	źródeł	informacji	oraz	związane	z nim	

trudności w ich selekcji i krytycznej ocenie (uczeń 
nie zawsze jest w stanie ocenić, czy to, co znalazł 
w Internecie jest poprawne),

•	 dostęp	do	niekontrolowanych	materiałów,	często	
wątpliwej wartości edukacyjnej,

•	 dostęp	do	nieetycznych	treści,
•	 brak	kontaktu	z książką	papierową,
•	 uzależnienie	od	iPada,
•	 negatywne	 skutki	 zdrowotne	 (problemy	 ze	

wzrokiem),
•	 zerwanie	więzi	międzyludzkich	–	bezpośredni	

kontakt twarzą w twarz zajmuje wirtualna rze-
czywistość.
Korzyści dla ucznia:

•		 Indywidualny	dobór	materiałów.	Uczeń	w domu	
może sam decydować o szybkości nauki, ma moż-
liwość korzystania z materiałów dydaktycznych 
zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.

	•		Tworzenie	osobistych	ścieżek	nauczania.	Nauczy-
ciel ma możliwość dostosowania treści kursu do 
potrzeb każdego z uczestników, aby zmaksymali-
zować efektywność ich nauki.

	•		Większa	niezależność.	Nieograniczony	dostęp	do	
wiedzy powoduje, iż można korzystać z systemu 
w dowolnym czasie i miejscu, np. w domu czy 
w czasie wakacji.

	•		Maksymalne	wykorzystanie	czasu	nauki.	Uczeń	
we własnym tempie zgłębia tajniki wiedzy teore-
tycznej, żeby podczas zajęć grupowych być na bie-
żąco z programem nauczania.

	•		Nowoczesne	rozwiązania	metodyczne.	Filmy,	ma-
teriały online oraz interaktywny dialog oparty na 
systemie rozpoznawania mowy ułatwiają naukę.
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•		 Przyjazne	dla	użytkownika	monitorowanie	po-
stępów w nauce. Uczniowie otrzymują regular-
ne raporty informujące o stopniu poczynionych 
przez nich postępów, na przykład w aplikacji 
E-Clicker Host.

•		 Sprawne	poruszanie	się	między	tematami	lekcji	
i w podręczniku elektronicznym. Istnieje możli-
wość powrotu do zrealizowanych już ćwiczeń.
Nauczyciele, w celu doskonalenia rozumienia ze 

słuchu lub wymowy, często korzystają z filmików lub 
podcastów nagranych przez native speakerów. I  tu 
znów z pomocą przychodzą odpowiednie programy, 
które umożliwiają pokazanie filmu umieszczonego na 
YouTube albo załadowanego na serwer dostawcy pro-
gramu. Nauczyciel może do niego stworzyć kilka py-
tań sprawdzających poziom rozumienia prezentowa-
nych treści. Dzięki narzędziu do ankiet, takie ćwicze-
nie jest nie tylko atrakcyjne dla uczestnika, ale i proste 
w przeprowadzeniu dla nauczyciela.

Jak uczyć za pomocą iPada?
W USA stosowana jest metoda Project-Based Lear-

ning (czyli metoda projektów), w której uczniowie re-
alizują przedsięwzięcie na podstawie założeń ustalo-
nych z nauczycielem. Na początku wyznaczane są cele 
i metody pracy, a także terminy realizacji całości i ko-
lejnych faz. Jasno określa się kryteria oceny poszcze-
gólnych etapów pracy. Zadanie projektowe jest najczę-
ściej wykonywane w grupie, choć uczniowie mogą też 
pracować indywidualnie. Po zakończeniu projektu 
rezultaty pracy studentów prezentowane są publicznie. 
W trakcie realizacji projektu nauczyciel pełni rolę ko-
ordynatora i konsultanta – pomaga w podejmowaniu 
decyzji dotyczących podziału zadań, pilnuje terminów 
i ocenia efekty działania uczniów. Ta metoda całkowi-
cie sprawdza się w polskich realiach. Uczniowie korzy-
stający z aplikacji Keynote mogą od początku użytko-
wania iPada tworzyć prezentacje multimedialne z uży-
ciem zdjęć, grafów, statystyk – co objęte jest w podsta-
wie kształcenia ogólnego – nauczanie języka obcego 
nowożytnego w gimnazjum. Realizowany projekt za-
wsze nosi cechy działania autorskiego i nowatorskiego 
– jest dziełem uczniów i to oni przyjmują na siebie od-
powiedzialność za niego. Nawet jeśli projekt jest wyko-
nywany według sprawdzonego pomysłu, stanowi 
przedsięwzięcie, które nigdy nie powtarza się w iden-
tycznej formie. Podczas pracy metodą projektów 
uczniowie mają możliwość ćwiczenia wielu umiejęt-
ności społecznych związanych z pracą w grupie – po-
dejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, osią-
gania kompromisu, dzielenia się rolami i zadaniami. 
W trakcie pracy indywidualnej ćwiczą natomiast zbie-
ranie informacji z różnych źródeł, ich selekcjonowanie 
i opracowywanie, a także przygotowywanie prezenta-
cji wyników swoich działań i przedstawianie ich. Pra-

ca metodą projektów wyzwala kreatywność, samo-
dzielność i odpowiedzialność za realizowany projekt6.

Kolejnym przykładem kreatywnego wykorzystania 
iPada na lekcji języka obcego są mapy myśli – mapy 
mentalne. Mapy myśli są popularną, spokrewnioną 
z mapami pojęć techniką, opracowaną przez Tony’ego 
Buzana jako sposób pomocy uczniom w robieniu nota-
tek przy użyciu słów-kluczy i obrazów. Tworzy się je 
szybciej niż tradycyjne notatki, a dzięki ich wizualne-
mu charakterowi łatwiej się je przegląda i zapamiętuje. 
Mapa myśli składa się z centralnego wyrazu-pojęcia. 
Dookoła centralnego wyrazu narysowanych jest od kil-
ku do kilkunastu głównych pojęć, które odnoszą się do 
środkowego pojęcia. Następne podgałęzie mają znowu 
od kilku do kilkunastu pojęć odnoszących się do sąsia-
dujących słów. Warto zauważyć, iż podobnie jest zorga-
nizowana wiedza w naszym mózgu, który nie zapa-
miętuje literek, lecz przetwarza je na obrazy, dźwięki 
(pisząc: „plum!”, myślimy o dźwięku chlupiącej wody, 
nie o literach P-L-U-M), zapachy lub inne bodźce. Tra-
dycyjne notatki mają swoje wady: tracimy czas i energię 
na zapisywanie wielu zbytecznych słów, a następnie na 
ich przeglądanie. Nie są na nich uwidocznione powią-
zania pomiędzy pojęciami, a brak kolorów i innych wi-
zualnych cech nie sprzyja ich zapamiętaniu. Mapy my-
śli odzwierciedlają sposób działania mózgu. Pamięć 
działa poprzez skojarzenia – każde pojęcie ma wiele 
połączeń z innymi. Mapy myśli pozwalają zaprezento-
wać, na papierze, skojarzenia, i lepiej je je zapamiętać. 
Mapy myśli zawierają tylko „słowa klucze” i „obrazy-
-klucze”, umożliwiając umieszczenie o wiele większej 
liczby informacji na pojedynczej stronie.

Zastosowania map myśli:
•	 Notatki	–	bez	względu	na	rodzaj	informacji,	mapa	

myśli pomaga zorganizować ją w formę łatwo asy-
milowaną przez mózg, więc łatwą do zapamięta-
nia. Mapy myśli pozwalają szybko zanotować po-
jęcia w zorganizowany sposób – nie ma potrzeby 
zapisywania zdań w ich pełnej formie. Mogą być 
użyte m.in. do notowania na wykładach, lekcjach, 
do streszczenia książek.

•	 Twórczość	–	gdy	chcesz	zwiększyć	kreatywność,	
mapy myśli uwalniają umysł od linearnego myśle-
nia, pozwalając nowym pomysłom na szybszy 
przepływ.

•	 Rozwiązywanie	problemów	–	mapy	myśli	pomaga-
ją zobaczyć wszystkie aspekty i sposób ich powiąza-
nia ze sobą. Umożliwiają również innym na szybki 
przegląd tego, jak widzisz różne aspekty sytuacji.

•	 Planowanie	–	mapy	myśli	są	pomocne	w plano-
waniu, gdyż organizują wszystkie istotne infor-
macje w jedną całość. Mogą być wykorzystane 
w planowaniu każdej formy pisma, od listu do 
scenariusza książki, lub do zaplanowania spotka-
nia, dnia lub wakacji.
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E Wprowadzenie iPada do procesu edukacji wyma-
ga pokonania wielu trudności zarówno natury tech-
nicznej, organizacyjnej, jak i ludzkiej, takich jak np.: 
brak odpowiedniej liczby iPadów; brak adekwat-
nych, tj. powiązanych z materiałem nauczania, pro-
gramów komputerowych (aplikacji); trudności 
z uzyskaniem stałego dostępu do Internetu; przy-
wiązywanie zbyt dużej wagi do wiedzy faktograficz-
nej. Problemem mogą być również częste zmiany 
adresów stron www, co utrudnia dotarcie do okre-
ślonych informacji (przebudowa strony, zmiana do-
meny, problemy z serwerem, usunięcie strony).

Przydatne strony internetowe posiadają nie tylko 
wydawnictwa językowe, ale również różne instytu-
cje, które w znacznej mierze mogą wspomóc warsz-
tat pracy nauczyciela języka obcego. Zarówno na-
uczyciele języka angielskiego, jak i niemieckiego 
posiadają bogatą listę adresów internetowych, z któ-
rych często korzystają, przygotowując materiały na 
lekcje. Komputer w nauczaniu języków obcych może 
pełnić kilka funkcji: jako bodziec do dyskusji, kry-
tycznego myślenia, pisania, porozumiewania się 
(przesyłanie informacji i ich uzyskiwanie); jako part-
ner (dialog z użytkownikiem, np. w formie gier); ja-
ko narzędzie – baza danych (źródła informacji, takie 
jak: encyklopedie, słowniki, strony www). Mając 
swobodny dostęp do Internetu zaczynamy przyzwy-
czajać się do funkcji przeglądarki oraz do zasad 
działania wyszukiwarek internetowych. Internet jest 
także jedyną szansą dla osób, które z pewnych po-
wodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyj-
nych, na przykład ze względu na zły stan zdrowia. 
Nauczanie na odległość7 (distance learning, distance 
teaching, distance education) stało się bardzo popu-
larne na całym świecie w dobie szybko rozwijających 
się technik komputerowych i telekomunikacyjnych. 
Wiele wysoko rozwiniętych państw dostrzegło, że 
zastosowanie tych nowoczesnych technik znacznie 
przyspiesza, udoskonala i zwiększa efektywność pro-
cesu nauczania i uczenia się.

Zakończenie
Nauczyciele w amerykańskich, chińskich oraz 

polskich szkołach powoli zaczynają wykorzystywać 
iPady w swojej codziennej pracy. Za pomocą mulit-
mediów, gier oraz animacji dzieci uczą się literatury, 
biologii, historii czy matematyki. Nowinki technolo-
giczne, które pojawiają się w szkolnej klasie wraz 
z innymi eksperymentami w nauczaniu, mają na ce-
lu wspomagania procesu nauczania współczesnych 
dzieci, które wzrastają na grach wideo, internecie 
oraz YouTubie. Pedagodzy mają jednak podzielone 
zdania na temat tego, czy sprezentowanie każdemu 

uczniowi laptopa czy tabletu przyniesie efekty w na-
uczaniu. Poza tym, w czasach, gdy władzom szkol-
nym z trudnością udaje się tak ustalić budżety, aby 
oszczędzić etaty nauczycielskie i nie likwidować pro-
gramów szkolnych, wydawanie pieniędzy na tablety 
może się wydawać ekstrawagancją. Niektórzy spe-
cjaliści, jak i rodzice dodatkowo biją na alarm, zwra-
cając uwagę na to, iż szkoły inwestują w technologię, 
której zalety edukacyjne jeszcze nie zostały do końca 
zbadane.

Pablo Picasso uznał kiedyś komputery za urzą-
dzenia bezużyteczne, gdyż jedyne co potrafią, to 
udzielać odpowiedzi. Ta dowcipna opinia dziś już 
nie ma uzasadnienia. Światy wykreowane za pomo-
cą komputerów stały się źródłem niezliczonych py-
tań o doniosłości, którą zaledwie możemy przeczu-
wać. Odpowiedzi na te pytania wyznaczą nasz los.
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Wirtualne zapiski
Kulturowe znaczenie wypowiedzi literackich 
w perspektywie edukacji

Oczywistym, wręcz banalnym 
będzie stwierdzenie, że Internet 
odgrywa wielką rolę w życiu 
współczesnych nastolatków. Wydaje 
się jednak, że fakt ten jest przez 
szkołę niedoceniany, może nawet po 
trosze ignorowany, po trosze zaś 
traktowany podejrzliwie. Nauczyciele 
dość często nie tylko nie zdają sobie 
sprawy ze sposobu, w jaki ich 
uczniowie żyją w wirtualnym świecie, 
ale też nie są tych sposobów ciekawi. 
To dość powszechne założenie, że 
nastoletnie udzielanie się w sieci 
może oznaczać coś negatywnego, 
infantylnego albo czysto 
rozrywkowego i niewartego uwagi, 
jest założeniem błędnym i 
krzywdzącym. Co więcej, hamuje 
ono zarówno możliwość lepszego 
poznania uczniów, jak też szansę 
znalezienia nowych, 
wspomagających dotychczasowe, 
metod edukacji.

Aby jednak umiejętnie wykorzystywać rozmaite 
zjawiska polskiego internetowego życia kultural-
nego, konieczne jest najpierw ich poznanie oraz 
znalezienie im odpowiedniego miejsca w szkolnym 
uniwersum. Szczególnie interesującym zagadnie-
niem są internetowe wypowiedzi literackie, zarów-
no z powodu różnorodności form i wielości sposo-
bów uczestnictwa, jak też liczby samych uczestni-
ków w wieku szkolnym. Uczniowie nie są tu oczy-
wiście jedyną grupą, stanowią jednak bardzo dużą 
część współtwórców wirtualnej kultury.

Do kategorii „internetowych wypowiedzi literac-
kich”, które mnie w niniejszym artykule interesują, 
należą: blogi prywatne, blogi literackie, strony lite-
rackie, fora literackie, fora tematyczne z działami 
przeznaczonymi na twórczość własną, blogi z recen-
zjami, blogi z  ocenami (tzw. ocenialnie) i  blogi 
z analizami, wreszcie rozmaite literackie communi-
ties na portalach typu LiveJournal. Każda z  tych 
form jest specyficzna i zasługuje na szczegółową 
analizę, tym jednak zajmowałam się w innych pra-
cach; w niniejszym artykule chcę się przyjrzeć po-
szczególnym rodzajom wypowiedzi pod kątem 
aspektów kulturowych oraz znaczenia, jakie mogą 
one mieć dla szkolnego systemu edukacji.

Na blogach literackich blogerzy zamieszczają 
swoją twórczość prozatorską lub poetycką i spra-
wują nad nią wyłączną pieczę; z kolei strony i fora 
literackie to miejsca, w których publikuje wiele 
osób, nad całością zaś czuwa mniejsza lub większa 
grupa administratorów i moderatorów. Zarówno 
strony, jak i fora literackie są przeznaczone przede 
wszystkim dla twórczości użytkowników, w prze-
ciwieństwie do forów tematycznych, na których 
utwory literackie forumowiczów stanowią zwykle 
tylko dodatek do właściwej tematyki forum. Blogi 
prywatne, czyli różnego rodzaju dzienniki (rza-
dziej pamiętniki), to odrębna kategoria; wymie-

Barbara Popiel
doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni
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E nianie ich obok stron literackich może nawet 
w pierwszej chwili wzbudzać pewne wątpliwości, 
należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko fakt, że 
blogi prywatne są formą wypowiedzi literackiej, 
ale też to, że stanowią grupę bardzo liczną oraz 
niezmiernie popularną: łatwiej bowiem znaleźć 
blogera, który prowadzi prywatny blog i nie ma 
blogu literackiego niż vice versa. Recenzje (najczę-
ściej książek) zwykle są zamieszczane na osobnych 
stronach, czasem jednak stanowią jeden z elemen-
tów zapisków prywatnych. Na ocenialniach znaj-
dują się opinie o innych blogach – prywatnych, li-
terackich, recenzenckich; z kolei blogerzy tworzący 
analizy stawiają sobie za cel napiętnowanie absur-
dów (językowych, fabularnych czy merytorycz-
nych), które pojawiają się w literaturze interneto-
wej. Tak zwane „społeczności”, czyli communities, 
można by określić jako odmianę blogów grupo-
wych; dana community, prowadzona przez mniej-
szą lub większą grupkę, zrzesza, trochę na wzór 
forum, miłośników danej tematyki (warunkiem 
jest posiadanie prywatnego konta na portalu). 
„Społeczności” literackie da się w uproszczeniu 
podzielić na pisarskie (publikacja prozy i/lub po-
ezji) oraz czytelnicze (recenzje książek, wymienia-
nie się opiniami, polecanie nowych tytułów, 
wspólne dążenie do „czytelniczego celu”, na przy-
kład do przeczytania pięćdziesięciu książek w cią-
gu roku albo zapoznaniu się z wybranymi dzieła-
mi, zamieszczanie w postach ulubionych utworów 
poetyckich czy cytatów z powieści).

Funkcjonowanie w każdym z tych miejsc wy-
maga od użytkownika posiadania bądź rozwinię-
cia umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, 
na przykład: zdolności interpersonalnych, popraw-
nego i  zrozumiałego budowania wypowiedzi, 
przyjmowania oraz wykorzystywania krytyki pod 
adresem własnej twórczości lub działań, formuło-
wania merytorycznych uwag na temat cudzych 
utworów, wyrażania opinii w  sposób treściwy 
i nieobrażający innych, a także poszanowania za-
sad obowiązujących na danej stronie. To również 
sprawdzian kultury osobistej, której obecność (lub 
brak) daje się dość łatwo stwierdzić na podstawie 
wypowiedzi internautów.

Uczestniczenie w takiej formie życia kultural-
nego niesie ze sobą sporo korzyści; fakt, że uczest-
niczenie to ma charakter nie tylko bierny, ale 
i czynny (pisanie wierszy lub opowiadań, recenzo-
wanie, komentowanie), sprawia, że uczeń zdobywa 
i wzbogaca swoje doświadczenia. Warto przy tym 
dodać, że pisanie na blogu, publikowanie na stro-
nie lub udzielanie się na community wymaga uak-
tywniania wiadomości i umiejętności nabywanych 
w szkole, szczególnie na lekcjach języka polskiego. 

Uaktywnianie to odbywa się w sposób, który ucznio-
wi wydaje się zwykle przyjemniejszy od szkolnego ze 
względu na brak „nauczycielskiego nadzoru”. Nad-
zór ten jednak istnieje, tyle że ma odmienną postać 
i funkcjonuje na zasadach większej równości: auto-
rami komentarzy są inni internauci, teoretycznie 
„tacy jak ja”, do tego często bliscy dzięki wspólnym 
zainteresowaniom czy choćby poruszaniu się po 
tych samych stronach lub forach.

Bardzo wyraźną u młodszych oraz starszych osób 
w wieku szkolnym chęć pisania, szczególnie utwo-
rów prozatorskich, można wytłumaczyć i marzenia-
mi o karierze pisarskiej, i pragnieniem choćby drob-
nego wyrażenia się artystycznie, i potrzebą uwolnie-
nia się od reguł narzucanych przez szkołę. Ostatni 
element nie jest koniecznie oznaką anarchii i nego-
wania wszelkich form, chodzi raczej o odrzucenie 
(lub przekształcenie) tego, co się dotąd poznało. 
W czasie lekcji nie sposób nauczyć kogoś, jak być pi-
sarzem – nie pozwala na to ani podstawa programo-
wa, ani szereg innych czynników, ze specyficznym 
charakterem procesu twórczego na czele. Szkoła do-
starcza narzędzi, które przyszły pisarz musi posia-
dać, lecz praktyka pisarska jest już kwestią zupełnie 
odmienną i wymagającą innego miejsca rozwoju. 
Ponadto relacja uczeń – nauczyciel charakteryzuje 
się pewnymi barierami, które znikają w świecie in-
ternetowego pisarstwa. Inaczej też reaguje się na 
uwagi rówieśnika czy użytkownika funkcjonującego 
na równych z uczniem prawach. Uwagi takie, z jed-
nej strony, wydają się mniej ostateczne i nieodwołal-
ne, z drugiej zaś, sprawiają często wrażenie życzliw-
szych – może nawet niekiedy bardziej wiarygod-
nych? Obszary pisarskie, w których porusza się na-
stolatek, często wydają mu się czymś spoza „specja-
lizacji nauczycielskiej”: uwielbienie dla danego ze-
społu, książki czy gatunku literackiego łączy się ra-
czej z własnymi rówieśnikami, a próby podejmowa-
nia niektórych tematów łatwiej przedstawić osobom 
anonimowym niż nauczycielom, którzy zwykle za 
bardzo kojarzą się z ocenianiem szkolnym. Ponadto 
młodzież może czuć niechęć do pokazywania swoich 
utworów pedagogom: słaby lub średni uczeń będzie 
się obawiał zakładanej z góry złej opinii, dobry bę-
dzie się bał uwag negatywnych, które pogorszą jego 
dotychczasowy wizerunek; wszyscy zaś mogą po-
strzegać dzielenie się własnymi próbami literackimi 
jako nadmierne, może nawet niebezpieczne, obnaże-
nie się na terenie szkoły, obnażenie, które mogłoby 
się kiedyś obrócić przeciwko nim.

Liczebność grup internautów w wieku szkolnym, 
którzy prowadzą własne blogi tematyczne, szcze-
gólnie z recenzjami, udzielają się na communities, 
podejmują się oceniania innych blogów czy nawet 
przyłączają się do działalności analitycznej, ujaw-



m
arzec/kwiecień 2012  •  nr 2 

29

REFLEKSJE

nia, jak bardzo uczniowie czują potrzebę wypowia-
dania publicznie swojego zdania i  zaznaczania 
w  jakiś sposób własnego, indywidualnego „ja”. 
Swoboda charakteryzująca Internet pozwala młod-
szej czy starszej osobie stać się na moment autorem, 
krytykiem, tym, kto ma prawo powiedzieć: „Podo-
ba mi się” lub „Nie podoba mi się” – bez poczucia 
skrępowania wywołanego chociażby świadomością 
(lub podejrzeniem), że opiniowana książka nie zna-
lazłaby uznania w oczach polonistki. Co więcej, 
swoboda ta pozwala na formułowanie wypowiedzi 
w taki sposób, na jaki ma się ochotę; z faktem tym 
wiążą się, oczywiście, wady (wystarczy wymienić 
brak nadzoru nad poprawnością językową), nie na-
leży jednak zapominać o zaletach: na blogu można 
wypróbować rozmaite formy i poszukać indywidu-
alnych sposobów wyrażania poglądów.

W przypadku prywatnych blogów-dzienników 
istotne jest też poczucie własnej wartości i ważno-
ści autora. Uczeń-bloger ma szansę skupić się na 
sobie, swoim życiu i na sprawach, które dla niego 
są istotne (otoczeniu zaś wydają się czasem banal-
ne lub wręcz infantylne). Nierzadkie też są sytu-
acje, gdy to właśnie na blogu, we wpisach i komen-
tarzach, opowiada się o  problemach, dyskutuje 
o nich, a nawet znajduje się rozwiązanie. Osobiste 
konto na danym portalu i grupka komentujących 
internautów, często również posiadających prywat-
ne strony, może zmagających się z  podobnymi 
sprawami – te dwa elementy internetowej rzeczy-
wistości stanowią część uczniowskiego świata, 
część obecnie wcale nie mniej ważną niż bezpo-
średnie kontakty z rówieśnikami.

Współtworzenie kultury, obszarów publicznych 
i prywatnych, zostawianie swojego śladu oraz wy-
rażanie siebie – te zjawiska zasługują na zaintere-
sowanie i  włączenie w  proces edukacyjny. Nie 
mam na myśli wkroczenia na obszar prywatnych 
blogów uczniowskich, byłoby to bowiem wysoce 
nieetyczne; myślę natomiast o  wykorzystaniu 
pewnych aspektów kulturowych, które oferuje In-
ternet. Warto zachęcić młodzież do prowadzenia 
klasowych czy szkolnych blogów; mogłaby to być 
forma łącząca działalność szkolną z uaktywnia-
niem indywidualnych zainteresowań poszczegól-
nych osób, a współuczestnictwo nauczycieli zacie-
rałoby mniej czy bardziej obecny w szkolnym ży-
ciu podział na „my i oni”. Warto również sygnali-
zować uczniom swoje zainteresowanie i  życzli-

wość wobec ich internetowej twórczości literac-
kiej, jak też wprowadzać, na przykład na lekcjach 
wychowawczych, pewne informacje na temat In-
ternetu jako miejsca rozwoju kultury. Nie sposób 
bowiem „zwalczyć” Internetu, nielogiczne jest 
także zaprzeczanie, że jakaś forma kulturalnego 
życia się w  nim rozwija; ponadto wyznaczanie 
sztywnych granic między tym, co szkolne a tym, 
co internetowe, nie tylko nie broni przed ostat-
nim, ale wręcz szkodzi, gdyż uniemożliwia zrozu-
mienie pewnych spraw związanych z dojrzewa-
niem podopiecznych. Świat, w którym żyją na-
uczyciele i uczniowie, stale się zmienia, Internet 
jest więc tylko jednym z wielu elementów tych 
zmian; szkoła, której zależy na nawiązywaniu 
z uczniem lepszego kontaktu i na głębszym zrozu-
mieniu uczniowskiego świata, nie powinna ani 
unikać ewolucji, ani się jej bać. Co więcej, szkoła 
może nie tylko wykorzystać zalety Internetu, lecz 
także zaproponować pewne rozwiązania, które 
pomogą zwalczać jego wady. Takie zjawiska, czę-
ste zwłaszcza wśród młodszych osób, jak nieumie-
jętność prowadzenia dyskusji czy przyjmowania 
krytyki, ignorowanie poprawności językowej, bu-
dzące wątpliwości lub niepokój podejście do nie-
których spraw, na przykład seksualności, nieprze-
myślane zdradzanie zbyt szczegółowych informa-
cji na własny temat, wreszcie wcale nierzadka 
kradzież cudzego dobra intelektualnego (przede 
wszystkim plagiat utworów literackich), wymagają 
odpowiednich reakcji oraz szukania metod zara-
dzania podobnym sytuacjom. Internet sam już 
wytworzył pewne instancje karzące i przeciwdzia-
łające, szkoła jednak nadal ma tu szerokie pole do 
działania. To właśnie nauczyciel może wskazać 
niebezpieczeństwa płynące z przekroczenia okre-
ślonych granic anonimowości w sieci, może pod-
kreślić wagę poprawności językowej w wirtual-
nym świecie, dostarczyć wskazówek dotyczących 
postępowania w niektórych sytuacjach oraz na-
rzędzi umożliwiających uczestniczenie w dysku-
sjach, a także nauczyć lub douczyć, w jaki sposób 
przyjmować krytykę, jak ją wykorzystywać lub jak 
samemu krytykować. Kiedy zatem blog oraz jego 
treść przestaną być swoistą „wiedzą tajemną” i zo-
staną włączone w szkolny system edukacji, zyskają 
na tym trzy strony: uczniowie, nauczyciele oraz 
sam Internet, z którego w rozmaitym stopniu ko-
rzystają przecież i jedni, i drudzy.
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Czy polonista potrzebuje do nauczania swojego 
przedmiotu najnowszych technologii? W czym może 
ulżyć jego losowi iPad, iPhone, mac-coś-tam, jak 
zwał, tak zwał – kolejne elektroniczne cudeńko? To 
kreda z tablicą już nie wystarczą? Może i by wystar-
czyły, ale czasy zmieniają się tak szybko, a z nimi 
nasi uczniowie, że niestety, nauczyciel musi nie-
ustannie coś zmieniać w swoim warsztacie pracy, 
aby choć na chwilę zainteresować ucznia. Niniejszy 
tekst nie ma ambicji naukowych, jego celem nie jest 
też absolutnie profesjonalny opis funkcji wybranych 
urządzeń najnowszej generacji. Nie zamierzam ni-
czego reklamować ani nikogo do niczego zniechę-
cać. Chciałabym jedynie – odnosząc się do własnych 
doświadczeń – podzielić się refleksją „na temat”.

Komputer z dostępem do Internetu
Bez wątpienia takie połączenie uatrakcyjnia lekcję: 

a to można poszukać potrzebnych informacji o danym 
autorze czy tekście, a to dany obraz z wybranej epoki 
klasie wyświetlić. Po Internecie „posurfować”, oczywi-
ście na potrzeby lekcji, szczególnie podczas klasówki pi-
sanej przez uczniów. Lekcja muzealna w Luwrze czy 
Muzeum Prado? Proszę bardzo. Fragmenty muzyczne 
w dowolnym wykonaniu. Arkusze maturalne ze stron 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – bez problemu! 
Przygotowana przez siebie czy ucznia prezentacja – jed-
no kliknięcie. Fragmenty tekstów – zamiast marnować 
tony papieru na ksero – wyświetlimy. A nawet pytania 
na sprawdzian, z podziałem na grupy, też się da w ten 
sposób pokazać. 

Dziennik elektroniczny
Dla nauczyciela, do tej pory zniewolonego przez 

tradycyjny dziennik papierowy, to po prostu poezja! 
Przede wszystkim dlatego, że to cudowne narzędzie 
samo liczy wszystko, co spędza sen z powiek przed 
wywiadówkami: frekwencję, średnie ocen do seme-
stralnych zestawień. Poza tym, wychowawca na bie-
żąco jest informowany o tym, co porabia jego klasa 

Polonist(k)a wobec 
nowoczesnych technologii

u innego nauczyciela (wagary, brak zadania, gadul-
stwo). Tematy i obecności wpisujemy do elektronicz-
nego dziennika błyskawicznie i nikt nam nie zarzu-
ci, że nasze pismo nieczytelne. Nie widać na nim 
plam od wody czy atramentu, pod koniec roku 
szkolnego nie rozpada się, nie wygląda, jakby prze-
trwał III wojnę światową. A jakie korzyści dla dyrek-
cji! Od razu widać, który nauczyciel systematycznie 
wpisuje tematy i frekwencję. Zainteresowany rodzic 
również może mieć wszystko pod kontrolą, nawet 
będąc w pracy. I odpada konieczność organizowania 
częstych wywiadówek, na które rodzice nie przyby-
wają tak licznie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Osobi-
ście spotykamy się rzadziej, lecz „w kontakcie” jeste-
śmy nieustannym, bo wirtualnym.

Tablice interaktywne i tablety
To pierwsze urządzenie, choć zajmuje więcej miej-

sca, bez wątpienia jest przydatne. Do zadań matema-
tycznych, wyświetlenia fragmentu Giaura, w którym 
trzeba pozaznaczać środki poetyckie, do sprawdzianu 
z hiszpańskiego czy też wyświetlenia uczniowskiej 
prezentacji, podsumowującej słownictwo z danego 
działu. Minusy? Zamontowane, zostaje przypisane do 
danej sali. Inny nauczyciel nie wypożyczy.

Drugim z wymienionych urządzeń (najbardziej 
rozpoznawalny to iPad) można się zachłysnąć: jest 
tak nowoczesną pomocą edukacyjną, jak żadna in-
na. Jakie możliwości w sobie kryje, wie tylko fan te-
go sprzętu oraz bystry uczeń. Nie można mu rów-
nież odmówić atrakcyjnego „looku” i dostarczania 
innych wrażeń zmysłowych (np.: jest miły w dotyku, 
wymaga polerowania ekranu, jest leciutki, można 
mu dokupić prześliczne „okładki”). Mieści się w to-
rebce, co ważne w tym sfeminizowanym zawodzie.

Nie dane mi było, co prawda, jeszcze z niego korzy-
stać, ale uważnie obserwowałam tych, którzy już z nim 
pracują. Korzyści dla nauczyciela? Przygotowana na nim 
lekcja oznacza, że nie trzeba dźwigać do szkoły grubych 
książek czy stert ksero, które lubią się zagubić w cze-

Anna Kondracka-Zielińska
ekspertka przedmiotowa ds. języka polskiego w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
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luściach nauczycielskich szaf. Można też na nim od-
tworzyć zadanie uczniowskie (odpada problem po-
szarpanej kartki z nieczytelnymi bazgrołami). Służy 
również do odbierania poczty, kontaktu z innymi 
nauczycielami bądź rodzicami (e-dziennik, e-maile). 
W wolnych chwilach przeszukamy zasoby sieci czy 
poczytamy książki we własnej bibliotece (na ekranie 
wyświetla się regał z pustymi lub zapełnionymi pół-
kami). Nie tylko odtworzymy filmy, ale też możemy 
stać się ich twórcami.  Czemu nie stworzyć również 
własnego słuchowiska, nie dokonać obróbki swoich 
lub cudzych utworów? A nawet, za jego pomocą, nie 
nauczyć się samodzielnie grać na instrumencie kla-
wiszowym? O takich banalnych funkcjach, jak moż-
liwość zapisania w tablecie terminu wizyty u mani-
kiurzystki nawet nie warto wspominać... Szkoda je-
dynie, że program nauczania studentów polonistyki 
nie nadąża za technologiami wprowadzanymi do 
polskich placówek edukacyjnych.  

Nie można odmówić tabletom pewnych zalet: 
zmieniają model dotychczasowego sposobu naucza-
nia. W szkole tradycyjnej, szczególnie placówce pu-
blicznej, gdzie nasycenie gadżetami jest zdecydowa-
nie mniejsze z  powodów finansowych (ma być 
w miarę egalitarnie, w końcu sponsoruje urząd), na-
dal dominuje nieco anachroniczny sposób przekazy-
wania wiedzy, w którym to modelu nauczyciel ma 
być mentorem dla ucznia, bo z założenia jest na lek-
cji „tym jedynym, który wie”. A przecież zadania 
przed każdym z nas, uczących młode pokolenie, są 
liczne, a najważniejsze z nich to już nawet nie wy-
zwolenie uczniowskiej kreatywności, lecz wtłoczenie 
do młodej głowy masy często niezbyt potrzebnych 
informacji oraz efektywne przygotowanie do egza-
minów końcowych, za wyniki których odpowiada-
my przed sobą, rodzicem, dyrekcją. Jak tu jeszcze 
być partnerem dla ucznia w tym trudnym procesie?

W szkołach z tabletami i innymi sprzętami dający-
mi radość z kontaktu z techniką stawia się jednak na 
partnerstwo z uczniem. Staje się to pewną konieczno-
ścią życiową. Dowód? Pomimo szkoleń dla nauczycieli, 
jak pracować z tabletem, to i tak uczeń zawsze lepiej 
sobie z nim radzi – wpadnie na ciekawsze jego zasto-
sowanie, szybciej zrealizuje zadania. W moim przeko-
naniu, nie stracimy na swoim wizerunku, jeśli czasami 
nauczymy się czegoś od naszych podopiecznych. Takie 
czasy. Naszych dzisiejszych uczniów też przegonią kie-
dyś ich dzieci/uczniowie. I choć uczeń wyprzedza nas 
w zastosowaniu technologii, to my dzierżymy klucz do 
wiedzy (tej z naszego przedmiotu, wyuczonej), znamy 

procedury oceniania, rozporządzenia ministerstwa, 
priorytety oświatowe...

Do tego miodu łyżka dziegciu: uczeń przywiąza-
ny do iPada, tylko na nim pracujący, ogranicza się 
manualnie (dziwimy się potem, że milusińscy coraz 
bardziej bazgrzą, a w szkole nie ćwiczy się już kali-
grafii). Ponadto, uczeń przyzwyczajony do tabletu 
brakujących informacji szukać będzie jedynie w sie-
ci, zapominając o tym, że są również tradycyjne bi-
blioteki z książkami, czasopismami... Ale te mogą się 
wydawać najzwyczajniej „nudne”, albowiem trzeba 
do nich pójść, poszukać – co i czasochłonne, i trąci 
myszką. Obserwując uczniów, dostrzeżemy jeszcze 
jedno zjawisko: nawet na przerwach, zamiast rozra-
biać z kolegami, biegać po korytarzach, ciągnąć ko-
leżanki za warkocze, każdy ze swoim tabletem (iPa-
dem) – niby w grupie, lecz oddzielnie...

Nauczycielskie marzenia
Gdyby tak laptop dla każdego ucznia, bo stacjo-

narne to już lekki przeżytek, albo, jeszcze lepiej, ta-
blety dla wszystkich – nieważne, jakiej firmy. Każdy 
uczeń miałby swój, problem jedynie w doszkoleniu 
i wyposażeniu nauczycieli pracujących z daną klasą, 
dostępności sieci oraz zablokowaniu niektórych pro-
gramów, aby te nie rozpraszały uwagi naszych milu-
sińskich podczas lekcji (jak portale społecznościowe 
czy informacyjne, gry, nieprzyzwoite strony...).

Jakie z  tego pożytki? Powiedzieć ogólnie, że 
uatrakcyjniają nauczanie, to truizm. Wymierne po-
żytki to np.: interakcje na linii nauczyciel-uczeń przy 
pracy na lekcji czy testach, możliwość uatrakcyjnie-
nia zadań domowych (nakręcenie filmiku chemicz-
nego czy geograficznego z przeprowadzanego w do-
mu eksperymentu), przygotowania na lekcjach pre-
zentacji z danego tematu.

Mam świadomość, że nie wyczerpuję tutaj wszyst-
kich pomysłów na zastosowanie technicznych nowi-
nek podczas lekcji języka ojczystego. Pewnym moim 
ograniczeniem będzie też z pewnością fakt, że raczej 
nie jestem zdeklarowaną fanką najnowszych osiągnięć 
techniki. Bez nich da się żyć, a nauczać można tylko 
pod jednym warunkiem – że ma się do tego przygoto-
wanie i wiedzę (bo umiejętności nabywamy potem, 
w trakcie pracy, na studiach nikt studenta w doświad-
czenie nie jest w stanie wyposażyć). Najlepszymi akce-
soriami nie nałożymy uczniom do głowy wymaga-
nych i ocenianych podczas sprawdzianów wiadomości 
i umiejętności. Jeszcze nie mają w głowach wymien-
nych pamięci o zwiększonej pojemności.
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„Marcinku, słoneczko, czy chciałbyś coś powiedzieć 
na temat pracy, którą mi przedstawiłeś jako zadanie do-
mowe, a którego temat mija się nieco z tym podanym 
przeze mnie?”. Mówię o pracy, której autorką jest niejaka 
Kasia, zamieszczająca swoje wypracowania (zresztą wąt-
pliwej jakości, bo usiane błędami stylistycznymi, leksy-
kalnymi i rzeczowymi) na dość popularnej stronie ze 
ściągami, której adres zapewne wszyscy poloniści znają 
i od której rozpoczynają sprawdzanie wypocin swych 
ancymonków i gagatków.

Kryptocytaty, plagiaty – poloniści w swojej pracy spo-
tykają się z nimi bardzo często. Lenistwo młodzieży? 
W dużej mierze, niestety, tak. Wykształcenie u uczniów 
poprawnych nawyków związanych z korzystaniem z In-
ternetu staje się dzisiaj nie lada wyzwaniem dla nauczy-
cieli, nie tylko języka polskiego, ale wszystkich naucza-
nych w szkołach przedmiotów. „Tworzywo”, z jakim 
przychodzi pracować, jest dość trudne w „obróbce”, gdyż 
skażone zostało przez – użyję brzydkiego słowa – sys-
tem. Powszechność informacji, jej ogólnodostępność 
oraz atrakcyjność kreuje często ucznia, który z wielką 
satysfakcją, zrodzoną z możliwości wywiedzenia w po-
le nauczyciela, kończy szkołę na tzw. lenia. On jeszcze 
nie wie, nie czuje, jaką sobie i przyszłym pokoleniom 
wyrządza krzywdę. Nie rozumie, że o progresie w roz-
woju cywilizacyjnym stanowi kreatywność, a nie od-
twórczość. Trzeba zatem działać! Tu można by wygłosić 
wzniosły apel do narodu lub chociaż do ciał pedagogicz-
nych. Fascynował nas pomysłowy MacGyver, a przez 
zwykłą podawczość sami kształtujemy niezaradnych 
gamoni. Ale jak zmusić naszych uczniów do wysiłku? 
Jak ich przechytrzyć, by się nie zorientowali, że się uczą? 
Za radą wspaniałego mistrza wschodnich sztuk walki – 
Bruce’a Lee – proponuję wykorzystać siłę przeciwnika. 
A siłą tą jest Internet! Wiem, nie jest to odkrycie na miarę 
Nobla. Pozwolę sobie zauważyć jednak, iż używając In-
ternetu w pracy pedagogicznej, popełniamy zgoła ten 
sam błąd, co nasi uczniowie: odtwarzamy. Podajemy go-
towe dania, zamiast przepisu i kąska na zachętę.

Zanim w mojej pracy dydaktycznej na dobre zagościł 
Internet i jego moc, musiałam zorientować się, z jakich 
stron uczniowie korzystają najczęściej, przygotowując się 
na zajęcia bądź odrabiając prace domowe. Nie było to za-

e-polski?

danie trudne, więc szybko przystąpiłam do opracowywa-
nia taktyki. I dobrze, ponieważ czas naglił. O ile więk-
szość uczniów, zapytanych o powód korzystania ze stron 
ze ściągawkami albo Wikipedii, odpowiadała: „Bo tam 
jest wszystko, więc po co się trudzić!”, to część z nich 
zwracała uwagę na przewidywalność poleceń nauczycieli. 
Świadczy to o tym, że popadliśmy w rutynę i „przeciw-
nik” walczy z nami i systemem za pomocą naszej broni. 

Jaką bazą dydaktyczną dysponują uczniowie? 
Ogromną liczbą stron wątpliwego pochodzenia, na które 
informacje „wkleja” kto i jak chce. Nawet słynną stronę 
encyklopedyczną tworzymy zbiorowo – znaczy wszyscy. 
Być może Diderot i Wolter przewracają się od tego 
w grobach. Trzeba jednak mieć świadomość, że istnieją 
także setki portali, które są konstruowane przez doboro-
we grona znawców tematu, wyśmienitych retorów, nie-
samowitych zapaleńców, którzy prezentują swoje hobby, 
pisząc mądrze, ciekawie i poprawnie językowo. Nie łudź-
my się, na takie strony uczniowie wchodzą rzadko i nie-
chętnie, lecz tu właśnie widzę pole do działania dla na-
uczyciela, który może się stać przewodnikiem po tego 
typu „nieodkrytych” przez młodzież portalach. 

Polonista powinien także zaglądać na strony, na któ-
rych zamieszczają swoje sprawdzone pomysły lekcyjne 
jego koleżanki i koledzy po fachu. Można skorzystać 
z nich i jednocześnie samemu zaproponować nietypowe, 
nowatorskie, zaskakujące rozwiązania. Na tym poziomie 
czerpanie z czyjegoś pomysłu, o ile nie wejdzie w krew, 
jest dozwolone. Polecam strony: www.awans.oswiata.
org.pl, www.profesor.pl, www.twojelekcje.pl, www.kon-
spekty.edu.pl, www.cytaty.digimer.pl, http://www.ency-
klopedia.pl, http://www.men.waw.pl, www.menis.gpv.pl, 
www.eduseek.pl, www.edukacja.rz.pl, www.ids.edu.pl, 
www.szkola.net, www.gazeta.pl/edukacja, www.nauka
.2p.pl, www.republika.pl/metodyk i wiele innych.

Internet obecnie jest powszechnie wykorzystywanym 
narzędziem dydaktycznym. Po pierwsze, stanowi on 
źródło szybko dostępnej informacji z bardzo wielu dzie-
dzin, potrzebnych uczniom w nauce, a ze względu na 
sposób ich podania – myślę o formule multimedialnej – 
łatwo przyswajalnych. Po drugie, atrakcyjność tego me-
dium sprzyja możliwościom wykorzystania go na zaję-
ciach dydaktycznych. „Światowa pajęczyna”, jaką są 

Anna Brosędzka
nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole szkół elektryczno-elektronicznych w szczecinie
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strony www, pozwala poloniście na penetrację zasobów 
portali muzealnych, muzycznych, filmowych, literac-
kich, itp. I jakież mogłyby to być zajęcia, gdyby nie ogra-
niczenia techniczne w naszych szkołach. Z doświadcze-
nia wiem, że poloniści nie zawsze mają dostęp do klas 
komputerowych, toteż wykorzystanie zasobów interne-
towych w trakcie lekcji może być utrudnione, a nawet 
niemożliwe. Ale od czego są zadania domowe? 

Poniżej prezentuję kilka pomysłów wykorzysta-
nia technologii informacyjnych, które w pracy z mo-
imi uczniami sprawdziły się w stu procentach. 

Scenariusz lekcji 
Temat: Miła, Krochmalna, Zamenhofa, Umschlag-

platz. Powstanie w getcie warszawskim oczami histo-
ryków, uczestników i świadków.

Cele: uczeń zna historię powstania w getcie war-
szawskim, zna postaci Marka Edelmana i Hanny 
Krall, umie wyszukiwać informacje w tekście, wska-
zuje użyte środki językowe w różnych gatunkach 
prozatorskich, tworzy prezentację multimedialną za 
pomocą programu PowerPoint.

Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca 
w grupach/parach.

Metody i techniki pracy: praca z tekstem nieliterac-
kim, praca z tekstem literackim, praca z komputerem.

Pomoce niezbędne do przeprowadzenia lekcji: 
komputery z dostępem do Internetu, karta z adresa-
mi stron internetowych, płyty CD.

Przebieg zajęć:
Zajęcia stanowią dwie kolejne godziny, przeznaczone 

na omówienie lektury Zdążyć przed Panem Bogiem.
Uczniowie dobierają się w pary. Ich stanowiska 

pracy są wyposażone w komputery z dostępem do 
Internetu.

Pierwsze zadanie polega na odszukaniu w Inter-
necie wskazanych przez nauczyciela stron oraz zo-
rientowanie się w ich zawartości. Następnym kro-
kiem jest wykonanie poleceń zapisanych na tablicy:

Utwórz na pulpicie nowy dokument tekstowy 
i opatrz go nazwą: getto. 

Otwórz dokument i utwórz tabelkę: trzy kolumny, 
sześć rzędów.

Oznacz kolumny: lp., dane historyczne, wypowiedź 
Edelmana.

Odszukaj w książce kolejne wypowiedzi Marka Edel-
mana, które traktują o wydarzeniach w getcie warszaw-
skim, a następnie każdą informację poprzyj danymi hi-
storycznymi, zaczerpniętymi ze wskazanych stron.

Po wykonaniu tego ćwiczenia (30 min) uczniowie za-
znaczają w wyselekcjonowanych tekstach różnice w dobo-
rze środków wyrazu i poddają zasadność różnic pod dys-
kusję. Następnie tworzone są wnioski z tej części lekcji.

Druga część zajęć to zebranie informacji na temat 
Hanny Krall i Marka Edelmana oraz materiału zdję-
ciowego i filmowego, które mogą być przydatne do wy-

konania zadania domowego, polegającego na stworzeniu 
prezentacji multimedialnej do podanego tematu. Jest to 
zadanie długoterminowe, na wykonanie którego ucznio-
wie mają 2 tygodnie.

Czego nauczyciel może oczekiwać po takiej lekcji? Jeśli 
wybrał odpowiednie strony, to istnieje spora szansa na to, 
że artykuły zainspirowały uczniów do dalszych poszuki-
wań. Ci zaś, mając częściej do czynienia z projektami tego 
typu, będą zmuszeni do gorliwszego przyswajania lektur. 
Dobra ich znajomość jest bowiem konieczna do zmiesz-
czenia się z realizacją zadania w czasie lekcyjnym. Ponad-
to uczeń sięga do portali, których najprawdopodobniej 
nie odwiedziłby, a tego właśnie oczekiwałam. Co osią-
gnęłam? Po zajęciach uczniowie przedstawiali swoje uwa-
gi dotyczące lekcji i wykorzystanych pomocy dydaktycz-
nych. Poza głosami, które wyrażały sprzeciw: „bo napra-
cować się trzeba”, były też te, na które liczyłam: „ciekawe”, 
„i to na necie”, „do matury jak znalazł!”. 

Kolejnym sposobem na wykorzystanie Internetu 
w procesie dydaktycznym może być np. wirtualny spacer 
po muzeach, przydatny na wiedzy o kulturze, ale także 
na języku polskim. W trakcie zajęć poświęconych impre-
sjonizmowi w poezji i prozie młodopolskiej, młodzież 
poszukiwała również obrazów, które mogłyby być tłem 
dla Melodii mgieł nocnych, Deszczu jesiennego czy frag-
mentów Chłopów Reymonta. To inspirująca praca, po-
zwalająca na ugruntowanie wiedzy z wielu zakresów 
nauczania. Z myślą o maturze, już uczniom klas pierw-
szych możemy zaproponować tworzenie katalogów 
stron, mogących przydać się przy opracowywaniu tema-
tów maturalnych. Najwygodniejszym sposobem jest gro-
madzenie danych dla poszczególnych motywów literac-
kich. Uczeń w ten sposób nie tylko zyskuje informacje, 
ale także uczy się katalogowania danych, sporządzania 
bibliografii, czy klasyfikowania dostępnych artykułów.

Pracując w męskim technikum, często spotykam się 
z sądem, że poezja jest dla dziewczyn, szaleńców albo dla 
filozofów. Nie do końca zgadzając się z tą opinią, zabrałam 
swoich wychowanków w  wędrówkę multimedialną 
„Z poezją obecną inaczej”. Na portalu YouTube znajduje 
się co najmniej kilkadziesiąt teledysków zespołów, które 
adaptowały wiersze znanych poetów na piosenki, a te sta-
ły się hitami. Najciekawiej został przyjęty Tuwim w wyko-
naniu artystów teatru ROMA, muzyków rockowych, blu-
esowych, a także zespołu reggae. Wiersze Adama Asnyka, 
Cypriana Kamila Norwida, François Villona w wykona-
niu Czesława Niemena, Romana Kostrzewskiego, czy 
Edyty Geppert były również przejęte bardzo pozytywnie. 
Aby sprawdzić, co moi uczniowie sądzą o tej poezji, wy-
starczy poczytać ich blogi lub komentarze pod filmikami.

Żywiąc nadzieję, że wiedzę nadal czerpać będziemy 
ze starożytnych artefaktów, jakimi stają się powoli książ-
ki, musimy przyznać, że Internet to narzędzie dydak-
tyczne na miarę naszych czasów i ocierając łezkę za sta-
rym, patrzeć w przyszłość.
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Dorota Zbisławska, nauczycielka nauczania zintegrowanego w szkole Podstawowej nr 45 
z Oddziałami Integracyjnymi w szczecinie

Nieograniczone możliwości

Pojęcie niepełnosprawności
Przez wiele lat niepełnosprawność identyfikowa-

no z ubytkiem ciała lub wadą umysłu człowieka. Ko-
jarzono z nią ludzi poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, ludzi niewidomych i niesłyszących, 
określanych często „obywatelami drugiej kategorii” 
(Eisenberg 1982), ludźmi „społecznie martwymi” 
(Gwynne G., Miller E. 1972). Znaczna liczba osób 
z niepełnosprawnością trafiała do ośrodków od-
osobnienia, gdzie oczekiwała końca swego życia. 
W literaturze również znajdziemy definicje społe-
czeństwa z niepełnosprawnością: „osoby trwale nie-
pełnosprawne fizycznie nie są ani chore ani zdrowe, 
ani żywe ani martwe, nie są ani poza społeczeń-
stwem ani całkowicie wewnątrz niego. Są ludźmi, ale 
ich zdeformowane czy niesprawne ciała poddają 
w wątpliwość ich pełne człowieczeństwo. […] Nie są 
ani rybą ani ptakiem; funkcjonują częściowo odizolo-
wani od społeczeństwa jako ludzie o nieokreślonym, 
niejednoznacznym statusie” (Robert Murphy, 1987).

Problem odmienności ludzi niepełnosprawnych 
szczególnego znaczenia nabiera w codziennych rela-
cjach społecznych. Paul Hunt (1966) pisał, że: „problem 
niepełnosprawności dotyczy nie tylko upośledzenia 
funkcji organizmu i skutków, jakie powoduje ono u nas 
jako jednostek, ale – co bardziej istotne – problem ten 
dotyczy naszych relacji z normalnymi ludźmi”.

Inność ludzi niepełnosprawnych piętnowana była już 
w starożytnym Rzymie i Grecji, gdzie poniżano i wyko-
rzystywano ich do celów rozrywkowych. Również na 
wielu dworach Europy zatrudniano „nadwornych bła-
znów”, aby zapewnić ucztującym rozrywkę.

Dzisiaj niepełnosprawność jest jednym z ważniej-
szych zagadnień współczesnego świata i mimo trwają-
cych od lat dyskusji nie udało się jednoznacznie zdefi-
niować jej pojęcia. Definicje różnią się zależnie od 
orientacji kulturowej, przekonań, czy postaw. Nasta-
wienie ludzi sprawnych do niepełnosprawności od-
zwierciedla się w określaniu mianem sprawny – nie-
sprawny, normalny – nienormalny, typowy – nietypo-
wy, prawidłowy – wadliwy, funkcjonalny – dysfunk-
cjonalny, zwykły – niezwykły (Deutsch Smith D., 
2008). Sposób traktowania człowieka „innego”, „nie-

normalnego” prowadzi do tolerancji, akceptacji, bądź 
dyskryminacji, alienacji i wycofania z życia społecznego.

Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych (The World Programme of Action for Disabled 
Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania 
Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on 
the Equalization of Opportunities for Persons with Disa-
bilities) podkreślają, iż niepełnosprawność jest proble-
mem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej oso-
by. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie 
relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego 
wiek, płeć i wykształcenie) a społeczeństwem i środowi-
skiem, które go otacza.

Rozważając pojęcie niepełnosprawności, należy pa-
miętać, że nie jest ona zjawiskiem nowym, a o jej różnym 
definiowaniu decyduje odmienność postaw, poglądów 
i rozwój cywilizacyjny danego społeczeństwa. Niepełno-
sprawność może dotyczyć różnych sfer aktywności czło-
wieka: narządów ruchu, analizatorów, umysłu, postaw 
społecznych. Występujące w związku z tym ogranicze-
nia i utrudnienia normalnego funkcjonowania w społe-
czeństwie wymagają działań naprawczych, rozwijają-
cych, przygotowujących do współżycia w społeczeństwie 
i do pracy w jakimś zawodzie (Siwek H., 2005).

Edukacja wczesnoszkolna uczniów niepełno-
sprawnych

Rozwój technologii informacyjnych przynosi ocze-
kiwane zmiany w sposobie kształcenia dzieci z niepeł-
nosprawnością. Stawia nowe wymagania dla szkół, 
których funkcjonowanie uwzględnia różnorodność 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Włączanie 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stało 
się priorytetem nowoczesnej pedagogiki specjalnej.

Aktualna polityka oświatowa kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych zakłada możliwość kształcenia 
w ciągu całego okresu życia. Bez względu na rodzaj nie-
pełnosprawności wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem 
szkolnym. Ważną kwestią w edukacji wczesnoszkolnej 
jest wczesne diagnozowanie uczniów, a w razie potrzeby 
likwidowanie problemów związanych z rozwijaniem 
najważniejszych w okresie wczesnoszkolnym umiejętno-
ści czytania i pisania u dzieci niepełnosprawnych. Edu-
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kacja wczesnoszkolna dzieci z niepełnosprawnością za-
kłada bezpłatność i możliwość kształcenia w jak naj-
mniej ograniczającym środowisku. Obejmuje terapię, 
pracę rewalidacyjną skierowaną na łagodzenie cierpie-
nia, dążenie do eliminowania deficytów rozwojowych, 
obciążeń dziedzicznych, usprawnianie możliwości psy-
chofizycznych dziecka. Celem edukacji dzieci z upośle-
dzeniem jest wytwarzanie mechanizmów rekompensu-
jących uszkodzone układy. Program wczesnej edukacji 
zakłada konieczność indywidualizacji i dostosowanie do 
możliwości i potrzeb każdego ucznia, bo „każdy uczeń 
z niepełnosprawnością ma prawo do skrojonego na mia-
rę i indywidualnie opracowanego programu edukacyj-
nego, uzupełnionego usługami towarzyszącymi” 
(Deutsch Smith D., 2008).

Istnieje wiele rozwiązań metodyczno-organizacyj-
nych edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełno-
sprawnością, umożliwiających zindywidualizowane 
wsparcie nieograniczające możliwości i potrzeby wy-
chowanka. Kształcenie uczniów z niepełnosprawno-
ścią odbywa się w różnych instytucjach i sprowadza się 
do dwóch podstawowych typów: segregacyjnego i in-
tegracyjnego. Do form segregacyjnych należą wszyst-
kie szkoły i klasy specjalne. Formami integracyjnymi 
są szkoły ogólnodostępne i klasy integracyjne.

Najbardziej kontrowersyjną i sporną formą edukacji 
wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością jest kon-
cepcja pull-in, zakładająca umieszczanie dzieci z niepeł-
nosprawnością w klasach w szkole powszechnej. Toczące 
się debaty na temat słuszności wyboru takiej formy orga-
nizacyjnej, jak dotąd, nie doprowadziły do ujednolicenia 
stanowiska. Wśród pedagogów, specjalistów, a także ro-
dziców dzieci z niepełnosprawnością znajdziemy zarów-
no wielu jej zwolenników, jak i przeciwników.

Mniej wątpliwości w sposobie kształcenia wcze-
snoszkolnego dzieci z niepełnosprawnością wzbudza 
program pull-out, dopuszczający uczęszczanie 
ucznia do klasy ogólnej, z  jednoczesnym założe-
niem, że część zajęć prowadzona jest w osobnym po-
mieszczeniu. Stosowanie takiej formy pracy pozwala 
dziecku z niepełnosprawnością dostosować tempo 
pracy do swoich możliwości i sprawdzić stopień opa-
nowanych wiadomości i umiejętności.

Szczególnie docenianą i propagowaną wśród rodzi-
ców, pedagogów, specjalistów formą organizacji eduka-
cji wczesnoszkolnej skierowaną do dzieci z niepełno-
sprawnością jest system pracy dwóch nauczycieli. Jej 
realizację umożliwiają klasy integracyjne, w których 
troje, czworo uczniów niepełnosprawnych uczy się ra-
zem z rówieśnikami rozwijającymi się typowo. W kla-
sie takiej jednocześnie pracują nauczyciele kształcenia 
ogólnego i specjalnego. Nauczyciel posiadający specja-
listyczne wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej 
wspiera i czuwa nad uczniem o specjalnych wymaga-
niach edukacyjnych podczas całego toku lekcyjnego 

i na bieżąco udziela mu pomocy. Obowiązkiem na-
uczyciela jest dostosowanie programu nauczania i me-
tod pracy do indywidualnych możliwości ucznia. Włą-
czenie dzieci z niepełnosprawnością do klas z pełno-
sprawnymi rówieśnikami ma przynosić dwustronne 
korzyści. Dostarcza wzorców zachowań, różnorodnych 
kontaktów, a także kształtuje pogląd równouprawnie-
nia oraz traktowania dziecka z niepełnosprawnością 
jako pełnowartościowego członka społeczeństwa. Uczy 
tolerancji na „inność”, umiejętności współżycia, kształ-
tuje postawę opiekuńczości wobec osoby potrzebującej.

Zastosowanie technologii informacyjnych 
w kształceniu dzieci niepełnosprawnych

Szybki rozwój technologiczny stwarza nowe możli-
wości praktycznego zastosowania nowych technologii 
informacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „charaktery-
zujących się występowaniem określonych deficytów 
w rozwoju fizycznym lub umysłowym o charakterze 
całkowitym lub częściowym, stałym lub przejścio-
wym” (Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., 2009).

Głównym zadaniem technologii kształcenia jest pod-
noszenie efektywności kształcenia poprzez zmniejszanie 
czasu niezbędnego do przyswojenia przez uczniów kon-
kretnych wiadomości, zwiększenie liczby uczniów 
kształconych przez jednego nauczyciela bez utraty jako-
ści kształcenia oraz zmniejszenie kosztów kształcenia 
(Bogaj A., Kwiatkowski S.). Nowe technologie mają więc 
stanowić skarbnicę cennych innowacji dydaktycznych 
usprawniających proces kształcenia.

Wśród nowych metod kształcenia dzieci z niepeł-
nosprawnością ważną rolę spełnia komputer. Wyko-
rzystanie go w edukacji dzieci z niepełnosprawno-
ścią może obejmować różne formy m.in. ćwiczenia, 
symulację, gry dydaktyczne, a uniwersalność tego 
środka dydaktycznego przejawia się w możliwości 
zastosowania go w pracy terapeutycznej dzieci z róż-
nymi deficytami. Terapia pedagogiczna wspomaga-
na komputerem obejmuje takie obszary, jak: percep-
cyjno-motoryczny, słuchowy, wzrokowy, intelektual-
ny oraz psychoterapeutyczny.

Edukacja wczesnoszkolna dzieci z niepełnospraw-
nością ruchową skupia się na rozwoju motorycznym 
umożliwiającym dziecku uzyskać optymalną niezależ-
ność, zdolność funkcjonowania bez udziału drugiej 
osoby. Stworzenie maksymalnych warunków dla roz-
woju motorycznego, poprzez angażowanie w proces nie 
tylko specjalistów, rodziców, ale również nauczycieli, 
zwiększa efektywność i szanse skuteczności prowadzo-
nych zabiegów. Dziecko z zaburzeniami fizyczno-ru-
chowymi ma zindywidualizowane potrzeby, nierzadko 
inne od rówieśników. Korzystne zmiany w życiu osób 
z niepełnosprawnością ruchową wprowadza postęp 
technologiczny. Pozwala on na aktywne uczestnictwo 
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E w życiu społecznym, eliminuje barierę istniejącą 
między światem ludzi niepełnosprawnych a rozwi-
jających się „normalnie”. Dzięki niemu dziecko 
z  niepełnosprawnością może komunikować się 
i wpływać na otaczający je świat. Równie ważną za-
letą wykorzystania komputerów w  życiu dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową jest dostęp do In-
ternetu, a więc internetowych księgozbiorów, wszel-
kich zasobów wiedzy. Uczniowie poprzez pocztę 
elektroniczną mogą kontaktować się nie tylko z ko-
legami ze szkoły, ale z całym światem. Kształcenie 
wspierane komputerowo może zastępować tradycyj-
ne nauczanie. Wzbogacenie procesu kształcenia me-
diami komputerowymi umożliwia nieskończone 
powtarzanie ćwiczeń. Hiperteksty dają możliwość 
poszerzania zasobu słów, poznania definicji trud-
niejszych wyrażeń czy zwrotów. Umożliwiają też 
uczącym się stosowanie map i diagramów. Kompu-
terowe programy edytorskie pomagają uczniom 
w kształtowaniu prawidłowych umiejętności pisa-
nia, wypowiadania się. Sprawiają, że uczniowie nie 
stronią od redagowania prac pisemnych i robią to 
chętniej niż dotychczas. Przyjazne środowisko two-
rzone przez komputer pozwala nie tylko bawić się, 
ale też doskonalić umiejętności bez narażania się na 
krytykę czy ośmieszenie. Korzyści wynikające ze 
stosowania komputera w edukacji dzieci z zaburze-
niami emocjonalnymi polegają głównie na tym, że 
urządzenie to pozwala uczniowi pracować we wła-
ściwym tempie, jest obojętne na zachowanie ucznia, 
udziela informacji zwrotnej i nie ocenia.

Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci nie-
pełnosprawnych często wymaga zastosowania urzą-
dzeń peryferyjnych pozwalających działać dzieciom 
niedowidzącym, niewidomym, niesłyszącym, 
z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalne kla-
wiatury, nakładki w postaci planszy obrazkowej, 
rozsypanki literowej, obrazkowej, różnego rodzaju 
trackballe, joysticki czy wyłączniki ułatwiają korzy-
stanie z zestawu komputerowego.

Dyslektyk 2, Klik uczy czytać, Sam przeczytam – 
to tylko niektóre programy komputerowe służące 
terapii dzieci z niepełnosprawnością. Odpowiednio 
dobrane dają możliwość ćwiczenia zaburzonych 
funkcji percepcyjnych, koordynacyjnych i motorycz-
nych. Pozwalają ograniczyć, a nawet całkowicie zre-
dukować występujące u dzieci deficyty. Należy jed-
nak pamiętać o właściwym doborze programu, bio-
rąc pod uwagę cel dydaktyczny, jaki zamierzamy 
osiągnąć. Korzystanie z programów komputerowych 
powinno być poprzedzone diagnozą określającą sto-
pień upośledzenia dziecka, poziom percepcji wzro-
kowej i słuchowej, poziom koordynacji wzrokowo-
-słuchowo-ruchowej, poziom wyobraźni i pamięci. 
Program wykorzystywany w pracy terapeutycznej 

powinien być łatwy w obsłudze, zawierać czytelne 
komunikaty i być dostosowany do wieku dziecka. 
W doborze właściwego programu ważne są również 
walory emocjonalne. Musi on być atrakcyjny dla 
dziecka, zawierać pozytywne wzmocnienia i zachę-
cać dziecko do dalszej pracy. Właściwie dobrany 
program komputerowy może przywrócić dziecku 
wiarę we własne siły i osiągnąć sukces na miarę jego 
możliwości.

Zakończenie
Dynamiczny charakter przemian cywilizacyj-

nych, tworzenie się społeczeństwa informacyjnego 
wyznaczają nowe cele edukacji specjalnej. Rozwój 
nowych technologii wywiera niewątpliwy wpływ na 
życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. 
Oferowane urządzenia, narzędzia, oprogramowania 
pozwalają niepełnosprawnym na interakcje, umożli-
wiającą powrót do społeczeństwa. Dzięki nim moż-
liwe jest skuteczniejsze porozumiewanie się, zwięk-
sza się zakres samodzielności i niezależności osoby 
z niepełnosprawnością. Dostęp do informacji po-
przez Internet pozwala sięgać do zasobów bez wy-
chodzenia z domu. Postęp technologiczny umożli-
wia dokształcanie, kształcenie i zdobywanie nowych 
kwalifikacji. Edukacja elektroniczna gwarantuje 
utrzymanie indywidualnego tempa uczenia się zwią-
zanego z rodzajem niepełnosprawności. Likwiduje 
bariery izolujące od środowiska.

Edukacyjne programy komputerowe wykorzystywa-
ne są w diagnozowaniu i terapii pedagogicznej. Poprzez 
zabawową formę nie tylko uatrakcyjniają i wzbogacają 
proces dydaktyczny, ale przede wszystkim służą elimi-
nowaniu lub ograniczaniu deficytów u dzieci. Główną 
zaletą edukacyjnych programów komputerowych jest 
dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia oraz 
perspektywa wielokrotnego powtarzania ćwiczeń. 
Uczniowie chętniej przystępują do nauki, wzrasta ich 
motywacja i samoocena. Częściej też odnoszą sukcesy, 
a wiara we własne siły pozwala im przełamywać swoją 
niepełnosprawność psychiczną i fizyczną. Należy jed-
nak pamiętać, że zastosowanie komputerów w diagno-
zie i terapii wymaga od terapeuty pogłębionej wiedzy 
pedagogicznej, psychologicznej i technicznej. Dlatego 
nie można bagatelizować roli oraz miejsca nauczyciela 
i pedagoga w tworzącej się nowej jakości nauczania 
dzieci z niepełnosprawnością.
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Przemiany zachodzące w wielu dziedzinach na-
szego życia stawiają nowe zadania i wyznaczają nowe 
kierunki, również w edukacji szkolnej. Nowoczesne 
urządzenia informatyczne stają się coraz powszech-
niejsze, co sprawia, że dzieci mają z nimi kontakt od 
najmłodszych lat. Szczególnie łatwo dostępny jest 
komputer, a praca z nim sprawia dzieciom wiele 
przyjemności – bardzo szybko opanowują wiele 
umiejętności, które z trudem przychodzą starszym.

Celem tego artykułu jest ukazanie możliwości, jakie 
daje nam współczesna technika, a konkretnie tablica in-
teraktywna, którą może stworzyć każdy nauczyciel bez 
większych nakładów finansowych, między innymi wy-
korzystując darmowe oprogramowanie.

Postęp technologiczny spowodował, że nauczyciel, 
chcąc poprowadzić ciekawą i atrakcyjną lekcję, musi 
dotrzymywać kroku potrzebom współczesnej szkoły. 
Wykorzystanie komputerów i elementów informatyki 
na etapie wczesnoszkolnym stanowi dla dzieci dużą 
atrakcję, a kształcenie wspomagane nowoczesnymi na-
rzędziami staje się bardziej skuteczne. Technologie in-
formacyjne dają nieograniczone możliwości – są przy-
datne szczególnie dla dzieci młodszych, które nie 
uświadamiają sobie jeszcze procesu uczenia, a zabawa 
jest jedną z najważniejszych form ich aktywności. 
Dzięki niej poznają świat, wyrażają swoje potrzeby, dą-
żenia i możliwości. „Bawiąc się” komputerem, dzieci 
m.in. ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość, ćwi-
czą koordynację ręki i oka, a więc umiejętności nie-
zbędne podczas nauki szkolnej. Zgodnie z zasadą zre-
formowanego szkolnictwa – uczą się poprzez zabawę.

Wiele szkół, stając przed nowymi wyzwaniami, 
unowocześnia metody nauczania oraz wprowadza no-
we media dydaktyczne, wśród których główną rolę 
pełni komputer w połączeniu z: tablicami interaktyw-
nymi, wizualizerami, stolikami multimedialnymi, ta-
bletami itp. Narzędzia te łączą wiele różnych sposobów 
prowadzenia atrakcyjnych dla dzieci zajęć, np.: prezen-
towanie informacji w formie tekstu, grafiki, dźwięku, 
animacji czy filmu wideo. Wymaga to jednak dużych 

jak zrobić tablicę 
interaktywną?

nakładów finansowych. A jeśli szkoły na to nie stać? 
Jak z tymi wymaganiami ma radzić sobie przeciętny 
nauczyciel kształcenia zintegrowanego? Wielu z nas 
szuka nowych pomysłów i  rozwiązań na kursach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych, a także w naj-
większej skarbnicy, jaką jest dzisiaj Internet. Tak też 
było i w moim przypadku.

Wszystko dzięki poszukiwaniom w Internecie 
i życzliwości oraz cierpliwości Pana Łukasza Rumiń-
skiego, „kolegi po fachu”, któremu jeszcze raz za 
wszystko bardzo dziękuję. A zaczęło się od maila:

Szanowny Panie Łukaszu,
nazywam się Joanna Szczecińska i jestem nauczy-

cielką nauczania zintegrowanego w klasie integracyj-
nej w Stargardzie Szczecińskim.

Ośmieliłam się do Pana napisać, gdyż znalazłam na 
stronie internetowej www.edunews.pl pod hasłem „Zrób 
to sam” filmik przedstawiający prowadzoną przez Pana 
lekcję za pomocą wykonanej samodzielnie tablicy inte-
raktywnej. Jestem zachwycona! Nie ukrywam, że z tabli-
cą interaktywną miałam już do czynienia, niestety nie 
ma jej w szkole, w której pracuję… Brak funduszy ;-(

Czy mógłby mi Pan udzielić wskazówek do stworzenia 
prezentowanego przez Pana zestawu, a także gdzie zaku-
pić poszczególne elementy? […] Co należy wykonać, aby 
efekt był zadowalający? ;-) Przypuszczam, że dla Pana 
pewne pytania są banalne, jednak dla mnie stanowią 
wielką zagadkę, gdyż jestem samoukiem ;-( 

Będę Panu bardzo wdzięczna za każdą pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Joanna Szczecińska
Pan Łukasz, nauczyciel języka angielskiego w Ze-

spole Szkół w Jamielniku w województwie warmiń-
sko-mazurskim, odpisał na mojego maila, a później na 
kolejne, przedstawiając mi cierpliwie, w bardzo przy-
stępny sposób, krok po kroku, jak wykonać własną 
tablicę multimedialną.

Aby zrobić taką tablicę, potrzebujemy:
1. Wiimote’a, czyli kontroler ruchu firmy Nintendo 

– koszt ok. 140 zł. 



m
ar

ze
c/

kw
iec

ień
 20

12
  •

  n
r 2

 

38

RE
FL

EK
SJ

E 2. Pióro na podczerwień – koszt praktycznie żaden, 
wystarczy stary mazak, bateria 1.5V oraz dioda 
na podczerwień lub można kupić gotowe, np. na 
stronie www.wiiteachers.com, koszt – 18 USD. 

3. Rzutnik z komputerem wyposażonym w bluetooth. 
4. Oprogramowanie ze strony www.smoothboard.

net/downloads, koszt – 30 USD.

Jak to działa? Wykonanie jest bardzo proste. Naj-
pierw instalujemy na komputerze potrzebne oprogra-
mowanie Smoothboard. Podłączamy komputer do 
rzutnika oraz Wiimote’a z komputerem przez blueto-
oth. Uruchamiamy program, a następnie kalibruje-
my obraz za pomocą pióra, czyli zaznaczamy piórem 
4 punkty w rogach ekranu. Po wykonaniu tych czyn-
ności tablica jest już gotowa!

Ideę działania takiej najprostszej i najtańszej ta-
blicy interaktywnej opracował i zademonstrował dr 
Johnny Lee – możemy obejrzeć jego prezentację 
w postaci krótkiego filmu m.in. na wcześniej wymie-
nionej stronie www.edunews.pl.

Wykorzystując naszą tablicę podczas zajęć, może-
my dodatkowo korzystać z komercyjnych pomocy 
dydaktycznych (np. multibooków, stanowiących 
obudowę podręczników) lub starać się wyszukiwać 
takie, które są ogólnodostępne, bez ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów. Wiele takich materiałów znaj-
dziemy w Internecie (mamy również do dyspozycji 
programy użytkowe, które są już zainstalowane 
w większości komputerów). Możemy również sami 
tworzyć pomoce, np.: karty pracy, krzyżówki, prezen-
tacje multimedialne, filmy, grafikę. Chciałabym pole-
cić również kilka darmowych aplikacji i programów, 
które wykorzystuję podczas zajęć w klasach I–III.

Kea Coloring Book – jest to bardzo prosty w uży-
ciu program graficzny przeznaczony dla najmłod-
szych dzieci. Służy do kolorowania obrazków, które 
zamieszczone są w formie szkiców.  Program umoż-
liwia jednak nie tylko kolorowanie gotowych obraz-

ków, ale również tworzenie własnych. Odpowiedni 
dobór ilustracji pozwala połączyć pracę z progra-
mem z  wieloma zagadnieniami realizowanymi 
w kształceniu zintegrowanym. Na stronie programu 
www.keasoftware.com, z której możemy za darmo 
go pobrać, znajdziemy galerię prac wykonanych 
w tym programie oraz rysunki do kolorowania.

 Tux Paint – to sympatyczny, bezpłatny program 
graficzny dla dzieci. Łączy prosty w użyciu interfejs 
z zabawnymi efektami dźwiękowymi oraz zachęca-
jącymi do zabawy rysunkowymi postaciami. W pro-
gramie dostępne są podstawowe „narzędzia malar-
skie”, takie jak pędzel, pieczątki, linie, kształty, tekst, 
gumka, a dla starszych dzieci „czarodziejska różdż-
ka” z wieloma bardziej zaawansowanymi narzędzia-
mi. Wraz z Tux Paintem dostarczanych jest kilka 
przykładowych obrazków, które można pokoloro-
wać. Jego użycie podczas zajęć umożliwia kształce-
nie różnorodnych umiejętności oraz zdobywanie 
wiedzy dotyczącej rozmaitych dziedzin życia. Stro-
na, z której można pobrać za darmo program: http://
tux-paint.softonic.pl.

Sebran’s ABC – to darmowy program edukacyjny 
dla dzieci w wieku 4–9 lat. Zawiera 12 zabaw-gier 
pomagających w nauce liczenia, dodawania, odejmo-
wania, mnożenia, zapamiętywania, kojarzenia, po-
znawania liter alfabetu, czytania itd. Sprawdza się 
także jako narzędzie wprowadzające dziecko 
w układ liter na klawiaturze komputera. Można wy-
korzystywać go również z tablicą multimedialną. 
Całość uzupełnia muzyka uprzyjemniająca naukę. 
Program poprzez zabawę doskonale uatrakcyjnia za-
jęcia szkolne. Można go pobrać ze strony: www.do-
breprogramy.pl (zakładki: programy>edukacja i na-
uka>nauczanie początkowe).

2+2 – to atrakcyjny graficznie program wspoma-
gający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagad-
nień matematycznych, takich jak: liczenie, dodawa-
nie, odejmowanie, porównywanie liczb, mnożenie 
oraz dzielenie (w zakresie od 0 do 100). Program 
składa się z 21 ciekawych ćwiczeń, w których może-
my zmienić liczbę zadań. Przyjemna formuła pro-
gramu, intuicyjna obsługa, wspaniała muzyka, 
atrakcyjna grafika oraz sympatyczna narracja (ist-
nieje możliwość zmiany głosu lektora) sprawiają, że 
dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zaję-
ciach. Strona, z której można pobrać program: www.
dobreprogramy.pl (zakładki: programy>edukacja 
i nauka>nauczanie początkowe).

HEXelon – to aplikacja przeznaczona do naucze-
nia dziecka tabliczki mnożenia w taki sposób, aby 
potrafiło „automatycznie” udzielić poprawnej odpo-
wiedzi. Aplikacja oferuje takie opcje, jak regulacja 
prędkości i liczby zadawanych pytań oraz możliwość 
włączenia i wyłączenia lektora. Poza tym HEXelon 

Sprzęt 
potrzebny do 

wykonania 
tablicy 

interaktywnej.
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koryguje wynik, gdy dziecko poda niewłaściwą od-
powiedź, wystawia oceny, uczy przez powtarzanie 
działań. Dzięki bodźcom – działającym zarówno na 
wzrok, jak i na słuch dziecka – program sprawia, że 
nauka staje się przyjemniejsza. Strona z programem 
do pobrania: www.dobreprogramy.pl (zakładki: pro-
gramy>edukacja i nauka>nauczanie początkowe).

Tabliczka mnożenia na wesoło – jest to program 
skierowany do młodszych dzieci rozpoczynających 
naukę tabliczki mnożenia. Dzięki prostej rysunko-
wej grafice dziecko szybciej przyswaja wiedzę. Zaba-
wa odbywa się w różnorodnych sceneriach, a formu-
ła jest bardzo przystępna. Kolorowym planszom to-
warzyszą również zabawne komentarze lektora. Na-
ukę można prowadzić na dowolnie wybranym po-
ziomie trudności. Strona z programem do pobrania: 
www.dobreprogramy.pl (zakładki: programy>edu-
kacja i nauka>nauczanie początkowe).

Ortografia – program służący do nauki ortografii 
na poziomie podstawowym. Doskonały do wykorzy-
stania na zajęciach utrwalających pisownię danych 
wyrazów, np. jako powtórka przed dyktandem. 
Umożliwia naukę w trybach „trening” oraz „zawo-
dy”. Pierwszy tryb służy do ćwiczenia pisowni bez 
wystawienia oceny, zaś drugi umożliwia wybór licz-
by wyrazów, uruchamia zegar oraz dokonuje oceny. 
Największą zaletą tego programu jest to, że użyt-
kownik ma możliwość dopisywania własnych wyra-
zów rozmieszczonych w plikach: WyrazyU, Wyra-
zyRZ i WyrazyH w folderze Dane. Autorem progra-
mu jest Wiesław Salamon, który na swojej stronie 
zamieścił jeszcze wiele innych aplikacji do pobrania 
(m.in: Geografia, Przyroda, Geometria). Adres stro-
ny: www.wsalamon.republika.pl.

Na zakończenie chciałabym przedstawić kilka 
najciekawszych stron internetowych bogatych w ma-
teriały, programy, aplikacje przydatne do zajęć 
w  edukacji wczesnoszkolnej. Niektóre z  nich są 
w wersji anglojęzycznej, wystarczy jednak zastoso-
wać tłumacz Google i wpisać adres strony do prze-
tłumaczenia:
•	 http://www.wsalamon.republika.pl/edukacja.htm
•	 http://dorjan.edublogs.org/category/ksztalcenie-

-zintegrowane/
•	 http://www.scholaris.pl/
•	 http://www.kula.gov.pl/
•	 http://www.naszkraj.org.pl/
•	 http://www.mojapolska.az.pl/
•	 http://www.wsipnet.pl/kluby/igiz.html?k=11
•	 http://www.wsipnet.pl/edukacja/index.html?id=42

•	 http://www.senteacher.org/Files/
•	 http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/kentict_

home.cfm
•	 http://www.bestvistadownloads.com/categories/

free-education-downloads-6-0-d.html
Dodatkowo gorąco polecam materiały zamieszczane 

w Internecie przez Pana Łukasza Rumińskiego, który 
ciągle poszukuje nowych rozwiązań informatycznych do 
zastosowania podczas zajęć z dziećmi. Ostatnio przed-
stawił on na stronie szkoły, w której pracuje http://zsja-
mielnik.edupage.org (zakładka: nauczyciele), nowy pro-
jekt, jakim jest  wielodotykowy stół interaktywny (coś 
w rodzaju Microsoft Surface).

Stolik, podobnie jak tablicę, można wykonać sa-
modzielnie. Koszt wynosi około 1400 zł. Na ww. 
stronie, obok szczegółowej instrukcji wykonania te-
go stolika, pokazane są również sposoby wykorzy-
stania go podczas zajęć. Dodatkowo Pan Łukasz pre-
zentuje filmy pt: Zerówka i  Kinect oraz Kinect 
w szkole, na których możemy zobaczyć wykorzysta-
nie Kinecta na zajęciach języka angielskiego, połą-
czonych z matematyką, ruchem i dobrą zabawą.

Zachęcam wszystkich do poszukiwania nowych 
rozwiązań i wykorzystania „własnej tablicy” podczas 
lekcji. Zajęcia wzbogacone o elementy technologii 
informacyjno-komunikacyjnych pobudzają wy-
obraźnię, zainteresowania, a przede wszystkim akty-
wizują małego ucznia. Najlepiej i najefektywniej 
dziecko uczy się wtedy, gdy robi to z przyjemnością 
i zainteresowaniem. Pomoc w nauce pisania, czyta-
nia i liczenia dzięki komputerowi i tablicy multime-
dialnej jest dla dziecka niezwykłą przygodą, a na-
uczycielowi daje ogromną satysfakcję.

Dzięki tablicy 
nauka staje się 
atrakcyjną 
zabawą.
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Pragnę wyraźnie podkreślić – iPad nie zdominował 
moich lekcji, traktuję go jako narzędzie wspomagające 
proces dydaktyczny. Stosuję go wówczas, kiedy widzę 
taką potrzebę, a ta wynika z tematyki zajęć.

Przykładem może być pierwsza lekcja chemii w ro-
ku szkolnym, poświęcona regulaminowi pracowni i or-
ganizacji pracy, którą przeprowadziłam we wrześniu 
2011 roku. Przygotowania rozpoczęłam już na kilka 

Halina szczepaniec 
nauczycielka chemii w Gimnazjum przy I Prywatnym LO Leonarda Piwoni w szczecinie,
ekspertka przedmiotowa ds. chemii w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

eksperymentowanie 
na małym ekranie
Refleksje ze stosowania iPada na lekcjach chemii

Po kilku miesiącach stosowania 
iPada na lekcjach chemii z pełnym 
przekonaniem stwierdzam, 
że to nowoczesne urządzenie 
nie tylko przyczynia się do 
uatrakcyjnienia zajęć, ale również 
bardzo ułatwia przyswajanie 
wiedzy. Dzięki iPadowi 
dotychczasowe metody nauczania 
zostają wzbogacone o dostęp do 
nowych programów edukacyjnych. 
iPad odmienia podejście do nauki 
– uczniowie rozwijają kreatywność, 
wykazują większe zainteresowanie 
chemią, są bardziej aktywni 
na lekcjach. 

dni przed lekcją: zamieściłam na Dropboxie regulamin 
pracowni, sprawdziłam, czy podręcznik do chemii 
funkcjonuje w GoodReader. Upewniłam się także, czy 
iPad współdziała z rzutnikiem multimedialnym. 

Spokojnie oczekiwałam na pierwszą lekcję, choć 
– wszyscy znamy to uczucie z  doświadczenia – 
wszelkie nowości wprowadzają nieco stresu. Na 
szczęście zaplanowane przeze mnie czynności 
uczniowie realizowali bez trudu: dość szybko zało-
żyli dostęp do mojego konta na Dropboxie, każde-
mu wpisałam hasło, błyskawicznie odnaleźli zapi-
sany „Regulamin pracowni”. I tak rozpoczęła się 
moja chemia z iPadem. 

Dlaczego warto wykorzystywać to urządzenie na 
lekcjach? Przede wszystkim dlatego, że stosując 
iPada, uzyskujemy dostęp do wielu aplikacji i spo-
sobów prezentowania treści omawianych na lek-
cjach. W każdym uczniowskim iPadzie zainstalo-
wane są: układ okresowy pierwiastków chemicz-
nych (wersja polska PWN-u oraz wersja angielska: 
The Elements. Periodic Table), podręcznik, zbiór 
zadań, zeszyt ćwiczeń, kalkulator, aparat fotogra-
ficzny, kamera, aplikacje: Keynote, iPages, GootRe-
ader, SimpleMind+, ShowMe, Bambo Paper, iBo-
oks, App Store, podłączenie do Internetu przez 
WiFi. Sala chemiczna wyposażona jest w rzutnik 
multimedialny, do którego szybko można podłą-
czyć każdego uczniowskiego iPada. Podczas lekcji 
uczniowie przesuwają palcami kolejne stronice 
podręcznika czy zeszytu ćwiczeń. Ważne informa-
cje mogą podkreślać dowolnym kolorem pisaka 
elektronicznego, czerpiąc z palety kształtów i barw 
z narzędzi iPada. Początkowo miałam obawy zwią-
zane z uzupełnianiem ćwiczeń. Okazały się jednak 
zupełnie zbędne. Każdy tekst czy tabelę można do-
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wolnie powiększać. Po ekranie pisze się palcem lub 
specjalnym rysikiem. Wprowadzony tekst jest na-
tychmiast – automatycznie – zapisywany. Rozmiar 
liter dobierany jest indywidualnie.

Podczas lekcji najczęściej wykorzystuję program 
The Elements (w prostej w obsłudze anglojęzycznej 
wersji). Dzięki niemu uczniowie mają dostęp do do-
skonałej jakości zdjęć pierwiastków, danych fizyko-
chemicznych oraz animacji. Uczniowie z łatwością 
wyszukują i rozpoznają fotografie metali i niemeta-
li, a na podstawie fotografii-animacji określają pa-
rametry związków chemicznych, stan skupienia 
(brom – ciecz, chlor – gaz, jod – ciało stałe, siarka 
– ciało stałe itp.) oraz barwę (f luor – zielonożółty, 
chlor – żółtozielony, tlen – bezbarwny, brom – bru-
natnoczerwony, siarka – żółta itp.).

Programy iMovie i Keynote umożliwiają tworze-
nie materiałów dokumentalnych oraz krótkich fil-
mów. Uczniowie podczas lekcji nagrywają przepro-
wadzane samodzielnie eksperymenty chemiczne, 
a w domu mogą łatwo i szybko zmontować filmy, 
dodając do nich opisy. Uczniowie bardzo szybko 
opanowują umiejętności niezbędne do pracy z pro-
gramami iMovie, Keynote. W efekcie  przygotowu-
ją prezentacje filmowe, stanowiące podsumowanie 
wyników doświadczeń.

Podczas wykonywania doświadczenia „Próba jo-
doskrobiowa” uczniowie zaskoczyli mnie pomysło-
wością. Należało przygotować preparat, który na-
stępnie umieszczono pod mikroskopem. Każdy 
uczeń miał przygotować rysunek na podstawie ob-
razu mikroskopowego (skrobia pod wpływem dzia-
łania jodyny zabarwia się na kolor granatowy). iPad 
posłużył im jako aparat fotograficzny – uczniowie 
wykonali zdjęcia preparatu przez okular mikrosko-
pu, a następnie wyświetlili powiększenie na ekra-
nie. Dzięki temu znacznie szybciej wykonali rysu-
nek niż na zwykłej lekcji (przeważnie w klasie jest 
mniej mikroskopów niż uczniów).

Z programem Keynote modelowanie budowy ato-
mów czy cząsteczek związków chemicznych staje się 
bardzo proste. W programie dostępna jest opcja „ma-
giczne przejścia”, która umożliwia kopiowanie obra-
zów i prezentacja staje się animowana. Uczniowie na 
ekranie przesuwają modele cząstek elementarnych do 
jądra atomu lub przestrzeni wokółjądrowej. Ta czyn-
ność pozwala im zapamiętać ilość oraz prawidłowe 
rozmieszczenie cząstek elementarnych w atomie. Po-
dobnie wygląda modelowanie cząsteczek związków 
chemicznych – ilościowy i jakościowy skład staje się 
bardziej zrozumiały. Dotychczas stosowane plastikowe 
modele zastąpiono kolorowymi elektronicznymi 
kształtami.  Na lekcjach powtórzeniowych niezwykle 
przydatne są programy do tworzenia map myśli, na 

przykład SimpleMind+. Program pozwala na samo-
dzielne porządkowanie wiedzy np. podział substancji, 
właściwości wybranej grupy związków chemicznych. 

iPad stanowi nowoczesną bibliotekę materiałów 
pomocnych w nauce z każdej dziedziny i na każ-
dym poziomie zaawansowania. Za jego pomocą 
możemy połączyć się z serwisem App Store, gdzie 
znajdziemy ogromną liczbę aplikacji użytkowych. 
Uczniom zawsze polecam bezpłatne aplikacje, np.: 
Atoms HD Lite, WebElements Periodic Table. 

Dzięki stałemu dostępowi do Internetu uczniowie 
mogą w swoim iPadzie zapisać np.: zasady bezpieczne-
go eksperymentowania, książki, ciekawostki chemicz-
ne. Mogą odwiedzić Muzeum Marii Skłodowskiej-Cu-
rie czy zobaczyć pokazy doświadczeń chemicznych – 
bez opuszczania szkolnej ławki. Jeżeli szukają jakiegoś 
słowa, definicji czy pojęcia – chcąc zobrazować dowol-
ną przemianę chemiczną – wystarczy, że wybiorą pro-
gram i bezpłatnie pobiorą go z odpowiedniej strony. 
Mogą z niego od razu skorzystać, bez oczekiwania, na 
przykład, na dostarczenie jakiegoś podręcznika czy 
zestawu do przeprowadzenia eksperymentu.

Obecnie w szkolnym komputerze zgromadziłam 
bogaty zbiór prac uczniowskich: filmy, prezentacje. 
Nadszedł czas aby szkolna biblioteczka chemiczna 
trafiła do każdego ucznia w formie iBooks. 

Korzystając z programów stworzonych dla iPa-
da, prowadząc interaktywne zajęcia szkolne, uroz-
maicamy sposoby przekazywania wiedzy. Wpływa 
to nie tylko na podwyższenie poziomu zaangażo-
wania uczniów, ale także skutkuje znaczną poprawą 
osiąganych przez nich wyników. Obsługa iPada nie 
sprawia kłopotów uczniom – świetnie znają jego 
możliwości. Mam głębokie przekonanie, iż korzy-
stanie z tego nowoczesnego narzędzia w procesie 
edukacyjnym wpłynie na lepsze wyniki w nauce.

Obsługa iPada 
nie sprawia 
kłopotów 
uczniom 
– świetnie 
znają jego 
możliwości.
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Katarzyna Bielawna
doktorantka na Wydziale filologicznym Us, korepetytorka języka angielskiego

Chwiejna cyfrowa 
rzeczywistość

Nie wiem do końca, po co potrzebna jest komputery-
zacja szkół; nigdy nie widziałam jej dalekosiężnego celu. 
Ale podobnie nigdy nie dostrzegłam sensu posiadania 
konta na Naszej Klasie, Facebooku czy numeru GG. 
Więc może po prostu nie jestem nastawiona na nowo-
czesne technologie. Niemniej uważam, że zanim entu-
zjastycznie wprowadzi się szkoły w XXI wiek przy po-
mocy laptopów i tabletów, warto posłuchać marudzenia 
niechętnych. A nuż mają odrobinę racji. 

Nic tak nie postarza jak bezustanny kontakt 
z dziećmi i młodzieżą. Nic tak nie alienuje od ich spo-
sobu myślenia jak bycie nauczycielem, stanie po dru-
giej stronie ławki. Nic tak nie wyklucza z uczestnictwa 
w „fajnym”, młodym świecie jak bycie belfrem. Stąd 
też rozumiem ambicję nauczycieli, zwłaszcza tych 
młodszych, aby do świata młodzieży jednak się dostać, 
a którymi drzwiami – to obojętne. Stąd coraz to nowe 
pomysły unowocześniania szkoły: laptopy i tablety na 
lekcjach, tablice multimedialne, rzutniki, lekcje inte-
raktywne. By pokazać, jacy to my nauczyciele „fajni” 
jesteśmy i jak nadążamy. Ale, szczerze mówiąc, nie-
ustanne próby gonienia młodzieży przez różne formy 
uatrakcyjniania lekcji wydają mi się nietrafione.

Już wyjaśniam, dlaczego jestem przeciw szeroko 
zakrojonej komputeryzacji i digitalizacji, zanim chór 
głosów zakrzyczy mnie, że trzeba młodzież przygo-
tować do współczesności i że trzeba im wszystko wy-
łożyć na tabletach i tablicach interaktywnych, bo 
inaczej nie zrozumieją. Widzę przynajmniej dwa 
problemy w tym rozumowaniu. Pierwszy, w sumie 
banalniejszy, to sugerowana w tej wizji kompletna 
bezmyślność dzisiejszej młodzieży, która generalnie 
nic nie czyta, a jak czyta, to nie rozumie, a jak rozu-
mie, to nie zapamięta. Ta diagnoza, z Lema wzięta, 
cieszy się dziś ogromną popularnością. Nauczyciele 
chętnie widzą się jako elitę narodu, która musi zni-
żać się do poziomu ucznia i przekładać język dowol-
nej nauki na język przez uczniów zrozumiały, pełen 
skrótów, emotek, błysków i atrakcji.

Przekonanie, że uczeń nie jest w stanie się nauczyć 
czegoś samodzielnie, z książki, bywa samospełniającą się 
przepowiednią. Nie chciałabym brzmieć przesadnie ka-
sandrycznie, ale próba zachęcenia młodych ludzi do na-
uki i czytania książek przez fundowanie im lekcji na 
komputerach jakoś nie brzmi wykonalnie. Systematycz-
nie zniechęcany w szkole do korzystania ze źródeł papie-
rowych młody człowiek przestanie umieć się nimi po-
sługiwać w ogóle. Niespodziewanym skutkiem ubocz-
nym nadmiernego korzystania z komputerów przez 
uczniów stała się… nieznajomość alfabetu. Nie, nie lite-
rek, ale tego, jak po kolei te literki biegną. Nie raz i nie 
dwa dawałam swoim uczniom do ręki słownik, by oso-
biście sprawdzili znaczenie słowa zamiast polegać na za-
sobach mojej pamięci. Ów uczeń wpatrywał się wzro-
kiem bez mała baranim w środek słownika, nie wiedząc, 
gdzie szukać literki „p”…

A, właśnie, kolejna kwestia: pamięć. Nie ja oczywiście 
wymyśliłam, że nadmierne korzystanie z Internetu 
szkodzi na zapamiętywanie. Powiedział to dobitnie Ni-
cholas Carr w słynnym dziś artykule Is Google making 
us stupid?, udzielając na zadane przez siebie pytanie od-
powiedzi twierdzącej. Nie potrzeba jednak zakrojonych 
na szeroką skalę badań socjologicznych i neurologicz-
nych, by stwierdzić, że coś się dzieje z pamięcią młodzie-
ży. I znów przykład: czytam z uczennicą zadany do szko-
ły tekst o związkach, w którym pada słowo couple. „Co-
-uple”, czyta uczennica, więc poprawiam jej wymowę. 
„A co to znaczy?”, drąży dziecię, lat 14. „Para, para mał-
żeńska, dwie osoby”, recytuję, bo nie mamy czasu na 
zabawę ze słownikiem i zgadywanie, gdzie jest literka „c”. 
Czytamy dalej. Po kilku zdaniach pojawia się znów co-
uple, uczennica czyta „co-uple”, ja poprawiam, ona pyta 
o znaczenie, ja znów recytuję. Dwie linijki dalej znów 
couple, uczennica czyta „co-uple”, ja poprawiam, ona py-
ta o znaczenie, ja znów recytuję listę znaczeń. Zaczynam 
się lekko irytować. „Może sobie zapiszesz?”, proponuję. 
Dziewczę zapisuje nad tekstem. Brniemy dalej, upiorne 
słowo nie pojawia się w tekście… aż do ostatniej linijki. 
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„Co-uple”, czyta uczennica. Zgrzytam zębami i popra-
wiam. „A co to znaczy?”, pyta dziecko i w tym momen-
cie mam ochotę wyciągnąć dowolną broń palną i strzelić 
sobie w łeb. No tak, można to zrzucić na karb poziomu 
intelektualnego dziecka (umówmy się, geniusze staty-
stycznie rzadziej chodzą na korepetycje) lub na moją nie-
udolność pedagogiczną. Ale mam też zajęcia z dorosły-
mi, którzy są w stanie zapamiętać raz pokazaną im wy-
mowę i raz objaśnione znaczenie wyrazu.

Drugi problem jest poważniejszy, można powie-
dzieć, filozoficzny, i dotyczy samej istoty pokazywania 
młodzieży, jak wygląda współczesny świat. O, właśnie! 
Współczesny świat. Czyli tak dokładnie – co? Taki, jaki 
znamy dzisiaj, czy taki, jaki będzie za lat dziesięć lub 
piętnaście, gdy dzisiejsi uczniowie trafią na rynek pracy 
i będą musieli dostosować się do jego wymogów? Przy-
gotowanie ucznia do współczesności zastanej nie ma 
większego sensu, gdyż uczeń doskonale ją zna, funkcjo-
nuje przecież w społeczeństwie, obserwuje swoich ro-
dziców i rówieśników, czasem intuicyjnie, ale rozumie 
to, co dzieje się wokół niego. Chłonie otaczającą go rze-
czywistość bezwiednie i bezustannie. Ponadto, współ-
czesny świat jest anachroniczny i to nie dlatego, że Pol-
ska jest w  jakiś sposób technologicznie opóźniona 
w stosunku do innych krajów. Problem jest głębszy, jak 
pisałam, filozoficznie. Współczesność jest nieaktualna, 
starzeje się w każdej chwili. Analiza dzisiejszego świata 
ma wartość wyłącznie historyczną; dziś już nie istnieje, 
istnieje tylko jutro. A jutra nie znamy, nie wiadomo, co 
jest za następnym zakrętem technologicznym czy hi-
storycznym. Próba odgadnięcia, co przyniesie przy-
szłość, i dostosowania do tego może zakończyć się dość 
tragicznie dla przyszłych pokoleń.

Więc jeżeli już komputeryzować szkoły – co mi-
mo mojego ględzenia jest raczej nieuniknione – to 
należy to zrobić z głową. Rzadko się to udaje mini-
strom, niestety, i obawiam się, że przeniesienie treści 
programowych na tablety będzie ich mechanicznym 
zeskanowaniem na inny format. Może będzie kilka 
filmików. Podczas gdy komputeryzacja wymaga 
znacznie szerszego działania. Na przykład, ciągłego 
uaktualniania podręczników, dostosowywania ich 
nie tylko do stale zmieniających się zasobów wiedzy, 
ale też do możliwości ściągnięcia dowolnych treści 
z  odpowiednich portali. Minęły już czasy, gdy 
uczniowie zrzucali się na komplet testów do pod-
ręcznika  i seryjnie zdobywali piątki i szóstki, prze-
pisując ze ściąg rzędy literek, będących odpowie-
dziami do testów. Dziś testy ściąga się z chomikuj.pl, 
rozprawki pisze za ucznia ściąga.pl, a resztę przed-

miotów rozpracowuje Wikipedia. W porównaniu 
z dzisiejszymi zwyczajami nawet staroświeckie pisa-
nie ściąg wydaje się bardziej edukacyjne – trzeba by-
ło przecież wszystkie treści przeformatować i fizycznie 
przepisać na mniejszą karteczkę. Gwarantuję, że coś się 
wówczas zapamiętało. System kopiuj–wklej–zmniejsz 
czcionkę wyrabia tylko palce na klawiaturze.

Sam fakt, że uczniowie przestali ściągać na potęgę, 
uważam za głęboko niepokojący. To znaczy, że im nie 
zależy. Że oceny ze sprawdzianu (testu) dadzą się nadro-
bić zadaniem domowym napisanym przez rodzinę (cio-
cię Wiki i wujka Google). Referatem ściągniętym bezpo-
średnio z Internetu już w formacie PowerPointa. Albo 
rozprawką będącą w najlepszym razie kompilacją kilku 
internetowych, a w najgorszym napisaną na zlecenie 
przez dorabiającego studenta polonistyki.

Tabletyzacja szkół nie wniesie nowej jakości do na-
uczania; przyniesie za to problemy, o jakich współczesnej 
szkole się nie śniło. Wydawcy podręczników już martwią 
się o swoje zyski; jeśli zaczną wydawać oprogramowanie 
zamiast książek, wtedy co bystrzejsi programy skopiują, 
udostępnią za darmo i żegnaj Ibizo! Wpojone przez takie 
działania przekonanie, że tylko Internet zna poprawną 
odpowiedź, że tylko z komputera warto korzystać, ma 
jeszcze jedno działanie niepożądane: całkowitą bezkry-
tyczność uczniów w wieku dowolnym, od przedszkola-
ków do studentów, przyjmowania treści znalezionych 
w Internecie za prawdę. Tłumacz Google mówi, że ma-
rynarka to navy? Ok, no to piszemy: Yesterday I wore 
a navy. Osoby o mocnej konstrukcji psychicznej zachę-
cam do sprawdzenia w Internecie, skąd wziął się bieg 
maratoński. Z kopiowanego bezmyślnie fragmentu arty-
kułu Wikipedii wynika bowiem, że od biegu armii grec-
kiej. Albo czy grafit przewodzi prąd: w tej kwestii zdania 
internautów są doprawdy podzielone. Tak, efekty bywają 
zabawne, ale tylko dlatego, że wciąż jeszcze wiemy, jak 
i gdzie zweryfikować podobne dane. A jeśli pokolenie 
następne już nie będzie tego umiało?

Szkoła jest chyba jedynym miejscem, w którym uczeń 
dowie się o tym, co było kiedyś, o wartości rzeczy daw-
nych, o tradycyjnym przekazie wiedzy. Będzie się prze-
ciw temu światu buntował, może odrzuci wszystkie 
przekazywane mu wartości, może nigdy nie przeczyta 
żadnego słowa pisanego poza instrukcją obsługi pralki. 
Ale może dostrzeże, na jak chwiejnych podstawach opie-
ra się cyfrowa rzeczywistość i że to wiedza, którą ma 
w sobie, i ta zamknięta w książkach jest istotniejsza od 
płynnej zawartości Internetu: niepewnej, niezorganizo-
wanej, niezweryfikowanej. Paradoksalnie, inwestycja 
w przeszłość jest najlepszą inwestycją na przyszłość.
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Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. informatyki i technologii informacyjnej 
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

edukacja cyfrowa

Uczniowie wydają się być zadowoleni z życia. Ma-
jąc dostęp do Internetu, są w stanie rozwiązać wszel-
kie „szkolne” problemy. Wszechobecne hiperłącza 
pozwalają im swobodniej myśleć i działać. Najważ-
niejszą kwestią nie jest dzisiaj rozwiązanie proble-
mu, ale szybkość znalezienia informacji. Trzeba się 
jednak zastanowić: czy nowoczesne myślenie i dzia-
łanie są równie skuteczne jak tradycyjne metody 
zdobywania wiedzy? 

Dzisiaj nieodzownymi atrybutami 
młodzieży są słuchawki na uszach 
oraz komórka w kieszeni, coraz 
częściej laptop, a ostatnio również 
tablet. Bez tych urządzeń młody 
człowiek nie wyobraża sobie życia. 
Dzięki odtwarzaczowi słucha 
ulubionej muzyki lub uczy się 
języków, ale jest odizolowany od 
dźwięków otaczającego go świata 
– zamknięty w swoim mikroświecie. 
Komórka służy do kontaktów ze 
znajomymi, wysyłania esemesów 
i – podobnie jak laptop lub tablet 
z dostępem do Internetu – pozwala 
na wyszukiwanie informacji 
służących rozwiązywaniu sytuacji 
problemowych. Na ile nowoczesne 
technologie, obecne w życiu 
codziennym, pomagają w nauce? 
Jak umiejętnie wprowadzać je do 
edukacji?

Informacje leżą na ulicy
Obcowanie z nowymi technologiami znacznie uła-

twia zdobywanie wiedzy: uczeń dzięki nim potrafi szyb-
ko wyszukiwać informacje, selekcjonować je, gromadzić 
i czasami również udostępniać. Jeśli zna język obcy, bez 
problemu posługuje się różnymi programami, aplikacja-
mi graficznymi, tworzy prezentacje na bazie zasobów 
Internetu. Sieć to potężne narzędzie, dzięki któremu czas 
na odrobienie lekcji uległ znacznemu skróceniu; pozosta-
je go więcej na zgłębianie wiedzy i rozwój zainteresowań 
oraz na przyjemności, na przykład oglądanie zasobów 
YouTube’a. W sieci wzrastają nowe społeczności, wszyscy 
wzajemnie się wspierają przez tworzenie witryn interne-
towych, blogów, przekazują sobie pliki, materiały, zdjęcia. 
Coraz młodsi ludzie stają się ekspertami w wielu tema-
tach i dziedzinach – nauczyciele i autorzy podręczników 
czy zeszytów ćwiczeń nie zawsze nadążają za nimi, bo po 
prostu nie ma na to miejsca ani czasu (w programie, 
w planach wydawnictwa, w jednym tomie książki). Na 
ironię zakrawa fakt, że to wszystko dzięki informatyce, 
dziedzinie nauki i przedmiotowi, który do szkół wkro-
czył mniej więcej dwadzieścia lat temu. W szkole zdolny-
mi i aktywnymi w przestrzeni cyfrowej uczniami nie 
zawsze ma się kto zająć (z reguły brak środków finanso-
wych na zajęcia pozalekcyjne), więc zajmuje się nimi 
„sieć”, czyli inni, jeszcze zdolniejsi młodzi ludzie, którzy 
dostarczają gotowych rozwiązań lub wskazują miejsca, 
gdzie można je znaleźć. Niestety, wpływa to znacznie na 
wyobcowanie ze struktur klasowych, zanika więź z ró-
wieśnikami – kosztem dodatkowych kompetencji cyfro-
wych jest brak kompetencji społecznych. Bez dostępu do 
sieci młody człowiek jest sfrustrowany, stresuje się, nie 
potrafi samodzielnie rozwiązać problemu lub wyjść z sy-
tuacji problemowej, wyciągać wniosków, samodzielnie 
interpretować czy też przewidywać.

Często możemy zaobserwować u młodych ludzi po-
wtarzającą się prawidłowość: posiadają dużą wiedzę, ale 
bardzo małe doświadczenie, które powoduje nieumiejęt-
ność dostosowania się do „życiowych” sytuacji i samo-
dzielnego, kreatywnego myślenia. Wiedza, której naby-
wa młody człowiek w szkole powinna być bowiem 
„z czymś” powiązana, najlepiej w sposób doświadczalny. 
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Jak wprowadzać wiedzę w życie?
Szkoła dostarcza uczniom wiedzy, która nie za-

wsze jest przydatna. Mózg ucznia staje się jakby jej 
magazynem, swoistą bazą danych, w której albo 
znajduje się poszukiwana informacja, albo jej tam 
nie ma (czyli tzw. stan zero-jedynkowy). 

Jak uczniowi pomóc korzystać z tej wiedzy? Na 
pewno ucząc go myśleć – czyli krytycznie oceniać 
pozyskane informacje, tzn. akceptować je jako wy-
starczające lub poszukiwać dalej, lepszych, skutecz-
niejszych i optymalnych rozwiązań. Tego szkoła go 
nie nauczy – to zależy od jego kreatywności. Żeby 
stymulować kreatywność, nie można dawać uczniom 
gotowych rozwiązań, ale trzeba nauczyć ich, jak szu-
kać, zadawać pytania, dyskutować i bronić swoich 
racji. Tu widzę olbrzymią rolę nauczyciela, nie tylko 
jako mentora, ale przede wszystkim przewodnika 
(również po cyfrowym świecie), który ucznia zachę-
ci, naprowadzi na odpowiedni tok myślenia i pokaże 
jeden z dostępnych „algorytmów rozwiązań”. Sam 
proces uczenia się to nie tylko dotarcie do odpo-
wiednich zasobów informacji, to również kształcenie 
umiejętności znajdowania połączeń pomiędzy ob-
szarami wiedzy prezentowanej na poszczególnych 
przedmiotach i budowania uniwersalnych koncepcji 
rozwiązań w oparciu o tę wiedzę.

Jaką rolę odgrywa edukacja informatyczna, która 
rozpoczyna się już na poziomie przedszkola i jest kon-
tynuowana na wszystkich następnych etapach eduka-
cji? Przede wszystkim powinna przeciwdziałać „wy-
kluczeniu cyfrowemu”. Mając na uwadze szeroko ro-
zumiane stosowanie nowoczesnych technologii w na-
uczaniu, należy zapoznać się z zakresem kompetencji 
cyfrowych, w które nauczyciel zajęć komputerowych 
lub informatyki powinien wyposażyć każdego ucznia 
– do tego powinny dojść jeszcze kompetencje kierun-
kowe nauczycieli poszczególnych przedmiotów na-
uczania, którzy znają aplikacje komputerowe służące 
wsparciu poszczególnych działań.

Wszyscy nauczyciele, chcąc posiadać kompetencje 
w zakresie stosowania i wykorzystywania technologii 
informacyjnych, powinni permanentnie doskonalić 
swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze. Szczegól-
nie powinni skupiać się na rozwiązywaniu konkret-
nych problemów, z którymi stykają się uczniowie i na-
uczyciele innych przedmiotów. Nauczyciel zajęć kom-
puterowych lub informatyki powinien być liderem 
stosowania nowoczesnych technologii, podpowiadać 
i opracowywać rozwiązania systemowe wspomagające 
pracę szkoły – a przez to i nauczycieli – pozyskiwać 
i udostępniać sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, instru-
ować inne osoby, jak można je wykorzystać, szkolić się 
i dzielić zdobytą wiedzą i doświadczeniem (z uczniami, 
innymi nauczycielami, dyrektorem).

Cyfrowy pomost
Zajęcia na poziomie klas I–III prowadzi odpo-

wiednio przygotowany nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej (oswaja dzieci z komputerem i Interne-
tem), a w klasach IV–VI jego obowiązki przejmuje 
nauczyciel informatyki. Edukacja na tym poziomie 
wymaga odpowiedniego doboru metod, form i do-
stępnych środków dydaktycznych oraz odpowied-
nich sposobów ich wykorzystania w procesie na-
uczania. Powinny to być metody aktywizujące 
uczniów do samodzielnego odkrywania otaczające-
go ich świata oraz pozwalające rozwijać twórcze 
myślenie. Już na tym poziomie edukacji powinno 
się dążyć do tego, by tak kształtować osobowość 
dziecka, aby mogło samodzielnie funkcjonować 
w realnym świecie.

Na poziomie gimnazjalnym powinno następować 
nieustanne wspieranie innych przedmiotów naucza-
nia przez działania informatyczne w postaci symula-
cji komputerowych zjawisk i reakcji, stosowania gier 
logicznych oraz realizowanych przez uczniów pro-
jektów edukacyjnych. Tu z pewnością pojawią się 
również sytuacje, w których znajdzie zastosowanie 
tablet, smartfon, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, 
kamera oraz skaner, elektroniczny mikroskop czy 
wizualizer do dokumentowania wywiadów i innych 
działań prowadzonych przez uczniów w ramach re-
alizowanych projektów edukacyjnych.

W liceum ogólnokształcącym i szkole zawodo-
wej powinno następować stałe wsparcie przedmio-
tów nauczania zajęciami informatycznymi. Zajęcia 
w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone 
w liceum ogólnokształcącym po zrealizowaniu za-
kresu podstawowego i to raczej dla niewielkiej gru-
py uczniów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
algorytmizację i programowanie oraz bazy danych 
pod kątem przygotowania do wyboru zawodu/
uczelni o profilu politechnicznym). W szkołach za-
wodowych może to być wsparcie poszczególnych 
zawodów dostępnymi aplikacjami, np. w zakresie 
biurowości, fryzjerstwa, wizażu, projektowania 
ogrodów i terenów zielonych, sporządzania rysun-
ków technicznych, projektów budowlanych, w tym 
kalkulacji kosztów omawianych przedsięwzięć oraz 
wielu innych dziedzinach.

Podsumowując, potrzebujemy dzisiaj współdzia-
łania w wielu dziedzinach, w różnych obszarach 
wiedzy, żeby jeszcze skuteczniej przekazywać 
uczniom nie tylko wiedzę (tej mają pod dostat-
kiem), ale przede wszystkim sposoby jej efektywne-
go wykorzystania. Edukację cyfrową trzeba chyba 
traktować jak pomost, swoisty „łącznik” między 
wieloma światami: światem młodzieży i światem 
dorosłych, wiedzy i umiejętności, szkoły i życia. 
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Pecha Kucha 
– a co to takiego?

Krzysztof Koroński, nauczyciel w Gimnazjum nr 20 im. młodych europejczyków, konsultant ds. 
informatyki i technologii informacyjnej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wieloletnia obecność technologii informacyjno-
komunikacyjnych w szkole zaowocowała już pewnymi 
standardami zastosowań. Dziś prawie na każdym 
spotkaniu (w szkole, w pracy) wykorzystywana jest 
prezentacja multimedialna. Niestety, nie wszyscy 
twórcy kolorowych slajdów stosują się do zasad, które 
mają pokaz uczynić zarówno atrakcyjnym, jak 
i efektywnym dla odbiorcy. Widać to szczególnie teraz, 
gdy gimnazjaliści publikują w Internecie prezentacje 
swoich projektów edukacyjnych.

Pecha Kucha (jap., wym.: „Pe-cza-kcza”) to wy-
myślony w 2003 roku przez Astrid Klein i Marka 
Dythama schemat pokazu multimedialnego, który 
zawiera dokładnie 20 slajdów, a każdy z nich wy-
świetlany jest na ekranie przez 20 sekund. Ten 
trwający 6 minut i 40 sekund spektakl początko-
wo służył do przedstawiania zagadnień z dziedzin 
kreatywnych, takich jak moda, grafika czy archi-
tektura, szybko jednak został rozpowszechniony 
jako rodzaj dynamicznej i zwięzłej prezentacji do-
wolnego tematu. Dziś już w ponad 300 miastach 
na całym świecie organizowane są tzw. Pecha Ku-
cha Nights, gdzie każdy może zmierzyć się z suro-
wymi regułami pokazu i jednocześnie przekazać 
widzom swoje, często, bardzo oryginalne zainte-
resowania i pasje.

Tworzenie prezentacji multimedialnej jest sztuką ko-
rzystającą w pełni z twórczej wolności, ale dla każdego 
artysty ważny jest dobry warsztat i znajomość rzemiosła, 
by swobodnie urzeczywistniać swoje pomysły. Oto kilka 
zasad, których przestrzeganie przysłuży się do podnie-
sienia jakości przygotowanego pokazu slajdów: 
1. Kolorystyka i tło powinny być jednorodne w całej 

prezentacji i tak dobrane, by nie dominowały nad 
prezentowanymi treściami.

2. Czcionka powinna być czytelna (bezszeryfowa – 
bez elementów dekoracyjnych), ujednolicona 
i w rozmiarze min. 24 pkt.

3. Każdy slajd powinien mieć swój tytuł tworzący 
kontekst dla publikowanej treści.

4. Informacje tekstowe powinny zmieścić się 
w ośmiu liniach i powinny być tworzone z haseł, 
a nie z rozbudowanych akapitów.

5. Pojemność informacyjna ekranu powinna być tak 
dobrana, aby w kilkanaście sekund widzowie mogli 
uzyskać wstępną orientację co do jego zawartości.

6. Animacje i dźwięki powinny mieć swoje uzasad-
nienie w przekazywaniu treści, inaczej jedynie 
rozpraszają uwagę.

7. Wykorzystane źródła informacji powinny być po-
dane zgodnie z normą, a jeżeli jest to adres strony 
internetowej, to potrzebny jest krótki opis.
Oczywiście, najważniejszym elementem prezen-

tacji multimedialnej jest sam prelegent, który: po-
winien patrzeć na widzów i do nich mówić; nie mo-
że czytać z kartki, ani nawet z ekranu; powinien 
zachowywać się dynamicznie i nie może siadać; 
swoim entuzjazmem i humorem powinien przeko-
nać widownię do zgłębienia tematu.

O prawdziwym sukcesie spotkania będziemy mogli 
powiedzieć wtedy, gdy przyniesie ono satysfakcję pro-
wadzącemu, nie znudzi widzów i nauczy ich czegoś 
nowego. Właśnie te idee przyświecały twórcom Pecha 
Kuchy, którzy postanowili jasno określić reguły pokazu 
i zastosować je do prezentacji swoich projektów.

Czy Pecha Kucha zadomowi się w  polskiej 
szkole? Na pewno warto spróbować, bo jest to 
sposób na pozbycie się rozwlekłych, przegadanych 
prezentacji i zmuszający do precyzyjnej, przemy-
ślanej wypowiedzi. Myślę tu nie tylko o zastoso-
waniu w prezentacjach projektów edukacyjnych. 
Samo zorganizowanie w szkole spotkania w stylu 
Pecha Kucha Night może być tematem projektu, 
posłużyć integracji lokalnego środowiska oraz 
wypromować ciekawych ludzi z pasją. Zachęcam 
serdecznie do zmierzenia się z rygorami tej wyra-
finowanej prezentacji, a  inspiracji do działania 
możemy szukać w Internecie (między innymi na 
stronach: http://pecha-kucha.org czy http://www.
pechakuchawarsaw.pl).
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Dotychczasowa formuła doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, polegająca na ich udziale w różnego 
rodzaju kursach i szkoleniach, mających najczęściej 
na celu uzupełnienie posiadanej wiedzy, rzadziej zaś 
– doskonalenie umiejętności, powoli wyczerpuje się. 
Takie doskonalenie z reguły nie służy zaspokajaniu 
potrzeb rozwojowych szkół i rzeczywistych potrzeb 
rozwojowych nauczycieli. Co prawda nauczyciele, 
dzięki uczestnictwu w szkoleniach, doskonalą swój 
warsztat pracy, lecz brak wsparcia i oceny efektyw-
ności podejmowanych przez nich działań edukacyj-
nych, będących rezultatem odbytego szkolenia, 
znacznie ogranicza możliwość wdrożenia przez nich 
w szkole/placówce oczekiwanej zmiany. Odpowie-
dzią na tego rodzaju sytuacje są opracowane 
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie dwa 
projekty: „System doskonalenia nauczycieli oparty 
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 
szkół” i „Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół 
poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu do-
skonalenia nauczycieli”, finansowane przez Unię Eu-
ropejską ze środków EFS.

Głównym celem tych projektów jest budowa 
kompleksowego systemu wspomagania pracy szkół 
i przedszkoli, a do najważniejszych założeń obu pro-
jektów należy: 
•	 zdefiniowanie	na	nowo	zadań	już	istniejących	in-

stytucji zajmujących się doskonaleniem i wspiera-
niem nauczycieli, poprzez wprowadzenie długo-
falowych form pomocy szkole, obejmujących cały 
proces wspomagania (diagnozę potrzeb szkoły, 
pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towa-
rzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, ewalu-
ację i ocenę efektów); 

•	 przygotowanie	placówek	prowadzących	doskona-
lenie nauczycieli do systematycznej pomocy szko-
łom we wdrażaniu polityki edukacyjnej państwa 
oraz do budowy sieci współpracy i samokształce-
nia dla nauczycieli i dyrektorów szkół;

•	 budowa	mechanizmów	poprawiających	współpra-
cę placówek doskonalenia nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek peda-
gogicznych ze szkołami;

mirosław Krężel, nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji w ZCDN-ie

Ku nowej jakości edukacji

•	 dostosowanie	oferty	placówek	prowadzących	do-
skonalenie do zdiagnozowanych potrzeb konkret-
nych szkół.
Nowa koncepcja doskonalenia jest zgodna z reali-

zowanymi przez ZCDN w latach 2008–2010 projek-
tami: „Planowanie i realizacja doskonalenia nauczy-
cieli na terenie gminy Banie” oraz „Rozpoznawanie 
potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji 
nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice”. 
Pomysłodawcą i kierownikiem obu projektów był au-
tor niniejszego opracowania. Zebrane w trakcie ich 
realizacji doświadczenia stanowią podstawę propo-
nowanego w artykule systemu doskonalenia, zgodne-
go z nową koncepcją MEN-u wspomagania pracy 
szkół i placówek. Projektowany proces doskonalenia, 
którego efektem winno być opracowanie i wdrożenie 
systemu doskonalenia, składałby się z 5 etapów:
1. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych szkoły/pla-

cówki oraz osób biorących udział w procesie 
edukacyjnym.
Zakłada się, że potrzeby rozwojowe szkoły/pla-

cówki i  wynikające z  nich potrzeby rozwojowe 
(w tym także w zakresie doskonalenia zawodowego) 
nauczycieli, innych pracowników szkoły, a być może 
również rodziców, zostaną określone na podstawie 
szeroko rozumianej diagnozy funkcjonowania szko-
ły/placówki. Istotnym zagrożeniem, mogącym poja-
wić się na tym etapie, jest dotychczasowa praktyka 
ustalania w szkole/placówce tego rodzaju potrzeb na 
podstawie ankiet kierowanych do nauczycieli, w któ-
rych dokonują oni wyboru tematyki oczekiwanych 
szkoleń własnych i rad pedagogicznych. Cele tego 
etapu są natomiast odmienne. Punktem wyjścia po-
winno być gromadzenie szeregu pogłębionych infor-
macji, które zostaną wykorzystane w drugim etapie 
omawianego procesu do określenia zarówno moc-
nych, jak i słabych stron funkcjonowania szkoły/pla-
cówki. A zatem problemów, z którymi nie radzą so-
bie nauczyciele, inni pracownicy szkoły, czy rodzice, 
jak i „silnych fundamentów” (mogą być nimi np. 
sport, ekologia, turystyka, twórczość artystyczna, 
itp.), na których można by budować projektowany 
w szkole/placówce proces edukacyjny. W tym celu 
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dotyczące sytuacji społecznej w szkole/placówce, re-
alizacji i efektów procesu kształcenia, wychowania, 
profilaktyki i opieki. Źródłem takich danych są pro-
wadzone w szkole diagnozy, ewaluacja wewnętrzna, 
analizy wyników sprawdzianu/egzaminu, raporty 
z ewaluacji zewnętrznej. W tym dopiero kontekście 
mogą pojawić się również deklaracje nauczycieli od-
nośnie oczekiwanych przez nich szkoleń. Przy czym 
wskazane by było, aby potrzeby rozwojowe szkoły/
placówki były określane także w oparciu o źródła ze-
wnętrzne: organ prowadzący, organ nadzoru, instytu-
cje współpracujące ze szkołą (policja, opieka społecz-
na, poradnie, organizacje pozarządowe itd.). Poleca-
nym sposobem prowadzenia badań mających dopro-
wadzić do zgromadzenia takich danych są nie tylko 
obserwacje, rozmowy, wywiady, ankiety i analiza 
dokumentów, lecz szczególnie przydatne w  tym 
względzie metody jakościowe, w tym zwłaszcza po-
głębiony wywiad grupowy zogniskowany (fokusowy).
2. Planowanie procesu wsparcia szkoły/placówki 

w zakresie projektowanej zmiany edukacyjnej.
Etap ten powinien rozpocząć się od wspomnianej 

wcześniej identyfikacji mocnych i słabych stron szkoły/
placówki i wypracowania w oparciu o nie np. 3-letniego 
planu rozwoju szkoły/placówki, którego istotną część 
stanowić będzie plan doskonalenia nauczycieli. Plan ten 
powinien mieć charakter systemowy, a zatem uwzględ-
niać zarówno szkolenia wewnątrzszkolne, prowadzone 
w ramach WDN-u, udział nauczycieli w zewnętrznych 
kursach i studiach podyplomowych podnoszących kwa-
lifikacje, jak i różnego rodzaju formy doskonalenia reali-
zowane w ramach projektowanych przez MEN zespołów 
(grup) szkół i placówek, czy też tzw. sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli, wykorzystujących możli-
wość pracy na platformie informatycznej. Przy czym 
projektowany system doskonalenia winien, z jednej stro-
ny, służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych w konkret-
nej szkole/placówce problemów (roczny plan wspomaga-
nia), z drugiej zaś, umożliwiać prowadzenie różnych 
form doskonalenia na poziomie gminy czy powiatu. 
Taki system szkoleń – jak dowodzą zebrane przez nas 
doświadczenia w trakcie realizacji projektów doskonale-
niowych w gminach Banie, Kozielice i Przelewice – jest 
efektywniejszy pod względem merytorycznym i ekono-
micznym. Stwarza również większe możliwości realiza-
cji zarówno polityki oświatowej państwa i wojewódzkich 
priorytetów oświatowych, jak i zaspokajaniu potrzeb 
środowiska lokalnego. 

3. Wdrażanie systemowego doskonalenia osób 
uczestniczących w realizowanym w szkole/placów-
ce procesie edukacyjnym.

Organizując proces doskonalenia, należy wyko-
rzystać potencjał różnych instytucji, które mogą 

wesprzeć projektowaną w szkole/placówce zmianę 
edukacyjną. Ważną kwestią jest także pobudzenie 
aktywności i motywowanie potencjalnych uczestni-
ków doskonalenia do uczestnictwa w szkoleniach. 
Przy czym organizacja planowanego doskonalenia 
nauczycieli, realizowanego zarówno jako doskonale-
nie wewnętrzne, jak i zewnętrzne (studia podyplo-
mowe, kursy), powinna stanowić urzeczywistnienie 
szerszej koncepcji rozwoju zawodowego nauczycieli, 
uwzględniającej wyzwania przyszłości, jak i genero-
wanej potrzebami szkół i placówek. Doskonalenie to 
powinno wynikać z kilkuletniej perspektywy roz-
woju szkół i placówek oraz z perspektywy rocznej, 
służąc bieżącej poprawie efektywności ich pracy. 
Należy przy tym zadbać o adekwatne do przyjętych 
celów doskonalenia formy realizacji wsparcia, w tym 
szkoleń. Jest nim w szczególności outsourcing. 

Outsourcing oznacza korzystanie z zasobów part-
nera zewnętrznego, który wykonuje określone zada-
nia (np. szkoły) w zakresie, w jakim się specjalizuje. 
Takie rozwiązanie może być przyjęte przez dyrektora 
szkoły/placówki w organizowaniu doskonalenia na-
uczycieli. Wówczas, wspólnie z instytucją zajmującą 
się doskonaleniem, ustalany jest program szkoleń na-
uczycieli, zakres zadań i sposób realizacji. Podstawą 
uzyskania wymiernych korzyści z outsourcingu jest 
głównie jego długofalowość (np. 2–3 letni kontrakt) 
oraz posiadanie przez realizatorów szkoleń szerokich 
możliwości i kompetencji. Korzyścią dla dyrektora 
szkoły/placówki jest również zapewnienie przez jed-
nego profesjonalnego wykonawcę spójności programu 
doskonalenia nauczycieli (i  innych pracowników 
szkoły oraz rodziców) i wieloaspektowe realizowanie 
celów i zadań w tym zakresie. Korzyścią dla nauczy-
cieli jest natomiast ułatwiony dostęp i uczestnictwo 
w długofalowym cyklu własnego rozwoju zawodowe-
go oraz fakt, że odbywa się ono przy udziale kolegów/
koleżanek i w realiach konkretnej szkoły/placówki. 

Inną formą doskonalenia w szkole może być co-
aching. Pod tym pojęciem kryje się nazwa jednego 
z aktywniejszych narzędzi rozwoju zawodowego 
pracowników (nauczycieli). Polega ono na relacji 
dwóch osób, z których jedna udziela pomocy drugiej 
w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu wiedzy, 
przydatnych w konkretnej pracy. Podstawowa różni-
ca między coachingiem a treningiem polega na tym, 
że coaching jest relacją indywidualną, długofalową 
i mocno powiązaną z aktualnymi realiami zawodo-
wymi pracownika. Coach „towarzyszy” pracowniko-
wi w jego doskonaleniu się poprzez systematyczne 
konsultacje, a nawet symulacje różnych rozwiązań 
zadań czy problemów. Coachem może być osoba 
z zewnątrz, ale też doświadczony nauczyciel lub dy-
rektor przygotowany wcześniej do tej roli. 
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Jeszcze inną formą doskonalenia się nauczycieli są 
konsultacje koleżeńskie. Jedną z przyczyn niepowo-
dzeń w pracy jest bowiem rutyna, rozumiana jako 
utrwalone nawyki w wykonywaniu czynności zawo-
dowych albo powielanie własnych błędów. Jeżeli szko-
ła gotowa jest przyjąć w doskonaleniu swojej pracy 
filozofię funkcjonowania jako organizacji uczącej się, 
wtedy w swoim rozwoju powinna wykorzystywać do-
świadczenia własne nauczycieli. Takim narzędziem 
nakierowanym na rozwój zawodowy – obok wcze-
śniej opisanego coachingu – są właśnie konsultacje 
koleżeńskie. Polegają one na zaproszeniu kolegów/
koleżanek do wzajemnego obserwowania swoich zajęć 
oraz późniejszej – w nawiązaniu do wniosków z ob-
serwacji – rozmowie na temat realizowanych przez 
siebie działań edukacyjnych. Pozwala to nauczycielom 
nabrać dystansu do własnej praktyki, by poprzez au-
torefleksję doskonalić swoje umiejętności. Metoda ta, 
systematycznie stosowana w szkole, może służyć pod-
niesieniu profesjonalizmu nauczycieli, a w konse-
kwencji – podnoszeniu jakości realizowanych przez 
nich działań dydaktycznych i wychowawczych (B. 
Jankowski, Organizowanie doskonalenia w szkole).
4. Udzielanie szkole/placówce wsparcia w zakresie 

wdrażanej zmiany edukacyjnej.
Etap ten nie występuje wcale lub występuje bar-

dzo rzadko w dotychczasowym modelu doskonale-
nia. Jest też – co może być zaskoczeniem – trud-
niejszy w realizacji niż etap poprzedni. Wiąże się 
bowiem z koniecznością przełamywania stereoty-
pów, w których ukończenie szkolenia jest ostatnim 
krokiem podjętego wysiłku doskonaleniowego. 
W  projektowanym systemie zdobyta w  trakcie 
szkolenia wiedza i umiejętności są jedynie punk-
tem wyjścia wdrażanej przez nauczyciela (innego 
pracownika szkoły, rodzica) zmiany. Szczególnie 
istotne jest, aby wprowadzające ową zmianę osoby 
mogły liczyć na kompleksowe wsparcie (np. po-
przez możliwość udziału w grupowych i indywi-
dualnych konsultacjach, obserwacje pokazowych 
zajęć itp.), zwłaszcza w przypadku napotkania na 
trudności we wdrażaniu wypracowanego w trakcie 
szkolenia projektu zmiany. Tego rodzaju wsparcie 
powinno być udzielane w  pierwszej kolejności 
przez edukatorów czy trenerów realizowanego do-
skonalenia, lecz nie może się ograniczać do insty-
tucji lub osób prowadzących szkolenia. Ważne jest 
też zaangażowanie dyrektora szkoły/placówki 
w proces wprowadzania zmiany. Dyrektor powi-
nien udzielać wsparcia nauczycielom realizującym 
przedsięwzięcia edukacyjne, np. poprzez odpo-
wiednią organizację pracy zespołów nauczyciel-
skich, współpracę z  instytucjami zewnętrznymi 
itp. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia zakłada-

nych celów jest też monitorowanie realizowanych 
działań edukacyjnych, zarówno przez dyrektora 
szkoły/placówki, jak i  wspomnianego wcześniej 
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.
5. Ewaluacja wdrażanej zmiany edukacyjnej.

Etap ten to nie opis (inwentaryzacja) podjętych 
działań, lecz ocena efektywności, czyli stopnia realiza-
cji założonych celów oraz zgodności prowadzonych 
działań z założeniami projektowanej zmiany. Tego ro-
dzaju ewaluacja powinna dotyczyć w takim samym 
stopniu badania efektywności całego systemu oraz po-
szczególnych jego elementów, czyli badania zapotrze-
bowania na zmianę (w tym doskonalenie), planowania 
doskonalenia i jego realizacji, udzielania wsparcia i ba-
dania skuteczności prowadzonych działań edukacyj-
nych (metaewaluacja). W realizacji poszczególnych 
zadań systemu wspomagania szkół i placówek istotną 
rolę będzie odgrywać wspominany już wcześniej 
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – oso-
ba spoza szkoły/placówki (np. pracownik placówki do-
skonalenia) odpowiedzialna za realizację całego proce-
su doskonalenia, w tym także wdrożenie rocznego 
planu wspomagania szkoły/placówki. Do najważniej-
szych zadań SORE należeć będzie: 
•	 wsparcie	dyrektora	i nauczycieli	(a także	innych	

pracowników szkoły/placówki i rodziców) w roz-
poznaniu potrzeb rozwojowych i wynikających 
z nich potrzeb doskonalenia;

•	 współudział	w planowaniu	procesu	wsparcia	szko-
ły/placówki (w tym doskonalenia) w zakresie pro-
jektowanej zmiany edukacyjnej, poprzez projekto-
wanie działań służących rozwiązaniu zdiagnozo-
wanych problemów (roczny plan wspomagania);

•	 utrzymywanie	 stałego	kontaktu	z dyrektorem	
i  nauczycielami (oraz innymi pracownikami 
szkoły/placówki i rodzicami), a także z przedsta-
wicielami instytucji i organizacji współpracują-
cych ze szkołą/placówką poprzez spotkania, kon-
sultacje indywidualne i grupowe itp., w trakcie 
realizowanego wsparcia (w tym doskonalenia) 
oraz wdrażania nowych rozwiązań do codziennej 
praktyki szkoły/placówki;

•	 ewaluacja	procesu	wsparcia	szkoły/placówki,	spo-
rządzanie raportu, wspólne z nauczycielami (i in-
nymi pracownikami szkoły oraz rodzicami) opra-
cowywanie wniosków i rekomendacji (Nowy sys-
tem wspomagania szkoły, ORE, Warszawa 2012).
Prezentowany w artykule system wspomagania 

pracy szkół i placówek oświatowych stanowi rozwi-
nięcie i pogłębienie koncepcji MEN-u w tym zakre-
sie. Koncepcji, która winna być uszczegółowiona 
i doprecyzowana, np. poprzez określenie systemowe-
go charakteru projektowanego wspomagania szkół 
i placówek na wszystkich pięciu etapach.
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Tożsamość – definicja
Pojęcie tożsamości jest pokrewne jaźni, pod-

miotowi, różnie pojmowanemu „Ja” i  stanowi 
przedmiot zainteresowania nauk humanistycznych, 
w szczególności psychologii, socjologii, filozofii, 
a także nauk o literaturze i języku. Samo określe-
nie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim 
(identity), mówi nam wiele o podstawowym zna-
czeniu słowa „tożsamość”, wskazującym na bycie 
tym samym, zarówno w rozciągłości czasowej, jak 
w sensie substancjalnym. Kiedy patrzymy wstecz 
na własne życie, okazuje się, że jesteśmy tą samą 
osobą, w tym samym ciele, odrębną od innych, po-
siadającą takie, a nie inne dane biograficzne, okre-
śloną przez pewne życiowe wybory i konieczności. 
Tożsamość to bycie sobą, jednak zagadnienia zwią-
zane z tym, dlaczego jestem sobą, a nie kimś in-
nym, i czemu w ogóle służy kreślenie ram tożsamo-
ści, nie należą do oczywistych i są przedmiotem 
licznych rozpraw oraz badań naukowych.

Ukształtowane w połowie XX wieku, pojęcie 
tożsamości wywodzi się z prac psychoanalityka 
Erika Eriksona (ur. 1902, zm. 1994), który w książ-
ce Dzieciństwo i społeczeństwo (1950) opisał fazę 
formowania się poczucia tożsamości, jako jeden 
z etapów rozwoju człowieka w ciągu życia. Erikson 
w  rozwoju tym w yróżnia osiem momentów 
o  szczególnym znaczeniu dla jednostki, które 
określa kryzysami. Każdy kryzys, przypadający na 
odpowiedni etap rozwoju, jest koniecznością roz-
wiązania konfliktu pomiędzy dwiema sprzeczny-
mi tendencjami, z którego wyjść można zwycięsko, 
pozyskując pewną wartość, lub odnieść swoistą 
porażkę, co będzie negatywnie rzutowało na dal-
szy rozwój i rozwiązywanie kolejnych konfliktów. 
Kryzys przypadający na okres adolescencji, doj-
rzewania wiąże się z koniecznością ustanowienia 
własnej tożsamości, czego opozycję stanowi roz-
proszenie ról. Jest to etap, na którym jednostka ma 
za sobą dzieciństwo i powoli zarysowuje się wizja 

joanna Bierejszyk, doktorantka na Wydziale filologicznym Us, studentka psychologii Us
jerzy madejski, profesor Us, literaturoznawca

Tożsamość
encyklopedia maturzysty

jej dorosłości – musi więc dokonać identyfikacji 
z pewnymi wartościami i grupami społecznymi, 
odpowiadając sobie na pytania: kim jest, gdzie 
przynależy, jaką rolę odgrywać chce w społeczeń-
stwie. Jak pisze Erikson (1959): „(…) wyłaniająca 
się tożsamość ego łączy stadia wczesnego dzieciń-
stwa – gdy wyobrażenia na temat własnego ciała 
i na temat rodziców miały swe specyficzne znacze-
nie – i stadia późniejsze – gdy różne role społeczne 
stają się dostępne i coraz bardziej nieuniknione”. 
Adolescencja jest więc czasem poszukiwań odpo-
wiedniego dla siebie miejsca w społeczeństwie – 
miejsca, w którym osoba czułaby się dobrze taka, 
jaka jest w konsekwencji wcześniejszych faz rozwo-
ju i które wiązałoby się z preferowaną wizją wła-
snej przyszłości, zgodnej z obrazem „Ja”, do które-
go jednostka dąży. W wyniku tego, młody czło-
wiek, zanim zbliży się do progu dorosłości, wypró-
bowuje siebie w  różnych rolach, dołączając do 
różnorodnych grup rówieśniczych i  subkultur, 
angażując się w działania stowarzyszeń, poszuku-
jąc w sobie talentów, a w społeczeństwie – idei, 
wartości i działań, z którymi mógłby się identyfi-
kować. Może to stanowić pierwszy krok na drodze 
do wytyczenia jego przyszłej kariery zawodowej; 
póki jednak konflikt tożsamości i rozproszenia ról 
nie zostanie rozwiązany, adolescent krąży pomię-
dzy biegunami konformizmu i indywidualności.

Erikson podkreśla przełomową rolę kryzysu wie-
ku dojrzewania, stwierdzając, że: „(…) w społecznej 
dżungli ludzkiej egzystencji nie ma poczucia istnie-
nia bez poczucia tożsamości ego”. Uzyskiwanie tego 
poczucia, opierające się na doświadczeniach dzieciń-
stwa, jest niezbędne dla wewnętrznej integralności, 
warunkuje dalsze życie i jest względnie trwałe.

Nie można odmówić słuszności koncepcji ame-
rykańskiego psychoanalityka, jednak nie wydaje 
się ona wystarczająca w odniesieniu do współcze-
sności, odpowiada jej jedynie powierzchownie. 
Obecnie nie traktuje się bowiem kształtowania 
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tożsamości jako zjawiska ściśle związanego 
z  okresem dojrzewania (którego ramy również 
stały się rozmyte). Konieczność ponownego przyj-
rzenia się i przedefiniowania pojęcia tożsamości 
wynika ze zmian, jakie wciąż dokonują się w rela-
cjach społecznych i tym samym stanowią przed-
miot ref leksji socjologów. 

Jednym z nich jest Zygmunt Bauman (ur. 1925), 
który swoją koncepcję tożsamości wiąże z płynną 
nowoczesnością, w której „Ja” jest równie płynne, 
elastyczne, rozproszone, podatne na zmiany. Tak 
pojęta jaźń różni się od tożsamości człowieka nowo-
czesnego, która była wynikiem konsekwentnie za-
planowanego i wytrwale realizowanego projektu, 
mającego niezawodnie ugruntować poczucie bez-
pieczeństwa jednostki. „Ja” ponowoczesne jest wy-
nikiem ciągle podejmowanych wyborów. Zdaniem 
Baumana, współczesny człowiek żyje w  świecie, 
w którym „(…) tożsamości unoszą się w powietrzu 
– niektóre można sobie wybrać, inne zaś są roz-
dmuchane i wypromowane przez otoczenie” (2004). 
Jednostka pozostaje w ciągłym ruchu, dostosowując 
się bardziej lub mniej aktywnie do wymogów oto-
czenia. Charakterystyczne dla niej jest to, że unika 
zobowiązań, troszcząc się, by stale mieć przed sobą 
wachlarz różnych możliwości, alternatyw, na które, 
w razie czego, mogłaby się zdecydować. Na przykład 
w  relacjach intymnych, człowiek reprezentujący 
płynną nowoczesność nie będzie dążył do pełnego 
zaangażowania i poczucia przynależności, bo cho-
ciaż, z jednej strony, odczuwa potrzebę związków, 
które dadzą mu poczucie bezpieczeństwa, z drugiej 
– pragnie zostawić sobie otwartą furtkę na nowe, 
inne doświadczania. Prowadzi to do pewnego ro-
dzaju paradoksu, który według Baumana znamio-
nuje współczesne myślenie o relacjach: „Jeśli więc 
chcesz nawiązać kontakt, trzymaj się z dala, a jeśli 
pragniesz spełnienia z wzajemnością, nie angażuj 
się i nie wymagaj zaangażowania. Zachowaj wszyst-
kie możliwości przez cały czas (to i kolejne podkre-
ślenia w cytatach moje – J.B.)” (2004). Co się z tym 
wiąże, wszelkie stosunki międzyludzkie ulegają 
spłyceniu, a ich jakość ustępuje miejsca ilości: „(…) 
zastępujemy w ten sposób niewielką liczbę pogłę-
bionych relacji masą tanich i płytkich kontaktów” 
(2004). Przejawem tej tendencji jest sposób funkcjo-
nowania człowieka w wirtualnej przestrzeni Inter-
netu, gdzie jednocześnie pozostajemy w kontakcie 
z innymi i unikamy „kłopotów, które mógłby nam 
sprawić faktyczny kontakt” (2004). 

Tożsamość ponowoczesna związana jest jednak 
z szerszym zakresem zjawisk. Podobnie jak w przy-
padku relacji interpersonalnych, na innych płaszczy-
znach życia jednostka również unika identyfikacji, 
przynależności, zdefiniowania, zaangażowania. 

W książce zatytułowanej Ponowoczesność jako źró-
dło cierpień, Bauman pisze o strategii człowieka po-
nowoczesnego, iż polega ona na tym, by „(…) nie 
przywiązywać się do żadnego miejsca, jakkolwiek by 
się w nim przyjemnie żyło; każde miejsce traktować 
jako teren chwilowego postoju. Nie uzależniać losów 
życia od wykonywania jednego zawodu. Nie zaprzy-
sięgać dozgonnej wierności nikomu i żadnej spra-
wie” (1997). Niechęć do trwałej identyfikacji z czym-
kolwiek w istocie oznacza to, żeby „każda przybrana 
tożsamość była szatą, a nie skórą” (1997).

Zygmunt Bauman nie uważa jednak, by twierdze-
nie o całkowitym zastąpieniu tożsamości nowocze-
snej przez ponowoczesną było uzasadnione. Przeja-
wy obu modeli jaźni współwystępują obecnie, na 
rozmaite sposoby przejawiając się w poszczególnych 
grupach i jednostkach w niejednolitej przestrzeni 
społecznej. Zaznaczyć też trzeba, że tożsamość po-
nowoczesna, jaką zarysowuje socjolog, nie stanowi 
obrazu jednoznacznie negatywnego. Bauman, 
oprócz zagrożeń, dostrzega również jej dobre strony, 
jako że tożsamość ponowoczesna otwarta jest na 
wieloznaczność, różnorodność i ambiwalencję, zna-
mionujące współczesną rzeczywistość.  

Socjolog Anthony Giddens (ur. 1938) w prze-
mianach tożsamości dostrzega możliwość lepszego 
przystosowania się jednostek do zmieniającego się 
życia społecznego, w którym człowiek wystawiony 
jest na nieustanne ryzyko i wciąż musi wydobywać 
z siebie pokłady zaufania. Z drugiej strony to, jak 
jednostka konstruuje swoją tożsamość, również 
ma wpływ na kształt społecznych oddziaływań – 
nie tylko w skali lokalnej, bezpośrednio dotyczącej 
danej osoby, lecz także globalnej. Według Gidden-
sa, tym, co odróżnia współcześnie konstruowany 
świat jednostki i społeczeństwa od ich form trady-
cyjnych, jest refleksyjność. Tożsamość opierająca 
się na ref leksyjności jest aktywna, zdolna do po-
dejmowania decyzji wraz z ich konsekwencjami, 
zdolna do modyfikacji własnej struktury. Jak 
stwierdza socjolog: „Tożsamość jednostki nie jest 
bezwolną, zdeterminowaną przez czynniki ze-
wnętrzne rzeczą” (1991). Chcąc ukazać dynamikę 
refleksyjnej tożsamości, w swojej książce Nowocze-
sność i tożsamość (1991) sięga między innymi po 
przykład, jakim są rozwody. Giddens, w ślad za 
badaczkami zjawiska, stawia tezę, że rozwód nie 
musi mieć, pomimo wiążącego się z nim cierpienia 
i poczucia straty, destrukcyjnego wpływu na oso-
bową tożsamość. Chociaż jest on zakończeniem 
pewnej fazy, w której tożsamość była ustanowiona 
i w pewien sposób współdzielona z partnerem, nie 
oznacza to, że w miejsce utraconej tożsamości jed-
nostka nie może wypracować nowego poczucia 
„Ja”. Co więcej, nowa tożsamość, wypracowana po 
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bogatsza i  dojrzalsza. Podobne szanse stwarza 
przetworzenie dawnego modelu rodziny, uwzględ-
niające partnerów z ponownie zawieranych mał-
żeństw – po tym, jak dokonana zostanie praca ża-
łoby, umożliwiająca pogodzenie się z bolesną utra-
tą dawnego życia. Dzieci z pierwszego związku 
zyskują w swoim otoczeniu nowe osoby dorosłe, 
z którymi mogą od razu wejść w czystą relację, 
niewymuszoną zobowiązaniami wynikającymi 
z więzów krwi. Jest to jednak jedynie możliwość, 
która może być wykorzystana w procesie refleksyj-
nego konstruowania tożsamości – ta przemiana 
nie zachodzi automatycznie, wymaga czynnego 
udziału i zaangażowania jednostki. Osobie biernie 
poddającej się biegowi zdarzeń zagraża dezintegra-
cja, z której wydobyć się może przede wszystkim 
dzięki ref leksyjnemu zrewidowaniu „Ja”, na zasa-
dzie swoistej autoterapii (bez osobistego zaangażo-
wania zdanie się na pomoc ekspertów może się 
okazać zupełnie bezowocne). 

Należy podkreślić, że Giddens nowoczesnej toż-
samości przypisuje znaczenie swoiście przystoso-
wawcze, jednak zdaje sobie sprawę z trudności towa-
rzyszących modyfikowaniu własnego „Ja”. Jak czyta-
my w Nowoczesności i tożsamości, „(…) rezygnacja 
z konkretnej tożsamości może dostarczać konkret-
nych korzyści psychicznych, ale jest też z pewnością 
ciężarem. Jednostka jest zmuszona sama tworzyć 
i przebudowywać swoją tożsamość ze względu na 
zmienne doświadczania życia codziennego i skłon-
ność nowoczesnych instytucji do fragmentacji tożsa-
mości jednostki” (1991). Tak więc osoba, konstruując 
projekt „Ja”, musi przezwyciężać liczne dylematy, 
między innymi dokonując wyboru pomiędzy auto-
rytetami a niepewnością, bezsilnością i kontrolą. Po-
nadto konieczność tę komplikują charakterystyczne 
dla nowoczesności warunki społeczne, utrudniające 
jednostce poszukiwanie odpowiedzi na kwestie eg-
zystencjalne. Socjolog podsumowuje to stwierdze-
niem, iż „(…) refleksyjne dążenia jednostki do reali-
zacji jej projektu tożsamościowego rozgrywają się 
w fachowym pod względem technicznym, ale moral-
nie wyjałowionym środowisku społecznym. Nad 
najstaranniejszymi planami życiowymi, przerastając 
każdy z wyżej wymienionych dylematów, zawisła 
groźba braku sensu własnego życia”.

Pojęcie tożsamości z biegiem czasu ulega zmia-
nom, podobnie jak – zdaniem socjologów – sama 
tożsamość. Erikson akcentował znaczenie poczucia 
tożsamości dla ludzkiej kondycji psychicznej, zakła-
dając, że spójny obraz „Ja” wykształca się w nas 
w kryzysowym momencie, jakim jest okres dojrze-
wania. Decyduje on o  tożsamości, podobnie jak 
wczesne dzieciństwo na resztę życia warunkuje pod-

stawową ufność. Modyfikacje tych sposobów funk-
cjonowania przychodzą jednostce z wielkim trudem, 
a często najlepsze, co może zrobić człowiek, to pogo-
dzić się z własnymi niedyspozycjami. Zupełnie ina-
czej tożsamość postrzegają socjologowie Bauman 
i Giddens. Według pierwszego z nich, obecnie jaźnie 
nosimy na sobie jak szatę, którą można wymienić na 
inną – nie jak skórę, która nieodwołalnie do nas 
przylega. Angielski socjolog uważa natomiast, że 
przemiany tożsamości można dokonać dzięki naszej 
zdolności do refleksyjnego działania. W ujęciu tym, 
poczucie „Ja” jest negocjowane, co niesie za sobą za-
równo szansę na ukształtowanie tożsamości bardziej 
autentycznej, jak i ryzyko popadnięcia w pustkę.  

Joanna Bierejszyk

Tożsamość – interpretacja
***
Dawno temu człowiek budował swoją tożsamość.
Teraz jej szuka. Szukam i ja – od czasu do czasu
znajduję coś, co mogłoby nią być.

To coś patrzy (na mnie?) lustrzanymi oczami:
zawsze to samo przerażenie, ta sama nadzieja,

że prawda jest między nami. 

Tadeusz Dąbrowski to jeden z najbardziej cenionych 
poetów młodego pokolenia, reprezentatywny dla 
„roczników siedemdziesiątych” (ur. w 1979 r.). Tomik, 
Czarny kwadrat, opublikowany w prestiżowym wy-
dawnictwie a5 (Kraków 2009), z którego pochodzi ana-
lizowany i przytoczony wyżej wiersz, ma już tłumacze-
nia m.in. na język niemiecki, Schwarzes Quadrat auf 
schwarzem Grund (Christian Lux Verlag, 2010) i an-
gielski, Black Square (Zephyr Press, 2011).

Liryk Dąbrowskiego może być ilustracją dzisiej-
szego pojmowania tożsamości. Zbudowany jest na 
opozycji kiedyś – teraz. Dawniej tożsamość była 
dziedziczona. Otrzymywaliśmy ją przez wychowa-
nie i proces socjalizacji: w rodzinie, szkole, inter-
nacie, drużynie harcerskiej, klubie sportowym, 
Kościele… Dzisiaj – sugeruje poeta – musimy jej 
poszukiwać. Nie jest więc ona oczywista, lecz pro-
blematyczna i niepewna. Nie jest dana, lecz zada-
na. Tej obserwacji przemian kulturowych towarzy-
szy inna. Podmiot wiersza przyznaje, że jest wśród 
tych, którzy na własną rękę podejmują wysiłek od-
krycia własnego „Ja”. Ale i  tu czeka nas niespo-
dzianka. Coś, co uchodzi za sprawę zasadniczą 
w życiu każdego człowieka, traktowane jest lekko 
i niezobowiązująco („od czasu do czasu”). Sytu-
acja, w której rozmaite wzorce osobowe toczą wal-
kę o „duszę” młodego, jak się domyślamy, człowie-
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ka, nie wpływa na ton wypowiedzi. Poeta nie opo-
wiada o dylematach światopoglądowych z powagą. 
Raczej zwraca uwagę na to, że proces poszukiwa-
nia tożsamości ma charakter tymczasowy i prowi-
zoryczny („znajduję coś, co mogłoby nią być”).

Najkrócej rzecz ujmując, Dąbrowski w syntetycz-
nej formie zestawia ze sobą dwa porządki: dawny, 
wertykalny, oraz współczesny, horyzontalny. Pierw-
szy zakłada takie wyobrażenie egzystencji, gdy czło-
wiek stopniowo nabywa wzorce zachowań i jest ra-
czej biernym uczestnikiem procesów edukacyjnych. 
A natura tego, co w swoim życiu przyjmuje, nie jest 
kwestionowana. Drugi podkreśla nieoczywistość 
procesu zdobywania tożsamości: i ze względu na 
wielość wzorców, które oferują współczesne społe-
czeństwa, i z uwagi na podejrzliwość jednostki wo-
bec tego, co ma ona przyjąć jako swoje.

Pozornie dylemat światopoglądowy jest tu 
przedstawiony w trybie sprawozdawczym. „Kie-
dyś” – „teraz” to opozycja między harmonią prze-
szłości i dysonansem współczesności. Słowa użyte 
do opowieści wydają się neutralne, bo nie ma prze-
cież zasadniczej różnicy pomiędzy „budować” 
a „szukać”. Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się poetyc-
kiemu wywodowi Dąbrowskiego, objawia on swoją 
wielokształtność. Bo przeszłość może się łączyć 
z powabem tego, co stateczne i pewne (tożsamość 
jako budowla), a  współczesność – z  upadkiem 
i błądzeniem (poszukiwanie nie zawsze prowadzi 
do celu). Ale i odwrotnie, to „kiedyś”, z dzisiejsze-
go punktu widzenia, nie musi być atrakcyjne, sko-
ro wzorce zachowań przyjmowano „bezref leksyj-
nie”. Teraźniejszość zaś to nie tylko zamęt, ponie-
waż szukanie tożsamości wiąże się z aktywnością 
człowieka. Przejmowanie rozmaitych wcieleń „na 
własną rękę” jest gwarancją autentycznego wyboru 
i prowadzi do jednostkowej odpowiedzialności.

Wiersz Dąbrowskiego skonstruowany jest zatem 
w poetyce wieloznaczności (a może i nierozstrzygal-
ności). Twórca podsuwa nam alternatywne sensy, 
które ze sobą dialogują. Jest to uwyraźnione jeszcze 
bardziej w kolejnej strofie. Poeta oznajmia, że: To coś 
patrzy (na mnie?) lustrzanymi oczami: / zawsze to sa-
mo przerażenie, ta sama nadzieja… Co poeta widzi? 
Odpowiedź wydaje się oczywista. Skoro czytamy 
o „lustrzanych oczach”, to znaczy, że swoje odbicie. 
Skąd zatem przerażenie? Nie jest to chłód wyrażony 
wobec swojego wyglądu. Nie jest to reakcja związana 
z upływem czasu, który odcisnął się na twarzy. Nie 
jest to jeszcze jeden grymas Narcyza, który bywa fi-
gurą poety. Można tu ewentualnie dostrzec ślad re-
fleksji o „osobie” jako takiej. Warto pamiętać, że ła-
ciński wyraz „persona” łączy się z greckim „proso-
pon”, który z kolei oznacza m.in. maskę, jaką posłu-
giwali się aktorzy na scenie. Stąd „persona” zawiera 

ową ambiwalencję: odnosi się i do jednostki jako 
istoty niepowtarzalnej i, w późniejszych wiekach, do 
„Ja” skonstruowanego na użytek życia społecznego, 
a mieszczącego w sobie nieuchronnie również to, co 
„sztuczne” i „nienaturalne”. Bycie nieautentyczne to 
pierwszy powód przerażenia. Jest też inny. Może po-
płoch jest rezultatem tego, że podmiot uświadamia 
sobie samotność w świecie opuszczonym przez Bo-
ga. Trzeba żyć w realności, w której prawdy się nie 
przyjmuje (i nie odkrywa), lecz jest ona (tylko) odbi-
ciem życia wewnętrznego, a nawet projekcją pra-
gnień i obsesji. Wiersz byłby zatem jeszcze jednym 
„obwieszczeniem” śmierci Boga?

A jednak i tu można szukać pogodnej wykład-
ni. Jeśli, jak czytamy w ostatniej części utworu, 
„prawda jest między nami”, to znaczy, że człowiek 
ją stwarza. Chodzi o to, że mamy dzisiaj wolną rę-
kę w kształtowaniu własnego „Ja”. A niekiedy to 
także my mamy udział w konstruowaniu podmio-
towości przez innych. Fraza „prawda jest między 
nami” może więc odnosić się do pewnych form 
myśli współczesnej, w  których wyjątkową rolę 
przyznaje się spotkaniu z Innym (a nie z abstrak-
cyjną aksjologią). Słowem, wiersz przypomina 
idee filozofii dialogu, intensywnie dzisiaj studio-
wanej (Martin Buber, Franz Rosenzweig, Emma-
nuel Levinas, Józef Tischner).

Wiersz wskazuje tylko te dwa wymiary czasowe: 
dawniej i teraz. Nie dopowiada natomiast, w jakich 
warunkach zaszła zmiana. Wolno się domyślać, że po-
eta chce nam powiedzieć, jak wielką rolę w kształto-
waniu naszej indywidualności pełnią rozmaite dzie-
dziny współczesności, również kultura masowa. Zna-
mienne, że właśnie o tę sprawę Dąbrowski dopytuje 
innego przedstawiciela tego samego pokolenia, Woj-
ciecha Wencla: „Co ostatecznie wygra: popkultura czy 
poezja?”. Poeta odpowiada: „Zdecydowanie poezja...” 
(Wygra poezja, „Topos” 2003, nr 1–3, s. 171). Dąbrow-
ski chyba nie z taką stanowczością odpowiedziałby na 
tę kwestię. W każdym razie tomik Te Deum rozpoczy-
na wiersz Czworobok, w którym to nie rzeczywistość, 
lecz obrazy telewizyjne stanowią potwierdzenie nor-
malności (Kraków 2005). Dodać trzeba, że w tym sa-
mym tomie znajdziemy również inny wiersz o tożsa-
mości, który zaczyna się tak: Nie wiem kim jestem. / 
Wiem kim nie jestem nie / jestem sobą. Jak widzimy, 
w tej samej poetyce i w tym samym modelu wiersza 
(Różewiczowskiego), Dąbrowski już wcześniej opowia-
dał o dylemacie światopoglądowym. Jednak nie chodzi 
mi tu tylko o to, by podkreślić trwałość zainteresowań 
poety, lecz, aby wydobyć pewną właściwość koncepcji 
twórcy z Gdańska. Dąbrowski swoimi tomikami nie 
tylko opowiada o sobie. Traktuje bowiem wiersz jako 
nośnik treści ideowych. Słowo poety ma być sejsmo-
grafem procesów społecznych. Można zauważyć, iż 
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wego przesilenia. Niekiedy ten proces nazywa się „se-
kularyzacją”, „desakralizacją”, a nawet „profanizacją”. 
Słowem, Dąbrowski odtwarza najnowszą fazę demito-
logizacji w kulturze. A ponadto opowiada o społeczeń-
stwie, w którym osłabieniu ulegają więzi społeczne, 
kiedy zmienia się charakter życia grupowego: funkcjo-
nujemy w zbiorowościach zatomizowanych; nie two-
rzymy wspólnot, tylko zespoły interesów. 

Trzeba dodać, że wiersz o tożsamości jest cha-
rakterystyczny dla twórczości Dąbrowskiego, ale 
też symptomatyczny dla poszukiwań innych liry-
ków tego pokolenia. Są wśród nich twórcy mniej 
i bardziej znani: Szymon Babuchowski, Wojciech 
Brzoska, Maria Cyranowicz, Roman Honet, Bar-
tłomiej Majzel, Grzegorz Olszański, Adam Plusz-
ka, Marta Podgórnik, Krzysztof Siwczyk, Woj-
ciech Wencel, Agnieszka Wolny-Hamkało i inni. 
Niektórzy krytycy formułowali rozpoznania doty-
czące swoistości estetycznej tego pokolenia. Karol 
Maliszewski zauważył nawet, że poeci „roczników 
siedemdziesiątych” stworzyli nowego bohatera li-
rycznego: „Cechuje go nie ubolewanie, a pokpiwa-
nie, perlistość idiomu, pogodność i podkreślanie 
śmieszności w  tragiczności, powabny stoicyzm, 
wręcz dzielność liryka z  gracją muskającego 
eschatologiczne struny, uzwyczajnione już i oswo-
jone” (Roczniki siedemdziesiąte. Moje kalenda-
rium, „Topos” 2003, nr 1–3, s. 12).

Warto zauważyć, że wiersz Dąbrowskiego jest też 
wyrazistym poświadczeniem stałości zainteresowań 
duchowych polskich poetów oraz trwałości nurtu 
metafizycznego w naszej literaturze. Tego, który ist-
nieje u nas co najmniej od Mikołaja Sępa Szarzyń-
skiego i ma w poezji dwudziestowiecznej rozmaite 
warianty autorskie: Czesława Miłosza, Zbigniewa 
Herberta, Stanisława Barańczaka (zob.: Arent van 
Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna pol-
ska poezja metafizyczna, Kraków 1998).

Jerzy Madejski
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Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego 
1 grudnia 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w ramach cyklu „Wszechnica Po-
lonistyczna. Encyklopedia maturzysty”. Celem cyklu jest 
przedstawienie maturzystom podstawowych pojęć z za-
kresu nauki o literaturze w formie encyklopedycznych 
haseł, które zawierają omówienie zagadnień teoretycz-
nych, interpretację współczesnego tekstu literackiego 
oraz bibliografię. „Encyklopedia maturzysty” jest wspól-
ną inicjatywą Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 
US, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 
Oddział w Szczecinie oraz ZCDN-u.
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Krzysztof jaworski, doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu szczecińskiego, 
nauczyciel informatyki w szkole Podstawowej nr 41 w szczecinie

Kreda się skończyła!

Lekturę książki Koniec epoki kredy autorstwa 
Aleksandy Pezdy można traktować jako dobre źródło 
wskazówek dla tych nauczycieli, którzy chcą sprawnie 
poruszać się po Internecie i multimedialnych formach 
prowadzenia lekcji. Poza tym ta pozycja przedstawia 
jakąś prawdę o szkole, ale też, w szerszym zakresie, 
o naszym świecie – kreda się skończyła, nastały czasy 
komunikacji cyfrowej.

Technologia informacyjno-komunikacyjna na stałe 
zagościła w naszej codzienności. Komunikujemy się, 
spędzamy wolny czas, zdobywamy informacje i coraz 
częściej uczymy się z wykorzystaniem Internetu. Dzisiej-
si uczniowie to „cyfrowi tubylcy”, dla których świat 
komputerów i Internetu istnieje od zawsze. Nasze szkoły, 
po raz kolejny, mogą wziąć udział w programie „Szkoła 
z klasą 2.0”, a w środowisku związanym z oświatą wciąż 
unoszą się echa debaty dotyczącej programu „Laptop dla 
pierwszaka”. Najnowsze badania PISA pokazują, że pol-
scy uczniowie, którzy osiągnęli dobre wyniki w czytaniu 
ze zrozumieniem, często nie radzą sobie z natłokiem in-
formacji w Internecie. Co zrobić, aby nasze szkoły otwo-
rzyły się na cyfrowy świat i uczniów, którzy są jego zde-
klarowanymi mieszkańcami? Jak spowodować, aby ich 
wizyty w wirtualnej rzeczywistości były wartościowe?

Aleksandra Pezda książkę Koniec epoki kredy kieruje 
do nauczycieli, którzy, według niej, mogą mieć bardzo 
istotny wpływ na „cyfrową” zmianę w szkole. Publika-
cja, której celem jest wspieranie ich w tym zadaniu, to 
przejrzysty poradnik, prezentujący podstawowe i najpo-
pularniejsze narzędzia znane większości osób, które ma-
ją kontakt z komputerem, Internetem, multimediami. 
Zapewne wielu nauczycieli korzysta już z Facebooka, 
Youtube’a, Wikipedii, przegląda ulubione blogi. Książka 
pokazuje, jak z powodzeniem mogą one być wykorzysta-
ne w ich codziennej pracy. Ponadto każdy rozdział koń-
czy się krótką instrukcją dotyczącą zakładania i podstaw 
administrowania kontami na poszczególnych platfor-
mach. Pozycja, oprócz konkretnych wskazówek, możli-
wości i adresów wartościowych zasobów internetowych, 
zawiera przykłady wykorzystania Internetu przez na-
uczycieli pasjonatów.

Praktyczne rozwiązania, których pomysłodawcami 
są nauczyciele i uczniowie wszystkich szczebli edukacji 

są najmocniejszą stroną poradnika. Pokazują, że nasze 
działania w szkole mogą nadążać za zmieniającą się 
rzeczywistością. Korzystając z Internetu, uczniowie 
podejmują inicjatywy, dyskutują, opracowują lektury, 
realizują projekty, uczą się języków obcych.

Zaprezentowani w książce nauczyciele odważyli się na 
zmianę, a ich kolejne działania zaowocowały archiwami, 
projektami, śladami konkretnej i wymiernej działalno-
ści. Dzięki temu obie strony procesu dydaktycznego stały 
się sobie bliższe, gdyż nastąpiło dostrojenie sposobu ko-
munikacji poprzez wykorzystanie aktualnego narzędzia. 
Jeśli chcemy, aby uczniowie zdobywali nowe umiejętno-
ści i aktywnie włączyli się w proponowane przez nas za-
jęcia, to możemy zamienić tablicę i zeszyt na komputer 
z dostępem do Internetu. W razie potrzeby powtórki lub 
konsultacji uczniowie i nauczyciele równocześnie mogą 
korzystać z przygotowanych zasobów, omawiać je i uzu-
pełniać. Błyskawicznie udostępniane informacje, publi-
kowanie zdjęć, plików, filmów, wpisów, podcastów języ-
kowych – przyszłością edukacji, jak możemy przypusz-
czać, będą lekcje prowadzone w Internecie.

Niezależnie od tego, czy prezentowane w książce spo-
soby korzystania z sieci są nam bliskie, czy też dopiero po 
nie sięgamy, Koniec epoki kredy stanowi bardzo ciekawą 
i wartościową lekturę. Jeśli jako nauczyciele damy sobie 
szansę, to nasza praca może zacząć zmierzać w kierunku 
kolejnej epoki. Uczniowie na pewno nie przeoczą takich 
zmian, a dzięki temu możemy stać się sprzymierzeńcami 
wspólnie zmierzającymi do wyznaczonych celów.

Aleksandra Pezda, 
Koniec epoki kredy, 
Warszawa: Agora SA, 
2011. – 256 s.
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W SPRAWIE BIBLJOTEK

Jeden z myślicieli belgijskich1 wypowiedział 
przed blisko stu laty niezwykle ciekawy sąd 
o znaczeniu bibljotek w życiu kulturalnem jed-
nostek i państw, który, ze względu na charakte-
rystyczny sposób ujęcia, podajemy w wyjątkach.

„Prawdą zatem jest — pisze autor — że odnawia-
jąc nasze prawa i zakładając szkoły, dokonaliśmy 
dopiero połowy dzieła. Niedość jest tworzyć kon-
stytucje; trzeba wychować do nich ludy. Ta myśl 
nas uderzyła. Przekonani, że najwyższe pomysły 
i najwznioślejsza moralność dostępne są dla umy-
słów wszystkich klas; przekonani, że w dzisiej-
szem położeniu Europy sama tylko prawda może 
doprowadzić umysły do jednostajności zdań, gdyż 
ona tylko jest jedną, powzięliśmy myśl przyczy-
nienia się do tak pożądanego odrodzenia przez 
utworzenie katalogu bibijoteki powszechnej, 
obejmującej wszystkie arcydzieła umysłu ludzkie-
go, aby wszystkie przemówiły jednym językiem”.

„Celem tego nowego przedsięwzięcia było oparcie 
wykształcenia narodowego na studjach wszystkich 
tych genjuszów, które oświeciły ludzkość. Zapewne 
nie może być błędną myśl odrodzenia ludów przy 
pomocy książek, które ucywilizowały nas samych”.

„Biblioteka powszechna nie jest tylko przed-
sięwzięciem księgarskiem; jest to pomysł, doty-
czący moralności publicznej, próba wykształcenia 
narodowego, której celem ostatecznym jest połą-
czenie wszystkich klas społeczeństwa przy pomocy 
jednakowych zasad. Idzie o to, by przyzwyczaić 
umysły najpospolitsze do obrazów piękna i dobra, 
aby puścić w obieg wielką ilość myśli cywilizo-
wanych, aby znieść wszędzie błąd przez obecność 
prawdy — streszczając wszystko w jednem zdaniu 
— aby uczynić wspólną własnością całego narodu 
najbardziej wzniosłe myśli genjuszów”.

Jakże trafne są te słowa, jakże dziś jeszcze 
aktualne, chociaż wypowiedziane przed stu laty!

Rola książki w życiu naszem jest niewątpliwie 
wielka. Niezwykły urok, jakiego doznajemy przy 
czytaniu dobrej książki, stwarza z nas innych 
ludzi, otwiera nam oczy na nieznane dotychczas 
zjawiska w życiu, pozwala zrozumieć cierpienia 
obcych — a jednak bliskich nam ludzi.

Książka wzbudza wreszcie kult dla wielkich 
myślicieli, dla tych, których wskazówki są nam 
nieraz bodźcem w życiu, w walce o prawo bytu, 

wybrała

Beata Filus
nauczycielka 
bibliotekarka 
w Publicznej  

Bibliotece  
Pedagogicznej  

ZCDN

w walce o lepsze jutro... Tylko książka czyni 
zadość elementarnym potrzebom życia, ona jedna 
tylko daje wstęp wolny do skarbnicy kultury du-
chowej i przede wszystkiem ona, jako narzędzie 
pracy samokształceniowej i samowychowawczej, 
potrafi rzeźbić umysł i kształtować charakter.

Dziwnie jednak pojmują niektórzy znaczenie 
książki! Dla jednych stanowi ona „środek na-
senny”, inni natomiast biorą ją do ręki jedynie 
w chwilach gwałtownej potrzeby, wywołanej 
zbliżającemi się egzaminami. Dla takich książ-
ka nie będzie bliskim, serdecznie oddanym 
przyjacielem, u którego szukamy pomocy w chwi-
lach przygnębienia.

A jednak bez książki obejść się nie możemy 
i sięgamy po nią w różnych okolicznościach i w róż-
nych potrzebach, jakie  nastręcza  nam życie.

Nauczyciel - oświatowiec, pojmując swą szczyt-
ną rolę wychowawczą w społeczeństwie, zrozumie 
również znaczenie, jakie posiada bibljoteka za-
równo w jego pracy zawodowej, jak i w życiu tych, 
których naucza i wychowuje. Nie wystarczy jednak 
mieć bibljotekę — trzeba umieć rozumnie z niej 
korzystać! Książek mamy niezliczoną ilość, 
a jednak iluż z nas czyta to tylko, co popadnie 
nam pod rękę. Niełatwe więc zadanie stanowi wy-
bór dobrej książki, a więc i odpowiedni dobór 
książek w bibljotece. Nie brak książek dobrych, 
są jednak i takie, które nie powinny znajdować 
się w naszej bibljotece. Ponieważ odpowiedni 
dobór książek stanowi podstawę celowo zorgani-
zowanej biblioteki, każdy z nas, przystępując do 
zakładania bibijoteki, powinien przedewszyst-
kiem pamiętać o tej zasadzie. Nie powinno być 
książki, która znalazła się w bibljotece jedynie 
przypadkiem, ta przypadkowość bowiem stanowi 
klęskę każdej biblioteki. Nie powinniśmy również 
sprowadzać książek, których nie znamy, chociaż-
by tylko z pobieżnego przeglądu ich treści. Sam 
tytuł książki nic nam jeszcze nie mówi. Przej-
rzana w księgarni książka nie obowiązuje nas 
jeszcze do kupna, a na przejrzenie jej księgarze 
naogół chętnie się godzą.

1 Aimé Martin: Plan d une biblioièque universelle

Źródło przedruku: „Głos Nauczycielski” 1930, Nr 13

`
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Grażyna Dokurno, nauczycielka matematyki w Gimnazjum w Barlinku

Po dzwonku

Dyskoteka szkolna. Młodzież tańczy. Nagle pusz-
czają taki kawałek, że z koleżanką też zaczynamy 
podskakiwać. Niby tańczę, ale jak ciężko podnieść 
ręce i zamachać, jak niezręcznie się czuję, gdy chcę 
wyżej podskoczyć. Kotwica trzyma mnie przy ziemi.

Lekcja matematyki. Ola strasznie się męczy, Oli-
wia także. W ogóle nie czują tych równań i pier-
wiastków. Przy tablicy to już prawdziwa porażka: tak 
się denerwują, że cicho im podpowiadam, co mają 
pisać. Obie są tak urocze i szczere, że nie mam ocho-
ty prawić im kazań. 

Scena, a na niej tańczy Ola wśród innych dziew-
cząt, i to jak tańczy. Nadziwić się nie mogę, że zapa-
miętała kolejne trudne kroki, a z łatwymi równania-
mi ma problem. Oliwia robi zdjęcia, które potem 
podziwiamy. Poza tym Oliwia ma jeszcze dar spra-
wiania niespodzianek urodzinowych swoim kole-
żankom i kolegom, nie żałuje czasu na wykonanie 
plakatu, upiec 57 - wiszą 3 wersy, tekst zenie ciasta...

W pokoju nauczycielskim niezadowolony głos na-
uczycielki, że grupa uczniów poszła na próbę, a tu taki 
ważny temat (coś o soczewkach). No tak Monika, Ole, 
Marta i Jagoda od kilku tygodni tworzą taniec, który 
pokażą na festiwalu piosenki. Dopracowują każdy 
szczegół: strój, makijaż, rekwizyty. Cieszą się tym zada-
niem i nie liczą czasu, który temu poświęcają. Na scenie 
zachwycają przez dwie minuty, ale pani od fizyki tego 
nie widzi. Na drugi dzień trzy dziewczyny są nieobecne. 
Na moje pytanie, co się stało, mówią, że musiały odpo-
cząć, czyli wyspać się. Michał na niemieckim ledwo du-
ka. Zapomina o zadaniu domowym, ale o gitarze nie 
zapomni. Na festiwalu wyróżniają go za utwór, którego 
nauczył się sam. Paweł z kolegami przygotował scenkę 
i widać, że to on szefował. Otworzyłam buzię ze zdzi-
wienia, tak przywarła do niego etykietka prymusa, a tu 
kabaret i luzik. Daniel, wywołany, podchodzi do tablicy. 
Chociaż lekcja trwa już pół godziny i rozwiązujemy 
ćwiczeniowe przykłady, Daniel zaczyna dopiero myśleć 
przy tablicy.  Naprowadzony szybko chwyta temat. Tak 
jest także na innych lekcjach. Daniel nie wysila się, ale 
kolejną próbę pisze z wynikami w pierwszej dziesiątce. 
Jest zakręcony komputerowo i już wie, że to jego przy-
szłość, a poza tym myślę, że znajdzie lub stworzy swój 
kabaret. Jego kolega Dawid też będzie informatykiem, 

ale może połączy to z muzyką. Dłuższe przerwy spę-
dzają, dzięki uprzejmości pani od muzyki, grając na 
pianinie. Mikołaj nazywany jest w szkole hakerem, bo 
rozpracował szkolny system komputerowy. Pan od in-
formatyki był niezadowolony z dodatkowej pracy, ale 
nie odmówił mu talentu. Poza tym Miki śpiewająco zna 
angielski i pasjonuje się literaturą fantasy. Wiktoria na 
matematyce nie wysila się, bo nie ma ochoty i nie ma 
zamiaru zabiegać o ten procent, który brakuje jej do 
piątki.Martyna ma dar słuchania, Jagoda jest bardzo 
czuła na niesprawiedliwość, a Agata jak czegoś się po-
dejmie, to można na nią liczyć.Oleńka na lekcjach jest 
bardzo poprawna, zawsze przygotowana, co jest nie lada 
sztuką w gimnazjum. Nie potrafi wyluzować się, gdy 
rozmawia z nauczycielem, ale na scenie, gdy odgrywa 
swoją rolę, to tylko podziwiać dykcję, świadome gesty. 
Scena to miejsce, gdzie dobrze się czuje. Daniel na lek-
cjach nie wyrywa się, cały czas mam wrażenie, że to 
taki „przyczajony tygrys”, ale gdy gra w koszykówkę, to 
dopiero wychodzi z niego „ukryty smok”. Kacper w kla-
sie pierwszej był na marginesie grupy, a w trzeciej wy-
brano go na gospodarza. Jest w nim uważność i duma, 
mimo trudnej sytuacji w domu. I Michał, który maru-
dzi, krytykuje, czepia się, udowadnia nielogiczność, ale 
zawsze służy pomocą: przyniesie, zrobi, posprząta i ni-
czego za to nie oczekuje.

Wszyscy oni, nawet jeżeli o tym nie wiedzą, noszą 
w sobie uczucie I Belive I Can Fly. W pięknej piosen-
ce R. Kelly śpiewa: 

Wierzę, że mogę frunąć / Wierzę, że mogę dotknąć nieba
Myślę o tym każdego dnia i każdej nocy / Rozcią-
gam skrzydła i odlatuję
Wierzę, że mogę szybować / Widzę siebie biegnące-
go przez otwarte drzwi…
 Jestem „wściekła”, że już nie nauczę się: tańczyć, 

grać, mówić różnymi językami. Nie stać mnie na ry-
zykowne „chcieć” i „nie chcieć”, wybieranie i od-
puszczanie. Jestem zakotwiczona, a przed nimi cały 
świat. Jak ta młodość się panoszy – te wszystkie pro-
gramy, tańczących, grających i śpiewających małola-
tów, zadziwiają mnie.

Do kroćset fur beczek! Jaka ta młodość jest zaro-
zumiała… Kurza melodia! Jak dobrze, że mogę czer-
pać z ich energii i nadal się dziwić.
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sławomir Osiński, dyrektor szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela makuszyńskiego w szczecinie

TIK bardzo nerwowy

„Potrzebujemy zmiany świadomości. Eksperci 
twierdzą, że tej na miarę przewrotu kopernikań-
skiego. To tylko świadczy o nieefektywnej już edu-
kacji, którą przyparto do muru. W  obecnym 
kształcie nie ma już żadnego wyjścia. Nie pomoże 
w tym na pewno obecna reforma. Edukację należy 
wymyślić na nowo. Nie ma bowiem żadnej zmiany, 
jeżeli nauczyciel nadal stoi przy tablicy, a ucznio-
wie w ławkach pracują w systemie 45-minutowych 
lekcji. Jestem rzecznikiem stosowania narzędzi. To 
dziś podstawowy warsztat pracy. Komputery, tele-
fony, tablety powszechnie obecne w biznesie mają 
w szkole pomóc, ale nie zastąpią nauczyciela” – ta 
opinia Witolda Kołodziejczyka w zasadzie starczy-
łaby dzisiaj za cały felieton, gdyż przypomina 
o sprawach najważniejszych. Jednakże od świata 
cyfrowego nie uciekniemy jako pedagodzy i zarzą-
dzający szkołami, zwłaszcza że dzisiaj kształcimy 
dla przyszłości: zapewne bogatszej w różne narzą-
dy elektroniczne (np. projektory holograficzne 
w jakichś neosmartfonach) i wymagającej nowych 
umiejętności oraz poruszania się w przestrzeni 
złożonej z nadmiaru informacji. 

Przypomnę, że wiele lat temu Alvin Toff ler 
przewidywał, że nauczanie może w  przyszłości 
stracić na znaczeniu, a umiejętność czytania i pisa-
nia nie będzie tak istotna. Inny uczony, Neil Post-
man, bardzo słusznie widział szkołę przyszłości 
uczącą, jak sobie radzić z nadmiarem atakującej 
nas zewsząd informacji oraz jak porządkować in-
formacje, aby pełniej rozumieć świat. Twierdził, że 
jedną z najważniejszych funkcji edukacji „(…) jest 
pomaganie nam w rozróżnianiu, kiedy informacje 
są ważne, a kiedy nieprzydatne, społecznie akcep-
towalne lub obrazoburcze, zwyczajne lub niezwy-
kłe, a nawet prawdziwe lub fałszywe. Następny krok 
na tej drodze to osiąganie mądrości, czyli zdolności 
rozróżniania, które dziedziny wiedzy są przydatne 
do rozwiązywania istotnych problemów”.

Niestety, doświadczenie sprzed kilku lat zwią-
zane z ministerialnym przydziałem pracowni uczy 
nas, że tej mądrości brakuje. Owszem, sprawiono 
szkołom pracownie komputerowe (abstrahuję tutaj 
od jakości sprzętu), zapominając, że trzeba będzie 

je eksploatować, modernizować, a po kilku latach 
po prostu wymienić na nowe. Teoretycznie miały 
to robić samorządy, ale im zabrakło pieniędzy na-
wet na podstawowe potrzeby placówek oświato-
wych. Niedługo zatem w większości szkół będzie 
straszył bezużyteczny złom.

Brak spójnej wizji finansowej (bo idea jest) to 
pierwszy i najważniejszy powód nieprzygotowania 
polskich instytucji edukacyjnych do nowoczesnego 
kształcenia. Poza nielicznymi bogatymi gminami 
(placówkami prywatnymi i szkołami zarabiającymi 
na wynajmach, szkoleniach itp.) zakup tablic inte-
raktywnych, tabletów i innego sprzętu wspomagają-
cego dobrych nauczycieli spada na barki rodziców 
i rzadkich dzisiaj sponsorów.

Drugi problem (nie tylko w tej dziedzinie) to idio-
tyzm przepisów o przetargach, nakazujących kupo-
wanie rzeczy najtańszych. Z reguły też, dla oszczęd-
ności, gminy nabywają sprzęt zbiorowo dla wszyst-
kich. Zwycięża najtańsza oferta i zamiast oszczędno-
ści, mamy miliony wyrzucone w błoto. Bo zwykle, 
jeśli to program – przeważnie przestarzały i nie-
funkcjonalny (jak, według opinii samych zaintereso-
wanych, najnowszy nabytek Szczecina dla księgo-
wych), jeśli zaś sprzęt – to z reguły z demobilu i ni-
skiej jakości (vide: wspomniane pracownie). Dzisiaj 
szykuje się pilotaż „cyfrowej szkoły”, gdzie do placó-
wek mają trafić niebagatelne środki finansowe. Dy-
rektorzy i nauczyciele przeżyliby jakoś towarzyszący 
temu debilizm sprawozdawczo-biurokratyczny, gdy-
by to oni mogli swobodnie dysponować tymi pie-
niędzmi w myśl zasady, że biednego nie stać na tanie 
rzeczy. Na to się jednak nie zanosi i znów będziemy 
mieli huczny wystrzał na wiwat, po którym jeno 
woń niemiła rozejdzie się wszędzie.

Trzecie ograniczenie w dążeniu do normalnej 
szkoły siedzi w nas samych. Według Marca Pren-
sky’ego jestem perfidnym „cyfrowym” imigran-
tem, podobnie jak 90% belferskiej populacji. Pro-
blem jednak nie w tym, że urządzenia cyfrowe nie 
są dla nas „narządem przyrodzonym a niezbęd-
nym”, ale w lęku przed nimi. Nie negując wspo-
mnianej na wstępie roli nauczyciela, trzeba powie-
dzieć brutalnie, że nauczyciel zamknięty na TIK 
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powoli traci rację bytu w szkole. Natomiast dyrek-
tor niedostrzegający potrzeb związanych z nowym 
typem nauczania zasługuje jedynie na manewr: 
CTRL+X lub nawet SHIFT+DELETE. 

Wyśmiewany od lat syndrom szkoły, wyposażo-
nej w nowoczesny sprzęt i nieużywany z obawy, aby 
ktoś go nie zepsuł, lub z powodu, że nikt nie potrafi 
go obsługiwać, to zbyt często jeszcze smutna rzeczy-
wistość. Dlatego cieszę się, iż powstaje wiele portali 
i stron poświęconych edukacji cyfrowej, na których 
dyrektorzy i nauczyciele podążający z duchem czasu 
znajdują wsparcie oraz informacje. Nadzieję budzą 
też coraz lepsze szkolenia, w tym oferowane przez 

ZCDN. Ważne, żeby rozumnie z nich korzystać i że-
by dyrektorzy oraz organy prowadzące mobilizowa-
ły w tym kierunku nauczycieli. Czekam też z nie-
cierpliwością, kiedy w księgowych i w skarbnikach 
nie będzie budził wątpliwości zrealizowany w ra-
mach środków na szkolenia, którymi dysponuje 
szkoła, wyjazd nauczyciela informatyki na targi Ce-
Bit, czy na szkolenie w Berlinie prowadzone przez 
wybitnych specjalistów. Na koniec wypada stwier-
dzić, że oprócz planowych wydatków na rzecz TIK-
-u, dużo ważniejsze są otwarte głowy wszystkich 
zarządzających oświatą. Bez zmiany mentalności 
nawet największe nakłady pieniężne nic nie zmienią. 
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Obecnie w Polsce edukacja dzieci i młodzieży zmie-
rza ku temu, by przygotować młode pokolenie do życia 
w społeczeństwie informacyjnym. Podczas szkolnego 
nauczania znaczną rolę odgrywają zajęcia prowadzone 
technikami multimedialnymi. Pozwalają one na uzy-
skanie szeregu efektów nieosiągalnych za pomocą in-
nych środków dydaktycznych. 

Konieczność zastosowania nowoczesnych, elektro-
nicznych mediów edukacyjnych jest w polskim syste-
mie szkolnym bezdyskusyjna. W znaczący sposób 
uatrakcyjniają one zajęcia. Stosowanie ich wymaga jed-
nak od nauczyciela kształcenia ustawicznego: znajo-
mość tematyki, ale także sposobów jej prezentacji, na 
przykład poprzez portale internetowe czy serwisy spo-
łecznościowe. Nauczyciel, chcąc zainteresować ucznia, 
powinien „znać się na rzeczy”.

Instytut Pamięci Narodowej, podobnie jak inne pla-
cówki edukacyjne, stara się również nadążyć za prze-
mianami w zakresie edukacji. Zgodnie z Ustawą o Insty-
tucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

multimedia w ofercie 
edukacyjnej IPN-u
Grzegorz Czapski, Referat Edukacji Historycznej,  
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN-u w Szczecinie

przeciwko Narodowi Polskiemu, w ramach narzuconych 
zadań w zakresie edukacji publicznej, przygotowywane 
i przeprowadzane są wykłady, warsztaty oraz inne formy 
edukacyjne. Szczególne znaczenie mają techniki infor-
macyjne. Aby z edukacją historii najnowszej dotrzeć do 
jak najszerszego grona odbiorców, wykorzystywany jest 
m.in. Internet. Pracownicy IPN-u przygotowali i prowa-
dzą szereg internetowych portali tematycznych, które są 
kompendiami wiedzy na określone tematy (np. www.
martyrologiawsipolskich.pl; www.sierpien1980.pl; www.
pilecki.ipn.gov.pl). Źródłami wiedzy są przede wszyst-
kim autorskie teksty naukowe i popularnonaukowe, ale 
także fotografie, mapy, zestawienia, nagrane czy spisane 
relacje świadków historii. Portale te mogą być także swo-
istą inspiracją dla młodzieży do badań nad historią naj-
nowszą. Tak się stało dla ponad setki uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez szcze-
ciński oddział IPN-u na stronę internetową – „Zbrodnia 
Katyńska”. Powstało ponad czterdzieści prac prezentują-
cych sylwetki oficerów zamordowanych w Katyniu, 
Miednoje oraz w Bykowni.

Techniki multimedialne są również nieodłącznym 
elementem warsztatów prowadzonych przez historyków 
ze szczecińskiego oddziału IPN-u. W trakcie warsztatów 
„Życie pod kontrolą” uczniowie poznają trudną tematy-
kę działalności aparatu represji PRL-u. Formuła warsz-
tatów, na których informacje są przekazywane za pomo-
cą prezentacji multimedialnych oraz fragmentów fil-
mów, znacząco ułatwia przyswajanie, zrozumienie oraz 
zapamiętywanie. Podobnie jest w przypadku zajęć dla 
uczniów szkół podstawowych „Przystanek: Polska 1939–
1989”, gdzie prezentacja multimedialna stanowi nie tyl-
ko źródło wiedzy, ilustrację prowadzonego opowiadania, 
ale może być także podstawowym elementem zajęć (jak 
w przypadku drużynowej gry o codzienności PRL-u). 
Poza zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem multi-
mediów, wiele wydawnictw IPN-u, zarówno edukacyj-
nych, jak i naukowych, wzbogacanych jest jakimś dodat-
kiem, najczęściej w postaci płyty z filmem, fotografiami, 
prezentacjami, fragmentami muzycznymi.

Dodatkowym medium, poprzez które prowadzona 
jest przede wszystkim działalność promocyjna i infor-
macyjna, jest Facebook. Ta nowa formuła przekazywa-
nia informacji (zarówno zapowiedzi i relacji, jak i mery-
torycznych) staje się coraz popularniejsza w naszym 
kraju. Dlatego też pod adresem www.facebook.com/
IPN.Szczecin zamieszczane są zaproszenia, fotografie, 
plakaty prezentujące działalność szczecińskiego oddzia-
łu IPN-u. Serwis ten stara się także zaciekawić historią 
poprzez okazjonalnie organizowane konkursy.

Społeczeństwo informacyjne wymusza działalność 
edukacyjną w zakresie technik multimedialnych – IPN 
stara się „być na bieżąco”, wykorzystując atrakcyjne 
i efektywne formy przekazywania wiedzy.

Portal 
www.grudzien70.

ipn.gov.pl

Portal 
www.kultura-nie-

zalezna.pl
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Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

szczecin zielonym 
punktem na mapie

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go, 24 i 25 sierpnia 2012 roku, w Szczecinie odbędzie 
się XIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Przedmiotów Przyrodniczych, którego współorgani-
zatorem w tym roku jest Zachodniopomorskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli. Tematykę przewod-
nią tej dwudniowej ogólnopolskiej konferencji skie-
rowanej do nauczycieli przedmiotów przyrodni-
czych będą stanowiły „Eksperymenty i uczniowskie 
projekty przyrodnicze”.

W programie Zjazdu przewidziano wiele interesu-
jących prelekcji, zarówno w formie wykładów, jak 
i warsztatów oraz prezentacji:
•	 Badania	paleogeograficzne	kluczem	do	poznania	

historii przyrodniczej regionu, prof. dr hab. R. Bo-
rówka, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Szczecińskiego;

•	 O rozchodzeniu	się	światła,	dr	T.	Molenda,	kierow-
nik Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uni-
wersytetu Szczecińskiego;

•	 Badania	geologiczne	mórz	i jezior,	dr	inż.	A.	Osad-
czuk, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szcze-
cińskiego;

•	 Przekształcenia	i ochrona	szaty	roślinnej	w ciągu	
dwóch minionych wieków na przykładzie aglome-
racji szczecińskiej, dr K. Ziarnek, właściciel firmy 
Lonicera;

•	 Projekty	edukacyjne	w nauczaniu	przedmiotów	
przyrodniczych, Z. Nowak, ZCDN Szczecin;

•	 EUREKA	–	Interaktywne	eksperymenty,	dr	T.	Mo-
lenda, WM-F US;

•	 Zbiory	muzeum	geologicznego,	dr	K.	Osadczuk,	
WNoZ US;

•	 Puszcza	Bukowa	i arboretum	w Glinnej,	dr	K.	Ziar-
nek, L. Kmiecińska, Punkt Informacji Przyrodni-
czo-Leśnej w Glinnej;

•	 Wizyta	w Zachodniopomorskim	Centrum	Onkolo-
gii, dr M. Lewocki;

•	 Wizyta	w Oczyszczalni	ścieków	„Pomorzany”,	H.	
Kwiatkowska, ZWiK Szczecin;

•	 Inspiracja	projektów	edukacyjnych	przez	PSNPP,	dr	
J. Turło, IF UMK, dr K. Przegiętka, Centrum No-
woczesności w Toruniu;

•	 Doświadczenia	chemiczne	w Małej	Skali,	D.	Panek,	
Ł. Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali;

•	 E.	Pater,	LO	im.	Mieszka	I w Świnoujściu;	P.	Grzyl,	
Gimnazjum w Lubnie, Szkolny i Wojewódzki kon-
kurs na doświadczenia z fizyki.
W ramach Zjazdu zaplanowana jest organizacja 

wystawy fotograficznej o tematyce przyrodniczej oraz 
prezentacje wydawnictw edukacyjnych.

Pragniemy zachęcić Państwa do aktywnego udzia-
łu w konferencji i przygotowania oraz zaprezentowa-
nia podczas Zjazdu plakatu o tematyce zgodnej z te-
matem przewodnim. Propozycje prezentacji prosimy 
przesyłać listownie na adres Sekretariatu PSNPP z do-
piskiem „dla dr Józefiny Turło” lub mailem na adres: 
jturlo@fizyka.umk.pl (tel.: 56 611 32 53). Do zgłoszenia 
należy dołączyć krótkie streszczenie prezentacji. Ter-
min nadsyłania propozycji upływa 10 sierpnia 2012 r. 

Organizacja tegorocznego Zjazdu PSNPP w Szcze-
cinie umożliwia uczestnictwo w nim wszystkim za-
chodniopomorskim nauczycielom przedmiotów przy-
rodniczych. Gorąco namawiamy do udziału w tym 
wyjątkowym, pełnym atrakcyjnych zajęć i wystąpień, 
wydarzeniu. Dla nauczycieli z terenu województwa za-
chodniopomorskiego proponujemy niższą opłatę zjaz-
dową, która wynosi 60 złotych.

Szczegółowe informacje o Zjeździe oraz wzór 
karty zgłoszenia znajdują się na stronach interneto-
wych Stowarzyszenia http://psnpp.org.pl oraz 
ZCDN-u www.zcdn.edu.pl (w zakładce: platformy 
przedmiotowe – przedmioty przyrodnicze). Wszel-
kie pytania prosimy kierować do Zdzisława Nowa-
ka, lokalnego koordynatora konferencji (e-mail: 
znowak@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 56).
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maria Prymakowska-Paluch, 
Członek Zarządu myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Promieniują energią

Koniec aktywności zawodowej utożsamiany jest 
z początkiem powolnego odchodzenia w zapomnienie. 
Większość osób myśli, że pozostała im już tylko proza 
życia, której najbardziej stabilnymi elementami są ko-
ściół, wnuki, telewizor, ewentualnie ogródek. Do tego 
dochodzą czarne strony smutnej egzystencji na emery-
turze: choroby, samotność, beznadzieja. A co z realizacją 
marzeń i pasji z czasów młodości?  Uwierzcie, taki czas 
nadszedł właśnie teraz! Wiadomo, że samemu nie bar-
dzo wychodzi. W grupie ludzi sobie podobnych jest du-
żo raźniej, co zgodnie potwierdzają słuchacze Myślibor-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Nasz Uniwersytet, na pełnych obrotach, działa od 
5 października 2010 roku. Zrzesza 140 członków, 
z czego 40% to emerytowani nauczyciele. W 8-osobo-
wym Zarządzie jest ich aż 6. Nietrudno się domyślić, 
dlaczego tak jest. Ta grupa zawodowa nie boi się ani 
wyzwań, ani trudności. Razem z czynnymi zawodo-
wo kolegami, emerytowani nauczyciele prowadzą za-

jęcia w 16 sekcjach tematycznych, dostosowanych do 
potrzeb i oczekiwań dojrzałych studentów, którzy na-
prawdę pilnie uczą się angielskiego i niemieckiego, 
chodzą na zajęcia z informatyki, malują, tańczą, zgłę-
biają tajniki psychologii, gier umysłowych, pływają, 
ćwiczą na sali gimnastycznej, chodzą z kijkami, jeż-
dżą na rowerach. Co dwa tygodnie spotykają się w Za-
chodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli na wykładach prowadzonych przeważnie przez 
nauczycieli akademickich. Tematyka spotkań jest tak 
różnorodna, że każdy znajduje coś dla siebie. 

Słuchacze MUTW-u mają na swoim koncie wy-
cieczki, pokazy gimnastyczne, popisy taneczne, zawo-
dy pływackie, wystawy plastyczne, z których jedna 
odbywała się w sali wystawowej ZCDN-u. Co potrafią 
„babcie”, zobaczyła także młodzież szkolna. Trwają 
ostre przygotowania do drugiej już olimpiady pływac-
kiej poszerzonej o zawodników bratnich uniwersyte-
tów. Aktualnie, w ramach obchodów europejskiego 
roku „Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej”, wspólnie z Myśliborskim Ośrod-
kiem Kultury, przy finansowym wsparciu Urzędu 
Miasta i Gminy Myślibórz, realizowany jest kolejny 
duży projekt „Taniec łączy pokolenia”. Wezmą w nim 
udział słuchacze MUTW-u, tancerze z KTT Estera, 
dzieci ze świetlicy środowiskowej, uczniowie 2 szkół 
podstawowych, gimnazjaliści i przedstawiciele 2 szkół 
ponadgimnazjalnych – razem około 150 osób. Ta licz-
na grupa tancerzy pokaże się na uroczystościach orga-
nizowanych z okazji dorocznych Dni Myśliborza. 

Studenci nie narzekają na nadmiar zajęć. Czują, że 
rozwijają się w  wielu dziedzinach. Są zadowoleni 
z energii i kondycji fizycznej, jaką zyskują poprzez 
udział w zajęciach ruchowych, a poza tym nawiązali 
nowe przyjaźnie, zmienili nastawienie do życia – prze-
stali rozmawiać o chorobach i mają teraz znacznie cie-
kawsze tematy do dyskusji. Cieszą się, że inwestują 
w siebie. Czują, że dzieci i wnuki także dostrzegają 
i doceniają zmiany, które stały się ich udziałem.

Słuchacze 
Myśliborskiego 

Uniwersytetu 
Trzeciego 

Wieku.

Temat przewodni następnego numeru

ZARZĄDZANIE W OŚWIECIE



Pro gra my edu ka cyj ne sta ją się co raz 
czę ściej wy ko rzy sty wa nym na rzę -
dziem słu żą cym do ua trak cyj nie nia 
pro wa dzo nych za jęć w więk szo ści 
pol skich szkół i przed szko li.
Środ kiem ku mu lu ją cym wie le me diów 

jest kom pu ter i sto so wa ne z je go uży ciem 
pro gra my mul ti me dial ne, pre zen ta cje, 
fi l my i In ter net. Wy ko rzy sty wa ne przez 
na u czy cie li środ ki dy dak ty czne: wzro-
ko we, słu cho we, wzro ko wo-słu cho we, 
mul ti me dial ne ma ją na ce lu wzmoc nie-
nie pro ce su po zna nia, wdra ża nie do 
sa mo dziel ne go myś le nia; spra wia ją, 
iż po zna wa ne przed mio ty, zja wis ka 
i pro ce sy sta ją się „na ma cal ne”; zwięk-
sza ją za an ga żo wa nie uczniów. Dzię-
ki sto so wa niu środ ków dy dak ty cznych 
ucznio wie le piej chło ną wie dzę i jest ona 
trwal sza niż wie dza przy swa ja na z ich 
po mi nię ciem.

 Dla współ czes nej edu ka cji me dia 
sta no wią źród ło in for ma cji, ba zę, któ-
re wy ko rzy stu ją w pro ce sie na u cza-
nia-ucze nia się za ró wno ucznio wie, 
jak i na u czy cie le. Współ czes ne me dia 
sta ją się dla uczniów nie tyl ko źród-
łem in for ma cji po znaw czych, ale sa-
mo dziel nie or ga ni zu ją pro ces na u cza-
nia-ucze nia się. Nie któ re me dia, np. 
pro gra my te le wi zyj ne, kom pu te ro we, 
mul ti me dial ne, sta ją się dla uczniów 
al ter na ty wnym na u czy cie lem.

We dług W. Oko nia, we współ czes nej 
szko le sto so wa ne w dy dak ty ce me dia 
speł nia ją na stę pu ją ce fun kcje:
 ułat wia ją uczniom po zna nie rze-

czy wi sto ści i po zna nie wie dzy 
o rze czy wi sto ści,

 kształ tu ją po sta wy i emo cjo nal ny 
sto su nek do rze czy wi sto ści,

 roz wi ja ją dzia łal ność prze kształ ca-
ją cą rze czy wi stość, któ ra po zwa la 
na wszech stron ne ak ty wi zo wa nie 
uczą cych się, co pro wa dzi do wzro-
stu efek ty wno ści kształ ce nia,

 sa mo dziel nie, we współ pra cy z uczniem, 
ste ru ją pro ce sem kształ ce nia.

Ucznio wie po win ni być sta wia ni w sy-
tua cjach za da nio wych i pro ble mo wych, 
po win ni szu kać od po wie dzi na py ta nia, 
roz wią zy wać pro ble my, wy ko rzy stu jąc 
róż ne go ro dza ju środ ki dy dak ty czne, 
w tym me dia. One bo wiem wspo ma-
ga ją uczniów w zdo by wa niu wie dzy 
o świe cie, w two rze niu sy ste mu war to ści, 
w kształ to wa niu umie jęt no ści i po staw.

W. Stry kow ski wy róż nił trzy za sa dni-
cze fun kcje ro li me diów w kształ ce niu:

 po znaw czo-kształ cą cą 
Prze ja wia się w bo ga ctwie róż no ro-
dnych in for ma cji prze ka zy wa nych  
w  ję zy ku ob ra zów, słów, dźwię ków 
i dzia łań. Me dia zna cznie roz sze rza ją 
po le  po znaw cze uczą cych się,  roz wi-
ja ją  ich pro ce sy per cep cyj ne, in te lek-
tual ne i wy ko naw cze. Dzię ki me diom 
ucznio wie spo strze ga ją obiek ty, pro ce sy  
i  zja wis ka  w  spo sób moż li wie wier ny, 
w  ich  au ten ty cznym   oto cze niu,  w  ru-
chu,  w  ko lo rze   za ró wno  współ czes ne, 
jak i od leg łe w cza sie i prze strze ni.

 emo cjo nal no-mo ty wa cyj ną
Me dia po sia da ją si łę an ga żo wa nia 
ca łej je dno stki. Po pra wnie wy ko na-

ne pod wzglę dem pe da go gi cznym, 
te chni cznym i ar ty sty cznym me dia 
dy dak ty czne wy wo łu ją wzru sze nia, 
prze ży cia emo cjo nal ne – eks pre sy-
wne, przez co z ko lei roz bu dza ją za-
an ga żo wa nie, za cie ka wie nie i za in te-
re so wa nie ma te ria łem na u cza nia.

 dzia ła nio wo-in ter ak cyj ną
Współ czes ne me dia sto so wa ne 
w pro ce sie kształ ce nia umoż li wia ją 
dzia ła nia mo to ry czne i ko mu ni ko wa-
nie się. Dzia ła nio wa fun kcja me diów 
jest szcze gól nie waż na w pro ce sie 
kształ ce nia umie jęt no ści i spra wno-
ści ma nual nych. Fun kcja in ter ak cyj na 
rea li zo wa na jest w trak cie wza jem-
ne go ko mu ni ko wa nia się, wy mia ny 
in for ma cji, pro wa dze nia dia lo gu 
z ma szy ną. Dzię ki in ter ak cyj no ści 
me diów elek tro ni cznych ro dzą się 
zu peł nie no we me to dy i for my edu-
ka cji szkol nej. 

Me dia dla współ czes nej edu ka cji 
sta no wią nie za stą pio ne źród ło in for-
ma cji, na rzę dzie pra cy in te lek tual nej, 
za ró wno dla ucznia, jak i na u czy cie li. 
No wy mo del edu ka cji po wi nien po-
móc uczniom w przy sto so wa niu się 
do szyb ko zmie nia ją cej się rze czy wi-
sto ści. Pa mię cio we opa no wy wa nie 
wia do mo ści po win no być za stą pio ne 
opa no wa niem me tod wy szu ki wa nia, 
gro ma dze nia i ana li zy in for ma cji. Głó-
wne dzia ła nia edu ka cji po win ny się 
sku piać na wy kształ ce niu u uczniów 
umie jęt no ści po ru sza nia się w gą szczu 
in for ma cji, wy bie ra nia wia do mo ści 

Rola multimediów 
w nowoczesnej edukacji

Wykorzystanie multimedialnego, 
interaktywnego oprogramowania 
edukacyjnego odgrywa coraz 
większą rolę w edukacji. 
Dla uczniów komputer jest 
narzędziem codziennego użytku, 
dlatego warto pokazać im, 
że może on służyć 
nie tylko do zabawy, 
ale także do nauki. 

Lilianna Kędzierska
nauczyciel, ekspert fi rmy Nowa Szkoła



war to ścio wych, a tak że na uka zy wa-
niu struk tu ry i hie rar chi czno ści wie dzy. 
Wy ko rzy sta nie w tym ce lu no wych 
me diów w pro ce sie ucze nia się i na u-
cza nia po zwa la na syn te zę wi zual ną, 
słu cho wą i do ty ko wą. Po zwa la pro mo-
wać myś le nie twór cze, któ re za cznie 
prze ni kać wszy stkie aspek ty ucze nia 
się dziec ka. 

Sto so wa nie pro gra mów edu ka cyj nych 
to po łą cze nie mul ti me dial nej przy go dy 
z na u ką i kom plek so wym spraw dze-
niem umie jęt no ści w za kre sie czy ta nia, 
pi sa nia i li cze nia. To we so łe lek cje, dy-
na mi czne gry i za ba wy oraz ob szer ny 
tre ning pod opie ką bo ha te rów zna nych 
ba jek. Sce na riu sze pro gra mów sta le sta-
wia ją ucznia w róż no ro dnych sy tua cjach 

pro ble mo wo-za da nio wych, nie ja ko 
„zmu sza jąc” go do ak ty wno ści, sa mo-
dziel ne go myś le nia i dzia ła nia. „Uczeń 
w kon tak cie z kom pu te rem sta je się ba-
da czem”, dzię ki cze mu zdo by wa na 
wie dza jest trwa ła i bar dziej zro zu mia ła. 
Obec ny mo del edu ka cji po wi nien po móc 
uczniom w przy sto so wa niu się do szyb ko 
zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści.
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 Po sta wa i ruch
Pro gram do wspie ra nia  ak ty wno ści ru-
cho wej, pro fi lak ty ki, dia gno zy oraz te-
ra pii pro ble mów roz wo jo wych uczniów. 
Wspie ra za ró wno uczniów o wy bit nych 
pre dy spo zy cjach ru cho wych, jak i tych, 
któ rzy wy ma ga ją za jęć ko rek cyj nych.

 Dys kal ku lia
Pro gram te ra peu tyczny do pracy z dzieć-
mi w wieku od 5 do 9 lat, wy ka zu ją cymi 
spe cy fi cz ne trud no ści w roz wią zy wa niu 
zadań ma te matycz nych. Jest trwałym 
i praktycznym na rzę dziem pracy na uczy-
cie li i te ra peu tów.

 Go to wość szkol na
Multimedialny ze staw ćwi czeń do wspo-
ma ga nia pro ce su dia gno zy go to wo ści 
szkol nej oraz do sty mu la cji fun kcji per-
cep cyj no-mo to ry cznych i umie jęt no ści 
ma te ma ty cznych. Każ de dziec ko w ro-
ku po prze dza ją cym roz po czę cie na u ki 
szkol nej pod le ga obo wiąz ko wi ana li zy 
go to wo ści do pod ję cia ta kiej na u ki, spo-
rzą dzo nej przez pe da go ga.

 Wspo ma ga nie roz wo ju
Spe cja li sty czna se ria pro gra mów mul-
ti me dial nych, prze zna czo nych przede 
wszy stkim dla  dzie ci i mło dzie ży z nie-
peł no spra wno ścią in te lek tual ną, ru cho wą 
bądź sprzę żo ną – ja ko ele ment wspo ma-
ga ją cy sty mu la cję wie lo zmys ło wą (w tym 
dla dzie ci sła bos ły szą cych i nie sły szą-
cych, z au tyz mem)  dzie ci z par cjal ny-
mi za bu rze nia mi roz wo ju, ja ko po moc 
w te ra pii pe da go gi cznej  dzie ci w wie ku 
przed szkol nym, ja ko ele ment wspie ra ją-
cy ich wszech stron ny roz wój.

 Uczeń zdol ny
Skła da się z pię ciu blo ków te ma ty cznych, co 
po zwa la na u czy cie lo wi na or ga ni za cję cyk-
li cznych za jęć dla dzie ci prze ja wia ją cych 
po nad prze cięt ną cie ka wość świa ta, a tak że 
tych, któ re chcą twór czo ucze stni czyć w rea-
li zo wa nych w ra mach za jęć pro jek tach.

 Lo go pe dia
Program za wie ra ok. 400 ćwi czeń. Ze-
stawy za wie rają 3 mo du ły: Ap li ka cja Te-
ra peu ty do pla no wania, pro wa dze nia, 
re jestro wa nia i a nali zy dia gno zy oraz te-
ra pii. Dia gno za ma formę „e lek tro nicz nej 
karty mowy ma łe go pa cjen ta”, za wie rają-
cej testy wraz z o pi sem wy ni ków. Te ra pia 
kon cen tru je się na za bu rze niach mowy 
i słu chu oraz wa dach wy mo wy zwią za-
nych z ar ty ku lacją i róż ni co wa niem gło sek 
szeregu szumiącego, szeregu syczącego, 
szeregu ciszącego oraz typu „r”.

 Dys lek sja
Pro gram te ra peu tyczny do pracy z dzieć-
mi w wieku od 5 do 9 lat wy ka zu ją-
cymi spe cy fi cz ne trud no ści w czy ta niu, 
pi sa niu i roz wią zy wa niu zadań ma te-
matycz nych. Prak tycz ne i tr wa łe na rzę -
dzie wspo ma ga ją ce pracę te ra peu tów 
i na uczy cie li.
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What is the place of information technologies in education nowadays? that is the 
question we ask not only ourselves but also the authors publishing in the current 
issue of “refleksje”. the answers may vary. first of all, using modern technologies 
facilitates the didactic process. didactics itself, due to increasingly original and inter-
active forms of sharing and presenting knowledge, is becoming attractive and may 
be an alternative to the so called traditional teaching methods. however, don’t we 
lose something important switching from “the board to the screen”? aren’t we trans-
forming school into a  technological utopia based on information technologies? 
aren’t we creating students who will be living in the “brand new world” in a while?

undoubtedly, nowadays nearly all students have mobile phones, use computers 
and the internet daily, many of them are familiar with iPad, a projector, an interac-
tive whiteboard... setting aside the forms of education, i would rather ask about 
their effects and the consequences of their application. such “digital” exemplifica-
tion is nothing strange, original or surprising for the students because it is common 
in their everyday life (commercials, films, computer games). the question is: are they 
able to count in the “traditional” way, interpret and draw as fluently as they can use 
the internet?

it is not my intention to be sceptical. i would rather draw the attention of the read-
er to the other side of technological revolution (is it still revolution or should we call 
it evolution?): not only does it make us enter the modern world, but also, in line with 
the logic of modernization, abandon the old order, the “old school”, which, perhaps, 
we will soon miss.

i hope you will enjoy reading our magazine, still in the “traditional” way.
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Classes in foreign language, like any other subject, 
have its own character and require the use of ap-
propriate teaching means to achieve all the as-
sumed goals. In preparing teaching aids creativity 
is crucial. the possibilities of using iPad  in class 
are unlimited. Although publishers offer various 
types of topic charts, however scarce their offer is, 
the most important role play teaching aids pre-
pared by teachers through iPad, such as presenta-
tions in Keynote, iMovie videos, etc. not only visu-
al, but also auditory applications will be helpful: 
sound recordings, musical passages, or supple-
mentary handbook materials (literary texts, news-
paper articles in e-book form). When combined, 
they may become teaching aids with a high po-
tential for learning effectiveness.
“Being a good teacher means not boring yourself 
and others. the time spent at work (at school, in 
class), should be interesting.” showing the develop-
ment of foreign language teaching methods through 
the ages, presenting their assumptions and aims, we 
will be investigating which elements and techniques 
add to the notion of eclecticism nowadays (which, as 
it was already mentioned, seems to be the most ef-
fective means of fulfilling the aim of mastering a for-
eign language). In other words, we will stop by each 
method to show what currently is its contribution to 
teaching foreign languages at school.

Internet in a Backpack (p. 14)

Contemporary education is in uncomfortable situa-
tion caused by the tensions between tradition and 
openness to change. traditional perception of edu-
cation as an intentional process realised by special-
ised agendas, aimed at people at a strictly defined 
age (compulsory education) and in strictly defined 
and qualified institutions (schooling obligation), 
does not withstand the pressure of contemporary 
civilisation and its conditions. Knowledge society 
founded on lifelong learning creates not only 
a need, but even a necessity to understand educa-
tion as a lifelong process of personal development 
in relations with various elements of social, natural 
(environmental) and technical environment. there-
fore, of increasing importance is informal and non-
formal (incidental) education, which apply digital 

Rapid development of information technology en-
tails the increasing use of computers in education. 
In the pursuit of new technology, the basic aims 
and methods of teaching particular subjects are of-
ten lost. It should be remembered that science 
teaching should be related to the study of nature 
and real experiments and new technologies should 
merely aid the implementation of experiences, the 
presentation of the measurement results and the 
use of various methods of data processing. such 
possibilities are created by Microcomputer Based 
Laboratory (MBL), applied in science education in 
many countries and increasingly in Poland.

Experiencing Nature (p. 11)

I  have been observing the process of making 
schools computerized for many years. the Centre in 
which I work has participated in all programs that 
were crucial for the development of It education 
and educational uses of ICt. It is a fact that comput-
ers and Internet access are becoming more com-
mon, but their use in the processes of learning and 
teaching is, in my opinion, still not satisfactory.
A few years ago, at the 13th Conference on Informa-
tion technologies in school, erik de Corte from the 
University of Leuven in Belgium, an expert in the 
use of computers in teaching, showed in his speech 
that a lot of expectations about introducing com-
puters to education had not been met. An assump-
tion that computers would generate productive 
learning all by themselves proved wrong. one rea-
son for the failure to execute certain assumptions is 
that computers were introduced into the already 
existing environment and positioned as if beside 
the learning process.

The After Google Epoch (p. 4)

media to a large extent. However, deep conviction 
that learning may occur only in formal situations 
(classroom system) and in direct interactions of stu-
dents with a teacher, who also evaluates the effects 
of learning, is a serious obstacle in treating learning 
as a lifelong process of human development.

M-learning at School (p. 7)
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the After Google epoch
sławomir Iwasiów interviews Grażyna Gregorczyk, It specialist, lecturer, 
author of books and It textbooks

Recently, we have quite often heard about the crisis 
of education. Popularization of information technology 
is changing the model of school education: teachers are 
using computers and the Internet in the classroom more 
often, and students have no problem with access to in-
formation in their everyday learning. How do you eval-
uate the condition of modern education in the light of 
the development of information technologies?

I have been observing the process of making schools 
computerized for many years. The Centre in which 
I work has participated in all programs that were cru-
cial for the development of IT education and educa-
tional uses of ICT. It is a fact that computers and Inter-
net access are becoming more common, but their use 
in the processes of learning and teaching is, in my 
opinion, still not satisfactory.

A few years ago, at the 13th Conference on Informa-
tion Technologies in School, Erik de Corte from the Uni-
versity of Leuven in Belgium, an expert in the use of 

computers in teaching, showed in his speech that a lot of 
expectations about introducing computers to education 
had not been met. An assumption that computers would 
generate productive learning all by themselves proved 
wrong. One reason for the failure to execute certain as-
sumptions is that computers were introduced into the 
already existing environment and positioned as if beside 
the learning process.

How should we apply modern technologies in social 
life, and, to narrow down the perspective, at school?

Most of the teachers who work with computers in 
the classroom have used modern technologies to 
solve traditional problems in traditional ways, 
whereas such use does not bring the expected bene-
fits: it does not improve the effectiveness of teaching, 
and thus the quality of school.

This is a complex issue. Peter Drucker in Post-
Capitalist Society writes that the real challenge for 
today is not the technology itself, but how to use it. 
The experience of countries that are successful in 
technology aided teaching has shown that it requires 
many changes in the approach to education, both in 
the methods of teaching and learning, and in school 
organization, as well as in the local community, 
which is founded on students’ parents and families.

A country which has introduced such changes is Den-
mark, with Ørestad Gymnasium as an example. The 
widespread use of technology in this school has forced 
a change of learning environment and established a new 
type of organization: a place for individual learning in-
stead of classrooms. The school has no typical computer 
labs, but computers are available in laboratories, reading 
rooms, in the library (equipped with books, videos and 
other teaching materials), and wherever the students 
work individually, in groups or as a class. Almost all stu-
dents have their own or school laptops. Wireless Internet 
is fully accessible on school premises. The school’s educa-
tional resources are available for students, teachers and 
parents around the clock. Teacher training is a major is-
sue: systematic work is aimed at continuous improvement 
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of their digital and didactic skills. Recalling the example, 
I wanted to show that the tool itself does not revolutionize 
education. To do this, you need something more: 
a change of attitude and organization of the whole school.

How should we implement education in school 
by means of information technologies?

It is important how these resources and technology 
tools are used in the area that is taught. Methodological 
foundations are provided by such educational concepts 
as constructivism, and actually by its variety: construc-
tionism. It was designed by Seymour Papert exactly for 
computer-supported education, as a theory describing 
learning in the environment that liberates activity and 
creativity. Papert has formulated eight great construc-
tionist ideas for the benefit of the team carrying out an 
interesting educational experiment: Constructionist 
Learning Laboratory (CLL). For us, teachers in Poland, 
knowing these rules made it easier to understand the 
constructivist approach and implement it in the process 
of learning and teaching. The most important ideas are: 
“technology as a material”, “learning through creating”, 
and “teaching students how to learn”.

One rule seems to be particularly important: “practise 
what you preach”. If a teacher wants to teach with the use 
of ICT, they must realize that either the students or par-
ticular situations will inevitably make them face the 
problems to which they do not know the solutions. They 
will be in the same situation as their students, and the 
first attempts will not always be successful. It is the most 
efficient way for the students to understand that difficul-
ties are completely natural and learn how to deal with 
them. The best lesson we can teach our students is to 
show them how we are learning.

What has changed is not only our approach to 
modern technologies at school, but also to gaining 
knowledge in everyday life. How are we learning 
nowadays, both at school and outside?

Recently, a new learning theory, connectivism, is be-
coming more and more popular around the world, pri-
marily in the U.S. and Canada. The basis of connectivism 
is the fact that ICT have a significant impact on our lives: 
our work, the way we communicate and how we learn.

Connectivism destroys the old understanding of the 
process of learning and deepening  knowledge. It perfect-
ly reflects the educational activity of the modern student, 
who – using new technology, mainly being connected to 
the Internet, computer, or using a mobile phone – seeks 
and selects the content and opinions, processes them, uses 
them for their own purposes, exchanges them with other 
students, includes them into available resources, copies to 
files, creates new information and publishes it.

Today, man learns connectively. 

Nowadays, access to knowledge is not a problem. 
The issue which we should rather discuss is over-
abundance of knowledge. How to deal with the 
flood of information on the Internet, a large num-
ber of often worthless “cribs”, amateurish portals, 
articles published without any proof-reading?

Yes, it is true. The amount of available knowledge 
doubles every few years and this process is still accelerat-
ing. A today’s 8-year-old knows far more about the world 
than his peer 15 years ago, and the knowledge of a mod-
ern gymnasium student is comparable to that of a schol-
ar from the Middle Ages!

Some researchers believe that the last person in the 
world that possessed a complete knowledge of it was Ar-
istotle. Others say that it was the German-Polish scientist 
Gottfried Leibniz. Currently, children absorb informa-
tion from all around, the school and the teacher being no 
longer its major sources, as it was in the BG era (Before 
Google). Today we are on a better track to realize the 
dreams of Jimmy Wales, Wikipedia’s creator, about eve-
ry man’s free access to the sum of all human knowledge.

The problem is that access to knowledge alone does 
not settle anything. There is a long way from the access 
to information, even the most valuable, to understand-
ing it and acquiring the skills of using it. The future and 
the changing world require not only the use of modern 
technology, but also creativity, thinking, questioning, 
and analysing facts.

And here the teacher, a digital immigrant, should 
assist his students, the digital natives. The teacher, 
with even basic digital skills, with knowledge about 
the subject, can help students assess the value of infor-
mation, can show effective ways of searching for it, 
teach how to collect it, how to organize their work en-
vironment to avoid drowning in the flood of informa-
tion. He might direct students so that they can develop 
their intellect, guard themselves against computer-
network manipulation and make informed choices; he 
can show criteria to evaluate the reliability of the ma-
terials published on the Internet. For example, when 
the Geography teacher asks to find the population of 
Mexico City, the students will do the job instantly, but 
will no longer be able to explain why their responses 
are so different from each other.

While planning to use the Internet in the class-
room, we must make sure if the information provided 
on the websites we are about to use is adequate and 
the links are active.

What advice would you give to teachers who 
would like to use the Internet in their classrooms on 
a daily basis? Which didactic aids are worth using? 
Which educational platforms and websites are 
worth paying attention to?
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Researches conducted by us among the youths show 
that if the Internet is used for educational purposes, it 
usually means searching for general knowledge, encyclo-
pedic or hobby-related facts, or knowledge and informa-
tion necessary at school. Therefore, it is crucial for the 
teachers to change the students’ perception of the Inter-
net as not only the source of information and fun, but 
also a tool for teaching and learning.

If we talk and write about using computers or the In-
ternet in the classrooms, then we should think why we 
want to do this and whether we are able to use the media 
for such work with a student so that it has some added 
value, apart from computer literacy. By added value we 
understand such didactic benefit which can be achieved 
only by the appropriate use of tools and means of ICT, e.g. 
by using applications that facilitate understanding of dif-
ficult lesson contents, allow for a virtual visit in a museum, 
allow to see a designed geometrical figure from every side 
or enable to show why the system of elements is periodic. 

Looking at Mendeleev’s table, it is possible to analyse 
in detail various data about the temperature of melting 
or coagulation, or the parameters describing the ele-
ments. At first sight, however, we do not “see” the peri-
odic law which was the basis for the periodic table. If we 
put the same values into computer and make graphs, we 
can instantly see that the parameters change as a sinu-
soid, i.e. they are recurring at certain periods.

It is worth using the computer for modelling and sim-
ulation of various arrangements, systems or processes 
that are too slow, fast, expensive or dangerous to observe 
in reality; for combining different complementary media 
wherever it is necessary, e.g. in foreign language teaching. 
In all these applications we use not only the possibility of 
computer presentation, but also its ability to process data. 

Many aspects of various knowledge areas are easier to 
grasp if we can use the computational advantages of 
computer, contrary to when it is used only to display 50 
mathematical formulas, which can be written down in 
the handbook in an identical way. 

Internet access has changed our attitude towards in-
terpersonal communication: a teacher is no longer 
somewhat anonymous if he has an account on Facebook 
or some other social networking site. How has the mass 
communication influenced the teacher-student contact?

A lot of teachers that I know are very active in the web: 
they write educational blogs, publish their activities and tips, 
share tests or ready-made lessons or videos. Education 
which relies not only on officially approved curricula and 
traditional student-teacher contact creates new chances also 
for personality development and shaping students’ culture.

We can hope that the culture instilled during learn-
ing in cyberspace will naturally work in traditional 
teaching and learning environment as well. And there is 

another thing: educational impact requires the authority 
of a teacher. Among the supporters of computer tech-
niques, authorities are mainly those people who can ef-
fectively use these techniques in their work and in life. 
Unfortunately, teachers rarely meet this requirement. 
Any action taken by them on the web can help it.

One of the more common education forms is e-
learning. Is the future of education connected with 
information technologies and distance learning?

To answer this question I must refer to Alvin Toffler, 
a representative of the so-called applied science. The 
main concept which Toffler refers to in his work is tech-
nology. He examines the whole human history in the 
context of three successive waves of technological chang-
es and their impact on education: the agrarian, indus-
trial and information change, the last based on informa-
tion and communication technologies. Thus, the future 
of education will be associated with information tech-
nology, there is no turning back.

A government program “A laptop for every student” 
implemented in 2008, unfortunately without any follow-
up, began the next stage of schools’ computerization, in-
troducing the so-called mobile technology for education, 
based on three pillars: portable computers for individual 
use, wireless Internet access and platforms stocked with 
educational resources used for distance learning.

Constantly expanding educational online resources, 
developing computer infrastructure, prevalence of de-
vices with Internet connection and increasingly easy In-
ternet access make e-learning more common also in 
school education. This type of learning is also very 
strongly supported by the EU, which provides huge funds 
for its development and implementation in all countries.

You are the Head of the Computer Assisted Educa-
tion and Information Technology Centre in Warsaw. 
What training does the Centre offer for the teachers?

In September 2011 we celebrated 20 years since the 
creation of the Centre. During this time our task was to 
train and support teachers of all types of schools in the 
field of ICT education and educational applications of in-
formation technology. We wanted our development and 
training programs to reflect the actual needs, and the 
new skills obtained by teachers to help in school practice.

We provide wide and valuable offer both for teachers 
and students: conferences, IT competitions, training for 
the classes, regular and online workshops. The Centre 
has developed a number of interesting materials present-
ing the application of modern technologies in the early 
childhood education and in gymnasium. We have also 
prepared an offer for talented youths in the form of 
workshops and open lessons in computing and sciences, 
including the computer-based lab.
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In this short text I turn to one of the offers (and 
promises) made by new electronic media, especially 
those which have become our daily companions, in-
dispensable for efficient functioning of more and 
more people. Therefore, I brief ly present specific 
character of institutional education as an island, 
which defends itself from the tide of digital media 
with increasing difficulty. In this context I point to 
certain advantages for personal growth and social 
change which can be gained by reaching for new 

Maria czerepaniak-walczak, Professor of Pedagogy, chair of General Pedagogy in the Institute  
of Pedagogy at the University of szczecin

M-learning at school
Premises for Using Mobile Digital     
and Information technologies

the pace, scope and dynamics 
of getting to know the world 
on the one hand broaden the range 
of educational experiences, but on 
the other hand they extend the 
scope of threats to personal growth 
and social change. scientific and 
technical progress increase human 
cognitive potential, at the same time 
expanding the scale and repertoire 
of the dangers threatening it. 
everyday life is filled or even stuffed 
with new stimulants to cognitive 
activity, which faces education with 
new promises, challenges and 
obligations.

means of education, upbringing and socialization. At 
the beginning I shall recall one of Platonic dialogues, 
which portrays the reaction to the proposition of an 
invention which is supposed to benefit humanity.

On the reaction to inventions which benefit 
humanity

New inventions are promising, but they also 
arouse resistance, resentment, distrust and some-
times even hostility. It happens also with such inven-
tions which seem impossible to live without. To il-
lustrate this argument I shall quote a piece of The 
Dialogues of Plato on the invention of scripture.

“At the Egyptian city of Naucratis, there was a fa-
mous old god, whose name was Theuth; the bird 
which is called the Ibis is sacred to him, and he was 
the inventor of many arts, such as arithmetic and 
calculation and geometry and astronomy and 
draughts and dice, but his great discovery was the 
use of letters. Now in those days the god Thamus 
was the king of the whole country of Egypt (...). To 
him came Theuth and showed his inventions, desir-
ing that the other Egyptians might be allowed to 
have the benefit of them; he enumerated them, and 
Thamus enquired about their several uses, and 
praised some of them and censured others, as he ap-
proved or disapproved of them. It would take a long 
time to repeat all that Thamus said to Theuth in 
praise or blame of the various arts. But when they 
came to letters, This, said Theuth, will make the 
Egyptians wiser and give them better memories; it is 
a specific both for the memory and for the wit. Tha-
mus replied: O most ingenious Theuth, the parent or 
inventor of an art is not always the best judge of the 
utility or inutility of his own inventions to the users 
of them. And in this instance, you who are the father 
of letters, from a paternal love of your own children 
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have been led to attribute to them a quality which 
they cannot have; for this discovery of yours will 
create forgetfulness in the learners’ souls, because 
they will not use their memories; they will trust to 
the external written characters and not remember 
of themselves [author’s note]. The specific which 
you have discovered is an aid not to memory, but to 
reminiscence, and you give your disciples not truth, 
but only the semblance of truth; they will be hearers 
of many things and will have learned nothing; they 
will appear to be omniscient and will generally know 
nothing; they will be tiresome company, having the 
show of wisdom without the reality”.

Indeed, after years of using this invention, the 
king’s unrest seems justified. Scripture does provide 
numerous benefits, but it also creates a lot of prob-
lems. We can see that the king’s reaction to the in-
vention of scripture is the same as the reaction of 
many people to the application of new media and 
technologies, especially in education. Nowadays, it is 
hard to imagine personal and social life without 
scripture. We rarely remember that the availability 
of Theuth’s invention (according to the Platonic dia-
logue) and the ability to use it was scarce as recently 
as a hundred years ago. Few people could read and 
write. In the half of 19th century Władysław 
Syrokomla (a Polish-Lithuanian poet and writer) 
wrote: “God forbid, I envy/ no one and nothing in 
His world / The only thing that envy I might / is that 
you, Lords, are able to write”.

I must add that also today common literacy is 
a huge social challenge. This refers to the ability of 
writing and reading with understanding, which is 
proved, among others, by the results of PISA evalua-
tion. However, there is also another, digital illiteracy, 
which excludes people from participating in the 
world of open communication and network society, 
and denies access to cultural and scientific resources. 
In this context it is easier to understand distrust, and 
sometimes even hostility towards new ways and 
means that facilitate gaining knowledge about the 
world and the self, and learning. At the same time we 
can notice enthusiasm towards the promises made 
by the constructors and producers of new electronic 
devices. As Donato Petti claims: “New technologies 
are a true gift for humans. They offer benefits to all 
people and communities, especially those in danger 
of exclusion. The availability of mobile phones and 
computers in connection with global access to the 
Internet creates plenty new means by which we can 
communicate through words and images with peo-
ple in the most remote and isolated parts of the 
world. This makes our situation strikingly different 
from that of the previous generations”.

It is worth mentioning that the potential of dig-
ital media is also perceived by the institution 
which is regarded as a stronghold of tradition and 
conservatism. In his message for the 43rd World 
Communications Day Benedict XVI said that we 
should be glad from the existence of digital net-
works which serve to promote the good of crea-
tion, human solidarity, justice and peace, human 
rights and respect for human life. They facilitate 
cooperation between the nations from different 
geographical and cultural contexts, they enable to 
deepen the sense of human community and re-
sponsibility for the common good. However, it is 
important to create such network and such digital 
world that will be truly open to everyone: “It would 
be a tragedy for the future of humanity if the new 
instruments of communication, which permit the 
sharing of knowledge and information in a more 
rapid and effective manner, were not made acces-
sible to those who are already economically and 
socially marginalized, or if it should contribute 
only to increasing the gap separating the poor 
from the new networks that are developing at the 
service of human socialization and information”.

Thus, the digital world gives a chance not only to 
disseminate information, but most of all, to realize 
the postulates of personal growth and introducing 
social justice. It is necessary to become sensitive to 
the threats and traps present in the new dimensions 
of human functioning, to develop resistance to 
temptations overflowing from digital civilisation. In 
this situation it is crucial to stay reasonable, which is 
founded on critical thinking. It is expressed in un-
derstanding the essence of the offer, in perceiving 
both its advantages and pitfalls. The base of critical 
thinking is reliable knowledge and courage in asking 
questions and in challenging ‒ or at least raising 
some doubts ‒ both enthusiastic appraisals and con-
servative or even distrustful opinions and attitudes. 
In relation to the application of new digital media in 
education, the subject of critical thinking are the 
properties of new media in the context of develop-
mental properties of students.

 
School: an island of formal education
Contemporary education is faced with uncom-

fortable situation caused by the tensions between 
tradition and openness to change. Traditional per-
ception of education as an intentional process real-
ised by specialised agendas, aimed at people at 
a strictly defined age (compulsory education) and in 
strictly defined and qualified institutions (schooling 
obligation), does not withstand the pressure of con-
temporary civilisation and its conditions. Knowl-
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edge society founded on lifelong learning creates not 
only a need, but even a necessity to understand edu-
cation as a lifelong process of personal development 
in relations with various elements of social, natural 
(environmental) and technical environment. There-
fore, of increasing importance is informal and non-
formal (incidental) education, which apply digital 
media to a large extent. However, deep conviction 
that learning may occur only in formal situations 
(classroom system) and in direct interactions of stu-
dents with a teacher, who also evaluates the effects of 
learning, is a serious obstacle in treating learning as 
a lifelong process of human development.

 Despite discovering the ways and conditions of 
learning and despite subjective saturation with the 
measures and tools that foster understanding, school 
is still infused with banking education, in which 
“a knowledgeable person provides/transmits ready-
made facts to those who know nothing”, and stu-
dents are only the receivers of the deposit of knowl-
edge. Education still relies on one-way information 
transfer, transmitting the knowledge by the teacher 
(narrator) to the student (listener).

What is more, school education is typically fo-
cused on introducing students into the world, which, 
admittedly, still exist, but has in great measure long 
gone. Students learn about the facts from the past 
and acquire skills that are useful only at school, 
whereas what is useful in their everyday life, is often 
a forbidden fruit at school. It is then no surprise that, 
being kept in the environment completely remote 
from the real world, they cannot wait for the end of 
the classes. Isolating the school from real life triggers 
reactance, which means that the contents and forms 
of school classes, however attractive, evoke reluc-
tance and lack of involvement because of being ob-
ligatory and peculiarly ritual. After all, school is the 
only place in democratic society, to which a person 
at a strictly defined age (7–18) is condemned without 
having committed a crime. No wonder that a saying: 
“we learn not for life but for school” is still valid. It 
will be valid as long as school and school learning 
will be isolated from what is happening around us, 
as long as knowledge portals will be perceived as 
a forbidden fruit.

One of the sources of information most fre-
quently used by students is Wikipedia. At the same 
time, it is referred to as an unreliable source, and 
using it is perceived as a demonstration of laziness 
and consumerism. Such perspective is contradict-
ed by the critical analysis of Wikipedia, or rather 
the “Wikiworld”, performed by two Finnish pro-
fessors of education and philosophy from the Uni-
versity of Tampere. According to them, the 

Wikiworld is a system of collective processes of 
creating and ordering knowledge, and not a set of 
ready-made facts provided by those who believe 
that they know better than others. It is an integra-
tion of technical and social potential of the Inter-
net and its users. The Wikiworld, from the per-
spective of the indicated authors, enables demo-
cratic participation, and, most of all, discarding 
the distinction between the rulers (knowing bet-
ter) and the ruled. Moreover, it is a chance for eve-
ryone to take part in creating knowledge and in-
formation. This requires, however, subjective dis-
positions: not only new skills, but also such moral 
qualities which are expressed in respecting human 
dignity and rights. School might be an important 
area of developing such dispositions, on condition 
that it will open its door to the world of digital me-
dia. We cannot pretend that such tools as the In-
ternet, mobile phone and other mobile devices 
used by students outside school do not exist.

Due to education with the use of digital media, the 
ethos of participation and cooperation in many as-
pects of social life is changing, which leads to chang-
ing institutional and individual forms of education 
into cooperative learning in an open environment. 

The discussion about the use of new digital media 
in education, including mobile media, revolves 
mostly around the equipment, technology, devices 
and their specificity, prices, utility because of the 
weight, etc. It is still not widespread to search for the 
conditions of creating and functioning of dynamic 
personal learning environment. As a result, we are 
dealing with the simultaneous occurrence of two 
parallel phenomena, namely: a magical belief in the 
power of devices perceived as gadgets raising their 
owners prestige, and stereotypical prejudices, mis-
trust and suspicion against their social and educa-
tional potential. It is high time for the ecological ap-
proach: the coexistence of various digital and infor-
mation technologies with social, cultural and politi-
cal communities, with educational, legal and eco-
nomic institutions, etc.

Premises resulting from the benefit of a person
The above arguments in favour of opening the 

school and education to mobile digital media may 
be made more specific with regard to the condi-
tions of personal development. It is worth to em-
phasize the developmental potential which can be 
used in the process of lifelong education carried 
out both in the institutions (in formal and non-
formal education), and in natural everyday situa-
tions (in informal education). Digital literacy and 
the access to the network, enables:



Re
FL

eC
tI

o
n

s

10

M
ar

ch
/A

pr
il 2

01
2  

•  
No

 2

•	 enjoying	the	right	to	information,	asking	questions	
and looking for answers in natural situations of eve-
ryday life. “Professor Google” and “Doctor Google” 
are always available and ready to give advice;

•	 enjoying	the	right	to	self-expression,	developing	in-
novation and creative competences; trying out own 
capabilities in self-expression with various means: 
not only words, but also sounds or images pro-
duced with digital and information technologies;

•	 making	sensitive	and	reacting	fast	to	unusual,	in-
teresting, stirring phenomena; their recording 
and processing, participation in public events;

•	 the	possibility	of	participating	in	culture	(digital	
literacy which enables to use simulation tools 
through technical means, to actively and direct-
ly use cultural resources, exchange information, 
move around new areas);

•	 the	possibility	of	establishing	satisfactory	social	
relations, creating social webs, making and keep-
ing friendships, weakening a sense of loneliness.
However, these are not all possibilities of ensur-

ing personal well-being. It also does not mean that 
each of the above possibilities actually creates the 
well-being. Still, reducing access to the web, regu-
lating wi-fi, ban on using phones and other mobile 
communicative devices may not only turn school 
into the museum, but, most importantly, add to 
social stratification, marginalization and exclusion 
of many people, especially those of low economic 
status who are unable to compensate limitations 
caused by the school.

Premises resulting from the benefit of society
The second group of arguments in favour of 

school opening to the world of digital media are 
those premises which display the potential of the 
media in relation to social change, to shaping, devel-

oping and efficient functioning of open civil society. 
It should be emphasized that the scope of civic par-
ticipation is significantly increasing due to the me-
dia. It is proved by the range and pace of social 
movements in defence of freedom and human rights. 

Among the arguments in favour of including the 
use of digital media into educational practice, the 
most important is their potential in:
•	 creating	a network	of	trust,	developing	social	cap-

ital, involvement and cooperation;
•	 opening	the	access	to	new	agora/forum;
•	 decreasing	social	stratification;
•	 raising	the	possibilities	of	democratic	participation	

(through joining ongoing debates and elections);
•	 offering	the	possibility	of	rapid	reaction	to	unex-

pected changes/events.
The indicated benefits are only an example of the 

utility of digital media. Every day we have  far more 
evidence of their usefulness. Mass media are more 
and more often using information sent “on contact”, 
by e-mail, sms, or mms. In such situation school 
cannot remain adamant in its educational “purity”, 
that is serving only certain knowledge and checking 
its assimilation by standardized tests.

Conclusion
It is important that mobile digital media enable 

learning, teaching and learning from others, in eve-
ry place, in the most remote parts of the world, at all 
ages (in Poland there is a famous example of an over-
a-hundred-year-old woman contacting her grand- 
and great-grandchildren via Skype) and in every 
physical condition. However, people must be pre-
pared to use this potential critically. A major role in 
this preparation plays moral upbringing, the effects 
of which are constantly visible in the process of 
working with digital and information technologies.
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Computer Assisted Education and Information Tech-
nology Centre in Warsaw has long been developing and 
promoting the use of MBL in teaching science, exten-
sively cooperating with many foreign centers, the au-
thors of educational software and curricula. The Centre 
organized the international conference on Computer 

elżbieta Kawecka, a teacher consultant in the computer Assisted education and Information 
technology centre in warsaw

experiencing nature
Microcomputer Based laboratory     
in science education 

Rapid development of information 
technology entails the increasing use 
of computers in education. In the 
pursuit of new technology, the basic 
aims and methods of teaching 
particular subjects are often lost.  
It should be remembered that 
science teaching should be related  
to the study of nature and real 
experiments and new technologies 
should merely aid the 
implementation of experiences,  
the presentation of the 
measurement results and the use  
of various methods of data 
processing. such possibilities are 
created by Microcomputer Based 
Laboratory (MBL), applied in science 
education in many countries and 
increasingly in Poland.

Based Learning in Science (CBLIS 2010), held in Warsaw 
in July 2010. The training offered by the Centre is aimed 
not only at teachers, but also at students. In particular, 
the students and science teachers may participate in free 
open lessons in physics, chemistry and nature, during 
which they carry out computer-assisted experiments un-
der supervision of teacher trainers, subject specialists. 

The Centre coordinated two international educa-
tional projects: IT for US (Information Technology for 
Understanding Science) and ICT for IST (ICT for Inno-
vative Science Teachers), attended by scientists and 
trainers from Austria, Cyprus, the Czech Republic, the 
Netherlands, Portugal and the UK. The outcomes of 
the projects are didactic materials for training science 
teachers on the use of ICT in the teaching process. 
These materials are available on the projects’ websites 
(http://www.itforus.oeiizk.waw.pl and http://ictforist.
oeiizk.waw.pl), as well as on DVD as IT for US and ICT 
for IST Packs. Both projects have been described in 
more details in separate articles (see: References). 

 The participants of the conference on Information 
and Communication Technology in Natural Science 
Teaching organised by the West Pomeranian In-Service 
Teacher Training Centre on February 4, 2012, received 
ICT for IST Training Pack (picture 1), containing:
•	 12	topic	modules,	including	theoretical	background	

and the description of computer-assisted activities 
performed by pupils, video-measurements, model-
ling and simulations of natural phenomena;

•	 a	file	pack	for	performing	activities	in	Coach	6	and	
Insight software suits, together with sample results;

•	 Simulation	Insight	Player	with	simulated	phe-
nomena and processes analysed in topic modules;

•	 video	 resources	 for	 computer-assisted	 experi-
ments and video-measurements;

•	 Resource	Guide	for	science	teachers	and	teacher	
trainers.
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The working rule of Microcomputer Based Labo-
ratory is shown in figure 2. Conducting such experi-
ments requires equipping classrooms with measure-
ment interfaces with a set of sensors, software for the 
experiments, data-logging and analysis (such as 
Coach software, which contains all these elements). 
Traditional teaching aids are also essential because, 
unlike many simulations, these are real experiences. 
Increasingly, schools participating in various educa-
tional projects implemented under the EU funds re-
ceive such tools and teachers use it during physics, 
chemistry, biology and nature lessons, as well as for 
extracurricular activities. This requires good prepa-
ration and great involvement of the teacher, but gives 
great satisfaction. 

A great advantage of Microcomputer Based Labo-
ratory is the fact that the application of this method 
allows for science teaching with a method similar to 
that of a scientific research. 

The following stages of student activities may be 
distinguished:
1. Experiment planning, preparing the set of tools, 

connecting the interface and sensors.
2. Establishing a research hypothesis.
3. Conducting the experiment, data-logging.
4. Presenting data in tables and graphs.
5. Processing and analysis of the measurement results.
6.	Verifying	the	hypothesis,	conclusions.

This method is recommended in science teaching 
and the application of IT tools provides a lot of edu-
cational benefits. Preparation of a few computer-as-
sisted experiments has been presented on instruc-
tional videos, designed and recorded as a part of ICT 
for IST project. They are available on DVD and on 
the project’s website (http://ictforist.oeiizk.waw.pl).

Examples of computer-assisted experiments

 Analysis of student’s motion. In the experiment the 
location of the student is registered by the ultrasonic 
motion sensor. It facilitates understanding and analy-
sis of distance vs. time and velocity vs. time graphs. It 
is recommended in teaching kinetics.

Vibrations of a weight on a spring. Registration of 
changes in the position of the weight suspended on a 
spring and the acting force allows to analyse simul-
taneously the graphs of both physical quantities and 
also enables to determine the relation of force vs. 
displacement in the oscillating motion. 

ICT for 
IST Pack

The scheme of 
Microcomputer 

Based 
Laboratory
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Evaporation of liquid. Temperature measurement 
of the sensors soaked in water and alcohol shows 
that while the liquid drops are evaporating from the 
sensors’ surface, the temperature is dropping. Al-
though this is an everyday phenomenon (similar ef-
fects are observed after taking a shower), the stu-
dents find it difficult to explain this fact.

See the sound: vowel “a”. Short measurement 
time (50 ms) and large probing frequency (10 000 
times per second) allow for observation, analysis 
and comparison of different sound signals. The 
analysis of sounds produced by different musical 
instruments is interesting and instructive.

Beats resulting from the interference of sound 
waves produced by two tuning forks of slightly dif-
ferent frequencies.

The sensor of the heart rhythm monitors blood 
f low in blood vessels. A clip attached to the ear 

contains a small infrared LED and a sensor record-
ing the intensity changes of infrared radiation 
passing through the ear, corresponding to the 
changes in the velocity of the f lowing blood. 

The presented graphs show the results of meas-
urements taken and shown during the conference. 
I hope that I have encouraged the participants to 
apply the technique of  Microcomputer Based Lab-
oratory in the classrooms and that the following 
advantages of computer-assisted measurements 
have become evident:
•	 working	methods	similar	to	scientific	research	

(experiment planning, establishing hypothesis, 
measurements, results analysis and evaluation of 
hypothesis);

•	 the	possibility	of	easy	experiment	control;
•	 observation	of	graphs	displayed	during	the	meas-

urement;
•	 fast	graphic	presentation	of	the	investigated	pro-

cesses and phenomena;
•	 the	analysis	and	processing	of	data;
•	 the	possibility	of	multiple	reproduction	of	the	re-

corded experiment results.
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Daniel Makus
Deputy head teacher of leonard Piwoni’s first secondary and High schools in szczecin, German teacher

Internet in a Backpack
iPad as a tool for foreign language teaching

one of the tasks of modern school is 
to prepare students for living in the 
information society. It is reflected 
among the general tasks of the 
school in the basic document of 
educational reform, the Core 
Curriculum, according to which 
teachers shall create favourable 
conditions for students to acquire the 
skills of searching, organizing and 
using information from various 
sources and using information 
technology. this can be achieved by 
preparing students to use the 
computer and information 
technology, and then applying this 
technology in the classroom at all 
stages of education. this task is a 
large and long-term undertaking. 

In foreign language teaching media are under-
stood as teaching materials, or teaching aids, namely: 
books, charts, photographs and pictures, but they are 
also multimedia labs with broadband internet con-
nection. At the current stage of development, infor-
mation in the media plays a very important role. All 
of us, regardless of age, learn from the media and 
through them. Desktop computers, laptops and inter-

active whiteboards are widely used. However, so far 
nobody in Poland has applied iPad to the learning 
process. Is it possible for the tablet to replace tradi-
tional textbooks, teaching aids and laboratories? 
What are the possibilities and limitations of using 
iPads in teaching foreign languages? 

In most schools foreign language classes are held 
in classrooms without modern technological facili-
ties. But then, filling classrooms with expensive mod-
ern multimedia facilities does not necessarily entail 
their appropriate use or increased effectiveness of 
teaching. Practice and experience in the field of lan-
guage teaching suggest that success can be achieved 
by applying in class (group teaching) conventional 
and unconventional teaching materials (e.g., attrac-
tively illustrated books presented on iPad), basing on 
traditional methods and tested ways of teaching var-
iously combined with modern media aids which stu-
dents use when they learn on their own to develop 
their language skills. 

The core of foreign language teaching
The basis of foreign language teaching is to devel-

op four language skills: listening comprehension, 
speaking, reading comprehension and writing. Each 
of them is important, but it is increasingly claimed 
that listening comprehension and speaking play the 
most important role in the process of communica-
tion and therefore they should be developed first. 
Withdrawal from the grammar-translation method 
in teaching drew more attention to communication. 
Communicative approach has gained many follow-
ers, but it has also raised some critical voices. On the 
one hand, the focus on communication, that is un-
derstanding of the interlocutor and the appropriate 
response in a given situation, has become the prima-
ry goal of teaching. The focus has shifted from the 
correctness of oral production to its effect: appropri-
ate behaviour in a given communicative situation. 
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On the other hand, the opponents of this method 
have strongly criticized spreading of incorrect state-
ments. Recent years have brought not only combin-
ing various teaching methods but also teaching and 
developing all language skills, without going to ex-
tremes. Reading has returned into classrooms, with 
an increasing number of authentic literary texts, 
newspaper articles, advertisements, etc. Grammatical 
problems appear somehow in “passing”, but play an 
important role in proper communication. Language 
skills should be skilfully combined so that students 
could naturally and properly use the studied lan-
guage material both in speaking and writing in eve-
ryday contexts. Such a device as iPad could encour-
age students to learn foreign language grammar 
through appropriate educational applications, having 
fun while learning. Different types of skilfully select-
ed exercises will be an important asset facilitating the 
process of language learning.

Teaching foreign languages is the most effective if 
it takes place in small groups, where it is possible for 
the teacher to work systematically and almost indi-
vidually with each of the students. In such situation, 
evaluation of learning progress and correction of 
possible mistakes take place at almost every lesson. 
Highly individualised work is undoubtedly a very at-
tractive factor. Using iPad in the teaching process al-
lows to individualize the lesson through adjusting 
the pace of work while using an appropriate applica-
tion. While working with iPad, a teacher is a coordi-
nator, a member of a class team who helps the stu-
dents correct their mistakes. With a large number of 
students it is difficult to maintain order during class-
es and effectively pay attention to all students in the 
class. A group should be no larger than 15–20 people. 
The hardest task for the teacher working with a large 
group of students using iPads is to get their attention 
and keep them focused. A successful method in such 
situation is making the lesson more attractive by 
adding some unexpected changes, a sense of unpre-
dictability and uncertainty. This may be achieved by 
diversifying the ways of starting and finishing the 
lesson, using additional materials outside of the stu-
dent book, conducting more short exercises, provid-
ing various sources of stimuli (auditory, visual, teach-
er, classmate, etc.), varying forms of students’ work 
(listening, writing, speaking, movement-standstill, 
productive-receptive activities, groups/pairs/individ-
ual work); changing the pace of work, unpredictable 
sequence of students responses (never according to 
their classroom seats, rows or the attendance list); 
grading at various stages of the lesson. An iPad-based 
lesson that contains these parts will be dynamic. 
However, its structure must be clearly defined: the 

subject, work outline and lesson aims should be de-
fined at the beginning of the lesson, and it should end 
with a summary that will refer especially to the reali-
zation of the previously stated aims. During the les-
son, the teacher should clearly mark its stages and the 
moment of moving on to new activities. Large classes 
often imply students with diverse knowledge and 
skills. This should be considered while planning the 
activities as well as the timing. Application of these 
tips should ensure a successful and effective lesson.

Classes in foreign language, like any other subject, 
have its own character and require the use of appro-
priate teaching means to achieve all the assumed 
goals. In preparing teaching aids creativity is crucial. 
The possibilities of using iPad in class are unlimited. 
Although publishers offer various types of topic 
charts, however scarce their offer is, the most impor-
tant role play teaching aids prepared by teachers 
through iPad, such as presentations in Keynote, iM-
ovie videos, etc. Not only visual, but also auditory ap-
plications will be helpful: sound recordings, musical 
passages, or supplementary handbook materials (lit-
erary texts, newspaper articles in e-book form). 
When combined, they may become teaching aids 
with a high potential for learning effectiveness.

“Being a good teacher means not boring yourself 
and others. The time spent at work (at school, in 
class), should be interesting”. Showing the develop-
ment of foreign language teaching methods through 
the ages, presenting their assumptions and aims, we 
will be investigating which elements and techniques 
add to the notion of eclecticism nowadays (which, as 
it was already mentioned, seems to be the most effec-
tive means of fulfilling the aim of mastering a foreign 
language). In other words, we will stop by each meth-
od to show what currently is its contribution to teach-
ing foreign languages at school. 

Teaching foreign languages using iPad with In-
ternet connection 

The development of the Internet, a global network 
that links millions of computers around the world, 
makes using this new medium for learning more and 
more attractive. Foreign language teachers also use 
the Internet, both to deepen their own knowledge 
and to work with students.

The Ministry of Education pointed out the neces-
sity to prepare students for living in the global infor-
mation society, to improve communication in the 
education system, to promote equal opportunities for 
young people from small towns remote from cultural 
centres, and to take action initiating the further de-
velopment of IT education, in particular universal 
access to Internet. In order to implement these plans, 
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the ministry provided support for the schools, e.g. by 
equipping school Internet labs. Using the Internet in 
a foreign language class is still very limited, as teach-
ers are afraid of the computer and are not properly 
prepared to conduct such classes.

The Internet is more than just a set of computers 
connected via telephone lines. Its most important 
feature is its ability to communicate with any com-
puter within the network, which allows to overcome 
a physical distance barrier and stay in touch. The 
major services offered on the Internet through iPad 
include: electronic mail, file transfer, interactive 
work on remote computers, World Wide Web, dis-
cussion groups, mailing lists, Internet Relay Chat 
and video conferencing via Skype.

 Important services that may be interesting for 
foreign language teachers, are that of internet librar-
ies. Getting interesting, up-to-date and cheap teach-
ing aids is no longer a problem. Among the library 
resources there are many e-books, which can be 
transferred to students’ iPads within seconds.

Some people perceive iPad with Internet access as 
a new improved teaching aid, whereas for others it 
means a completely new quality, corresponding with 
the student and the teacher, their capabilities and 
educational needs.

The qualities of iPad with Internet access as an 
educational tool include:
•	 the	access	to	rich	web	resources,	including	foreign	

language materials, which enable to perform vari-
ous tasks of information search;

•	 showing	the	reality	of	other	countries	through	ac-
cess to current information;

•	 opening	up	to	the	culture	of	foreign	countries;
•	 new	possibilities	of	language	contact	and	using	for-

eign language in real (not simulated) communication;
•	 exchanging	opinions	with	various	people;
•	 practice	through	solving	specific	problems,	not	

only through simulation;
•	 cooperation	between	remote	people	working	on	

similar projects;
•	 the	support	of	creativity	and	the	development	of	

cooperation skills between the students;
•	 the	support	of	individual	activity	and	the	learner’s	

autonomy;
•	 the	possibility	of	diversifying	the	classes	and	in-

creasing their attractiveness;
•	 the	possibility	of	using	multimedia	broadcast	(i.e.	

combining various forms of transmission such as 
text, sound, film, picture, moving image), which 
activates all perception channels and thus facili-
tates language acquisition;

•	 the	possibility	of	publishing	own	materials	and	
presenting students’ achievements;

•	 reducing	students’	stress	and	inhibitions;
•	 the	possibility	of	both	 learning	understood	as	

training and practising (behaviourism) and learn-
ing as discovering (cognitivism);

•	 the	possibility	of	developing	media	competence.
The inappropriate use of iPad in the learning pro-
cess may also produce negative effects, such as: 

•	 the	excess	of	information	sources	and	the	re-
lated difficulties in their selection and critical 
evaluation (students are not always able to 
judge whether what they found on the Internet 
is correct)

•	 access	to	uncontrolled	materials,	often	with	dubi-
ous educational value;

•	 access	to	non-ethical	contents;
•	 no	contact	with	paper	books;
•	 iPad	addiction;
•	 negative	health	effects	(problems	with	eyesight);
•	 breaking	human	bonds:	direct	face-to-face	contact	

is replaced with virtual reality.
Benefits for the student:

•	 Individual	choice	of	materials.	Students	can	make	
their own decisions about the pace of learning at 
home, they can use didactic materials both in 
print and in e-version.

•	 Creating	personal	teaching	paths.	The	teacher	can	
adjust the course content to the needs of each par-
ticipant to make their learning most effective.

•	 Greater	independence.	Unlimited	access	to	knowl-
edge allows the use of the system in any time and 
place, e.g. at home or during holidays.

•	 Maximum	use	of	the	learning	time.	Students	explore	
theoretical background in their own pace to keep up 
with the curriculum during the group classes.

•	 Modern	methodological	solutions.	Films,	online	
materials and interactive dialogue based on the 
speech recognition system facilitate learning.

•	 User-friendly	monitoring	of	the	learning	progress.	
Students receive regular reports about their pro-
gress, e.g. in E-Clicker Host application.

•	 Efficient	movement	between	lesson	topics	and	in	
an electronic textbook. It is possible to return to 
the already completed activities.
In order to improve listening comprehension 

or pronunciation, teachers often use f i lms or 
podcasts recorded by native speakers. Here again, 
it is helpful to use appropriate programs enabling 
to show a clip broadcast on YouTube or uploaded 
to the server of the program provider. A teacher 
can prepare some questions checking the under-
standing of the presented content. Thanks to the 
questionnaire wizard such activity is not only at-
tractive for the student, but also easy to conduct 
for the teacher.
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How to teach with the help of iPad?
A method popular in the USA is Project-Based-

Learning, according to which students realise a pro-
ject on the basis of the assumptions agreed with the 
teacher. First, they set the aims and methods of work, 
as well as the deadlines for the whole projects and for 
their individual stages. The criteria for evaluation of 
individual stages of work are clearly defined. Usually, 
the project task is performed in a group, although the 
student might also work on their own. When the pro-
ject is finished, the results of students’ work are pre-
sented in public. During the work on the project, the 
teacher acts as a coordinator and consultant, helping 
to make decisions about workload division, keeping 
the deadlines and evaluating the effects of students’ 
work. This method works great in Polish conditions. 
Since the moment they start using iPad, the students 
using Keynote application may create multimedia 
shows using images, graphs and data, which is regu-
lated by the core curriculum for foreign language 
teaching in lower secondary school. A project that is 
carried out is always copyright and innovative: it is 
students’ work and their responsibility. Even if it is 
performed according to a tested idea, it is an under-
taking that will never be repeated in an identical 
form. During Project-Based-Learning students can 
practise many social skills connected with team work: 
making decisions, solving conflicts, reaching compro-
mise, sharing roles and tasks. During individual work 
they practice gathering information from various 
sources, their selection and processing, as well as pre-
paring and presenting the effects of their actions. 
Project-Based-Learning boosts creativity, independ-
ence and responsibility for the conducted project. 

Another example of creative use of iPad in foreign 
language class are mind maps. They are a popular 
technique related to topic maps, developed by Tony 
Buzan as a means of helping students make notes us-
ing only key words and images. They are quicker to 
make than traditional notes, and their visual charac-
ter makes them easier to browse and remember. 
A mind map consists of a central image-topic sur-
rounded by several main ideas referring to the cen-
tral one. It is worth mentioning that in a similar way 
knowledge is stored in our brain, which does not re-
member letters but transforms them into pictures, 
sounds (writing “splash” we are thinking of the 
sound of splashing water, not about the letters S-P-L-
A-S-H), scents and other stimuli. Traditional notes 
have their drawbacks: we lose too much time and en-
ergy to write them and then browse through them. 
They show no visual connections between the ideas, 
and the lack of colours and other visual characteris-
tics hinders remembering. Mind maps reflect the way 

brain works. Memory works through associations: 
each idea has many connections with others. Mind 
maps allow to represent associations on paper and 
remember them better. Mind maps contain only key 
words and key images, which enables to put a  lot 
more information on a single page.

The applications of mind maps: 
•	 Notes	–	 regardless	of	 the	 type	of	 information,	

a mind map helps organize it so that it will be eas-
ily assimilated by the brain, and therefore easy to 
remember. Mind maps help note down ideas 
quickly in an organised way: it is not necessary to 
write down whole sentences. They may be used, 
e.g. to take notes during lectures and classes, or to 
summarise books.

•	 Creativity	–	if	you	want	to	be	more	creative,	mind	
maps free the mind from linear thinking, allowing 
new ideas to flow more quickly. 

•	 Problem-solving	–	mind	maps	allow	to	notice	all	
aspects and their connections. They allow other 
people to browse quickly through your way of per-
ceiving various aspects of a given situation.

•	 Planning	–	mind	maps	are	helpful	in	planning	as	
they organize all important pieces of information 
together. They can be used for planning any kind 
of text, from letter to the draft of a book, or for 
planning a meeting, a daily schedule or holidays.
Introducing iPad to the process of education re-

quires overcoming many obstacles of technical, 
organisational and human nature, such as inade-
quate number of iPads, lack of software (applica-
tions) that would correspond with the curriculum, 
difficulties with getting regular Internet access, 
paying too much attention to factual knowledge. 
Frequent changes of web addresses might also be 
a problem, as it hinders reaching specific informa-
tion (site under reconstruction, domain transfer, 
server problems, website removal).

Useful websites are run not only by language 
publishing companies, but also by various institu-
tions that may substantially improve the resources 
of a  foreign language teacher. Both English and 
German language teachers frequently use plenty of 
websites when they are searching for lesson re-
sources. The computer may play several roles in 
foreign language teaching: it may stimulate discus-
sion, critical thinking, writing, communicating 
(information gathering and transfer); it may act as 
a partner (dialogue with the user, e.g. in computer 
games) or become a tool as a database (sources of 
information, e.g. encyclopaedias, dictionaries, 
websites). Having free Internet access we are get-
ting used to operating the browser and Internet 
search engines. The Internet is also the only 
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chance for the students who, for some reason (e.g. 
because of health problems) cannot take part in 
regular classes. Distance learning (distance teach-
ing, distance education) has become very popular 
throughout the world in the times of rapidly evolv-
ing computer and telecommunication technolo-
gies. Many developed countries have recognized 
that the use of modern techniques greatly acceler-
ates, improves and increases the effectiveness of 
teaching and learning.

Conclusion
Teachers in American, Chinese and Polish schools 

are beginning to use iPads in their daily work. Chil-
dren learn literature, biology, history or mathematics 
through multimedia, games and animation. Techno-
logical innovations that appear in the classroom 
along with other teaching experiments are intended 
to facilitate the learning process of contemporary 
children who grow up playing video games, using the 
Internet and watching YouTube. Teachers’ opinions 
on whether giving each student a laptop or a tablet 
will improve the effects of teaching are, however, di-
vided. Besides, now, when school authorities hardly 
manage to establish budgets to ensure teachers work-
ing hours and keep school programs, spending mon-
ey on tablets may seem extravagant. Some profession-

als and parents are also alarming that schools are 
investing in technology, whose beneficial influence 
on education has not yet been fully explored.

Pablo Picasso once said that computers were use-
less devices, since the only thing they could do was to 
provide answers. This witty opinion is no longer jus-
tified. The realities created with computers have be-
come a source of countless questions, the significance 
of which we can only sense. The answers to these 
questions will determine our fate.
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