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WPROWADZENIE  

Kolejny tom wydawanej cyklicznie pracy, poświęcony teoretycznym i prak-
tycznym problemom edukacji informatycznej i informacyjnej składa się z pięciu 
części.  

Część pierwszą – Edukacja Informatyczno-Informacyjna otwiera opracowa-
nie, w którym poruszane są niezwykle waŜne dla współczesności, a przede 
wszystkim dla przyszłości wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian 
cywilizacyjnych. Autor zwraca w nim szczególną uwagę na fakt, Ŝe obserwowa-
ne przemiany cywilizacyjne, zwłaszcza w sferze informatyczno-informacyjnej 
mają podstawowe znaczenie dla przyszłego kształcenia zawodowego oraz mode-
lu Ŝycia społecznego w nowej, przyszłej cywilizacji. W kolejnych rozdziałach 
opisano: rozwaŜania na temat poszukiwań nowego modelu szkoły w oparciu 
o idee kognitywizmu i konstruktywizmu, szkoły której pilnie potrzebuje nowo-
czesne społeczeństwo cywilizacji informacyjnej; wyniki poparte analizą badań 
dotyczących aksjologicznych uwarunkowań postaw twórczych dzieci bardzo 
często grających w gry komputerowe (ponad 25 godzin tygodniowo) w porów-
naniu z dziećmi niegrającymi w takie gry; analizę wybranych czynników opisu-
jących korelację wpływu nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka; 
analizę wyników badań ankietowych przedstawiających stan świadomości gim-
nazjalistów na temat dezaktualizacji wiedzy z zakresu nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych i ich zachowań mających temu przeciwdziałać; wyniki badań 
sondaŜowych opinii i oczekiwań uczniów w zakresie wykorzystania nowocze-
snych technologii informacyjnych w trakcie zajęć lekcyjnych; stan przygotowa-
nia informatycznego absolwentów gimnazjów w regionie Zagłębia Dąbrowskie-
go wskazujący na duŜe braki w zakresie wiadomości oraz zasobie pojęć z obsza-
ru badanych zjawisk; wpływ systemowego modułu sprawdzającego na techno-
logię nauczania informatyki na poziomie wyŜszych studiów zawodowych, 
przedstawione zostały zarówno zalety, jak i wady tego rodzaju rozwiązań. Część 
pierwszą kończy rozdział poświęcony skutkom przemian edukacji informatycz-
nej, w którym zaprezentowane zostały aspekty kulturowe, społeczne oraz prak-
seologiczne jako te, które mają szczególny wpływ na proces kształcenia infor-
matycznego. 

Część drugą – Informatyczne przygotowanie nauczycieli rozpoczyna roz-
dział dotyczący informatycznego przygotowania nauczycieli matematyki, 
w którym autor zwraca uwagę na to, Ŝe obecnie uczniowie coraz częściej wyko-
rzystują podczas uczenia się komputer i nowoczesne technologie multimedialne, 
a rolą nauczyciela jest ukazanie im moŜliwości właściwego wykorzystania tego 
rodzaju urządzeń we wspomaganiu procesu nauczania i uczenia się. W dalszych 
rozdziałach autorzy przedstawili: pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania 
technologii informacyjnych w pracy nauczycieli i uczniów w oparciu o analizę 
gotowości uczniów i nauczycieli do wykorzystania tych technologii na lekcji; 
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analizę wyzwań i moŜliwości kształcenia społeczeństwa informatycznego, 
z uwzględnieniem zmian organizacji procesu kształcenia oraz trendów i kierun-
ków rozwoju kształcenia zawodowego w szkole wyŜszej na Ukrainie; analizę 
potrzeb oraz moŜliwości ich realizacji w trakcie kształcenia studentów kierun-
ków medycznych w zakresie wykorzystania technologii do korzystania ze świa-
towych zasobów informacyjnych najnowszych wiadomości o osiągnięciach 
w medycynie podnoszących kompetencje zawodowe przyszłych pracowników 
słuŜby zdrowia na Ukrainie; znaczenie stosowania innowacyjnych technologii 
dydaktycznych prowadzących do budowania autorytetu nauczyciela w naucza-
niu języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyj-
nych; analizę popularnych dzienników elektronicznych wykorzystywanych 
w szkołach w celu zastąpienia nimi dzienników tradycyjnych oraz oszacowano 
ich dostępność dla szkół; rolę i przygotowanie informatyczne nauczycieli oraz 
nowy sposób przekazywania wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 
matematycznej, zwrócono takŜe uwagę na wpływ technik informacyjnych na 
gromadzenie i dystrybucję informacji umoŜliwiających alternatywne formy na-
uczania w społeczeństwie wiedzy. Część drugą kończy rozdział przedstawiający 
koncepcję przedmiotu „Specjalna praktyka dydaktyczna dla szkoły podstawo-
wej” przygotowującego nauczycieli do realizacji treści nauczania z zakresu tech-
niki i przedmiotów przyrodniczych na pierwszym etapie szkoły podstawowej. 

Część trzecia – Wirtualne systemy edukacyjne rozpoczyna się od rozdziału, 
w którym przedstawiono moŜliwości wspomagania procesów dydaktycznych, 
mających miejsce w nauczaniu techniki z wykorzystaniem programów kompute-
rowych umoŜliwiających konstruowanie i weryfikowanie wirtualnych układów 
elektronicznych. W kolejnych rozdziałach autorzy opisali: procedury związane 
z projektowaniem i konstruowaniem kursów e-learningowych, dla których punk-
tem wyjścia jest właściwe i jednoznaczne przygotowanie materiałów wyjścio-
wych, pozwalające na znaczne skrócenie i unikniecie nieporozumień podczas 
pracy nad e-kursem; wybrane przykłady wskazujące moŜliwości połączenia 
tradycyjnej szkoły, podejście praktyczne, rozwijanie kreatywności oraz talentu 
w powiązaniu z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT w nauczaniu 
i uczeniu się muzyki; negatywne i pozytywne aspekty wykorzystania e-learningu 
z punktu widzenia nauczycieli oraz studentów poparte wynikami badań dotyczą-
cych wykorzystania e-learningu; wyniki badań dotyczących wykorzystania tech-
nologii informacyjnych i Internetu do aktywnego przygotowywania się uczniów 
do lekcji w szkole średniej oraz studentów szkół wyŜszych; doświadczenia oraz 
wnioski dotyczące prowadzenia kursów z wykorzystaniem systemu portalowego 
na bazie platformy Moodle do nauczania przedmiotów informatycznych; analizę 
raportów CBOS i OBOP popartych własnymi badaniami w regionie Zagłębia 
Dąbrowskiego, dotyczącymi przestrzeni społecznej Internetu w działalności edu-
kacyjnej gimnazjalistów; wyniki badań sondaŜowych dotyczących opinii uŜyt-
kowników o kształceniu na odległość z wykorzystaniem Internetu. W ostatnim 
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rozdziale autorzy przedstawili moŜliwości wykorzystania wirtualnej przestrzeni 
edukacyjnej na przykładzie dydaktycznych animacji komputerowych. 

Część czwarta – Wybrane problemy modelowania matematycznego zawiera 
dwa rozdziały. W pierwszym autorzy zajęli się teoretycznymi rozwaŜaniami 
dotyczącymi układów rezonansowych RLC, uzupełnionymi opisem zaprojekto-
wanych i przeprowadzonych doświadczeń mogących znaleźć zastosowanie 
w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz w przemyśle. W rozdziale drugim 
zaproponowano metodę szybkiego przetwarzania Radona, która wykorzystuje 
własności symetrii oraz zbadano schemat obliczenia własności symetrii, który 
pozwala obliczyć mniejszą ilość potrzebnych charakterystyk.  

Część piąta – Prace studenckiego koła naukowego informatyków rozpoczyna 
się od rozdziału prezentującego charakterystykę sylwetki nauczyciela oraz ucznia 
wykorzystujących nowoczesne technologie do zdalnego nauczania-uczenia się, 
a takŜe zalety oraz istniejące obecnie ograniczenia edukacji na odległość. W roz-
dziale drugim przeprowadzono charakterystyki kształcenia e-learningowego, przed-
stawiono jego historię, opisano platformy edukacyjne prowadzone przez wyŜsze 
uczelnie w Polsce, dokonano takŜe charakterystyki platformy szkoleniowej SYS-
TEmE4U. Rozdział trzeci poświęcony jest uczeniu się przez studentów projek-
towania trójwymiarowego z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor na 
kierunkach inŜynierskich na przykładzie edukacji techniczno-informatycznej. 
W ostatnim rozdziale autor zajął się opisem oraz wskazaniem znaczenia opano-
wania wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie procesów CAD, CAM 
na zajęciach dydaktycznych w ramach studiów inŜynierskich na kierunku edu-
kacja techniczno-informatyczna. 

Redaktorzy pracy zbiorowej mają nadzieję, Ŝe wybrali do niniejszej publi-
kacji opracowania pokazujące istotę i sposoby rozwiązywania najwaŜniejszych 
problemów edukacji informatycznej i informacyjnej w szkołach róŜnych etapów 
i typów kształcenia w Polsce i za granicą. 

Od 2010 roku niniejsza publikacja ukazywać się będzie w postaci rocznika 
naukowego. 

 
Waldemar Lib 

Wojciech Walat 
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WALDEMAR FURMANEK  
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki, Polska 

 

Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian  
cywilizacyjnych 

 

Wprowadzenie 

Wychowanie zawodowe jest świadomym i systematycznym działaniem pe-
dagogicznym, realizowanym w procesach edukacji zawodowej, ukierunkowa-
nym na przyszłą Ŝyciową aktywność zawodową człowieka. Właśnie pojęcie 
przyszłość w tym opracowaniu uznajemy za podstawę analiz. ZauwaŜmy naj-
krócej, iŜ moŜe ono być rozumiane w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako jutro 
podobne do dziś w swoich podstawowych wymiarach opisu. Stąd wychowanie 
zawodowe do tak rozumianej przyszłości musi przyjmować charakter działań 
zmierzających do ułatwienia procesów adaptacji zawodowej w zastanych wa-
runkach pracy, w których konieczne są standardowe kwalifikacje zawodowe, bo 
taki jest takŜe charakter realizowanych zadań zawodowych. Po drugie, pojęcie 
przyszłość oczywiście dotyczy antycypowanych stanów zjawisk, jest więc ju-
trem, ale odmiennym od dziś. Jest stanem zjawisk trudnych do jednoznacznego 
opisu. Co więcej, wiemy, Ŝe oczekujemy tego, iŜ to jutro powinno być odmienne 
od dziś, nie tylko lepsze, ale wolne od tych zagroŜeń, jakie dziś są naszym do-
świadczeniem w wymiarze osobistym i społecznym. 

Nie wszystko moŜemy jednak przewidzieć. Potrzebna jest nowa futurologia 
pedagogiczna. Tylko na podstawie znajomości prawidłowości przemian cywili-
zacyjnych moŜemy formułować wskazania do budowy nowej edukacji i do mo-
delowania procesów wspomagania rozwoju człowieczeństwa w człowieku przy-
sposabiającym się dziś do nieznanym mu zadań przyszłej jego pracy zawodowej.  

 

1. Trzy fale przemian według A. Tofflera 

Całą historię ludzkości A. Toffler rozpatruje w kontekście trzech następują-
cych po sobie fal technologicznych [Toffler 1986]: 
− pierwsza fala (agrarna) − związana była zdaniem A. Tofflera z pojawieniem 

się około 10 000 lat temu wynalazków i umiejętnościami związanymi z defi-
niującymi technologiami w rolnictwie i hodowli oraz upowszechnieniem 
osiadłego trybu Ŝycia, budową miast;  

− druga fala (przemysłowa) − związana z wynalazkiem druku i maszyny pa-
rowej, pojawieniem się industrializmu; przyniosła technologie wytwarzania 
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dóbr uŜytkowych i przetwarzania energii, nowe środki transportu i masowej 
komunikacji, standaryzację oraz uniformizację w odniesieniu do produkcji 
i Ŝycia codziennego;  

− trzecia fala (informacyjna) − związana z powstaniem nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, umoŜliwiających komunikację między jed-
nostkami dzięki rozwojowi usług i odejściu od masowej zunifikowanej pro-
dukcji na korzyść tzw. produkcji elastycznej. 
Dla pełniejszego ukazania róŜnic w omówionych wyŜej modelach cywiliza-

cji podajemy zestawienie najwaŜniejszych wymiarów poszczególnych modeli. 
Są nimi: zasoby, sposoby (metody) działania, technologie kluczowe, wymiar 
pracy ludzkiej oraz charakter oddziaływań w procesach pracy. 

 
Tabela 1 

Podstawowe cechy trzech fal cywilizacyjnych 

MODEL CYWILIZACJI  

preindustrialna industrialna postindustrialna 

ZASOBY surowce energia informacja 

SPOSÓB  
DZIAŁANIA 

wydobycie produkcja 
przetwarzanie  

materiało- 
i energochłonne 

TECHNOLOGIE upraw, hodowli 
przeróbka  
materiałów 

przetwarzanie  
informacji 

WYMIAR PRACY pracochłonna kapitałochłonna wiedzochłonna 

ODDZIAŁYWANIE na naturę 
na tworzywa  

takŜe sztuczne 
na zasoby 

  
Wymienione wymiary analizy i oceny poszczególnych fal przemian cywili-

zacyjnych wskazują na rzeczywiste róŜnice zachodzące w najwaŜniejszych zja-
wiskach cywilizacyjnych. KaŜdy z wymiarów moŜe być takŜe podstawą do dal-
szej klasyfikacji tych zjawisk.  

 

2. Nowa futurologia w zakresie przemian cywilizacyjnych 

Zmiany aktualnie zachodzące we współczesności, w tym w obecnym sta-
dium rozwoju cywilizacji, są tak burzliwie i głębokie, Ŝe wymagają zupełnie 
nowego spojrzenia w przyszłość i swego rodzaju „nowej futurologii”. Zgodzić 
się naleŜy z poglądem A.P. Wierzbickiego: „Wstrząsy, jakich obecnie doświad-
cza świat, uwydatniają wyraziście, Ŝe człowiekowi zabrakło wizji i wyobraźni 
strategicznej oraz analizy futurologicznej” [Wierzbicki, Nowa…]. Jednocześnie 
to wszystko, czego doświadczamy we współczesności pokazuje, Ŝe wizja przy-



 15 

szłości jest niezbędnym warunkiem racjonalności decyzji dotyczących wszelkich 
zjawisk, a podejmowanych na róŜnych szczeblach rządzenia i zarządzania. Dla 
pedagogiki jest ona szczególnie istotna, gdyŜ wychowanie zawsze ukierunkowa-
ne jest na przygotowanie ludzi do przyszłych zjawisk i działań na rzecz zmiany 
jakości Ŝycia ludzi. 

Jak pisze A.P. Wierzbicki: „Wprawdzie samo pojęcie futurologii zostało za-
kwestionowane przez tezy o końcu historii oraz doktrynę neoliberalną, ale jasne 
jest dzisiaj, Ŝe doktryna ta straciła swe znaczenie po rewolucji informacyjnej, na 
początku nowej epoki róŜnorodnie nazwanej społeczeństwem usługowym, po-
przemysłowym, informacyjnym, sieciowym, gospodarka oparta na wiedzy czy 
cywilizacja wiedzy” [Wierzbicki, Nowa…].  

Wymienione tutaj nazwy nowej fali przemian cywilizacyjnych wskazują na 
pierwszą trudność w jej opisie. T. Goban-Klas i P. Sienkiewicz w ksiąŜce: Spo-
łeczeństwo informacyjne: Szanse, zagroŜenia, wyzwania [Goban-Klas, Sienkie-
wicz 1996: 36–38; Majta 2005] podają 74 nazwy opisujące pojawiające się 
w drugiej połowie XX wieku zjawiska cywilizacyjne. Począwszy od nazwy Sa-
motny tłum D. Reismana [1953] do pojęcia Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa 
z 1996 r. 

M. Castells w pracy Społeczeństwo sieciowe [1996] omawia syndrom współ-
czesnych zmian systemowych, gospodarki informacyjnej i społeczeństwa infor-
macyjnego. Znamienny według niego jest fakt, Ŝe odebranie człowiekowi przez 
komputery i telekomunikację wyłączności na podejmowanie waŜnych decyzji 
powoduje dosłownie rewolucję informacyjną. We współczesnym świecie pod-
stawą Ŝycia stało się znaczne upowszechnienie cyfrowych technologii informa-
cyjnych (Internet) i komunikacyjnych (m.in. telefonia stacjonarna i komórkowa, 
łączność satelitarna). WiąŜą się z tym rozmaite kompleksowo pojawiające się 
zagroŜenia w Ŝyciu jednostek i społeczeństw. Stąd uprawnione jest określenie tych 
zjawisk pojęciem „wielki wstrząs” − jak czyni to F. Fukuyama [1999].  

W dotychczas prowadzonych analizach i studiach nad przemianami cywili-
zacyjnymi ten czas rozwoju cywilizacji, który wyznacza rozwój technologii 
informacyjnych, nazywa się cywilizacją informacyjną, natomiast model społe-
czeństwa oparty na tych zjawiskach najczęściej społeczeństwem informacyjnym. 
Jak stwierdzają to autorzy w swoich analizach, w drugiej połowie XX wieku 
odnotowano 74 określenia opisujące to zjawisko [Goban-Klas, Sienkiewicz 
1996: 36–38; Majta 2005]. 

J. Sztumski w swoich opracowaniach podejmuje analizę róŜnych określeń 
odnoszących się do interesującego nas problemu. W konkluzji stwierdza, Ŝe: 
„naleŜałoby zastanowić się nad tym, czy ludzi zaliczanych do  społeczeństwa 
cyfrowego łączą jakieś  więzi socjologiczne oprócz powiązań wynikających 
z istnienia sieci układów telekomunikacyjnych” [Sztumski 2010]. 

Cywilizacja informacyjna rozwijała się bardzo wyraźnie po drugiej wojnie 
światowej. Swoistym przykładem ukazującym charakter i dynamikę tego rozwo-
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ju jest tzw. plan Y. Masudy. Wielce pouczające jest zestawienie charakterystyk 
rozwoju tej fali przemian ujęte w tabeli 2. Przedstawiona w niej charakterystyka 
dotychczasowych etapów rozwoju cywilizacji informacyjnej ukazuje wyraźnie 
kierunki ewentualnego dalszego rozwoju cywilizacji.  

Czy juŜ obecnie moŜemy zaprezentować najwaŜniejsze cechy piątego okre-
su rozwoju cywilizacji – ten problem stanowi punkt wyjścia do wspomnianej 
wyŜej nowej futurologii.  

 

Tabela 2 
Charakterystyka dotychczasowych etapów rozwoju cywilizacji informacyjnej 

Okres I: 
1945–1950 

Okres II: 
1950–1970 

Okres III: 
1970–80 

Okres IV: 
1980–2000 Dominująca 

kategoria  
charakterystyki Komputeryzacja 

wielkiej nauki 
Komputeryzacja 

zarządzania 

Komputeryzacja 
informacji  
społecznej 

Komputeryzacja 
działań  

jednostkowych 

Cel 
Obrona, rozwój, 
badania kosmosu 

Produkt narodo-
wy brutto 

Dobrobyt, opie-
ka społeczna 

Zadowolenie 

Skala  
wartościowania 

PrestiŜ  
narodowy 

Wzrost  
gospodarczy 

Dobrobyt  
społeczny 

Rozwój  
osobowości 

Podmiot Kraj Przedsiębiorstwo Ludność Osoba prywatna 

Przedmiot Przyroda Organizacja Społeczeństwo Jednostka ludzka 

Nauka  
podstawowa  

Nauki  
przyrodnicze 

Nauki  
o zarządzaniu 

Nauki  
społeczne 

Nauki o zacho-
waniu jednostki 

Wzorzec in-
formacyjny 

Osiąganie celu Wydajność 
Rozwiązywanie 

problemów 
Twórczość 

intelektualna 

Źrodło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagroŜenia, 
wyzwania, Kraków 1996, s. 35 (opracowanie pochodzi z ksiąŜki: G. Bliźniuk, J. Nowak (red.), 
Społeczeństwo informacyjne, Katowice 2005).  

 

3. Koegzystencja zmian cywilizacyjnych 

Cechą współczesności jest koegzystencja zjawisk charakterystycznych dla 
poszczególnych modeli cywilizacji. Oznacza to, Ŝe tzw. „współczesność”  deter-
minowana jest przez zjawiska charakterystyczne dla wymienionych trzech fal 
cywilizacji: agrarnej, industrialnej i informacyjnej.  

W „cywilizacji agrarnej” następowały zmiany radykalne w technologiach 
kluczowych. Dotyczyło to zarówno samej treści technologii, jak i stosowanych 
metod oraz narzędzi i maszyn. Najbardziej widoczne były zjawiska dotyczące 
mechanizacji. Wprowadzenie maszyn nie tylko zmieniło pracę ludzi w rolnic-
twie, ale ich upowszechnienie (zwiększenie popytu) zdecydowało o rozwoju 



 17 

przemysłu maszynowego dostarczającego te maszyny. Działalność gospodarcza 
na wsi − w dalszym ciągu licząca się i konieczna − jest praźródłem dla rozwoju 
technologii rzemieślniczych, manufaktur, a po tym fabryk. W nich wykorzysty-
wano i doskonalono technologie zaczerpnięte z pracy ludzi wsi. Dodajmy – 
technologie wspomagane nowymi, ciągle doskonalonymi maszynami. 

Podobne zjawiska następowały w łonie cywilizacji przemysłowej. To tutaj 
pojawiały się zmiany, które w kolejnych fazach przemian doprowadziły do po-
wstania zjawisk charakteryzujących nową falę przemian cywilizacyjnych (cywi-
lizację informacyjną). Pierwsze urządzenia do przetwarzania informacji nosiły 
nazwę maszyn cyfrowych. Obecnie rozwinęły się one w ramach nowych dzie-
dzin przemysłu produkującego urządzenia i wytwory codziennego uŜytku, wy-
korzystujące szeroko upowszechnione technologie informacyjno-komunikacyjne.  

 

 
Rys.1. Koegzystencje modeli cywilizacji 

 

Nakładanie się na siebie fal cywilizacyjnych sprawia, Ŝe obecnie nie moŜe-
my jeszcze przewidzieć następnych procesów historycznych. Przewidywanie 
takie jest moŜliwe w ramach jednej, określonej fali, wszelkie przewidywania 
natomiast tracą na wartości, gdy występują zderzające się róŜne fale i Ŝadna nad 
innymi nie góruje. Opisane zjawisko ma ciąg dalszy.  

Obecnie w łonie cywilizacji informacyjnej obserwujemy syndrom zjawisk, 
który moŜe okazać się nową (czwartą) falą przemian cywilizacyjnych. Do takich 
zjawisk naleŜą gwałtownie rozwijające się: nanotechnologie (N) z ich zastoso-
waniami; biotechnologie (B) i ich zastosowania; technologie informacyjno-ko-
munikacyjne (I) i ich wszechobecność w rozmaitych dziedzinach Ŝycia człowie-
ka; system nauk poznawczych, zwanych naukami kognitywistycznymi (C). 

Cywilizacja  
informacyjna 

Współczesność 

Cywilizacja 
przemysłowa 

Cywilizacja  
agrarna 
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Spotkać moŜna twierdzenia, iŜ nową falą przemian cywilizacyjnych będzie 
rewolucja określana akronimem NBIC. Nowe technologie (High-tech) to po-
toczne, często uŜywane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania 
techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce: gdzie 
nowe oznacza, Ŝe nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu. 

 

4. Technologie wyznacznikiem kierunków przemian 

Główną kategorią pojęciową w wyróŜnianiu wymienionych fal przemian, do 
której A. Toffler odwołuje się w swoich pracach, jest technologia. Rozumienie 
treści tej kategorii jest wielorakie. Obecnie przez technologie rozumie się system 
nauk technicznych charakteryzujących się dominantą zadań wynikających z prak-
seologicznej funkcji badań naukowych. Technologię, która w dominujący spo-
sób wyznacza zakres aktywności duŜych grup pracujących ludzi, nazywa się 
technologią kluczową albo definiującą (Key Technologies). Stanowi ona swoisty 
metaparadygmat rozwoju cywilizacji. 

Ostatnie lata minionego wieku przyniosły wzrost zainteresowania szeroko 
rozumianą problematyką społeczną, jak teŜ powstaniem nowego systemu spo-
łeczno-gospodarczego. Coraz powszechniejsze w uŜyciu stają się nowe terminy 
naukowe, m.in.: postindustrializm, postmodernizm, postfordyzm, globalizm, 
społeczeństwo konsumpcyjne itd. Nie będę wyszczególniać znaczenia tych po-
jęć, gdyŜ nie stanowią one zasadniczej problematyki tej pracy. Uogólniając, 
moŜna powiedzieć, Ŝe obok wielu przemian technologicznych, zachodzących 
współcześnie na świecie, na uwagę zasługują takŜe znaczne przekształcenia 
gospodarcze. 

Obecnie trudno jest jednoznacznie wskazać jakąś jedną wybraną technolo-
gię, która mogłaby być uznana za technologię kluczową współczesności. Ob-
serwujemy bowiem łączenie szerokich doświadczeń wynoszonych z zastosowań 
technologii współcześnie znanych z interdyscyplinarnym potencjałem podstaw 
naukowych dotyczących poznawanej rzeczywistości. Daje to nadzieję na stwo-
rzenie następnej generacji kluczowych technologii. Szczególnie owocne wydają 
się badania w takich dziedzinach, jak: nanoelektronika, spintronika, nanotechno-
logie, technologie kwantowe, technologie mikrosystemów oraz technologie 
opracowywania nowych materiałów o właściwościach dostosowanych do po-
trzeb produktów innowacyjnych, takich jak nośniki danych o zwiększonej po-
jemności, rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, konstrukcji pojazdów 
z lekkich materiałów, budowanie implantów do zastosowań medycznych. Gwał-
townie rozwijają się technologie na styku biologii i fizyki, inŜynierii zaawanso-
wanych materiałów i superkomputerów. 

We współczesnym świecie podstawą Ŝycia stało się znaczne upowszechnie-
nie cyfrowych technologii informacyjnych (Internet) i komunikacyjnych (m.in. 
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telefonia stacjonarna i komórkowa, łączność satelitarna). Informacja i informa-
tyka, w najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu, stały się obecnie nieod-
łączną częścią Ŝycia kaŜdego społeczeństwa i prawie kaŜdego człowieka. Nie 
jest istotne, czy dotyczy to jego bezpośrednio, czy teŜ tylko pośrednio, zarówno 
społeczeństwo, jak i człowiek jako jednostka musi w tym uczestniczyć. Zjawi-
sko przymusu nowoczesności uznać naleŜy za rys obecnych czasów. 

 
Tabela 3 

Charakterystyczne właściwości poszczególnych fal przemian cywilizacyjnych 

Fala przemian Ustrój  Warstwa 
społeczna 

Technologia 
definiuj ąca 

Wytwarza-
nie 

I. Rolnicza Feudalizm 
Epoka słowa 
mówionego 
i pisanego 

Feudałowie; 
chłopi feudalni 

Technologia 
upraw i hodowli, 

technologie 
garncarstwa 

Domowe 
i rzemieślnicze 

II. Industrialna Kapitalizm 
Epoka słowa 
drukowanego 

Fabrykanci, 
bankierzy; 

pracownicy, 
najemni 

Technologie 
przetwarzania, 

technologie  
energetyczne 

Manufaktura; 
fabryka 

III. Postindustrialna  
Kapitalizm 

postindustrialny 
Epoka języka 

cyfrowego 

Netokracja 
(sieciowa 

arystokracja) 

Technologie 
informacyjne 

Nowoczesne 
fabryki,  
telepraca 

IV. Internet Netokracja 
Epoka  

multimediów 
Społeczeństwo 

sieciowe 
Technologie 
internetowe 

Utwory i usługi 
cyfrowe 

V. Ponadnarodowe 
fuzje i przejęcia 

Hiper-
kapitalizm 

Epoka hiper-
mediów 

Konsumtariat; 
pracownicy 
korporacyjni 

Wielość  
technologii 
higt-tech 

Dobra kultury 

VI. Gospodarka 
oparta na wiedzy; 
wiek kreatywności 

Wiek dostępu Twórczość 
Społeczeństwo 
kognitariuszy 

Nanotechnolo-
gie biotechno-
logie, informa-
cyjne, kogni-

tywne 

Dostęp do dóbr 

 

Główne cechy społeczeństwa informacyjnego zostały sformułowane w 1973 r. 
przez D. Bella i wskazywały m.in. na dominację naukowców i specjalistów 
w strukturze zawodowej, na wzrost znaczenia wiedzy teoretycznej, która po-
strzegana była jako źródło innowacji. Doskonale te cechy nowej struktury wy-
chwycił w opisie koncepcji społeczeństwa postindustrialnego, które znamionuje: 
− „dominacja sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (fi-

nanse, ubezpieczenia, itp.) i piątego (zdrowie, oświata, nauka); 
− rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; 
− centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i polityki; 
− nastawienie na sterowany rozwój techniki; 
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− tworzenie nowych «technologii intelektualnych» jako podstaw podejmowa-
nia decyzji politycznych i społecznych” [Bell 1973]. 

 

5. Koncepcja społeczeństwa sieciowego  

Obok wielu przemian technologicznych zachodzących współcześnie na 
świecie na uwagę zasługują znaczne przekształcenia gospodarcze wielu krajów 
świata. Kierunki tych zmian determinuje dynamika upowszechniania technologii 
informacyjnych. 

Jednocześnie warto dodać, Ŝe coraz powszechniejsze w uŜyciu stają się no-
we terminy naukowe, m.in.: postindustrializm, postmodernizm, postfordyzm, 
globalizm, społeczeństwo konsumpcyjne itd.  

W dość ogólnej perspektywie kształtujące się społeczeństwo sieciowe sta-
nowi syntezę współczesnego stanu społeczeństw zdefiniowanych jako kapitali-
styczne. Analiza ta oparta jest na udokumentowanej i konstruktywnej krytyce 
utartych schematów (liniowych i deterministycznych) zmian społecznych za-
chodzących od drugiej połowy XX wieku. Ostatnie lata minionego wieku przy-
niosły wzrost zainteresowania szeroko rozumianą problematyką społeczną, jak 
teŜ powstawaniem nowego systemu społeczno-gospodarczego. Nosi on nazwę 
hiperkapitalizmu. 

Ogólny schemat koncepcji społeczeństwa sieciowego zasadniczo wykre-
ował w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku M. Castells, który w trylogii 
zatytułowanej The Information Age: Economy, Society and Culture omówił sze-
reg nowych zjawisk społecznych w sferze gospodarki, polityki, pracy i kultury, 
zaprezentował współczesne zmiany systemowe, gospodarki informacyjnej i społe-
czeństwa informacyjnego. Cechuje je wielopoziomowość, która w załoŜeniu ma 
stanowić logiczną całość podporządkowującą opis wielu róŜnorodnych proce-
sów zachodzących na wielu poziomach Ŝycia społecznego (m.in. makrostruktu-
ralne tendencje gospodarcze, mikrostrukturalne przemiany jednostkowe). 

Kompleksowa i wszechobecna komputeryzacja i automatyzacja w wielu 
dziedzinach gospodarki praktycznie eliminuje człowieka jako jednostkę podej-
mującą najbardziej rutynowe decyzje, bo: kaŜda intelektualna czynność, którą 
moŜna z góry zaplanować, będzie lepiej wykonana przez komputer niŜ przez 
człowieka. 

Społeczeństwo informacyjne to przede wszystkim wizja na wskroś stechni-
cyzowanego świata − dominacji technologii nad kulturą i czegoś, co naleŜy do 
tzw. „technopolu”. Powstają coraz to nowe moŜliwości – ekonomiczne i spo-
łeczne – rozwoju gospodarczego wzrostu dobrobytu. Wszystko to odbywa się 
odpowiednimi kosztami, a głównie za cenę dezintegracji tradycyjnych społecz-
ności zastępowanych przez „cyberspace” lub, jak ktoś woli, przez kulturę glo-
balną. Następuje drastyczna zmiana sposobów myślenia, działania, doświadczeń 
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i świadomości. Technologie teleinformatyczne powszechnie dostępne poprzez 
sieć zastępują tradycyjne źródła potęgi, dobrobytu i nowoczesnej społeczności. 
Stają się nowymi technologiami definiującymi. 

 

6. Wpływ technologii definiujących na wybrane sfery Ŝycia człowieka  

Ilustracją wpływu nowych technologii definiujących cywilizacji informa-
cyjnej są zjawiska modyfikujące zarówno szeroko rozumiane: sferę pracy czło-
wieka, infosferę, technosferę i socjosferę Ŝycia człowieka.  

6.1. Wybrane zjawiska przemian w sferze pracy człowieka w społeczeństwie 
sieciowym, eWork(@Work)  

− znikanie jednych zawodów i pojawianie się nowych w sektorze IT; 
− rozwijająca się telepraca jako przykład nowych form organizacji pracy;  
− zmniejszenie roli pracy jako trudu w pocie czoła;  
− wieloetatowość; 
− wzrost znaczenia roli zarządzania personelem. 

6.2. Wybrane zjawiska przemian w technosferze człowieka w społeczeństwie 
sieciowym 

− rozwój technologii komputerowych i telekomunikacyjnych; 
− podbój kosmosu; 
− eksploatacja mórz i oceanów; 
− aktywizacja przemysłu biologicznego;  
− rozwój potencjału militarnego – cyfrowa armia;  
− roboty i automaty jako nowa grupa wytwórców. 

6.3. Wybrane zjawiska przemian w infosferze człowieka w społeczeństwie 
sieciowym 

1. Inteligentny dom – automatyzacja bez granic. 
2. eLearning: 

− nauczanie na odległość,  
− nauczanie ustawiczne (distance learning, continuing education),  
− modyfikacja systemów nauczania i praktyk dla rozwoju społeczeństwa 

opartego na wiedzy. 
3. eGovernment: 

− połączenie ICT (information and communication technologies) z reorga-
nizacją rządzenia dla poprawy świadczonych usług publicznych,  

− redukcja „papierkowej roboty”,  
− szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, 
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− otwarcie na grupy niepełnosprawnych, 
− wirtualne biblioteki. 
− wirtualne bazy wiedzy, 
− wykorzystanie nowych technologii w edukacji), 
− przejrzystość (transparency) w zasadach działania administracji, 
− zarządzanie regionami z pomocą sieci, wsparcie w otrzymywaniu środ-

ków UE, 
− centralne bazy danych mieszkańców – elektroniczne mapy – bezpie-

czeństwo!! 
− referenda i głosowania via Internet, 
− wsparcie w otrzymywaniu środków UE, 
− odmasowie nieśrodków przekazu („payper view”, cyfrowa i interaktywna 

telewizja). 
4. eCommerce: 

− wykorzystanie IT w rozwoju elektronicznego handlu (główny cel to zyski 
–dla obu stron), 

− wykorzystanie technik komputerowych w pracy, 
− pozyskiwanie pracy, 
− rozmycie czasu pracy, 
− praca w domu – szansa dla niepełnosprawnych, 
− handel w sieci (biuro w domu – magazyn Hongkongu, rola pośrednika), 
− bezpieczeństwo transakcji handlowych w Internecie, 
− prawa klienta – brak regulacji prawnych! 
− podpis elektroniczny, 
− reklama. 

6.4. Wybrane zjawiska przemian w socjosferze człowieka w społeczeństwie 
sieciowym:  

Podział społeczeństwa (guru, uŜytkownicy, outsiderzy) zamiast integracji 
(dotyczy jedynie pokolenia lat 50–70): 

− praca nieletnich; 
− próba osłabienia roli rodziny; 
− odczucie samotności i pustki – frustracja; 
− (nowy styl Ŝycia); 
− tworzenie się nowych subkultur (net generation, video kids, Millenium 

Generation); 
− o przynaleŜności do e-generacji decyduje stan umysłu, a nie tradycyjne 

wyznaczniki wartości człowieka, takie jak wygląd zewnętrzny, status spo-
łeczny, zamoŜność czy wykształcenie; 

− nienormowane godziny pracy; 
− ryzyko uzaleŜnienia od informacji; 
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1. E-generacja to ludzie, w których Internet nie wzbudza ani lęku, ani specjalne-
go zdziwienia, lecz jest częścią ich Ŝycia, równie naturalną jak młynek do 
kawy czy bezzałogowe loty kosmiczne! 

2. E-Security – optymalizacja bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemów sie-
ciowych, niekończąca się batalia pomiędzy hakerami i administratorami. 

3. E-Health – aplikacja technologii informacyjnych w ogólnie rozumianej 
ochronie zdrowia. 

4. Ochrona zdrowia on-line (pacjent udaje się do lekarza w przypadku choroby). 
Globalnie udostępniona profilaktyka, czyli leczenie za darmo. Rejestry ZOZ, 
aptek, praktyk itp.: 
− dostęp do baz danych pacjentów, 
− wpieranie diagnostyki bazami danych i statystyką, 
− badania diagnostyczne na odległość – telekonferencja, 
− telemedycyna, 
− zdalne kierowanie zabiegami, 
− banki krwi, narządów itp., 
− zarządzanie szpitalami i słuŜbą zdrowia. 
 

7. Paradygmat aksjologiczny. Istota przemian cywilizacyjnych 

śyjemy aktualnie w zupełnie nowej rzeczywistości. Jest to czas transforma-
cji modelu cywilizacji. Przechodzimy od cywilizacji industrialnej do postindu-
strialnej. „Przejście od epoki industrialnej do informatycznej jest dla ludzkości 
przemianą równie doniosłą jak kiedyś przejście od pasterstwa do rolnictwa, czy 
później od rolnictwa do rewolucji przemysłowej” − pisał F. Fukuyama [1999]. 

To przejście owocuje całym syndromem róŜnego typu zjawisk. Wśród nich 
warto zwrócić uwagę na ten określany mianem globalizacji. Jak pisze Z. Bau-
man: „w swym najgłębszym znaczeniu pojęcie globalizacji przekazuje nieokre-
ślony, kapryśny i autonomiczny charakter świata i jego spraw, brak centrum, 
brak pulpitu operatora, zespołu dyrektorów, biura zarządu. Globalizacja jest inną 
nazwą «nowego nieporządku świata»” [Bauman 2000: 71]. Ten „nowy niepo-
rządek” szczególnie wyraźnie moŜna dostrzec w środowisku pracy człowieka, 
które przeobraziło się w ciągu ostatnich lat. PrzeobraŜenia te owocują zjawiska-
mi społecznymi, o których pisze F. Fukuyama [1999]. Te zmiany wywołały 
konieczne przeobraŜenia w systemach postępowań człowieka w środowisku 
pracy, zmieniły rolę człowieka, wymagania, jakie ta praca mu stawia. Wpłynęły 
na rozumienie sensu pracy, a przez to takŜe na zmianę postaw człowieka, w tym 
rozumienie przez niego sensu własnego Ŝycia i pracy. 

ZauwaŜmy, Ŝe globalizacja wyznacza syndrom dylematów rozwojowych 
współczesności. Obejmują one zarówno zjawiska dotyczące ekonomii, przemy-
słu, technologii, badań naukowych, jak i zjawiska kultury i Ŝycia społecznego. 
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I tak: globalizacja ekonomiczna to rozbudowa światowego rynku gospodarcze-
go i kapitałowego, uzaleŜnienie ekonomiczne, kapitałowe i kooperacyjne całych 
narodów (globalizacja rynku ekonomicznego i rynku usług); globalizacja tech-
niczna: uzaleŜnienie techniczne i kooperacyjne, następująca specjalizacja 
państw i korporacji ponadnarodowych w wybranych dziedzinach nowoczesnych 
technologii (np. mikroprocesory). Globalizacja w przemyśle jest czynnikiem 
sprawczym rozszerzania się rynku towarów i usług. Dla efektywności produkcji 
wielkoseryjnej nie wystarczają juŜ wymiary rynku lokalnego. Konieczna jest 
ekspansja na nowe obszary świata. To zaś w prostej linii prowadzi do powsta-
wania nowych zjawisk najpierw w skali lokalnej, a nieco później juŜ w skali 
globalnej. Towarzyszą temu takie − nie mniej waŜne społecznie − zjawiska, jak: 
brak wizji rozwoju Świata, Europy, Polski; transformacja społeczna, polityczna i 
gospodarcza; wizja „końca świata”. 

Globalizacja w kulturze i opanowującym ją postmodernizmem dokonuje 
dalszych gwałtownych przemian w świecie wartości. Ów „nowy nieporządek 
świata” dotyczy przede wszystkim świata wartości. Konieczna jest budowa no-
wej, odmiennej jakościowo przestrzeni wartości. Pojawiają się z całą wyrazisto-
ścią − obok dylematów rozwojowych − dylematy etyczne, takie jak: rozwijanie 
się konfliktów na tle politycznym, religijnym, plemiennym; proponowanie przy-
jęcia tzw. „opcji zerowej”; utylitaryzm moralny: konsumpcjonizm, rozwój po-
staw hedonistycznych, relatywizm moralny; podwaŜanie wartości autorytetów 
moralnych; akceptacja swobód, odrzucanie obowiązków i odpowiedzialności; 
kult pieniądza i kategorii MIEĆ zamiast BYĆ; pogarda dla etosu pracy człowieka.  

Skoro jednak wartości i antywartości „chodzą stadami” (M. Scheler) wy-
mienionym dylematom towarzyszą tzw. dylematy kulturowe. Człowiek czuje się 
w tej nowej rzeczywistości zagubiony. Wśród róŜnych form owego zagubienia 
wymienić naleŜy: zagubienie aksjologiczne, a nawet kwestionowanie i odrzuca-
nie wartości na jakich powstała obecna kultura i cywilizacja, które były jej trwa-
łym fundamentem; relatywizm wartości, zmienność obyczajów; podwaŜenie 
wartości autorytetów intelektualnych; upowszechnia się negowanie wartości 
rodziny, z całą paletą skutków tego zjawiska; obserwujemy rozpad więzi spo-
łecznych, czego między innymi wskaźnikami odczuwalnymi przez nas wszyst-
kich są: kryminalizacja Ŝycia, korupcja władz na rozmaitych szczeblach władzy, 
rozszerzanie się mafii i jej stylu działania, nasilenie gwałtu, represji − okrucień-
stwa, narkomanii czy lekomanii, wszelkiego rodzaju brutalizacja Ŝycia społecz-
nego i Ŝycia wspólnotowego.  

F. Fukuyama [1999] dla opisu i wyjaśnienia pewnych mechanizmów wy-
mienionych zjawisk wprowadza pojęcie tzw. „kapitału społecznego”. WiąŜe się 
ono treściowo z zespołem formalnych i nieformalnych wartości oraz norm, które 
uznają członkowie danej grupy społecznej i które umoŜliwiają im współpracę. 
Empirycznym wskaźnikiem kapitału społecznego jest zaufanie społeczne, „które 
jest jak smar, który usprawnia funkcjonowanie wszelkich grup i organizacji”.  
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Obecnie nie ograniczamy się juŜ tylko do pojęcia kapitał społeczny. Obok 
niego wymieniamy: kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał innowacyjny itp. 

Kapitał ludzki  nazywany jest często pracą. Tworzą go psychofizyczne pre-
dyspozycje ludzi do podejmowania określonych, racjonalnych działań. Stanowią 
go kompetencje pozwalające np. prowadzić samochód, posługiwać się kompute-
rem, nauczać młodzieŜ, pilnować porządku publicznego itd. Zatem kapitał ludz-
ki przejawia się w indywidualnym zasobie kwalifikacji, wiedzy, zdrowia, infor-
macji itd., które łącznie tworzą kapitał społeczny. MoŜna go powiększyć po-
przez tzw. inwestycje w człowieka. Zalicza się do nich między innymi: wydatki 
na ochronę zdrowia (zwiększają długość Ŝycia i poprawiają sprawność psychofi-
zyczną człowieka), wydatki na teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe, 
wydatki na migrację ludzi (stwarzają warunki do przemieszczania się człowieka 
w przestrzeni w celu zatrudnienia). Zmiany zachodzące w tak rozumianym kapi-
tale społecznym kreują zmiany społeczne. Wśród nich kreują chaos moralny. 
Kapitał społeczny odzwierciedla istnienie norm współdziałania, zaś społeczna 
dewiacja odzwierciedla tym samym brak społecznego kapitału. Skoro kapitał 
społeczny odzwierciedla zinternalizowany system wartości i norm społecznych, 
to przestępczość reprezentuje brak kapitału społecznego, poniewaŜ stanowi po-
gwałcenie norm istniejących we wspólnocie. 

Reasumując, tym, co stanowi istotę przemian cywilizacyjnych, są wartości. 
Przemiany w świecie wartości określają charakter i zakres przemian cywiliza-
cyjnych. Twierdzenie to nazywamy teŜ paradygmatem aksjologicznym przemian 
cywilizacyjnych. 

I tak w cywilizacji rolniczej wartością była ziemia uprawna; w cywilizacji 
przemysłowej: kapitał, środki produkcji i siła robocza; w cywilizacji informa-
cyjnej zaś: informacje, wiedza i kompetencje ich wykorzystania. Co dalej, które 
z wartości staną się podstawą budowania osobowej przestrzeni wartości?  

 

8. Wyzwania dla polskiej edukacji 

Omawiane zjawiska przemian cywilizacyjnych mają charakter tendencji 
globalnych. Lokalnie jednak rzecz ujmując, naleŜy odpowiedzieć na wymienio-
ne pytania przez pryzmat dobra konkretnej społeczności, dobra kaŜdego z osob-
na człowieka.  

Przykładowo więc biorąc, okazuje się, Ŝe najbardziej zaawansowanym na 
świecie państwem stosującym technologie cyfrowe jest Szwecja − wynika 
z rankingu Economist Intelligence Unit (EIU). W pierwszej piątce znalazły się 
trzy państwa skandynawskie. W grupie 70 państw Polska jest na 39. miejscu. 
Ranking (digital economy ranking) oparty jest na analizie ponad stu czynników 
poszeregowanych w sześciu kategoriach o róŜnym cięŜarze gatunkowym, wyra-
Ŝonym procentowo. 
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Taki fakt nie moŜe być niezauwaŜony przez pedagogów pytających o wyzwa-
nia, jakie generuje czas transformacji modelu społecznego i cywilizacyjnego. 

Wywrota w swojej recenzji ksiąŜki A. Barda i J. Söderqista Netokracja. 
Nowa elita władzy i Ŝycie po kapitalizmie na temat cywilizacji informacyjnej 
pisze: „Dobrym i chyba jak dotąd najlepszym sposobem jego wykorzystania 
w rodzącej się gospodarce młodego kapitalizmu jest przykład niewielkiej Esto-
nii. Kraj, dawna Republika Radziecka, miał do wyboru drogę rozwoju ekono-
micznego lub stan zapaści. Inteligentni politycy wybrali jednak najbardziej nie-
konwencjonalne wyjście z sytuacji. Zamiast zadłuŜać się w bankach światowych 
na rozwój ekonomii czy turystyki, Estonia wzięła potęŜny kredyt na zbudowanie 
wielkiej sieci internetowej. Inwestycja okazała się dalekosięŜna i przekraczająca 
zwykłe wyobraŜenie. Dziś Estonia (pisana w materiałach promocyjnych tego 
kraju jako „e- stonia”) ma najlepiej skonfigurowaną sieć na świecie, ponadto 
kładzie prawdziwe fundamenty pod rozwijający się segment najnowszych tech-
nologii. W tym oczywiście samego Internetu”1.  

A Polska? No cóŜ. Znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie 
w rankingu państw, które potrafią godzić rodzącą się demokrację z netokracją. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe Polska podąŜa drogą Wielkiej Brytanii charaktery-
zującą się raŜącymi brakami w rozumieniu oczywistych zmian jakościowych na 
świecie. Czasy netokracji, czy się to komuś podoba, czy nie, dawno juŜ nade-
szły. I pozostaje jedynie kwestia, po której stronie opowie się statystyczny Po-
lak: netokracji, a więc realnego wpływu na kształt świata, czy konsumtariatu, 
a więc biernego wpatrywania się w coraz prostszą i głupszą telewizyjną rozrywkę. 

Paradoksów rozwoju społeczeństwa wiedzy wynikających i konstytutywnie 
związanych z cywilizacją informacyjną jest kilka. Ale stanowią one temat od-
dzielnego opracowania. 
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Streszczenie 

Skoro wychowanie zawodowe jest wychowaniem ku przyszłości to dla teorii 
edukacji zawodowej orientacja w kierunkach rozwoju cywilizacji ma znaczenie 
podstawowe. Nowa futurologia musi uporać się z określeniem głównych cech 
przyszłego modelu Ŝycia społecznego w nowej przyszłej cywilizacji. Na tej pod-
stawie moŜna konstruować modele przyszłej edukacji zawodowej. 

W opracowaniu podejmuję najwaŜniejsze kwestie w tych wątkach tema-
tycznych. 

 
Słowa kluczowe: cywilizacja, cywilizacja rolnicza, c. przemysłowa, c. informa-
cyjna, wyzwania dla edukacji. 

 

The challenge of education in the face of next the wave of transformation 
of the civilization 

Abstract 
Since professional education is towards future education this for theory of 

professional education orientation in directions of development of civilization 
has basic meaning. New futurology has to deal with qualification of grandnesses 
of future model of social life in new future civilization. It on your basis was it 
been possible to construct models future professional education. 

I undertake in the study the most important matters in these thematic plots. 
 

Key words: civilization, agricultural civilization, industrial civilization, infor-
mative civilization, challenge for education. 
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Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu  
o idee kognitywizmu i konstruktywizmu 

 

Wprowadzenie – potrzeba nowego modelu edukacji 

Nowe technologie informacyjne wpływają coraz bardziej wyraziście na 
oświatę zarówno z powodu zewnętrznych, jak i wewnętrznych przemian cywili-
zacyjnych. Przemiany zewnętrzne stymulujące zmiany oświatowe to powszech-
ne nasycenie społeczne urządzeniami technologii informacyjnych, natomiast 
wewnętrzne wynikają z ogromnego potencjału transformacji „istoty” (esencji) 
procesu nauczania i uczenia się w szkole.  

Formułowanie załoŜeń teoretycznych do budowy „nowego modelu eduka-
cji” wymaga przede wszystkim poszukiwania nowej filozofii edukacji, która 
coraz częściej odwołuje się do idei konstruktywizmu.  

Przyjęcie tego załoŜenia oznaczać będzie między innymi konieczność rede-
finicji podstawowych (naczelnych) celów edukacji. Zgodnie z ideami konstruk-
tywizmu zakłada się w nim jako nadrzędne idee teleologiczne, takie jak:  
– aktywność poznawcza uczniów,  
– elastyczność metodyczna nauczycieli,  
– „technologizacja” środowiska dydaktycznego. 

KaŜdy z trzech filarów tego systemu ma powaŜne zalety i wady (ograni-
czenia). 

W tym wykładzie (opracowaniu) postaram się wykazać jedne i drugie. 
Wielkim wysiłkiem społecznym budowane jest społeczeństwo informacyjne 

– społeczeństwo wiedzy. Jest to wysiłek indywidualny i zbiorowy, ale w głów-
nym nurcie nieformalny. Stąd potrzebne jest zbudowanie NOWEJ SZKOŁY, 
opartej na nowych załoŜeniach filozoficznych, organizacyjnych, społecznych, 
ekonomicznych.  

Technologie informacyjne zmieniają Ŝycie i pracę człowieka w wymiarze 
cywilizacyjnym i kulturowym. Istnieją uzasadnione oczekiwania społeczne, Ŝe 
takie zmiany zajdą równieŜ w edukacji – dzięki technologiom informacyjnym 
moŜna ulepszyć i usprawnić szkołę (pracownie komputerowe z dostępem do 
Internetu, osobiste laptopy dla uczniów). Stąd niezwykle mocna presja społeczna 
na zmianę modelu edukacji [Apple, Jungck 1990]. 
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Druga wyraźnie zarysowana grupa poglądów wskazuje, Ŝe jest utopią i na-
iwnością zakładanie zmian za pośrednictwem nowej technologii; przecieŜ nie 
moŜna (nie sposób) adaptować technologii do tradycyjnych stylów (strategii 
nauczania). Komputery instalowane są w szkołach w wydzielonych pracowniach 
pod nadzorem jednego nauczyciela, większość nauczycieli korzysta z nich oka-
zjonalnie (pokazowo), a nauczanie sprowadzone jest do uczenia się samej tech-
nologii. 

Jednak istnieją takie szkoły, w których z duŜym powodzeniem wykorzystuje 
się technologie informacyjne, dlatego trzeba przyjrzeć się zmianom, jakie tam 
zachodzą oraz próbować odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki wspomagają, 
a jakie osłabiają skuteczność stosowania TI w szkole? Co mogą zrobić rodzice, 
nauczyciele i politycy oświatowi, aby wesprzeć reformę szkoły opartą na TI? 

Przedstawiciele kognitywizmu i konstruktywizmu wskazują, Ŝe podstawowe 
wartości reformy są zaleŜne od sposobu uŜycia technologii w klasie szkolnej 
oraz jej związku ze strukturą czynności ucznia1.  

Odwołując się do wyników badań psychologii poznawczej, moŜna zrozu-
mieć istotę pracy intelektualnej człowieka oraz rolę środowiska wspomagające-
go procesy uczenia się, przy czym wyŜsze poziomy rozumienia, rozwiązywania 
problemów, podejmowania decyzji nie zaleŜą od biernej recepcji faktów, ale od 
aktywnego przetwarzania informacji – pisał L. Resnick [1983]. Stąd podstawo-
we umiejętności powinny być rozwijane na bazie autentycznych kontekstów 
Ŝycia, a intelektualna aktywność ucznia wzmaga lepsze wyniki uczenia się. Dla-
tego wyŜsze poziomy umiejętności poznawczych wymagają pogłębiania moty-
wacji do długotrwałej i solidnej pracy, jak i podnoszenia poziomu samoświado-
mości uczących się. 

 

1. Technologie informacyjne w nowym modelu edukacji 

W tradycyjnej szkole nauczanie klasowo-lekcyjne skoncentrowane jest na 
kształtowaniu cząstkowych umiejętności (np. algorytmy w rozwiązywaniu zadań 
matematycznych), które nie mają Ŝadnego związku z Ŝyciem poza szkołą. Zada-
nia stawiane przed uczniami powinny mieć dla nich praktyczne znaczenie, po-
winny nawiązywać do wiedzy z róŜnych dyscyplin naukowych, a lekcje nie 
powinny trwać dłuŜej niŜ 45 minut.  

                                                      
1 Z pomocą przychodzi tu teoria determinizmu technologicznego opracowana i rozbudowana 

przez „szkołę Toronto”, której twórcami byli H.A. Innis, M. McLuhan, D. deKerckhove. Przyjęli 
oni, Ŝe cała rzeczywistość społeczna jest determinowana przez czynniki technologiczne, które 
umoŜliwiają rozwój cywilizacji. Zwrócili uwagę, Ŝe technologia jest z jednej strony przyczyną 
zmian społecznych, a z drugiej skutkiem tych zmian. Mamy tu do czynienia z klasycznym 
układem ze sprzęŜeniem zwrotnym: skutek oddziałuje na przyczynę, doregulowując działanie 
układu. MoŜna tu pokusić się o wprowadzenie pojęcia i rozwinięcia w dalszej perspektywie 
modelu tzw. „silnika wiedzy”. 
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JeŜeli przed uczniami postawimy bardziej złoŜone zadania, wzbudzimy ich 
większą aktywność w określaniu celów uczenia się i własnych procesów nauki. 
Poznawane teorie nie słuŜą tylko ich zapamiętaniu i odtworzeniu (wyrecytowa-
niu), ale do lepszego pogłębionego zrozumienia zjawisk, a zarazem poszukiwa-
nia informacji niezbędnych do pracy nad projektem badawczym. Uczenie się 
w tym kontekście staje się interaktywne, złoŜone projekty badawcze wiąŜą się 
z podjęciem pracy zespołowej, w czasie której uczniowie negocjują cel pracy, 
znaczenie uŜywanych pojęć.  

K. Kruszewski [1987] zaproponował zaliczyć do umiejętności kluczowych: 
skuteczne komunikowanie się w róŜnych sytuacjach, korzystanie z nowocze-
snych środków gromadzenia i przetwarzania informacji, pracę zespołową, my-
ślenie produktywne, samokontrolę i samodoskonalenie procesów poznawczych2. 
Uczniowie uzasadniając wnioski powinni podchodzić krytycznie do pracy wła-
snej i innych. Realizując własne projekty uczniów, moŜna łatwiej wykorzystać 
róŜnice indywidualne w zdolnościach, wiedzy i ich doświadczeniu. Pojawia się 
tu moŜliwość róŜnicowania składu grupy ze względu na wiek, płeć, doświadcze-
nie, zdolności itd. W takich grupach uczenie się od drugiego ucznia ma ogromne 
znaczenie. 

Jak juŜ wcześniej podkreślano, w konstruktywistycznym modelu oświaty 
nauczyciel nie uczy, ale ułatwia (kieruje) proces uczenia się, przykładowo kieru-
je projektem badawczym. Nauczyciel jest odpowiedzialny za ustalanie tematyki 
(pola poszukiwań tematycznych) w projektach badawczych, wskazuje źródła 
informacji, tworzy struktury organizacyjne, w ramach których uczniowie nawią-
zują współpracę poznawczą, jednak w tym wypadku nauczyciel nie ma pełnej 
kontroli nad przebiegiem działania uczniów – wskazuje (umoŜliwia) wybór naj-
lepszej ścieŜki uczenia się. Jednak trzeba pamiętać, Ŝe nie cała działalność 
w szkole skierowana jest na realizację projektów badawczych. Konieczne jest 
równieŜ praktyczne doskonalenie umiejętności (jak w szkole tradycyjnej). 

Najtrudniej będzie nauczycielom przestawić się na nowy sposób pracy 
z uczniami, który nakłada na nich wiele nowych, nieznanych (czy niewyobra-
Ŝalnych) wcześniej obowiązków z dołączoną do tego TI, trudną w obsłudze 
i stosowaniu dydaktycznym. Wyniki badań pokazują, Ŝe tam, gdzie zastosowano 

                                                      
2 W przypadku kształcenia ogólnego listę umiejętności kluczowych tworzą następujące 

umiejętności: 
1) komunikowania się, 
2) pracy w zespole, 
3) samodzielnego podejmowania decyzji, 
4) korzystania ze swoich praw, 
5) samokształcenia,  
6) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 
7) posługiwania się komputerem, 
8) poruszania się na zmieniającym się rynku pracy, 
9) organizowania własnego stanowiska pracy itd. [Kruszewski 1987]. 
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TI w szkole osiągane są dobre (zadowalające) wyniki w nauce. Bardziej będzie 
to przełom ewolucyjny oparty na powszechnym dostępie do sieci informatycz-
nych uczniów i ich rodziców. Uczniowie będą przywiązywać większą wagę do 
stosowania TI w swojej pracy wtedy, gdy ich zaangaŜowanie będzie podlegało 
ocenie nauczyciela, którzy dziwią się często, jak szybko ich uczniowie uczą się 
korzystać z tych technologii3. 

TI przyczyniają się do wykonywania nie tylko powtarzających się elemen-
tów pracy (np. opisów), ale równieŜ wizualizacji i prezentacji wyników badań 
(zwłaszcza abstrakcyjnych). Dobra praca podnosi motywację ucznia do wzmo-
Ŝonych wysiłków w procesie uczenia się, zwiększa się czas pracy uczniów nad 
realizacją zadania, dokonywanie krytycznej oceny projektu, chęć poprawiania 
własnej pracy i duma z jej ukończenia.  

MoŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe uczniowie „specjalizują się” w wykorzysty-
waniu róŜnych aspektów TI do: tworzenia powiązań hipertekstowych, poszuki-
wania informacji w Internecie, tworzenia grafiki komputerowej. RównieŜ po-
dział pracy nad projektem daje ciekawe efekty wychowawcze: uczniowie słabsi 
w prezentacji wiedzy w sposób tradycyjny nadrabiają to za pomocą TI. Częściej 
są skłonni do podejmowania współpracy, pomagają swoim kolegom (takŜe na-
uczycielowi). Umiejętność i nastawienie na współpracę przenoszone są na sytu-
acje niezwiązane z projektami badawczymi. 

TI wpłynęły równieŜ na zmianę stylu pracy nauczyciela, znaczenie straciła 
funkcja dyscyplinowania uczniów, gdyŜ ci byli bardziej zaangaŜowani w swoją 
pracę (przy stanowiskach komputerowych), wzrosły natomiast umiejętności 
nauczyciela, takie jak: posługiwanie się TI, kierowanie pracą zespołową 
uczniów, refleksja teleologiczna (czego uczyć?) i metodyczna (jak uczyć?). 

Społeczeństwo industrialne oczekiwało, Ŝe absolwenci szkół będą przede 
wszystkim potrafili stosować wiedzę w sytuacjach zawodowych. W języku pe-
dagogiki mówimy o rozwijaniu operatywności wiedzy. 

Dla społeczeństwa informacyjnego, które nazywane jest społeczeństwem 
wiedzy (poinformowanego rozumu) waŜną rolę odgrywają kompetencje w za-
kresie docierania do informacji, ich gromadzenia i przetwarzania w nową wie-
dzę. To społeczeństwo twórców wiedzy!!! Szkoła musi takie wyzwanie podjąć... 

 

2. Kognitywne teorie uczenia się 

Początki tworzenia się teorii poznawczej (poznawczych) – kognitywnej – 
wyraźnie wskazują na jej wielowarstwowość, interdyscyplinarność. Efektem 
tego jest brak spójności rozwiązań teoretycznych w wielu jej obszarach. Pozy-
tywne strony tego stanu wiąŜą się z otwartością i ciągłym rozwojem teorii, co 

                                                      
3 Mamy tu do czynienia z determinizmem medialnym (oczywiście opartym na determinizmie 

technologicznym), N. Postman [1992, 1995] i L. Mumford [1966]. 



 32 

decyduje o wzroście moŜliwości jej wykorzystania w edukacji. Złą stroną jest 
trudność w stworzeniu zwartej podstawy teoretycznej – niezwykle waŜnej dla 
praktyki kształcenia. Aktualnie teoria kognitywna osadzona w kilku dyscypli-
nach naukowych jest na etapie wypracowywania szerokiej perspektywy podej-
ścia do zagadnień współczesnej humanistyki.  

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe istnieją następujące grupy problemów rozwa-
Ŝań teoretyczno-badawczych [Siemieniecki 2007: 287 i n.): 
− aktywność poznawcza człowieka jest ujmowana w kategoriach reprezentacji 

(poznawczych lub umysłowych); 
− aktywność umysłowa człowieka, której rozumienie wymaga komputera, ale 

nie tylko jako narzędzia do przeprowadzania prac eksperymentalnych, lecz 
takŜe jako modelu funkcjonowania umysłu; 

− świadome i racjonalne procesy opisane w kategoriach przetwarzania infor-
macji; 

− nauka o procesach poznawczych, wyróŜniająca się interdyscyplinarnym cha-
rakterem (psychologia, filozofia, językoznawstwo, antropologia, neurologia 
i sztuczna inteligencja); 

− korzenie tych orientacji tkwią w tradycji zachodnioeuropejskiej filozofii po-
znania [Gardner 1989: 18–19]. 
Istnieje wiele kognitywistycznych teorii uczenia się. Przykładowo: 

− Model zaproponowany przez R. Atkinsona i R.M. Schiffrina [1968], według 
których mózg zawiera pewne struktury, które przetwarzają informacje, po-
dobnie jak komputer. Stworzony przez nich wielomagazynowy model pa-
mięci obejmuje: rejestratory sensoryczne, pamięć krótkotrwałą, pamięć dłu-
gotrwałą (model ten w wielu innych teoriach był modyfikowany, jednak 
w ogólnej istocie pozostawał bez zmian, np. J.E. Ormrod [2000] zwrócił 
uwagę na znaczenie czynników emocjonalnych w przetwarzaniu informacji 
pomiędzy wejściem sensorycznym a pamięcią długotrwałą). 

− F. Vester [2006], analizując procesy uczenia się od strony biologicznej i psy-
chologicznej, opracował model tego procesu oparty na sieci powiązań róŜ-
nych czynników: zarówno fizycznych, jak i psychicznych, i to zewnętrznych 
i wewnętrznych względem poznającego podmiotu. 

− R.M. Gagne [1992] zaproponował praktyczne rozwiązania dla edukacji, które 
zostały określone jako podejście systemowe. W procesie nauczania wykorzy-
stał model przetwarzania informacji do stworzenia wytycznych dla nauczy-
cieli pozwalających na organizowanie „optymalnego” uczenia się. 

− K. Kruszewski zastosował koncepcję T. Tomaszewskiego przy budowaniu 
podstaw dydaktycznych teorii wiadomości. Wtedy pojawiły się pierwsze pu-
blikacje poświęcone podejściu humanistycznemu (kulturowemu) wykorzy-
stania komputerów w kształceniu. Publikacje W. Skrzydlewskiego [1990], 
S.M. Kwiatkowskiego [1994], B. Siemienieckiego [1996] i S. Dylaka [1995] 
zapoczątkowały nurt badań nad mediami w edukacji sięgający korzeniami 
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teorii kognitywistycznej. Rozwinęli je tacy autorzy, jak: S. Juszczyk [2002], 
H. Gulińska [1997] i M. Tanaś [1997]. 
 

3. Filozoficzno-psychologiczne źródła idei konstruktywizmu 

Wzrost zainteresowania konstruktywizmem jako nurtem filozoficzno-psycho-
logicznym nie jest w edukacji niczym szczególnie nowym [Siemieniecki 2007]. 

JuŜ w pracach Sokratesa, Platona i Arystotelesa moŜna doszukać się pew-
nych elementów teorii konstruktywizmu, która wiąŜe się z tworzeniem wiedzy 
przez człowieka. RównieŜ w pismach św. Augustyna znaleźć moŜna twierdze-
nia, Ŝe w poszukiwaniu prawdy trzeba oprzeć się na doświadczeniach zmysło-
wych (co nie było zgodne z ówczesną nauką kościoła). J. Locke (1632–1704) 
twierdził z kolei, Ŝe wiedza człowieka nie moŜe wyjść poza jego doświadczenie 
(dziś powiedzielibyśmy konstrukt pojęciowy opisujący świat). I. Kant (1724–
1804) z kolei dowodził, Ŝe podmiot jest poznawczym warunkiem przedmiotu – 
logiczna analiza czynności i przedmiotów prowadzi do zwiększenia zasobu 
(wzrostu) wiedzy, podczas gdy doświadczenie odpowiada za wiedzę nową, przy 
czym zasady są dane a priori4. 

Jednak za bezpośrednich prekursorów konstruktywizmu uznać moŜna 
H. Pestalozziego (1746–1827), który utrzymywał, Ŝe proces oświaty powinien 
być oparty na naturalnym rozwoju dziecka uczącego się bardziej przez swoje 
zmysły niŜ słowa, J. Piageta (1896–1980), który zaprzeczał istnieniu wiedzy 
niezaleŜnej od człowieka. Pisał on między innymi, Ŝe wiedza jest współzaleŜna 
z procesami organizacji (ludzie organizują swoje myśli w taki sposób, aby wyra-
Ŝać sens, oddzielając te bardziej waŜne od tych mniej waŜnych) i adaptacji (która 
zastępuje w dwojaki sposób asymilację i akomodację) [Piaget]. L. Wygotski 
(1896–1934) – uznawany za twórcę konstruktywizmu społecznego – twierdził, 
Ŝe w modelu uczenia się (w kontekście społecznym) kultura jest najwaŜniejszym 
czynnikiem rozwoju indywidualnego (czyli kontekst społeczno-kulturowy jest 
podstawą rozwoju kaŜdego dziecka) – według L. Wygotskiego [1978] są to na-
rzędzia intelektualnej adaptacji.  

Oznacza to, Ŝe przez kulturę: 
− uzyskuje się w znacznym stopniu treść własnych myśli – czyli zdobywa się 

wiedzę, 
− pojawia się (lub nie) szansa rozpoczęcia przez dziecko procesów myślenia. 

To właśnie język jest podstawową formą interakcji, w wyniku których doro-
śli przekazują dziecku bogatą wiedzę tkwiącą w ich kulturze. Język dziecka, 
będąc początkowo narzędziem adaptacji intelektualnej, w końcu staje się języ-

                                                      
4 H. Poincare stwierdził dodatkowo, Ŝe struktury przestrzeni i czasu nie są dane raz na 

zawsze, w związku z tym w miejsce apriorycznej wprowadził konwencje. Miało to duŜe znaczenie 
dla współczesnej koncepcji filozoficznej, która przyjmuje, Ŝe przez myślenie o naszym doświad-
czeniu budujemy własne rozumienie rzeczywistości. 
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kiem wewnętrznego kierowania własnym postępowaniem – pisał L. Wygotski 
[1986]. Zdecydowanie więcej pochodzi z tego, co dziecko moŜe nauczyć się 
w kontekście społeczno-kulturowym niŜ wytworzyć samo: rozwiązywanie pro-
blemów przez dziecko następuje w interakcjach językowych z dorosłymi. Dlate-
go konstruując programy nauczania naleŜy brać pod uwagę interakcje pomiędzy 
materiałem nauczania, dorosłymi i bardziej kompetentnymi rówieśnikami. 

Ponadto w ustalaniu wymagań brać naleŜy pod uwagę obszar przybliŜonego 
rozwoju: to, co dzieci mogą zrobić same, stanowi poziom ich aktualnych osią-
gnięć, a to, co mogą zrobić przy pomocy innych, jest poziomem ich potencjalne-
go rozwoju. 

Nowy model oświaty moŜe być wiązany z myślą neopiagetowską:  
− waŜny jest sposób w jaki uczeń interpretuje zjawiska i uwewnętrznia ich 

rozumienie; 
− zakres i głębia tych procesów zmienia się w zaleŜności od doświadczenia 

i kontekstu społeczno-kulturowego.  
Istnieje wiele czynników wpływających na konstruowane znaczenia: gospo-

darka, poziom oświaty, zawód, miejsce zamieszkania, płeć, religia itd., uczniowie 
konstruują wiedzę w taki sposób, aby była znacząca w ich Ŝyciu [Coburn 1993]. 

L. Resnick pisał, Ŝe zgodnie z załoŜeniami konstruktywizmu doświadczając 
czegoś nowego uwewnętrzniamy to nawiązując do naszych poprzednich do-
świadczeń lub wiedzy, przy czym znaczenie to jest konstruowane przez aparat 
poznawczy ucznia [Resnick 1983]. 

Z powyŜszych analiz wynika szereg zasad, którymi kierują się konstrukty-
wiści: 
− uczenie się jest poszukiwaniem znaczenia, dlatego zaczyna się od znanych 

uczniom zagadnień – i to właśnie wtedy starają się skonstruować ich znaczenie; 
− znaczenie wymaga zrozumienia zarówno całości, jak i części – proces ucze-

nia się musi ogniskować się na pojęciach podstawowych, a nie na izolowa-
nych faktach; 

− nauczyciel powinien zrozumieć „modele mentalne”, którymi posługuje się 
uczeń (uczniowie), aby wspomagać ich w poznawaniu świata zgodnie z mo-
delami, którymi się posługują; 

− cele nauczania koncentrują się na konstruowaniu własnych znaczeń (indywi-
dualnych – subiektywnych), a nie uczeniu się na pamięć. 
To wszystko w istocie oznacza, iŜ jedyną moŜliwością kierowania rozwo-

jem ucznia w procesach dydaktycznych jest stosowanie tzw. oceny kształtującej, 
czyli opisującej jakość jego uczenia się. Ponadto wystandaryzowane (jednakowe 
dla wszystkich) programy nauczania są niemoŜliwe do przyjęcia, poniewaŜ pod-
stawą uczenia się jest rozwiązywanie problemów – nauczyciel powinien zachę-
cać do stawiania pytań, ciągłego przebudowywania własnej wiedzy uczniów. 
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Konstruktywizm definiuje się aktualnie jako teorię filozoficzną, która zakła-
da, Ŝe rzeczywistość zewnętrzna jest konstruktem mentalnym tych, którzy wie-
rzą, Ŝe ją odkryli i zbadali (stanowi więc odkrycie dokonane nieświadomie przez 
odkrywcę)5.  

 

4. Aktywność poznawcza uczniów a praktyka edukacyjna w kontekście  
konstruktywistycznym (wielowymiarowość pojęcia treść kształcenia,  
wielość rodzajów wiedzy uczniów, meta-wiedza) 

ZłoŜoność świata i niewłaściwa struktura wielu dziedzin wiedzy jest pod-
stawą budowania konstruktywistycznej teorii nauczania i uczenia. Konstruowa-
nie nowego modelu oświaty wymaga rozwaŜenia kilku powiązanych ze sobą 
tematów: 
− istota procesów składających się na rozumienie zjawisk współczesnego świata,  
− złoŜony charakter wielu dyscyplin naukowych, 
− mało zaawansowane teorie nauczania i uczenia się, 
− niska skuteczność działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

WyróŜnione tematy mogą posłuŜyć za podstawę budowania nowej teorii 
szkoły. Przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe w wielu przypadkach mamy do czynienia 
z odwoływaniem się tylko do intuicji, a nie tworzeniem ogólniejszych (trwałych) 
podstaw teoretycznych. Ponadto róŜny stopień złoŜoności konceptualnej dzie-
dzin wiedzy tworzy powaŜne problemy w przypadku tradycyjnych teorii peda-
gogicznych. Pomijanie i zaniedbywanie rozwiązywania tych problemów moŜe 
mieć wpływ na niskie wyniki procesów nauczania i uczenia się, występujących 
na porządku dziennym we współczesnej szkole. Ich źródłem jest praktyka kon-
ceptualnego upraszczania i nieskuteczności stosowania wiedzy w nowych wa-
runkach (nie występuje transfer wiedzy i umiejętności). 

Dobrym rozwiązaniem tego problemu byłaby większa elastyczność po-
znawcza – zdolność przedstawiania wiedzy z innej perspektywy konceptualnej, 
umoŜliwiającej konstruowanie róŜnych reprezentacji wiedzy z punktu widzenia 
aktualnie rozwiązywanych problemów. Wymaga to tworzenia przyjaznego śro-
dowiska uczenia się, pozwalającego na zdobywanie wiedzy w róŜny sposób i dla 
wielu róŜnych celów. Technologie informacyjne z systemem urządzeń wprowa-
dzają elastyczność procesów poznawczych, szczególnie dla nielinearnych i wielo-
wymiarowych systemów hipertekstowych. Daje to niepowtarzalne moŜliwości 
rozwijania procesów poznawczych w zmiennym środowisku (podobnie jak to 
ma miejsce w tradycyjnym mechanicznym uczeniu się języków obcych). 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe początkowe sukcesy w zdobywaniu uproszczonej wie-
dzy – na początkowym etapie nauki – mogą na dalszych etapach opóźnić reali-

                                                      
5 Główne nurty konstruktywizmu to: konstruktywizm osobisty, konstruktywizm radykalny, 

konstruktywizm społeczny (strukturalizm kulturowy), konstruktywizm krytyczny, konstrukcjonizm. 



 36 

zację ambitnych planów ucznia. RóŜnica pomiędzy uczeniem się a praktycznym 
działaniem (teorią a praktyką) wyraŜona w kategoriach: „wiedzieć, co?” i „wie-
dzieć, jak?” wynika ze struktury i praktyki systemu oświatowego. Niestety, me-
tody, które ciągle dominują w edukacji, zakładają rozdział wiedzy i praktyki, 
przyjmując jednocześnie, Ŝe wiedza jest niezaleŜna od sytuacji, w której jest 
nabywana i stosowana. Wydaje się, Ŝe najwaŜniejszym celem szkoły jest trans-
fer tej wiedzy, na którą składają się abstrakcyjne i formalne pojęcia wyizolowa-
ne z kontekstu. Kontekst uczenia się jest uznany za poŜyteczny z punktu widze-
nia pedagogiki, ale zasadniczo róŜny od tego, co jest przedmiotem nauki. 

Wyniki badań nader często wskazują, Ŝe oddzielenie teorii i praktyki 
w szkole jest nieuzasadnione, wiedza nabywana i stosowana zaleŜy od kontekstu 
poznawczego, w jakim to się dzieje. Uczenie się oraz praktyka stanowią inte-
gralną część procesu konstruowania wiedzy.  

 

Wnioski 

MoŜna przyjąć, Ŝe za kognitywnym i konstruktywistycznym modelem edu-
kacji przemawiają przede wszystkim takie jego pozytywne aspekty, jak: kon-
struowanie wiedzy, aktywne uczenie się, mentalne schematy wiedzy.  
1. Wbrew pozorom konstruktywizm jest pojęciem bardzo złoŜonym, w róŜnych 

momentach realizacji czynności poznawczych pojawiają się procesy umy-
słowe związane z konstruowaniem wiedzy: rozumienie jest czymś więcej niŜ 
tylko prezentacją informacji w innej formie, czy wskazanie powiązań pomię-
dzy pojęciami kluczowymi.  

2. To, co jest potrzebne w rozumieniu tekstu, jest nie tylko zawarte w jednej – 
wybranej porcji informacji – wiąŜe się z tworzeniem znaczenia. Informacje 
zawarte w tekście muszą być połączone z informacjami poza tekstem, 
a zwłaszcza z uprzednią wiedzą ucznia, aby powstała pełna i dokładna repre-
zentacja znaczenia tekstu. 

3. Konceptualna złoŜoność niektórych dziedzin, brak jednorodnej struktury 
wiedzy często powoduje tworzenie przez uczniów schematów, które są mało 
przydatne praktycznie i odpowiednie do transferu. W obliczu tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego konieczne jest tworzenie nowej wiedzy, za-
miast mozolnego odzyskiwania jej z pamięci (która to wiedza często jest za-
fałszowana i statyczna). 

4. Konstruktywistyczna teoria elastyczności poznawczej wyraŜa się w tym, Ŝe 
rozumienie jest konstruowane za pomocą uprzedniej wiedzy, która przekra-
cza pod kaŜdym względem przekazywaną informację. Konstruktywizm, inte-
grując nauczanie, uczenie się oraz konstruowanie reprezentacji umysłowej, 
moŜe okazać się przydatny w tworzeniu meta-wiedzy (o powiązaniach wy-
kraczających poza wąskie dziedziny – przedmioty szkolne). 



 37 

Literatura 

Apple M.W., Jungck S. (1990), You don’t have to be a teacher to teach this unit: Teaching tech-

nology and gender in the classroom, „American Education Research Journal”, t. 27, nr 2.  

Atkinson R., Schiffrin R.M. (1968), Human memory: A proposed system and its control processes, 

[In:] K.W. Spence and J.T. Spence (Eds.), The Psychology of Learning and Motiva-

tion: Advances in Research and Theory, Vol. 2, pp. 89–195. New York: Academic 

Press. 

Castells M. (2003), Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem biznesem i społeczeństwem, 

Seria: „Nowe Horyzonty”, Poznań. 

Cobb P. (1994), Where is the mind? Constructivist and socio-cultural perspectives on mathemati-

cal development, „Educational Researcher”, t. 23, nr 7. 

Coburn W. (1993), Contextual constructivism [w:] Practice of constructivism in science, red. 

K. Tobin, Washington, D.C. 

Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań. 

Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Rzeszów. 

Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W.W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa. 

Gardner H. (1989), Dem Denken auf der Spur, Stuttgart. 

Glasersfeld E. von (1987), Constructivism as a scientific method, Oxford. 

Gulińska H. (1997), Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego, Poznań. 

Juszczyk S. (2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń. 

Kruszewski K. (1987), Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej, Rzeszów.  

Kwiatkowski S.M. (1994), Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Warszawa. 

Mumford L. (1966), Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, 

Warszawa. 

Ormrod J.E. (2000), Educational Psychology: Developing learners (3 rd ed.), Upper Saddle River, 

NJ: Merrill Ormrod. 

Pachociński R. (2002), Technologia a oświata, Warszawa. 

Papert S. (1991), Preface [w:] Constructivism: Research reports and esseys 1895–1990, „Nor-

wood”, New Jersey. 

Postman N. (1992), The culture of technology, Cambridge, MA. 

Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Duleba, Warszawa. 

Resnick L. (1983), Towards a cognitive theory of instruction [w:] Learning and motivation in the 

classroom, red. S.G. Paris, G.M. Olson, H.H. Stevenson, New Jersey. 

Salomon G., Perkins D. (1998), Individual and social aspects of learning, „Review of Research in 

Education”, t. 23. 

Saunders W., The constructivist perspective: Implications and teaching strategies for science, 

„School Science and Mathematics”, t. 92, nr 3. 

Siemieniecki B. (1996), Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, Toruń. 

Siemieniecki B. (2007), Pedagogika medialna, Warszawa. 

Skrzydlewski W. (1990), Technologia kształcenia, przetwarzanie informacji, komunikowanie: zarys 

koncepcji środków dydaktycznych, Poznań. 



 38 

Steffe L. (1990), Overview of the action group A1: Early childhood years [w:] transforming early 

childhood mathematics education: An international perspective, red. L. Steffe, T. Wood, 

Erlbaum, Hildale. 

Tanaś M. (1997), Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa. 

Vester F. (2006), Myślenie, uczenie się, zapominanie, Bydgoszcz. 

Walat W. (2007), Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów. 

Wheatley G.H. (1991), Constructivist perspectives on science and mathematics learning, „Science 

Education”, t. 75, nr 1. 

Wygotski L.S. (1978), Mind in society: The development of higher psychological processes, 

Cambridge. 

Wygotski L.S. (1986), Thought and language, Massachusetts. 

 
 

Streszczenie 
Społeczeństwo informacyjne (wiedzy) potrzebuje nowej szkoły, a ta pilnie 

potrzebuje nowego modelu edukacji. Wynika to z odmienności aksjologicznej 
i jakościowej oraz społecznego znaczenia zjawisk rozwijającego się społeczeń-
stwa wiedzy w ramach cywilizacji informacyjnej. Analiza owych zjawisk pro-
wadzi do wniosków wskazujących na dysfunkcjonalność obecnych rozwiązań 
edukacyjnych. Z tego powodu koniecznością staje się potrzeba zerwania z do-
tychczasową praktyką szkolną. 

 
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, kognitywizm, konstruktywizm. 

 

Search of the new education model on support of cognitive  
and constructivism ideas 

Abstract 
Information society (knowledge society) it need new school, and this need 

badly the new model of education. This results are of axiology distinctness and 
qualitative as well as social the meaning of phenomena of developing society of 
knowledge in frames of informative civilization. Analysis of those phenomena 
leads to demonstrative on dysfunction of present educational solutions conclu-
sions. It from this one need becomes reason necessity break with hitherto exists 
school practice. 

 
Key words: information society, cognitive, constructivism. 
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Aksjologiczne uwarunkowania postaw twórczych dzieci 
komputerowych i niekomputerowych – analiza porównawcza 
 

Generalnie dzieci bez wątpienia bardzo lubią grać we wszelkiego rodzaju 
gry komputerowe. To zostało zresztą udowodnione równieŜ w badaniach pro-
wadzonych na potrzeby niniejszego opracowania. Nie moŜna jednak twierdzić, 
Ŝe wszyscy przedstawiciele młodego pokolenia spędzają przed monitorem po 
kilka godzin dziennie. Niektórzy po prostu nie mają takiej moŜliwości, a inni 
wybierają bardziej atrakcyjne formy rozrywki. Zatem są i takie dzieci, które 
w gry grają sporadycznie, w szkole lub u kolegi. Są i takie, które korzystają 
z gier tylko od czasu do czasu, spędzając przy nich na przykład długie zimowe 
wieczory czy czas choroby, kiedy nie mogą opuszczać domu. Być moŜe są to 
odosobnione przypadki, jednak zapewne są i tacy młodzi ludzie, którzy nie 
mają zupełnie kontaktu z grami. Bez wątpienia pozostaje więc fakt, Ŝe gry na 
tych ostatnich będą miały diametralnie inny wpływ, zdecydowanie mniejszy 
niŜ na te dzieci, które oddają się tej rozrywce codziennie i to jeszcze po kilka 
godzin.  

Aleksandra Gała, pracująca w zespole prof. dr hab. Marii Braun-Gałkow-
skiej, zajęła się badaniem: czym dzieci korzystające z gier komputerowych róŜ-
nią się od tych nieuŜywających ich. W tym celu badane dzieci podzielono na 
dwie 30-osobowe grupy. W pierwszej znalazły się dzieci grające średnio 25 
godzin tygodniowo. Nazwano ich grupą „komputerową”. Druga z kolei grupa 
składała się z dzieci niezajmujących się grami. Dlatego teŜ została nazwana 
„niekomputerową”. Podczas badań prowadzonych na potrzeby niniejszego opra-
cowania równieŜ wprowadzono taki podział. Jako dzieci „komputerowe” okre-
ślono te, które deklarują spędzanie przed monitorem powyŜej trzech godzin 
dziennie lub korzystają z niego codziennie. Jako „niekomputerowe” przyjęto te 
dzieci, które zaznaczyły, iŜ grają w gry sporadycznie: mniej niŜ godzinę, kilka 
razy w tygodniu, raz w tygodniu czy nawet rzadziej. Po podziale na te dwie gru-
py okazało się, Ŝe pierwszą stanowi 50 osób spośród 200 przebadanych, a więc 
25%. Wśród tych 50 osób znajduje się  18 dziewcząt i 32 chłopców. Pozostałe 
75% to dzieci „niekomputerowe”. Badania miały odpowiedzieć na pytanie, czy 
są, a jeśli tak, to jakie, róŜnice pomiędzy tymi dwiema grupami. Jakie wartości 
preferują poszczególne grupy, jakie są ich motywy i metody działania. Jak rów-
nieŜ: czy postawy dzieci „komputerowych” róŜnią się w jakiś sposób od tych 
prezentowanych przez dzieci „niekomputerowe”. 
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Wartości to te normy i zasady postępowania, które umoŜliwiają człowieko-
wi  pełny rozwój oraz chronią go przed wyrządzaniem krzywdy sobie i innym. 
Jest jednak oczywiste, Ŝe nie dla kaŜdego pojęcie prawdziwych wartości będzie 
takie samo. Warunkują to zapewne róŜne czynniki. Wśród najwaŜniejszych wy-
mienić moŜna chociaŜby wychowanie w rodzinie, wiarę, wiek itp. Coraz czę-
ściej słyszy się jednak głosy, iŜ takim czynnikiem mogą być równieŜ gry kom-
puterowe. Zatem moŜna się spodziewać, Ŝe dzieci z grupy „komputerowej” będą 
miały nieco inny stosunek chociaŜby do takich podstawowych wartości, jak: 
Ŝycie ludzkie, cierpienie, przemijanie czy śmierć. 

Osoby silnie zaangaŜowane w gry komputerowe sporą część swojego Ŝycia 
spędzają w tym iluzorycznym świecie. Jest on zupełnie odmienny od rzeczywi-
stości, w której przecieŜ trzeba umieć Ŝyć. Istnieje więc niebezpieczeństwo, Ŝe 
ten świat iluzji zacznie przenikać do ich realnego Ŝycia. RównieŜ wartości, które 
odgrywają priorytetową rolę w grach, nie zawsze są zgodne z tymi, które czło-
wiek ceni w prawdziwym Ŝyciu. Nie jest więc wskazane, aby i one przenikały do 
codziennego Ŝycia gracza. Wydaje się jednak niemoŜliwe, aby zupełnie nie mia-
ły wpływu na Ŝycie „komputerowców”. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, 
zwłaszcza Ŝe często w grach dobro ma charakter zła, a zło dobra. Dlatego teŜ 
gracz, który wykonuje złe czyny bez poczucia winy za nie, po pewnym czasie 
moŜe zatracić granice pomiędzy dobrem i złem. 

Z badań przeprowadzonych w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Ro-
dziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wynika, Ŝe wartości wyznawane 
przez „komputerowców” istotnie ulegają zmianie. Tak na przykład chłopcy 
„komputerowi” (bo tylko oni byli badani) znacznie częściej niŜ „niekomputero-
wi” w śród swoich celów Ŝyciowych wymieniają wartości materialne. Często 
więc w ich celach i dąŜeniach pojawia się samochód, dom, pieniądze i znalezie-
nie dobrej pracy z wysokim wynagrodzeniem. Ponadto pragną osiągnąć w Ŝyciu 
tzw. sukces. Nie sposób nie skojarzyć tego ze zwycięstwem w grze. Dla „kom-
puterowców” „bycie dobrym człowiekiem” nie przedstawia właściwie Ŝadnej 
wartości. Natomiast ma ono wartość dla 23,3% chłopców „niekomputerowych”. 
„Niekomputerowi” częściej równieŜ niŜ „komputerowi” cenią sobie zdobycie 
wykształcenia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, Ŝe w grupie o WPPT 
(wysoki poziom postaw twórczych) 20,69% chłopców i 19,51% dziewcząt naj-
bardziej ceni wartości materialne. Bardzo duŜy procent badanych z tej grupy 
jako waŜne uwaŜa osiągnięcie sukcesu w Ŝyciu. Jest to istotne dla 21,57% 
chłopców oraz 23,34% dziewcząt. RównieŜ wartości materialne mają duŜe zna-
czenie dla badanych z tej grupy. Wartości materialne są waŜne dla 20,69% 
chłopców oraz 19,51% dziewcząt.  

W grupie o NPPT (niski poziom postaw twórczych) wykształcenie i zawód 
jest priorytetem dla 19,77% chłopców oraz 27,27% dziewcząt. Osiągnięcie suk-
cesu w Ŝyciu najwaŜniejsze jest dla 27,27% dziewcząt, natomiast wartości mate-
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rialne dla 26,55% chłopców z tej grupy. Kategoria „być dobrym człowiekiem” 
była podczas odpowiadania na ankietę wybierana stosunkowo rzadko. W grupie 
o WPPT wybrało tę kategorię 8,16% chłopców oraz 8,01% dziewcząt, natomiast 
w grupie o NPPT tę kategorię wybrało 5,08% chłopców oraz 3,03% dziewcząt.  

Rodzina jako wartość jest wybierana stosunkowo rzadko w obu wydzielo-
nych grupach. Jest ona najwaŜniejsza jedynie dla 13,11% chłopców z grupy 
o WPPT oraz 11,86% chłopców i 3,03% dziewcząt z grupy o NPPT. 
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Wykres 1. NajwaŜniejsze wartości dla dzieci o małym i duŜym poziomie  

postaw twórczych  
Źródło: M. Braun-Gałkowska, Zabawa w zabijanie, Warszawa 2000. 

 
RównieŜ stosunek do śmierci wydaje się być trochę inny dla obydwu grup. 

śycie ludzkie traci na wartości, jeśli uwzględnić, Ŝe zapalony gracz moŜe doko-
nać kilku bądź kilkunastu mordów dziennie. Przy tym sam moŜe kilkakrotnie 
stracić Ŝycie. Jednak gdy jedno się kończy, pozostają mu dalsze trzy lub cztery. 
Ostatecznie, jak je wszystkie straci, włączy grę od nowa i jego bohater będzie 
znowu Ŝył. PoniewaŜ granica pomiędzy realnym światem a tym z ekranu moni-
tora jest bardzo nikła, moŜe po wielu godzinach grania prawie zupełnie zanik-
nąć. MoŜna więc obawiać się, iŜ dziecko grające po kilka godzin dziennie, za 
kaŜdym razem uświadamiane, Ŝe ma jeszcze 2, 3, 4 Ŝycia, straci poczucie praw-
dziwej wartości, jaką jest Ŝycie samo w sobie. 

W badaniach na potrzeby niniejszego opracowania dzieci pytane były: czy 
śmierć bohaterów gier komputerowych ma dla Ciebie jakieś znaczenie? 

Okazuje się, Ŝe śmierć bohatera gry ma największe znaczenie dla 41,10% 
chłopców z grupy o WPPT. Dla 42,16% dziewcząt z tej grupy śmierć ma zna-
czenie w zaleŜności od przebiegu akcji gry.  
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Dla badanych o NPPT najczęściej śmierć bohatera gry nie ma Ŝadnego zna-
czenia. Deklaruje tak aŜ 46,89% chłopców oraz 48,48% dziewcząt z tej grupy. 

Śmierć głównego bohatera ma mniejsze znaczenie dla badanych z grupy 
o NPPT. Z tej grupy tę kategorię wybiera tylko 11,86% chłopców oraz 12,12% 
dziewcząt.  

Deklaracje znaczenia śmierci głównego bohatera częściej składają badani 
z grupy o WPPT. Tę odpowiedź wybiera 41,10% chłopców oraz 32,75% 
dziewcząt. 
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Wykres 2. Znaczenie śmierci bohaterów gier w opinii dzieci, z rozróŜnieniem  

na grupę o WPPT i NPPT 
 
Patrząc na te dane, moŜemy stwierdzić, Ŝe dla większości dzieci śmierć bo-

haterów na ekranie jest fikcją i nie ma zupełnie dla grających znaczenia. Mają 
oni świadomość, Ŝe ich bohaterowie tak naprawdę są nieśmiertelni i nic ich nie 
jest w stanie unicestwić na zawsze. Priorytetowe wartości w Ŝyciu, takie jak 
rodzina, miłość, dobro w grupie „komputerowej” i „niekomputerowej” były 
wybierane podobnie. 

Jak widać, priorytetową wartością w obydwu grupach jest rodzina. Z zało-
Ŝenia chodziło tu o rodzinę pochodzenia, a więc tę, w której badani obecnie Ŝyją. 
Okazuje się, Ŝe właściwie dla obydwu grup ma ona największą wartość. Drugą 
największą wartością jest miłość. Wymieniana była nawet częściej przez chłop-
ców „komputerowych” niŜ tych „niekomputerowych”. Niektórzy z tej drugiej 
grupy wymieniają dobro. Wśród „komputerowców” ani razu taka odpowiedź nie 
pada. Najwidoczniej dobro nie jest dla nich tak waŜne. 

Trochę inaczej wygląda w obydwu grupach podejście do tych wartości, któ-
re nadają sens Ŝyciu kaŜdego człowieka jako istoty społecznej. Tak na przykład 
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w grupie „niekomputerowej” znacznie częściej te wartości łączone są z samodo-
skonaleniem. Pojawiają się zatem takie stwierdzenia, jak: „bycie dobrym czło-
wiekiem” czy „poznawanie wielu rzeczy”. Natomiast w grupie „komputerowej” 
pojawia się: „korzystanie z Ŝycia”, np. z komputera, czy „raz się Ŝyje i trzeba to 
wykorzystać – zobaczyć róŜne rzeczy”. 

Jeśli pytamy o wartości nadające sens Ŝyciu, zauwaŜa się odmienne deklara-
cje w grupie o WPPT i NPPT. Dla badanych z grupy o WPPT najwaŜniejsze jest 
„osiągnięcie czegoś, dąŜenie do celu” (26,82% chłopców), a takŜe „samodosko-
nalenie i bycie lepszym” (23,90% chłopców i 25,43% dziewcząt). Pomaganie 
innym waŜne jest dla 23,34% dziewcząt z tej grupy. 

Badani z grupy o małym poziomie postaw twórczych największe znaczenie 
przywiązują do „osiągnięcia czegoś, dąŜenia do celu”. Taką wartość wybiera 
najwięcej badanych z tej grupy (35,59% chłopców i 36,36% dziewcząt). W gru-
pie o NPPT duŜą rolę przykłada się takŜe do „nowych wraŜeń”. Tę kategorię 
podczas badań wybrało aŜ 29,37% chłopców oraz 27,27% dziewcząt z tej grupy. 

Tymczasem kategoria „nowe wraŜenia” jest najmniej waŜna zarówno dla 
chłopców, jak i dla dziewcząt z grupy o WPPT. Wybrało ją 10,20% chłopców 
oraz 7,66% dziewcząt. 

Najrzadziej z kolei wybieraną kategorią w grupie o NPPT jest „pomaganie 
innym”. Ta kategoria jest wybierana jedynie przez 11,86% chłopców i 6,06% 
dziewcząt z tej grupy.  
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Wykres 3. NajwaŜniejsze wartości nadające sens Ŝyciu w opinii dzieci o wyso-

kim i niskim poziomie postaw twórczych  
Źródło: M. Braun-Gałkowska, Zabawa w zabijanie, Warszawa 2000. 
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Podsumowanie 

Analiza przeprowadzonych badań zamieszczona w tym opracowaniu po-
twierdza tezę, Ŝe gry komputerowe są znaczącym czynnikiem wychowawczym. 
Dzieci od najmłodszych lat korzystają z tej formy spędzania wolnego czasu. 
Niektóre przeznaczają na nią nawet po kilka godzin dziennie. JeŜeli nie mają 
takiej moŜliwości w domu, to korzystają z programów komputerowych u kole-
gów, w szkole bądź w kawiarniach internetowych. Niektórzy, jak potwierdzają 
badania, swój kontakt z grami rozpoczynają we wczesnych latach Ŝycia. Dziec-
ko bardzo często przejmuje róŜne treści bezkrytycznie. Im gracz młodszy, tym 
bardziej jest naraŜony na oddziaływanie gier i ich treści.  

JednakŜe odpowiednio wykorzystywane i dobrane treści gier, zarówno do 
wieku, jak i wraŜliwości odbiorcy, mogą przynieść wiele korzyści. Wydaje się, 
Ŝe to jest głównie zadanie rodziców i nauczycieli. To właśnie oni mają zasadni-
czy wpływ na zakres doświadczeń dziecka, takŜe doświadczeń związanych 
z pracą przy komputerze. NaleŜy zatem kontrolować, ile czasu dziecko spędza 
przed monitorem, i – co najwaŜniejsze – z jakich programów korzysta. 

Starając się, by gra wnosiła w Ŝycie dziecka wartościowe treści, opiekuno-
wie mogą przyczynić się do tego, aby młode pokolenie, korzystając z gier, 
przejmowało pozytywne wzorce. Jest to zadaniem i wyzwaniem równieŜ dla 
edukacji medialnej. Aby zatem edukacja multimedialna kształciła człowieka 
kognitywnego – gotowego do zgłębiania i poznawania świata poprzez aktywne 
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z wieku źródeł [Bilski 2005]. Dla wielu 
uczonych mass media i multimedia są synonimem tego, co nietwórcze, co od-
ciąga od kreatywnego myślenia. Niekiedy uwaŜa się takŜe, Ŝe korzystanie z mul-
timediów związane jest z koniecznością myślenia algorytmicznego, co jest prze-
ciwieństwem postawy heurystycznej. 

Gry komputerowe oparte na konkretnym scenariuszu nie dają moŜliwości 
podejmowania twórczych rozwiązań, lecz wymagają algorytmicznego działania. 
JednakŜe osoby twórcze – jak potwierdzają analizowane badania – to te, które 
posiadają kompetencje medialne. Jest to niezbędne w społeczeństwie informa-
cyjnym [Bilski 2005].  
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Streszczenie 

Starając się, by gra wnosiła w Ŝycie dziecka wartościowe treści, opiekuno-
wie mogą przyczynić się do tego, aby młode pokolenie, korzystając z gier, 
przejmowało pozytywne wzorce. Jest to zadaniem i wyzwaniem takŜe dla edu-
kacji medialnej. Aby więc edukacja multimedialna kształciła człowieka kogni-
tywnego – gotowego do zgłębiania i poznawania świata poprzez aktywne pozy-
skiwanie i i przetwarzanie informacji z wieku źródeł. 

Zasygnalizowane badania mają odpowiedzieć na pytanie czy są, a jeśli tak, 
to jakie róŜnice pomiędzy tymi dwoma grupami badanych: dzieci „komputero-
wych” i „niekomputerowych”. Jakie wartości preferują badani w tych grupach 
oraz jakie są ich motywy i metody działania. Jak równieŜ czy postawy dzieci 
„komputerowych” róŜnią się w jakiś sposób od tych prezentowanych przez dzie-
ci „niekomputerowe”. 
 
Słowa kluczowe: wartości, postawy twórcze, gry komputerowe, edukacja. 
 

Axiological conditioning of artistic behaviour among children using  
and not using computers – comparative analysis 

Summary 

The aim of the research  was to prove the thesis that computer games consti-
tute a crucial educational element. Used in a suitable way games which are ap-
propriate for age and sensitivity of a player can bring a lot of benefits. Games 
which are based on a given screenplay do not give a player the possibility to be 
creative but require algorithmic acting. Creative individuals – which has been 
proved in the research carried on – are those who have media competence. This 
seems to be indispensable in an information technology society. In the following 
study axiological conditioning of artistic behaviour among children using and 
not using computers has been shown. Comparative analysis of both groups has 
been conducted.  
 
Key words: artistic behaviour, values, education, computer games. 
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Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka 
 

Wstęp 

Bardzo często środki masowego przekazu zastępują nam kontakt z rodziną, 
znajomymi. Wolimy porozmawiać na czacie niŜ spotkać się i podyskutować 
w cztery oczy. Tak jest duŜo prościej, wygodniej – nie trzeba w ogóle ruszać się 
z domu. Wystarczy komputer i dostęp do sieci. W ten sposób jeden z najwaŜ-
niejszych składników więzi społecznej – kontakt face to face ma coraz mniejsze 
znaczenie. Na wartości traci równieŜ najstarszy na świecie środek przekazywa-
nia informacji, tzn. prasa. Obecnie znacznie częściej oglądamy wiadomości 
w telewizji, czy sprawdzamy je w Internecie, niŜ bierzemy do ręki tradycyjną 
gazetę. MoŜna przypuszczać, Ŝe za 100 lat w ogóle nie będziemy musieli umieć 
czytać, bo wszystko moŜna będzie usłyszeć lub zobaczyć.  

W dzisiejszych czasach zmienił się równieŜ sposób upowszechniania kultu-
ry. Coraz mniej ludzi chodzi do muzeów, galerii, teatru. Dzieła sztuki moŜna 
najczęściej zobaczyć w reportaŜach telewizyjnych bądź na stronach interneto-
wych, a teatr? Po co ruszać się z domu skoro coś równie ciekawego moŜna obej-
rzeć w telewizji. Niestety, właśnie taki sposób myślenia prezentuje coraz więcej 
młodych ludzi. Nie chcę sugerować, iŜ środki masowego przekazu mają jedynie 
ujemne oddziaływanie, poniewaŜ są one równieŜ bardzo poŜyteczne. Trzeba 
tylko umieć z nich odpowiednio korzystać. Większość z nas uwaŜa, Ŝe posiada 
absolutną wolność przy podejmowaniu wielu decyzji. śyjemy w przekonaniu 
o niezaleŜności naszych opinii, wiedzy, przekonań, osobowości, na które nie 
mają wpływu Ŝadne media masowe. Paradoksalnie mamy skłonność sądzić, Ŝe 
na innych działają bardziej niŜ na nas samych.  

Praktycznie wszelkie ustalenia dotyczące wiedzy o komunikowaniu maso-
wym dotyczą w mniej czy bardziej bezpośredni sposób zagadnienia wpływu 
mass mediów na odbiorcę. Zmierzenie rzeczywistego wpływu poszczególnych 
środków masowego przekazu na odbiorcę rodzi pewne trudności – korzystanie 
z określonych mediów jest społecznie zróŜnicowane, a ich wpływ w róŜny spo-
sób nakłada się na siebie. Istnieją takŜe odmienne oczekiwania wobec róŜnych 
mediów masowych: w gazetach, pismach, ksiąŜkach najczęściej szuka się in-
formacji, podczas gdy w radiu, telewizji czy Internecie – rozrywki. Z uwagi na 
to, mówiąc o wpływie mass mediów, mamy na myśli raczej zróŜnicowane od-
działywanie, zaleŜne zarówno od charakteru medium, jak i od jego gatunku.  
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1. Oddziaływanie mass mediów na osobowość człowieka 

Formowanie ludzkiej toŜsamości jest procesem, który toczy się w zasadzie 
przez całe Ŝycie, tak samo jak przez prawie całe Ŝycie kształtuje się nasza oso-
bowość. Istotne dla formowania ludzkiej toŜsamości jest uzyskanie pewnych 
względnie stałych punktów odniesienia, dzięki którym jednostka moŜe stwier-
dzić, kim jest i co jest dla niej waŜne. Jednocześnie to jest to, co współcześnie 
trudno nam osiągnąć, w obliczu róŜnorodnych i ciągle zmieniających się wzo-
rów norm oraz wartości [Kozłowska 2006: 147]. Osobowość jednostki obejmuje 
i wyraŜa się w określonych postawach jednostki względem róŜnych elementów 
rzeczywistości. Postawa jest tu ogólnie rozumiana jako element osobowości. 
W praktyce badawczej i w określeniach definicyjnych przyjęło się rozumieć 
postawę jako względnie trwałą dyspozycję jednostki do określonego zachowania 
się wobec danego przedmiotu, wynikającą z poglądów, uczuć i dąŜności danej 
jednostki odnoszących się do przedmiotu postawy.  

Postawa obejmuje trzy płaszczyzny: 
− poznawczą – oznaczającą całokształt wiedzy i przekonań dotyczących obiek-

tu, np. w skład postawy religijnej moŜe wchodzić wiedza o historii kościoła, 
jego społecznej roli oraz przekonania dotyczące istnienia Boga;  

− emocjonalną – obejmującą uczucia wobec danego obiektu, takie jak np. ra-
dość, miłość, zachwyt, szacunek oraz ich przeciwieństwa;  

− behawioralną – (odnoszącą się do zachowań), składa się z reakcji ekspresyjnych 
(mimicznych, pantomimicznych), wokalnych, słownych (w formie opinii) i dzia-
łań ukierunkowanych na cel (pomoc, opieka, przeszkadzanie, unikanie)1. 
Te trzy płaszczyzny mogą występować w róŜnych proporcjach i zestawie-

niu. Pewne postawy mają względnie trwały charakter, ale na ogół postawy są 
zmienne, nietrwałe ze względu na swe wewnętrzne niespójności, zmienne wa-
runki sytuacyjne i podleganie wpływom zmieniającego się otoczenia (w naszym 
przypadku mass media). Działaniami, które mogą być podejmowane w celu 
zmiany postawy są: informacja, dialog, dyskusja, przekonywanie, perswazja, 
propaganda, angaŜowanie jednostki w określone działania. 

 

2. Postawa jako płaszczyzna poznawcza, emocjonalna i behawioralna 

Postawa składa się z komponentów, do których naleŜy komponent poznaw-
czy, emocjonalny i behawioralny. 

Na komponent poznawczy postawy składają się całokształt wiedzy i prze-
konań dotyczących obiektu. Jak zauwaŜa M. Mrozowski [1991, 2001], media 
stanowią dla współczesnego człowieka waŜne źródło wiedzy o świecie, a takŜe 
o jego własnej sytuacji, często waŜniejsze niŜ kontakty i doświadczenia bezpo-

                                                      
1 Zob. Portal wiedzy – wiem 2010, www.portalwiedzy.onet.pl 
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średnie czy nawet instytucje edukacyjne. W tym właśnie znaczeniu media są 
nieodzownym elementem Ŝycia społecznego. 

Odbiorca komunikatów masowych w sposób aktywny przetwarza informa-
cje płynące z zewnątrz i dostosowuje je do własnych wyobraŜeń na temat rze-
czywistości. Jest to niewątpliwie jedna z moŜliwych teorii dotyczących długofa-
lowego wpływu mediów na odbiorcę, zakładająca aktywne dostosowywanie 
informacji medialnych do postaw i zachowań odbiorcy [Kozłowska 2006: 152].  

O stopniowym przejęciu rzeczywistości medialnej jako prawdziwej decydu-
je intensywność korzystania z mediów: im częściej i więcej czasu odbiorcy spę-
dzają na przykład przed ekranami telewizorów, tym mocniej ich wyobraŜenia 
o społeczeństwie i jego problemach odzwierciedlają świat przedstawiony w te-
lewizji, nie zaś otaczającą ich rzeczywistość [Mrozowski 2001: 389]. 

Drugim czynnikiem, który wydaje się być równie istotny w róŜnicowaniu 
sposobów odbioru komunikatów medialnych, jest kompetencja komunikacyjna 
(poznawcza) odbiorcy: im niŜsza kompetencja komunikacyjna, tym większe 
prawdopodobieństwo, Ŝe człowiek będzie przejmował rzeczywistość medialną; 
im wyŜsza kompetencja komunikacyjna, tym większe prawdopodobieństwo 
aktywnego odbioru komunikatów masowych i ich konfrontacji z własnym ro-
zumieniem rzeczywistości 

Z reguły oddziaływanie mass mediów jest silne, mają one bowiem decydu-
jący wpływ na wyobraŜenia ludzi o rzeczywistości. Ten wpływ jest tym więk-
szy, im odleglejszych wydarzeń i ludzi dotyczy, dlatego Ŝe w tym przypadku 
człowiek nie ma moŜliwości sprawdzenia, jak jest w rzeczywistości. Poza tym 
siła wpływu mass mediów zaleŜy równieŜ od tego, na ile zgodne są doniesienia 
przekazywane przez róŜne media, a takŜe na ile świeŜe są sprawy, do których się 
odnoszą i wobec których brak jest ugruntowanych postaw. W rezultacie media 
kształtują wyobraŜenia na temat tego, co jest waŜne. Zakłada się tutaj, Ŝe media 
nie tyle wpływają na to, o czym myślimy, ale przede wszystkim w jaki sposób. 
Im niŜszy występuje poziom naszych kompetencji, tym większe prawdopodo-
bieństwo, Ŝe to właśnie media będą głównym czynnikiem decydującym o inter-
pretacji treści. 

Płaszczyzna emocjonalna, czyli to, co czujemy; reakcje emocjonalne wobec 
przedmiotów. M. Mrozowski przyjmuje, Ŝe skutki emocjonalnego oddziaływa-
nia mass mediów na odbiorcę naleŜy wiązać w pierwszym rzędzie z charakterem 
związku, jaki zachodzi pomiędzy treścią przekazu a odbiorcą. W tym względzie 
wyróŜnia on trzy rodzaje związków: 
1. Pobudzenie emocjonalne – gdy pewne treści symboliczne czy bodźce zmy-

słowe wywołują u odbiorcy stan podraŜnienia, napięcie lub zmianę nastroju. 
2. Rozładowanie napięcia – gdy zawartość przekazu przyczynia się do zrelak-

sowania odbiorcy, odpręŜenia, uspokojenia, przywrócenia stanu wewnętrznej 
równowagi. 
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3. PrzeŜycie zastępcze – gdy odbiorca utoŜsamia się z przedstawianymi posta-
ciami, wczuwa się w ich stany i nastroje, których z jakiś względów nie do-
świadcza w drodze bezpośrednich kontaktów. Odbiorca tutaj poszukuje 
w świecie przedstawionym w mass mediach ucieczki od rzeczywistości, spo-
sobności do przeŜycia doznań kompensujących mu braki i niedostatki jego 
sytuacji Ŝyciowej [Mrozowski 1991: 259]. 
Płaszczyzna behawioralna, czyli to, co robimy; działania, zachowania wo-

bec przedmiotu. Następstwa komunikowania masowego w płaszczyźnie beha-
wioralnej stanowią wypadkową dwóch poprzednich rodzajów oddziaływania. 
Media nie kształtują skłonności do podejmowania takich czy innych zachowań 
w sposób bezpośredni, tylko poprzez zmianę kierunku bądź teŜ dynamiki proce-
sów poznawczych oraz/lub emocjonalnych, które zachodzą w świadomości, 
a niekiedy równieŜ w podświadomości odbiorcy. W związku z tym wszelkie 
wpływy wywierane przez środki masowego przekazu na psychikę odbiorców 
dają się sprowadzić do dwóch przeciwstawnych oddziaływań: 
− aktywacji procesów wywołujących u odbiorców chęć podjęcia określonych 

działań (np. ekranizacja powieści zwiększa zainteresowanie pierwowzorem 
literackim); 

− dezaktywacji procesów wywołujących u odbiorców spadek zainteresowań 
poznawczych, stagnację emocjonalną oraz rezygnację z podejmowania bądź 
zaprzestania określonych działań [TamŜe: 161]. 
 

Podsumowanie 

Zastanawiając się nad problemem wpływu mass mediów na osobowość 
człowieka oraz skuteczność jego oddziaływania, moŜna śmiało powiedzieć, Ŝe 
jest on znaczący. MoŜemy zatem przyjąć, Ŝe nie ma obecnie wątpliwości, co do 
samego wpływu, jednak zasięg i stopień intensywności tego wpływu jest róŜny. 
Środki masowego przekazu mają wpływ na kształtowanie osobowości, postaw 
i zachowań ludzi. Bardzo często zamazują i wypaczają obraz świata, poniewaŜ 
dbają nie o człowieka, ale wyłącznie o swój interes finansowy oraz o względy 
najsilniejszego aktualnie politycznego układu władzy. 

Korzystanie z mass mediów nie pociąga za sobą jedynie skutków negatyw-
nych. Jednak nieodzownym warunkiem jest krytyczne i selektywne dobieranie 
proponowanych przez nie treści. Odpowiedzialność ta spoczywa, w naszym 
przekonaniu, na rodzicach, opiekunach, pedagogach. Mają oni największy 
wpływ na kształtowanie zainteresowań poznawczych i estetycznych młodego 
odbiorcy. To oni powinni nauczyć wybiórczej i krytycznej postawy wobec pro-
ponowanych treści. Odbiorca powinien regulować korzystanie z mass mediów 
tak, aby czerpać z nich korzyści, a chronić się przed wpływem negatywnym. To 
człowiek jest odpowiedzialny za to, jak wpływają na niego środki masowego 
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przekazu, bo – choć najczęściej nie ma wpływu na nadawane treści – od niego 
zaleŜy sposób korzystania, czyli czas przeznaczany na media.  
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Streszczenie 

Nowoczesne mass media oddziałują zarówno pozytywnie, jak i negatywnie 
na osobowość człowieka. Analiza tematu jest problemem złoŜonym, wymagają-
cym szerokiej interpretacji w ujęciu psychologicznym i socjologicznym czło-
wieka. W pracy tej zasygnalizowane zostaną jedynie wybrane, moim zdaniem 
najwaŜniejsze czynniki opisujące korelację zjawiska.  

 
Słowa kluczowe: mass media, osobowość człowieka. 

 

Influence modern mass media on the personality of the man 

 

Abstract 

Modern mass media are affecting both positively and negatively to the per-
sonality of the man. The analysis of the theme is a complex problem, requiring 
wide interpretation from a psychological perspective and sociological of man. 
At this work they will be indicated only chosen, in my opinion important factors 
describing correlation of the phenomenon. 

 
Key words: mass media, a personality of the man. 
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Potrzeba wykorzystania i aktualizowania wiedzy z zakresu 
technologii informacyjnej w opinii uczniów 

 

Wprowadzenie 

Edukacja człowieka przez szereg lat opierała się przede wszystkim na ency-
klopedycznej wiedzy czerpanej z ksiąŜek. Sposób jej przekazu w róŜnym stop-
niu pozwalał kształcić kolejne pokolenia inŜynierów. Pojawienie się informa-
tycznych technologii gromadzenia, zapisu i przekazu informacji spowodowało 
gwałtowny wzrost znaczenia mediów będących bogatym źródłem informacji. 
MoŜliwość szybkiego dostarczenia aktualnej i obszernej wiedzy sprawiła, Ŝe po 
informacyjne techniki multimedialne sięgnęła współczesna szkoła. Wzrost zapo-
trzebowania przez społeczeństwo na wykształcone i wykwalifikowane informa-
tycznie kadry inŜynierskie wpłynął bezpośrednio na zmianę dotychczasowych 
metod nauczania. Społeczeństwa funkcjonujące na podstawie informacji uzy-
skanych z multimediów juŜ od najmłodszych lat przygotowują młodego czło-
wieka do umiejętnego posługiwania się tymi środkami oraz otwartości w świecie 
opanowanym przez nowe technologie. Sprzyja temu wprowadzenie nowych 
technik nauczania do szkolnictwa. 

Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności. W dziejach cywi-
lizacji zmieniały się środki, metody i narzędzia pogłębiania i ugruntowania wie-
dzy. Zawsze jednak była osoba szukająca wiedzy i osoba pomagająca w poszu-
kiwaniach. Współcześnie cywilizacja jest oparta na dostępie do informacji 
o wysokiej dynamice przekazu wiedzy. Ewolucja jest widoczna w działaniu sieci 
komputerowych, będących bardzo elastycznym i szybko zmieniającym się śro-
dowiskiem, pozwalającym obserwować zdolność człowieka do uzyskiwania 
i wykorzystywania informacji. 

 

1. Edukacja dla ucznia w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym 

W II połowie XX wieku zaobserwowano powstanie społeczeństwa informa-
cyjnego, którego podstawą stał się szybki rozwój technologii teleinformatycz-
nych. Telefonia komórkowa czy Internet umoŜliwiły komunikację i dostęp do 
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informacji na niespotykaną dotychczas skalę. Świat wkroczył w erę informacji 
i technologii umoŜliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie i analizowanie. 
Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo o wysokim stopniu rozpo-
wszechniania technik informatycznych. Jedną z zalet społeczeństwa informacyj-
nego stał się rozwój telekomunikacji i informatyki cechujący się powszechnym 
i łatwym systemem komunikacji oraz niezaleŜnym od miejsca i czasu dostępem 
do poŜądanych informacji. Społeczeństwo informacyjne uŜytkuje systemy in-
formatyczne i telekomunikacyjne, a członek tego społeczeństwa ma moŜliwość 
bezpośredniego dostępu do informacji. 

Społeczeństwo informacyjne ewoluuje w kierunku społeczeństwa potrafią-
cego zgromadzić wszystkie potrzebne informacje i racjonalnie je wykorzysty-
wać. Problem edukacji takiego społeczeństwa moŜe generować konflikty spo-
łeczne związane z prawami dostępu do informacji, do jej gromadzenia, przeka-
zywania i interpretacji. Inne podejście do informacji reprezentuje producent – 
autor informacji, dla którego informacja ma określoną cenę, jest jego produktem 
i niezmiernie waŜne dla niego są prawa własności do informacji. Inny stosunek 
prezentuje dystrybutor, dla którego informacja stanowi źródło dochodu dzięki 
wypracowanym środkom i metodom dystrybucji. 

Dla nauczyciela informacja jest środkiem edukacji, dlatego zaleŜy mu na 
swobodnym do niej dostępie. Dobrane przez nauczyciela treści kształcenia słuŜą 
osiąganiu celów nauczania w środowisku uczniów. Nauczyciel w społeczeństwie 
informacyjnym jest twórcą odbierającym, dobierającym i przetwarzającym wia-
domości w taki sposób, aby uczniowie zapamiętali informacje i posiedli okre-
śloną wiedzę. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe większość uczniów nie posiada zdolno-
ści do samokształcenia, komunikatywny przekaz wiedzy powinien być wysoce 
konstruktywny i wybiórczy. Kreatywny nauczyciel to wzorzec kreatywności dla 
uczniów. Doskonali on bezustannie swój warsztat pracy i ubogaca swoje umie-
jętności informatyczne w celu sprostania zadaniu bycia przewodnikiem po świe-
cie wiedzy dla ucznia i przygotowania go do Ŝycia w informatycznym społe-
czeństwie opartym na wiedzy. Jest on intelektualnie gotowy do przyjmowania na 
siebie odpowiedzialności za kształcenie informacyjne ucznia. Aby tego dokonać, 
mądry nauczyciel posiada umiejętność wiązania nowoczesnych technik z wiedzą 
dydaktyczną. Ponadto ciągle się szkoli, aby zaoferować uczniom najbardziej 
aktualne informacje i najnowszą wiedzą opartą na bieŜących osiągnięciach tech-
nologicznych. Kompetencje informacyjne nauczyciela to umiejętność określają-
ca przynaleŜność do społeczeństwa informacyjnego [Okoń 2004]. Nauczyciel 
w społeczeństwie informacyjnym rozwija swoją wiedzę i kompetencje, bazując 
na technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych, wspomagających kształ-
cenie, poznawanie i rozumienie świata przez uczniów. Aby uczeń mógł funkcjo-
nować w społeczeństwie informacyjnym, musi korzystać z technologii informa-
tycznej. Umiejętności te powinien nabyć równieŜ w ramach edukacji formalnej 
na danym etapie kształcenia. Dla ucznia informacja ma zasadnicze znaczenie dla 
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poznania świata. Łatwość docierania do rzeczywistych zasobów informacji akty-
wizuje uczniów, podnosi ich sprawność intelektualną, wpływa na umiejętność 
podejmowania trafnych decyzji i wprawnej realizacji działań. Posiadanie kom-
petencji z zakresu technologii informacyjnej umoŜliwia uczniom realizowanie 
się w społeczeństwie, a szkoła jako instytucja kierująca procesem nauczania 
przygotowuje uczniów do Ŝycia w tym społeczeństwie. 

 

2. Analiza wyników badań 

Celem badania jest analiza wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu 
technologii informacyjnej. Badanie dotyczy głównie wykorzystania technologii 
informacyjnej przez uczniów. Przeprowadzone doświadczenie pokazało potrze-
bę wiedzy z zakresu technologii informacyjnej u ucznia. Badaniami objęto 
uczniów gimnazjum. W eksperymencie zastosowano technikę ankietową. Ankie-
ta była jednorazowa i dobrowolna. Została przeprowadzona w sposób anonimo-
wy. Wybrane wyniki z ankiet przedstawiono na rys. 1–4. 

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, Ŝe zdecydowana większość 
uczniów (84,75%) uwaŜa, Ŝe technologia informacyjna będzie potrzebna 
w przyszłości. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z postępu techniki i nie wy-
obraŜają sobie Ŝycia w przyszłości bez nowoczesnych technologii (rys. 1). 
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Rys. 1. Odpowiedź na pytanie: Czy znajomość technologii informacyjnych będzie 
potrzebna w przyszłej pracy zawodowej? 

 
Uczniowie na poziomie gimnazjum są w stanie stwierdzić, Ŝe wiedza z za-

kresu technologii informacyjnej dezaktualizuje się i Ŝe naleŜy podąŜać za nowo-
ściami. Informatyka według uczniów znajduje zastosowanie prawie we wszyst-
kich gałęziach Ŝycia i przemysłu, a rozwój technologii informacyjnych, zwięk-
szające się zasoby informacji oraz rosnące moŜliwości techniczne sprawiają, Ŝe 
technologia informacyjna wywiera coraz większy wpływ na Ŝycie społeczeństw. 
Wiele zagadnień ma bezpośredni związek z komputerami i Internetem (rys. 2). 
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Rys. 2. Odpowiedź na pytanie: Czy jesteś świadoma(y), Ŝe wiedza  

z zakresu technologii informacyjnej dezaktualizuje się? 
 
W kolejnym pytaniu badani mieli określić, czy pogłębiają swoją wiedzę 

z zakresu technologii informacyjnej (rys. 3). Jedynie 2/3 badanych uczniów po-
głębia swoją wiedzę, aŜ 1/3 nie przywiązuje do tego zagadnienia większej wagi.  
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Rys. 3. Odpowiedź na pytanie: Czy pogłębiasz swoją wiedzę  
z zakresu technologii informacyjnej? 
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Rys. 4. Odpowiedź na pytanie: Z jakich źródeł korzystasz, poszerzając wiedzę  

z zakresu technologii informacyjnej? 
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Analizując odpowiedzi na pytanie o źródła wiedzy na temat technologii in-
formacyjnej, nie budzi wątpliwości odpowiedź, Ŝe w społeczeństwie informa-
cyjnym dominującym źródłem informacji dla uczniów ze szkół gimnazjalnych 
jest Internet. Potwierdza to 74,24% badanych uczniów. Media elektroniczne 
niewątpliwie stały się waŜnym elementem współczesnego Ŝycia. Internet jest 
wygodnym miejscem obiegu informacji dla kaŜdego, a szczególnie dla osób, 
które z róŜnych względów mają ograniczone moŜliwości przemieszczania się. 
Zaledwie 1/4 badanych sięga do innych źródeł niŜ Internet. 

 

Podsumowanie 

Nadchodząca era cywilizacji informacyjnej rodzi powaŜne wyzwania dla 
społeczeństwa. Od przygotowania młodego człowieka do Ŝycia w świecie za-
awansowanej komunikacji zaleŜy kontynuacja i wprowadzanie rewolucyjnych 
zmian w stylu myślenia i działania zarówno konkretnego człowieka, jak i całych 
zbiorowości. Stąd niepokój budzi zarówno deficyt wiedzy o zdywersyfikowa-
nych sposobach i formach pozyskiwania wiedzy, jak i brak chęci do poszerzania 
znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych, co w konsekwencji spowo-
duje wzrost grupy ludzi niezdolnych do pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecz-
nym, gospodarczym i kulturalnym. 
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Streszczenie 

Tematem opracowania jest przybliŜenie wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w edukacji. Przedstawiono rolę 
ICT we współczesnym kształceniu. Na podstawie analizy badań ankietowych 
wykazano, Ŝe uczniowie gimnazjum są świadomi dezaktualizacji wiedzy z za-
kresu nowoczesnych technologii informacyjnych, ale blisko 1/3 nic nie robi, aby 
pozostawać na bieŜąco z wiedzą z zakresu technologii informacyjnej. 

 
Słowa kluczowe: edukacja informatyczna, technologie informacyjno-komuni-
kacyjne. 

 

Needs of the utilizations and actualizing with range of information technology 
the knowledge in the pupils’ opinion 

 
Abstract 

The analysis of use of information and communication technologies in edu-
cation is the subject of this paper. There was shown the role of ICT in modern 
education. Based on analysis of the survey was shown that middle school stu-
dents are aware of quickness outdated knowledge of modern information tech-
nology, but nearly 1/3 of them does nothing to get familiar with the newest 
knowledge in area of information technology. 

 
Key words: media education, information-communication technology (ICT). 
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Technologia informacyjna w edukacji 
 

Wprowadzenie 

Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zmienia 
edukację, sposoby przekazywania informacji, nabywania towarów, realizacji 
usług oraz spędzania wolnego czasu. Urządzenia multimedialne wykorzystujące 
sygnały cyfrowe do przekazywania informacji zawierającej tekst, grafikę, dźwięk 
bądź obraz znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w szkołach, przez co 
wymuszają zmiany w realizacji procesu nauczania. 

Wiek XXI wyraźnie pokazuje znaczenie technologii w edukacji. Współcze-
sna szkoła jest z jednej strony pod wpływem tworzącego się społeczeństwa wie-
dzy i postępu naukowego, z drugiej wzrostu znaczenia mediów w edukacji. Jed-
nak przede wszystkim szkoła jest miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę 
i umiejętności. Integracja multimediów z nauczaniem moŜe okazać się skutecz-
nym elementem ukierunkowującym wspólne działania uczniów i nauczycieli na 
wspólny cel gwarantujący powodzenie procesu kształcenia. 

Doświadczanie ciągłych zmian w sposobie kształcenia i w społecznym po-
strzeganiu roli nauczyciela w przygotowaniu uczniów do Ŝycia wymusza nie-
ustanne doskonalenie nauczycieli równieŜ w zakresie technologii informacyj-
nych. Współczesny nauczyciel stoi przed zadaniem kształcenia, które pozwoli 
uczniowi sprawnie korzystać z wiedzy fachowej i narzędzi informatycznych 
oraz dzięki nim świadomie rozwijać własny potencjał intelektualny. 

Napór technologii powoduje zmiany w systemie kształcenia. Edukacja po-
szukuje nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań modernizujących ją samą. 
Tradycyjne metody nauczania, które w swojej zasadniczej części opierały się na 
pamięciowym przyswajaniu wiedzy, nie są w stanie sprostać współczesnym 
wymogom dydaktycznym. Związane jest to z ograniczeniem czasu potrzebnego 
do przyswajania określonych partii materiału. Obecnie decydujące znaczenie dla 
stylu i sposobu nauczania ma dostęp do określonych technologii. Współcześnie 
informacja jest wartością, a umiejętność jej szybkiego wyszukiwania i formuło-
wania jest bardzo poŜądaną cechą. 
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1. Rola multimediów w edukacji społeczeństwa informacyjnego 

Edukacja jest prawem ucznia, który kształtuje się pod wpływem wszech-
obecnej i wszechwładnej informacji. WyposaŜony w znaczne moŜliwości inte-
lektualne potrafi interdyscyplinarnie postrzegać wszelkie wiadomości. Uczeń 
zaopatrzony w urządzenia technologii informacyjnej ma moŜność błyskawicz-
nego wyszukania związków między róŜnymi dziedzinami wiedzy, moŜe szybko 
usystematyzować rozproszoną wiedzę wąskich specjalizacji, potrafi stworzyć 
własny bank informacji w celu ich porównywania i opracowania. Powszechne 
zastosowanie technologii komputerowej umoŜliwia przedstawienie relacji po-
między zjawiskami i procesami. Wszystko to pozwala uczyć przewidywania 
i podejmowania trafnych decyzji. 

W epoce społeczeństwa informacyjnego powszechna edukacja ma moŜliwo-
ści wykorzystania technologii do symulacji zjawisk i procesów badawczych. 
O sposobie wykorzystania narzędzia decyduje jednak nauczyciel. Aby uczeń 
posiadł umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeń-
stwie opartym na wiedzy, nauczyciel musi zapoznać młodych ludzi z moŜliwo-
ściami wykorzystania technologii informacyjnej. Nauczyciel musi zatem dyspo-
nować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby przygotować swoich uczniów 
dla zmieniającej się rzeczywistości. 

Zastosowanie technologii informacyjnej w procesie kształcenia wskazuje na 
moŜliwość ustawicznej modernizacji edukacji. Szybkość tych zmian jest zaleŜna 
od skuteczności wprowadzenia technologii informacyjnej do wszystkich szkół. 
Jednocześnie zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu wymaga 
innego aniŜeli dotychczas spojrzenia na cele, treści i metody kształcenia. 

 

2. Analiza wyników badań 

Celem badania jest analiza wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu 
technologii informacyjnej. Badanie dotyczy wykorzystania technologii informa-
cyjnej w edukacji, a takŜe wykorzystania środków dydaktycznych przez nauczy-
cieli na zajęciach lekcyjnych. Przeprowadzony sondaŜ wykazał, iŜ według 
uczniów wiedza z zakresu technologii informacyjnej jest potrzebna, jak równieŜ, 
Ŝe efektywność nauczania w sposób istotny wzrasta w przypadku zastosowania 
nowoczesnych środków dydaktycznych w porównaniu z wykorzystaniem trady-
cyjnych metod nauczania. 

Badaniami objęto uczniów gimnazjum. W badaniu zastosowano technikę an-
kietową. Ankieta zawierała pytania zamknięte, na które uczeń miał do wyboru 
kilka odpowiedzi. Była ona jednorazowa i dobrowolna. Została przeprowadzona 
w sposób anonimowy. Wybrane wyniki z ankiet przedstawiono na rys. 1–6. 

Rys. 1 pokazuje, Ŝe nauczanie technologii informacyjnej i metody efektyw-
nego wykorzystania jej narzędzi w róŜnych dziedzinach jest nieodzowną częścią 
nowoczesnego kształcenia. Potwierdza to 55% badanych. 
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Analizując odpowiedzi na kolejne pytanie (rys. 2), zauwaŜymy, Ŝe 62,30% 
ankietowanych sądzi, Ŝe poziom prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycz-
nych jest przeciętny. Tylko jedna czwarta uwaŜa, Ŝe poziom jest wysoki. 
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Rys. 1. Odpowiedź na pytanie: Czy multimedia są często wykorzystywane  

do prowadzenia zajęć dydaktycznych? 
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Rys. 2. Odpowiedź na pytanie: Jak oceniasz poziom prowadzenia zajęć  
z przedmiotów informatycznych? 
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Rys. 3. Odpowiedź na pytanie: Jakie cechy nauczyciela przedmiotów  

informatycznych są szczególnie preferowane przez młodzieŜ gimnazjalną? 
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Równocześnie analiza odpowiedzi na kolejne pytanie pokazała, Ŝe ucznio-
wie gimnazjum najwyŜej oceniają umiejętność przekazywania wiedzy, nato-
miast samą wiedzę zawodową i cechy osobowościowe uwaŜają za nieco mniej 
istotne (rys. 3). 

W kolejnym pytaniu badani mieli określić, czy odpowiadają im zajęcia, na 
których nauczyciel stosuje środki dydaktyczne o charakterze demonstracyjnym 
(rys. 4). Ponad połowa uczniów preferuje zajęcia prowadzone metodami aktywi-
zującymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych, ale 1/3 jest to obojętne. 
Efektywność procesu nauczania w duŜej mierze zaleŜy od sposobu przekazania 
informacji. Stosując techniki multimedialne, mamy pewność, Ŝe przyswajanie 
wiedzy będzie efektywniejsze. 
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Rys. 4. Odpowiedź na pytanie: Czy lubisz zajęcia, na których nauczyciel stosuje  

środki dydaktyczne o charakterze demonstracyjnym ? 
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Rys. 5. Odpowiedź na pytanie: Jak oceniasz dostępność  

środków multimedialnych w szkole? 
 
Analizując odpowiedzi na pytanie o dostępność środków multimedialnych 

w szkole (rys. 5), zauwaŜono, Ŝe ankietowani uczniowie średnio oceniają do-
stępność tych środków w szkole. Ze strony szkoły jest to związane z aspektem 
finansowym wyposaŜenia w odpowiedni zestaw narzędzi informatycznych. 
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W kolejnym pytaniu uczniowie zostali zapytani o to, do jakich celów naj-
częściej nauczyciele wykorzystują środki informatyczne (rys. 6). Zdecydowana 
większość (63,93%) potwierdziła, Ŝe wykorzystywane są one głównie do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych. Technologia informacyjna dla nauczyciela jest 
narzędziem wspomagającym proces nauczania róŜnorodnych przedmiotów lek-
cyjnych. Pozwala ubogacić tradycyjne metody nauczania poprzez uŜycie środ-
ków multimedialnych. 
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Rys. 6. Odpowiedź na pytanie: Do jakich zadań wykorzystywane są  

środki multimedialne w Twojej szkole? 
 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza wyników ankiety wskazuje, Ŝe wyposaŜenie szkół 
w nowoczesne środki przekazu informacji jest niewystarczające. Ma to wpływ 
na korzystanie w pełni z osiągnięć technologii informacyjnej. Wykorzystanie na 
wysokim poziomie urządzeń informatycznych jest równieŜ uzaleŜnione od po-
siadanych przez kadrę wykładowców umiejętności posługiwania się nowocze-
snymi środkami dydaktycznymi. Wzrost poziomu kultury informacyjnej uczniów 
przekłada się na odpowiednie przygotowanie do korzystania z technologii in-
formacyjno-telekomunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej oraz na stoso-
wanie komputera i multimediów w Ŝyciu codziennym. 

Przeprowadzone badania potwierdzają fakt, iŜ nowoczesne media elektro-
niczne stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości. Techno-
logia informacyjna w coraz szerszym zakresie zostaje wykorzystywana w proce-
sach edukacyjnych. Z badań wynika, Ŝe uczniowie preferują zajęcia z wykorzy-
staniem nowoczesnych technik multimedialnych, jednak problemem jest dostęp 
do środków informatycznych na terenie szkoły. Większość badanych przedkłada 
u nauczycieli umiejętność przekazywania wiedzy nad cechy osobowościowe, 
wobec powyŜszego kaŜdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwa-
nia się technologią informacyjną w doskonaleniu własnego warsztatu i w pracy 
z uczniami. 
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Streszczenie 
Tematem opracowania jest analiza wykorzystania nowoczesnych technolo-

gii informacyjnych w edukacji w opinii uczniów. Opisano metody i narzędzia 
dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne i telekomu-
nikacyjne dla zmiany jakości kształcenia na róŜnych poziomach edukacyjnych. 
Na podstawie wyników ankiety wykazano, Ŝe zdobywanie informacji w szkole 
będzie o wiele łatwiejsze dzięki nowym technologiom. 

 
Słowa kluczowe: edukacja, multimedia, technologie informacyjne. 

 

Information technology in education 

 
Abstract 

The analysis of use of modern information technology in education in stu-
dents’ opinion is the subject of paper. It was described the methods and didactic 
tools taking advantage of modern information and telecommunications tech-
nologies to change the quality of education at different educational levels. It was 
pointed on survey results that acquisition of information in the school will be 
much easier owing to new technology. 

 
Key words: education, multimedia, information technology. 
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Przygotowanie informatyczne gimnazjalistów w regionie  
Zagłębia Dąbrowskiego – wnioski z badań 
 

Upowszechnienie się technologii informacyjnej od kilkunastu lat wywiera 
ogromny wpływ na środowisko edukacyjne i przebiegające w nim procesy 
kształcenia. Wpływ ten zauwaŜył juŜ w 1992 r. B. Siemieniecki, stawiając tezę, 
Ŝe edukacja powinna zmieniać się wraz z szybko zmieniającą się rzeczywisto-
ścią. Uczenie encyklopedyczne i opanowywanie ogromu wiadomości powinno 
zastąpić się nauczaniem metod wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania 
i analizowania informacji potrzebnych w procesach kształcenia. Taki rodzaj 
zdobywania informacji pozwala na nadąŜenie i efektywniejsze funkcjonowanie 
we współczesnym świecie [Siemieniecki 1992]. Rolą przedmiotu informatyka 
lub technologia informacyjna jest wprowadzenie do szkół nowych technologii, 
nie tylko w postaci sprzętu komputerowego, ale takŜe – a moŜe przede wszyst-
kim – komputerowych programów uŜytkowych. Wspomniane przedmioty mają 
spowodować wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród 
uczniów, ale takŜe wśród nauczycieli. Współczesne zdobycze informatyki (sze-
rzej TI) dają moŜliwość stworzenia całej infrastruktury szkoły, równieŜ skompu-
teryzowania strony administracyjnej. Komunikacja wewnątrzszkolna i pozaszkol-
na umoŜliwia łatwy i szybki kontakt między pracownikami placówki oraz szko-
łami. Obecnie zdobywa duŜą popularność moŜliwość porozumiewania się szko-
ły i nauczycieli z rodzicami uczniów. Rodzice mają na bieŜąco wgląd w oceny 
własnych dzieci (np. dziennik elektroniczny), mogąc kontrolować ich postępy 
w nauce. Informatyzacja dla szkół to takŜe dodatkowa moŜliwość zaprezento-
wania się w sieci. Dobrze zaprojektowana strona internetowa szkoły, zawierają-
ca szczegółowe informacje na temat rekrutacji, korzyści i zalet uczęszczania do 
niej, moŜe przyczynić się do uatrakcyjnienia jej wizerunku w oczach uczniów. 
Zatem obecnie wiedza informatyczna jest podstawą do właściwego funkcjono-
wania w społeczeństwie informacyjnym – kształtowania postaw młodego poko-
lenia, co stanowi realizację – w takiej lub innej formie – idei zawartej w Strategii 
Lizbońskiej [Janczyk 2008]. 

Określony powyŜej obszar zmian w edukacji informatycznej wzbudził nasze 
zainteresowanie badawcze w zakresie wiedzy informatycznej posiadanej przez 
uczniów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie gimnazjum. Opracowany 
został test wiadomości z informatyki na poziomie gimnazjum, który zawiera 40 
pytań, a jego zakres treści został wyznaczony na podstawie pięciu najbardziej 
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popularnych programów nauczania: DKW-4014-87/99, Program autorski BoŜe-
ny Kwaśny, DKW-4014-56/99, Program autorski Romana Wyrwasa i DKOS-
5002-13/03. Wybrane programy nauczania informatyki dla gimnazjum są zgod-
ne z podstawą programową dla tego przedmiotu. Badaniami objęto – we wrze-
śniu 2008 r. – uczniów klas pierwszych losowo wybranych szkół ponadgimna-
zjalnych regionu Zagłębia Dąbrowskiego, którego populacja wynosi ok. 500 tys. 
mieszkańców. Udział w teście wzięło 230 uczniów (5% populacji zdającej 
egzamin gimnazjalny), gdyŜ taka ich liczba (w tej grupie wiekowej i tak okre-
ślonej populacji) zapewnia istotność statystyczną wyników.  

Pytania w teście były typu zamkniętego (większość to tzw. „zadania z krót-
ką odpowiedzią”) i tworzyły dwanaście bloków tematycznych:  
1) edytor tekstu,  
2) arkusz kalkulacyjny,  
3) prezentacje multimedialne,  
4) bazy danych,  
5) algorytmy,  
6) Internet – sieci komputerowe,  
7) operacje na plikach i folderach,  
8) zagroŜenia komputerowe i prawo autorskie,  
9) zasady BHP uŜytkowania komputerów,  
10) budowa komputera,  
11) wirusy komputerowe,  
12) modelowanie i symulacja komputerowa.  
 

 
Rys. 1. Rozkład procentowy odpowiedzi dla bloków tematycznych testu wiadomości 

szkolnych z przedmiotu informatyka 
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Rys. 1 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na poszczególne działy 
tematyczne testu wiadomości z informatyki. 

Najmniej poprawnych odpowiedzi (1%) udzielono na pytania 6 i 7 dotyczą-
ce stosowania formuł i funkcji w arkuszach kalkulacyjnych. Paradoksalnie naj-
więcej poprawnych odpowiedzi (92%) udzielono na pytanie 8, teŜ z bloku arku-
sze kalkulacyjne, lecz dotyczące znajomości wykresów. Wiele poprawnych od-
powiedzi (75%) udzielono na pytanie 5, które równieŜ jest związane z arkuszami 
kalkulacyjnymi. Wypada stwierdzić, Ŝe temat arkusza kalkulacyjnego nie jest 
uczniom obcy, a jedynie zastosowanie matematyki w pracy z arkuszem kalkula-
cyjnym stanowi obszar trudny do opanowania. Nie moŜna odmówić uczniom 
zdolności rozumowania i umiejętności planowania, gdyŜ blok tematyczny testu 
dotyczący algorytmów wypadł raczej pozytywnie (60% poprawnych odpowie-
dzi). MoŜna tylko przypuszczać, iŜ nauczyciele informatyki w gimnazjum treści 
kształcenia z zakresu arkusza kalkulacyjnego traktują bardzo powierzchownie. 
JeŜeli porównamy stopień trudności tych treści ze stopniem trudności części 
matematycznej egzaminu gimnazjalnego, to moŜemy zaobserwować pewną 
współmierność. Wyniki obu sprawdzianów wiadomości pozostają w prostym 
związku proporcjonalności – wiedza z zakresu zastosowań matematyki w arku-
szach kalkulacyjnych jest wprost proporcjonalna do wiedzy z matematyki.  

Widoczny jest równieŜ na rys. 1 niski poziom wiadomości z bloku tema-
tycznego bazy danych (22% zawarty w pytaniach 12 i 16). Treści te uznawane 
są za trudne nie tylko przez uczniów, lecz takŜe przez nauczycieli informatyki. 
Stąd teŜ istnieje tendencja do pomijania tych treści bądź traktowania ich po-
wierzchownie, jak w przypadku formuł i funkcji w arkuszu kalkulacyjnym. 

Wypada zauwaŜyć, Ŝe zarówno wspomniany blok tematyczny arkusza kal-
kulacyjnego, jak i edytora tekstu posiadają taki sam ogólny wynik poprawnych 
odpowiedzi (41%). Dla tych dwóch bloków tematycznych przeznaczono najwię-
cej pytań testowych (pięć dla kaŜdego bloku). Wyniki testu świadczą o tym, Ŝe 
zarówno znajomość arkusza kalkulacyjnego, jak i edytora tekstu nie jest wystar-
czająca w stopniu określonym przez programy nauczania. Większość uczniów 
nie zna podstaw obsługi edytora tekstu (zaledwie 14% badanych zna działanie 
klawisza „Delete”). Uczniowie nie znają struktury budowy popularnych edyto-
rów tekstów, nie wiedzą, gdzie powinni szukać potrzebnych właściwości czy 
ustawień. Z innych badań, dotyczących znajomości pojęć związanych z pracą 
z tekstem, wynika, Ŝe termin „akapit” zna zaledwie 9% studentów I roku kierun-
ku: Edukacja Techniczno-Informatyczna i Pedagogika i informatyka.  

NaleŜałoby przypuszczać, Ŝe zagadnienia z bloku Internet – sieci kompute-
rowe, nie powinny sprawiać trudności respondentom w udzielaniu odpowiedzi. 
Pomimo Ŝe młodzieŜ gimnazjalna chętnie korzysta z Internetu, a pojęcie to nie 
jest im obce, trzy pytania z tego bloku tematycznego sprawiły im ogromną trud-
ność. Znakomita większość uczniów chętnie uŜywa wielu usług internetowych, 
ale tylko 14% badanych uczniów odróŜnia przeglądarkę WWW od internetowej 
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wyszukiwarki. Z wyników testu naleŜy przypuszczać, Ŝe na zajęciach z informa-
tyki pomijane były tematy mające związek z programami obsługi poczty elek-
tronicznej, a takŜe standardowymi protokołami pocztowymi (np. POP3). Znajo-
mość operacji na plikach i folderach oraz podstawowych rozszerzeń plików 
kształtuje się na niskim poziomie – 44% dla bloku tematycznego zawierającego 
4 pytania. Podobnie wypada blok tematyczny dotyczący modelowania i symula-
cji komputerowych (43% poprawnych odpowiedzi). Jeszcze słabiej wypada 
wiedza badanych uczniów pod względem znajomości prawa i licencji progra-
mów, zagroŜeń i ochrony komputerów, a takŜe samej budowy komputerów. 

NajwyŜszy wynik (73% poprawnych odpowiedzi) zarejestrowano dla bloku 
tematycznego dotyczącego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z kompute-
rem. Blok składa się z 3 pytań testowych, a wyniki świadczą o tym, Ŝe nauczy-
ciele często do tych treści wracają, chociaŜby na pierwszych zajęciach w kaŜ-
dym roku szkolnym lub semestrze.  

Ogólny wynik badania testem wiadomości szkolnych z przedmiotu infor-
matyka, absolwentów gimnazjów regionu Zagłębia Dąbrowskiego w 2008 r., 
wyniósł 39,5% poprawnych odpowiedzi. Świadczy to o niskim poziomie reali-
zacji treści programowych z tego przedmiotu i w skali ocen szkolnych wypada 
na – dopuszczający.  

W porównaniu do wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematycz-
no-przyrodniczej w województwie śląskim w roku 2008 [OKE 2008] widać 
pewne zbieŜności z prezentowanymi wynikami testów z informatyki. Popular-
ność Internetu wśród gimnazjalistów związana z umiejętnością właściwego wy-
szukiwania informacji jest wysoka, gdyŜ dla tej części egzaminu odnotowano 
wynik 71% poprawnych odpowiedzi [OKE 2008: 16]. W przypadku umiejętno-
ści stosowania zintegrowanej wiedzy wynik jest zaskakująco niski, gdyŜ na po-
ziomie 36% poprawnych odpowiedzi [OKE 2008:17]. RóŜnica wynika z róŜnej 
liczby wymaganych do przyswojenia pojęć w zakresie wiedzy matematyczno-
przyrodniczej (8 pytań testowych) i wiedzy informatycznej (40 pytań testo-
wych). Istotne jest spostrzeŜenie, Ŝe w obu przypadkach zaznacza się zbieŜnie 
niski poziom wiedzy absolwentów gimnazjum.  

 

Literatura 

Janczyk J. (2008), Kształtowanie postaw młodego pokolenia w poszerzonej przestrzeni społecznej 

w kontekście edukacji w Polsce [w:] Ku przyszłości, red. M. Rzadkowolska, Warszawa. 

OKE w Jaworznie (2008), Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2008 w województwie 

śląskim, http://www.oke.jaworzno.pl/index.php/content/view/164/94/. 

Siemieniecki B. (1992), Nowe moŜliwości w stosowaniu techniki komputerowej w edukacji, „Kul-

tura i edukacja”, nr 2. 



 67 

Streszczenie 

Informatyka, a zwłaszcza jej zastosowania zyskują coraz większe znaczenie 
dla Ŝycia współczesnych społeczeństw, a te najbardziej rozwinięte określa się 
mianem informacyjnych. W zinstytucjonalizowanej edukacji szkolnej w Polsce 
przedmioty informatyczne zaistniały kilkanaście lat temu. Interesującym obsza-
rem badawczym okazał się zakres przygotowania informatycznego wśród 
uczniów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie gimnazjum. Wybrano do 
badań region Zagłębia Dąbrowskiego i przeprowadzono test wiadomości z in-
formatyki dla losowo wybranej próby reprezentatywnej absolwentów gimna-
zjów. Wyniki statystycznego opracowania przeprowadzonych testów wiadomo-
ści z informatyki prezentują znikome lub umiarkowane przygotowanie informa-
tyczne absolwentów gimnazjów w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Pomimo 
powszechności Internetu wśród respondentów badana warstwa pojęciowa dzie-
dziny informatyki jest obszarem wiedzy najsłabiej opanowanym przez uczniów.  

 
Słowa kluczowe: edukacja informatyczna, Internet w edukacji. 

 

Computer preparation for students of junior high school in the Zagłębie 
Dąbrowski area – research findings 

 
Abstract 

Information technology especially its usage gets more and more larger 
meaning for the contemporary societies, those most developed ones are de-
scribed as information societies. In institutionalized school education in Poland, 
IT subjects were introduced a few years ago. The knowledge squired by students 
of junior high school is an interesting research area. Zagłębie Dąbrowskie was 
introduced to carry on tests assessing the computer knowledge of the group of 
junior high school graduates chosen at random. The statistic results of the above 
mentioned tests show scarce and moderated the computer knowledge of respon-
dents in Zagłębie Dąbrowskie area. Despite the popularity of the Internet among 
junior high school students, the terms of the computer science turned out to be 
the most faintly well-known area.  

 
Key words: education of information, Internet in education. 
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The influence of rating system over quality of academic 
training organization 

 
European educational community has lived over a decade under the sign of the 

Bologna Process. Its main point is to form unified European system of higher educa-
tion. On the 19th of July, 1999 ministers of education from 29 countries signed the 
Declaration on creation of the uniform European educational area. In the year 2003 
Russian joined the Bologna Process officially at the Berlin Conference. 

Foremost, all the events under the Bologna Process aim to make favourable 
conditions for students to study at their best and for graduates to be more com-
petitive at labour market. 

There are 6 main goals in the Bologna Declaration reaching of which pro-
vides educational unity of European countries. Among them, quality checking of 
tertiary education is indicated as one of the most important challenges. 

Modular rating system is one of the methods to meet this challenge. It is in-
troduced as the whole range of managerial and methodological measures to in-
crease training effectiveness and to certify objectivity and reliability of assess-
ment of academic progress and final results under completion of curriculum. 
Due to modular system it is supposed that subject’s content is divided into 
blocks (modules) and regular estimations of students’ knowledge, skill and com-
petence are held according to the modules of the subject. 

The main aim of modular rating system is to improve quality of education 
and to appraise students’ work during mastering of tertiary curriculum.  

At present the modular rating system is used at the Ural Technical Institute 
of Communication and Information Technology in teaching of some disciplines, 
in particular Mathematics and Information Technology. Transition to the modu-
lar system of training organization caused changes in system of estimation of 
students’ skills. As a result comparison table of boundary points was elaborated. 
A student’s cumulative rating is kept count all the time to accumulate points 
awarded for different academic activities during the whole period of discipline 
studies and it shows student’s rank among others. Cumulative ratings are acces-
sible for students themselves and other persons concerned (parents, employers 
etc.) It engenders open competition and motivates students to learn better. 

Rating technology of estimation of students’ academic results in a definite 
subject is based on calculating of accumulated points for current academic activi-
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ties (laboratory or home works, papers, tests and others) and regularly taken 
checkouts (pretests, written and spoken tests, course papers and others). Unlike 
traditional assessment system, rating technology provides successive summing up 
of student’s points in a given discipline for a definite period. The present-day stu-
dent’s rank in a subject is summed up of all the marks for every academic and 
testing activity with no exception. Among them are also extra-curricular activities, 
such as participating in knowledge contests and competitions, public speaking at 
scientific conferences of different levels and working with university entrants.  

An educational module is a part (a package) of educational and methodo-
logical material logically bound and functionally accomplished. It is studied 
during student’s independent work and in classes of different types. An aca-
demic discipline consists of a range of educational modules. For example, 
a course „Information Technology” is made up of eleven modules: „Information 
theory”, „Hardware of personal computer”, „Software of personal computer”, 
„Processing of text documents”, „Electronic spreadsheets”, „Data bases”, „Auto-
mation of engineering and scientific calculations”, „Computer graphics”, „Pro-
gramming technologies”, „Computer networks”. The concluding 11th module is 
a course projection. Module content corresponds to the curriculum and teaching 
program of the discipline. Every educational module ends with a definite check-
out activity to estimate retention of auditory material and has its value which is 
determined by the amount of points given for a certain work in this discipline 
during the term.  

Rating system is mainly aimed to raise students’ motivation to master their 
curriculum, due to the fact that their marks will be more differential and their 
tertiary training will be organized at a more qualitative level. 

It’s obviously that, among advantages of rating system, possibility to organize 
and support systematic students’ work during the term is the main one. It results in 
rising attendance and discipline at classes. Students are interested to visit studies 
regularly and participate in academic and research activities actively. Reducing of 
exam stress is also of great importance as rating system revealing success index of 
each student enables to predict exam or pass-fail results. 

When using this system control of educational activities is no longer direc-
tive. It emphasizes psychological peculiarities of youngsters’ audience and 
stimulates both students and teachers to work creatively. Students have the pos-
sibility to get information about how successful his or her studies are and com-
pare their level of knowledge with that of the other students. 

However there are some disadvantages of modular rating system nowadays:  
− the amount of teacher’s work increases considerably as it is necessary to esti-

mate different educational activities of every student; 
− when lacking network versions of program products, it can be impossible to proc-

ess the results of students’ work and present them in the form of rating system;  
− partaking of  special staff to input the data as intermediary can sometimes 

bring to mistakes;  
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− there is a lack of methodological materials helping to check the level of 
knowledge automatically with the help of test programs. 
To eliminate these disadvantages it is necessary: 

− to review the differential system of student’s knowledge estimation in details;  
− to work out unified software for collecting, processing and storing of  the 

given data;  
− to provide the access to the electronic variant of the rating system at different 

levels (for teachers – at edit mode, for students – at view mode etc.). 
To sum up it is possible to determine principles of modular rating system:  

− Division of the content of educational discipline for separate parts – disci-
pline modules; 

− Availability of the results of students’ academic progress; 
− Stability of requirements for students’ work; 
− Regularity and objectivity of estimation of students’ work through accumu-

lating of rating points; 
− A stable feedback to correct the content and methodology of teaching; 
− Strict observance of the implementation standard by all the participants of 

academic training (students, professors’ and teachers’ staff, auxiliary and 
managing personnel of the higher educational establishment). 
 

Abstract 
Influence of modulo-rating system on technology of teaching of a base 

course of computer science of the higher vocational training is analyzed. The 
characteristic of merits and demerits of system is spent. Possibilities of elimina-
tion of lacks are considered. 

 
Key words: higher education, teaching of technology, computer science education. 

 

Wpływ zastosowania systemu kontroli jakości organizacji  
systemu kształcenia 

 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono wpływ systemowego modułu sprawdzającego na 
technologię nauczania podstawowego kursu informatyki w kształceniu na po-
ziomie wyŜszych studiów zawodowych. Przedstawiono tu charakterystykę zalet 
i wad systemu. RozwaŜono równieŜ moŜliwości eliminacji brakujących elemen-
tów tego systemu. 

 
Słowa kluczowe: edukacja w szkole wyŜszej, technologia nauczania, edukacja 
informatyczna. 
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Cross-Cultural Communication as a Basis of Building  
Intercultural Competence 

 
The problems of intercultural communication are probed in different areas of 

knowledge. There are also some research done at the intersubject level in which 
expedience of assignment to intercultural communication of status of separate 
scientific discipline is argued. So the authors of „The basis of intercultural com-
munication” assert that new independent discipline determined by the object and 
research method has appeared  that is called “intercultural communication” [Kol-
bina 2008: 6]. 

In pedagogical science the problem of intercultural communication has been 
studied with the purpose of foreign language teaching improvement, but the 
analysis of scientific research has proved that methodological principles of 
building intercultural communication by means of foreign languages are insuffi-
ciently investigated.  

Intercultural communication is a social phenomenon, the essence of which 
lies in structural or destructive interaction between the representatives of differ-
ent cultures (national and ethnic), of subcultures within the limits of well-
defined spatial-temporal continuum [Miazova 2008: 15]. It is a variety of com-
munication, success or failure of which is largely determined by cultural diver-
gences between communicants. In the middle of intercultural interactions there 
is a human as a carrier of common to mankind universal and specific features. 
This human acts and interacts with others on the basis of these common and 
culturally determined values in different culturally determined communication 
contexts [Grigoriev, Chumakov 2008: 8]. 

A. Sadokhin marks that a process of intercultural communication is an inter-
action of individuals, who are members of different cultaral communities, each 
of them has its own language, types of behavior, values, customs, and traditions. 
In this interaction the behavior of the individual is determined by his belonging 
to a certain socio-cultural and linguistic community. In communication every 
participant appears both as a separate individual, and as a member of some 
socio-cultural groups, and as a representative of certain cultural community and 
as a representative of all mankind [Sadokhin 2007: 126].  

On the other hand intercultural communication can be defined as informa-
tive interaction of cultures in a process and as a result of direct or indirect con-
tacts between different ethnic and national groups.  Such contacts can take place 
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in a form of a meeting of individuals who belong to different cultural-ethnic 
groups: indirectly through the study of written documents (letters, books, in-
scriptions) or iconography material (pictures, photos, and so on), through the 
study of objects, that are the part of material culture of one of the groups [Ikon-
nikova, Bolshakov 2008: 317]. 

According to modern research of intercultural communication theory such 
functional spheres have been selected: interpersonal, social, public, intergroup, 
professional, mass communication and small group communication. It is thus 
marked that spheres of activity and profession, which are being realized pres-
ently by intercultural communication are: business, management, consulting 
activity, journalism and so on [Znikina 2003: 56].  

In S. Ikonnikova’s opinion, general function of intercultural communication 
is a correlation of relations between countries and ethnos, classes, layers, na-
tional groups and religious organizations and so on, with the purpose of support 
the dynamic unity and integrity of world socio-cultural environment [Ikonnik-
ova, Bolshakov 2008: 319].  

Intercultural communication in business sphere is a process of direct profes-
sional interaction of business cultures, which takes place in the field of national 
stereotypes of thinking and behavior that differ fundamentally. There is a prob-
lem of understanding it both at linguistic and socio-cultural level. 

Communication can take place only when feelings of participants help to un-
derstand the values of other people, when sense is created through trust, sincerity 
and desire to know about each other [Korochkina 2000: 5]. It underlines that inter-
cultural communication foresees an obligatory increase of all levels of intercul-
tural competence as a compulsory condition of achieving positive result in inter-
cultural intercourse in growing integration of world association. Such understand-
ing of intercultural communication puts forward the problems of buildinging inter-
cultural competence of students majoring in economics and gives it the special 
status as a component of professional competence of a prospective specialist. 

It is obvious that for the realization of effective intercultural communication 
there is an urgent necessity of developing intercultural competence in students. 
This type of competence is well-defined in the list of professional competence of 
prospective economists. Therefore let’s focus on the linguistic aspect of intercul-
tural interaction and attempt to understand the realization of intercultural com-
munication and teaching methods of the culture of such communication in for-
eign language study. In particular it will give an opportunity to define a role and 
place of intercultural competence in the study of foreign language of students 
majoring in economics. A prospective economist should be ready for interna-
tional economic activity, and it means the necessity of intercultural competence. 
The latter is determined not only by language proficiency but also by a possibil-
ity to understand the needs of people, who share different values and have dif-
ferent priorities. Such ethnos-relative approach is vital for a successful person or 
a company in modern economic situation, in fact markets of each country are no 
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longer isolated, and they depend on collaboration with each other. Therefore it is 
necessary to master such knowledge, which would allow a specialist to use ef-
fective communication for his own benefit, to meet own objectives successfully 
in cross-cultural dialogue, understanding of needs of a partner.  

Thus, it becomes obvious that professional training of prospective econo-
mists should be aimed to meet global challenges It means that the progress of 
foreign language communication in a professional sphere depends not only on 
high/appropriate level of language proficiency, but also on its use taking into 
account the verbal and non-verbal behavior of communication partners, and on 
ability to make decision in accordance to socio-cultural demands of  business 
partners.. It expects certain communication skills, flexibility, and tolerance to 
culture diversity, low level of ethnocentricism.  

The modern approaches to the foreign language study have one main ten-
dency. It means that the foreign language study is first of all the way of devel-
opment intercultural dialogue as a peaceful way of coexistence and cognition of 
the world. Therefore in foreign language study it is important to bear it in mind 
that a way from confrontation to tolerance and adaptation lies only through un-
derstanding of culture, and the key component of every national culture is lan-
guage. Requirements to foreign language proficiency for economists are stated 
in policy documents of Ministry of Education and Science of Ukraine. The level 
of foreign language skills for professional purposes presupposes the teaching 
strategies that allow student to communicate successfully with overseas  busi-
ness partners during business negotiations, meetings, presentations, conferences, 
other types of business activity both in formal and informal settings. 

To attain the greatest level of understanding with an interlocutor a prospec-
tive specialist besides the level of his professional training, should „talk one 
language”, but at the same time using, for example, internationalisms or specific 
professional terminology. The communication code is largely a linguistic code. 
However, it is not worth fully bringing it to the linguistic level, as sometimes 
speakers of one language from different social layers, different age or profes-
sions can attain the mutual understanding worse than people from different 
countries that have a common communication code. For a prospective economist 
such code is, for example, economic terminology, system of concepts, type of 
relations between people or organizations that is based on business perception of 
the world, speed of reaction, awareness of leading trends of development of 
modern economy. To use these abilities and knowledge at an appropriate mo-
ment prospective economists should have several competencies – communica-
tive, social, and socio-psychological. In other words, a key category in profes-
sional communication is competence.  

Therefore intercultural communication is not simply an amount of knowl-
edge, but also the creative approach to the choice of socializing methods with 
the representatives of different cultures. As only the participants of intercourse 
can define their own position in relation to the representative of other ethnos, to 
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form the attitude towards a partner or to the entire nation, to choose the stage 
that s/he will reach, – will s/he stumbled at „Cultural Shock” point or pass to more 
productive contact? Intercultural awareness presupposes permanent learning, re-
ceiving new information about the typical situations of such communication, pos-
sible problem and the most successful empiric tested negotiation strategies.  

Such stress on intercultural communication is formed in students under the 
influence of their own cultural environment. Exactly in this period, when world-
view of young man is unlocked, unfrozen, it is very important to form such out-
look, which would be based on the principles of tolerance, sensitivity, openness 
to different cultures and desire to build interaction successfully. The guarantee 
of such relation is positive attitude of communicant towards each other. Only 
this can make him/her a global player [Donets 2001: 185] in international eco-
nomic environment It happens due to the constantly changeable economic envi-
ronment in modern world. Leadership qualities and rapid adaptability to the 
changes and innovations is one of the most important factors of determination of 
professionalism, competence of a specialist.  

Skills and knowledge that are acquired by prospective economists while de-
veloping intercultural competence are as follows 
1. Understanding the strategies of the use of lexical units and grammatical struc-

tures in intercultural communication.  
2. Ability to understand the representatives of other cultures, their way of life, 

peculiarities of communicative behaviour.  
3. Ability to understand professional and business information in intercultural 

communication. 
4. Ability to use professional knowledge.  
5. Ability to understand a different culture in comparison to own one. 

The pedagogical value is that developing intercultural competence in students 
results in tolerant attitude towards other cultures, the degree of ethnocentrism di-
minishes in their perception. Involvement students into cross-cultural communica-
tion allow them to master efficiently these principles at an empiric level. 
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Резюме 

В статье рассмотрена межкультурная коммуникация как неотъемлемая 
составляющая межкультурной компетенции будущих экономистов с точки 
зрения педагогики. Проанализированы подходы к определению межкультурной 
компетенции в отечественной и зарубежной научной литературе, приведены 
аргументы различных авторов в полемике по данной теме. 

 
Abctract 

In the article the author considers intercultural communication as a basis of 
intercultural competence of prospective economists from the point of view of 
pedagogic. Approaches to the determination of this concept in domestic and 
foreign scientific sources are analyzed; the arguments of different authors are 
studied in this polemic. 
 
Key words: communication, culture, communicative competence. 
 

Komunikacja na skrzyŜowaniu kultur podstawą budowy kompetencji  
interkulturowych 

 
Streszczenie 

W artykule autorka uwaŜa komunikację interkulturową za podstawę budo-
wania kompetencji interkulturowych przyszłych ekonomistów wychowawczego 
punktu widzenia. Analizuje podejścia zmierzające do określenia tego pojęcia 
w krajowych i zagranicznych źródłach naukowych; podejmuje polemikę z argu-
mentami róŜnych autorów w tym zakresie. 
 
Słowa kluczowe: komunikacja, kultura, kompetencje komunikacyjne. 
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Skutki przemian edukacji informatycznej 
 
Dydaktyka od wielu lat coraz powszechniej wykorzystuje zdobycze techni-

ki. Informatyka z punktu widzenia edukacji szkolnej jest szczególnym przypad-
kiem przedmiotu szkolnego. Nie ma bowiem drugiego takiego przedmiotu 
szkolnego, który wymaga tak częstych korekt. Korekty te są skutkiem nie tylko 
zmian technologicznych, ale równieŜ zmian w obszarach kulturowym, społecz-
nym i prakseologicznym.  

Zmiany w obszarze kulturowym związane są między innymi z odbiorem 
mediów przez dzieci i młodzieŜ. Zajęcia informatyczne powinny uczyć nie tylko 
o zastosowaniach mediów, lecz takŜe o sposobach ich odbioru. Nowe technolo-
gie informacyjne pozwalają między innymi na tworzenie przez uczniów treści 
i umieszczanie ich w sieci, mają tym samym wpływ na innych uŜytkowników 
Internetu, na odbiór prezentowanych treści, a takŜe często na zachowania sa-
mych uŜytkowników. 

Obszar społeczny to kolejny obszar, który naleŜy uwzględnić w procesie 
kształcenia informatycznego. Cele z tego obszaru decydują, w jaki sposób uczeń 
zostanie przygotowany do Ŝycia i funkcjonowania w społeczeństwie. W. Furma-
nek w opracowaniu poświęconym modelom współczesnej dydaktyki informaty-
ki, rozpatrując cele nauczania z tego obszaru, zwraca uwagę przede wszystkim 
na podmiotowość ucznia [Furmanek 2004: 122]. Dla organizacji procesu eduka-
cji informacyjnej wynika wniosek o konieczności kreowania takich sytuacji 
dydaktyczno-wychowawczych, w których niemal w naturalny sposób następo-
wać będzie ciągłe odkrywanie siebie, swojego potencjału. Dzięki wielorakości 
treściowej tych sytuacji i wprowadzeniu wychowanka w rozmaite formy aktyw-
ności i działań będzie on wielostronnie aktywny (stymulowany wielobodźcowo, 
co uznajemy za warunek bogactwa przeŜyć subiektywnych). E-edukacja,  
e-praca, e-turystyka i inne nowe formy działań oparte na Internecie stają się 
coraz częściej nieodzownym elementem aktywności zawodowej człowieka. Stąd 
priorytetem w działaniach edukacji informatycznej staje się uzyskiwanie no-
wych umiejętności, w tym informacyjnych.  

Zmiana funkcji informatyki w Ŝyciu społecznym spowodowała pewien prze-
łom w rozwoju dydaktyki informatyki. Obecnie kładziony jest nacisk na pod-
miotowość uczącego się, na jego postawę, doświadczenie i wiedzę. 

Do niedawna w początkowej fazie nauczania informatycznego główny na-
cisk kładziony był na rozwijanie wybranych dyspozycji psychicznych, np. 
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wprawy w posługiwaniu się klawiaturą czy określonymi procedurami obsługi 
aplikacji. Najczęściej w opracowaniach dydaktyki informatyki z tego okresu 
„podkreślano znaczenie rozwoju sfery sprawnościowej, motorycznej, czasem 
intelektualnej, pomijano rozwój sfery emocjonalnej, w tym przygotowania etycz-
nego” [Furmanek 2004: 120]. Był to tzw. okres alfabetyzacji komputerowej.  

Wprowadzenie do szkół średnich elementów informatyki (w 1986 r.) i szkół 
podstawowych (w 1990 r.) technologii informacyjnej, a od roku 2009 jako ele-
ment edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III szkoły podstawowej zajęć kom-
puterowych otwiera nowe moŜliwości zastosowania komputera w edukacji. 
Obecnie kształcenie informatyczne w polskiej szkole moŜemy rozpatrywać na 
kilku poziomach: 
– kształcenie ogólne w minimalnym wymiarze godzin w ramach przedmiotu 

ogólnokształcącego, np. zajęcia komputerowe, informatyka; 
– kształcenie ogólne w poszerzonym wymiarze godzin, np. na podstawie pro-

gramów autorskich, np. technologia informacyjna; 
– kształcenie specjalistyczne w ramach przedmiotów ogólnozawodowych, np. 

projektowanie wspomagane komputerowo; 
– kształcenie informatyczne w ramach przedmiotu ogólnokształcącego oraz 

kształcenie specjalistyczne na poszczególnych kierunkach studiów. 
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmieniały się koncepcje edukacji informa-

tycznej. Na przestrzeni tych lat zaobserwować moŜemy przejście od nauczania 
tradycyjnego, podającego, prowadzonego głównie przez nauczyciela, do na-
uczania wspieranego róŜnymi środkami technicznymi, w tym głównie kompute-
rem i technologią informacyjną. Zaobserwować moŜemy ewolucję tych środków 
od: prostych programów interaktywnych, poprzez programy nauczające, do zło-
Ŝonych zastosowań w metodzie CSCL (Computer Supported Collaboration). 
Kolejne koncepcje oraz etapy rozwoju technologii edukacyjnej, w tym informa-
tyki i technologii informacyjnej przedstawione zostały w tabeli nr 1.  

KaŜda koncepcja wnosiła coś nowego do procesu edukacyjnego. Teorie 
wielu autorów pozostały do dnia dzisiejszego aktualne. Zmieniały się instrumen-
ty wspierające proces uczenia się, nauczania. Tradycyjna tablica i kreda zamie-
niona zostaje w tablicę interaktywną. Wykorzystanie instrumentów, takich jak 
np.: CD-ROM, multimedialne programy edukacyjne, konferencje on-line to 
nowa aktywna forma uczestniczenia uczniów w zajęciach. Wykorzystanie np. 
systemów sztucznej inteligencji pozwala traktować proces uczenie się jako pro-
ces konstruktywnego tworzenia informacji oraz jako proces inspiracji do zdo-
bywania wiedzy. Wiedza dzięki multimedialnym programom edukacyjnym oraz 
witrynom internetowym moŜe być zdobywana przez uczących się nie tylko pod-
czas zajęć lekcyjnych, ale równieŜ poza nimi. Wiedza taka często wykracza poza 
treść podręcznika szkolnego. 
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Tabela 1 
Rozwój myśli o sposobach przekazu wiedzy oraz etapy rozwoju technologii edukacyjnej 

Teo-
ria Okres Przekaz wiedzy Przedstawi-

ciele Instrumenty 

S
h

an
no

n
a 

1
9

40
–1

95
5

 Teoretyczne podstawy prze-
kazu informacji 
Uczenie się przez działanie  
Pojawienie się pierwszych 
komputerów 

Shannon 
Dewey 

Programowanie  
sieciowe 

MARK I (1943) 
ENIAC (1946) 
EDSAC (1948) 

UNIVAC (1951) 
B

eh
aw

io
ry

zm
 

1
9

55
–1

97
0

 Pasywne uczenie się  
Nauczanie programowe  
Aktywność poznawcza 
uczniów  
Pierwsze komputery 
w nauczaniu 

Skinner 

+ programowanie 
rozgałęzione  

TRADIC (1955) 
XYZ (1958)  

ODRA 1204 (1967) 
RIAD (1977)  

K
o

g
n

ity
w

iz
m

 

1
9

70
–1

98
5

 

Programy nauczające  
MoŜliwość prowadzenia 
obserwacji przez uczących 
się i stawania się ekspertami 
w praktyce edukacyjnej 
Tworzenie środowiska 
uczestnictwa 
Mikrokomputery 

Piaget 
Papert 
Duch 

Siemieniecki 

+ multimedia 
+ hipermedia 

+ TIK 
 IBM PC (1970...) 

K
o

n
st

ru
kt

yw
iz

m
 

1
9

85
–.

..
...

 

Uczenie się przez „odkry-
wanie” 
Uczenie się jako proces 
konstruktywnego tworzenia 
informacji  
Sztuczna inteligencja ITS – 
inteligentne systemy naucza-
jące  
Platformy LMS 

Bruner 
Dewey 
Papert 
Piaget 

Wygotski 
Tadeusiewicz 

+ Internet 
 

 

2
0

00
–

…
..

. Interaktywna edukacja; 
nauczanie indywidualne 
Uczenie się sieciowe; sieci; 
bazy danych 
Uczenie się wielokontek-
stowe  

Duch 
Siemieniecki 

+ neurokomputery, 
biokomputery 

 
 

N 
 

A 
 

U 
 

C 
 

Z 
 

Y 
 

C  
 
I 
 

E 
 

L 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnych (TI), takich jak:  

− poczta elektroniczna, 
− internetowe forum dyskusyjne, 
− rozmowy w czasie rzeczywistym (ang. chat rooms), 
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− blogi internetowe, 
− videokonferencje, 
− symulacje komputerowe 
wpływają na rozwój sfery emocjonalnej uczniów. Tym samym przedmiot infor-
matyka  staje się często podstawą do budowania więzi między uczniami nie 
tylko w ramach jednej klasy, ale często poza jej ramami. To podczas zajęć in-
formatyki dzięki poznaniu potencjału narzędzi TI uczniowie rozwiązują wspól-
nie problemy, dzieląc się wynikami prowadzonych badań bez ograniczeń cza-
sowych i przestrzennych za pomocą narzędzi internetowych. Uczenie się przez 
współpracę rozwija kreatywność uczniów oraz wspiera ich aktywność. Aktyw-
ność uczniów wspierają równieŜ symulacje komputerowe. Np.: opis awarii insta-
lacji nuklearnej elektrowni, interaktywny udział w wirtualnej operacji wzmagają 
nie tylko aktywność poznawczą uczniów, ale takŜe rozbudzają ich zaintereso-
wania [Raczyńska 2008: 248]. 

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe wprowadzanie nowych narzędzi do procesu na-
uczania-uczenia się wpływa nie tylko na działania uczniów, ale równieŜ na pracę 
wielu nauczycieli, dla których wprowadzenie alternatywnych metod nauczania 
staje się inspiracją do pracy [Vargowá 2007: 88]. Wyniki prowadzonych badań 
[Sałata 2009: 286; Raczyńska 2005: 192] ukazują, Ŝe nauczyciele wielu przed-
miotów są świadomi konieczności stosowania nowych narzędzi.  

Dzisiaj lekcja informatyki, technologii informacyjnej czy technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej to nie tylko nauka o komputerach, sieciach, oprogra-
mowaniu, ale takŜe nauka o moŜliwościach ich wykorzystania w codziennej 
praktyce edukacyjnej, a takŜe w przyszłej zawodowej. To nauka posługiwania 
się informacją. Dlatego teŜ warto zwrócić uwagę, Ŝe dzisiejsze lekcje informaty-
ki czy technologii informacyjnej odgrywają szczególną rolę w procesie naucza-
nia, uczenia się. Stają się one interdyscyplinarne. Priorytet tych zajęć wiąŜe się 
z rolą informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych we współcze-
snym świecie. 

Cele, jakie zostaną osiągnięte poprzez szybkie wdroŜenie informatyki i tech-
nologii informacyjnej, to przede wszystkim: 
a) w obszarze społecznym: 

– budowanie świadomości w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, 
– stworzenie warunków do korzystania z technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych, a tym samym wyrównanie szans wszystkich uczniów;  
b) w obszarze ekonomicznym: 

– lepsze przygotowanie przyszłych kadr, efektywniejsze wykorzystanie cza-
su pracy; 

c) w obszarze nauki i edukacji: 
– wzrost wykształcenia poprzez moŜliwość kształcenia na odległość, 
– unowocześnienie wykształcenia na wszystkich poziomach nauczania. 
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Głównym celem informatyki i technologii informacyjnej w szkole jest przy-
gotowanie ucznia do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. W szkole ucznio-
wie na kaŜdym etapie nauczania kształcą swoje umiejętności wykorzystania 
zdobytej wiedzy, aby lepiej przygotować się do funkcjonowania w otaczającym 
ich świecie. 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe nie sam fakt wprowadzenia technologii informa-
cyjnej do praktyki edukacyjnej zdecyduje o sukcesie edukacyjnym uczniów, ale 
sposób w jaki ta technologia zostanie wprowadzona do praktyki szkolnej. Zmie-
niła się rola nauczyciela: od mistrza słowa i umiejętności, do moderatora treści 
edukacyjnych. 
 
Konkluzje 
– Priorytet zajęć informatycznych wiąŜe się z rolą informatyki i TI we współ-

czesnym świecie. 
– Techniki komputerowe zmieniają się bardzo szybko, stąd konieczność śle-

dzenia przez nauczycieli na bieŜąco zmian w tym zakresie. 
– Informatyka ma charakter interdyscyplinarny, waŜne staje się właściwe for-

mułowanie i analizowanie celów kształcenia informatycznego. 
– Obecnie niemal powszechne staje się stosowanie metod i środków informatyki, 

celowe jest wprowadzenie przedmiotów informatycznych juŜ w pierwszych 
etapach edukacji, systematycznie modyfikować ich treści nauczania podczas 
kolejnych lat nauki. 

– Nigdy wcześniej uczeń nie miał tak łatwego dostępu do tak wielu informacji 
i w tak krótkim czasie, stąd konieczność kształcenia umiejętności gromadze-
nia, analizowania i selekcji informacji. 

– Nigdy wcześniej uczeń nie miał moŜliwości komunikowania się z tak wielo-
ma osobami znajdującymi się w dowolnym zakątku Ziemi, stąd konieczność 
kształcenia podstawowej kultury językowej oraz prawidłowych zachowań. 

– Symulacje komputerowe tworzą pozytywny klimat zajęć dydaktycznych – 
naleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe są one tylko jednym z narzędzi dydak-
tycznych. 

– Technologia informacyjna wpływa na rozwój sfery emocjonalnej ucznia, 
waŜne staje się przygotowanie etyczne młodych ludzi. 

– Techniki komputerowe wpływają na ewolucję nauczyciela – „kaŜdy nauczy-
ciel, znając swoich uczniów, moŜe w sposób świadomy kształtować ich spo-
sób postrzegania rzeczywistości, ukazując róŜnorodne pozytywne moŜliwo-
ści stosowania TI i multimediów” [Juszczyk, Janczyk, Morańska, Musioł 
2003: 56]. 

– Techniki komputerowe budzą wśród uczniów ciekawość świata, rolą nauczy-
ciela jest uczyć sposobów jej zaspokajania, tworząc w ten sposób trwałe na-
wyki w zdobywaniu wiedzy. 
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– Efektywne nauczanie informatyki to przede wszystkim „uczenie się poprzez 
przykłady i działanie” [Varkoly 2009: 197]; informatyki nie moŜna uczyć się 
metodą pytanie-odpowiedź. 

– Przemiany edukacji informatycznej stanowią nowe wyzwania, nadzieje, ale 
równieŜ swoiste ostrzeŜenie przed „zbyt pochopnym oddawaniem inicjatywy 
intelektu ludzkiego – maszynom” [Gogołek 2009: 25]. 

– Nowy model e-ksiąŜek, e-publikacji z jednej strony wymaga od uczących się 
samodzielności, zachęca do przejawiania inicjatywy, aktywności [Raczyńska 
2008: 76], z drugiej zaś tworzy niebezpieczne środowisko osaczonych infor-
macyjnie. 
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Streszczenie 
Priorytet zajęć informatycznych wiąŜe się z rolą informatyki i technologii 

informacyjnej we współczesnym świecie. Informatyka z punktu widzenia edu-
kacji szkolnej jest szczególnym przypadkiem przedmiotu szkolnego, który pod-
lega ciągłym zmianom w toku procesu kształcenia.  

W artykule zaprezentowane zostały obszary takie jak: kulturowy, społeczny 
i prakseologiczny, które naleŜy uwzględnić w procesie kształcenia informatycznego. 

Przemiany edukacji informatycznej stanowią nowe wyzwania, nadzieje, ale 
równieŜ swoiste ostrzeŜenie. 
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Słowa kluczowe: dydaktyka informatyki, edukacja informatyczna, technologia 
informacyjna (IT). 

 

The effects of IT education changes 

 
Abstract 

Priority of computer science classes associated with the role of computer 
science and information technology in the modern world. From the perspective 
of school education computer science is a special case of a school subject, which 
is constantly changing during the learning process.  

The article presents cultural, social and praxeological areas, which should be 
included into process of the computer education. 

Transformation of IT education presents new challenges, hopes, but also 
a kind of warning. 

 
Key words: didactics and education of computer science, information tech-
nology (IT). 
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Informatyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela  
matematyki 

 

Wstęp 

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój techniki, a w konsekwencji 
nowoczesnych technologii informacyjnych. PoniewaŜ zadaniem współczesnej 
edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w zmie-
niającej się rzeczywistości, to naleŜy równieŜ przygotować ich do posługiwania 
się technologią informacyjną i jej narzędziami, w tym przede wszystkim kompute-
rami. Trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę na efektywność wykorzystania 
tych narzędzi, co będzie wiązało się z opracowaniem bądź modyfikacją celów 
i treści nauczania, metod oraz form pracy, a takŜe określeniem funkcji nowych 
środków dydaktycznych. Rola nauczyciela w tej sytuacji jest ogromna, bo to on 
tak naprawdę będzie zawsze bezpośrednim realizatorem róŜnych zmian zachodzą-
cych w szkole i będzie równieŜ w jakimś stopniu za te zmiany odpowiedzialny. 
Trzeba zatem zadać pytanie: czy szkoła i nauczyciele są właściwie przygotowani 
do stosowania nowych technologii? Szkoła powinna zapewnić odpowiednie wy-
posaŜenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Nauczyciele zaś powinni 
zostać przygotowani do wykorzystania metod i technik komputerowych. 

 

1. Znaczenie informatycznego kształcenia nauczycieli 

Komputer jak Ŝaden inny środek dydaktyczny został przez uczniów bardzo 
dobrze przyjęty i zaakceptowany. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach 
komputerowych i chcą wykorzystywać komputer w procesie nauczania i uczenia 
się. Nauczyciele powinni ten entuzjazm uczniów właściwie wykorzystać. Rów-
nieŜ dydaktycy zwracają uwagę na potrzebę zastosowania nowoczesnych tech-
nologii w nauczaniu, ale tak naprawdę ciągle jeszcze zadają sobie pytanie, jak to 
zrobić, aby nauczanie było efektywne. Właściwe przygotowanie nauczycieli jest 
bardzo waŜne, gdyŜ zastosowanie komputera w niewłaściwy sposób moŜe cza-
sem przynieść większe szkody niŜ korzyści. Tylko dobrze przygotowany na-
uczyciel będzie mógł ocenić przydatność konkretnego programu do nauczania 
danego przedmiotu i wybrać spośród wielu dostępnych na rynku ten właściwy. 
Jest wiele zagadnień szkolnych, których wyjaśnienie jest niemoŜliwe bądź bar-
dzo trudne bez uŜycia komputera, dlatego nauczyciel powinien posiadać odpo-
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wiednie przygotowanie informatyczne. W procesie kształcenia przyszły nauczy-
ciel otrzymuje pewne wskazówki dydaktyczne dotyczące sposobów wykorzy-
stania komputerów na lekcjach matematyki, ale w trakcie swojej późniejszej 
pracy powinien stale poszukiwać tych najbardziej efektywnych sposobów na-
uczania z komputerem. Ponadto powinien nieustannie podnosić swoje kwalifi-
kacje zawodowe, aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, gdyŜ następuje 
ciągły rozwój technik komputerowych oraz pojawia się nowe  oprogramowanie. 

Komputer stał się wszechobecny w naszym Ŝyciu i czy nam się to podoba 
czy teŜ nie, musimy się nauczyć z nim Ŝyć, a przede wszystkim w sposób racjo-
nalny i świadomy z niego korzystać, dlatego waŜne jest przygotowanie tych, 
którzy będą nas uczyć pracy z tym medium. Uczeń kończący szkołę powinien 
umieć posługiwać się komputerem, a przynajmniej  znać podstawowe metody 
i techniki komputerowe właściwe dla danego przedmiotu nauczania.  

 

2. Praktyczne przygotowanie nauczyciela do wykorzystania metod i technik 
komputerowych w nauczaniu matematyki 

Właściwie przygotowany nauczyciel powinien posiadać wiedzę z zakresu: 
− obsługi komputera i administrowania pracownią komputerową, 
− znajomości podstawowego oprogramowania uŜytkowego, 
− znajomości oprogramowania dydaktycznego z zakresu matematyki, 
− umiejętności wykorzystania dostępnego oprogramowania do realizacji kon-

kretnych tematów lekcji, 
− sposobów organizacji pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem kom-

putera. 
W procesie przygotowania nauczycieli dwa pierwsze postulaty najczęściej zo-

stają spełnione, poniewaŜ studenci szkół pedagogicznych zostają zapoznani z ob-
sługą podstawowych  programów uŜytkowych. Powinni posiadać równieŜ umie-
jętność zarządzania pracownią komputerową. JeŜeli chodzi natomiast o znajomość 
oprogramowania dydaktycznego z zakresu matematyki, to moŜe być ona niewy-
starczająca. Zgodnie ze standardami  kształcenia wymagana jest znajomość co 
najmniej jednego pakietu matematycznego, ale w praktyce niestety najczęściej ta 
znajomość ogranicza się do znajomości dokładnie jednego programu, i to w bar-
dzo podstawowym zakresie. Myślę, Ŝe przeznaczamy zbyt małą liczbę godzin na 
zajęcia praktyczne z komputerem. Poza tym zajęcia te często odbywają się bez 
uwzględnienia potrzeb przedmiotów kierunkowych. Nie bez znaczenia są równieŜ  
koszty, jakie trzeba ponieść na zakup dobrego oprogramowania spełniającego 
nasze oczekiwania. Najczęściej wykorzystywane pakiety matematyczne typu CAS 
(Computer Algebra System) to: Mathematica, Maple, Matlab, Derive. Alternatywą 
dla wyŜej wymienionych, dość drogich programów mogą być na przykład: Maxi-
ma, Octave, Scilab. Wszystkie są darmowymi aplikacjami dostępnymi w Interne-
cie. Aby moŜna było wykorzystać na lekcjach matematyki dostępne oprogramo-
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wanie, naleŜy zapoznać się z jego dokumentacją techniczną, podstawowymi funk-
cjami, moŜliwościami i określić jego przydatność do realizacji celów nauczania. 
Nauczyciel musi umieć wkomponować te fragmenty lekcji, które będą wspoma-
gane technikami komputerowymi w proces nauczania i określić odpowiednie for-
my pracy z komputerem w zaleŜności od moŜliwości i sytuacji. MoŜemy praco-
wać z jednym komputerem zintegrowanym z duŜym monitorem lub projektorem. 
Wówczas praca polega na wspólnym rozwiązywaniu postawionego problemu, 
a wskazani uczniowie podchodzą do komputera i wykonują ustalone z grupą ope-
racje lub realizują teŜ własne pomysły. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, Ŝe ta forma 
pracy daje nauczycielowi pełną kontrolę nad przebiegiem lekcji. Najpopularniej-
szą formą pracy jest jednak praca indywidualna i grupowa. W przypadku tej 
pierwszej nauczyciel ma ograniczone moŜliwości kontroli pracy ucznia. Dobre 
efekty przynosi praca w grupach, gdzie kilku uczniów pracuje przy jednym kom-
puterze. Zlecając kaŜdej grupie rozwiązanie konkretnego problemu, zmuszamy ich 
do dyskusji, uczymy formułowania tez i prezentacji wyników własnej pracy.  

Myślę, Ŝe bez względu na formę pracy komputer rozbudza u uczniów zain-
teresowania matematyką, kształtuje wyobraźnię, poszerza wiedzę, ale uczy teŜ 
odpowiedniej organizacji pracy i nie naleŜy się go bać. W programach nauczania 
powinny być określone miejsca i sposób wspomagania nauczania komputerami, 
a zmiany w programach powinny teŜ uwzględniać moŜliwość uŜycia tego środka 
dydaktycznego. 

 

3. Zastosowanie komputera w nauczaniu matematyki 

Dla nauczyciela komputer  moŜe być przydatny przede wszystkim do: 
a) wykonywania skomplikowanych obliczeń, 
b) wspomagania procesu nauczania poprzez: 

− wprowadzanie nowych pojęć, 
− ćwiczenie podstawowych sprawności rachunkowych, 
− rozwiązywanie zadań typowych oraz problemowych, 
− powtórzenie, ugruntowanie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości, 
− sprawdzanie wiadomości, 

c) gromadzenia i przetwarzania danych, 
d) symulacji zjawisk i procesów, 
e) zdobywania niezbędnych informacji. 

W szkole komputer jest niestety uŜywany wciąŜ okazjonalnie do wspoma-
gania procesu nauczania. Nauczyciele korzystają z niego najczęściej do organi-
zowania prezentacji w połączeniu z rzutnikiem, gromadzenia danych, rzadziej 
do rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych. A przecieŜ  mate-
matyka, jaką moŜemy pokazać uczniowi przez pryzmat komputera, to będzie 
Ŝywa matematyka powstająca na jego oczach. Uczeń moŜe „dotknąć” proble-
mów, które do tej pory były dla niego trudne i skomplikowane. Zastosowanie 
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komputera w edukacji wspomaga tradycyjne treści i formy przekazu, dostarcza 
nowych metod i środków, dzięki którym moŜliwe jest inne niŜ dotychczas spoj-
rzenie na sposób przekazywanej wiedzy, a ponadto moŜna rozwijać nowe umie-
jętności, których bez pomocy komputera nie moglibyśmy zrealizować. Progra-
my typu CAS i nie tylko te moŜemy wykorzystać do nauczania matematyki na 
róŜnych poziomach kształcenia. Ale na kaŜdym etapie kształcenia musimy wy-
brać ten najbardziej odpowiedni do poziomu umysłowego ucznia. Większość 
z nich wykonuje automatycznie wiele algorytmicznych procesów matematycz-
nych i przez to korzystanie z matematyki jest łatwiejsze, ale są teŜ takie, za po-
mocą których moŜemy uczyć „krok po kroku” algorytmicznych procedur oraz 
odpowiednich algorytmów matematycznych. Spróbujmy rozwiązać prosty układ 

równań liniowych 
2 1

3 18

x y

x y

− =
 + =

, wykorzystując program Maxima. Wystarczy 

zastosować jedną ze standardowych funkcji tego programu linsolve i dosta-
jemy natychmiast rozwiązanie.  

 
Rys. 1. Rozwiązanie układu równań znalezione za pomocą programu Maxima 
 
Ten sam układ równań rozwiązać moŜemy w inny sposób. Wykonamy 

wszystkie operacje „krok po kroku” i zapiszemy je prawie tak jak na kartce 
w zeszycie. Wykorzystamy dwie funkcje subst (podstaw) i solve (rozwiąŜ).  

 
Rys. 2. Układ równań rozwiązany za pomocą programu Maxima  

metodą „krok po kroku” 
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W przypadku pierwszym wystarczyła znajomość odpowiedniej komendy 
i praktycznie nie znając Ŝadnej metody rozwiązywania układów równań linio-
wych uczeń otrzymał poprawną odpowiedź, w drugim przypadku zaś musiał 
znać odpowiedni algorytm. 

W kolejnym przykładzie wyznaczymy wartość najmniejszą i największą 
funkcji 3 2( ) 4 3 1f x x x x= + − +  dla 4,1x∈ 〈− 〉 . Tutaj niestety za pomocą odpo-
wiedniej komendy nie moŜemy natychmiast zrealizować tego zadania. Musimy 
przypomnieć sobie odpowiedni algorytm i przełoŜyć go na język programu Ma-
xima. JeŜeli jest to lekcja powtórzeniowa, to nauczyciel wspólnie z uczniami 
moŜe omówić potrzebny algorytm, ale jeśli celem będzie sprawdzenie wiadomo-
ści dotyczących znajomości danego algorytmu, to rozwiązanie zadania moŜemy 
potraktować jako pracę samodzielną ucznia. PoniŜej (rys. 3) przedstawiam przy-
kładowe rozwiązanie postawionego problemu i jego dokumentację z wykorzy-
staniem standardowej komendy diff (pochodna), lmin (element najmniejszy 
listy) i lmax (element największy listy) oraz solve (rozwiąŜ). 

 

 

Rys. 3. Wyznaczenie wartości najmniejszej i największej funkcji  
w programie Maxima 

 
Komputer wraz z oprogramowaniem to nowoczesne urządzenie pomagające 

nauczycielowi, ale Ŝeby mogło stać się równieŜ nowoczesnym środkiem dydak-
tycznym nauczyciel musi go właściwie uŜywać, gdyŜ Ŝadne narzędzie nie jest 
samo w sobie dydaktyczne. Pamiętajmy tylko, Ŝe komputer ma nam pomagać 
w organizowaniu procesu nauczania i uczenia się, wykonywać nasze polecenia, 
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ale nie moŜe za nas sterować procesem nauczania. Ma nam słuŜyć do zdobywa-
nia wiedzy, róŜnych umiejętności, ale nie moŜna wykorzystywać go do tego, 
Ŝeby za nas myślał.  

 

Wnioski 

W obecnych czasach komputer przenika do naszego Ŝycia i staje się urzą-
dzeniem z którego coraz częściej będziemy korzystać w pracy, szkole i Ŝyciu 
codziennym. Zadaniem nauczyciela będzie właściwe przygotowanie młodego 
człowieka do wykorzystania moŜliwości komputera. Zatem przygotowanie in-
formatyczne nauczycieli jest niezbędnym składnikiem kształcenia zawodowego, 
tak samo waŜnym jak kształcenie specjalistyczne czy pedagogiczne.  

 

Literatura 

Kędzierska B. (2005), Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli, Kraków. 
Kokol-Voljic V. (2003), What makes a tool a pedagogical tool? International Confer-

ence on Technology in Mathematics Teaching, Grecja. 
Sysło M.M. (1996), Komputer w szkole – koncepcje i praktyka. Materiały XII Konferen-

cji „Informatyka w szkole”, Lublin.  
Sysło M.M. (2002), Technologia informacyjna w edukacji, Wrocław.  
 
 
Streszczenie 

W artykule chciałem zwrócić uwagę na potrzebę właściwego przygotowania  
informatycznego przyszłego nauczyciela, poniewaŜ w zmieniającej się rzeczy-
wistości uczniowie coraz częściej korzystają z komputera oraz innych urządzeń 
multimedialnych i naleŜy im pokazać, jakie są moŜliwości wykorzystania tych 
urządzeń do wspomagania procesu nauczania i uczenia się. 

 
Słowa kluczowe: edukacja matematyczna, technologia informacyjna. 
 

IT preparation of the future mathematics teacher 

Abstract 
In this article I would like to draw attention to the need for proper IT prepa-

ration of the future teacher since in the changing reality pupils more often use 
both computer and also other multimedia appliances. That is why it is essential 
to show them what possibilities of these appliances are to assist the process of 
teaching and learning itself. 

 
Key words: mathematical education, information technology. 
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Readiness student and teachers to use of information  
technologies in training 

 
One of the conditions of introduction of information technology in univer-

sity practice are wide preparedness of teachers and students for their use, and it 
imposes high demands on the content of the latter.  

Now, unfortunately, many teachers consider only the information of training 
as a process of introduction of computers in the education system. Obviously 
this is simplistic and unilateral understanding of the problem. She is a fundamen-
tally new organization of educational process at a higher qualitative level of 
interaction of teachers and students in using computers. It is about creation of 
a new didactic model of learning technologies, the organization that assumes 
optimal human interaction with computer based on their wide implementation in 
all spheres of university life.  

The analysis shows that the use of information technology has now signifi-
cantly changed the role and functions of teacher and students to affect all com-
ponents of the educational process: changing the nature, location and methods of 
superior teachers and students, the ratio of didactic functions implemented in the 
„teacher – Computers 'put – student” complicated programs and teaching meth-
ods of different disciplines and techniques are modified forms of education. 
Therefore, introduction of information technology educational process inevitably 
causes significant changes in the structure of the entire educational system of 
high school. Scheme of human-computer has enormous capabilities, able to offer 
a fundamentally new approach to the learning process, different from traditional.  

Consider how information technology affects the use of teacher activities. In 
modern terms one can distinguish trends: more and more teacher freed from 
some teaching functions, including supervisory, leaving behind a creative, sig-
nificantly changing its role and expand control, cognitive activity of students, 
changing quality of training, the computer being transferred all new teaching 
functions (presentation of educational information, demonstrations of processes 
and phenomena) are increased requirements for computer training teacher. 
According to S.I. Arkhangelsky: „changing the very nature of the teaching work, 
it becomes a creative consulting”[Архангельский 1980].  

It should be noted that the role of teachers in using information technology 
not only remains an important, but even more complicated. He chooses the 
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course material for dialogue, developing structures and algorithms for student 
interaction and learning tools, forms management criteria Students actions of 
others. Contents of his work is increasingly becoming the nature of mentoring, 
which requires him not only the continuous updating of knowledge and profes-
sional growth, but broad methodological expertise. From the psychological point 
of view in applying information technology in some teachers have difficulties in 
mastering computer skills, the majority – through absence positive experience 
using computers during lessons with his subject. The novelty of the phenomenon 
to which the informatization of educational process, the additional burden on 
teachers, with property interrelated new, unusual knowledge, skills and teaching 
skills, lack of good quality modern computer technology, increased time for 
training sessions to form in some willy are determined prejudice, a kind of psy-
chological barrier in consciousness, which inhibits positive motivation to master 
information technology. The most important condition for the effectiveness of 
professional activities in these conditions is computer culture. This means that 
teachers using computers in the educational process must know the possibilities in 
their subject area and have skills in using information technology, able to manage 
the work of students in computer class, select and compose appropriate educa-
tional material for purposes of the study to create a problematic situation in class, 
write their own or in collaboration with programmers learning programs to be able 
to intelligently combine computer use with other kinds of training activities.  

Implementation of computer training of teachers effectively only if the for-
mation of computer culture seen as an important element of teacher skills. She 
gets clearly expressed professionally designed landing attitude, motives are so-
cially significant, resistant.  

Sine qua non for the application of information technologies teacher is inter-
ested in its use. This means that the teacher should see that this technology helps 
him solve some problems of pedagogical training, more effectively for example, 
reveal the importance of study of educational material, increasing solubility, 
develop and consolidate the practical skills, manage learning activities, re-
cording the results of learning, to promote students’ reflection of the activity 
etc., and can free up time by automating routine steps tedious nature of academic 
work (for example, a study of the initial summaries section, checking the practi-
cal work etc.). Unfortunately, in some universities work on creating computer 
manuals are not centralized, and real labor costs do not include teachers in their 
individual work plans. Activity instructor in the use of computers very difficult. 
This is what a teacher makes in a new pedagogical environment and new ways 
of learning. He is able to influence the students indirectly through computer 
training. In these circumstances the teacher is changing the nature of work – he 
had to sell a number of functions that in traditional training sometimes totally 
absent. Thus, the computer culture teacher becomes crucial condition for suc-
cessful implementation of IT in the learning process.  
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If you turn to the results of sociological surveys conducted in universities 
of the Russian Federation [Андреев 1990; 1995: 63–69; Интенсификация… 
1995; Талызина 1975], it turns out that computer preparedness faculty now 
significantly lags behind the requirements of time. Not the best case and psy-
cho-pedagogical preparation for the application of information technologies in 
Ukraine. Most clearly represented the latest in engineering schools, where 
trained technical and teaching staff is significantly higher than in the humani-
ties, where over 90% of teachers of General and special disciplines and over 
70% of all teachers have basic psychological and pedagogical training. This 
situation requires special study and develop practical recommendations for its 
change. Analysis of experience leading universities shows that the current psy-
chological and pedagogical training of faculty out in different forms: faculty 
training, teaching collection, exchange of best practices, young school teachers 
and others. Their programs cover virtually all the major sections and questions 
of pedagogy and psychology of higher education. However, coverage, satura-
tion can not program within the allotted time than examine many important 
issues of modern education and in particular the use of information technology 
learning process. Seminars or practical training program on these issues is 
often not provided. Another weakness of these programs is that they are not 
differentiated for teachers of different departments do not consider their speci-
ficity and their level of preparedness. It provides psycho-education of teachers 
of general nature, it ignores the main goal – a specific orientation. Not reveal-
ing more substantive issues, formulate concrete proposals to solve this prob-
lem. We consider it appropriate to prepare faculty to use information technol-
ogy to carry out in three directions: at the university level, Interdepartmental 
by groups of related departments, the departments directly. For the lessons 
from the first and second areas partially involved both private and own special-
ists in pedagogy and psychology of higher education. Lessons from the third 
part and the other assigned areas most experienced teacher methodologist rele-
vant departments. Given the nature of subject content and requirements of state 
educational standards, a group of related departments should be divided by the 
cycle of disciplines: the first group – the Department of the Humanities series, 
the second – natural science, 3rd – proffesional; fourth – the Department of the 
cycle of special subjects.  

Contents psychological-pedagogical preparation of teachers groups said 
the department has developed the light-front differential principle according to 
which knowledge, skills and ability to use computers should be divided into 
general teaching (necessary when teaching any courses) and special (necessary 
in teaching specific disciplines). Analysis of excellence in teaching the use of 
information technologies, as well as discussions with a number of university 
teachers indicate that their use for effective teacher must master this set of 
knowledge, skills and abilities, general teaching knowledge: the concept of 
„information technology”, their purpose, functions and didactic opportunities, 
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classes and types of computer and information tools, principles of application 
of information technologies, their role and place in education, psychological 
and pedagogical conditions of application of information technology, the 
foundation of the definition effectiveness of their use in the learning process, 
basic forms and methods of teaching using information technology, general 
teaching skills and ability to: define the role and place in separate computer 
based learning process, didactic use their opportunities to pick up computer 
training subject to psychological and educational factors appropriate to find 
their didactical application; combine verbal (oral) presentation of educational 
material using computer and other means of education, front and shape of in-
dividual students to exercise discretion, structuring and preparation of educa-
tional material for its use etc. Expertise: role and place of information technol-
ogy in education institution, academic discipline, operational and technical 
characteristics and didactic possibilities of their computer training, the speci-
ficity of complex use of computer tools, methods of application during differ-
ent training sessions, and also in independent work of students, technology 
selection of educational material for its use etc. Special skills and ability to: 
justify the role and place of certain computer equipment in different kinds of 
classes on discipline to determine the content of educational material (subject 
partition) the optimal set of computer tools and the structure of their interac-
tion during use; choose the optimum training classes, to develop information 
and teaching materials, to develop algorithms and a software application, be 
methodical explanation to them, be comfortable working with computers and 
its software, to analyze and determine the effectiveness of training sessions 
etc. Thus, general teaching of teacher training is formed in which the system of 
generalized knowledge, skills and abilities use computers, and special – they 
are fixing, problems and move into new, Interdepartmental Cathedral and con-
ditions. The final phase of teacher training and checking the degree of their 
readiness to use computers is a practical implementation of knowledge, skills 
and abilities during the training sessions. Thus, teachers training receives its 
logical completeness. To implement these recommendations if you can arrange 
psychological and pedagogical training faculty in standing for groups of re-
lated departments (and when considering the joint general teaching) annual 
seminars. The volume of training offered to install depending on the needs of 
the institution, and the frequency of operation of two times per year during the 
training camp of the teaching staff. The seminar is to create conditions for 
improving the learning process by arming teachers with knowledge, skills, 
abilities using information technologies. The program should be differentiated 
by cycles of disciplines and include general, Interdepartmental and departmen-
tal sections. Contents degree program should take into account pedagogical, 
technical and special (computer) teacher training courses relevant disciplines. 
Particular attention should be preparing young teachers that are just on the 
educational path. For them it is very important to obtain maximum psycho-
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logical and educational knowledge on the application of information technol-
ogy is at the initial stage of their professional development. In this case the 
input special section on „Information technology in education learning univer-
sity” in their training program for faculty training. It should be clear that the 
substantive preparations for the cycle disciplines, and will teach young teacher, 
held at the cathedral and Interdepartmental levels.  

However, it is not properly be considered that the development of such 
programs (thematic plans) and their implementation remove all question of 
training faculty to use computers. Mastering the content of the programs create 
a foundation for continuous self-improvement teachers and creative research 
aimed at improving the training of students. Here, special importance should 
Cathedral to provide research and technical work. No less serious requirement 
puts a modern educational process for training students to use computers in 
their classroom. As the research on this issue at the example Technical Univer-
sity [Интенсификация… 1995] – there are serious problems exist. Yes, most 
students come to college having already sufficient computer training (50%), 
however, a challenge for most of them are the notorious „psychological bar-
rier”. Since polls show that 44,4% among respondents who participated in the 
questionnaire, initially working with computers feel uncertainty. The very 
same learning process is often constructed so that after studying the first year 
of foundation and future computing the number of hours the students commu-
nicate with the computer dramatically reduced, particularly it occurs at the 3 rd 
and 4 th years of training. But if during this period have in their daily teaching 
activities using computers, this hurdle they have to cope again, that does not 
contribute to the quality of computer training. According to the study, psycho-
logical unpreparedness of students to use computers in the learning process 
turns out to lecture and stages of learning. Application of dynamic and static 
computer slides to increase the intensity of a lecture, increase the dynamics of 
learning material, increasing tension work of students, which also causes them 
serious problems. These are the results of experimental studies, described in 
[Образцов 1996]. So, at first lectures using static and dynamic computer train-
ing classes to the end program students sharply deteriorating health and mood 
which is not noted in the same educational groups in reading traditional lecture 
method. Additional survey showed that this was a result of psychological lack 
of training students to use information technology. These and other problems 
require very carefully study the specific and practical recommendations to 
address them, as that may be offered include: training sessions on the basis 
of information technology in the university, which technique to give students 
individual work with them to plan and organize the training process with use 
of computers so that students had an opportunity not to lose the skills ob-
tained throughout the study. These activities should take serious problem and 
improve the preparedness of students to use information technology at the 
university.  
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Рассмотрено влияние использования информационных технологий на 

деятельность преподавателя и студента, очерчены проблемы, возникающие 
при внедрении  информационных технологий в учебный  процесс. 

 
Abstract 

Influence of use of information technologies on activity of the teacher and 
the student is considered, the problems arising at introduction of information 
technologies in educational process are outlined. 

 

Key words: informative technology, didactics, didactic aids. 

Gotowość uczniów i nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej 
na lekcji 

 
Streszczenie 

W pracy ukazano wpływ wykorzystania technologii informacyjnej na pracę 
nauczyciela i ucznia, jak równieŜ problemy wynikające z wprowadzania techno-
logii informacyjnych do szkół.  
 
Słowa kluczowe: technologie informacyjne, dydaktyka, środki dydaktyczne. 
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Tendencies of higher professional education development  
in the information society: ukrainian context 

 

1. Information society: challenges and possibilities for education 

Information society is an indispensable and natural product of the post-
industrial society formation. According to D. Bell, the main feature of the post-
industrial society is that the information (its obtaining, processing, transmission, 
spreading, management of data flows) becomes the main object of human activity 
[Bell 1973]. At the same time the information society results from the globaliza-
tion of the production system, spread and use of the information [Giddens 2001]. 
It means that the information society is established on the global scale and be-
comes the global community only on the ground of globalization processes.  

The majority of scientists consider that the main features of the information 
society are information, knowledge, communications, new technologies. How-
ever, in our opinion, the most important element of the information society, its 
system-forming factor and the mechanism providing the transformation of the 
information into knowledge is education and self-education. Thus, we can say 
that the information society itself is created by education among other factors, 
because education supports the way of obtaining, processing and spreading in-
formation in the society. Consequently, only a person that is prepared to obtain-
ing information and new knowledge has all the chances for the career develop-
ment and advantages from the life rivalry. 

The educational system as an extensive network of general and specialized 
secondary and higher educational establishments is the basis for the formation 
and development of the information society because this system educates a per-
son that has a wide range of general knowledge about the surrounding natural 
environment and society and reveals citizenly attitude to them. 

At the same time, the transition to the information society has exposed the 
inability of the modern educational system to meet new demands of the social 
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development. The global educational crisis is a manifestation of the crisis of the 
whole industrial civilization [Coombs 1968].  

The transition to the information society has activated the process of knowl-
edge inflation. At the beginning of the XX century, the rate of duplication of the 
world information was one hundred years. Today, it already equals to five and in 
some fields – to two and a half years. The invention of the Internet has brought 
about even more drastic difference. According to the prognoses, by 2020–30-s the 
inflation of knowledge will make up from half a year to one year.  

That is why the information society brings the scientists of the whole world 
to search not only new forms and methods of instruction but also a new model of 
the educational system. In addition, it is necessary to bear in mind that, firstly, 
the information society, in fact, ruptures the universalism and encyclopedism of 
education on all the levels, because the volume of acquired knowledge today is 
so huge that learning it by each separate person becomes impossible. Secondly, 
the information society contributes to the emergence of a great number of differ-
ent schools with various levels and courses of instruction, which leads to a cer-
tain diversification of education. Though, with respect to the number of people 
acquiring it, the education remains massive, it stops being homotypic in the 
sense of level and quality of knowledge as well as its content even within train-
ing of graduates in the same specialty.  

In the course of the information society development in Ukraine, several 
foundational vectors can be singled out which determine the priority changes in 
education: integration into the global and European common educational area; 
institutional changes, innovative development, preservation and development of 
the intellectual potential, strategic planning. Of special importance is the enact-
ment of the Law of Ukraine „About the main principles of the information soci-
ety development in Ukraine for 2007–2015” [Law 2007]. This normative act, in 
our opinion, may be the basis for practical actions aimed at the development of 
the information society as it represents the integral understanding of the prob-
lems, aims and tasks as well as up-to-date trends of the information society de-
velopment.  

We support the view that the system of higher vocational education at the 
present stage of social development must prepare specialists of the so called 
„globally open information society” as a stage of formation of the „noosphere 
civilization” [Ivanova 2008]. 

 

2. Characteristics of higher professional education development 

According to experts, the Ukrainian higher professional education as a whole 
repeats the world tendency of transition from the high school of the industrial era 
to the high school of the postindustrial epoch, which is evidenced by a number 
of characteristic features formed for the last eighteen years.  
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Higher professional education in Ukraine is becoming more and more popu-
lar. Since 1990-s the number of higher educational establishments in the country 
has doubled (there were 149 such establishments in 1991 and 350 – in 2009) and 
the number of students has increased by almost 2.5 times, which produces an 
apparent positive effect on the Ukrainian society. However, the specific feature 
of the transition to the large scale higher education in Ukraine is that it does not 
take place at the background of a baby boom and economic expansion, as it was, 
for example, in the USA in 1960-s, but at the background of a lengthy demo-
graphic drop and a very complex economic situation.  

The Ukrainian higher professional education is quickly commercializing, 
which is also a global tendency. The growth of the education sector on a paying 
basis and the increase of the number of private higher educational establishments 
in the world have been taking place since 1980-s. In Ukraine, this sector ap-
peared in the middle of 1990-s and has been developing at a high rate. Whereas 
in 1995 the number of Ukrainian private institutions of higher education consti-
tuted 10% of their total number, by 2007 this figure already reached 21,6%. In 
2010, a tendency is expected to further reduction of the number of students 
studying free of charge. 

The general tendency was gradually shifting from the delivery of qualifica-
tions as a package of knowledge formally confirmed by the diploma to the deliv-
ery of a set of competencies. In Ukraine, these changes in the higher education 
system took place in 1990-s. The specific feature of this process was rapid hu-
manitarization of the national higher education, the accelerated import of new 
specialties into Ukraine, particularly in the spheres of management and services, 
the emergence of new specialties ajoint to the old disciplines. 

An important trend of the higher professional education sphere is the active 
development of new forms of instruction, such as business schools, corporate 
universities, training systems. The formation of this sector in Ukraine started not 
very long ago.  

 

3. What is necessary to take into account while reforming higher professional 
education in the information society 

With the transition of Ukraine to the conditions of postindustrial information 
society formation it is necessary to take into account the change of requirements to 
the higher professional education product. 

The analysis shows that at present the Ukrainian society is turning away from 
the concept of a mono-professional life when the work and career development at 
one and the same working place was encouraged. In the XXI century, the western 
variant of mobility and flexibility of professional life is becoming prevalent. The 
government officially proclaimed the quick dynamics of changes in the types of 
professions and jobs. This makes a substantial impact on the organization of the 
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higher professional education system which must create conditions for preparing 
a specialist to the professional mobility implying continuous creative development 
and betterment through the whole life. At the heart of this approach is the new pic-
ture of the professional world, new type of a working man – “associative man” – 
a wide profile worker, dynamic, creative, capable of program-purposeful evaluation 
of a process, socially responsible, substituting “an organizational man” [Ivanova 
2008]. The necessity of continuous updating of knowledge and mastering new 
professions and specialties is put forward as the main principle of the working ac-
tivity. Thus, the education represents an open, non-linear system, capable of 
changes. The training of specialists capable of professional mobility is a major task 
of the modern higher professional education of Ukraine which unfortunately cannot 
yet be solved by the educational process of the early XXI century.  

In addition, it is necessary to take into account the changes of requirements to 
the work force not only in the professional and qualification sphere but also in the 
social-psychological and sociocultural ones. Whereas the main moral and 
psychological qualities of a worker at the end of the last century were first of all 
discipline, comprehending one’s place in the organizational hierarchy and process-
ing chain, promptitude in obeying, the new imperatives orient to greater initiative 
and self-reliance, capability of working in temporary working groups (teams), high 
motivation to retraining. That means that in the present-day situation, some new 
tendencies are outlined revealing themselves as a transition from narrow specializa-
tion and limited responsibility – to a wide professional accountability; from 
a planned career – to a flexible choice of ways of the professional development; 
from responsibility of managers for the personnel development – to the responsibil-
ity of workers themselves for their own development.  

 

4. Changes in the content and organization of the educational process in the 
system of higher professional education 

An important element of the information society development is the trans-
formation of the institution of higher professional education, which presupposes, 
firstly, the realization of the concept of „education through the whole life” in-
stead of the concept of „education for the whole life” with the emphasis on self-
education; secondly, the integration of education, science (including the scien-
tific research) and manufacture into the educational process, alliance of scientific 
organizations with educational establishments; thirdly, the conformity of the 
three components: the teaching staff training level, the level of educational tech-
nologies, the level (potentiality) of the students.  

Continuous education is provided through a flexible, level-sensitive educa-
tional curriculum, modular structure of academic programs, provision of formal 
and informal education opportunities with the recording of their results, in-
company forms of extended education etc.  
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The content of the education and the organization of instruction must meet 
the modern standards of scientific, technological and social development as well 
as the potential demands of the innovative economy (interdisciplinarity, compe-
tency building approach, active instruction methods, scientific component of the 
educational process, plunge into the real professional activity, academic and 
professional mobility etc.). The number of graduates and their qualifications 
must be matched with the current and potential demands of the labor market 
(programs of mass and up-market training, professional accreditation of educa-
tional programs, certification of graduates etc.).  

 

Conclusion 

In summary, we are of the opinion that the strategy of the innovative devel-
opment of the higher professional education in contemporary Ukraine involves the 
training of a specialist that is qualified and reliable, able to meet competition at the 
labor market, capable of team working, goal-oriented, seeking for continuous edu-
cation, competent in his profession and familiarized with related areas of the activ-
ity, ready for permanent career progress, social and professional mobility. This has 
determined the main vector of the Ukrainian reform development – the commit-
ment to humanistic values and satisfaction of each student’s needs.  

The development of the higher professional education of Ukraine in the con-
ditions of the information society formation is directed at changes in the purpose 
of education: reorientation from the mastering of the subject of the professional 
activity to the person’s comprehension of one’s own identification; humanization 
of education – the personality development based on the holistic world view, re-
flection development; further decentralization of educational establishments; com-
bination of democratization and elitism of the education based on its diversifica-
tion; transition from the classic disciplinary and professional training of a special-
ist to the multidisciplinary, problem-oriented continuous education; informatiza-
tion, individualization and self-education; integration of education, science and 
manufacture, with the science outrunning education and influencing it and with the 
manufacture determining the model of the activity of a specialist; integration into 
the common European educational area. 
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Abstract 
The article analyses the challenges and possibilities for the education in the 

information society; reveals and substantiates the changes of the content and 
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Tendencje rozwoju procesu kształcenia zawodowego w szkole wyŜszej  
w społeczeństwie informatycznym: w kontekście Ukrainy 

 
Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę wyzwań i moŜliwości kształcenia społeczeństwa in-
formatycznego; ukazuje zmiany organizacji procesu kształcenia, jak równieŜ tło, 
trendy oraz kierunki rozwoju kształcenia zawodowego w szkole wyŜszej na 
Ukrainie.  
 
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, edukacja zawodowa, technolo-
gia informacyjna. 
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Information technologies in training ukrainian medical 
professionals 

 
To integrate into the global space of medical education means first of all, to 

acquire creatively those skills that students of the best medical universities ac-
quire, using modern scientific and didactic means of teaching process. Mecha-
nism for solving this task includes examining the content of foreign education 
and professional curricula and the introduction of new modern courses in domes-
tic system, critical evaluation of the content of each discipline and use of pro-
gressive ideas. The essential elements also are 1) the translated and used in the 
educational process the best textbooks of foreign medical schools, 2) the invita-
tion of leading foreign professors to analyze the curricula, to assist in the prepa-
ration of teaching methodical supply, to organize research and teaching seminars 
with chairs’ teachers, to lecture and conduct practical classes etc. [Kobzar 1997]. 

That convergence of ideology and content of medical education with the 
world one, creative use of new teaching methods is crucial in the recognition of 
Ukrainian medical Diplomas in the world.  

Progress of medical science directly affects the system of higher medical 
education, changes the requirements for knowledge, skills, competences and 
their creative development. The development of medical science requires not 
only changes in the content of educational subjects, but also indicates the im-
plementation of new advanced methods of training and scientific research into 
the training process. We consider using information technologies (IT) in medical 
education to be one of such innovations.  

Many domestic scientists, such as N. Balovsyak, O. Yelnikova, S. Sysoeva 
and others, paid much attention to the implementation of the interactive informa-
tion technologies into education process of Ukrainian higher educational institu-
tions. I. Bulakh, L. Kovalchuk, V. Martsenyuk, O. Mintser, Yu. Voronenko et al. 
discussed in particular lots of aspects of medical education informatization. 
Among foreign researches of IT in medical education we can’t but mention 
Thierry Karsenti and Bernard Charlin from University of Montreal, Canada, 
G.A. Mooney, J.G. Bligh from Liverpool medical school, UK, G.O. Barnett 
from Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA, J. Dorup 
from University of Aarhus, Denmark etc. 
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Analyzing the modern status of Ukrainian education, O. Yelnikova writes 
that information resources are used only episodically, not at large scale. It’s ex-
plained by undevelopment of proper technologies and unpreparedness of many 
teachers and tutors to use IT and computer techniques. Using information tech-
nology in education can be attributed to innovation processes. So it becomes 
clear that insufficient development of technologies may lead to loss of key ideas of 
innovation and creativity, and incomplete use of teaching staff [Yelnikova 2005]. 

As it is defined by S. Sysoeva and N. Balovsyak, information technology is 
a set of interrelated components that allow receiving, storing and processing 
information using computers; they allow obtaining personality’s systemic view 
of the Universe [Sysoeva, Balovsyak 2006].  

According to L. Kovalchuk and V. Martsenyuk, „implementation of infor-
mation and communication technologies in the training process is a requirement 
of nowadays. This dictates the need for a unified educational information envi-
ronment at higher medical schools. The problem of reliable storage and accessi-
ble presentation of large amounts of educational information has long been one 
of the most actual problems at higher medical educational establishments of 
Ukraine. In the structure of the educational process of each medical university 
there are several sites where lots of educational information is to be stored and 
processed. The tasks of storage and operation presentation of all structured in-
formation appear in case of:  
− maintenance of educational documentation which is stored at all departments 

and at the methodics one;  
− the elaboration of curriculum schedule and timetable; 
− at the University Library, which contains information both in paper and elec-

tronic formats” [Kovalchuk, Martsenyuk 2008]. 
In the United Kingdom, for example, information technology has the poten-

tial to revolutionise the way medicine is learned by students and healthcare pro-
fessionals. This potential was recognised by the General Medical Council in 
their report Tomorrow’s Doctors in which the need for future generations of 
doctors to be familiar with the application and scope of information technology 
is described [Tomorrow’s Doctors 2003]. 

This paper focuses on the following: use of computers as aids to learning 
medicine, implementation of two key applications of information technology to 
medical education: multimedia and the internet; it also describes current status of 
distance medical education (DME) in Ukraine.  

A rising tide of IT is sweeping through medical education worldwide, provid-
ing learners with easier and more effective access to a wider variety and greater 
quantity of information. Following the trend of all new technologies, it is the 
younger generations who are more able to adapt and react to new technology.  

As IT plays an interestingly larger role in primary and secondary education 
we can expect that with each new intake of medical students, their knowledge 
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and expectations of IT will grow. It is this increasing demand for IT in medical 
curricula that has the greatest potential to influence how medicine is taught and 
learned. The two most widespread developments in IT are multimedia and the 
internet. They complement one another with the internet providing a means for 
instantly delivering multimedia information to an international audience.  

Multimedia computers can display information using a wide variety of for-
mats such as sound, digital video, animation, pictures and text. In medicine 
it may be primarily used in computer-based learning (CBL) programmes primar-
ily for undergraduate medical students. In UK, for instance, it became an integral 
part of undergraduate and even postgraduate medical curricula. British medical 
schools use many CBL programs for medicine that use multimedia to present 
and provide access to different types of information. For example, digital video 
clips of surgical procedures, animated anatomical structures and aural commen-
taries to accompany text [Mooney, Bligh 1997]. 

There may be different types of medical multimedia designed to address dif-
ferent learning needs. CBL programs classified as information resources are the 
most simple in terms of educational design and are primarily used as aids to 
finding information quickly. Learner can explore and investigate information to 
build links and relationships and form ideas and hypotheses. These activities are 
key to adult learning and they play a major part in new medical curricula, in 
particular problem-based courses. Moreover, multimedia has the potential to 
provide learners with educational experiences that traditional text-based methods 
cannot (eg, interactive patient consultations).  

G.A. Mooney and J.G. Bligh write that multimedia programs are often de-
scribed as interactive and this is especially the case with educational programs. 
From an IT perspective „interactive” is used to describe communication between 
a user and a computer. For many medical multimedia CBL programs this com-
munication consists of „button clicking” (eg, to show a picture or play a video 
clip) or „electronic page turning” (eg, to go to another part of the program). This 
is the lowest level of interactivity where the computer is performing tasks (eg, 
showing a picture) requested by the user. This level of interactivity could be 
described as „reactivity” and it is therefore somewhat misleading to describe 
CBL programs of this nature as „interactive”. Truly interactive CBL programs 
aim to establish an educational conversation between a user and a computer. 
This can be achieved using features such as feedback on strengths and weak-
nesses and progress charts linked to learning activities and self-assessment 
[Mooney, Bligh 1997]. 

Another important tool of IT is internet – a global network of computers that 
allow information to be viewed or transferred from one computer to another. 
It offers facilities such as electronic mail, information transfer and the ability to 
search for information. 
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Internet provides many opportunities for independent work of medical stu-
dents and professionals. Search work of students as a part of the learning process 
by credit-modular system has a greater importance. Thus, students search for up-
to-date information on the internet not only for homework and assignments for 
independent work. Internet provides them with quite favourable conditions for 
searching for information that is needed for writing course and graduation pro-
jects. The internet is primarily used in medical education to provide users with 
access to lecture notes, references, course materials and personal information. 
For example, a lecturer could make his/her lecture slides accessible on the inter-
net. Tutorials addressing specific subject areas may also be delivered on the 
internet and provide learners access to core texts and reference materials and 
self-assessment questions (usually multiple choice). Internet-based tutorials, 
lecture notes etc., can be accessed from anywhere in the world connected to the 
internet (eg, a tutorial in Liverpool can be accessed by students in Harvard or 
Kyiv). This offers great potential for distance learning courses, both national and 
international. Because the course materials are stored in one place revisions can 
be made instantly available to all students.  

Taking into account the fact that Ukrainian medical schools due to the fi-
nancial crisis can’t supply all learners annually with the freshest information 
concerning this or those methods of diagnosing, treatment etc. in textbooks, 
students use different web pages which provide them with everything happening 
not only in Ukraine but in the whole world. The most frequently web pages used 
by most medical learners and professionals worldwide are the following: Ameri-
can Medical Association; British Medical Journal; Postgraduate Medical Jour-
nal; Virtual Hospital; Visible Human Project; Medical Encyclopaedia and lots of 
others. 

So, we can see that multimedia and the internet present great opportunities 
to support and enhance medical education. They provide learners with access to 
large quantities of information which can be searched and viewed in a variety of 
ways (eg, digital video, sound). The internet, in particular, can help learners 
from different countries to participate in, for example, tutorials and communi-
cate with other learners and tutors. 

IT also plays an important role in the project method, especially within the 
implementation of credit-modular system in Ukraine. This method has long been 
used in Western Europe, while in Ukraine it is still an innovation. For example, 
a Polish researcher B. Narel notes that the work of students is the most produc-
tive if students work in groups. Each group first receives the task that must be 
fulfilled within some time. After a series of briefing on the tasks of the project 
and its presentation students share the roles in groups and work on the project. 
Experience has shown that implementation of this method in the learning proc-
ess, students approach to the tasks of the project is very creative [Narel 2007]. 
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Using information technology consists not only in finding information in the 
global network, but also in the processing of statistical data on epidemics, pan-
demics and other issues of medicine and health service. In this case, using pro-
grams Microsoft Office Excel and Microsoft Office Access is of great impor-
tance. During the presentation of the project, students may use video with mul-
timedia projector and interactive whiteboard, show presentations created by 
means of Microsoft Office PowerPoint etc. 

In Ukraine at the Ministry of Public Health there is the Centre of Distance 
Learning headed by Professor O. Mintser. One of the leaders in elaboration of 
the Distance medical learning (DML) technologies is National medical academy 
of Post-diploma education. Thus, at the end of 2004 the specialists of medical 
informatics department of the above mentioned academy first not only in 
Ukraine but in Europe as well together with American scientists organized inter-
national distance on-line seminar concerning tuberculosis problems. The partici-
pants of the seminar were highly qualified specialists from Ukraine, USA, Po-
land and Slovakia. That was revolutionary event – first experience of DL in 
Ukraine. In November–December 2005 the specialists that academy conducted 
the distance on-line course of postgraduate advanced thematic training and dis-
tance consulting of patients using videoconference regime. Since 2007 at the 
Academy the information and telecommunication technologies have been used 
for training family doctors; there are organized distance lectures, video confer-
ences, patients’ consultations and scientific research thesis defence [Voronenko, 
Mintser 2006]. 

In 1999 there was established the Test Centre of Ukraine, which provides 
external evaluation of quality of medical staff. This is the first in Ukraine a pro-
fessional testing organization that deals with external assessment and testing. 
Test Centre together with educational institutions that train specialists for the 
health sector, owing to scientific and methodological support, information sup-
port and information exchange provide the estimation of the quality of training 
of medical personnel according to the Order of Ministry of Health of Ukraine.  

An important step in reforming postgraduate medical education was the 
modernization of the internship, the expansion of the list of medical specialties 
according to the standards of the EU and implementation of continuing profes-
sional development of a physician who should be aware with all the modern 
medical technologies. 

Taking into account current trends of continuing professional development, 
the main provisions of the European integration process, the development of 
modern information technologies and the principles of distance education, the 
application of distance methods of  medical training is especially important dur-
ing the further qualification course.  

Considering territorial features of our country, a large number of very re-
mote regions, which are often supplied by only 1–2 professionals, as well as the 
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difficult economic situation, this type of education makes it possible to embrace 
much more doctors and nurses. In addition, practitioners familiar with the sys-
tem of distance education, are ready to better use telemedical capabilities of the 
region, which constitutes a solid foundation for the effective implementation of 
telemedicine in the practical health care in Ukraine.  

Unfortunately, there are many problems connected with introduction of IT 
and DML in Ukraine. There is no medical informatics in a list of scientific spe-
cialties of Higher Attestation Commission. Only enthusiasts such as National 
Medical Academy of Post-diploma education, National O. Bogomolets Medical 
University, Zaporizhzha State Medical University and National Technical Uni-
versity „KPI” today organize courses of lectures on DL. 

So, we can see that the role of information technology in educational models 
is growing by integration of information technology on international level, de-
velopment of international network, Internet, Telemedicin etc. The development 
of new educational information technology is evident, proving that information 
in transfer of medical knowledge, medical informatics and communication sys-
tems represent the base of medical practice, medical education and research in 
medical sciences. In relation to the traditional approaches in concept, contents 
and techniques of medical education, new models of education in training of 
health professionals, using new information technology, offer a number of bene-
fits, such as: decentralization and access to relevant data sources, collecting and 
updating of data, multidisciplinary approach in solving problems and effective 
decision-making, and affirmation of team work within medical and non-medical 
disciplines. Without regard to the dynamics of change and progressive reform 
orientation within health sector, the development of modern medical education is 
inevitable for all systems a in which information technology and available data 
basis, as a base of effective and scientifically based medical education of health 
care providers, give guarantees for efficient health care and improvement of 
health of population. 
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Abstract 

The article depicts the analysis of the needs and opportunities connected 
with educating the students aimed at commencing employment at the Ukrainian 
health care service in the scope of using information technologies, allowing for 
increasing their professional competences. The use of modern information tech-
nologies may potentially support didactic processes by means of analysing the 
newest achievements of world medicine available e.g. on the Internet, electronic 
libraries etc. 
 
Key words: professional education, professional competences, information 
technology, didactics of nursing. 

 

Technologie informacyjne w kształceniu pracowników słuŜby zdrowia  
na Ukrainie 

 
Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę potrzeb i moŜliwości związanych z kształceniem 
studentów mających podjąć pracę w ukraińskiej słuŜbie zdrowia w zakresie wy-
korzystywania technologii informacyjnych, słuŜących do podnoszenia ich kom-
petencji zawodowych. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych 
potencjalnie moŜe wspomagać procesy dydaktyczne poprzez analizę najnow-
szych osiągnięć światowej medycyny dostępnych np. w Internecie, elektronicz-
nych bibliotekach itp. 

 
Słowa kluczowe: edukacja zawodowa, kompetencje zawodowe, technologia 
informacyjna, dydaktyka pielęgniarstwa. 
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Teacher’s leadership – guarantee to success  
 
The society which arises as a result of informational transformations is dis-

tinguished in such a way that information and especially knowledge, as its 
higher form, take some special place in it. Thus, the role of informational tech-
nologies increases rapidly both in individual and professional sphere.  

Although many teachers and lecturers ignore to improve their professional 
level of educational technologies’ mastering. As they say they don’t have 
enough time, strength and desire to do their best while teaching English. No 
wonder that there are many teachers who are less experienced and qualified at 
computer’s use than their students or pupils. 

So, our aim is to attract teachers’ attention to qualified and adroit innovational 
technologies using which will give the way to perfect classroom management. 

According to the analysis of the recent investigations and studies, informa-
tional technologies play an important role in the studying process. Among such 
scientists, we’d like to single out some prominent Ukrainian and foreign research-
ers and scientists: B.S. Gershunskyi, R.S. Gurevych, I.A. Zyazyun, V.G. Kre-
men, G.V. Onkovych, V.K. Sydorenko, N.T. Tverezovska, J. Harmer, G. Dudeney, 
N. Hockly and others. They agree that „if the process of coming into informa-
tional world occurs spontaneously, without purposeful educational upbringing, 
without skills of communication and inner culture, the results may be undesir-
able ”[Кремень 2006: 20–21]. 

The emergence of informational society represents an objective process 
which needs some particular philosophical reflexion. The level of informational 
technology development plays a prominent role in formation and development 
of informational society, in which, as V.H. Kremen proves, „knowledge pro-
ducer is science; a spreader is an education; a carrier is a man. Thus if we con-
centrate society efforts and first of all those of education and science onto per-
son’s development, we’ll have a dynamic economic development and happy 
citizens” [Кремень 2008: 6]. 

The process of educational innovation use acquires purposeful and nation-
wide character with the adoption of certain laws among which „About the con-
ception of national informatization” (1998), Cabinet Minister Resolution (from 
22.031999 № 431), State Program: „Teacher” (№ 379 from 22.02.2002). Re-



 111 

markable state’s attention to modernization in the system of education assists the 
progress of hardware technologies, which present big technical opportunities for 
didactic aims. Computer, which is equipped with technical multimedia means, 
provides wide use of didactic opportunities of graphic and sound. Multimedia 
presents itself as a form and a means of educational material organizing. 

Foreign language technologies aren’t new. They have been used for decades 
and even centuries if to classify the classroom blackboard as a technology form. 
Video recorders, language laboratories were used in 60–70th of the XX century 
and have been used since that time. 

The materials for foreign language learning, based on computer assistance, 
emerged in 80th of XX century and got the title CALL (Computer Assisted Lan-
guage Learning). The first programs CALL offered such tasks as filling in the 
gaps in the following sentence, matching the parts of the sentence, text recon-
structing. In such a context, personal computer offers „a feedback” starting from 
determination of answer rightness or fallibility.  

An access to informational communication technologies under the title ICT 
(Information and Communication Technology) became more widespread and 
real due to Internet and opportunities of network. The term TELL (Technology 
Enhanced Language Learning) appeared in scientific circulation in 90th as an 
answer to increasing number of possibilities, offered by the Internet network and 
communication technologies.  

Computer use, multimedia programs have become quite popular among 
teacher staff and for that reason we single out the following reasons: 
− access to Internet network, students’ work in Internet-cafe become more and 

more popular among students and teachers; 
− young generation grows up together with the informational technologies 

which has become an inseparable part of their lives; 
− English, as a main international one, is used in informational contexts; 
− Internet offers excellent opportunities for communication and cooperative 

work between learners who are geographically separated and live in various 
countries, on various continents; 

− learners increasingly expect language schools to integrate technology into 
teaching; 

− technology offers new ways for practising language and assessing perform-
ance; 

− technology is becoming increasingly mobile. It can be used not only in the 
classroom, lecture hall, computer room or self-assess centre, it can also be 
used at home, on the way to school and in Internet cafes [Dudeney, Hockly 
2007: 8]. 
The conditions in which teachers find themselves and an access they have to 

language laboratory will influence on quality and effectiveness of conducting the 
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lesson with communication technology use. Insufficient readiness of the teacher 
indicates the necessity of regulation and normalization in personal computer use 
while teaching English. 

For many schools interactive whiteboard, a projector, laptops have become 
as natural as breathing. But still for many schools it’s inaccessible dream to 
teach pupils or students with the help of such appliances. 

Some years ago teachers complained about insufficient number of personal 
computers, multimedia programs, types of software and hardware. But nowa-
days we can state that Higher Educational Establishments in Ukraine are mostly 
provided with all educational necessities. But the question is: „Will the sufficient 
number of personal computers and multimedia software provide the educational 
process with necessary soundness and effectiveness?” Without thought over 
lesson procedure and highly-qualified, experienced and intelligent teacher this 
will lead to nothing or even undesirable results. We may state that a new „nego-
tiator” arises between the teacher and the student – personal computer. Thus the 
teacher has to „get on” with the students’ and computers’ work. He has to be 
ready to manage all classroom activities of different character. His apathy to 
management of teaching foreign languages will lead to conflicts and problems. 

Using the Internet, pupils feel shock states very often as they understand 
which horizons open before them and they realize that they are not ready to use 
and to fulfill them. If he doesn’t know foreign language, doesn’t have enough 
experience with the foreign speakers, absence of the speaker, absence of the 
parents control lead to serious troubles even among pupils, their parents, friends 
and especially to generation gap. 

Mostly teacher say that they don’t have enough time to prepare some educa-
tional material with the help of personal computer. „I can never get into the 
computer room in class time – it’s always being used”; „Using computers isn’t 
interactive. My student can do computer work at school”; „I don’t know any-
thing about technology”; „My students know so much more about computers 
than I do…” – are among usual teachers’ comments about using technology 
while teaching, especially English [Dudeney, Hockly 2007: 9]. 

Informational competence is inseparable part of his professionalism.  
Teacher’s task is to build and organize the lesson in such a way that every 

pupil is involved into the lesson procedure: none can be idle. Interactiveness 
consists of every pupil’s interaction, cooperation and coordination. The teacher 
should think lesson procedure over carefully, to plan lesson time accurately, to 
choose the best form of the work, students’ seating and lesson stages.   

A teacher who really likes his work and desires to share his knowledge and 
experience, skills and habits is always looking for the methods, ways and tech-
nologies which will lead to the reaching of that aim.  

The educational computer programs make the studying process simple and 
also more saturated, enable the listener to assimilate the material quickly, effec-
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tively and interestingly. But on the other hand, the teachers face the problem of the 
creating of good-quality educational systems with the computer program usage. 

The emergence of educational multimedia products leads not just to the new 
opportunities of communication, information transference but also to the appear-
ance of new problems, decisions, points of intersection. And the process of 
studying becomes productive, effective and creative one [Сорокіна 2008]. 

The teacher’s task is to create all necessary conditions of practical mastering 
of foreign language for every student, choose suitable methods which will en-
able the student to reveal his activity, creativity and to activate his educational 
and cognitive work in the process of the foreign language learning. The investi-
gations show that visual memory prevails over others as the multimedia educa-
tion helps in the development of their memory, attention, interest and motivation 
to the foreign language learning [Сорокіна 2008: 14–17]. 

Modern multimedia technologies give the opportunities, on the one hand, to 
control the students’ knowledge and on the other hand, to use them while teach-
ing or explaining, practising, training and consolidating the material.  

Multimedia means may be used in the context of different studying styles 
and may be perceived by various people with different psychological and age 
peculiarities of perception and education: some students prefer to learn a foreign 
language while reading; another group prefers listening to watching some for-
eign movie.  

Innovational resources are widely used and approved in the distance educa-
tion which becomes more and more popular among the students and is empha-
sized in the educational standards of many countries. Educational standards 
show that students and teachers can easily travel and continue their studying in 
other foreign countries.  

They emphasize about the creation of the common educational curriculum 
and syllabus. And the document about one’s education should be recognized and 
admitted. Thus using communicative technologies the students can decide how 
and when he will learn this or that material; which interactive opportunities he 
prefers; how to realize his studying with other students, the speed of the lan-
guage learning. 

The interactivity of multimedia means makes them flexible which is very 
helpful and useful for people with the hearing defects. In particular, the im-
provement of the phonological habits and reading skills is observed in the people 
with the dull hearing. The academic motivation has been raised among people 
who are tone-deaf. As it seen such innovational technologies enable huge groups 
of people to continue or to start the education with such health problems. They 
can reproduce the intonation and the emotions of the native foreign speakers 
seen on the screen. After listening or watching the situation they are able to do 
some comprehension work, check their understanding of the recording or the 
unit, do some interesting post-listening tasks, record their own speech and listen 
to it and correct if necessary. 
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The creation of multimedia lesson should be well-thought and each stage of 
the lesson should be under the teacher’s control. With the help of the methods of 
projects one can develop his cognitive abilities, the ability to construct their own 
knowledge. Thus, students can orient in the informational environment and form 
the skills of the high level thinking.   

Though speaking about the efficiency, we should bear in mind the impor-
tance of an adequate choice of these or those technical aid and the methods they 
are penetrated into the process of teaching. So, while using multimedia resources 
one should take into consideration many vital aspects.   

And when we analyze about the innovational potential of the teacher, we re-
alize that he is endued with the amount of socio-cultural and creative character-
istics and oriented on the continual improvement of his pedagogical activity and 
always ready to perception, elaboration and the use of innovations in the educa-
tional process. 

During the process of teaching English with technology, the teacher should 
bear in mind that his role becomes more and more prominent and vital. The stu-
dent should feel „protected” himself in this innovational world. It’s impossible 
to achieve if the teacher is indifferent to the process of teaching, or if the student 
is left alone before a computer screen, and the teacher is just a passive spectator 
or even absent at the lesson.  

Thus we emphasize on the teacher’s management during teaching English 
with innovational technology. 
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В статье рассматривается важность правильной организации и управления 
обучения иностранных языков с использованием информационных технологий, 
акцентируется внимание на формирование адекватного отношения 
к современным образовательным технологиям в обучении иностранных 
языков. 

 
Ключевые слова: рефлексия, информатизация, интерактивность, мультимедиа, 
персептивные умения, интерактивная доска.  
 
Abstract 

The article reveals the importance of an adequate leadership in teaching for-
eign languages with the use of Information and Communication Technologies. 
The accent is made on the attitude forming towards Innovational Educational 
Technologies in teaching foreign languages. 

 
Key words: reflection, technology implement, interaction, multimedia, percep-
tive skills, interactive whiteboard. 

 

Przywództwo nauczyciela – gwarancja do sukcesu 

 
Streszczenie 

Artykuł ujawnia znaczenie odpowiedniego „przywództwa” nauczyciela 
w uczeniu języków obcych z uŜyciem technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Akcent jest połoŜony na nastawienie stosowania innowacyjnych tech-
nologii dydaktycznych w nauczaniu języków obcych. 

 
Słowa kluczowe: refleksja, informatyzacja, współdziałanie, multimedia, umie-
jętności percepcyjne, interaktywna „biała karta”. 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 

 

Analiza wybranych dzienników elektronicznych a wymogi 
pracowników szkół 

 

Wstęp 

Niniejszy artykuł opisuje analizę czterech najpopularniejszych dzienników 
elektronicznych wykorzystywanych w radomskich szkołach. Prezentowane są tu 
równieŜ modele przechowywania danych w dziennikach elektronicznych oraz 
wymogi stawiane przez nauczycieli tym dziennikom. 

W dobie globalnej informatyzacji i chęci odejścia od papierowych form 
prowadzenia dokumentacji w szkołach dziennik elektroniczny wydaje się być 
idealnym rozwiązaniem. Postaram się odpowiedzieć na dwa najistotniejsze w tej 
kwestii pytania. 
1. Czy dostępne na polskim rynku dzienniki elektroniczne posiadają odpowied-

nie funkcje pozwalające na pełne odrzucenie dotychczasowych tradycyjnych 
dzienników? 

2. Który z dzienników elektronicznych byłoby najlepiej wybrać, aby ogólne 
koszty związane z wprowadzeniem go w szkole nie były zbyt wysokie 
i adekwatne do jakości produktu? 

Analizie poddane zostały cztery najpopularniejsze dzienniki elektroniczne. 
Trzy z nich są płatne, tj.: „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” fir-
my Librus, „Dziennik Optivum” firmy Vulcan, „Dziennik DDJ” firmy ProgMan 
oraz jeden darmowy „Prymus.info”. 

 

1. Modele przechowywania danych w dziennikach elektronicznych 

W dziennikach elektronicznych istnieją dwa modele przechowywania danych. 
Pierwszym z nich jest wewnętrzny (dane znajdują się na serwerze znajdującym się 
w szkole), drugim natomiast tzw. outsourcing danych (dane znajdują się na serwe-
rach firmy, z której szkoła posiada dziennik). Oba te modele mają swoich zwolen-
ników i przeciwników. Tabele 1 i 2 prezentują odpowiednio zalety i wady obu 
tych modeli przechowywania danych w dziennikach elektronicznych. 

Jak wynika z poniŜszych tabel, najlepszym rozwiązaniem dla szkół jest mo-
del 2. Głównie ze względu na niŜszy koszt związany z zakupem i utrzymaniem 
serwerów oraz jakością usług. JednakŜe aby szkoła mogła skorzystać z dzienni-
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ka elektronicznego opartego na modelu 2, firma oferująca usługę powinna za-
pewnić zgodność jej z art. 31 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dy-
rekcja szkoły, wybierając dziennik elektroniczny, powinna zwrócić na wszystkie 
te elementy szczególną uwagę. 

 
Tabela 1 

Zalety modeli przechowywania danych  

Model 1 
wewnętrzny 

Model 2 
outsourcing danych 

− Brak potrzeby dostępu do Internetu przy 
wprowadzaniu danych. 

− Niski koszt utrzymania. 
− Współdzielenie odpowiedzialności za bezpie-

czeństwo danych. 
− Znacznie większe bezpieczeństwo danych. 
− Bardzo duŜa niezawodność sprzętu i technologii. 

Źródło: T. Babicz, Materiały konferencyjne z prezentacji „Systemu kontroli frekwencji i postę-
pów w nauce” firmy Librus, Radom 2010. 

 
Tabela 2 

Wady modeli przechowywania danych 

Model 1 
wewnętrzny 

Model 2 
outsourcing danych 

− Wysoki koszt utrzymania serwerów. 
− Potrzeba zatrudnienia administratora 

wykonującego komplet prac związanych 
z utrzymaniem serwerów. 

− Pełna odpowiedzialność szkoły za bez-
pieczeństwo danych. 

− Potrzeba dostępu do Internetu (co najmniej 
dwóch provider’ów). 

− ZłoŜony model prawny przetwarzania danych 
osobowych. 

Źródło: T. Babicz, Materiały konferencyjne z prezentacji „Systemu kontroli frekwencji i postę-
pów w nauce” firmy Librus, Radom 2010. 

 

Wymogi pracowników szkół 

Z badań prowadzonych przeze mnie, oprócz standardowej zawartości dziennika 
(moŜliwości wpisania tematów, danych uczniów, ocen, uwag, zaznaczenia obecno-
ści uczniów) nauczyciele chcieliby, aby wybrany przez ich szkołę dziennik elektro-
niczny zawierał róŜnego rodzaju narzędzia analityczne. Dodatkowo chcieliby rów-
nieŜ, aby moŜna było sobie ułatwić i usprawnić pracę między innymi poprzez: 
− seryjną zmianę ocen, 
− moŜliwość wprowadzenia wszystkich tematów lekcji i późniejszy wybór 

tylko aktualnie omawianego, 
− seryjne wstawianie obecności (np. poprzez jedno kliknięcie), 
− zintegrowanie dziennika z innymi programami wykorzystywanymi w szkole, 

np. do obsługi sekretariatu, drukowania świadectw, obsługi biblioteki, 
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− moŜliwość wpisania danych do dziennika w przypadku braku dostępu do 
Internetu. 

 

3. Analiza dzienników elektronicznych pod kątem wymogów ich uŜytkowników 

Analiza wybranych dzienników elektronicznych odbywa się na podstawie 
dokumentacji do danego dziennika oraz dostępnych wersji demonstracyjnych. 

Dziennikami dostępnymi tylko i wyłącznie on-line są „System kontroli fre-
kwencji i postępów w nauce” Librusa oraz „Prymus.info”. Natomiast dzienniki 
z Vulcana oraz ProgMana umoŜliwiają dostęp on-line tylko rodzicom, natomiast 
wprowadzanie informacji odbywa się lokalnie. 

Patrząc na powyŜsze porównanie i informacje zawarte w pierwszej części 
niniejszego opracowania, moŜna by wnioskować, Ŝe dwa pierwsze dzienniki są 
lepsze, poniewaŜ opierają się na modelu 2, przechowując dane na serwerach 
zewnętrznych. JednakŜe nie moŜna przyjmować tylko tego kryterium oceny. 

Tabela 3 prezentuje wymagania sprzętowe i programowe analizowanych 
dzienników. 

 
Tabela 3 

Wymagania sprzętowe i programowe dzienników elektronicznych 

Nazwa dziennika Wymagania sprzętowe 

„Dziennik Optivum” 

− procesor – 1GHz 
− 512 MB RAM 
− ekran 1024x768 pix 
− 525 MB wolnego miejsca na dysku na program 
− 50 MB wolnego miejsca na dysku na bazę 
− MS Windows XP 
− Internet Explorer 7.0 
− NET Framework 3.5 
− MS Excel 2000 

„Dziennik DDJ” 

− procesor – 1,5 GHz 
− 256 MB RAM 
− ekran 1024x768 pix 
− 20–50 MB wolnego miejsca na dysku 
− MS Windows 2000 

„System kontroli frekwencji 
i postępów w nauce” 

Program do skanowania: 
− procesor – 600 MHz 
− 256 MB RAM 
− ekran 800x600 pix 
− 1 GB wolnego miejsca na dysku 
− MS Windows 2000 

Dziennik: 
− FireFox 1.5+ 
− Internet Explorer 5.0+ 

1024x768 pix 

„Prymus.info” Producent nie podaje wymagań sprzętowych 
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Jak wynika z tabeli 3 najniŜsze wymagania sprzętowe oraz systemowe ma 
dziennik firmy Librus (porównując zalecane wymagania). JednakŜe darmowy 
dziennik „Prymus.info” udało mi się uruchomić na kaŜdym dostępnym komputerze, 
z których najsłabszy był z procesorem o częstotliwości 400 MHz. Dlatego śmia-
ło moŜna by powiedzieć, Ŝe darmowy dziennik moŜe konkurować ze swoimi 
komercyjnymi odpowiednikami. 

Analizę dzienników elektronicznych prowadzić będę zgodnie z tokiem lekcji. 
Nauczyciele chcieliby, aby moŜna było seryjnie zaznaczać uczniom obecno-

ści, nieobecności itp. Trzy płatne dzienniki elektroniczne dają moŜliwość seryj-
nego wstawiania obecności wszystkim lub wybranym uczniom. 

Darmowy dziennik elektroniczny „Prymus.info” standardowo ma ustawio-
ne, Ŝe wszyscy uczniowie są obecni, natomiast nieobecności, spóźnienia itp. 
trzeba dla kaŜdego ucznia wstawiać osobno. Jest moŜliwość natomiast dla kolej-
nych godzin lekcyjnych kopiować obecności z poprzedniej godziny. Minusem 
tego rozwiązania jest fakt, iŜ operacja ta dokonywana jest dla całej klasy, a nie 
tylko dla konkretnych uczniów. 

Kolejnym porównywanym elementem dzienników jest moŜliwość importu 
tematów lekcji i późniejszy wybór konkretnego z nich podczas lekcji. 

System Librusa jako jedyny daje moŜliwość importowania przygotowanego 
przez nauczycieli rozkładu materiałów. Po dokonaniu tej operacji nauczyciel po 
zalogowaniu się na swój panel ma automatycznie proponowany temat do reali-
zacji dla konkretnej klasy. Istnieje równieŜ moŜliwość wpisania ręcznie tematu 
lekcji lub teŜ wybranie innego tematu z listy. 

„Dziennik Optivum” firmy Vulcan oferuje tylko moŜliwość importu rozkła-
du z bazy ogólnopolskiej. JeŜeli nauczyciel chciałby wprowadzić swój rozkład 
materiału, niestety, musi to zrobić ręcznie. Wybór tematu odbywa się poprzez 
wybranie z listy, tak jak w produkcie Librusa. 

Tak samo jak w programie Vulcana, dziennik ProgMana daje moŜliwość wy-
boru tematu z listy. JednakŜe aby to zrobić, naleŜy najpierw ręcznie wpisać kaŜdy 
temat po kolei, poniewaŜ program nie oferuje moŜliwości importu tematów. 

E-dziennik „Prymus.info” w tej kategorii jest najsłabszym produktem, dlatego, 
Ŝe nie daje moŜliwości importu tematów lekcji, poza tym trzeba jeszcze dla po-
szczególnych zajęć wpisywać tematy ręcznie. Efektem tego jest to, Ŝe nauczyciele 
słabiej obsługujący komputer będą mieli trudności z uzupełnianiem e-dziennika. 

Nauczyciele chcieliby, aby we wprowadzonym e-dzienniku była moŜliwość 
seryjnej zmiany ocen. śaden z analizowanych dzienników elektronicznych nie 
oferuje takiej opcji. W kaŜdym z nich moŜna tylko wprowadzać i modyfikować 
oceny pojedynczo. 

Kolejnym elementem porównywanym jest moŜliwość wprowadzania da-
nych bez dostępu do Internetu. Jest to waŜny element e-dziennika ze względu na 
to, Ŝe w przypadku braku dostępu do Internetu moŜe być utrudnione uzupełnia-
nie dziennika elektronicznego. 



 120

Produkt Vulcana i ProgMana nie ma tego problemu, gdyŜ oparty jest na 
modelu 1 przechowywania danych i wszelkie informacje gromadzone są na cen-
tralnym komputerze w szkole. Prezentacja tych danych w Internecie odbywa się 
za pośrednictwem odpowiedniego modułu dodatkowo płatnego. 

Librus oferuje alternatywny sposób gromadzenia danych i późniejsze wpro-
wadzanie ich do e-dziennika. Odbywa się to za pomocą specjalnych kart, na 
których nauczyciele wpisują temat, obecności, oceny, itp. Karta ta jest następnie 
skanowana i za pomocą odpowiedniego programu, dostarczanego przez produ-
centa, dane wprowadzane są do systemu. 

Darmowy e-dziennik „Prymus.info” nie oferuje alternatywnej moŜliwości 
wprowadzania danych do systemu bez dostępu do Internetu. 

Jednym z ostatnich analizowanych elementów jest zintegrowanie e-dzien-
nika z innymi programami danej firmy. 

ProgMan na swojej stronie pisze, Ŝe „Dziennik DDJ” w pełni współpra-
cuje z programami Sekretariat DDJ i Świadectwa, co umoŜliwia automatycz-
ne przenoszenie informacji o szkole, oddziałach, ocenach oraz uczniach1. 

Dziennik Vulcana sprzedawany jest m.in. w pakiecie Uczniowie Optivum. 
Współpracuje on z wybranymi programami Optivum2. W skład tego pakietu 
wchodzą jeszcze: Sekretariat Optivum i Świadectwa optimum. 

Librus na swojej stronie nie podaje Ŝadnych informacji, czy dziennik elektro-
niczny współpracuje z innym oprogramowaniem stworzonym przez siebie. Jedyne 
wzmianki nt. współpracy i moŜliwości importu danych są przy informacjach 
o programach związanych ze świadectwami. Librus informuje konsumentów, Ŝe 
posiada opcję importu i eksportu plików z danymi uczniów oraz Ŝe w programie 
istnieje moŜliwość importu danych uczniów z programu Sekretariat Optivum fir-
my Vulcan (za pomocą formatu SOU)3. 

Twórca systemu „Prymus.info” nie oferuje Ŝadnego innego oprogramowa-
nia poza e-dziennikiem. 

Przedostatnim porównywanym elementem dzienników elektronicznych jest 
posiadanie przez te produkty narzędzi analitycznych i do tworzenia zestawień 
klasy oraz szkoły. 

W kaŜdym z analizowanych dzienników automatycznie zliczana jest fre-
kwencja uczniów oraz liczona jest średnia ocen dla kaŜdego ucznia osobno, jak 
równieŜ średnie dla konkretnego ocenianego składnika. 

Jeśli chodzi natomiast o tworzenie róŜnego rodzaju wykresów bądź zesta-
wień, to kaŜdy z producentów ma swoją wizję potrzebnych zestawień i wykre-
sów. Najlepiej rozbudowanym pod tym względem dziennikiem jest „System 
kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy Librus. W tym dzienniku jest 
moŜliwe stworzenie oprócz podstawowych zestawień (tj. zestawienie roczne 

                                                      
1 www.progman.com.pl 
2 www.vukcan.edu.pl 
3 www.wydawnictwo.lubrus.pl 
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frekwencji klasy czy zestawienie średnich ocen klasy) wszelkich moŜliwych 
konfiguracji wykresów i zestawień. 

Ostatnim analizowanym elementem dzienników elektronicznych jest ła-
twość obsługi programu i ocena dokumentacji technicznej programów. Oceniane 
jest równieŜ wsparcie techniczne i systemy szkoleń. 

Najprostszym w obsłudze jest e-dziennik firmy Librus. Interfejs jest intu-
icyjny. Ikony jednoznacznie określają swoje przeznaczenie. Firma dodatkowo 
oferuje darmowe szkolenia i wsparcie dla nauczycieli. Dziennik nie posiada 
instrukcji obsługi, ale według mnie jest na tyle prosty, Ŝe jej nie potrzebuje. 

Łatwym w obsłudze dziennikiem elektronicznym jest równieŜ „Dziennik 
DDJ” ProgMana. RównieŜ jest intuicyjny w obsłudze i ikony jednoznacznie 
wskazują, do czego słuŜą. Program dodatkowo ma przystępnie napisaną instruk-
cję obsługi, która dopełnia prostoty obsługi e-dziennika. ProgMan oferuje szko-
lenia z obsługi e-dziennika, zarówno w formie tradycyjnej, jak i e-learningowej. 

Dziennik „Prymus.info” równieŜ jest łatwy w obsłudze. Pomoc do narzędzi 
programu jest w wersji video i zintegrowana jest z produktem. W zaleŜności od 
wybranej opcji pomoc dotyczy tylko tego narzędzia. Producent nic nie pisze na 
temat szkoleń, z czego moŜna wnioskować, Ŝe brak jest tego typu wsparcia dla 
nauczycieli. 

Najtrudniejszym w obsłudze e-dziennikiem spośród analizowanych jest 
„Dziennik Optivum” Vulcana. Okno programu nie jest przyjazne dla uŜytkow-
nika. Opcje są poukrywane w menu rozwijanym. Wspierając się instrukcją ob-
sługi, uŜytkownik nie do końca jest w stanie nauczyć się obsługi e-dziennika. 
Natomiast mimo szerokiej gamy szkoleń oferowanych przez firmę, mało która 
szkoła moŜe sobie na nie pozwolić ze względu na ich wysoką cenę, sięgającą 
nawet kilkuset złotych od osoby za szkolenie. 

 

Podsumowanie 

Zaprezentowana analiza dzienników elektronicznych mam nadzieję, w spo-
sób wyczerpujący odpowiedziała na postawione na początku referatu pytania. 

Wszystkie przedstawione e-dzienniki zawierają niezbędne moduły do przej-
ścia na elektroniczną wersję dokumentacji. Oprócz tego minimum oferują jesz-
cze szereg udogodnień dla nauczycieli, tj. automatyczne zliczanie frekwencji, 
automatyczne liczenie średniej ocen czy moŜliwość wyboru wpisanych wcze-
śniej tematów. 

Według mnie najlepszym wyborem dla szkół chcących rozpocząć swoją 
przygodę z e-dziennikiem jest wybór produktu „Prymus.info”. Głównie za spra-
wą tego, Ŝe jest darmowy. Dzięki niemu nauczyciele mogliby na własnej skórze 
sprawdzić, czy jest to dla ich szkoły dobra droga. Natomiast dla tych szkół, które 
chcą mieć niezawodne i rozbudowane narzędzie, najlepszym wyborem będzie 
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„System kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy Librus. Wybierając to 
narzędzie, szkoła ponosi małe koszty związane z wdroŜeniem (około 300 zł 
rocznie), a rodzice chcący mieć wgląd w osiągnięcia swoich dzieci ponoszą 
roczną opłatę w wysokości około 20 zł. To są jedyne koszty związane z wdroŜe-
niem tego rozwiązania. 
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Streszczenie 

W artykule opisana została analiza czterech najpopularniejszych dzienników 
elektronicznych, z których trzy są wykorzystywane w radomskich szkołach. 
Wynikiem tej analizy jest odpowiedź na dwa pytania postawione we wstępie. 
Analiza została dokonana w moŜliwie jak najbardziej szczegółowy sposób. 

 
Słowa kluczowe: dziennik lekcyjny, dziennik elektroniczny, technologia infor-
macyjna. 

 

The analysis of selected electronic journals and the requirements of school 
employees 

 
Abstract 

The article is describing the analysis of the four most popular electronic dia-
ries, three of which are used in Radom schools. The result of this analysis is 
answering two questions posed in the introduction. The analysis was carried out 
in the most detailed way. 

 
Key words: teaching journal, electronic journal, information technology. 
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Wszechobecna informatyka – edukacja matematyczna  
w społeczeństwie wiedzy 

 
Burzliwa historia i przyspieszenie tempa rewolucji technologii informacyj-

nej powoduje, Ŝe kaŜda informacja napisana dzisiaj staje się nieaktualna za kilka 
miesięcy. Moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 24 miesiące (Prawo 
Moore’a). Jakie jest zatem miejsce i rola edukacji matematycznej w społeczeń-
stwie informacyjnym, w społeczeństwie wiedzy, w którym prym wiedzie infor-
matyka? 

Matematyka odgrywa istotną rolę w poznaniu naukowym. Stwarza szerszą 
perspektywę opisu rzeczywistości. Matematyka wykorzystująca technologię 
informacyjną musi odznaczać się zasadami: ciągłości (z dobrze ugruntowaną 
osobistą wiedzą, po której moŜe odziedziczyć Ŝywotność intelektualną, poczucie 
wartości, jak równieŜ koncepcje poznawcze); moŜliwości (realizacji projektów 
mających osobiste znaczenie, które bez tej zasady nie byłyby wykonalne); od-
dźwięku kulturowego (sens danego tematu w ramach szerszego kontekstu spo-
łecznego) [Papert 1996: 74]. Edukacja matematyczna jest uznawana przez mię-
dzynarodowe środowiska jako główne społeczne zadanie. Podstawowe pojęcia 
matematyczne stanowią jądro rozwoju tak indywidualnego, jak i społecznego.  

Nauczanie matematyki moŜe być postrzegane jako narzędzie zarówno 
wspierające rozwój jednostki, jak i jako dostarczanie narzędzi do rozwiązywania 
krytycznych problemów społeczeństwa globalnego. Myślenie przyczynowo- 
-skutkowe, charakterystyczne dla matematyki, pomaga w prowadzeniu dialogów 
i negocjacji, a co za tym idzie wspiera zachowania etyczne – rozumienie ludz-
kich praw i obowiązków. MoŜliwość organizowania i wykorzystania danych jest 
cenna niemal we wszystkich sferach Ŝycia indywidualnego i społecznego. Po-
szukiwanie rozwiązań promuje kreatywność, elastyczność myślenia, umiejęt-
ność adaptowania się do nowych sytuacji, znajdowanie zaś rozwiązań wspiera 
rozwój poczucia własnej wartości. Znaczenie liczb, rozumienie przestrzeni, ma-
tematyczne ABC, jak równieŜ inne fundamentalne umiejętności i pojęcia mate-
matyczne są krytyczne dla społecznego i personalnego wzrostu.  

Ekspansja technik informacyjnych spowodowała zmiany w nauczaniu ma-
tematyki. Kreowane przez nią metody zbierania i dystrybuowania informacji 
otwierają drogę do alternatywnych form kształcenia w powstającym społeczeń-
stwie wiedzy. JuŜ profesor Zofia Krygowska [Dybiec 2000: 27, 28] zwracała 
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uwagę na dobór metod nauczania opierających się na wnikliwej obserwacji 
uczących się i nieodrywaniu matematyki od rzeczywistości. Istotnym celem jest 
kształcenie aktywności matematycznej, twórcze działanie, asymilowanie infor-
macji i przekładanie tego na wiedzę. Współczesne społeczeństwo, uczniowie, 
rodzice i nauczyciele zaczynają dostrzegać, Ŝe media cyfrowe pomagają się 
uczyć, wspomagają proces wychowawczy i dydaktyczny. NaleŜy wykorzystać 
pasję i zapał młodych ludzi do nowości technologicznych.  

We współczesnej szkole interakcja pomiędzy uczniem a nauczycielem sta-
nowi najwaŜniejszy element dydaktyczny i wychowawczy. Natomiast sprowa-
dzenie komputera i Internetu do rangi powszechnego narzędzia dydaktycznego 
przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia efektywności i skuteczności 
nauczania, jak i podnoszenia atrakcyjności samego procesu edukacyjnego. Inter-
net daje szansę na zmianę sposobu przekazywania dorobku cywilizacyjnego. 
Dzięki niemu moŜna bowiem precyzyjnie selekcjonować informacje, a takŜe 
„zamówić” dostarczenie interesujących nas danych. MoŜemy zatem mówić 
o demokratyzacji dostępu do wiedzy [Kandzia 2006: 26]. 

Istniejący system edukacji od dawna nie nadąŜa za przyrostem dorobku cy-
wilizacyjnego, a co za tym idzie – ze spełnianiem swojej podstawowej funkcji, 
czyli przygotowaniem młodego człowieka do Ŝycia w społeczeństwie wiedzy. 
Konieczna jest integracja systemu szkolnego z pozaszkolnym i stworzenie takie-
go, w którym dominować będą media [Juszczyk 2002: 330]. Wykorzystanie 
Internetu daje szansę na zmniejszenie tego dystansu. Zachodzące obecnie zmia-
ny cywilizacyjne są na tyle głębokie, a ich wpływ na edukację o tyle znaczący, 
iŜ niejako w naturalny sposób rodzi się pytanie o to, czy podstawowe pojęcia 
funkcjonujące do tej pory w dydaktyce, takie jak „podręcznik”, „nauczyciel”, 
a nawet „szkoła” zachowują swoje dotychczasowe, pierwotne znaczenie.  

Informatyzacja naszego Ŝycia stała się faktem, którego nie moŜna juŜ od-
wrócić. Dzieci dorastają razem z komputerem, niektórzy nawet twierdzą, Ŝe się 
z nim rodzą. Cyberprzestrzeń, technologia informacyjna, informatyka są nieod-
łączną częścią ich Ŝycia. Nie zdają sobie sprawy, a nawet nie myślą, Ŝe było 
i mogłoby być inaczej.  

Niewątpliwie Internet jest narzędziem dokonującym głębokich zmian 
w pracy intelektualnej oraz osobowości człowieka, w sposobie jego rozumowa-
nia i działania. Zmusza do rezygnacji z modelu nauczania pamięciowego na 
rzecz nauczania, w którym prym wiedzie myślenie; stosowania wiedzy ukształ-
towanej w dynamicznych strukturach zgodnie z potrzebami wynikającymi 
z nowych zadań. Prowokuje do krytycznej oceny zjawisk i procesów. Proces 
kształcenia wspierany przez Internet umoŜliwia dochodzenie do nowych pomy-
słów, porównywanie ich, pokazanie niedoskonałości i skoncentrowanie się na 
nowych, doskonalszych rozwiązaniach. Wspomaga proces kształtowania umie-
jętności planowania i projektowania. Logiczne działanie wymuszone w trakcie 
pracy z komputerem sprzyja tworzeniu się sytuacji, w których u uczącego się 
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występuje oddzielenie własnego „ja” od myślenia, co z kolei wpływa na myśle-
nie generatywne. Człowiek zdolny do konstruktywnego myślenia krytycznego 
wykazuje się większą tolerancją, szanuje innych ludzi, potrafi rozwiązywać kon-
flikty, w sposób naturalny ogranicza własną agresywność. Są to cechy jak naj-
bardziej poŜądane i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania we współcze-
snym społeczeństwie [Siemieniecki 2005: 3].  

Internet przenosi nas w świat kształcenia permanentnego. Zadaniem współ-
czesnej szkoły jest wychowywać dla przyszłości, „współtworzyć” ludzi posiada-
jących wiarę w siebie i wzbogacać w miarę moŜliwości ich sferę kulturową. 
MłodzieŜ pracując z komputerem tworzy własny, niepowtarzalny i abstrakcyjny 
wewnętrzny świat, pobudza swoją wyobraźnię, dokonuje przekształceń swojej 
osoby, rozwija umiejętności poznawcze wyŜszego rzędu, pogłębia motywacje do 
solidnej i wytrwałej pracy oraz do podnoszenia poziomu samoświadomości. 

Nowy model oświaty to przeciwieństwo modelu tradycyjnego, tak jak spo-
łeczeństwo przemysłowe róŜni się od społeczeństwa informacyjnego. Uczeń 
moŜe dowolnie manipulować uzyskaną przez komputer informacją, zapamięty-
wać fakty, pojęcia, struktury, przetwarzać i wykorzystywać je jako własną wie-
dzę, a takŜe kontrolować i angaŜować się we własne procesy uczenia się. Wy-
maga to jednak wiedzy z róŜnych dyscyplin nauki przy współpracy z rówieśni-
kami [Pachociński 1996: 99, 106].  

Praca z Internetem powoduje, Ŝe młody człowiek wykorzystuje oprócz tek-
stu obraz, poszerzając tym samym dopływ informacji do mózgu. Sprawniej 
przetwarza informacje i myśli, a co za tym idzie – sprawniej działa. W prosty 
sposób przenosi się to na edukację matematyczną. Lekcje z Internetem nie tylko 
pozwalają poznać matematykę samodzielnie i twórczo, dając przy tym satysfak-
cję i zadowolenie. Pokazują równieŜ, Ŝe matematyka jest taką dziedziną wiedzy, 
którą moŜna się bawić. Rozwijają aktywność oraz świadomy udział uczniów 
w procesie uczenia się. Taka matematyka „Ŝyje”. Wizualizacja w nauczaniu 
matematyki oddaje ogromne zasługi dydaktyczne. J.S. Brunner, amerykański 
psycholog stwierdził, Ŝe: „Im bardziej dziecko potrafi traktować uczenie się jako 
odkrywanie czegoś, a nie jako uczenie się o czymś, tym silniej wystąpi u niego 
tendencja do uczenia się na zasadzie autonomicznego samonagradzania się, 
a jeszcze lepiej na zasadzie nagrody, jaką stanowi samo odkrycie”;  

„Dziecko uczące się matematyki musi posiadać nie tylko silne poczucie abs-
trakcji, ale takŜe spory zasób obrazów wzrokowych, pozwalających na uprzed-
miotowienie pojęć ogólnych” [Brunner 1974]. 

Cywilizacja informacyjna wymaga od człowieka myślenia kategoriami sys-
temowymi po to, aby zapobiegać zanikowi wizji całości zjawisk i procesów. 
Technologie komputerowe oddają nieocenione zasługi w rozpoznawaniu, zgłę-
bianiu i konstruktywnym wypracowaniu rozwiązań problemów w róŜnych dzie-
dzinach naszego Ŝycia. Twórczość, myślenie twórcze pojawia się w warunkach 
róŜnorodności i róŜnorodnych wiadomości dochodzących do uczącego się, nie 
jest cechą charakterystyczną i przynaleŜną człowiekowi. NaleŜy systematycznie 
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stymulować działania twórcze uczniów przez stosowanie róŜnego rodzaju tech-
nik. Młody człowiek ma moŜliwość płynnego, subiektywnego i swobodnego 
interpretowania treści, wielowarstwowego i interdyscyplinarnego poznawania 
świata.  

Internet nie jest narzędziem obojętnym i o tym, jak będzie wykorzystywany, 
musi decydować szkoła – dobrze przygotowany, rozumiejący swoją rolę na-
uczyciel. Edukacja zatem ma tutaj powaŜne i odpowiedzialne zadanie. Dobry 
nauczyciel musi być przewodnikiem, a jako taki powinien posiadać wystarczają-
ca wiedzę, nie tylko merytoryczną z danego przedmiotu, lecz równieŜ odpo-
wiednie przygotowanie oraz umiejętności nawigacji po oceanie wiedzy „interne-
towej”. Nie moŜna zatem pominąć kompetencji informacyjnych i informatycz-
nych, którymi powinien dysponować kaŜdy nauczyciel. Musi być stymulatorem 
rozwoju intelektualnego ucznia. Poszukujący nowych konstruktywnych i nie-
konwencjonalnych rozwiązań, zabarwionych humanizmem, potrafiący stosować 
i wykorzystywać techniki informacyjne. Obok działań zmierzających do indy-
widualizacji kształcenia zadaniem nauczyciela jest ukazanie romantyzmu 
w uczeniu i wypowiadaniu się [Kandzia 2006: 35].  

JeŜeli internetowe wspomaganie kształcenia opierałoby się wyłącznie na 
systemie nakazowym, bez sprawiania radości samego uczenia się, zostałby wy-
tworzony człowiek schematyczny i podatny na propagandę. Nieprzygotowany 
do odbioru światowej informacji uczeń znalazłby się w potoku wiadomości, 
z którymi nie wiedziałby co zrobić. Z tego względu kształcenie wspomagane 
Internetem musi być powiązane z całym systemem edukacji, aby stworzyć nową 
jakość – niesfrustrowanego społeczeństwa informacyjnego [Siemieniecki 1992]. 
Nauczyciel nie uczy, ale ułatwia proces uczenia się, dostęp do odpowiednich 
źródeł, tworzy struktury organizacyjne, w których przebiega praca uczniów – 
staje się przewodnikiem w świecie informacji. Człowiek funkcjonujący w społe-
czeństwie informacyjnym musi wykazywać się działaniem twórczym. NaleŜy 
zatem przygotowywać jednostkę do poszukiwania rozwiązań charakteryzują-
cych się kompetencją i otwartością na innowacje.  

Projektowanie i przygotowanie procesu kształcenia, kształcenia matema-
tycznego, to istotny zakres zastosowań edukacyjnych komputerów. Zarówno 
czynności przygotowawcze, jak i projektujące podejmowane są przez nauczycie-
la świadomie w celu efektywnej realizacji procesu dydaktycznego. NiezaleŜnie 
czy mówimy o strategii kształcenia, asocjacyjnej, problemowej, eksponującej 
czy operacyjnej, komputer jest przydatny jako środek: polisensoryczny (pozwala 
nie tylko przekroczyć granice werbalizmu, lecz zaangaŜować uczniów emocjo-
nalnie poprzez kojarzenie wartości poznawczych z estetycznymi), interakcyjny 
(posługiwanie się programami umoŜliwiającymi zróŜnicowanie indywidualne 
uŜytkowników), dydaktyczny (łączy cechy wielu tradycyjnych urządzeń słuŜą-
cych zapisowi, prezentacji, przetwarzaniu i przesyłaniu informacji, wspiera 
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w przestrzeganiu dyrektyw róŜnorodnych środków i form organizacyjnych na-
uczania). Ukierunkowane wykorzystanie komputera w procesie nauczania, 
uczenia się matematyki stwarza, przy przestrzeganiu zasad dydaktycznych, real-
ną szansę wprowadzenia jakościowych zmian w realizacji ogólnych celów 
kształcenia. Ale nie tylko nauczyciel musi ulec transformacji i nie tylko jego rolą 
są działania oparte na zasadach humanistycznych, bardziej „humanistyczne” 
musi stać się teŜ oprogramowanie, tak aby nauczyciel mógł sam tworzyć pro-
gramy dydaktyczne z nowymi niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. W wyniku 
integracji wiedzy psychologicznej z efektami badań nad mózgiem mogą powstać 
lepsze opracowania interfejsów programów komputerowych (nauki kognitywne 
– „oddziaływanie człowiek-komputer”).  

Program komputerowy jako jedno z najistotniejszych uwarunkowań 
wprowadzenia technik komputerowych do procesu nauczania określa poziom 
przygotowania informatycznego nauczyciela, narzuca metodyczne uwarunko-
wania zastosowania określonego programu. Przed uczniem stawia określony 
poziom umiejętności, precyzuje wymagania dla sprzętu komputerowego. Ko-
munikacja ucznia z komputerem ma charakter interdyscyplinarny. Prawidłowo 
skonstruowany interfejs uŜytkownika daje uczniowi moŜliwość skupienia się 
na treści dydaktycznej programu, co umoŜliwia mu lepsze zrozumienie prze-
kazywanych treści, powodując tym samym zwiększenie efektywności pracy. 
Rewolucja informatyczna jest katalizatorem całkowitej zmiany podejścia do 
uczenia się i metod nauczania. Takie podejście jest  ściśle powiązane z ideą 
konstruktywizmu. 

Interdyscyplinarność wiedzy będzie wymuszać tworzenie nowego modelu 
oświaty, który kładzie nacisk na współpracę, konieczność aktywnego poznawa-
nia świata, zainteresowanie się uczniów tworzeniem wiedzy, uczeniem się po-
dejmowanym przez samych uczniów, wiązania nauki z doświadczeniem, współ-
działania, refleksji i dyskusji, elastyczności nauczyciela – co do programów 
nauczania i strategii realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych [Pacho-
ciński 1996: 92]. W dydaktyce matematyki jest to dodatkowa moŜliwość ukaza-
nia związków z innymi dziedzinami nauki, Ŝycia gospodarczego i techniki. 

 

Podsumowanie  

Wspólna przestrzeń dla róŜnych form aktywności człowieka, pokojowa 
symbioza ludzi i przyrody, globalna przestrzeń informacyjna zajmowana przez 
sieci komputerowe to cechy naszego „nowego” świata.  

Radykalne zmiany w nauce i technologii wyzwalają w nas umiejętności zro-
zumienia zachodzących procesów. Musimy nauczyć się myśleć w sposób syste-
mowy, być uŜytkownikiem nowych technologii, mieszkańcem ziemi, jednostką 
i członkiem grupy [Juszczyk 2002: 330]. Media stanowiące główne źródło in-
formacji o otaczającym świecie wywierają znaczący wpływ na edukację, na 
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obraz współczesnej kultury i kształt zachowań ludzkich; mogą być albo sprzy-
mierzeńcem, albo wrogiem w edukacji społeczeństwa. Wybór naleŜy do nas.  

Istotną cechą paradygmatu wszechobecności wpływu technologii informa-
cyjnej i informatyki jest to, Ŝe informacja stanowi jego surowiec (technologie 
działają na informację). Informacja jest integralną częścią wszelkiej ludzkiej 
działalności, wszystkie procesy naszej indywidualnej i zbiorowej egzystencji są 
bezpośrednio formowane przez nowe technologiczne medium. Nie moŜna przy 
tym zapomnieć o sieciowej logice kaŜdego systemu czy zbioru stosunków, 
w których operuje się nowymi technologiami informacyjnymi. 
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Streszczenie 

W artykule zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w edukacji matema-
tycznej pod wpływem ekspansji technik informacyjnych. Rozwój technologii 
informacyjnej i kreowane przez nią metody zbierania i dystrybuowania informa-
cji otwierają drogę do alternatywnych form kształcenia w powstającym społe-
czeństwie wiedzy. Wskazano na rolę i przygotowanie informatyczne nauczycieli 
i nowy sposób przekazywania wiedzy, a w szczególności wiedzy matematycz-
nej. Interakcja pomiędzy uczniem a nauczycielem stanowi najwaŜniejszy ele-
ment dydaktyczny i wychowawczy. 

 
Słowa kluczowe: edukacja matematyczna, technologie informacyjne. 
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Ubiquitous informatics – mathematical education in the knowledge 
society 

 
Abstract 

The article is about changes in education of mathematics impacted by in-
formation technologies expansion. Development of information technologies 
together with created methodologies of gathering and distributing information 
opens alternative routes of education in knowledge society. There is pointed out 
the role and preparation of a teacher, the new way of transferring the knowledge 
– especially mathematical knowledge. Interaction between teacher and student is 
the most important didactical and educational element. 

 
Key words: mathematical education, information technology. 
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Podpora vytváření kompetencí k technické tvořivé činnosti 
v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ 

 

Úvod 

V edukační realitě ČR je jedním z aktuálních problémů malý zájem žáků ZŠ 
o studium technických a přírodovědně zaměřených oborů na SŠ. To se projevuje 
nedostatkem absolventů středních technických škol ve výrobní praxi a malým 
počtem absolventů SŠ hlásících se na technické a přírodovědné VŠ. Obojí má již 
léta nepříznivý vliv na trh práce. Na téma analýzy příčin tohoto jevu je vedena 
celospolečenská diskuse a lze nalézt i řadu publikačních výstupů. 

Diskutována je otázka vhodnosti aktuálního pojetí výuky technických 
a přírodovědně zaměřených vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ. Objevují se 
ale i názory, že pro podchycení zájmu žáků o techniku a přírodní vědy je třeba na 
žáky cíleně působit již dříve, tj. na 1. stupni ZŠ. V této souvislosti je diskutováno 
i pojetí výuky na 1. stupni ZŠ u těch předmětů, které mají pro výuku technicky 
a přírodovědně zaměřených předmětů na 2. stupni ZŠ „průpravný charakter“. Ve 
smyslu koncepce RVP jsou to zvláště vzdělávací oblasti Matematika a její 
aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět a Člověk 
a svět práce. 

V pregraduální přípravě učitelů pro 1. stupeň ZŠ vyvstává požadavek 
podpory vytváření kompetencí učitele potřebných pro projektování a realizaci 
výuky orientované na vybrané technické objekty a technické a přírodovědné 
zákonitosti. Jako dílčí řešení se nabízí doplnění stávající nabídky oborové 
didaktiky o disciplínu zaměřenou na vytváření příslušných kompetencí učitele 
k realizaci výuky s použitím moderních materiálních didaktických prostředků – 
konstrukčních stavebnic integrujících i prostředky ICT ve výuce – jako motivačního 
prostředku pro žáky na 1. stupni ZŠ. Katedra technické a informační výchovy se 
snaží o dílčí řešení uvedené situace zařazením doplňkové oborově didaktické 
disciplíny Speciální didaktické praktikum pro 1. stupeň. Studium je zaměřeno na 
vytváření kompetencí učitele 1. stupně ZŠ k integrované výuce témat souvisejících 
s technickým a přírodovědným vzděláváním na ZŠ. Východiskem realizace 
výuky této disciplíny se na základě dosavadních pozitivních zkušeností jeví 
uplatňování konstruktivistických přístupů v pregraduální přípravě učitelů a dále 
integrované pojetí výuky. 
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1. Konstruktivismus – jedno z východisek 

V pedagogickém myšlení má významné místo teorie konstruktivismu, která 
znamená preferenci vytváření znalostí, dovedností, kompetencí a postojů na 
základě aktivní činnosti a spolupráce žáka. Tato teorie zdůrazňuje fungování 
subjektu v jeho okolí, význam aktivního subjektu konstruujícího znalosti v závislosti 
na prostředí, a jeho zkušenostech. Podnětné jsou mj. práce E. Roučové [2005a, 
2005b, 2008]. Naučení se znamená pro žáka přepracování myšlenkového 
konstruktu, s ohledem na zkušenosti, znalosti, prekoncepty adaptací konstruktu. 

Konstruktivistické pojetí výuky se opírá o motivovanou činnost žáků 
zaměřenou k rozvoji jejich myšlení i tvořivosti. Je respektováno, že žák si nové 
skutečnosti nastávající v konkrétní situaci učení interpretuje na základě 
porozumění dříve poznaného, na základě dosavadních, mentálních struktur, 
prekonceptů. Učivo je dobře zpracováno, umožňuje-li žákovi provádět tvořivé, 
rozvíjející činnosti. Učitel vytváří pro žáky autentické, komplexní, životu či 
profesi blízké situace, ulehčuje žákům konstrukci nových poznatků, připravuje 
vhodné prameny poznání, respektuje individuální vlastnosti žáků. Toto pojetí 
výuky závisí na strukturaci obsahu výuky a na procesní stránce výuky 
podmíněné promyšlenou organizací výuky. 

V hromadném vyučování je náročné vytvořit podmínky pro optimální 
poznávání každého žáka, které by vycházelo z jeho předchozích znalostí, zájmů, 
učebního stylu či tempa. Pomocí je uplatnění ICT, praktických a laboratorních 
postupů. Pro výuku na vysoké škole jsou podnětné závěry A. Scheltena [2010]; 
pro konstruktivisticky pojatou výuku technických a odborných předmětů lze 
uvést:  
− Praktická a laboratorní výuka, experimenty, projekty, řešení úloh atp. mohou 

vytvářet předpoklady pro realizaci konstruktivistického pojetí. 
− Konstruktivistické pojetí výuky je významně podporováno realizací projektové 

výuky nebo „alespoň uplatňováním prvků” projektové výuky. Jde mj. 
o případové studie zahrnující samostatné plánování, vymezování požadavků 
na výsledek a jeho projektování, konstruování, realizaci a rovněž hodnocení 
z hlediska výsledku činnosti.  

− Oprávněně je považováno za přínosné spojování teoretického základu 
s očekávanými činnostmi či situacemi. 

− Uplatnění konstruktivistického pojetí výuky je spojeno s promyšleným 
hodnocením, popř. klasifikací.  

Problémy konstruktivistického pojetí výuky spojeného s vytvářením 
kompetencí mohou být v technickém a odborném vzdělávání tyto: 
− Široké zajištění empirické stránky výuky, vytváření autentických situací je 

nákladné a nesnadné. V řadě případů se nemusí dařit transfer či generalizace 
poznání a kompetencí získaných v konkrétních situacích. 
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− V konstruktivisticky pojaté výuce charakteristické situacemi, z nichž je třeba 
nacházet vlastní východiska, je výrazně větší rozdílnost zvolených cest 
i dosažených výsledků; to může vést ke skutečně nebo zdánlivě nižší 
„efektivnosti” výuky. 

− Časová náročnost konstruktivisticky pojaté výuky směřující k osvojování 
kompetencí vede k potřebě sledování efektivnosti výuky a k volbě způsobů 
evaluace odpovídajících konstruktivistickému pojetí výuky. 

− Žáci se musí naučit odpovídajícím způsobem reagovat na zvýšenou volnost 
„cesty řešení” a na sníženou pomoc učitele, kterou dostávají. 

 

2. Charakteristika disciplíny 

Disciplína je zaměřena na vytváření kompetencí učitele ke správné volbě 
vhodných průřezových témat pro realizaci výuky o technických objektech 
a problémech a o jevech a zákonitostech přírodovědného charakteru. S tím 
souvisí i volba vhodných didaktických prostředků. Vývoj v oblasti konstrukčních 
stavebnic dospěl k řadě inovací. Jednou z nich je aktuálně zařazený soubor 
konstrukčních stavebnic WeDo patřících k systému Lego, určený pro výuku na 
1. stupni ZŠ /určen pro věku 7–11 let/ a aplikace uvedeného souboru stavebnic 
ve výuce: 
− přispívá k rozvíjení technického myšlení žáků a technické tvořivosti žáků, 
− přispívá k rozvíjení algoritmického myšlení žáků, 
− umožňuje aplikaci prvků ICT do výuky na 1. stupni ZŠ. 

To vše přirozenou a hravou formou s užitím prostředků, které vykazují 
výrazný motivační charakter. 

Soubor konstrukčních stavebnic WeDo dále doplníme o dvě sady LogIT pro 
měření s užitím senzorů DCP. Tyto sady ve spojení s PC umožňují snadnou 
realizaci měření řady fyzikálních veličin (teplota, osvětlení, relativní vlhkost, 
zrychlení, el. napětí, el. proud, a další) a jejich následné zpracování ve formě 
tabulek a grafů. Otevírají tak žákům cestu k objevování zákonitostí techniky 
a přírodních věd. 

V pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ je třeba studenty s uvedenými 
moderními materiálními didaktickými prostředky seznámit a vytvořit předpoklady 
pro jejich účelnou a smysluplnou aplikaci ve školní praxi. Tím je (společně 
s nezbytnou dostupností uvedených materiálních didaktických prostředků na ZŠ) 
již na 1. stupni ZŠ vytvořen jeden z nutných předpokladů pro rozvoj technické 
kreativity a tvořivého technického myšlení žáků, což může směřovat k žádoucí 
orientaci žáků ke studiu technických a přírodovědně zaměřených oborů. 

Smysl výuky disciplíny Speciální didaktické praktikum pro 1. stupeň spočívá 
v budování předpokladů pro rozvoj odborných kompetencí potřebných pro 
projektování a realizaci výuky obecně technického předmětu s užitím vybraných 
mechanických stavebnic. Prakticky je řešena metodika technického experimentu 
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a žákovského laborování s užitím vybraného moderního typu mechanických 
stavebnic jako prvku integrujícího prostředky ICT do výuky a s tím související 
tvorba didaktických materiálů; praktická aplikace didaktických zákonitostí 
platných pro technický experiment a použití stavebnic. Náplň disciplíny je 
rámcově vymezena následovně: 
− problematika BOZP ve vztahu k technickému žákovskému experimentu, 
− předmět Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ, návaznost na výuku 2. stupni ZŠ, 
− základní pojmy, možnosti využití konstrukčních stavebnic ve výuce 

vybraných témat na 1. stupni ZŠ, 
− příprava učitele na výuku spojenou s žákovským a demonstračním experimentem,  
− stavebnice a školská praxe, pojetí stavebnic řady LEGO (WeDo, LEGO 

Dacta, minisoupravy), software WeDo, ROBOLAB, měření (dataloging), 
− návrh a tvorba projektů s použitím jednotlivých souprav /vytváření funkčních 

modelů a didaktického materiálu pro výuku na 1. stupni ZŠ/, 
− tvorba námětového listu /aplikace LEGO Designer/, zásady tvorby didaktického 

materiálu pro práci s konstrukčními stavebnicemi. 
Cílem disciplíny je seznámení budoucích učitelů s vybranými konstrukčními 

stavebnicemi spolupracujícími s PC a se specifickými způsoby jejich užití 
ve výuce tak, aby mohlo být dosaženo podpory zájmu žáků 1. stupně ZŠ 
o přírodovědné a technicky orientované vyučovací předměty (zvláště aplikace 
v oblasti Prvouky, Přírodovědy či v dalších oblastech a předmětech, viz část 
„Analýza…”, a tento zájem mohl být dále na 2. stupni ZŠ podněcován, rozvíjen. 

 

3. Zvolené materiální didaktické prostředky 

Set WeDo spolu se softwarem WeDO, a soupravami Jednoduché stroje 
a Pneumatické systémy tvoří základní prvky pro realizaci výuky zaměřené na 
technický žákovský experiment, žákovské laborování. Sady LogIT Live a LogIT 
Voyager spolu se senzory DCP uvedený koncept doplňují o snadno realizovatelná 
žákovská měření směřující k objasnění vybraných zkoumaných jevů. Zaměřena 
bude mj. na ilustrativní měření na solárních minipanelech a tato sada aktivit 
bude doplněna prací žáků se sadou e.Lab Přeměna energie. Je zde uplatňováno 
i environmentální hledisko /environmentální výchova v RVP ZV/. 

 

4. Analýza vzdělávacích oblastí vymezených v RVP ZV z hlediska možností 
rozvíjení technické tvořivé činnosti v pregraduální přípravě učitelů 
prvního stupně základní školy 

Následující vzdělávací oblasti vymezené RVP ZV umožňují aplikaci 
v popisované disciplíně s ohledem na vytváření zamýšlených kompetencí: 
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)  
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
Očekávané výstupy – 2. období /4. až 5. ročník/ žák: 
− vyhledává, sbírá a třídí data, čte a sestavuje tabulky a diagramy. 

Učivo: závislosti a jejich vlastnosti, diagramy, grafy, tabulky.  
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy – 2. období /4. až 5. ročník/ žák:  
− řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech. 
Učivo: prostorová představivost. 

Informa ční a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)  
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

Očekávané výstupy – 1. a 2. období /1. až 5. ročník/ žák: 
− využívá základní standardní funkce PC a jeho nejběžnější periferie, 
− respektuje pravidla bezpečné práce s HW i SW a postupuje poučeně 

v případě závady, chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím. 
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období /1. až 5. ročník/ žák: 
− při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 

cesty, 
− vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích, 
− komunikuje pomocí internetu a běžných komunikačních zařízení. 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
Očekávané výstupy – 1. a 2. období /1. až 5. ročník/ žák: 
− pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. 

Učivo: základní funkce textového a grafického editoru. 
Člověk a jeho svět /zahrnuje mj. předměty Prvouka a Přírodověda/ 

LIDÉ A ČAS  
Očekávané výstupy – 1. období /1. až 3. ročník/ žák: 
− využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje 

děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
Očekávané výstupy – 2. období /4. až 5. ročník/ žák: 
− pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy. 
Učivo: orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyz. 
veličina, dějiny – časový sled událostí, kalendáře, letopočet, roční období. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
Očekávané výstupy – 1. období /1. až 3. ročník/ žák: 
− pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích, 
− provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů. 
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Očekávané výstupy – 2. období /4. až 5. ročník/ žák: 
− vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období, 
− založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu. 
Učivo: látky a jejich vlastnosti – třídění, změny skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních 
jednotek; voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody 
v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život; 
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období. 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)  
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Očekávané výstupy – 1. období /1. až 3. ročník/ žák: 
− zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. 
Očekávané výstupy – 2. období /4. až 5. ročník/ žák: 
− provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, 
− pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  
Očekávané výstupy – 1. období /1. až 3. ročník/ žák: 
− provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky. 

Učivo: základní podmínky pro pěstování rostlin. 
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Závěr 

Naznačená koncepce disciplíny Speciální didaktické praktikum pro 1. stupeň 
si klade za cíl dílčím způsobem přispět k realizaci takového pojetí výuky na 1. 
stupni ZŠ, které může přispět ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné 
vyučovací předměty. 
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Abstract 
The article presents the conception of the subject Special didactic practice 

for primary school preparing teachers for implementing teaching the contents in 
the scope of technical education and science at the stage one of primary school.  

 
Key words: didactic practice, primary school, subject didactics. 
 

Wspomaganie rozwoju kompetencji tworzenia sytuacji dydaktycznych 
w przygotowaniu zawodowym nauczycieli na pierwszym etapie edukacyjnym 

 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono koncepcję przedmiotu Specjalna praktyka dydak-
tyczna dla szkoły podstawowej przygotowującego nauczycieli do realizacji treści 
nauczania z zakresu techniki i przedmiotów przyrodniczych na pierwszym etapie 
szkoły podstawowej. 

 
Słowa kluczowe: praktyka dydaktyczna, szkoła podstawowa, dydaktyka szcze-
gółowa. 
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Virtual Electronic Construction Kits in Technical Subjects 
 

Introduction 

Modern approaches to teaching engineering disciplines require significantly 
transformed into educational practice the latest methods of scientific knowledge. 
Among some of the most important experimental methods are currently based on 
modern computer technology. 

In the field of technical computing experiments with use and continues to be 
used primarily to conduct experimental activities, its evaluation and treatment of 
experimental data and their presentation. Another possibility is simulation and 
modeling or forecasting results. 

Teaching is generally technically oriented subjects can be understood accord-
ing to J. Stoffa [2000] as a systematic and controlled process of intentional forma-
tion of personality in relation to technology so that it got brought up in the process 
of educating the correct attitudes towards technology and the use of technology in 
life (the creation of so-called technical literacy). These goals must be achieved on 
a scientific basis, consciously and activities pertaining to technology, with which it 
encounters in the life of every individual, ie, which may affect his life. Content 
and content is in understanding the links between technology, society and nature. 
It is therefore a highly versatile content of technical education, covering a wide 
range of techniques and activities associated with the technology. 

In the implementation of technically-oriented training courses are created 
[Kropáč 2004]: 
− knowledge about technology, its manufacture and use; 
− skills, habits and skills in the implementation of activities related to technology; 
− creative skills and ability to work with technology; 
− positive relationships. 

 

1. The technical experiment and modeling 

Technical experiment is an important part of the learning process and allows 
thorough mastery of knowledge. It is actually an implementation of the heuristic 
method of exposure to new knowledge through elaborate procedures for the 
examination, observation, measurement and evaluation of observed or otherwise 
sensually perceived and therefore exact, ie, measuring the property identified in 
order to obtain new information on the phenomenon etc. [Škára 1996].  
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Technical experiment in the teaching process develops independent and 
creative activity and logical thinking, speaking abilities of students, a positive 
attitude toward technology, developing new opportunities for detecting patterns 
and knowledge. 

The technical realization of the experiment very closely related to the con-
cept of modeling. Model and modeling is derived from the Latin modus, 
modulas which meant peace, design, method. Model is meant a simplification of 
the real purpose or the abstract object that has the same physical nature as the 
original [Novák 1997: 56]. Model in a technical experiment is a means to an un-
derstanding and actually represents a bridge between theory and objective reality. 

The basic function of an explanatory model is a function that allows you to 
find solutions to the problem. The basis of the similarity is of the relationship 
between reality and model their behaviour or similarities.  

 

2. Construction kits and virtualization  

Among the primary means of instruction in technically oriented courses at 
many elementary, middle and high schools are working with various types of 
technical construction. From the perspective of electrical engineering are mainly 
electrical and electronic kits. The aim of using these kits is to teach pupils and 
students a simple form with basic knowledge of electrical engineering and elec-
tronics, to deepen and broaden their knowledge of and theoretical knowledge of 
electrical engineering and electronics, to create and improve work skills and 
habits and to help develop logical and creative thinking. 

The name of technical kit can be understood as a set of articles for the com-
pilation and in any merger, often well-defined units, their assembly and disas-
sembly. From the pedagogical point of view is defined as a tool kit that allows 
you to build technical objects (devices) given the defined components and struc-
tures [Chamilla 1982]. 

According to the dictionary [Němeček a kol. 1985] kits are generally defined 
as a unified, mutually compatible physical and logical functional parts (blocks), 
which enables to create reports for various industrial applications or laboratory 
nature. It is therefore a kind of a set of articles for the compilation or associated 
in some units, enabling relatively easy disassembly. The definition can be re-
ferred to perceive that the possibility of drawing up individual devices are to 
some extent have been pre-defined components and their respective structures.  

From the perspective of the learning process is the basic purpose of con-
struction:  
− increase the effectiveness of teaching;  
− closer to the field of technology;  
− explain the fundamental laws, concepts and principles; 
− help thinking about and solving problems;  



 141 

− stimulate imagination and creativity;  
− introduce playful elements into teaching;  
− etc.  

According to A. Chamilly [Chamilla 1982] is the process of compiling using 
kits always closely linked with mental processes such as imagination, fantasy, 
technical creative thinking etc. have a significant influence on the personality 
development of pupils.   

With the development of information technology and construction are be-
ginning to associate with computer technology [Rudolf, Tvarůžka 2006: 147] 
and is also fully replace the physical appearance of its modular virtual reality. 
Technical experiment and in the case of this kit to connect the computer (or part 
thereof) becomes a new character, a new dimension. Replace the kit but if 
a computer program, we’ll get into the virtual world construction. These are very 
close to today’s children and computer games, which is now accompanied not 
only on the Playstation, computers, the Internet, but also mobile phones.  

Virtual kits are computerized form real construction kits, the components 
or entire modules, measuring devices and switching elements are formed by 
a special computer program, either in flesh or as animations on the Internet 
[Láníček 2002; Michael 2001]. Examples of Internet applications can be 
a Set EDU1, or Electronic Puzzle2. If these kits are implemented correctly and 
can be used as a real kit to assist students in acquiring knowledge and skills in 
engineering or technological processes.  

A great advantage of virtual construction is especially affordability, ease of 
implement ability and the safety and reliability. The „design” virtual program-
ming parts kits are in a closed system that can expand further limited by the pro-
gram and the number of models database components or devices. Virtual asset 
construction, in addition to the above, the simplicity and intuitiveness of the 
work in the field of electronics and that the compiled circuits are arranged, ar-
rangement of individual elements and functional blocks including a leadership 
connecting lines (cables) is illustrative. Teaching in virtual construction kits can 
greatly distinguish the process of a student's work and transfer it easily into the 
home environment (whether by license or work on the network). In terms of 
teaching, however, is a major lack of real inability to see the blocks, compo-
nents, and devices fair, he is physically impossible to „feel”. 

The vast majority of virtual instruments in the field of electrical and elec-
tronics work based on the electrical schematic diagram of the brand. The excep-
tion is the virtual construction – Multimedia Laboratory Edison (for electrical 
and electronics) – see fig. 13. These program use a virtual 3D environment that 
accurately simulates reality. 

                                                      
1 http://www.el-go.pl/en/schematicTools.asp 
2 http://it.pedf.cuni.cz/strstud/puzzle 
3 http://designsoftware.com 
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Fig. 1. Virtual kits – Edison  

 
Virtual construction kits due to its ‘virtuality’ can easily run both in student per-

formance when students are working individually either at school or home environ-
ment (students can perform experiments and using the Internet for videoconferenc-
ing), and the demonstration, the teacher using the slide projector and interactive 
whiteboard or a web camera program uses to explain concepts, demonstration of the 
functionality circuits or to check pupils knowledge and skills (which can be applied 
in school and in the case of web cameras and home environment). These methods 
can be combined with each other just for using web cameras and the internet.  

Higher levels of virtual building blocks are powerful forms of simulation 
systems, analyzing, designing and testing in real time and in the case of elec-
tronics and PCB design. These systems allow not only the virtual work, as well 
as linking computers with specialized hardware. The computer can thus be-
come a powerful, multifunction T & M instrument. An example may be pro-
gram TINA – see fig. 2a4 or Multisim – see fig 2b5. 

 

Conclusions 

The current technology – modern technology-based information and com-
munication technologies (ICT) brings with it the emergence of new techniques 
and methods of experimental work, which is inevitably reflected in preparing 
young people for future careers. 

Electrical engineering is still developing. The practice is already common 
for the management, control and electrical control systems using computers. 
This trend must necessarily respond to education at all levels, which is part of 
                                                      

4 http://designsoftware.com 
5 http://www.electronicsworkbench.com 



 143 

the electronics in his didactic transformed form. Through the transformation of 
teaching ensures that learning content is age appropriate student and graduate 
profiles. An obvious part of these transformations are Electrical and construction. 

 

 
(a) 
 

  
(b) 

Fig. 2. Virtual electronic laboratory systems: TINA (a), Multisim (b) 
 
This paper was supported by FR VŠ No. 1531/2010 Promoting the estab-

lishment of technical competencies for creative activities in the undergraduate 
teacher education at primary school. 
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Abstract 

Electronics is one of the fastest developing branches of technology. Teach-
ing the contents in the scope of electronics shall be one of the most significant 
elements of technical education at all stages of education. The article presents 
the opportunities of computer software allowing for constructing and verifying 
virtual electronic systems. 
 
Key words: virtual model ling, electronics, computer aids of teaching. 

 

Wirtualne konstrukcje elektroniczne w nauczaniu techniki 

 
Streszczenie 

Elektronika jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi techniki. Nauczanie 
treści z zakresu elektroniki powinno być jednym z waŜnych elementów naucza-
nia techniki na wszystkich poziomach kształcenia. W artykule przedstawione są 
moŜliwości programów komputerowych, umoŜliwiających konstruowanie i we-
ryfikowanie wirtualnych układów elektronicznych. 

 
Słowa kluczowe: wirtualne modelowanie, elektronika, komputerowe środki 
nauczania. 
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Od tradycyjnego materiału dydaktycznego do e-kursu 
 

Wstęp 

Do edukacyjnych zastosowań Internetu przywiązuje się sukcesywnie zwięk-
szoną uwagę. Nowoczesne technologie e-learningowe, wykorzystywane do two-
rzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń i kursów, stanowią istotny element 
ofert edukacyjnych wielu instytucji, uczelni i firm szkoleniowych. Od września 
2007 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby 
zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość [Bednarczyk 2008]. Podstawowym proble-
mem jest przygotowanie, a moŜe lepiej powiedzieć przełoŜenie materiałów dy-
daktycznych, będących w posiadaniu kaŜdego przecieŜ nauczyciela akademic-
kiego, na formę elektroniczną.  

Artykuł powstał na bazie doświadczeń własnych autora i jest próbą przybli-
Ŝenia procesu elektronizacji materiałów dydaktycznych. 
 

1. Ogólna charakterystyka e-kursu 

RozwaŜania nad projektowaniem e-kursu rozpocznijmy od zdefiniowania 
przedmiotu zainteresowań. Przez kurs e-learningowy będziemy rozumieć: pod-
porządkowany określonemu celowi szkoleniowemu zasób treści, przeznaczony 
do samodzielnego wykorzystywania i wyposaŜony w elementy nawigacyjne 
oraz system sterujący pracą kursanta zgodnie z dydaktycznym scenariuszem 
[Przyłuski 2008a]. Proces przygotowania materiałów dydaktycznych dla potrzeb 
nauczania na odległość jest procesem złoŜonym, a zarazem odmiennym niŜ 
w tradycyjnych formach kształcenia. Trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, Ŝe 
samodzielne skonstruowanie dobrego e-kursu przekracza moŜliwości poje-
dynczego człowieka. Nad opracowaniem i „uruchomieniem” kursu pracują całe 
zespoły specjalistów wśród, których naleŜy wymienić: 
− Eksperta dziedzinowego – osobę, która biegle zna dziedzinę wiedzy (dys-

cyplinę naukową), z zakresu której opracowywany jest e-kurs. Osoba eksper-
ta jednocześnie odpowiada za merytoryczną i dydaktyczną koncepcję e-kursu. 
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− Dydaktyka medialnego – członka zespołu biegle znającego moŜliwości 
platformy edukacyjnej i edytorów e-kursów. Odpowiada za zmaterializowa-
nie szkolenia w formie elektronicznej. Posiada umiejętności powiązania moŜ-
liwości technicznych z koncepcją merytoryczną i dydaktyczną. 

− Edytora – przekształcającego koncepcję kursu w formę elektroniczną (funk-
cję edytora często przejmuje dydaktyk medialny). 

− Grafika komputerowego – który projektuje i realizuje oprawę graficzną  
e-kursu. Odpowiada za całościowy projekt plastyczny kursu, wykonuje takŜe 
niezbędne grafiki będące ilustracją treści merytorycznych. 

− Technika medialnego – tworzącego szeroko rozumiane media. Wykonuje 
fotografie, filmy, skany, realizuje zapisy dźwiękowe, projektuje i wykonuje 
animacje komputerowe. 

− Programistę – tworzącego programy wspomagające oraz ilustracyjne. 
− Testera – osobę zajmującą się sprawdzeniem poprawności działania e-kursu 

(off-line i on-line), zanim zostanie on oddany do uŜytku. 
Przygotowanie e-kursu wymaga innego spojrzenia na proces projektowania 

i konstruowania materiałów wykładowych, ćwiczeniowych, a takŜe na procesy 
diagnozy dydaktycznej. Odmienność podejścia do omawianych zagadnień wy-
nika przede wszystkim z następujących ograniczeń. Brak jest: 
− modulacji głosu, 
− mimiki, 
− gestykulacji, 
− postawy, 
− motoryki [Piecuch 2008], 
które to elementy w tradycyjnej formie przekazu treści kształcenia odgrywają 
istotną rolę. Stąd projektowane środowisko cyfrowe e-kursu narzuca koniecz-
ność uwzględnienia takich elementów, jak: 
− komunikacja,  
− prezentowanie treści kształcenia w zróŜnicowanej formie,  
− prowadzenie samokształcenia,  
− przeprowadzanie samooceny, 
− optymalizacja ergonomii psychicznej pracy uŜytkownika z programem eduka-

cyjnym [Piecuch 2008].  
Oprócz wymienionych atrybutów multimedialnych opracowań metodycz-

nych istnieją oczywiście i te, które pozostają w bezpośrednim związku z samym 
procesem kształcenia. Stąd problem właściwego modelowania programu eduka-
cyjnego musi uwzględniać takŜe sferę: 
− merytoryczną, 
− dydaktyczną,  
− wychowawczą. 

Platformy e-learningowe stwarzają bardzo szerokie moŜliwości technicz-
ne, jeśli chodzi o wielorakość stosowanych form przekazu treści kształcenia. 
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W e-kursach oprócz tekstu tradycyjnego moŜliwe jest implementowanie takŜe: 
grafiki statycznej (obrazy, wykresy, diagramy itp.), grafiki dynamicznej, np. 
w postaci animacji komputerowych, sekwencji wideo, symulacji komputerowych, 
dźwięku oraz struktur hipertekstowych. Tak szerokie moŜliwości technologii in-
formacyjnych muszą skłaniać do pogłębionej refleksji nad celowością i sposobem 
wykorzystania wskazanych komponentów w projekcie, aby osiągnąć najwyŜszą 
z moŜliwych skuteczność oddziaływania dydaktycznego. Rozstrzygniecie tych 
kwestii pozostaje w gestii eksperta dziedzinowego i dydaktyka medialnego.  
 

2. Proces projektowania e-kursu 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe ekspert dziedzinowy wraz z dydaktykiem me-
dialnym dokonali wstępnych ustaleń w odniesieniu do materiału szkoleniowego, 
moŜna przystąpić do właściwego etapu projektowania e-kursu. Przebiegał on 
będzie zgodnie z następującymi etapami: 
1) stworzenie ogólnej koncepcji e-szkolenia, 
2) opracowanie i weryfikacja modelu e-szkolenia, 
3) przygotowanie i uporządkowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 
4) opracowanie szczegółowego scenariusza, 
5) ustalenie kolejności i formy przekazywanych materiałów, 
6) tworzenie kolejnych modułów e-szkoleń, 
7) testowanie i weryfikacja e-szkolenia [Przyłuski 2008b]. 
 

 

 

Diagnoza wstępna 

Rozpoczęcie pracy 
z e-kursem 

Wynik diagnozy 
pozytywny? 

Tak 

Nie 

Do informacji 
korektywnych 

Do określonego  
miejsca w e-kursie 

Do literatury  
przedmiotu 

Student przystępujący  
do e-kursu 

Rys. 1. Moduł diagnozy wstępnej 
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Pozornie tylko elektronizacja mate-
riałów dydaktycznych, którymi dyspo-
nuje przecieŜ kaŜdy nauczyciel w tra-
dycyjnej formie, nie powinna sprawiać 
kłopotów. Rzeczywistość jest jednak 
bardziej złoŜona.  

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe osoba 
szkoląca się pracuje samodzielnie z ma-
teriałem dydaktycznym, w pierwszej 
kolejności naleŜy rozstrzygnąć, jaki 
zasób wiedzy i umiejętności taka osoba 
powinna posiadać. Być moŜe, Ŝe za-
wartość merytoryczna przygotowywa-
nego e-szkolenia jest na tyle złoŜona, 
Ŝe konieczne jest posiadanie pewnego 
niezbędnego ściśle określonego zakresu 
wiedzy, decydującego o tym, czy infor-
macje zawarte w kursie zostaną zrozu-
miane i właściwe przyswojone. W takim 
przypadku konieczne jest sprawdzenie 
tzw. pozycji „startowej” osoby przystę-
pującej do e-kursu. Sprawdzenie takie 
moŜe przebiegać zgodnie z algoryt-
mem prezentowanym na rys. 1. JeŜeli wynik diagnozy okaŜe się pozytywny, 
wówczas rozpoczyna się właściwa praca z kursem. W przeciwnym razie osoba 
przystępująca do szkolenia zostaje odesłana do informacji korektywnych, do 
określonej lokalizacji w e-kursie lub do literatury przedmiotu (e-kurs jest dla 
uŜytkownika niedostępny). Po ponownym zalogowaniu na platformę edukacyjną 
cała procedura przebiega zgodnie z wcześniejszym opisem. Nadmieńmy, Ŝe 
uŜytkownik z pewnością nie będzie odpowiadał na taki sam zestaw pytań jak 
przy pierwszym logowaniu. 

JeŜeli ekspert dziedzinowy podjął decyzję odnośnie diagnozy wstępnej, 
w dalszej kolejności przystępuje się do opracowania struktury e-kursu. Przykła-
dową strukturę pokazano na rys. 2. 

Struktura kursu moŜe zostać opracowana w dowolny sposób. W większości 
edytorów do tworzenia e-kursów nie występują ograniczenia co do moŜliwości 
zagnieŜdŜania: tematów, sekcji, rozdziałów i podrozdziałów. Stąd dość szerokie 
moŜliwości modelowania struktury kursu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe kurs nie 
zawsze musi być aktywny w całości (decyzja eksperta dziedzinowego). Prak-
tycznie oznacza to, Ŝe dostęp np. do kolejnego tematu (sekcji, rozdziału, podroz-
działu) uzyskuje się wówczas, gdy uŜytkownik po opracowaniu części materiału 
dydaktycznego osiągnie pozytywny wynik w diagnozie cząstkowej.  

Nazwa e-kursu 
1. Wstęp 
2. Nawigacja 
3. Cele kursu 
4. Zasady pracy z kursem 
5. Temat 1 

5.1. Sekcja 1 
5.1.1. Rozdział 1 
5.1.2. Rozdział 2 

5.2. Sekcja 2 
5.2.1. Rozdział 1 
5.2.2. Rozdział 2 

6. Temat 2 
6.1. Sekcja  

6.1.1. Rozdział 1 
6.1.2. Rozdział 2 
6.1.3. Rozdział 3 

7. Test (kontrola bieŜąca) 
8. Temat 3 

3.1. Sekcja 1 
3.2. Sekcja 2 

3.2.1. Rozdział 1 
n. ……… 
n+1. …… 
n+2. Test (kontrola sumująca) 

 
Rys. 2. Przykładowa struktura e-kursu 
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Kolejny etap przygotowania materiałów kursowych do elektronizacji polega 
na stworzeniu struktury katalogów, w której będą przechowywane poszczególne 
komponenty e-kursu. Bez względu na to, czy dany komponent w projekcie wystą-
pi czy nie, zaleca się załoŜenie „pustego” katalogu (folderu). Stanowić to będzie 
dodatkowy element kontroli kursu pod względem kompletności wykorzystania 
przygotowanych komponentów. Wychodząc z takiego załoŜenia, dobrze jest przy-
jąć strukturę katalogów (zob. rys. 3): 
− ANIMACJA – katalog w którym będą przechowywane pliki z animacjami 

komputerowymi. 
− AUDIO – katalog z plikami dźwiękowymi. 
− GRAFIKA – katalog z plikami graficznymi. 
− SYMULACJA – katalog z plikami symulacjami komputerowymi. 
− TEKSTY – katalog z plikami tekstowymi. 
− WIDEO – katalog z plikami wideo. 
− ZADANIA – katalog z plikami diagnozy dydaktycznej. 

WaŜne jest, aby w katalogach były przechowywane pliki oryginalne lub wer-
sje źródłowe, np. animacji czy symulacji komputerowych. Do zadań dydaktyka 
medialnego i grafika komputerowego będzie naleŜała optymalizacja tychŜe ma-
teriałów pod względem jakościowym oraz dostosowanie ich do moŜliwości plat-
formy e-learningowej.  

 

[TYTUŁ E-KURSU ] 

[ANIMACJA] 

[GRAFIKA] 

[SYMULACJA] 

[TEKSTY] 

[AUDIO] 

[WIDEO] 

[ZADANIA] 

Rys. 3. Struktura katalogów w projekcie e-kursu 
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3. Komponenty e-kursu 

• Materiały tekstowe 
Bez wątpienia dominującą formą przekazu treści kształcenia w kursach będą 

materiały tekstowe. Na ogół właśnie teksty przysparzają najwięcej kłopotów. 
Ściślej mówiąc, istota problemu sprowadza się do podziału tekstu na logiczne 
i zamknięte porcje informacji w taki sposób, by wyeliminować konieczność 
przewijania ekranów. Cel ten moŜna osiągnąć, jeŜeli na pojedynczy ekran nie 
będzie przypadało więcej niŜ 1200 znaków (edytor tekstu Word posiada wbu-
dowane narzędzie statystyczne, pozwalające określić liczbę znaków w całym 
tekście lub zaznaczonym fragmencie), przy załoŜeniu, Ŝe ekran nie będzie za-
wierał innych komponentów, np. grafiki. Wprowadzenie do tekstu innych obiek-
tów musi skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem liczby znaków. Tekst 
przygotowany do elektronizacji w edytorze tekstu winien być juŜ podzielony na 
ekrany zaopatrzone tytułami – w sposób pokazany na rys. 4.  

 
 

Inne obiekty związane z tekstem (np. grafika) umieszcza się w tekście wraz 
z podpisem. Oryginał innego niŜ tekst obiektu zapisuje się w odpowiednim fol-
derze (zob. rys. 3) i pod nazwą zgodną z opisem w tekście (np. rys_1.jpg). JeŜeli 
w chwili projektowania ekspert dziedzinowy nie dysponuje „obiektem”, np. 
animacją komputerową, wówczas konieczne jest zaznaczenie miejsca, w którym 
ów obiekt ma wystąpić i wstępnie nadać mu nazwę, np. animacja_1, zamiesz-
czając dodatkowo opis animacji, jeśli ta ma zostać wykonana przez programistę. 
Analogiczna procedura dotyczy takŜe pozostałych innych niŜ tekst komponen-
tów. Materiał tekstowy zapisuje się w katalogu/folderze TEKSTY. 
 

• Materiały graficzne 
Folder GRAFIKA przeznaczony jest do przechowywania grafik w oryginal-

nym najlepiej edytowalnym formacie (o ile istnieje taka moŜliwość). Grafiki pod 

EKRAN 1 
 

TYTUŁ EKRANU 
 

Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 

 
EKRAN 2 

 
TYTUŁ EKRANU 

 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 

Rys. 4. Struktura projektu w pliku tekstowym 
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względem stylu nie powinny być zbyt zróŜnicowane. Oznacza się je kolejno, np. 
rys_1.png; rys_2.gif; rys_3.jpg itd. Zespół grafików komputerowych pracują-
cych przy projekcie dokona optymalizacji plików pod kątem ich jakości i objęto-
ści. JeŜeli autor nie dysponuje odpowiednią do potrzeb grafiką, a chciałby zlecić 
jej wykonanie grafikowi komputerowemu, wówczas w odpowiednim miejscu 
pliku tekstowego zamieszcza stosowną informację o numerze grafiki wraz 
z podpisem na zielonym tle oraz lokalizacją pliku tekstowego z koncepcją wy-
konania grafiki (zob. rys. 5). 

 
 

• Materiały d źwiękowe 
E-kurs moŜe zostać wzbogacony o kaŜdego rodzaju materiał dźwiękowy. 

MoŜe to być muzyka, głosy natury, a takŜe nagranie lektora. W kaŜdym przy-
padku materiał dźwiękowy powinien być dostarczony w najwyŜszej jakości 
(niekonwertowany i niekompresowany). Zostanie on poddany przez zespół pra-
cujący nad projektem obróbce optymalizacyjnej – analogicznie jak dla materia-
łów graficznych. Wszelkie materiały dźwiękowe umieszcza się w folderze AU-
DIO. Poszczególnym plikom dźwiękowym nadaje się nazwy: Audio_1.ogg; 
Audio_2.wav; Audio_3.mp3 itd. Miejsce wystąpienia pliku dźwiękowego ozna-
cza się w tekście na niebieskim tle (zob. rys. 6). 

 

EKRAN 3 
 

TYTUŁ EKRANU 
 

Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 

 
W tym miejscu naleŜy udostępnić nagranie audio wraz z opisem: Odgłosy natury 
Plik dźwiękowy Audio_2.mp3 

Rys. 6. Oznaczenie miejsca umieszczenia pliku dźwiękowego 

EKRAN 1 
 

TYTUŁ EKRANU 
 

Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 

 
W tym miejscu powinien znaleźć się schemat poglądowy elektrowni szczytowo-
pompowej. Szczegóły dotyczące wykonania rysunku znajdują się w pliku tekstowym 
Rys_1.doc w folderze TEKSTY.  
Podpis pod rysunkiem w brzmieniu: Rys.1. Elektrownia wodna szczytowo-pompowa 
o duŜym spadzie 

Rys. 5. Oznaczenie miejsca wykonania rysunku przez grafika  
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• Animacje i symulacje komputerowe 
Pliki animacyjne lub symulacyjne są szczególnego rodzaju plikami wymaga-

jącymi do ich przygotowania specjalistycznych narzędzi i na ogół wiedzy z za-
kresu programowania. Jeśli ekspert dziedzinowy dysponuje gotowym (skompi-
lowanym) plikiem zawierającym animację lub symulację komputerową, umiesz-
cza ją w odpowiednim folderze: dla animacji w folderze ANIMACJA z nazwą 
pliku np. animacja_1.swf, a dla plików symulacyjnych w folderze SYMULA-
CJA z nazwą np. Symulacja_1.mdl., Symulacja_2.xls. JeŜeli autor samodzielnie 
wykonał animację lub symulację komputerową, wówczas powinien ją umieścić 
w odpowiednim katalogu w wersji źródłowej, np.: animacja_5.fla; anima-
cja_6.swi., ułatwi to przeprowadzenie czynności optymalizacyjnej plików ani-
macyjnych lub symulacyjnych. 

JeŜeli autor nie jest w stanie samodzielnie wykonać któregoś z planowanych 
do uŜycia komponentów, wówczas zadanie to powinien zlecić grafikowi kompu-
terowemu lub programiście, wskazując i oznaczając w tekście na Ŝółtym tle 
miejsce, w którym dany komponent finalnie ma się znaleźć (zob. rys. 7). Do-
kładny opis oczekiwań (załoŜeń) w odniesieniu do animacji lub symulacji naleŜy 
umieścić w katalogu TEKSTY w pliku o oznaczeniu zgodnym z opisem w tek-
ście głównym.  
 

 
 

• Materiały filmowe 
W materiałach e-kursu moŜliwe jest zamieszczanie sekwencji wideo. Będą-

ce w dyspozycji autora nagrania wideo umieszcza się w folderze WIDEO pod 
nazwą: wideo_1.avi, wideo_2.wmv itd. Podobnie jak w przypadku plików gra-
ficznych i dźwiękowych materiały winny być w najwyŜszej jakości (niekonwer-
towane). Wymaganą obróbkę pliku wideo wykona dydaktyk medialny. W tek-
ście kursu miejsce lokalizacji nagrania oznacza się na fioletowym tle wraz 
z niezbędnymi informacjami. 
 

• Kontrola bieŜąca i sumująca 
Elementem koniecznym, który musi wystąpić w kaŜdym e-kursie, jest kon-

trola bieŜąca i/lub sumująca. Ze względu na techniczne moŜliwości sprowadza 
się ona do kilku sprawdzonych rozwiązań: 

EKRAN 5 
 

TYTUŁ EKRANU 
 

Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 
Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. Treści merytoryczne. 

 
Animacja komputerowa: Prawo rozpadu promieniotwórczego 
Plik dźwiękowy Audio_2.mp3 

Rys. 7. Oznaczenie miejsca umieszczenia pliku animacji/symulacji  
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− zadania jednokrotnego wyboru, 
− zadania wielokrotnego wyboru, 
− zadania z luką, 
− zadania na dobieranie – typu tekstowego, 
− zadania na dobieranie – typu graficznego, 
− zadania typu – prawda/fałsz. 
 

W zaleŜności od potrzeb kursu projektowanie modułu kontroli moŜna 
oprzeć na jednym z wymienionych sposobów lub ich kompilację. Podczas pracy 
nad tym modułem warto pamiętać, Ŝe: 
− w zadaniach z luką zdanie nie moŜe rozpoczynać się od luki, 
− w zadaniach na dobieranie (tekstowych, graficznych), aby zmniejszyć praw-

dopodobieństwo zgadywania, w jednej kolumnie powinno być mniej pojęć 
(grafik) niŜ w kolumnie drugiej, np. o 2, 3 lub więcej. 
Pliki z zadaniami umieszcza się w folderze ZADANIA. KaŜdy test stanowią-

cy odrębną całość naleŜy zapisać w osobnym pliku z numerem, np.: Test_1.doc; 
Test_2.doc itd. W testach naleŜy oznaczyć w sposób czytelny wariant(y) po-
prawnych odpowiedzi. Dobrze przemyślany moduł testowania powinien zawie-
rać bazę kilkudziesięciu pytań testowych, z których puli będą losowane pytania. 
Autor testu moŜe równieŜ dojść do wniosku, Ŝe określone pytanie(ia) powinny 
zawsze zostać zadane. Wówczas taką informację naleŜy skierować do dydaktyka 
medialnego. Dodajmy, Ŝe wszystkie komentarze kierowane do dydaktyka me-
dialnego winny być umieszczane na szarym tle.  
 

Podsumowanie 

Niniejszy tekst ma na celu przybliŜenie procedury projektowania e-kursu na 
podstawie edytorów przeznaczonych do tych celów. Podane w artykule reguły 
projektowania pozwolą optymalizować pracę nad projektem oraz dają moŜli-
wość osobom niezwiązanym z omawianą problematyką na przygotowanie tech-
nicznie dobrych materiałów wyjściowych do elektronizacji. Niektóre elementy, 
jak np. oznaczenia barwne informacji kierowanych do poszczególnych członków 
zespołu przygotowującego e-kurs, pozostają sprawą umowną pomiędzy eksper-
tem dziedzinowym a pozostałymi członkami zespołu1. W opracowaniu pominię-
to szereg zagadnień związanych z prawidłowym doborem komponentów w tego 
rodzaju opracowaniach oraz moŜliwościami ich optymalizacji. Na zakończenie 
równieŜ warto zwrócić uwagę na konieczność zgodnego z prawami autorskimi 
wykorzystania uŜywanych w projekcie materiałów.  

                                                      
1 Oznaczenia barwne zastosowane w opisach zaczerpnięto ze wspólnych ustaleń z partnerem 

IMM w Warszawie i zespołem UR, współpracujących w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu 
Rzeszowskiego szansą dla regionu”. 
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Streszczenie 

Artykuł jest próbą przybliŜenia procedur projektowania i konstruowania 
kursów opartych na technologiach e-learningowych. Punktem wyjścia do zapro-
jektowania e-kursu jest właściwe i jednoznaczne przygotowanie materiałów 
wyjściowych. Pozwala to w znacznej mierze skrócić proces konstruowania 
i uniknąć wielu nieporozumień w czasie pracy nad e-kursem. 

 
Słowa kluczowe: nauczanie na odległość, e-kurs, projektowanie. 
 

From traditional didactic material to e-learning 

 
Abstract 

This article is a rehearsal of realize procedures of projecting and construct-
ing courses which are based on e-learnings technologies. A starting point to pro-
jecting e-course is a right and explicit preparing of starting materials. It permit 
notably abridge a process of constructing and elude a lot of misunderstandings 
while worktime on e-course. 
 
Key words: distance learning, e-course, design. 
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Make it, then play on your computer and musical instrument 
 

1. PC in the classroom 

The computer in Serbian classrooms is a rare sight, especially from the first 
to the fourth grades of elementary schools. Lots of reasons have attributed 
greatly to such poor performance, the omnipresent economic crisis mostly, crises 
and reforms in education, the latter actually never happened, the shortage of 
qualitative software (…) but inertness, conformism and the absence of the will 
and readiness among teachers to exploit the available scarce resources. The long 
list does not end here, we should join to it the (groundless) fear (read: vanity) of 
teachers which is caused by the fact that scores of pupils are far better „knowl-
edgeable” in IT technology compared to their teachers, in that way the teachers` 
integrity and their pictures of „omniscient experts” would be greatly a hazard-
ous, risky thing to do. And teachers are not very happy about it, it is not a per-
missible situation for them. 

The software we have created was not made in a day. It came to life during 
a lengthy few years` work in elementary schools and with its contents is intended 
to pupils and teachers in lower grades (first to fourth) of elementary school. 

Due to this targeted group and the above mentioned reasons, the use of our 
software is simplified as much as possible (but its use is not a banality) so as to 
be handy, easy to use even to the greatest informatics illiterate person/pupil. The 
second condition/reason in developing the software was that a lot of tasks can be 
realized by using just one single computer (…). Through direct contacts with 
colleagues, while promoting the software, we were trying to bring closer the 
simplicity of its usage and express its vast range of its application and the enor-
mous freedom you have when you use it during classroom work. It enables 
teachers to be creative and innovative which is a radical change in classroom 
methodology. 

For applying a developed software the main rule is: „minimal informatics 
knowledge – maximum of didactic and methodological freedom”. This concept 
attracted a great number of teachers in getting the educational software and use 
it in the classroom work. 
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2. The classroom in the PC 

We were taught that a picture is worth a thousand words. But, empirically 
we have been ensured that a single animation is worth more than a thousand 
pictures for thousands of pictures, shown one after another in series at great 
speed, is a living picture, it becomes alive: a film, a video, an illusion (…). If 
that animation is accompanied by the sound (speech) we achieve an incompara-
ble effect onto the teaching and learning processes. If we give the pupil an ani-
mation together with the sound and the possibility of first-hand (immediate) 
practical work, the results of such an obvious mode of teaching are not compa-
rable. Our knowledge, obtained in practice, has proved this statement. In the 
light of those facts and knowledge we created the educational software with over 
a thousand animations and sound effects [Hilchenko 2009]. 

This educational software has more than 220 problems, logic, situational 
and practical (manipulative) tasks, divided into 7 fields (units) as follows: 
maths, language, the world around us (science), music, art, puzzles and practi-
cal assignments whereas the tasks, some of them, have a few levels, ranging 
from easier to harder ones. From that abundance we have chosen just one task 
which will illustrate how the „classroom in the PC” can be applied during 
a music lesson. 

 
3. The didactic and methodological conception of teaching on the example 

of a music lesson realized by the help of a PC 
 

How will the pupils using software gain and check their knowledge, abilities 
and skills, encourage the development of complex psychical processes and ma-
nipulative dexterity and nimbleness of hand and fingers (even the coordination 
of legs and feet) through practical work and activities in a series of situational 
and problem tasks, the software package includes, but demands as well a greater 
number of external didactic materials [Hilchenko 2009]. 

A day beforehand to the music lesson in the third grade of elementary 
school, the teacher gives his pupils printed material (picture 1) where all the 
necessary things are shown. They are all needed to make a children's musical 
instrument, wooden xylophone with nails of metal. The pupils will bring only 
tempera paints, brushes, scissors and glue. The rest of the material, wooden 
frames, nails, self-sticking sponge ribbon and knockers, they will get at school. 

 
3.1. The course of the first music lesson 

Third grade 
(20–25 pupils) 
Unit: We are making and playing music on the musical instrument 

(a new unit, introductory and working out). 



 157 

Introduction:  
− listening to a piece of music The Play of a Dead Man by Camille Saint- 

-Saëns where the xylophone is heard, conversation on the musical instrument, 
its kinds and the following task. 
Main part: 

− making a children’s xylophone. The class is divided into group of 5 pupils 
(each group has one PC), pupils follow the given rules from the educational 
software, color the nails to be of the adequate colour (= the sign of the tonal 
height, altitude and finally put together the xylophone made of nails) (pic-
tures 2–6), 

− in order to make the frames harder (more solid), let the colour and glue dry 
while pupils play music on PCs. The called over pupils try to play a piece of 
two offered pieces of music on the PC but they are allowed to hear it just 
once. They should play it independently and without a single mistake on the 
computer’s interactive xylophone. This task is very demanding and can be 
performed only by pupils who have got the perfect sense of hearing. Other 
pupils need a lot of practice to play the piece of music well enough (pictures 
7–10). 
Final part: 

− pupils get note, music papers according to which they have to practice play-
ing the musical piece on the computer (picture 11); 

− then we go onto the following web page:  
http://www.flashmusicgames.com/kids/kids_ksilofon.html; 

− the pieces of the future xylophone are taken home by the pupils, they will 
finish them there and bring to school for the next music lesson when they will 
have to demonstrate the knowledge of playing musical pieces on the instru-
ment they made all by themselves. Of course, they have to practice at home. 
Teaching aids: PCs (5 + 1), loudspeakers, a beam projector, a printer, 

printed didactic materials, tempera paints, brushes, scissors, some glue, wooden 
frames, nails, self-sticking sponge ribbon and knockers. 

Methods of work: verbal-textual, illustrative and demonstrative, the method 
of guessing and making mistakes. 

Ways of classroom work: frontal, group and individual. 
Aims/Out-comes:  

− correlation with the subject From a toy to the PC (unit: Mouse); 
− get the pupils know and become familiar with music making and musical 

production of various composers, develop the need for independent musical 
research, rousing the development of the fine, minute muscles of hand, fin-
gers and arms (mouse) and manipulative skillfulness of pupils’ hands and 
arms through practical work and playing music on children’s musical in-
struments; 
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− be able to reproduce a piece of music just by listening to it, be able to use the 
given instructions in making various didactic materials; be able to use the 
mouse precisely as well as different tools and utensils, to get to know the 
computer much better. 

 
3.2. The course of the second music lesson 

Third grade 
(20–25 pupils) 
Unit: We are playing music on the xylophone (strengthening the gained 

knowledge). 
Introduction:  

− pupils demonstrate how they did their homework – made a wooden xylo-
phone. 
Main part:  

− pupils, one by one, come to the teacher's PC (with a beam projector) and 
play their first learnt piece of music on the interactive xylophone and get the 
mark for doing so, 

− pupils play the other piece of music on their wooden, handmade xylophone, 
one by one, and get their marks for that. 
Final part:  

− pupils are given a new task for homework, they have to write music on the 
following theme: The Spring Has Arrived and also to learn how to play it 
on their musical instruments. 
Teaching aids: a PC (1), loudspeakers, a beam projector, a wooden xylo-

phone and knockers. 
Methods of work: verbal, textual, illustrative, demonstrative, the method of 

guessing and making mistakes. 
Ways of work: frontal, individual. 
Aims/Out-comes: 

− correlation with the subject The World Around Us (unit: Spring), 
− get the pupils know the multi medial possibilities of the computer, develop 

their need for musical creativity, and the manipulative skillfulness of pupils’ 
hands and arms, 

− teach them to compose melodies on the given themes, 
− and finally, learn how to work on the computer. 
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Pictures 1–10. Play music on the nails 
 

 

Picture 11. The music paper of the piece of music pupils have to learn to play  
at home as their homework 

 

4. Connotation? 

We, who apply computers during educational processes, must accept that 
theory is very often far away from practice and vice verse. But it is up to our 
agility, systematic changes, education, seminars and conversations among teach-
ers which can make a big difference and help to make computers more ap-
proachable and used in lower grades of elementary schools. Computers in class-
rooms will never be a massive, most often seen vision, because it depends 
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greatly on the way and manners of pupils of that early age (7–11). Pupils still 
learn in manipulative-practical mode and they are passing over to creating ab-
stract ways of thinking. Due to the situation, the computer must have more room 
and usage in upper grades of elementary school (5–8) where it is still a „rare 
guest”. Although that is not an obstacle for the efforts intended to change the 
situation onto the better one, more favourable for the computer, and such an 
orientation should be improved and encouraged. 
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Abstract 
The educational software called „From Toy to Computer”, which we have 

been developing for five years, is our Identity Card. It is meant to be used by 
pupils in elementary schools from the first to the fourth form (grade, 7 to 11 year 
olds). Its contents is an inexhaustible well in the terms of didactic and methodi-
cal sciences. The chosen examples, from the plenty of offered school subjects 
and heterogeneous tasks, will illustrate how to combine traditional school, prac-
tical handling, modern IT technology (computing science), creativity and talent 
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and fit in a harmonious integrity and be inspirational, motivational and educa-
tional at the same time in teaching and learning music. 

 
Key words: a personal computer, music, practical and handy work, creativity, 

talent. 
 

Stwórz, potem zagraj na komputerze i instrumencie muzycznym 

 
Streszczenie 

Oprogramowanie edukacyjne zwane „From Toy to Komputer” („Od zabaw-
ki do komputera”), które nieustannie rozwija się od 5 lat, jest naszym Dowodem 
ToŜsamości. Oznacza to, Ŝe moŜe być wykorzystywane przez uczniów szkoły 
podstawowej, od pierwszej do czwartej klasy (od 7 do 11 roku Ŝycia). Jest to 
pewnego rodzaju studnia bez dna, biorąc pod uwagę dydaktykę i metodykę. 
Wybrane przykłady z wielu przedmiotów szkolnych, jak równieŜ róŜnorodne 
ćwiczenia ukazują, jak moŜna połączyć tradycyjną szkołę, praktyczne podejście, 
nowoczesną technologię IT, kreatywność oraz talent, aby dopasować się do 
harmonijnej integralności, a w tym samym czasie być motywującym, inspirują-
cym i kształcącym czynnikiem w nauczaniu i uczeniu się muzyki.   

 
Słowa kluczowe: komputer osobisty, muzyka, praca praktyczna i manualna, 
kreatywność, talent. 
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ANTONÍN  ROJÁK  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Česká republika 

 

Úloha e-learningu  ve vysokoškolské výuce 
 

Úvod 

Rozvoj komunikačních a informačních technologií vedl k expanzi řady oborů 
a promítl se i do oblasti vzdělávání. Osobní počítač se stal neodmyslitelnou 
součástí procesu výuky jak z pohledu studenta, tak i pedagoga a je využíván 
v přípravě na výuku i v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. 

E-learning sehrává významnou roli jako technologický prvek distančního 
vzdělávání. Pokud e-learningový kurz probíhá on-line, nabízí se studujícím 
podstatně širší možnosti ve srovnání se vzděláváním klasickým. 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava nabízí v rámci celoživotního 
vzdělávání e-learningové kurzy, avšak někteří pedagogové praktikují e-learning 
ve výuce jednotlivých předmětů. 

Za účelem zjištění zkušeností studentů s e-learningem ve vysokoškolské 
výuce byla uskutečněna výzkumná sonda s využitím výzkumné metody dotazníku. 

 

1. Nástin vývoje forem distančního vzdělávání 

Prvotní a nejjednodušší formou byly korespondenční kurzy rozesílané poštou. 
První zmínka o nich je z roku 1837 kdy ve Velké Britanii byly realizovány 
korespondenční kurzy těsnopisu.  

S vynálezem rozhlasu je spojeno šíření vzdělávání po radiových vlnách. 
Prioritu mají Američané, první licence byla udělena v roce 1921. V Evropě 
v roce 1926 začalo jako první vysílat vzdělávací pořady rádio Luxemburg. 
V roce 1937 začalo šířit rozhlasové univerzitní kurzy Radio Sorbonne. O dva 
roky později bylo založeno ve Francii Národní centrum distančního vzdělávání 
(CNED). CNED mělo za úkol řešit problémy základního a středního školství 
v okupované části Francie (mimochodem funguje dodnes).  

V roce 1934 začali opět Američané využívat ke vzdělávání televizi. 
Důležitou roli sehrál i přenos obrazu. Nejdříve se objevily klasické 

videozáznamy, později se přešlo na digitální záznam. 
Velkým skokem bylo využití počítačů. Zpočátku se jednalo o komunikaci 

prostřednictvím obrovských sálových počítačů s jednotlivými studujícími (60 léta).  
V roce 1965 se objevil pojem hypertext – propojení jednotlivých úseků textu.  
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Dalším kvalitativním skokem byl vznik mikroprocesoru, který umožňoval 
miniaturizaci počítačů (PC) a přinesl je ke studujícím domů (70 léta). 
Zjednodušilo se předávání informací pomocí disket, CD a DVD-ROMů, 
případně výměnných disků.  

V roce 1969 byla oficiálně ve Velké Británii založena první otevřená distanční 
univerzita – Open University (OU) (iniciátor Margaret Tacherová). Její první 
vysokoškolské distanční studijní programy byly spuštěny v roce 1971. Dnes poskytuje 
OU obrovské spektrum kurzů pro celoživotní zájmové i graduální studium. 

Konečně v roce 1991 se objevila síť www a vzápětí Internet . 
O pravém počátku e-learningu se dá hovořit  až od roku 1999, kdy vznikají 

první vzdělávací portály. 
 

2. Stručná charakteristika e-learningu 

− vzdělávací materiály jsou sestaveny z textů, grafiky a multimediálních prvků; 
− vyučující (tutor) a studující jsou od sebe v průběhu výuky úplně či částečně 

fyzicky oddělení; 
− zpětnou vazbu zajišťují v průběhu studia zpravidla jen self-testy a automaticky 

vyhodnocovaná cvi en; 
− používají web či jiné prohlížeče; 
− používají synchronní nebo asynchronní komunikační aplikace; 
− uložení a správu studijních materiálů a pomůcek zajišťuje výukový popřípadě 

i datový server; 
− komunikace studujícího s výukovými materiály je zajištěna zpravidla pomocí 

protokolů TCP/IP a http1. 
 

3. Některé výhody e-learningu 

− široké využití – vzdělávání, školení, porady, semináře, konference, prezentace; 
− dostupnost kdykoliv tzv. just–in-time – v práci, doma, ve školícím centru; 
− studující postupuje svým vlastním tempem a nemusí mít ostych před 

vyučujícím či ostatními studenty; 
− ve výukových materiálech může využívat různá média; 
− využívá prvky distančního vzdělávání a přidává další komunikační prvky; 
− snadná aktualizace vzdělávacího obsahu i použitých metod; 
− snadno lze zvýšit počet interakcí mezi tutorem a studujícím; 
− může prezentovat reálný obsah pomocí video konferencí nebo diskuzních fór; 
− tutor může sledovat výukový proces a zajišťovat zpětnou vazbu; 
− počet současně studujících omezují pouze technické možnosti Internetu; 
− středem vzdělávacího procesu se stává student [Zlámalová 2008; Jarošová 2007]. 

                                                      
1 http://www.e-learn.cz 
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4. Obecné nevýhody e-learningu 

− komplexní výuková prostředí jsou dosti drahá, protože jejich vývoj vyžaduje 
školené specjalisty; 

− autoři výukových materiálů musí mít znalosti o možnostech on-line kurzů, 
nevhodnost pro určité typy kurzů, nevhodné pro určité typy studujících; 

− vzdělávací prostředí vyžaduje, aby studující disponoval výkonným 
multimediálním počítačem a prohlížečem poslední verze s potřebnými 
doplňky, závislost na technologiích; 

− přípravu na použití on-line vzdělávání je třeba organizovat nejen pro 
studenty, ale také pro tutory, autory kurzů a administrátory systemu; 

− špatné řešení interaktivity – přesycenost elektronickými zprávami, absence 
komunikace [Zlámalová 2008; Jarošová 2007]. 
 

5. Výhody e-learningu z pohledu studenta 

− vzdělávání dostupné kdykoliv a kdekoliv, opakovatelnost; 
− časová flexibilita studia – umožní vytvořit vlastní rozvrh a přehled úkolů; 
− individuální přístup k uživateli – rychlost a forma  výuky se dá lépe přizpůsobit 

rytmu i schopnostem studenta; 
− v případě potřeby možnost opakovaného procházení tématy; 
− rychlé vyhodnocování dosažených výsledků – výuka je interaktivní, když 

student splní nějaký úkol, hned vidí, zda je správně či udělal chyby (odpověď 
maximálně do 24 hod.); 

− menší náklady na vzdělání (pro společnost jako celek), úspora času a nákladů 
na cestování, ubytování, organizaci a technické zabezpečení; 

− omezení stresu, větší pohodlí; 
− výraznější stimulační a motivační složka (pevná vůle a motivace); 
− možnost častější, pružnější a efektivnější komunikace mezi studujícími 

vzájemně a mezi studentem a vyučujícím; 
− výukové programy rozvíjejí oproti klasickému učení daleko více kreativitu 

studentů; 
− učení na počítači je pro studenty zábavnější (často si ani neuvědomují, že se 

vlastně učí); 
− jsou motivováni tím, co je baví, a učí se zároveň pracovat s výpočetní technikou; 
− probíranou látku studenti vnímají zrakem i sluchem, dokážou si ji proto lépe 

zapamatovat; 
− výukový program dokáže nahradit celou řadu rozmanitých pomůcek, obvykle 

bývá názornější než klasická výuka; 
− internet zajistí studentům komfortní a rychlý přístup k informacím [Zlámalová 

2008; Jarošová 2007]. 
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6. Výhody e-learningu z pohledu pedagoga 

− přizpůsobení kurzů dle potřeb vzdělávací instituce, praxe, společnosti; 
− odpadají náklady související s organizací klasických kurzů a výuky (cestovné, 

zajištění studijních materiálů, ubytování, stravné apod.); 
− levnější, rychlejší a přesnější příprava vzdělávacích a školicích podkladů; 
− prostředek pro motivaci studentů; 
− možnost výuky velkého počtu studentů najednou; 
− možnost porovnání úrovně vstupních a výstupních znalostí studenta; 
− aktualizace a přísun informací ke studentowi; 
− neustálá nutnost přemýšlet nad předmětem výuky; 
− možnost komunikace se studenty; 
− možnost hromadného zkoušení – virtuální třídy; 
− podrobné statistiky  o průběhu studia studentů (kolik času věnoval studiu, kde 

měl se studiem problémy, jaký udělal student pokrok a v jakém čase apod.); 
− velkou výhodou je skutečné získávání vědomostí, které lze aplikovat v praxi, 

a které jsou navíc snadno měřitelné dle potřeby dané odbornosti (na rozdíl od 
toho, že při „klasické“ výuce jde často pouze o přítomnost studenta na kurzu); 

− nemusí ztrácet čas tím, že by opakoval studentům to, co už všichni vědí; 
− může se zaměřit na hraní rolí a na dis kuse; 
− může se zaměřit na jednotlivé účastníky a tím ušetří čas a zvýší efektivitu 

výukového programu [Jarošová 2007]. 
 

7. Nevýhody e-learningu (pedagog, student) 

− nutnost aktivního přístupu – zájem studenta i učitele; 
− velké nároky na sebemotivaci každého studenta; 
− přístup studenta k počítači se standardním SW a HW vybavením; 
− úroveň znalosti práce na PC jednotlivých studentů (nutná je alespoň minimální 

znalost práce v operačním systému Windows); 
− e-learning je samostudium, které nemusí vyhovovat každému (problémy lze 

redukovat využitím různých interaktivních prostředků – videokonference, 
chat, diskusní fórum); 

− dlouhodobá práce s PC – jednostranná zátěž pohybového aparátu, problémy 
s očima, zápěstím apod; 

− nižší sociální interakce – studenti jsou osamoceni (izolováni), nevytvářejí se 
nebo snižují sociální dovednosti – např. schopnost vcítit se do druhých, chybí 
kontakt s vrstevníky, kolegy, snižují se vyjadřovací schopnosti studentů, 
komunikace je ovlivněna „řečí” PC; 

− nebezpečí závislosti na PC – může vést až ke zhoršování prospěchu 
− preference materiálu v elektronické podobě – např. ztráta motivace ke čtení 

„klasických” publikací, učebnic (vše se vyhledá na internetu) 
− zatím neúplně vyřešená ochrana dat. [Zlámalová 2008, Jarošová 2007]. 
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8. Výzkumná sonda 

Výzkumná sonda byla realizována metodou dotazníkového šetření. Dotazník 
byl předložen studentům Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, ve 
věkovém rozmezí 22–24 let. Z celkového počtu čtyřiceti respondentů bylo 11 
studentek a 29 studentů. První skupina otázek byla zaměřena na přístup 
k internetu, práci s počítačem, jeho vybavení periferiemi a formu nejčastějšího 
využívání Internetu. Druhá skupina dotazů byla soustředěna na e-learning 
a zkušenosti respondentů s jeho využitím k výuce. 

 

9. Výsledky dotazníkového šetření 

Vyhodnocením odpovědí v rámci první skupiny otázek bylo zjištěno, že 36 
studentů (90%) má permanentní přístup k Internetu a všech čtyřicet bez problému 
zvládá práce s počítačem. Základní periferie z pohledu využití e-learningového 
studia vlastní 28 respondentů (70%), 12 respondentů (30%) by bylo ochotno si je 
pořídit. U čtvrtého dotazu zaměřeného na využití Internetu při studiu měli 
respondenti možnost zvolit více alternativ z nabízených možností. Prakticky 
všichni respondenti rozesílají výukové materiály prostřednictví e-mailu, 23 
(58%) využívá internetové encyklopedie a 15 (38%) hledá v Internetu inspiraci 
k seminárním pracím.  

Z odpovědí skupiny dotazů zaměřených na e-learning vyplynulo, že 
30 respondentů (75%) má již zkušenosti s e-learningem přičemž nejčastěji 
uváděli, že vidí přínos v úspoře času a finančních nákladů na dopravu. Také 
organizace času na studium je dle jejich názoru flexibilnější a dá se snáze 
přizpůsobit osobním potřebám. Nedostatky spatřují hlavně v malé míře kontroly 
a zajištění svých dat. Také v některých případech v nestabilitě internetové sítě 
v místě studia. 

Podle názoru 35 respondentů (88%) jsou všechny předměty vhodné pro 
e-learning a 38 (95%) by dalo přednost e-learningu před studiem kombinovaným. 

 

Závěr  

Dotazníkový průzkum potvrdil, že používání multimediálních, hypertextových 
a hyper-mediálních učebních pomůcek při studiu a výuce se jeví jako velmi 
vhodné, zejména s ohledem na rozvoj multimediální a internetové gramotnosti 
vzdělávaných. E-learning si postupně nachází své místo v povědomí studujících, 
a to s ohledem na úsporu času a finančních prostředků na dopravu. Také mnohem 
více pracujících studentů jistě využívá e-learning právě z výše uvedených důvodů.  

Z praktického hlediska se jeví jako perspektivní další zavádění internetových 
forem vzdělávání, v prvé řadě e-learningu, na různých platformách do prezenčních, 
kombinovaných, ale zejména distančních studijních programů. Nezastupitelnou 
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roli mají internetové prostředky také v autodidakci (sebevzdělávání), kde k jejich 
hlavním přednostem patří snadná dostupnost v kteroukoliv denní dobu, názornost 
spojená se zapojením více smyslů a dynamiky učebního materiálu (animace, 
videa, interaktivita) a díky množství veřejných a otevřených zdrojů obvykle 
i malá finanční náročnost. 
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Abstrakt 
Příspěvek poukazuje na výhody a nevýhody e-learningu v obecné rovině, 

z pohledu studenta i z pohledu pedagoga. Seznamuje s výsledky průzkumu 
zaměřeného na využívání e-learningu. 

 

Role of e-learning in higher school 

 
Abstract 

The paper presented the advantages and disadvantages of e-learning in gen-
eral from a student perspective from the perspective of teachers. The results of 
a survey on the use of e-learning. 

 
Key words: e-learning, higher school. 

 

Rola e-learningu w szkolnictwie wyŜszym 

 
Streszczenie 

Referat wskazuje na pozytywne i negatywne aspekty e-learningu z punktu 
widzenia studentów oraz z perspektywy nauczycieli. Zawiera wyniki badania 
dotyczącego wykorzystania e-learningu. 

 
Słowa kluczowe: nauczanie na odległość, szkolnictwo wyŜsze. 
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Using of informations technologies and global network  
in educational process in a high and secondary school 

 

Entry 

XXI age is time of transition to hi-tech informative society, in which com-
puters swiftly entered in the various spheres of our everyday activity. A com-
puter provides intensification of activity of both pedagogical workers of educa-
tional establishments and students, students. Access to the network the Internet 
allows to carry out differentiation and individualization of studies. Therefore 
wide introduction of computer technique in the studies of biology is the impor-
tant task of modern pedagogical science. However, for today accumulated con-
tradictory in relation to expedience of the use of information technologies in an 
educational process [Рытов 2006: 186–190].  

In this connectionthe purpose of our work was research of the useof Internet 
resources by students and students in studies generally and particularly at prepa-
ration to the lessons of biology at middle school and in an university. 

 

1. Materials and methods of researches 

Researches conducted in January–February, 2009 by the anonymous ques-
tioning. For this purpose questionnaires were developed for schoolboys and stu-
dents. A questionnaire for schoolboys consisted of the followings questions: 
1) Do you  Internet resources during preparation to the lessons of biology? 
2) Are there Internet resources by the most accessible information  for you? 
3) To what lessons after the level of complication does  Internet resources dur-

ing preparation to biology (simple, difficult, middle complication)? 
A questionnaire for students was following: 

1) How often do you use the network of Internet? 
a) every day; 
b) once for a week; 
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c) approximately a few times per a month; 
d) always, when possibility falls out. 

2) For what purpose do you  the Internet? 
a)  is with friends; 
b) use of mailbox; 
c) increase of level of professional trade of user the personal computer; 
d) with the purpose of preparation of educational tasks. 

3) How long do you use the Internet? 
a) one year; 
b) more than two years 
c) four and more than years; 
d) more than five years 

4) Did you  at school decorate a pattern Internet? 
a) yes; 
b) no; 
c) rarely enough; 
d) only on the lessons of informatics. 
 
All was polled 260 students which study in 8–11 classes of Kyiv Naturally 

scientific lyceum 145 and 50 students of faculties of veterinary medicine Na-
tional University of Nature and Bioresources of Ukraine. On the basis of ques-
tioning was created and analysed computer database.  

 

2. Results of research and their discussion 

The results of questioning of students and students testify that beginning 
from a 9 class of school students actively  the Internet for preparation to em-
ploymentsat school, and then and in an university. With age the particle of 
polled which  the Internet with an educational purpose grows. If in an eighth 
class only 40% students  Internet with the purpose of preparation to the lessons 
of biology, in 9 them already 65%, and in 10–11th class – 100%. With age pro-
portionally the particle of children (from 35 to 90%) which perceive Internet-
resourses in quality the most accessible information  grows also.  

Schoolboys actively and sufficiently often use Internet resources for prepa-
ration to the simple themesfrom biology or to the lessons of middle complica-
tion. Yes, 50% students of 8th classes use Internet resources for preparation to 
the simple lessons, 40% – tothe lessons of middle complication and only 10% at 
preparation tothe difficultthemesfrom biology.  

For the students of 9–11х classes results some other. After the graph 9th 
class: simple themes of lessons – 60%, difficult – 15%, middle complication – 
25%; 10th class: simple – 45%, difficult 15%, middle complication – 40%; 11th 



 171 

class: simple – 40%, difficult – 30%, middle complication – 30%. It can testify 
that difficult for students are tasks of analytical character, and simple – descrip-
tive. Thus, tasks of analytical character, which consist in the decision of tasks, 
filling of difficult tables require an independent decision. Possibly, it is difficult 
to get additional information students by a network for problem solving of intri-
cate problems, and also credible is that all is needed information is in textbooks 
from biology. 

The use of information technologies can take a place in number of different 
ways in accordance with the necessities of concrete employment, both in frontal 
and to group work: the use of electronic textbooks, separate types of files (im-
age, video, audio, animations), creation of own lessons (integration of different 
objects in one format is presentations, web pages), multimedia, verifications of 
knowledges of students and students, is by testing.  From data of questioning 
68% students give advantage the paper carriers of data at drafting of module 
tasks. It can be explained both limitation in time at drafting of tests and possibil-
ity of correction of answer in a paper transmitter. 

A place is important among information technologies occupies multimedia. 
Multimedia is an aggregate of computer technologies, a few informative envi-
ronmentsare simultaneously  in which: graphic arts, phototypograph video, pic-
ture, animation, sound-effects, high-quality voice accompaniment.  

Multimedia technologies give the row of advantages: 
1) Students and students perceive material better, the personal interest grows; 
2) Individualization of studies, development of creative capabilities, is carried 

out (bringing in of students and students is to creation of electronic courses, 
lessons, presentations); 

3) A.V. facilities (music, graphic arts, animations) are instrumental in enriching 
and motivation of studies. 
Questioning of students testifies that only 11% give advantage traditional 

lectures. Swingeing majority from them better perceives lecture material with 
the use of educational films (56%) and to the sliding seat projector (33%).  

Clearly, that lessons with the use of multimedia technologies need consider-
able preparation. With the improvement of facilities studies grow requirements 
to skills and knowledges of pedagogical worker of educational establishment: 
using the various programs is sure (graphic, by animations of flesh). 

It is technically possible to organize work with resources the Internet on em-
ployments in two variants. First – students and students can work in the mode of 
on-line, that with direct access in the Internet, if computers provide relatively 
fast access in Network and load of documents does not occupy considerable part 
of employment. Naturally, here a teacher must check up the presence of interest-
ing materials preliminary: servers and sites can be temporally for diverse reasons 
inaccessible. The second variant is more reliable – with the mediated access in 



 172

the Internet. Teacher preliminary at preparation of employment copies necessary 
for employment web pages in a separate folder on a school (to the university) 
server or even on one of accessible in a network computers. 

Certainly, for today not all of schools and higher educational establishments 
have possibilities for providing of students and students free access to the net-
work of Internet. From data of questioning among students every day 29% re-
spondents use only, and subject to the condition presence of access – 45%. Stu-
dents mark that during studies at school only 29% from polled were in a position 
of free access to the Internet, 27% were not in such position quite.  

It follows notices also that for students the network of Internet – not only 
possibility of fast access to various information. 44% students use with the pur-
pose of intercourse a network, that equals the percent of handlings educational 
aims (44%).  

 

Conclusions 

1. Internet resources and information technologies - one of the most popular and 
comfortable facilities for preparation of both teachers and students to the les-
sons of biology.  

2. Beginning from a 9 class of school students actively  the network of Internet 
for preparation to employments at school, and then and in an university. With 
age the particle of polled which the network of Internet with an educational 
purpose grows.  

3. With age the particle of children (from 35 to 90%) which perceive Internet-
resourses in quality the most accessible information  grows proportionally. 

4. Schoolboys actively and sufficiently often use Internet resources for prepara-
tion to the simple themes from biology or to the lessons of middle complication.  

5. At drafting of module tasks 68% students give advantage the paper carriers 
of data. 

6. Swingeing majority of students better perceive lecture material with the use 
of educational films (56%) and to the sliding seat projector (33%). Only 11% 
give advantage traditional lectures.  

7. 29% students every day use a network the Internet, and subject to the condi-
tion presence of access – 45%.  

8. During studies at school only 29% from the polled students were in a position 
of free access to the Internet, 27% were not in such position quite. 
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Abstract 
Research is conducted by the anonymous questioning of 260 students which 

study in the 8–11-th classes of Scientifically natural lyceum № 145 city of Kyiv 
and 50 students of faculties of veterinary medicine and aquatic bioresurses Na-
tional University of Nature and Bioresources of Ukraine. It is discovered, that 
beginning from the 9-th class of school students actively use the network of In-
trenet to prepare for lessons at school, and later in university. With age the 
percetage of children (from 35 to 90%) which perceive Global Network as the 
most accessible information resource grows proportionally. Schoolchildren actively 
and sufficiently often use Internet resources to prepare for the themes of biology 
of simple middle levels. At the time of giving of module tasks, 68% of students 
prefer taking their modules on paper rather than on a computer screen. The ma-
jority of students lecture material better with the use of educational films (56%) 
and slide projectors (33%). 29% of students use a Internet resources everyday, 
and 45% accept the idea. Students note that during studies at school only 29% of 
the polled students had free access to the Internet, and 27% did not have this 
advantage. 

 
Key words: Global Network, Information technologies, multimedia tutorials, 
educational process. 

 
 

Wykorzystanie technologii informacyjnych oraz Internetu w procesach 
edukacyjnych szkoły średniej i wyŜszej 

 
Streszczenie 

Badania były przeprowadzone anonimowo wśród 260 uczniów, którzy uczą 
się w 8–11 klasach Liceum o profilu biologicznym (nr 145 w Kijowie) i wśród 
50 studentów wydziałów weterynarii i gospodarki wodnej Narodowego Uniwer-
sytetu Zasobów Naturalnych Ukrainy. Stwierdzono, Ŝe od 9 klasy uczniowie 
aktywnie uŜywają sieci Internet, by przygotować się do lekcji w szkole i później 
zajęć na uniwersytecie. Z wiekiem procent dzieci (od 35 do 90%), który po-
strzega, Ŝe Internet jest najdostępniejszym zasobem informacji, proporcjonalnie 
rośnie. Uczniowie aktywnie i wystarczająco często uŜywają zasobów Interneto-
wych, aby przygotować się z tematów z biologii na podstawowym i średnim 
poziomie. Jednak 68% uczniów preferuje podawanie zadań modułowych na 
papierze niŜ na ekranie monitora. Większość studentów uwaŜa, Ŝe materiał wy-
kładu jest lepszy z uŜyciem projektorów (56%) i rzutników (33%). 29% studen-
tów uŜywa zasobów Internetowych codziennie, a 45% sporadycznie. Badania 
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w szkole pokazują, Ŝe tylko 29% z ankietowanych uczniów miało swobodny 
dostęp do Internetu i 27% było pozbawionych tej moŜliwości. 

 
Słowa kluczowe: Globalna Sieć Komputerowa, technologie informacyjne (IT), 
edukacja multimedialna, procesy edukacyjne. 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie, Polska 
 

Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji  
informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy informatycznej 
wśród słabszych studentów 
 

Wstęp 

Nie ulega juŜ dzisiaj wątpliwości, Ŝe e-learning jest jedną z wielu form dy-
daktycznych i staje się najbardziej rozwojową formą edukacji w dzisiejszych 
czasach. Z jednej strony rozwój łączy teleinformatycznych, a z drugiej portali 
edukacyjnych w duŜej mierze przyczyniał się i dalej przyczynia do wzrostu edu-
kacji młodego pokolenia. Od lat 90. obserwujemy w Polsce ciągły rozwój tej 
formy edukacji, jaką jest e-learning.  

Rozwój „społeczeństwa informacyjnego” w naszym kraju, który przykła-
dem krajów wysoko rozwiniętych zwrócił uwagę na budowanie społeczeństwa 
„opartego na wiedzy”, w znaczący sposób wpłynął na rozwój zdanych form 
edukacji młodego pokolenia. Tworzone były i są coraz ciekawsze kursy, szkole-
nia, ankiety czy testy on-line. 

„E-learning – nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik kompute-
rowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów 
osobistych, CD-ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, 
a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Do-
skonale uzupełnia równieŜ tradycyjny proces nauczania. E-learning to tylko 
jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy 
znacznie obszerniejszego zasięgu usług niŜ e-learning” [Wikipedia.pl]. 

E-learning zwykle kojarzy się nam z nauczaniem za pomocą Internetu bądź 
nauczaniem na odległość. Jedna z bardziej ogólnych definicji e-learningu mówi, 
Ŝe jest to: „szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy i umiejęt-
ności z wykorzystaniem technologii komputerowych” [Kompendium… 2003: 6]. 
Coraz śmielej wykładowcy wyŜszych uczelni wprowadzają elementy e-learningu 
do wykładanych przedmiotów. Powstają szerokie, w pełni multimedialne kursy, 
które w sposób pełny prezentują wiedzę z danego przedmiotu. Wiedza ta jest 
prezentowana przy pomocy tekstu, prezentacji multimedialnych, wiadomości 
głosowych, krótkich filmów instruktaŜowych czy gier edukacyjnych. Uzupeł-
nieniem powyŜszych form jest udostępnienie czatu czy forum dyskusyjnego. 
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Z uwagi na przygotowanie formy elektronicznej swojego kursu wprowadzo-
no elementy przedmiotu „Informatyka w turystyce” do portalu edukacyjnego  
E-student na naszej uczelni. W związku z tym, Ŝe część zagadnień z tego przed-
miotu musi być realizowana w laboratorium komputerowym, ustalono, Ŝe 1/3 
czasu dla przedmiotu będzie odbywać się w formie zdalnej on-line. Zastosowano 
więc formę Blended learning, czyli tzw. nauczanie komplementarne. „Blended 
learning (nauczanie komplementarne) – określenie odnoszące się do łączenia 
i przeplatania dwóch lub kilku strategii edukacyjnych, najczęściej e-learningu 
i nauczania bezpośredniego (tradycyjnego). Stosowane i zalecane jest zwłaszcza 
w tych sytuacjach, gdy metody e-learningu nie przystają do załoŜonych celów 
edukacyjnych (np. kształtowanie umiejętności manualnych na zajęciach labora-
toryjnych)” [Wikipedia.pl]. Inna definicja: „Blended learning to metoda ułatwia-
jąca naukę poprzez efektywne połączenie róŜnych sposobów przekazu, modeli 
nauczania i stylów uczenia się, które opierają się na przejrzystej komunikacji 
między wszystkimi uczestnikami danego kursu” [Heinze, Procter 2004]. 

W niniejszym artykule zostało przedstawione wprowadzenie elementów  
e-learningu dla przedmiotu „Informatyka w turystyce” na kierunku: Turystyka 
i rekreacja na PWSZ w Krośnie.  

W przeprowadzonym kursie zastosowano 2 rodzaje e-learningu: 
− Szkolenia synchroniczne − wykłady prowadzone w czasie rzeczywistym. 

Studenci komunikowali się z prowadzącym i innymi uczestnikami szkolenia 
o określonej porze. Wykład wirtualny był wcześniej ustalany na zajęciach 
stacjonarnych w PWSZ Krosno. Samo szkolenie trwało od 1 do 2 godzin 
(w zaleŜności od rodzaju wykładu). 

− Szkolenia asynchroniczne − to najczęściej spotykany rodzaj e-learningu. 
Praca studentów w portalu odbywała się w swoim tempie. Studenci studiów 
zaocznych samodzielnie „dozowali” sobie czas podyktowany najczęściej 
pracą zawodową lub innymi obowiązkami. Kontakt z prowadzącym odbywał 
się poprzez forum oraz pocztę e-mail.  
Całość kursu z przedmiotu „Informatyka w turystyce” opierała się na nastę-

pujących formach przekazu wiedzy: 
− Pliki (*.pdf) Tekstowy (*.doc, *.txt). 
− Prezentacja multimedialna (PowerPoint). 
− Prezentacja Flash – np. opis systemu Voyager Travel. 
− Instrukcje (instalacja programów rezerwacyjnych w turystyce). 
− Informacje głosowe (nagrany głos wykładowcy). 
− Link do strony www wykładowcy z materiałami pomocniczymi. 
− Test on-line, ankieta po przeprowadzeniu kursu. 
− Czat On-Line dla słuchaczy kursu. 
− Forum internetowe dla słuchaczy kursu. 
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Narzędzia dydaktyczne zaimplementowane na platformie e-Student pozwa-
lają na tworzenie kursów na wiele róŜnych sposobów. NaleŜy jednak pamiętać, 
Ŝe celem nadrzędnym przy tworzeniu kursu e-learningowego jest przede wszyst-
kim przekazanie wiedzy. Oznacza to, Ŝe aby skutecznie prowadzić edukację 
metodą wirtualną, nie trzeba być ekspertem w zakresie kaŜdego elementu syste-
mu Moodle. Jest to zachęta do wykorzystania moŜliwości platformy e-Student 
w swojej pracy dydaktycznej.  

 

1. ZałoŜenia analizy 

PoniŜej przedstawione zostały schematy uczestnictwa w elementach e-learningu 
podczas testowania grup studenckich. Rys. 1 (tzw. e-learning group) powstał po 
analizie ok. 100 studentów (studia dzienne/zaoczne), którzy w układzie procen-
towym więcej lub mniej czasu poświęcili uczestnictwu w kursie z przedmiotu 
„Informatyka w turystyce”.  

Do tej grupy zostali zakwalifikowani studenci, którzy podczas pierwszego 
semestru nauczania elementów informatyki mieli trudności z opanowaniem ma-
teriału nauczania z przedmiotu „Technologia informacyjna”. 

Analizując poprzednie roczniki na tym samych kierunku kształcenia i ich 
oceny poszczególnych informatycznych systemów rezerwacyjnych naleŜy stwier-
dzić, Ŝe oscylowały one w przedziale 3,5–4,0.  

Po wprowadzeniu w roku akademickim 2008/2009 oraz w roku 2009/2010 
elementów e-learningu z tego przedmiotu przyswojenie wiedzy wyraźnie wzro-
sło. W sposób znaczący przełoŜyło się to równieŜ na oceny na egzaminie koń-
cowym.  

Grupa tzw. „nauczania tradycyjnego” to ta grupa studentów, którzy nie wy-
korzystywali elementów e-learningu jako narzędzi wspomagających proces 
kształcenia na przedmiocie „Informatyka w turystyce”. Ich kształcenie odbywało 
się w sposób tradycyjny. 

Do tej grupy zostali zakwalifikowani ci studenci, którzy przeszli pozytywnie 
pierwszy cykl kształcenia informatycznego z przedmiotu „Technologia informa-
cyjna”. Ta grupa studentów otrzymała z tego pierwszego cyklu kształcenia naj-
lepsze oceny. 

Studenci, którzy znaleźli się w tej grupie nie uczestniczyli ani w forum dys-
kusyjnym, ani w czacie, nie zadawali równieŜ wielu pytań drogą e-mail. Nie 
korzystali takŜe z materiałów elektronicznych, takich jak wykłady (tekst, prezen-
tacja multimedialna). Uczestniczyli jedynie w tradycyjnych wykładach, labora-
toriach w pracowni komputerowej oraz korzystali z konsultacji z prowadzącym 
zajęcia. 
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Rys. 1. E-learning group 
Źródło: badania własne 

 

 

Rys. 2. Grupa „nauczania tradycyjnego” 
Źródło: badania własne 

 

1.1. Analiza 

Analiza tych dwóch wyłonionych grup studenckich pozwala na postawienie 
szeregu wniosków czy potwierdzenie załoŜonych przed kursem e-learningu 
hipotez badawczych. 

Po pierwsze, pełne uczestnictwo w kursie (instalacja systemów informa-
tycznych w turystyce, korzystanie z instrukcji do programów, czytanie wykła-
dów, forum, zadawanie pytań, wymiana doświadczeń na czacie) w wyraźny 
sposób wpłynęło na oceny końcowe zarówno na zaliczeniu, jak i egzaminie koń-
cowym. 

Po drugie, wszelkie braki w wiedzy teoretycznej i praktycznej (wybiórcze 
korzystanie z portalu E-student) w wyraźny sposób przekładają się na wiedzę 
końcową z przedmiotu, a tym samym na przygotowanie zawodowe studenta 
studiów zawodowych na kierunku: Turystyka i rekreacja. 
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1.2. Analiza wykresowa 

 
Wykres 1. Analiza wyników z systemu informatycznego Voyager  

– Grupa 1 – ze wspomaganiem e-learningu/ 
Grupa 2 – bez wspomagania (nauczanie tradycyjne) 

 

 
Wykres 2. Analiza wyników z systemu informatycznego Euroticket  

– Grupa 1 – ze wspomaganiem e-learningu/ 
Grupa 2 – bez wspomagania (nauczanie tradycyjne) 
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Wykres 3. Analiza wyników z systemu informatycznego Hotel  

– Grupa 1 – ze wspomaganiem e-learningu/ 
Grupa 2 – bez wspomagania (nauczanie tradycyjne) 

 
Z powyŜszych wykresów wynika (wykres 1–3), Ŝe grupa, która została wy-

brana do nauczania wspomaganego narzędziami e-learningowymi (grupa 1), osią-
gnęła poziom bardzo zbliŜony do wyników grupy tzw. „mocnej”, czyli tej, która 
nie miała problemów z przyswajaniem zagadnień informatycznych w semestrze 
pierwszym z przedmiotu „Technologia informacyjna”, a która przyswajała zagad-
nienia z drugiego przedmiotu „Informatyka w turystyce” w sposób tradycyjny. 

PoniŜej przedstawiono wykres (zob. wykres 4), który obrazuje dysonans po-
między studentami z przedmiotu „Technologia informacyjna” w semestrze pierw-
szym edukacji informatycznej na PWSZ Krosno na tym samym kierunku i roczni-
ku kształcenia. 
 

 

Wykres 4. Analiza wyników z przedmiotu „Technologia informacyjna” – Grupa 1/Grupa 2 
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2. Prezentacja szkolenia (cele, załoŜenia i wyniki) dla grupy ze wspomaganiem 
narzędziami e-learningowymi 

Do budowy bloków treści dla przedmiotu „Informatyka w turystyce” wyko-
rzystałem wiedzę poparą 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu internetowej 
strony edukacyjnej z ćwiczeniami, wykładami i prezentacjami dla studentów 
kilku kierunków kształcenia na PWSZ Krosno z takich przedmiotów jak: „Infor-
matyka w edukacji”, „Technologia informacyjna”, „Informatyczne systemy 
zarządzania informacją w turystyce” czy „Systemy operacyjne”.  
 

 

Rys. 3. Wygląd ogólny portalu E-Student 
 

Korzystając z doświadczenia obsługi portalu edukacyjnego (www.rob-
raj.pwsz.krosno.pl) przez ostatnie 5 lat, naleŜy stwierdzić, Ŝe prezentacja treści 
kształcenia w formie zwykłej strony internetowej nie moŜe zdać egzaminu 
w nowocześnie tworzonym szkoleniu e-learningowym.  

Nie wystarcza juŜ tylko prezentacja elementów szkolenia w formie tekstu 
z ilustracją czy instrukcja instalacji programu komputerowego (np. Kameleon 
czy Hotel 2009) krok po kroku. NaleŜy jeszcze udostępnić np. krótki instruktaŜ 
głosowy czy wprowadzić elementy krótkiego filmu edukacyjnego na forum dys-
kusyjnym. NaleŜy zadbać o tzw. „opiekę on-line” dla kaŜdego ze słuchaczy, 
którzy uczestniczą w szkoleniu, kursie. NaleŜy zadbać o synergię w całym kur-
się, odpowiadać na pytania z forum, być otwartym na wszelkie formy dyskusji, 
pomysły, inne podejścia słuchaczy do rozwiązania danego postawionego pro-
blemu. NaleŜy stymulować dyskusję, podpowiadać, naprowadzać na określoną 
linię realizacji tematyki. 
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Rys. 4. Budowanie testu kompetencji z przedmiotu „Informatyka w turystyce”  
 

 

Rys. 5. Quiz On-Line w trakcie trwania. Czas zostaje mierzony (lewy róg okna) 
 

3. Problematyka wdroŜenia kursu e-learning 

Podczas projektowania kursu „Informatyka w turystyce” prowadzący napo-
tkał na szereg trudności i problemów, które mogą występować w podobnych 
warunkach do tych, w których przyszło budować taką formę kształcenia na 
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uczelni, jaką jest Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa. Trudności te skupiają 
się wokół następujących problemów: 
− Technicznych, 
− czasu i miejsca, 
− „czysto ludzkich”, 
− mobilności. 

Problemy natury technicznej to wszelakie ograniczenia w dostępie do Inter-
netu studentów, którzy zostali wybrani do tego kursu. Nie kaŜdy miał moŜliwość 
w etapie szkolenia synchronicznego uczestniczyć w danym momencie w forum 
dyskusyjnym. 

Druga grupa problematyki związana z czasem i miejscem to niekiedy brak 
moŜliwości (szczególnie w grupie studentów studiów zaocznych) uczestnictwa 
o określonych porach czy dniach i godzinach w tzw. „synchronicznej” formie  
e-learningu [Bartkowiak 2005]. 

Problemy tzw. „czysto ludzkie” to nic innego jak zaangaŜowanie czy jego 
brak w e-edukacji z prowadzonego przeze mnie przedmiotu.  

 

Podsumowanie i wnioski 

W niniejszym artykule zostało przedstawione wprowadzenie e-learningu do 
kształcenia na przedmiocie „Informatyka w turystyce” na kierunku: Turystyka 
i rekreacja PWSZ Krosno. Wszystkie narzędzia dostępne w kursie zostały dedy-
kowane tzw. słabszej grupie, która po pierwszym semestrze edukacyjnym 
(przedmiot: „Technologia informacyjna”) miała problemy z opanowaniem treści 
kształcenia. 

Po przeprowadzeniu dwóch semestrów nauczania poddano analizie układ re-
lacyjny: system portal „E-Student–student–nauczyciel akademicki” i interak-
cje zachodzące w tym układzie, a takŜe proces oceniania, jego treści i formy. 
Wnioski dotyczące pracy studentów z systemem, pracy nauczyciela oraz ocenia-
nia pozwalają na pozytywne zaklasyfikowanie tego typu narzędzia do wspoma-
gania procesu dydaktycznego.  

Przeprowadzono juŜ wiele badań w celu określenia skuteczności nauczania  
e-learningowego. Nie jest moim celem wyprowadzanie dowodu na taką skutecz-
ność. Jako cel swoich badań przyjąłem weryfikację postępów wiedzy i umiejęt-
ności informatycznych na przykładzie specjalistycznych systemów informatycz-
nych na rynku turystycznym.  

Cel szczegółowy to wpływ uczestnictwa w kursie e-learningowym poprzez 
zamieszczenie wielu form prezentacji wiedzy na podnoszenie jakości kształcenia 
na tym kierunku. Drugi cel szczegółowy to wpływ ilości czasu spędzonego 
w portalu, ilość wymiany uwag na forum, czacie na umiejętności pracy w sys-
temach rezerwacyjnych w turystyce. 
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Na podstawie badań – wyników z testów/ćwiczeń praktycznych pośród stu-
dentów kierunku: Turystyka i rekreacja oraz egzaminu końcowego z przedmiotu 
„Informatyka w turystyce” w postaci pracy w systemach Voyager Travel, Euro-
ticket On-Line stwierdzono wyraźny związek pomiędzy poziomem wiedzy na-
bytej z informatyki (oceny dobre i bardzo dobre) a dalszymi wynikami 
z egzaminu semestralnego z przedmiotu „Informatyka w turystyce”. 

Podczas 4 semestrów (przebadane 2 roczniki studiów) badaniem zostało ob-
jętych ok. 250 studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych 
z dwóch przedmiotów informatycznych. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna z tych przedmiotów była sprawdzana za 
pomocą zestawów testowych, zestawów ćwiczeń praktycznych oraz na podsta-
wie pytań na egzaminie końcowym z danego przedmiotu. KaŜda z grup miała te 
same zestawy zadań i pytań, natomiast róŜnica polegała na sposobie przekazania 
wiedzy. 

Pierwsza grupa otrzymała wiedzę w sposób tradycyjny, który był wspoma-
gany narzędziami e-learningowymi, dostępnymi w opracowanym kursie. Nato-
miast druga grupa opanowanie tejŜe wiedzy oparła na nauczaniu tradycyjnym.  

Grupa 1 uczestniczyła w wykonywaniu zadań testowych, opracowywaniu 
ćwiczeń problemowych z zagadnień informatycznych na podstawie portalu E-stu-
dent PWSZ Krosno, natomiast grupa 2 nie miała dostępu do portalu. Wiedzę 
swoją zdobywała poprzez uczestnictwo w zajęciach (tak jak grupa 1), ale pozo-
stałą wiedzę zdobywała w inny dowolny sposób (konsultacje w pracowni, bi-
blioteka, czytelnia, Internet). 

Po analizie testów i egzaminu praktycznego okazało się, Ŝe umoŜliwienie 
dostępu do portalu poprzez przygotowywanie (tzw. ćwiczeń problemowych) 
pozwoliło studentom grupy A przyswoić wiedzę w sposób zbliŜony do studen-
tów grupy 2. 

NaleŜy tutaj nadmienić, Ŝe czas poświęcony studentom z grupy 2 (konsulta-
cje, dodatkowe spotkania) był o 1/3 dłuŜszy niŜ dla grupy 1. Osoby do 2 grupy 
zostały wybrane po analizie ocen i obserwacji z semestru pierwszego, na którym 
mieli przedmiot: „Technologia informacyjna”. 

Aby potwierdzić taką tezę wykonano ponowne sprawdzenie analizy. Teza 
została potwierdzona. Tak samo grupa 1 okazała się grupą, która poprzez zaan-
gaŜowanie się w wykonywanie testów, krótkich quizów, zadań problemowych 
osiągnęła zbliŜone wyniki nauczania jak grupa 2. 

Podstawowe elementy skuteczności przeprowadzonego kursu on-line na 
przykładzie przedmiotu kształcenia „Informatyka w turystyce” to: 
− znajomość uczestników kursu, ich wiedzy wyjściowej, ich potrzeb konsultacji; 
− tworzenie kursu na postawie jasno sprecyzowanych celów i zaznajomienie 

z nimi studentów kierunku: Turystyka i rekreacja; 
− zwrócenie szczególnej uwagi na opracowanie graficzne kursu; układ graficz-

ny kursu powinien ułatwiać nawigację i naukę; 
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− istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na realne moŜliwości studentów, jeśli cho-
dzi o znajomość obsługi komputera, a w przypadku zamieszczania plików 
audio, video lub linków do stron internetowych równieŜ na ograniczenia 
sprzętowe; 

− elastyczność portalu wiedzy – dostosowane do indywidualnych potrzeb stu-
dentów, ich zainteresowań oraz priorytetów, które nie mogą jednak stać się 
celem samym w sobie; wiedza musi być udoskonalana w czasie rzeczywi-
stym i dostosowana do potrzeb edukacyjnych; 

− dostępność serwisu technicznego poprzez zapewnienie stałego wsparcia 
technicznego dla studentów kierunku: Turystyka i rekreacja; 

− zamieszczenie linków do stron branŜowych z dziedzin informatycznych sys-
temów zarządzania informacją w turystyce oraz listy zasobów umoŜliwiają-
cych poszerzanie podstawowego zakresu wiadomości; 

− stałe aktualizowanie informacji na portalu E-student PWSZ Krosno. 
W referacie zaprezentowano analizę wprowadzonej platformy e-learningo-

wej E-Student, która ma na celu dokonanie pomiaru efektywności procesów 
dydaktycznych na kierunku kształcenia: „Turystyka i rekreacja” PWSZ Krosno. 

Przyczynami stworzenia takiej analizy są rosnące oczekiwania pracodaw-
ców wobec absolwentów naszej uczelni oraz nieuchronne wkraczanie technolo-
gii informatycznych we wszystkie sfery działalności człowieka, w tym do biur 
podróŜy, punktów informacji turystycznej i innych.  

Jednocześnie system e-learningowy, który jest oparty na spójnym układzie 
treści kształcenia na wybranym przez autora kierunku kształcenia, umoŜliwiałby 
automatyczny pomiar efektywności procesów dydaktycznych, o zakresie i szyb-
kości działania niespotykanych w tradycyjnych formach nauczania. 

Z badań prowadzonych przez róŜne placówki naukowo-dydaktyczne oraz 
organizacje wynika, Ŝe e-learning jest równie efektywny jak nauczanie tradycyj-
ne. W e-learningu nauczyciel jest „wirtualny”, tzn. nie ma bezpośredniego kon-
taktu ze studentem, nie jest teŜ konieczna realizacja zajęć w określonych porach 
dnia, student moŜe przyswajać wiedzę w dowolnym momencie. Osoby uczące 
się mogą zatem dopasować czas kursu do własnego tempa nauki, choć zmuszone 
są przez to do większego wysiłku i dłuŜszej pracy.  

W wielu przypadkach w nauczaniu tradycyjnym studenci (szczególnie stu-
diów zaocznych) pragnęli skorzystać z dodatkowych konsultacji na uczelni, ale 
brak czasu podyktowany swoimi obowiązkami uniemoŜliwiał uczestnictwo. 
Poprzez wprowadzenie forum oraz czatu z przedmiotu znacznie zwiększyła się 
liczba pytań, uwag, wymiany doświadczeń z prowadzącym przedmiot. 

W tradycyjnym nauczaniu natomiast efektywność uczenia się w tempie na-
rzuconym przez prowadzącego w miarę upływu czasu spada, czego dowodem 
są moje obserwacje poczynione podczas zajęć np. na kierunku: „Turystyka 
i rekreacja”. 
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Odmiany zdalnego nauczania wyposaŜone w róŜnym stopniu w środki tech-
niczne pozwalają na unowocześnienie przekazywanych treści, a takŜe stwarzają 
nowe moŜliwości modernizacji układów doboru treści zajęć dydaktycznych. 

E-learning lub inaczej nauczanie za pomocą medium komputerowego jest 
wyzwaniem, przed którym stanęło nie tylko szkolnictwo wyŜsze w Polsce 
(w tym Państwowe WyŜsze Szkoły Zawodowe), ale takŜe cała polska gospodar-
ka, dla której zmiana profilu zawodowego będzie kształtowała dalszy jej rozwój 
w nowoczesnej Europie. 

Dlatego wydaje się, iŜ tradycyjna metoda nauczania za pomocą kredy i ta-
blicy w najbliŜszej przyszłości okaŜe się niewystarczająca, a do przesyłania tre-
ści dydaktycznych coraz częściej wykorzystywana będzie sieć elektroniczna. 
Prowadzący zajęcia staną przed problemem pomiaru efektywności procesów 
dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu. 
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Streszczenie 

Artykuł opisuje doświadczenia oraz wnioski wyniesione z prowadzenia kur-
sów w zakresie przedmiotów informatycznych realizowanych w Instytucie Poli-
technicznym Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie z pomocą 
systemu portalowego na bazie platformy Moodle. 

Prezentowany artykuł opisuje analizę kursu, który powstał w celu przedstawienia 
moŜliwości systemu wirtualnej edukacji Moodle1, na którym jest budowana plat-
forma E-student naleŜąca do Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 

Przedstawiono wykorzystanie systemu e-learningu dla przedmiotu „Infor-
matyka w turystyce” na kierunku: Turystyka i rekreacja w PWSZ Krosno.  

Na podstawie badań – wyników z testów/ćwiczeń praktycznych pośród stu-
dentów kierunku: Turystyka i rekreacja oraz egzaminu końcowego z przedmiotu 
„Informatyka w turystyce” w postaci pracy w systemach Voyager Travel, Hotel, 
Euroticket On-Line stwierdzono wyraźny związek pomiędzy zastosowaniem na-
rzędzi wspomagających proces edukacji dostępnych w platformie e-learningowej 
w portalu E-student PWSZ Krosno. 

 
Słowa kluczowe: nauczanie na odległość, Moodle, nauczanie komplementarne. 
 

Tools of e-learning supporting the process of it education in relation to the 
progress of it knowledge among weaker students 

 
Abstract 

The article describes the observations and conclusions drawn from the com-
puter science courses run with a portal system based on Moodle platform in State 
Higher Vocational School  Institute of Technology. 

The article includes the analysis of the course, whose aim was to present the 
potentialities of the system of virtual education Moodle, which is the basis for 
constructing E-student platform owned by State Higher Vocational School in 
Krosno. 

                                                      
1 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest pakietem przezna-

czonym do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet, oraz stron internetowych. Platforma 
moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Moodle jest 
rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie „open source”, zgodnie z licencją GNU GPL. 
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The article presents the use of e-learning in the course „Computer science in 
tourism” at the department of Tourism and recreation in Krosno State Higher 
Vocational School. 

The analysis of tests/practical tasks results conducted among the students of 
Tourism and recreation department and final exam in „Computer science in tour-
ism”, which involved working with Voyager Travel, Hotel, Euroticket On-Line, 
has clearly shown a strong correlation between the acquired computer science 
knowledge (good and very good grades) and results in end-of-semester exam in 
„Computer science in tourism” course run through e-learning. 

 
Key words: e-learning, Moodle, blended learning. 
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Poszerzona przestrzeń społeczna Internetu w działalności  
edukacyjnej gimnazjalistów 

 
Przestrzeń społeczna jest postrzegana najczęściej jako przestrzeń istniejąca 

w ramach innego niŜ fizyczny porządku ontologicznego, a jej rozmiarów nie da 
się określić. Zazwyczaj powstaje dzięki działaniom jednostki lub grup zaspoka-
jających potrzeby i realizujących aspiracje (tak własne, jak i obce). W witrynie 
Wikipedii znajduje się wyjaśnienie, Ŝe przestrzeń jest społeczna, gdy: 
− wytwarzana jest w procesach zbiorowości ludzkich; 
− moŜna ją scharakteryzować poprzez odwołanie się do określonych działań 

indywidualnych i zbiorowych; 
− posiada dla jej uczestników określone znaczenie, wartość; 
− moŜe być czyjąś własnością; 
− posiada odniesienie do cech ludzi, którzy ją tworzą (wypełniają), do cech 

kultury, którą tworzą; 
− moŜna w niej określać odległości i dystanse mierzone inaczej niŜ w przypad-

ku przestrzeni fizycznych [Wikipedia 2010]. 
Pojęcie przestrzeni wykorzystywane jest przez specjalistów z wielu dyscy-

plin naukowych, którzy zazwyczaj określają ją przez podanie definicji lub doko-
nując jej podziałów. Dla matematyków jest ona abstrakcyjną ideą, dla fizyków – 
własnością materii, dla geografów i przyrodników – środowiskiem naturalnym, 
wykształconym w toku ewolucji, zaś dla socjologów i kulturoznawców – two-
rem ludzkim, antropogenicznym, wytworzonym przez jednostki, grupy i zbio-
rowości ludzkie [Jałowiecki 1988]. B. Jałowiecki i M. Szczepański definiują 
przestrzeń społeczną jako „pewien wymiar rzeczywistości społecznej” [Jało-
wiecki 2006: 316]. W ujęciu prezentowanym przez M. McLuhana przestrzeń 
staje się społeczna wtedy, gdy ludzie przywiązują do niej określone wartości, 
a w toku ich wytwarzania wchodzą w określone stosunki władzy, własności 
i wymiany [McLuhan 2004: 317]. Przestrzeń społeczną „otwierają” wzajemne 
relacje międzyludzkie. W ujęciu socjologicznym A. Wallis pisze, iŜ „przestrzeń 
społeczną danej zbiorowości stanowi uŜytkowany i kształtowany przez nią ob-
szar, z którym wiąŜe ona system wiedzy, wyobraŜeń, wartości i reguł zachowa-
nia, dzięki którym identyfikuje się najpełniej z tym obszarem” [Wallis 1990: 
13]. Odwołując się do koncepcji przestrzeni H. Lefebvre’a wypada wymienić 
następujące sposoby rozumienia przestrzeni:  
− przestrzeń jako czysta forma, pozbawiona jakichkolwiek interpretacji i ideologii; 
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− przestrzeń jako wytwór społeczny; przestrzeń jest miejscem ludzi oraz pro-
dukowanych przez nich przedmiotów i rzeczy, jest obiektywizacją tego, co 
społeczne, a w konsekwencji tego, co duchowe; 

− przestrzeń jako narzędzie, środowisko, zapośredniczenie; 
− przestrzeń jako przedmiot lub suma przedmiotów, rzecz lub zbiór rzeczy, 

towar lub zespół towarów [McLuhan 2004: 314–315]. 
Lefebvre’owskie rozumienie przestrzeni jako narzędzia, środowiska lub za-

pośredniczenia odzwierciedla większość aspektów poszerzonej przestrzeni spo-
łecznej Internetu. Dzięki Internetowi pojmowanemu jako narzędzie zaistnieć 
mogą kontakty społeczne (więzi, relacje) oderwane od kontekstu przestrzeni 
fizycznej, moŜliwa jest zapośredniczona wymiana informacji. Trzeba mieć 
świadomość tego, iŜ przestrzeń społeczna Internetu zmienia tradycyjne pojmo-
wanie przestrzeni i zmienia charakter relacji międzyludzkich. Społeczna prze-
strzeń Internetu stanowi poszerzenie fizycznej przestrzeni, w jakiej funkcjonuje 
społeczeństwo na co dzień. Przyjmując terminologię McLuhana, przestrzeń wir-
tualna Internetu stanowi poszerzenie przestrzeni społecznej, w której przebiegają 
kontakty międzyludzkie. Internet w odróŜnieniu od innych mediów współtworzy 
nowe wymiary rzeczywistości, redefiniując nasz sposób myślenia o przestrzeni 
i tym, co prawdziwe i realne. Umacnia się społeczne przekonanie, Ŝe to medium 
jak Ŝadne inne kompresuje czas i przestrzeń. Internet na róŜne sposoby udowad-
nia swoim uŜytkownikom, Ŝe jest poszerzeniem przestrzeni społecznej.  

Cyberprzestrzeń stała się najwaŜniejszym medium dla młodego pokolenia. 
Internet jest dla młodzieŜy głównym źródłem wiadomości, skarbnicą wiedzy, 
portalem komunikacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim miejscem rozrywki. 
Z badań firmy CBOS [Raport CBOS 2008] wynika, Ŝe juŜ w drugiej połowie 
2008 r. z Internetu korzystało 89% młodzieŜy w wieku 15–17 lat. W tym czasie 
z Internetu korzystało 47% Polaków powyŜej 15. roku Ŝycia. Szczególnego zna-
czenia nabiera procentowa zmiana miejsca korzystania z Internetu w stosunku 
do podobnych badań CBOS z 2004 r. OtóŜ w roku 2008 82% młodzieŜy korzy-
stało z Internetu w domu, co daje 32% wzrostu do badania z 2004 r., przy 78% 
młodzieŜy korzystającej z Internetu w szkole, z zaledwie 2% wzrostem w czte-
roletnim dystansie czasowym. NajwyŜsza częstotliwość uŜytkowania Internetu 
(codziennie i kilka razy w tygodniu) odnotowała równieŜ wysoki 30% wzrost 
w obu badaniach (59% w 2004 r. i 89% w 2008 r.). Zmiana intensywności ko-
rzystania z Internetu młodzieŜy w wieku 15–17 lat jest zbieŜna ze wzrostem 
znaczenia domu rodzinnego jako miejsca dostępu. W rankingach CBOS [Raport 
CBOS 2008] i PBI/Gemius [Raport Gemius S.A. 2009] dla młodzieŜy najbar-
dziej interesującym zajęciem w Internecie pozostaje wyszukiwanie informacji 
(przydatnej takŜe w kształceniu). Na znaczeniu zyskały usługi komunikacyjne 
w Internecie (np. Gadu-Gadu, Tlen), z których korzystało w 2008 r. około 77% 
młodzieŜy w wieku 15–17 lat. Trzecie miejsce zajęły serwisy społecznościowe – 
Web 2.0 (np. Nasza-klasa, Myspace), gdyŜ korzystało z nich 68% młodzieŜy. 
Mobilny dostęp do Internetu nie cieszył się duŜą popularnością wśród młodzie-



 191 

Ŝy, gdyŜ uŜywany był zaledwie przez 10% młodych internautów. Od wzmian-
kowanych badań społecznych tendencje młodego pokolenia Polaków (gimnazja-
listów) zmierzają w kierunku zacieśniania więzi i zwielokrotniania kontaktów 
w poszerzonej przestrzeni Internetu. Tego typu zmiany powinny wpłynąć na 
pogłębienie rozdźwięku międzypokoleniowego i skrócenie czasu zmiany poko-
leniowej (wystąpienia nowej generacji).  

Ujmując problematykę młodzieŜy w przestrzeni społecznej Internetu z tej 
przybliŜonej powyŜej perspektywy wybrano obszar Zagłębia Dąbrowskiego do 
badań diagnostycznych antycypowanych procesów zmian. Główny problem 
badawczy dotyczył znaczenia Internetu w Ŝyciu młodzieŜy, a populację stanowi-
li uczniowie gimnazjum. Anonimowe badanie ankietowe zostało skierowane do 
500 uczniów szkół gimnazjalnych. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna 
grupa 220 uczniów z Sosnowca, 160 uczniów z Dąbrowy Górniczej oraz 120 
uczniów z Będzina. Proporcje liczbowe respondentów w poszczególnych mia-
stach były podyktowane udziałem liczby ludności tychŜe miast w regionie Za-
głębia Dąbrowskiego. W badaniach wzięło udział 295 chłopców, co stanowi 
59% wszystkich badanych. Wiek respondentów, uczniów klas trzecich gimna-
zjum, to przewaŜnie 16 lat i zostali oni dobrani celowo, ze względu na stojącą 
przed nimi decyzją o kierunku kształcenia (karierze, przyszłości zawodowej). 
Kwestionariusz ankiety zawierał 10 pytań, które w większości dawały moŜli-
wość wyraŜenia respondentom własnych opinii i ocen. Uszczegóławiając pro-
blematykę badania, zostały sformułowane następujące pytania: 
1) Jak często uczniowie korzystają z Internetu? 
2) Z jakiego portalu internetowego uczniowie korzystają najczęściej? 
3) Czy szkoła powinna umoŜliwi ć korzystanie z Internetu wszystkim uczniom? 
4) Czy Internet w Ŝyciu współczesnego człowieka jest nadzwyczaj waŜny? 
5) Ile czasu we własnym odczuciu uczniowie spędzają w Internecie?  
6) W jakim celu uczniowie korzystają z Internetu? 
7) Z jakich informacji korzystają uczniowie podczas surfowania po Internecie? 
8) Z jakich komunikatorów internetowych najczęściej korzystają uczniowie? 
9) Jakich programów uŜywają uczniowie do pobierania plików z Internetu? 
10) Jakie pliki uczniowie pobierają najczęściej z Internetu? 

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum najczęściej (codziennie) korzystają 
z Internetu w domu (80%), a łącząc to z odpowiedziami – kilka razy w tygodniu 
(9%), to dom jest miejscem uŜytkowania Internetu dla 89% respondentów. Szkoła 
natomiast dla 63% respondentów jest miejscem korzystania z Internetu kilka razy 
w tygodniu (codziennie nie występuje – w weekendy jest nieczynna). Inne miejsca 
dostępu są uŜywane okazjonalnie lub wcale. Wśród portali internetowych respon-
denci nie wyróŜniają szczególnie Ŝadnego z nich, a odchylenie mieści się w grani-
cy 2% błędu. Według 89% ankietowanych, szkoła powinna pozwalać uczniom na 
korzystanie z Internetu (zdecydowanie tak – 68% i raczej tak – 21%). Blisko po-
łowa młodzieŜy gimnazjalnej (49%) uwaŜa, Ŝe Internet w Ŝyciu współczesnego 
człowieka jest bardzo waŜny (31%) lub raczej waŜny (18%). Wśród respondentów 
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12% nie posiada wyrobionego zdania na ten temat. Co czwarty ankietowany 
(25%) deklaruje, Ŝe nie moŜe się obejść bez Internetu. Opinie dotyczące zbyt 
rzadkiego lub zbyt częstego uŜytkowania Internetu dotyczą podobnych liczb re-
spondentów – po 18%. Tylko 12% uczniów uwaŜa, Ŝe wykorzystuje Internet 
w czasie dla nich wystarczającym, pozostali nie posiadają wyrobionej opinii w tej 
kwestii. Do najpopularniejszych usług on-line respondenci zaliczają: 
− usługi komunikacyjne (komunikatory i chatroom’y) uŜywane są codziennie 

przez 41% respondentów, a przez 26% kilka razy w tygodniu – razem 67%; 
− poczta elektroniczna uŜywana jest raz (29%) lub kilka razy (33%) w tygo-

dniu przez 62% respondentów; 
− pobieranie plików z Internetu przez 60% respondentów jest wykonywane 

codziennie (40%) lub kilka razy w tygodniu (20%). 
Gimnazjaliści najczęściej poszukują informacji dotyczącej rozrywki 

(86%), w tym codziennie robi to 71% respondentów, 15% kilka razy w tygo-
dniu. Następnie ankietowanych uczniów interesują wiadomości (75%), w tym 
44% poszukuje ich codziennie, a 31% kilka razy w tygodniu. Internet do ucze-
nia się często wykorzystuje 66% internautów, w tym 36% robi to codziennie, 
a 30% kilka razy w tygodniu. Środowisko ankietowanych gimnazjalistów jest 
zdominowane przez komunikator Gadu-Gadu, gdyŜ uŜywa go aŜ 92% respon-
dentów. Gimnazjaliści z regionu Zagłębia Dąbrowskiego lubią uŜywać pro-
gramu eMule do pobierania plików z Internetu, 65% uŜywa go codziennie, 
a 25% kilka razy w tygodniu. Mniejszym zainteresowaniem cieszy się opro-
gramowanie do pobierania Torrent’ów, gdyŜ 55% respondentów uŜywa go 
codziennie, a tylko 15% kilka razy w tygodniu. Najczęściej i najchętniej przez 
ankietowanych uczniów pobierane są utwory muzyczne w formacie MP3. Ta-
kich pobrań często dokonuje 57% uczniów, z czego 27% robi to codziennie, 
a 30% kilka razy w tygodniu. Około 50% respondentów pobiera chętnie gry 
komputerowe z Internetu, lecz dokonują tego raz w tygodniu (24%) lub raz 
w miesiącu (26%). Filmy i inne pliki cieszą się popularnością poniŜej połowy 
respondentów i tylko okazjonalnie.  

MłodzieŜ zarówno z regionu Zagłębia Dąbrowskiego, jak i z ogólnopolskiej 
grupy respondentów CBOS ma podobne upodobania co do wyboru miejsca do 
korzystania z zasobów Internetu. NiezaleŜnie od miejsca zamieszkania młodzieŜ 
najchętniej korzysta z Internetu w domu, a następnie w szkole. Zamiana miejsc 
między szkołą i domem rodzinnym nastąpiła na przełomie lat 2004–2008. Pozo-
stałe miejsca dostępu do Internetu, o które pytano w sondaŜach, nie cieszą się 
szczególnym zainteresowaniem ze strony młodych internautów. Młodzi respon-
denci w tej kwestii stanowią spójną grupę z trendem w kierunku niekorzystania 
z alternatywnych miejsc dostępu. 

NajwaŜniejszymi usługami on-line dla młodzieŜy gimnazjalnej są usługi ko-
munikacyjne i Web 2.0 (serwisy społecznościowe). W tym zakresie są realizowa-
ne potrzeby młodzieŜy w zakresie rozrywki i towarzyskich kontaktów rówieśni-
czych. Najczęściej młodzi internauci korzystają stacjonarnie z komunikatorów: 
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Gadu-Gadu i Tlen, a mobilne usługi komunikacyjne są udziałem co dziesiątego 
respondenta. Drugim waŜnym wnioskiem jest to, Ŝe Internet dla młodych respon-
dentów z opisanych badań diagnostycznych (własnych, CBOS i PBI/Gemius) 
jest pierwszoplanowym źródłem wiadomości. Serwisy informacyjne zajmują 
drugie miejsce jako cel uŜytkowania Internetu, a z badań CBOS wynika, Ŝe In-
ternet jest waŜniejszy dla nastolatków niŜ radio i telewizja. Wśród opinii re-
spondentów nt. serwisów informacyjnych i wyszukiwawczych nie moŜna odna-
leźć Ŝadnych szczególnych preferencji. Na trzecim miejscu uplasowały się edu-
kacyjne zasoby Internetu, które są istotnym celem uŜytkowania Internetu dla 2/3 
młodych respondentów uczestniczących w badaniach regionalnych. We wszyst-
kich badaniach najsilniej przebijają się zastosowania Internetu w sferze szeroko 
rozumianej rozrywki, co dla sfery sieciowej edukacji (e-edukacji) powinno się 
wiązać z implikacjami ludyczności w jej serwisy i platformy.  

Wśród młodych respondentów wspomnianych badań diagnostycznych co 
czwarty przyznaje, Ŝe nie wyobraŜa sobie Ŝycia bez Internetu, a co piąty jest 
zdania, Ŝe spędza w Internecie zbyt duŜo lub za mało czasu. Blisko połowa re-
spondentów jest przekonana o istotnym znaczeniu Internetu w Ŝyciu współcze-
snego człowieka. Co dziesiąty badany gimnazjalista nie odczuwa potrzeby po-
siadania dostępu do Internetu w szkole. Wszyscy badani gimnazjaliści, którzy 
aktywnie komunikują się ze sobą via Internet, są miłośnikami pobierania plików 
z sieci, zwłaszcza za pomocą usług P2P: eMula i Torrent. Najczęściej pobierane 
są utwory muzyczne w formacie MP3 i gry komputerowe (skompresowane 
i scrack’owane), gdyŜ do tej grupy usług uczniowie gimnazjum nie zaliczają 
plików pobieranych w ramach własnych działań edukacyjnych w Internecie 
(dokumentów PDF, DOC, prezentacji multimedialnych).  

Społeczna przestrzeń Internetu dla pokolenia gimnazjalistów jest od kilku ostat-
nich lat codziennym, niemalŜe naturalnym środowiskiem komunikacji międzyludz-
kiej. W tej przestrzeni najczęściej realizowane, zaspokajane są  potrzeby posiadania 
i utrzymywania więzi z innymi ludźmi. Najłatwiej jest realizować te więzi na grun-
cie szeroko pojmowanej rozrywki, lecz bogata jest teŜ komunikacja dotycząca śro-
dowiska szkolnego młodego pokolenia. Po analizie wyników badań własnych w re-
gionie Zagłębia Dąbrowskiego, raportów CBOS i PBI/Gemius moŜna wnioskować, 
iŜ wzrost znaczenia Internetu dla poszerzania przestrzeni społecznej przyszłych 
generacji młodzieŜy jest zjawiskiem nieodwracalnym. Przestrzeń społeczna Interne-
tu powinna i moŜe być dostępna dla wszystkich, zwłaszcza w multimedialnym wy-
miarze, wraz z upowszechnieniem się standardów Web 3.0.  
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Streszczenie 

Internet, zwłaszcza w wersji Web 2.0, w szczególny sposób poszerzył prze-
strzeń społeczną. Dla badacza zmian społecznych interesujące jest dorastanie 
społeczeństwa do nowych przestrzeni społecznych, bardziej niŜ asymilacja juŜ 
ukształtowanej społecznie, dojrzałej części społeczeństwa. W tym zakresie do-
konano analizy raportów z badań głównych instytucji sondaŜowych w Polsce 
i przeprowadzono badania własne w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, którego 
populacja wynosi ok. 500 tys. mieszkańców. W badaniach własnych zwrócono 
szczególną uwagę na edukacyjne znaczenie Internetu dla pokolenia nastolatków. 
Wyniki badań własnych są zbieŜne w znakomitej większości z tymi publikowa-
nymi w raportach CBOS i OBOP, ale charakteryzują się większą dokładnością 
w kwestii edukacyjnych zastosowań Internetu.  

 
Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, Internet, edukacja gimnazjalna. 

 

An extended social space of the Internet in educational activities of middle 
school students 

Abstract  
The Internet, particularly Web 2.0 version, extended a social space in a spe-

cial manner. From a perspective of a researcher, what is interesting is growing-
up of a society to new social spaces rather than assimilation of socially well-
formed and mature part of this society. In this scope, the analysis of public opin-
ion research reports of leading opinion poll institutions in Poland was conducted, 
together with one’s own research studies carried out in Zagłębie Dąbrowskie 
Area with the population of about 500,000 inhabitants. In latter studies special 
attention was focused on educational significance of the Internet for a generation 
of teenagers. The findings of one’s own research studies are considerably con-
vergent with those ones published in reports of CBOS and OBOP opinion poll 
institutes, however, they are characterized by greater precision in terms of edu-
cational applications of the Internet. 

 
Key words: social space, Internet, grammar school education. 
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Internet a kształcenie na odległość w opiniach uŜytkowników 
 
Distance learning, czyli kształcenie na odległość to forma procesu uczenia 

się umoŜliwiająca kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych mediów. Jest to forma, w której nie są 
wymagane bezpośrednie, osobiste kontakty nauczyciela ze studentami. W języku 
angielskim funkcjonuje wiele pojęć określających edukację na odległość: di-
stance leaming, distance teaching, distance education, teleteaching, teaching by 
network, telematic education. Pojęcia distance learning i distance teaching okre-
ślają uczenie się i nauczanie na odległość, które nigdy w polskiej literaturze 
pedagogicznej nie są równowaŜne, jak to ma miejsce w opracowaniach angloję-
zycznych [Clarke 2007]. Oba terminy są komplementarne i dlatego ujmuje się je 
jako łączny proces nauczania-uczenia się i nadaje nazwę distance education, 
czyli zdalna edukacja. W literaturze przedmiotu moŜna takŜe spotkać określenie 
teleteaching, którym nazywa się nauczanie na odległość z wykorzystaniem 
środków telekomunikacyjnych, teaching by network, czyli nauczanie za pomocą 
sieci komputerowych oraz telematic education (edukacja telematyczna), która 
obejmuje problematykę realizacji procesu dydaktycznego przy uŜyciu nowocze-
snych środków telekomunikacyjnych (sieci telekomunikacyjnych i informatyki) 
w warunkach oddalenia od siebie uczniów i nauczycieli. Zdalna edukacja po-
zwala realizować proces nauczania-uczenia się, gdy uczniowie i nauczyciele 
korzystający z takich rozwiązań są oddaleni od siebie, a zastosowane techniki 
komputerowe i telekomunikacyjne, zwłaszcza Internetu pozwalają na realizację 
takiego procesu. Do charakterystycznych cech kształcenia na odległość zalicza 
się [Bednarek 2006, z własnymi zm.]: 
− realizowanie tych samych celów co w przypadku stacjonarnego systemu edu-

kacji, ale bez narzucania formalnych barier uczestnictwa; 
− komplementarną realizację programów nauczania akceptowanych przez szko-

łę i samego zainteresowanego; 
− zastosowanie róŜnych mediów informacyjnych i róŜnorodnych metod prze-

kazu (komunikacji); 
− duŜe moŜliwości wyboru trybu kształcenia, bez określania miejsca i czasu; 
− elastyczny dobór wykładowców i materiałów szkoleniowych; 
− dostosowanie do moŜliwości i potrzeb studenta; 
− brak rozbudowanej infrastruktury materiałowo-organizacyjnej.  
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W środowisku badaczy i twórców procesów e-edukacji nadal trwają polemi-
ki oraz próby ustalania jednoznacznej definicji nauczania na odległość. Choć 
samo zjawisko jest datowane stosunkowo dawno, to od ostatnich 10 lat nabiera 
zupełnie nowych cech jakościowych, które powoduje upowszechnianie się wy-
tworów technologii informacyjnej. Desmond Keeng usiłował stworzyć definicję 
zjawiska distance learning poprzez podanie cech charakterystycznych oraz wa-
runków koniecznych do jego wystąpienia. W tym znaczeniu edukację zdalną 
(obecnie e-edukację) określają następujące wyznaczniki:  
− nauczyciel i uczniowie są od siebie odseparowani; 
− stosowane są media; 
− zapewniona jest dwustronna komunikacja (pośrednia); 
− nad całością czuwa system edukacyjny (obecnie zwany platformą); 
− zapewnione jest odpowiednie zaplecze technologiczne i zespoły ludzkie 

[Koczy 2007, z własnymi zm.]. 
W próbach określenia, czym jest e-edukacja, trzeba wziąć pod uwagę cztery 

formy edukacji, w jakich mogą następować procesy uczenia się, tj.: edukację 
formalną, nieformalną, nieoficjalną i akcydentalną. W procesach szeroko pojętej 
edukacji pierwszoplanowe miejsce zajmuje informacja, która w społeczeństwie 
informacyjnym funkcjonuje w elektronicznej (cyfrowej) postaci, a jej głównym 
źródłem jest sieć globalna Internet. Posiada on nie tylko wielu odbiorców, ale 
i nadawców informacji, przez co w róŜnych formach (czasu i przestrzeni) sta-
nowi techniczne medium komunikacji. Z powodu moŜliwości, jakie stwarza 
Internet musiało dojść do przełamania barier tradycyjnego modelu kształcenia 
i zmiany roli nauczyciela. W konsekwencji procesy uczenia się, zakładające 
aktywność podmiotu, nie są juŜ ściśle związane z edukacją formalną, pomimo iŜ 
nadal pełni ona rolę organizującą i ukierunkowującą działania edukacyjne pod-
miotu. Elektroniczna (cyfrowa) postać informacji jest wyznacznikiem procesów 
kształcenia przebiegających w ramach e-edukacji. Związana z tym jest podsta-
wowa dla członka społeczeństwa informacyjnego umiejętność posługiwania się 
narzędziami technologii informacyjnej, w takim samym stopniu co umiejętność 
czytania i pisania [Janczyk 2008]. 

Oczywiste wydaje się to, Ŝe zarówno student, jak i nauczyciel decydujący 
się na rozwiązania e-edukacyjne musi brać pod uwagę ich moŜliwości i ograni-
czenia, a takŜe wady i zalety tego typu form kształcenia. E-edukacja stwarza 
moŜliwość nauki w dowolnie wybranym miejscu. W kształceniu tradycyjnym 
tempo nauki często narzucają nauczyciele lub wymuszają inni uczniowie.  
E-edukacja umoŜliwia naukę w tempie odpowiednim dla podmiotu uczącego się. 
Student moŜe pracować w nocy albo rozłoŜyć naukę na kilka etapów w ciągu 
dnia. We wszystkich tradycyjnych formach nauczania występuje plan zajęć lek-
cyjnych i ćwiczeń, do którego studenci muszą się dostosować. Pod tym wzglę-
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dem zdalne nauczanie daje uczniom znaczną swobodę, lecz wymaga dobrej orga-
nizacji i samodyscypliny. Według wielu badaczy zjawiska, jakim jest e-eduka-
cja, do jej moŜliwości i zalet naleŜy zaliczyć:  
− brak ograniczeń terytorialnych oraz duŜa elastyczność form szkoleniowych; 
− redukcja kosztów realizacji szkoleń (eliminuje koszty podróŜy do centrów 

szkoleniowych oraz koszty nieobecności pracownika w miejscu pracy, redu-
kuje koszty globalnej produkcji i dystrybucji materiałów dydaktycznych); 

− centralizacja procesu nauczania (umieszczono to jako zaletę); 
− standaryzacja wiedzy (o ile nie popada w schematyzm procesów myślowych); 
− ułatwiony (wbrew pozorom) kontakt z mentorem, ekspertem merytorycznym 

lub trenerem; 
− powtarzalna jakość szkoleń (trudno uznać taką zaletę, gdy w szkoleniach 

biorą udział przewaŜnie nowi uczniowie); 
− wygoda realizacji szkoleń; 
− kontekstowość, wielowątkowość i indywidualizacja szkoleń; 
− interaktywna i angaŜująca forma szkolenia; 
− moŜliwość lepszego wykorzystania zasobów wiedzy organizacji; 
− moŜliwość lepszego poznania i zrozumienia kapitału ludzkiego organizacji; 
− moŜliwość dobrego uzupełnienia innych metod szkoleniowych; 
− moŜliwość przesyłania grafiki, filmów video, dźwięku, zintegrowanych 

fragmentów tekstu oraz róŜnego rodzaju obrazów ruchomych lub teŜ nieru-
chomych z miejsc w dowolnym rejonie świata; 

− prowadzenie dialogu właściwie z kaŜdym uŜytkownikiem sieci w celu wy-
miany poglądów i informacji; 

− zdobywanie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, które mogą uczyć 
się i studiować w domu, nie tracąc dostępu do tych samych źródeł wiedzy, co 
ich sprawne koleŜanki i koledzy [Bednarek 2006; Stecyk 2008; Siemieniecki 
2007; Hyla 2005]. 
NaleŜy zdawać sobie sprawę, Ŝe e-edukacja posiada oprócz zalet wiele 

ograniczeń i wad, które nie występują w kształceniu tradycyjnym. Według bada-
czy tej problematyki do najistotniejszych ograniczeń i wad e-edukacji naleŜy 
zaliczyć:  
− ograniczenia grup komunikacji międzyludzkiej; 
− silne uzaleŜnienie od technologii (jakość sprzętu i łączy, jakość i rodzaj opro-

gramowania, w tym systemowego) i od znajomości technologii (zarówno ze 
strony wykładowcy, jak i ze strony studenta); 

− czasochłonność analizy i przygotowania multimedialnych materiałów dydak-
tycznych; 

− złoŜoność organizacji procesu kształcenia, w tym m.in.: praca w grupie, two-
rzenie społeczności uczących się, korzystanie z usług elektronicznego dzie-
kanatu i biblioteki cyfrowej; 
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− separację od grupy i nauczyciela, która ogranicza więzi społeczne; 
− niemoŜność uczenia wszystkich treści oraz uczestniczenia w zajęciach czyn-

nościowych, np. laboratoryjnych, doświadczalnych itp.; 
− konieczność posiadania zróŜnicowanego sprzętu lub oprogramowania; 
− rozpraszające uŜytkownika cechy Internetu (mnóstwo ciekawych, nieko-

niecznie związanych z edukacją informacji); 
− brak atmosfery dopingującej do nauki charakterystycznej dla szkoły lub grupy; 
− konieczność posiadania predyspozycji do samokształcenia, dokształcania 

i doskonalenia oraz samokontroli [Bednarek 2008; Siemieniecki 2007; 
Chrząszcz 2005].  
PowyŜsze wady i zalety zostały wyliczone przez autorów róŜnych publikacji 

i stanowią zestawienia mniej lub bardziej adekwatnych spostrzeŜeń i opinii 
uŜytkowników systemów e-edukacji, a właściwie większość z nich jest aprio-
rycznych i nie opiera się na Ŝadnych diagnostycznych badaniach naukowych. 
Podejmując tę problematykę badawczą w ramach badań własnych w Zakładzie 
Dydaktyki Przedmiotów Technicznych, przyjęto powyŜsze zestawienia wad 
i zalet e-edukacji za hipotezy badawcze. Grupę docelową stanowili uŜytkownicy  
e-learningu w jakiejkolwiek jego formie. Aby szybko i efektywnie zebrać dane 
dotyczące badanych zjawisk, przyjęto metodę sondaŜu diagnostycznego z tech-
niką ankiety. Najlepszym narzędziem wspomagającym wybraną technikę ba-
dawczą jest kwestionariusz. W badaniach został on uŜyty w formie elektronicz-
nej. Kwestionariusz został umieszczony na serwisie ankietowym www.ankietka.pl1. 
Po zarejestrowaniu serwis udostępnia wiele pomocnych narzędzi do przeprowa-
dzenia badań ankietowych, takich jak: konstrukcja ankiety, bezpieczeństwo, 
publikacja ankiety, analiza wyników. Do najlepszego wykorzystania zasobów 
serwisu naleŜy utworzyć konto „Ankieta Premium”. Konto pozwala na dokładną 
analizę oraz opracowanie wyników badań.  

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w miesiącach luty i marzec 
2010 r. Badaniem objęto 40 osób zajmujących się profesjonalnie lub naukowo 
jedną z form e-edukacji. Próba badawcza składała się w 60% z męŜczyzn ze 
znaczącą (65%) grupą wiekową 21–30 lat. Respondenci w 77,5% pochodzili 
z miast powyŜej 100 tys. mieszkańców i legitymowali się w 52,5% wyŜszym 
wykształceniem. W badaniu wzięło udział 82,5% osób posiadających zatrudnie-
nie, 5% osób niepełnosprawnych. Wszyscy respondenci posiadali stały dostęp 
do Internetu. Zasadnicza część kwestionariusza ankiety dotyczyła opinii bada-
nych w następujących kwestiach: 
− wyboru sposobu nauczania, który dla respondenta jest najbardziej efektywny; 
− wyboru formy e-learningu najbardziej odpowiadającej respondentowi; 

                                                      
1 Zob. http://www.ankietka.pl/ankieta/36694/e-learning-sposoby-zastosowania-n 
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− wyboru środowiska społecznego, dla którego e-learning ma największe 
znaczenie; 

− wielokrotnego wyboru korzyści, jakie według respondenta daje e-learning; 
− wielokrotnego wyboru ograniczeń, jakie według respondenta posiada e-learning; 
− wielokrotnego wyboru implementacji e-learningu, które według respondenta 

powinny być dostępne w Polsce; 
− wyboru komponentu kursu e-learningowego, który według respondenta naj-

bardziej wpływa na efektywność tej formy kształcenia; 
− wartościowania przez respondenta osiąganego poziomu wykształcenia w ra-

mach stosowania e-learningu w stosunku do form tradycyjnych; 
− planów respondenta względem dalszego dokształcania się za pomocą kursów 

e-learningowych; 
− oceny form e-learningowych według respondenta, czy mają szansę na wypar-

cie form kształcenia tradycyjnego. 
Dzięki przeprowadzanym badaniom sondaŜowym moŜna poddać ocenie 

współczesne implementacje e-edukacji. Badania własne wykazały, Ŝe przed  
e-edukacją stoją ogromne moŜliwości w nowoczesnym sposobie nauczania na 
odległość, jednakŜe musi ona według opinii jej uŜytkowników być wspomaga-
na tradycyjnymi formami. Wśród respondentów przewaŜa opinia, Ŝe e-learning 
nie moŜe sam wypełniać całego procesu kształcenia. Badania wykazały rów-
nieŜ, Ŝe e-edukacja, poprzez łatwy dostęp oraz indywidualny system kształce-
nia, przynosi wiele korzyści, szczególnie takim grupom społecznym, jak: oso-
by niepełnosprawne, osoby pracujące oraz osoby mieszkające w małych miej-
scowościach. Na podstawie wyników badań naleŜy przyjąć pogląd, Ŝe  
e-edukacja jest najbardziej efektywną formą  kształcenia osób dorosłych i w takich 
obszarach, jak: szkolenia, kursy zawodowe, studia w trybie niestacjonarnym. 
WiąŜe się to z brakiem czasu na naukę w trybie studiów stacjonarnych. Naj-
większą dostrzeganą przez respondentów korzyścią stosowania zajęć w formie 
e-edukacji jest moŜliwość nauki w wybranym przez studenta miejscu i czasie. 
Do korzyści naleŜy zaliczyć równieŜ moŜliwość indywidualizacji procesu na-
uczania-uczenia się oraz łatwy, stały i szybki dostęp do materiałów dydaktycz-
nych. Biorąc pod uwagę korzyści mające wpływ na rozwój form e-edukacji, 
naleŜy przyjrzeć się opiniom respondentów na temat wad i ograniczeń tego 
typu procesów kształcenia. Największe ograniczenia, które mogą w pewien 
sposób hamować rozwój e-edukacji, to brak wystarczającej mobilizacji do 
uczenia się oraz brak osobistego kontaktu z wykładowcami i innymi osobami 
uczącymi się. Pokazuje to, Ŝe człowiek jest stworzony do pracy w grupie oraz 
Ŝe potrzebuje bezpośredniego kontaktu, wsparcia i motywacji. Większość re-
spondentów pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z nauką na odległość. 
Wartość wykształcenia oraz uzyskana wiedza poprzez tę formę nauki została 
oceniona na tym samym poziomie, co tradycyjne formy nauczania, a w niektó-
rych przypadkach na wyŜszym. 
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Na podstawie powyŜszej analizy materiału badawczego i przedstawionych 
wniosków cząstkowych moŜna śmiało stwierdzić, Ŝe e-edukacja ma i będzie 
miała znaczący wpływ na rozwój całego sektora edukacji w przyszłości. Prawie 
połowa osób biorących udział w badaniu opowiedziała się za przyszłą nauką 
w tej formie. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe według respondentów nie nastąpi 
to raczej w najbliŜszym czasie. Przed e-edukacją rozpościera się szybka, cyfro-
wa, ale jeszcze daleka droga. Pod względem stwarzanych moŜliwości naleŜy 
przypuszczać, Ŝe e-edukacja wyprze tradycyjne formy tylko tam, gdzie ma szan-
sę realizować w pełni cele kształcenia.  
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Streszczenie 
Wykorzystanie Internetu w kształceniu na odległość jest szeroko komento-

wane i publikowane od kilku lat. Osoby zaangaŜowane w realizację tego typu 
form kształcenia na wielu forach wyraŜają swoje pochlebne opinie. Brakuje 
nadal ewaluacji e-learningu przez niezaleŜnych badaczy, niezwiązanych z ośrod-
kami organizującymi zajęcia w tej formie, w badaniach sondaŜowych obejmują-
cych jako respondentów uczestników tego typu kształcenia. Po zrealizowaniu 
takich badań sondaŜowych śmiało moŜna stwierdzić, Ŝe e-learning ma i będzie 
miał znaczący wpływ na rozwój całego sektora edukacji. Prawie połowa osób 
biorących udział w badaniu opowiedziała się za przyszłą nauką w formie  
e-learningu. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe według respondentów nie nastąpi to w bli-
skim (2-letnim) dystansie czasowym. Przed e-learningiem rozpościera się szero-
ka, cyfrowa, ale jeszcze nadal daleka droga. Pod względem stwarzanych moŜli-
wości e-learning ma szanse wyprzeć tradycyjne formy kształcenia tylko tam, 
gdzie będzie w pełni realizował cele kształcenia.  

 
Słowa kluczowe: kształcenie na odległość, Internet, edukacja. 
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The Internet and distance learning in users’ opinions 

 
Abstract 

The application of the Internet in distance learning has been widely com-
mented and published for a few years. The persons involved in realisation of this 
type of education form express their favourable opinions on a number of forums. 
There is still lack of evaluation of e-learning by independent researchers, not 
affiliated with centres organising this type of education, in survey research in-
cluding participants of this educational form subjected to this research. Having 
conducted such survey research, it can be safely said that e-learning has and will 
have a significant effect on development of this sector of education. Almost half 
of persons participating in research studies declare that they will take advantage 
of e-learning education. It should be emphasised that according to respondents, 
it will not occur in a close (2-year) time period.  E-learning faces a perspective 
of wide, digital, but still distant, road to go. Regarding possibilities posed by  
e-learning, it has a chance to supersede traditional forms of education in this 
field where it will completely meet learning objectives.  
 

Key words: distance learning, Internet, education. 
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Wykorzystanie edukacyjnej przestrzeni wirtualnej na przykładzie 
dydaktycznych animacji komputerowych 

 

Wstęp 

Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej powinno być poprzedzone próbą jej 
zdefiniowania. Zadanie jest niełatwe, trudność wynika między innymi z konse-
kwencji, jakie stwarza ciągły rozwój technologii informatycznych. Rozpocznij-
my od wyjaśnienia pojęcia „wirtualności”. Występuje subtelne rozróŜnienie 
nazewnicze pomiędzy rzeczywistością wirtualną a cyberprzestrzenią. Jest to 
waŜne, poniewaŜ obie nazwy bywają uŜywane zamiennie, zaś w aspekcie ko-
munikacji róŜnią się zasadniczo. 

Cyberprzestrzeń opisuje przestrzeń informacyjną, połączenie informacji cy-
frowych i ludzkiej percepcji [Heim 1993: 150]. Zespolenie informacji i percepcji 
nie jest cechą wystarczającą dla zapewnienia komunikacji, stąd moŜemy powie-
dzieć, Ŝe cyberprzestrzeń nie jest medium komunikacyjnym. Inaczej to zagad-
nienie wygląda w rzeczywistości wirtualnej. Zastosowania „wirtualnego świata” 
łączą zagadnienia porozumiewania się pomiędzy ludźmi oraz człowieka z kom-
puterem. Dlatego najtrudniejsze zadanie postawione jest przed twórcami inter-
fejsów komunikacyjnych. Dobrze zaprojektowany interfejs wirtualny powinien 
zastępować aspekt techniczny aspektem operacyjnym (taki zabieg zastosowano 
w przypadku komputerów Macintosha, gdzie komendy słowne systemu opera-
cyjnego Unix zastąpiono oknami dialogowymi) [Hopfinger 2002: 398]. 

We wstępie naleŜy jeszcze zaznaczyć zasadniczy problem komunikacyjny 
występujący w edukacyjnej przestrzeni wirtualnej. Kto z kim się komunikuje 
i gdzie zapadają decyzje o przebiegu tego procesu? Oba pytania moŜna podzielić 
na dwa elementy. 

Po pierwsze, wskazać, jakie istnieją moŜliwości porozumiewania się pomię-
dzy sobą uczestników wirtualnej rzeczywistości. Ten problem jest interesujący, 
ale stanowi bardziej kwestie mające charakter sporów psychologicznych niŜ 
informatyczno-komunikacyjnych. 
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Po drugie, naleŜy poruszyć bardziej generalny aspekt porozumiewania się 
uczestnika rzeczywistości wirtualnej z otoczeniem (środowiskiem zewnętrz-
nym). W literaturze moŜna odnaleźć wskazanie, Ŝe mamy do czynienia z uczest-
nikiem prowadzącym dialog z samym sobą. Wsparciem jest nowoczesna techni-
ka. Taki punkt widzenia stawia przed programistami, tworzącymi wirtualne śro-
dowisko, trudne zadanie, ale ich rola kończy się, kiedy wkracza uŜytkownik 
[Sitarski 2002: 399].  

 

1. Programowanie separacyjne 

Inną moŜliwością wyjaśnienia problemu komunikacji i uczestniczenia 
w rzeczywistości wirtualnej z zewnętrznym środowiskiem jest proces włączania 
metody porozumiewania się juŜ na etapie programowania. Przyjęcie takiego 
załoŜenia powoduje, Ŝe uczestnik systemu nie porozumiewa się z kim chce, ale 
uczestniczy jedynie w pewnej „grze”, takiej, na jaką zezwala program. Ograni-
czenia występują na etapie programowania, poniewaŜ „nowe techniki poddają 
ścisłej separacji – kaŜdy zapis na dowolnym materiale: obraz, dźwięk, mowa, 
muzyka, symbole, pismo. Taka technika wyraŜa się sygnałem dwustanowym 
(zero-jedynkowym), niemoŜliwa jest swobodna forma, wraŜliwość i wyobraź-
nia” [Lyotard 1991: 34]. Przykład ten wskazuje ograniczenia w rzeczywistości 
wirtualnej, mające swoje źródła paradoksalnie w technologii informatycznej. 
Oczekiwanie bogactwa wyborów w nowo tworzonym świecie zderza się z uprosz-
czeniami i uporządkowaniem algorytmów systemu. 

Uczestnik „wirtualnej gry” wykazuje się aktywnością fizyczną, ale nie jest 
moŜliwe (na razie) przejawianie wartości interpretacyjnych. Sięgając głębiej we 
wnętrze algorytmu, moŜemy dostrzec aspekty wymuszenia wspomnianej aktyw-
ności fizycznej. System realizuje swoje załoŜenie poprzez bezustanne aktywi-
zowanie uczestnika dla czynienia własnych, niezaleŜnych wyborów, które tak 
naprawdę oscylują wokół określonej i skończonej listy moŜliwych opcji. 

Jeśli jeszcze na chwilę powrócimy do pytania, kto, z kim i w jaki sposób 
komunikuje się w rzeczywistości wirtualnej, to w pierwszej kolejności naleŜy 
powiedzieć, Ŝe w procesie komunikowania się obok człowieka ciągły udział 
bierze program komputerowy. Jest to współdziałanie zupełnie oczywiste i nie 
budzące zastrzeŜeń, ale jak juŜ wspomniano, zawierające ograniczenia. 

Dotychczas nie udało się zaŜegnać sporów dotyczących stosowania sztucz-
nej inteligencji, zwłaszcza w dość młodej, nieobudowanej stosownymi doświad-
czeniami rzeczywistości wirtualnej. W tych warunkach istnieje moŜliwość po-
godzenia twórcy (programisty) i czegoś, co stanowi kwintesencję świata wirtu-
alnego, określanego w literaturze przedmiotu, „tutaj i natychmiast”, z całym 
bogactwem tego świata i ze swoją nieprzewidywalnością. Czynnik nieprzewi-
dywalności jest inicjowany przez miejsca, przedmioty czy zdarzenia wirtualnego 
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świata, które nie zostały zdefiniowane i ograniczone przez programistów. Sto-
pień skomplikowania i ich oddziaływanie mogą być bardzo róŜne – od podsta-
wowego znaczenia sprowadzającego się do roli manipulatora imitujących czło-
wieczeństwo do wirtualnych tworów, zaopatrzonych w potencjalną inteligencję. 
Cechą łączącą we wszystkich przypadkach jest brak moŜliwości przewidzenia 
ich działania. Na takie zachowanie mają wpływ trzy czynniki: przypadek, para-
metry programu, działania uczestnika systemu. 

Jak kaŜde nowe środowisko rzeczywistość wirtualna zmusza do rezygnacji 
z części swoich przywilejów i przystosowania się do ograniczeń. Uczestnik zda-
rzenia wirtualnego pozostaje względnie stałym nadawcą w tym środowisku, 
podobnym nieco do detali zaprojektowanych w programie. Chwilowa deklasacja 
uczestnika zdarzenia przynosi korzyść w postaci dostępu do wszystkich pozio-
mów komunikacji. 

Wyjaśnienie to w pewnym stopniu przybliŜa nas do próby ujednolicenia 
opinii dotyczących stopnia swobody uŜytkowników rzeczywistości wirtualnej. 
Znacząca większość takich zjawisk z jednej strony ułatwia wolność interpre-
tacyjną, z innej zaś dostarcza ograniczeń. śadna z tych perspektyw nie jest 
w pełni zasadna i zawsze trzeba mieć na uwadze obydwie. 

 

2. Dydaktyczna animacja komputerowa 

Opisane powyŜej aspekty definiowania rzeczywistości wirtualnej nie wpły-
wają na działania skierowane do wykorzystania tej technologii w obszarze edu-
kacji. Jednym z beneficjentów moŜe być szkolnictwo zawodowe. Uczniowie 
szkół zawodowych potrzebują materiałów dydaktycznych, poniewaŜ wiele 
aspektów programu nauczania bazuje na zapoznaniu się z  materiałami, surow-
cami i nowoczesnymi technologiami. 

W edukacyjną przestrzeń wirtualną moŜna zatem zaimplementować procesy 
technologiczne, metody projektowania, budowę maszyn i urządzeń, przeanali-
zować procesy chemiczne, strukturę molekularną. Dodatkowo istnieje moŜli-
wość zmiany czasu trwania akcji. Opóźnienie lub przyspieszenie róŜnych proce-
sów umoŜliwia dostrzeŜenie i zrozumienie prezentowanych zjawisk. Co prawda, 
konwencjonalny film równieŜ umoŜliwia dokonywanie deformacji czasu, ale nie 
pozwala wnikać do wnętrza mechanizmów czy struktur. RównieŜ z tego powodu 
dydaktyczne animacje komputerowe są coraz powszechniej stosowanym mate-
riałem dydaktycznym.  

Innym argumentem za powszechniejszym wykorzystywaniem przez na-
uczycieli nowoczesnych materiałów dydaktycznych jest wzbudzenie zaintere-
sowania przedmiotem i tematem. Uczniowie lubią tak prowadzone zajęcia dy-
daktyczne. Materiał opracowany i wyeksponowany za pomocą komputera fa-
scynuje uczniów, jest atrakcyjny, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, ułatwia re-
cepcję treści. 
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Określenie „dydaktyczna animacja komputerowa” występuje juŜ w lite-
raturze pedagogicznej, ale wciąŜ jest traktowane jako nowinka techniczna, co 
moŜe wpływać na ograniczone zainteresowanie badaczy. JuŜ na początku XXI 
wieku było dostrzeŜone wykorzystanie animacji dydaktycznych. W ankiecie 
opublikowanej przez miesięcznik „Wired” tzw. technika immersyjna została 
wskazana jako następny etap, który zastąpi obecne kina1. Ma ona polegać wła-
śnie na połączeniu moŜliwości tworzenia rzeczywistości wirtualnej z ludzką 
wyobraźnią. 

Dydaktyczna animacja komputerowa juŜ dziś spełnia wiele warunków, które 
są charakterystyczne dla nowoczesnych środków dydaktycznych. NajwaŜniej-
szym warunkiem jest eksponowanie obrazów dynamicznych, przy nieograniczo-
nej przestrzeni i moŜliwościach wnikania w szczegóły (jak to juŜ zostało wspo-
mniane). Wpływa to na jakość przekazu treści oraz na podniesienie jego atrak-
cyjności. JeŜeli do tego (w takim przekazie) doprowadzi się do stworzenia ko-
munikacji interaktywnej, będzie moŜna mówić o stworzeniu medium nowej 
jakości [Strykowski 1984a].  

Obecne moŜliwości technologiczne nie zapewniają jeszcze interaktywności, 
a animacje dydaktyczne – podobnie jak film, mają charakter nienaruszalny (line-
arny). Dlatego znaczenie i wartość takiego przekazu uzaleŜniona jest od pozycji 
poszczególnych elementów w jego strukturze. Odbiorca nie moŜe niczego zmie-
nić w budowie dzieła ani w jego semantyce. Film czy animacja komputerowa 
mają zatem postać skończoną, ostateczną i nienaruszalną. MoŜe on jedynie po-
ruszać się w obrębie struktury dzieła, w granicach wyznaczanych przez jego 
linearność. A zatem odbiorca uczestniczy w projekcji, a pozycja kaŜdego ele-
mentu tej linearnej struktury decyduje o wartości poznawczej medium [Klusz-
czyński 2002: 505]. Komponowanie dzieła filmowego i animacji jest analogicz-
ne. Zatem moŜna załoŜyć, Ŝe generalnej oceny animacji komputerowej jako 
środka dydaktycznego moŜna dokonywać wykorzystując metody analizy filmu. 
Natomiast nowe moŜliwości, wynikające z techniki komputerowej, polegają 
przede wszystkim na kreowaniu rzeczywistości wirtualnej, która umoŜliwia 
spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących sposobu prezentacji przedmiotu 
poznania. 

Ponadto załoŜeniem jest (jako warunek nienaruszalny), Ŝe animacja kompu-
terowa powinna uwzględniać kilka ustaleń obowiązujących w dydaktyce wyko-
rzystania środków multimedialnych. Przyjmuje się, Ŝe efekty kształcenia przy 
wykorzystaniu multimediów są determinowane przez strukturę materiałów au-
diowizualnych, a zatem poprzez wewnętrzną organizację przekazywanego mate-
riału nauczania. JednakŜe o istocie struktury materiału dydaktycznego nie decy-
                                                      

1 Opinia Brendy Laurel – badacza i autora wielu publikacji z zakresu współdziałania człowie-
ka i maszyn matematycznych. Jej praca doktorska była pierwszą z zakresu wszechstronnej 
struktury opartej na komputerach i interaktywnej fantazji i fikcji. Członek i załoŜyciel sztabu 
badań w Korporacji Badania nad Rzeczywistością Wirtualną w Palo Alt, Kalifornia 2001. Autorka 
ksiąŜki The Art of Human – Computer Interface Design. 
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dują jedynie elementy samej struktury. Równie waŜne są relacje, jakie występują 
pomiędzy jej składnikami. PosłuŜono się wnioskami z badań nad strukturą dy-
daktycznych programów multimedialnych, które wskazują, Ŝe najlepsza struktu-
ra komunikatu audiowizualnego to taka, która najbardziej aktywizuje uczących 
się podczas ich projekcji. Zdaniem słynnego pedagoga J. Piageta: „im uczniowie 
są bardziej aktywni podczas uczenia się (w tym wypadku z przekazu multime-
dialnego), tym większa jest efektywność procesu nauczania”. PowyŜsza prawi-
dłowość potwierdza wniosek, Ŝe środkiem dydaktycznym spełniającym takie 
zadanie jest komputer. ZauwaŜono przy tym, Ŝe istnieje pozytywny wpływ edu-
kacyjnych programów komputerowych oraz edukacyjnych przestrzeni wirtual-
nych na uzyskiwanie lepszych wyników w zakresie zdobywania wiedzy, naby-
wania umiejętności oraz trwałość wiedzy uczniów [Wawer 2008]. 

Kolejne załoŜenie dotyczyło zasady porządkowania treści nauczania w ko-
munikacie medialnym. Właściwie ustrukturalizowany komunikat najlepiej sty-
muluje proces uczenia. Wzrost strukturyzacji materiału audiowizualnego, jak 
równieŜ procesu poznawczego moŜliwy jest do uzyskania dzięki meryto-
rycznemu i formalnemu rozróŜnieniu składników struktury. Dodatkowym ele-
mentem jest wprowadzenie podziału przekazywanych treści nauczania na bloki 
czy cykle, odpowiadające problemom szczegółowym treści [Strykowski 1984b]. 

W literaturze przedmiotu spotyka się kilka róŜnych podziałów struktur dy-
daktycznych materiałów multimedialnych. E. Fleming wyróŜnił dwa podstawo-
we typy struktur: sumatywną i chronologiczną (trzeci wariant struktury, nazy-
wany problemowym, tworzony był przez samego Fleminga) [Strykowski 1973: 
37]. T. Tomaszewski, analizując struktury procesu uczenia się, rozróŜnił struktu-
rę „liniow ą”, „rozgałęzioną” i „zróŜnicowaną” [Strykowski 1973: 38]. Nato-
miast W. Strykowski wskazał na strukturę „liniow ą” jako najbardziej rozpo-
wszechnioną, stosowaną w większości filmów i materiałów multimedialnych. 
Jednocześnie zaproponował własną, optymalną strukturę dla filmów i progra-
mów dydaktycznych, którą nazwał strukturą „cykliczną” [Strykowski 1973: 38]. 

Analizując budowę przekazu o strukturze cyklicznej, W. Strykowski pisał: 
„treści tej struktury, obrazowo-dźwiękowe, ułoŜone są w segmenty odpowiada-
jące problemom szczegółowym poszczególnych bloków materiału nauczania. Po 
osiągnięciu pewnej fazy proces wraca do punktu początkowego, rozpoczynając 
się na nowo. Przekazywany materiał nauczania w cyklach ma charakter upro-
blemotowiony” [Strykowski 1973: 39]. Cechą charakterystyczną tego typu 
struktury jest jej wewnętrzne zróŜnicowanie i zauwaŜalne treści – ośrodki, któ-
rych zadaniem jest organizacja pozostałych tematów w pewne grupy. 

 

Wnioski 

Podsumujmy korzyści, jakie przynosi wykorzystywanie przestrzeni wirtual-
nej w obszarze edukacji. Wyniki badań nad podniesieniem skuteczności kształ-
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cenia przy zastosowaniu dydaktycznych animacji komputerowych pozwalają na 
sformułowanie kilku wniosków:  
1. Wykorzystanie animacji komputerowych w kształceniu zawodowym podnosi 

skuteczność procesu dydaktycznego oraz sprzyja podniesieniu trwałości wie-
dzy uczniów.  

2. Uczniowie wykazują duŜe zainteresowanie nowoczesnym przekazem in-
formatycznym, upowszechniającym przestrzeń wirtualną. Wzbudzone zainte-
resowanie podwyŜsza aktywność i koncentrację uwagi uczniów. Sprzyja to 
skuteczniejszemu zapamiętaniu przekazywanych treści. 

3. Zwiększa równieŜ aktywność nauczycieli przedmiotów zawodowych, mo-
tywujących uczniów do działań edukacyjnych, wykraczających poza przyjęte 
programy szkolne. 

4. Atrakcyjna forma materiału dydaktycznego ma znaczenie przy utrwalaniu  
wiedzy. Z relacji uczniów poddanych badaniu wynika, Ŝe znacząca ilość 
trwale zapamiętanych informacji kojarzona była z konkretnymi scenami lub 
sposobami prezentowania wiadomości. Prowadzi to do wniosku, Ŝe podnie-
siona skuteczność metody kształcenia jest równieŜ determinowana atrak-
cyjnością przekazu. 

5. Uwidacznia się duŜe zainteresowanie formą realizacji animacji komputero-
wej wśród uczniów, którzy podkreślali duŜą realność oglądanych scen. Roz-
mieszczenie obiektów animacyjnych w przestrzeni kadru oraz staranność do-
boru kolorów i tekstur, przypominających materiały stosowane w praktyce, 
powoduje dodatkowe pobudzanie ciekawości uczniów. 

6. Dostrzegalne jest takŜe duŜe zainteresowanie animacjami komputerowymi 
wśród nauczycieli, którzy wskazują na duŜą przydatność nowoczesnych ma-
teriałów dydaktycznych, umoŜliwiających atrakcyjne uzupełnienie treści pro-
gramowych. 
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Streszczenie 
Ciągły rozwój technologii informatycznych wpływa na róŜnorodność defi-

niowania przestrzeni wirtualnej. DostrzeŜenie róŜnicy pomiędzy rzeczywistością 
wirtualną a cyberprzestrzenią jest istotne, gdyŜ obie nazwy często bywają uŜy-
wane zamiennie, a są zasadniczo odmienne w aspekcie komunikacji. 

Omówienie tego problemu zawarto we fragmencie artykułu odnoszącym się 
do programowania separacyjnego i dydaktycznej animacji komputerowej, wyko-
rzystywanej m.in. w obszarze edukacji.  

Szkolnictwo zawodowe jest jednym z beneficjentów edukacyjnej przestrzeni 
wirtualnej, w której moŜna zaimplementować procesy technologiczne lub meto-
dy projektowania, zaprezentować budowę maszyn i urządzeń, przeanalizować 
procesy chemiczne czy strukturę molekularną. Ponadto istnieje moŜliwość zmia-
ny czasu trwania akcji, a opóźnienie lub przyspieszenie omawianych procesów 
umoŜliwia dostrzeŜenie i zrozumienie prezentowanych uczniom zjawisk. Z tych 
i wielu innych powodów dydaktyczne animacje komputerowe są coraz po-
wszechniej stosowanym materiałem dydaktycznym ulokowanym w edukacyjnej 
przestrzeni wirtualnej. 
 
Słowa kluczowe: edukacyjna przestrzeń wirtualna, programowanie separacyjne, 
dydaktyczna animacja komputerowa, interaktywność komunikacyjna. 
 

The didactic computer animation as an example of the usage  
of the educational virtual space 

 
Abstract 

The continuous development of information technologies influences on the 
diversity of definition of the virtual space. It is very important to perceive the 
difference between the virtual reality and the cyberspace. Both notions are very 
often used as synonyms, but they are quite different from the point of view of 
communication.  

This problem is presented in the part of this paper that refers to the separate 
programming and didactic computer animation used, inter alia, in education area.  

Vocational education is one of the beneficiaries of the educational virtual space. 
This space lets implement the technological processes or methods of projecting, 
present the construction of machines and devices or analyse chemical processes or 
molecular structure. Moreover, it is possible to change the time of action’s duration. 
The delay or acceleration discussed processes lets perceive and understand presented 
phenomenon. Because of that didactic computer animation are more often used as 
a didactic material that is located in educational virtual space.  
 
Key words: educational virtual space, separate programming, didactic computer 
animation, interactive communication. 



 209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część czwarta 

WYBRANE PROBLEMY 

MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO 

 



 210



 211 

JÁN PAVLOVKIN , DANIEL  NOVÁK  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra 
techniky a technológií, Slovenská Republika 

 

Harmonické napätia a prúdy v sériových RLC obvodoch 
 

Úvod 

Problematika časových priebehov napätí a prúdov, ako pomocných integrálnych 
veličín, charakterizujúcich pomery v elektrických obvodoch napájaných zo zdrojov 
harmonického prúdu, je veľmi široká. Predložený príspevok v náväznosti na 
teoretický rozbor – predkladá možnosti zaznamenania a zmerania uvedených 
časových priebehov na osciloskope alebo prostredníctvom počítačovej simulácie, 
napr. použitím simulačného programu MultiSIM. Obidva spôsoby experimentálneho 
overenia nachádzajú široké uplatnenie v priemyselnej praxi i v školskej výučbe 
učiva elektrotechniky príslušných študijných programov stredných odborných 
a vysokých škôl. 

 

1. Harmonické napätia na prvkoch RLC obvodu 

Otáčaním cievky v statickom magnetickom poli v dôsledku pôsobenia 
zákona elektromagnetickej indukcie vznikajú harmonické napätia a prúdy. 
Zaujímavé sú prúdy tečúce v RLC obvode v dôsledku periodického vybíjania 
a nabíjania kondenzátora pre kritický prípad nulového odporu obvodu R → 0. 
V článku budeme analyzovať javy spojené so striedavými prúdmi. 

Harmonické napätia a prúdy sa vyjadrujú časovými závislosťami 

u(t) = U0 cos(ω t ± ϕ u)     (1) 

i(t) = I0 cos(ω t ± ϕ i)     (2) 

kde u(t) a i(t) sú okamžité hodnoty napätia a prúdu, U0 a I0 sú ich amplitúdy, 
ϕu a ϕi sú fázové posuny napätia a prúdu voči referenčným napäťovým alebo 
prúdovým priebehom s tou istou frekvenciou a s nulovým fázovým posunom. 
Ak je takýmto referenčným priebehom napríklad napätie 

u0(t) = U0 cos ω t     (3) 

potom napätie u(t) fázovo predbieha napätie u0(t), ak jeho fázový posun je 
+ϕu a fázovo zaostáva za u0(t), ak jeho fázový posun je -ϕu. To isté možno 
povedať o prúde i(t) a jeho fázovom vzťahu k u0(t). Na vyjadrenie harmonických 
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priebehov možno rovnako využiť aj funkciu sínus, čím sa do vzťahov (1, 2) 
zavedie iba konštantný fázový posun ±π/2, pretože napr. 

sin(ω t + ϕ ±π/2) = ±cos(ω t + ϕ)   (4) 

a naopak 

cos(ω t + ϕ ±π/2) = ±sin(ω t + ϕ)   (5) 

Striedavé harmonické prúdy tečú v obvodoch, ktoré pozostávajú z odporov 
R, kapacít C, indukčností L a tie môžu byť viazané vzájomnými indukčnosťami 
M do zložitých striedavých elektrických sietí, ich správanie bude ovplyvnené 
tiež geometrickým usporiadaním jednotlivých indukčností, charakterizovaný 
činiteľom väzby λ, kde 0 ≤ λ ≤ 1. Na jednotlivých prvkoch siete vznikajú 
striedavé napätia s istými amplitúdami a fázovými vzťahmi k iným napätiam 
alebo prúdom siete. Ako jednoduchý príklad určíme napätia na prvkoch R, L a C 
(obrázok 1), ktoré sú zapojené sériovo v jednej vetvi, ktorou tečie harmonický 
prúd  

    i(t) = I0 cos ω t.             (6) 

Na odpore R podľa Ohmovho zákona vznikne napätie  

uR(t) = Ri(t) = RI0 cos ω t = U0R cos ω t   (7) 

 

Obrázok 1. Sériové zapojenie obvodu RLC 
 
Harmonický prúd a napätie na odpore nie sú fázovo posunuté, inak 

povedané, napätie a prúd v odpore R sú vo fáze (φR = 0) a amplitúda napätia U0R 
= RI0. V úplne inom fázovom vzťahu sú však prúdy a napätia na reaktančných 
prvkoch, teda kondenzátore C a cievke L. Ak sa striedavým prúdom (6) nabíja 
kondenzátor C (pôvodne nenabitý), potom napätie na ňom je dané výrazom  

( ) ( ) ( )∫ 






 −====
2

cossin
1

0
0 πωω

ω
tUt

C

I
dtti

CC

tq
tu CC  (8) 

t.j. napätie na kondenzátore zaostáva za prúdom vo fáze o φC = –π/2 a amplitúda 
napätia U0C = I0/ωC. Vo výraze (8) bol využitý vzťah (5). Veličina 
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daná pomerom amplitúd napätia a prúdu, ktorá má rozmer odporu sa nazýva 
kapacitná reaktancia. Ak prúd (6) tečie indukčnosťou L, samoindukciou na nej 
vznikne napätie 

( )
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dt

tdi
Lu LL ,  (10)  

teda napätie na indukčnosti predbieha prúd vo fáze o φL = π/2 a amplitúda 
napätia UL = ω LI0. Veličina  
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sa nazýva induktívna reaktancia a má rozmer odporu. Na obrázku 2 sú 
zobrazené časové priebehy všetkých napätí uR(t), uC(t) a uL(t) vo svojom 
vzájomnom fázovom vzťahu pre konkrétne numerické hodnoty RLC prvkov, 
frekvencie a amplitúdy prúdu. 

 

Obrázok 2. Časové priebehy napätí uR(t), uC(t) a uL(t) 
 

2. Harmonický prúd v RLC obvodoch 

Sériové zapojenie RLC prvkov podľa obrázku 1 predstavuje jednoduchý 
sériový obvod RLC. Ak takýto obvod pripojíme na zdroj striedavého napätia  

u(t) = U0 cos ω t    (12) 

môžeme skúmať aký prúd tečie takýmto obvodom? Pre obvod musí platiť 
v súlade s druhým Kirchhoffovým zákonom obvodová rovnica, podľa ktorej 
algebrický súčet všetkých napätí, teda napätí zdrojov u(t), indukovaných napätí 
na indukčnostiach Ldi(t)/dt, odporových ohmických spádov Ri(t) a napätí 
nabitých kondenzátorov q(t)/C v uzavretom obvode sa musí rovnať nule. Musí 
teda platiť 
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Po úprave rovnice (13) a jej derivácii, s uvážením, že 
( ) ( )ti

dt

tdq =  

dostaneme diferenciálnu rovnicu pre prúd i(t) v tvare 
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Z matematického hľadiska rovnica (14) predstavuje obyčajnú nehomogénnu 
diferenciálnu rovnicu druhého rádu s konštantnými koeficientmi. Riešenie rovnice 
(14) pozostáva z dvoch častí, prvá je superpozícia všeobecného riešenia homogénnej 
rovnice a druhá je jedno partikulárne riešenie nehomogénnej rovnice. Fyzikálny 
pohľad na problém je oveľa zaujímavejší. Riešením je nestacionárny prechodový 
prúd, ktorý s časom (a pomerne rýchle) vymizne. Potom zostane nenulová iba 
druhá, kvázistacionárna časť riešenia, ktorá je obyčajne predmetom záujmu. 
V elektrotechnike poznáme charakter tohto riešenia a vieme navrhnúť aj tvar prúdu 
bez toho, aby sme diferenciálnu rovnicu riešili. Možno očakávať, že riešenie, teda 
prúd, bude tiež harmonickou funkciou, napríklad tvaru 

i(t) = I 0 cos(ω t – φ)    (15) 

Takto navrhnuté riešenie sa dosadí do rovnice (14) a z tej sa určia neznáma 
amplitúda prúdu I0 a fázový posun φ prúdu oproti napätiu. Po dosadení riešenia 
(15) do rovnice (14) dostaneme 
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Ďalší postup je nasledovný: kosínusové a sínusové funkcie rozdielového 
uhla ωt – φ na ľavej strane rovnice sa vyjadria pomocou príslušných 
trigonometrických vzťahov. Rovnosť sa upraví na tvar A cos ω t + B sin ω t = 0. 
Rovnica bude platiť pre všetky t vtedy, ak A = 0, B = 0. Po vykonaní uvedenej 
procedúry dostaneme dve podmienky 
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Riešením týchto rovníc dostaneme amplitúdu prúdu v obvode I0 a jeho 
fázový posun φ v tvare 
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Výrazy (19 a 20) sú odpoveďou na našu otázku o prúde v sériovom RLC 
obvode. Vidíme, že ako amplitúda prúdu, tak aj jeho fázový posun oproti napätiu sú 
funkciami frekvencie a vykazujú od frekvencie dosť zvláštnu závislosť. Prúd môže 
podľa hodnoty frekvencie napätie vo fáze predbiehať alebo za ním zaostávať. Pri 
istej frekvencii je amplitúda prúdu maximálna a súčasne je pri tejto frekvencii 
fázový posun nulový. V elektrickom obvode došlo k rezonancii, pri ktorej napájací 
zdroj kryje iba straty. Významnou veličinou striedavých elektrických obvodov je 
impedancia. Vo všeobecnosti je impedancia komplexným číslom, ktoré 
voltampérovo charakterizuje jednotlivé pasívne prvky v striedavých sieťach. Platí 
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kde R je reálna zložka impedancie a nazýva sa rezistancia, X je imaginárna 
(jalová) zložka impedancie a nazýva sa reaktancia, výraz 22 XR + sa nazýva 
modul impedancie a uhol φ je uhol impedancie. Pojem impedancie je 
kľúčovým pojmom teórie striedavých elektrických obvodov a sietí a má 
podobný, ale všeobecnejší význam, ako pojem odporu v jednosmerných 
elektrických sieťach. Spolu s fázovým posunom φ úplne určuje elektrické 
vlastnosti danej vetvy obvodu. V elektrotechnických zapojeniach predstavuje 
impedancia dvojpól. 

 

3. Experimentálne overenie 

Pripojíme sériový obvod RLC podľa obr. 1 na zdroj striedavého 
harmonického napätia U = 1 V, s frekvenciou f = 1000 Hz. Hodnoty prvkov  
R = 1 kΩ, L = 1 mH, C = 1 µF. Pomocou osciloskopu zmeriame priebehy 
jednotlivých napätí uR(t), uC(t) a uL(t). Namerané priebehy harmonických napätí 
na jednotlivých prvkoch RLC sú zobrazené na obrázku 3. 

 
t = 200 µs/dielik, uR(t) = 500 mV/dielik, uC(t) a uL(t) = 100 mV/dielik 

Obrázok 3. Namerané priebehy harmonických napätí uR(t), uC(t) a uL(t) na prvkoch RLC 
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Záver 

Teoretické riešenie rovníc pre jednotlivé napätia uR(t), uC(t) a uL(t) na 
prvkoch RLC v analytickej forme je pomerne obtiažne. Reálne priebehy napätí 
na uR(t), uC(t) a uL(t) môžeme namerať pomocou jednoduchého experimentu 
osciloskopom alebo počítačovou simuláciou, napr. simulačným programom 
MultiSIM, ktorý sa ukazuje ako veľmi vhodný najmä pre školskú prax. Priebehy 
teoretických výpočtov a praktického experimentu sú samozrejme zhodné.  
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Resumé  

Príspevok sa zaoberá teoretickým rozborom časových priebehov napätí 
a prúdov, v elektrických obvodoch napájaných zo zdrojov harmonického prúdu. 
Teoretický popis je doplnený experimentálnymi výsledkami nameraných časových 
priebehov napätí na prvkoch RLC pomocou osciloskopu a prostredníctvom 
počítačovej simulácie. Obidva spôsoby experimentálneho overenia nachádzajú 
široké uplatnenie v priemyselnej praxi i v školskej výučbe učiva elektrotechniky 
príslušných študijných programov stredných odborných a vysokých škôl.  

 

Harmonic voltage and current in series RLC circuits 

 
Abstract  

The paper deal with theoretical analysis time response of voltage and cur-
rent, in electric circuit of power supply from source of harmonic current. Theo-
retical description is supplemented experimental results measure out time re-
sponse voltage on element RLC by oscilloscope and computing simulation. Both 
of them means of action experimental verification find wide application in in-
dustrial praxis and in school education subject electro technical corresponding 
educational programs of secondary technical and university. 
 
Key words: electrotechnics, technology education, analysis time response. 
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Harmoniczne przebiegi napięć i prądów w szeregowych obwodach RLC 

 
Streszczenie 

W artykule zajęto się teoretycznymi rozwaŜaniami dotyczącymi układów 
rezonansowych RLC. Opis teoretyczny uzupełniony jest opisem zaprojektowa-
nych i przeprowadzonych doświadczeń, które mogą znaleźć zastosowanie za-
równo w nauczaniu przedmiotów zawodowych, jak i w przemyśle. 

 
Słowa kluczowe: elektrotechnika, edukacja techniczna, analiza przebiegów 
czasowych. 
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The method of the fast Radon transform calculation based  
on the usage of scheme calculation symmetry properties 

 

Introduction 

The Radon transformation (RT) [Radon 1917], like its particular form 
Hough transformation (HT) [Hough 1962], is a well-known tool in image proc-
essing, tomography, astronomy, microscopy etc [Toft 1996; Deans 1993]. The 

),( θρ  RT defined as integral of image ),( yxg  alone the integration line s . The 

matrix presentation of RT is 

gWb                 

                     

),( ),(

=
↓↓↓

ℜ= yxgg θρ(

, (1) 

where JI ×ℜ∈W  is the system matrix (SM) with weight factors ji ,ϖ  between 

j -th image pixels and each orientation i  of integration line s ; I – dimensional 
vector b  ( RTI = ) describes the parameter domain(PD); J – dimensional vector 
g  ( MNJ = ) describes the image; R  and T  are appropriately number of sam-

ples of ρ  (the shortest distance from the source of the coordinate system to the 
integration line s ) and θ  (the angle between integration line s  and axis of ab-
scise); M and N  is appropriately width and height of the image.  

The discrete form of eq.1 is named beam sum. The full system of beam 
sums is a projection. The set of projections for ];0[ πθ ∈  forms the PD. 

The elements of SM ji ,ϖ  are calculated using one of these approaches: 

1) the weighted, when ji ,ϖ  is calculated precisely; 2) the non-weighted, when 

ji ,ϖ  in eq.1 is equal to 1 if the integration line s  cross the image element and 

ji ,ϖ  is equal to 0 in other cases. Usually the non-weighted approach is used. It 

requires the extra approximation, and usually applicable in case of line segment 
detection [Toft 1996]. 
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The SM consists of 22 NNRTMN ×≈  elements. It’s very large. Also it’s not 
structured. The matrix is sparse and has around )(NO  non-zero elements for 
each integration line. It’s easy to determine that the number of non-zero values 
for line is less than 1)1( +−Nd , where d - dimension of the object (for im-
ages 2=d ). 

For instance, the image of 100100×  pixels requires calculation and storage 
810~  ( 6106.3~ ⋅  non-zero) elements of SM, the image of 512512×  pixels re-

quires 10108.6~ ⋅  ( 8103.5~ ⋅ non-zero) elements of SM. This requires essential 
resources even for modern computers.  

 

1. The Radon transformation scheme calculation symmetry properties 

Due to the method of fast calculation of RT uses scheme calculation sym-
metry properties let’s prove the existence of these properties. 

For square image NN × , where N  is even, the source of the coordinate sys-
tem coincides with the image center (fig.1). The samples of angels θ∆  and off-
sets of projection sums in these projections ρ∆  are arbitrary. 

 
1.1. The central symmetry 

Let’s consider the central symmetry of SM elements for arbitrary angle α , 

where )45;0( 0∈α . The projection sums are calculated with the same value 

(modulo) of positive and negative displacement relatively to the source of the 
coordinate system. 

Due to fig.1, a 'OMOM −==−= ρρ , where ( )2;0 N∈ρ . 
For positive offsets the integration line forms the rectangular triangle 

ABC∆ . For negative offsets it forms the rectangular triangle ''' CBA∆ . 
It should be proven that  

− ''' CBAABC ∆=∆ ;  
− the appropriate lengths of the line segments of the integration line in the 

image elements are equal; 
− the coordinates of the line segments of the integration line in the image ele-

ments are determined using the same incidence matrixes for x  and y  coor-

dinates. 

1. ABC∆  is a rectangular rectangle with 090=∠ABC . Let’s find the rest of 
angles. 

α=∠ ''OKE . The integration uses the same parallel displacement (offset), in 
other words ''||||' ACACKK , whence α=∠=∠=∠ ''''' KLEOKEOLS . The line 
segments LO  and APare perpendiculars to axis Oy . So APLO || , whence 



 220

α=∠PAS . PAS∆  and OLS∆  are rectangular triangles. Since LSOASP ∠=∠  (the 
joint angle) and α=∠=∠ OLSPAS , then PAS∆  and OLS∆  are similar due to 
theorem about similarity of the triangles about three angles with the same meas-
urements, in other words OLSPAS ∆∞∆ . 

Since 090=∠+∠ CABPAS , then α−=∠ 090CAB . The sum of angles of arbi-

trary triangle equals 0180 , whence  

=∠−∠−=∠ CABABCBCA 0180 αα =−−−= )90(90180 000 . 

2. Similarly the ''' CBA∆  is rectangular triangle with 090''' =∠ CBA . Let’s 
find the rest angles. 

Since ''||' ACKK , then α=∠=∠ ''''' ALEOKE . For rectangular triangle 

''' LEA∆  ''''''180''' 0 ALELEAEAL −∠∠−=∠ , whence α−=∠ 090''' EAL .  
Since ''||'' CBLE , then rectangular  triangles ''' CBA∆  and ''' LEA∆  with 

joined angle α−=∠ 090'' EAL  are similar (due to the upper mentioned theorem 
of similarity) and α=∠=∠ '''''' ACBALE . 

 

 
a) b) 

Fig. 1. The illustration for the proves of existence of central (a),  
rotational and rotational-mirrored (b) symmetries of SM 

 
3. So ''' CBAABC ∆∞∆  due to theorem of similarity of rectangular triangle 

with acute angle (in rectangular ''OLS∆  α=∠=∠ '''' AELSOL  as joint-vertical 
angles). Since 'OMOM =  and the image is square, then SOLOLS ∆=∆ '' and re-

spectively ''' CBAABC ∆=∆ . 
Let’s consider any point V , which is located on line segmentAC  between 

two adjacent image columns. The point U  is the point on left image boundary of 
the perpendicular through point V  to the axis Oy . The point 'U  is the point on 
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right image boundary of the perpendicular through point 'V  to the axis Oy . 
Let’s consider AUV∆  and ''' VUA∆ . ''' UVAAVU ∠=∠  are similar due to theorem 
about similarity of the triangles about three angles with the same measurements, 
in other words ''' VUAAUV ∆∞∆ . Due to drawing ''VUUV = , in other words 

''' VUAAUV ∆=∆ . The last formula is correct for any parallel offset of point V  to 
the axis Oy  on segment AC .  

The same way we prove the existence of the central symmetry of the SM 

elements of the integration lines with )90;45( 00∈α , )135;90( 00∈α  and 

)180;135( 00∈α , which are located on the same distances from the image source. 
 

1.2. The rotational and rotational-mirrored symmetries 

It should be proven that the appropriate line segments in image elements of 

integration line are equal for any angle )45;0( 0∈α and they will equal for in 
4

π
. 

Also the incidence matrixes of appropriate coordinates will be equal too. 
Again the projection sums are calculated with the same value (modulo) of 

positive and negative displacement relatively to the source of the coordinate 

system. Due to fig.1,b 'OMOM −==−= ρρ , where ( )2;0 N∈ρ . 

For any positive offset the integration line with angle α  forms rectangular 
triangle ABC∆  (fig.1, b). Another line with the same positive offset (relative to 

the source of the coordinate system) with angle απ −
2

 forms rectangular triangle 

''' CBA∆ . It should be proven that ''' CBAABC ∆=∆ , the appropriate lengths of the 
integration line in the image elements are equal and the line segment coordinates 
are determined using the same incidence matrixes for x  and y  coordinates. 

1. ABC∆  is a rectangular triangle (as it was proven upper). 

2. The same way ''' CBA∆  is a rectangular triangle with 090''' =∠ ABC . Let’s 
find the rest angles. 

Since ''||'11 ACKK , then  α−=∠=∠ 0
1 90''''' CLEOKE . For rectangular trian-

gle ''' LEC∆  ''''''180''' 0 CLELECECL −∠∠−=∠ , whence α=∠ ''' ECL .  
Since ''||'' ABLE , then the rectangular triangles '''''' KELCBA ∆∞∆  are similar 

due to theorem about similarity of the triangles about three angles. So,  

α−=∠=∠ 090'''''' CABKLE . 
3. ''' CBAABC ∆∞∆  are similar due to theorem of similarity of rectangular tri-

angle with acute angle. Since 'OMOM =  and the image is square, then 

''' CBAABC ∆=∆ . 
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The same way as for central symmetry it could be proven 
1) ''' VUAAUV ∆=∆ ; 2) the existence of the rotational and rotational-mirrored 

symmetries of the SM elements of the integration lines with )90;45( 00∈α , 

)135;90( 00∈α  and )180;135( 00∈α  to the SM elements of the integration lines 

with )45;0( 00∈α , which are located on the same distances from the image 

source. 

2. The method of the fast calculation of the weighted Radon transformation 

The method of the fast calculation of the weighted Radon transformation 
(WRT) was proposed. In this method the SM elements are calculated as a length 
of the integration line in image elements. 

From the analysis of the geometry of integration it can be seen that for the 
arbitrary samples of offset and angles the line segments of integration lines s , 
limited by boundaries of the image elements, the coordinates of the beginnings 
and ends of these line segments, the lengths of line segments of integration lines 
s , limited by image sizes, and coordinates of the beginnings and ends of these 
line segments have properties of the central, rotational and rotational-mirrored 
symmetries. It should be mentioned again, that these symmetries are applicable 
for the image NN × , where N  is even and center of the coordinate system 
matches the image center. This allows to calculate and store less number of 
characteristics related to the geometry of integration. These characteristics are 
used by appropriate indexes. 

The integration lines of the same angle with the same displacement (offset) 
relative the image center form the SM elements. These elements have central 
symmetry, which allows to calculate geometrical characteristics only for positive 
and zero offsets. This allows to reduce number of necessary characteristics in 2 
times. The usage of the rotational and rotational-mirrored symmetries for differ-

ent angle samples )180;0[ 00∈θ allows to calculate the geometrical characteris-

tics of the integration lines s  only for ]45;0[ 00∈θ , which decrease the number 

of necessary characteristics in 4 times.  
The carried out researches have shown (fig. 2), that the usage of the symme-

try properties in case of 2D interpolation of RT decreases the time of calculation 
in 2.8–5.7 times, in case of 1D interpolation it decreases the time of calculation 
in 2.4–3.6 times. 

To compare the existing methods of computation of RT and HT some re-
searches were carried out, in particular the dependence of time of calculation of 
PD as a function of image sizes for different interpolations of ),( θρ  RT and HT 
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(this interpolations are described in [Toft 1996]) was measured. The results of 
researches are presented on fig. 3. The charts 1–4 match to different optimiza-
tion techniques of the nearest neighborhood interpolation of ),( θρ  HT. The 
charts 5, 6 match to nearest neighborhood and linear interpolations of ),( θρ  RT. 

 

  
Fig. 2. The dependence of time of calcu-
lation of RT as function of the image 
sizes for linear 2D (1,2) and 1D (3,4) 

interpolations of coordinates for exist-
ing (1,3) and proposed (2,4) approaches. 

Fig. 3. The dependence of time of calcu-
lation of RT as function of the image 

sizes for different methods of interpola-
tions of ),( θρ  HT (1-4) and ),( θρ  RT 

(5-6). 
 

Conclusions 

The new method of the fast calculation of the Radon transform with the us-
age of scheme calculation symmetry properties was proposed. It allowed to cal-
culate and store 1/8 characteristics necessary for calculation of the full systems 
matrix. The speed of calculation of RT was increased in 2.4–3.6 times for 1D 
interpolation of coordinates and in 2.8–5.7 times for 2D interpolation. The non-
weighted and weighted Radon and Hough transforms were implemented. The 
proposed method with the usage of the symmetry properties provides ability of 
the parallel calculation of 8 integrals. The implementation of this method in par-
allel systems will require minimal changes. It should be expected the increase of 
speed of calculation in 7.8 times compare to classic approaches. The theoretical 
increase of the speed in 8 times is not possible due to usage of several extra op-
erations for determination of coordinates of current image elements. 
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Abstract 

The method of the fast Radon transform calculation whith uses properties of 
symmetry has been proposed. The scheme calculation symmetry properties were 
investigated. It allows to calculate less number of necessary characteristics. The 
carried out researches have shoun affectivity of proposed method, with essen-
tially alloved to decrease time of Radon transform calculation. 
 
Key words: transformation, integration line, rotational-mirrored symmetries, 
system matrix. 
 

Metoda szybkich przekształceń Radona bazująca w obliczeniach na uŜyciu 
własności symetrii 

 
Streszczenie 

Zaproponowano metodę szybkiego przetwarzania Radona, która wykorzy-
stuje własności symetrii. Zbadano schemat własności symetrii. Pozwala to obli-
czyć mniejszą ilość potrzebnych charakterystyk. Prowadzone badania pokazują 
efektywność zaproponowanej metody, która pozwala zmniejszyć czas obliczenia 
szybkiego przetwarzania Radona. 
 
Słowa kluczowe: transformacja, linia integracji, obrotowa symetria obrazu, sys-
tem macierzy. 
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Role nauczyciela i ucznia w zdalnej edukacji 
 

Wprowadzenie – pojęcie zdalnej edukacji 

Wraz z postępem technologicznym oraz informatycznym nastąpił rozwój 
edukacyjny. Nowe sposoby przekazywania informacji wpłynęły na procesy pe-
dagogiczne wszystkich poziomów edukacji – szkół podstawowych, gimnazjów, 
średnich oraz wyŜszych. U tych ostatnich bardzo charakterystyczna stała się 
właśnie zdalna edukacja. 

Zdalna edukacja, nazywana takŜe nauczaniem na odległość, a najczęściej  
e-learningiem, jest prawidłowo definiowana jako nauczanie z wykorzystaniem 
technik komputerowych i Internetu. Oznacza wspomaganie nauczania za pomo-
cą komputerów oraz ich odpowiedniego oprogramowania. Pozwala na ukończe-
nie szkolenia, kursu, a ostatnio bardzo często i studiów, bez konieczności fi-
zycznej obecności w sali wykładowej. 

W jej procesie przekazywania wiedzy nauczyciel i uczeń są od siebie odda-
leni w przestrzeni, a niekiedy i w czasie – podział na tryb synchroniczny i asyn-
chroniczny. Dodatkowo cechą charakterystyczną są tutaj stosowane róŜne tech-
nologie teleinformacyjne. Dodatkowo bardzo waŜnym elementem jest zabezpie-
czenie dwustronnej komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. 

Wraz z postępem technologicznym pojawiały się róŜne etapy nauczania na 
odległość. Bardzo wymowne jest nauczanie korespondencyjne. W późniejszym 
terminie warto takŜe wspomnieć o przekazie wiedzy, jaką niesie ze sobą radio 
oraz telewizja. Obecnie jednym z najnowszych przekazów wiedzy jest właśnie 
edukacja wspomagana komputerowo. Jej wyŜej rozwiniętym sposobem przeka-
zu są systemy telekonferencyjne z wykorzystaniem sieci komputerowej oraz 
wideofony oraz wideokonferencje. 

 

1. Nauczyciel w edukacji na odległość 

Na poprawne nauczanie zdalne ze strony nauczyciela potrzebna jest znaczna 
ilość spełnionych warunków, zarówno po stronie merytorycznej, jak i umiejęt-
nościowej. Bardzo waŜnym czynnikiem wpływającym na poziom efektywności, 
uzyskiwany w zdalnym nauczaniu, są kwalifikacje i doświadczenie pedagoga 
w nauczaniu bezpośrednim, czyli tradycyjnym. Tylko doświadczony nauczyciel, 
który pracował juŜ w warunkach tradycyjnych edukacji, moŜe podjąć się na-
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uczania zdalnego, które, bądź co bądź, wymaga wielu bardziej rozwiniętych 
funkcji edukacyjnych. 

Z pewnością e-nauczyciel powinien wykazywać się znajomością technolo-
gii informacyjno-telekomunikacyjnych. Wykracza to takŜe poza grupę kompe-
tencji przygotowania materiałów szkoleniowych i wpływa na dalszą sferę na-
uczania telekomunikacyjnego. Dla potwierdzenia wysokich umiejętności peda-
gogicznych dołoŜyć naleŜy wysokie kompetencje merytoryczne. 

Nauczyciel zdalny powinien wykazywać się takŜe umiejętnością stosowania 
metod wspomagających proces uczenia się. Zacząć naleŜy od wcześniej juŜ 
wspomnianego opracowania materiałów multimedialnych. Kolejnym składni-
kiem jest obserwacja. NaleŜy ją przeprowadzać wielokrotnie oraz przez dosta-
tecznie długi okres. Bardzo waŜne jest takŜe dokonanie jej w wielu róŜnych 
sytuacjach. Dodatkowo obserwowane zachowanie jednostki powinno się oceniać 
na tle grupy odniesienia. 

Istotnymi parametrami są tutaj cechy skutecznego negocjatora. Pierwszą 
z nich jest siła. Dobry negocjator wiąŜe ją z umiejętnością perswazji i przeko-
nywania. Zdolność koncepcyjnego myślenia uzupełnia je i wraz z błyskotliwo-
ścią i elastycznością daje przewagę nad drugą stroną. Wchodząc na drogę psy-
choanalizy, odnajduje się dodatkowo, iŜ im wyŜsze są oczekiwania, tym większe 
jest prawdopodobieństwo osiągnięcia więcej. W ten sposób widać, iŜ aspiracje 
stanowią istotny składnik. 

Kolejnym wymogiem e-nauczyciela jest kontrola i ocena. Kładzie ona na-
cisk na trzy sfery. Pierwsza to ocena ucznia. Jest to weryfikacja wiedzy przez 
badanie testowe. Drugim, często niechybnie pomijanym, jest ocena nauczyciela. 
Dotyczy to przygotowania zarówno metodycznego, jak i merytorycznego. Nale-
Ŝy takŜe pamiętać o ostatnim składniku, którym jest opinia studentów o jakości 
kursu. 

Nauczyciele są jedną z grup pracujących w edukacji na odległość. Wypada 
pamiętać o teoretykach, informatykach i pracownikach technicznych oraz admi-
nistratorach procesów dydaktycznych. Jednak to na nauczycielu ciąŜy główna 
odpowiedzialność. W jego kompetencjach leŜy określenie celów dydaktycznych, 
właściwości wejściowych uczniów oraz przeprowadzenie analizy dydaktycznej. 

 

2. Wirtualna klasa oraz e-uczeń 

W nauczaniu tradycyjnym, biorąc pod uwagę cechy charakteru i zachowa-
nia ucznia, jest od niego znacznie mniej wymagane. W edukacji zdalnej są oni 
postrzegani jako indywidualności, o róŜnych zdolnościach. Bardzo waŜną cechą 
zdalnego ucznia jest umiejętność organizacji czasu pracy. Uzupełnieniem oraz 
łatwiejszym sposobem wytłumaczenia tego jest powiązanie tej zdolności z samo-
kontrolą. Na czas nauki nauczyciel tutaj nie ma wpływu. To podejście ucznia 
i jego chęci do organizacji czasu pracy i nauki decydują o jej efektywności. 
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Dalszą cechą jest odpowiedzialność – równieŜ przed samym sobą. Uczeń 
odpowiada przed samym sobą co do czasu i organizacji pracy oraz nauki. Na 
wyniki nabywania wiedzy wpływ ma takŜe umiejętność planowania. Uczący się 
powinien określić, ile czasu i wysiłku potrzeba na opanowanie określonego ma-
teriału. W nauczaniu tradycyjnym czas pracy oraz jego miejsce są wyznaczone. 

Samoocena jest bardzo delikatnym punktem w e-learningu. Powód jest bar-
dzo prosty – cięŜko jest samemu siebie ocenić, przynamniej w sposób reali-
styczny, bez polepszania wyników. Nie musi się to jednak opierać na duŜej sa-
mokrytyce, wystarczy określić rzeczywiste efekty swojej nauki. 

Z samokrytyką wiąŜe się kolejna kompetencja – rozwiązywanie proble-
mów. Składnikiem wartym podkreślenia jest prawdziwe sprecyzowanie wła-
snych moŜliwości. JeŜeli uczeń nie radzi sobie z zadaniem, powinien zwrócić 
się do odpowiedniej osoby z prośbą o pomoc, czy to prowadzącego, czy to 
kolegi z e-klasy. Istnieje jednak pewien czynnik demotywujący prace uczącego 
się. Jest to stres, którego pokonywanie wkracza w istotny zasób zdolności. 

Zbierając te zdolności ucznia, dochodzi się do motywacji. Bardzo waŜny 
jest jej poziom, jednak nie przekłada się on bezpośrednio na efektywność ucze-
nia się i nabywania nowych zdolności i umiejętności. OtóŜ najwięcej uczy się 
podczas średniej motywacji. 

 

Rys. 1. ZaleŜność efektywności uczenia się od motywacji  

Źródło: J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, Gdańsk 2000, s. 443. 

 

Jak widać na rys. 1, największa motywacja nie jest dobrym rozwiązaniem. 
W tym właśnie przypadku to ta przeciętność jest najbardziej wartościowa. 

Do kluczowych kompetencji zalicza się dodatkowo zdolność do refleksji oraz 
umiejętności badawcze. Są one bardziej wymagane, poniewaŜ w nauczaniu stan-
dardowym uczeń przyjmuje poziom grupy. Tutaj musi się wykazać samodzielny-
mi moŜliwościami i są one bardziej uwidocznione. Ma większy obowiązek pra-
cować we własnym zakresie i samemu dochodzić do poprawnych wniosków. 
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Wśród społeczeństwa, równieŜ interaktywnego, wciąŜ powstają relacje. Dla 
dodania, tworzą się one juŜ pomiędzy dwiema osobami kontaktującymi się ze 
sobą, podejmującymi rozmowę i wymianę informacji. Potwierdzenie tych relacji 
powoduje tworzenie grup. Przykładem jest grupa znajomych, a moŜe nim być 
takŜe i grupa uczących się osób. MoŜna mówić o powstaniu klasy, która nie 
musi mieć bezpośredniego kontaktu ze sobą, pozostając tylko w kontakcie inte-
raktywnym i korespondencyjnym. 

Wirtualna klasa jako społeczność uczących się posiada trzy poziomy. 
Pierwszy to klasa demonstracji. W tym elemencie środowisko nabywania wie-
dzy opiera się na przeglądaniu i publikowaniu materiałów dydaktycznych. 
Wówczas uczestnicy klasy komunikują się ze sobą epizodycznie. Drugim sta-
dium jest wirtualna klasa spotkań, charakteryzująca się silnymi interakcjami 
między uczącymi się. Do trzeciej części zalicza się wirtualną pracownię, gdzie 
występują silne interakcje pomiędzy uczącymi się oparte na budowaniu wiedzy. 

 

3. Warunki efektywnego e-nauczania 

Rola nauczyciela i ucznia w e-nauczaniu jest istotna. Jednak na efektywność 
całego procesu wpływa jeszcze kilka innych czynników. Jednym z nich jest 
miejsce pracy – nauki. Powinno ono być dostosowane do indywidualnych po-
trzeb uczącego się. Istnieje kilka parametrów, którymi powinno cechować się 
miejsce pracy ucznia. 

Wszystkie te cechy umoŜliwiają swobodną pracę i przyswajanie wiedzy. Do 
najwaŜniejszych zalicza się: przestronność, dobre oświetlenie (optymalne jest 
300 luksów), temperatura pomieszczenia (18–20°C), dobra wentylacja, odpo-
wiednia wilgotność oraz bardzo waŜny parametr – poziom hałasu. Niekiedy 
wentylacja i temperatura kolidują z hałasem. Powodem jest np. otwarcie przez 
uczącego się okna w celu wietrzenia pomieszczenia i utrzymania odpowiedniej 
temperatury. Wówczas hałas dochodzący z zewnątrz uniemoŜliwia lub teŜ 
znacznie ogranicza moŜliwości uczenia się. 

Dalszym składnikiem skutecznej zdalnej edukacji jest biurko do pracy, 
a jeszcze dokładniej rozbudowując wątek, ergonomia pracy, w tym przypadku 
przy komputerze. Dostosowanie miejsca pracy do moŜliwości psychofizycznych 
ucznia wydaje się być w dzisiejszych czasach – czasach duŜego postępu techno-
logiczno-informatycznego bardzo fundamentalnym składnikiem, a nie tylko 
niepotrzebnie komplikującym detalem. 

Kierując się w stronę techniczną e-nauczania, pojawia się czynnik dostęp-
ności do róŜnych materiałów. To opiera się nie tylko na moŜliwości elektronicz-
nego wypoŜyczenia potrzebnych dokumentów, ale takŜe na uzyskiwaniu na 
bieŜąco materiałów dydaktycznych. Obowiązek spoczywa tutaj po obu stronach 
– nauczyciel pilnuje uaktualniania wiedzy zamieszczonej na portalu edukacyj-
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nym. Wchodząc na drogę informatyki, portal ten powinien pracować zarówno 
w środowisku Windows, jak i Linux. 

Prawidłowo rozwinięty portal edukacyjny posiada trzy podstawowe funkcje. 
Pierwsza to funkcja edukacyjna – powinny występować treści merytoryczne. 
Druga to funkcja informacyjno-administracyjna – duŜa liczba kursów i przed-
miotów prowadzonych równolegle. Trzecią jest funkcja kulturalna – wzbogace-
nie, wymiana informacji w róŜnej postaci i z róŜnych dziedzin. Portal winien 
umoŜliwiać studentom załoŜenie wcześniej wspomnianej wirtualnej klasy, po-
siadać bibliotekę cyfrową, zawierać sklep internetowy, zapewniać indywidualną 
przestrzeń pracy, prowadzenia korespondencji, dysponować narzędziami po-
mocniczymi w tworzeniu materiałów dydaktycznych, zawierać dostęp do infor-
macji źródłowych na temat prowadzonego przedmiotu, rejestrowania studiują-
cych, odnotowywania wyników zaliczeń i egzaminów z uwzględnieniem syste-
mu punktowego, przygotowywania świadectw i dyplomów, posiadać własną 
bazę danych zbierających materiały razem oraz bardzo waŜne – umoŜliwiać 
studiującym zarejestrowanie się. MoŜe takŜe zawierać strony niezwiązane ze 
studiami. 

Innym warunkiem odpowiednio funkcjonującej edukacji na odległość jest 
prawidłowa analiza własnych celów. Wykonanie procesu nauczania powinno 
opierać się na dobrze zaplanowanym procesie pedagogicznym. NaleŜałoby prze-
analizować wymagania kursu (studiów) pod względem czasu, miejsca pracy, 
prac domowych, zaliczenia, egzaminów itd. Wówczas przypomina o sobie poję-
cie priorytetów. Przy ich wyznaczaniu zwraca się uwagę na często występujące 
w zdalnej edukacji obowiązki rodzinne. 

Częstym błędem popełnianym przez uczących się jest pominięcie czasu na 
odpoczynek lub teŜ złe podzielenie okresu uczenia się. Podkreśla się tutaj odpo-
wiednie dobranie ilości przerw względem czasu poświęconego na naukę – zale-
cane jest w miarę powiększania się czasu nauki zwiększenie częstości występo-
wania oraz długości przerw. 

 

4. Ograniczenia i zalety edukacji na odległość 

Do jednych z najbardziej znaczących wad zdalnej edukacji zalicza się czaso-
chłonność analizy multimedialnych materiałów dydaktycznych. Oczywiście wpływ 
na to mają umiejętności obsługi multimedialnej nauczyciela. Dodatkowo złoŜo-
ność organizacji procesu kształcenia nie wspomaga tego rozwiązania. 

Następny czynnik, jakim jest separacja od grupy, wpływa dwuznacznie. 
MoŜe on powodować u ucznia wymaganie od samego siebie większej koncen-
tracji, co moŜe jednak odbijać się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym re-
zultatem na osiągane wyniki. WiąŜe się z tym kolejna wada – konieczność po-
siadania zróŜnicowanego i drogiego sprzętu. 
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Do znaczących minusów dolicza się brak moŜliwości uczenia wszystkich 
treści. Niektórą wiedzę potrzeba przekazywać na zasadzie nauczania wielozmy-
słowego. AngaŜując kilka zmysłów, uczeń rozwija zarazem u siebie podzielność 
uwagi oraz koncentracji. 

Jedną z najwaŜniejszych ograniczeń e-learningu są rozpraszające uŜytkow-
nika cechy Internetu. Tutaj waŜnym elementem jest więc samokontrola oraz inne 
istotne cechy uczącego się. Bardzo często jest to powód niewywiązania się 
z celów postawionych nam przez wykładowcę lub samego siebie. 

Edukacja na odległość ma jednak wiele cech pozytywnych i wprowadza 
sporo nowych moŜliwości. Za jedną z cech pozytywnych uznaje się indywidu-
alizację procesu nauczania poprzez wykorzystanie najlepszego czasu do nauki 
oraz dostosowanie szybkości uczenia do własnych moŜliwości. 

Inną bardzo waŜną zaletą jest wybór miejsca nauki, nie wyłączając miejsca 
pracy. Pozostając przy tym kontekście, e-uczeń moŜe wybrać nauczyciela, wy-
kładowcę, a jeszcze konkretniejszą kwestią jest ich porównanie. 

Zmniejszenie kosztów zakwaterowania, dojazdu, pobytu w miejscu nauki 
oraz oszczędność czasu są znacznymi walorami tejŜe edukacji. Razem z dostę-
pem do róŜnych źródeł informacji na świecie oraz moŜliwość prowadzenia dia-
logu praktycznie z kaŜdym uŜytkownikiem sieci w celu wymiany poglądów 
i informacji czyni tej rodzaj nauczania bardzo postępowym. 

Ponadto zdalna edukacja umoŜliwia zdobycie wyŜszego wykształcenia oso-
bom niepełnosprawnym, mogącym uczyć się tylko w domu i funkcjonującym 
pod określoną opieką innej osoby. Podobnie jest z kobietami, które nie mogą 
uczestniczyć w edukacji stacjonarnej z powodu konieczności wychowania dzieci 
i opieki nad rodziną. Idąc dalej, osoby, które pracują za granicą, takŜe mogą 
zdobyć lub teŜ uzupełnić wykształcenie. 

Wspomaganie edukacji za pomocą środków przekazu, takich jak Internet 
oraz sprzęt komputerowy, ma takŜe podstawy w innych sferach Ŝycia człowieka. 
Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim uczenie się jest procesem aktyw-
nym, ma charakter kontekstowy, a w konstruowaniu wiedzy duŜą rolę odgrywa 
umysł. Gruntownym składnikiem jest to, iŜ aby nauczyć się czegoś nowego, 
potrzebna jest wiedza wstępna, pewne odniesienie nowego tematu. Do tego 
oczywiście potrzebna jest odpowiednia ilość czasu. Nie moŜna nauczyć się duŜej 
porcji wiedzy bez większej ilości czasu. Dlatego teŜ waŜne jest wcześniej juŜ 
wspomniane podzielenie zasobu nabywanej wiedzy na pewne elementy oraz 
dodanie odpowiednich przerw czasowych na odzyskanie wigoru i świeŜości do 
nauki. Istotnym elementem jest czynnik motywacyjny, trzeba jednak pamiętać 
o jego stopniu, bo w tym przypadku ilość nie oznacza jakość. 

Kierunki rozwoju edukacji ukazują wyzwania, jakie są przed nią stawiane. 
Przede wszystkim edukacja jest powszechna. W dzisiejszych czasach 40% mło-
dych osób uzyskuje wykształcenie uniwersyteckie. Społeczeństwo zmierza ku 
powszechnemu wyŜszemu wykształceniu. Dodatkowo upowszechnia się kształ-



 233 

cenie ustawiczne (z ang. Continuing Learning). Idąc głębiej, znajduje się na-
uczanie przez całe Ŝycie (z ang. Lifelong Learning). Społeczeństwo przekształca 
się w społeczeństwo edukacyjne (z ang. Education Society) i zmiany te będą 
mieć coraz większy wpływ na funkcjonowanie zbiorowości ludzkiej. 
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Streszczenie 
Praca prezentuje jedną z najnowszych form nauczania – edukację na odle-

głość. Zgodnie z technologicznymi oraz społecznymi zmianami ten typ edukacji 
odgrywa coraz to bardziej znaczącą rolę. Dlatego teŜ przedstawione są tutaj 
charakterystyki zarówno nauczyciela, jak i ucznia w zdalnej edukacji. Dodatko-
wo scharakteryzowano tę edukację pod względem ograniczeń, które zgodnie 
z postępem będą w odpowiednim czasie zanikać. 

 
Słowa kluczowe: zdalna edukacja, wirtualna klasa. 

 

The roles of teacher and student in distance education 

 
Abstract 

This article presents one of the newest forms of teaching – distance education. 
Due to the technological and social changes, this type of education plays an in-
creasingly important role. Therefore, the thesis characterizes the teacher and stu-
dent in distance education. There has been also introduced the characteristics of 
this education and its limitations, which can definately be improved. 

 

Key words: distance education, virtual class. 
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Platformy e-learningowe 
 

Wprowadzenie 

E-learningiem moŜna nazwać nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik komputerowych, multimedialnych oraz Internetu. Jest to uczenie się 
i nauczanie wspomagane oraz przeprowadzane za pomocą komputerów, urzą-
dzeń mobilnych poprzez sieć Internet. Dzięki swojej zdecentralizowanej specy-
fice oraz powszechnej dostępności pozwala na realizację kursów, szkoleń czy 
nawet studiów bez konieczności fizycznego uczęszczania na zajęcia w sali wy-
kładowej.  

 

1. Krótka historia kształcenia e-learningowego 

E-learning pozwala na elastyczne nauczanie na odległość, jednakŜe moŜe 
być łączony z tradycyjnymi formami kursów. Co więcej, pozwala on osobie 
uczącej się na samodzielny wybór ścieŜki, preferowanej formy dostarczanej 
wiedzy oraz tempa jej przekazywania. 

W drodze do wyklarowania się e-learningu w dzisiejszej postaci moŜna wy-
róŜnić kilka pośrednich modeli edukacji ze względu na uŜywane narzędzia: 
1. Pierwsza Generacja – model korespondencyjny: 

− materiały drukowane, skrypty, podręczniki, 
− lekcje nadawane przez radio & TV 

2. Druga Generacja – model multimedialny: 
− materiały drukowane, 
− lekcje na taśmach audio, 
− lekcje na taśmach wideo, 
− dyskietki komputerowe z programami dydaktycznymi, 
− interaktywne taśmy i dyski wideo. 

3. Trzecia Generacja – model teleedukacyjny synchroniczny: 
− audiotelekonferencje, 
− wideo telekonferencje, 
− lekcje przez Radio & TV i audiotelekonferencje. 

4. Czwarta Generacja – model teleedukacyjny asynchroniczny (wirtualny): 
− interaktywne multimedia, 
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− materiały prezentowane w sieciach Internet, 
− teleedukacja z komputerem i Internetem. 
W modelu wirtualnym dostęp do materiałów dydaktycznych odbywa się za 

pośrednictwem platform e-learningowych, czyli środowisk opartych na menu 
nawigacyjnym i ikonach. Środowiska takie nazywamy VLE – Virtual Learning 
Enviroment. 

Część ośrodków naukowych, głównie większych uczelni, tworzy VLE od 
podstaw, jednakŜe na polskim rynku dostępne są gotowe rozwiązania, które 
moŜna zakupić bądź dzierŜawić. Publikacja ta charakteryzuje kilka z nich, jed-
nak nie wolno nam zapominać, iŜ dostępne są równieŜ rozwiązania darmowe, 
open-sourceowe, takie jak chociaŜby bardzo popularny Moodle. 

Jednym z takich gotowych rozwiązań jest platforma LMS (Learning Mana-
gement System) firmy 4system Polska Sp. z o.o. Jak moŜna przeczytać na stronie 
internetowej producenta, platformę cechuje: 
− szybkość oraz niski koszt dopasowywania i rozszerzania systemu LMS do 

potrzeb klienta; 
− niskie wymagania sprzętowe. Optymalizacja komunikacji pomiędzy serwe-

rem a klientami; 
− innowacyjne metody zdalnego nauczania. WBTServer zawiera unikalne 

elementy wsparcia specyficznej dydaktyki e-learningowej. Na przykład: 
w opcji „budowa” kursant przechodzi najpierw przez serię losowo wybra-
nych zadań, na zakończenie których generowana jest lista obszarów wiedzy 
(ksiąŜki, kursy), jakie powinien opanować. Bardzo istotny dydaktycznie jest 
tu fakt, Ŝe system nie pokazuje kursantowi prawidłowych odpowiedzi na py-
tania; 

− tematyczne połączenia pomiędzy stronami kursu e-learning. 

   
Rys. 1. Podstawowe cechy platformy LMS 

Źródło: http://platforma-lms.4system.com/platforma-lms-info.html 
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Dodatkowo system moŜna rozbudować o moduł egzaminacyjny, który 
umoŜliwi tworzenie testów i egzaminów. Moduł ten umoŜliwia:  
− definiowanie reguł losowania pytań do testów e-learning, 
− ograniczenie czasu na wykonanie testu, 
− ustalenie odpowiedniej liczby prób rozwiązania zadań, 
− określenie poziomu wymaganego do zaliczenia, 
− generowanie specjalnych raportów i statystyk dla trenerów, 
− rozwiązanie testu w trybach: próba i egzamin. 

Kolejną dostępną na polskim rynku platformą e-learningową jest system 
Mirage e-learning oferowany przez firmę CMSMirage sp. z o.o.  

„Mirage e-learning zawiera bogaty zestaw narzędzi do szybkiego, łatwego, 
intuicyjnego tworzenia i udostępniania interaktywnych kursów, testów i publi-
kacji elektronicznych przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy 
komputerowej. System jest szczególnie przydatny tam, gdzie często organizo-
wane są tzw. Szkolenia „twarde” (np. dotyczące wiedzy o produktach, przepi-
sach, procedurach, księgowości czy programach komputerowych). Aplikacja 
pozwala na zmniejszenie kosztów szkoleń, ograniczenie niedogodności związa-
nych z nieobecnością pracowników w miejscu pracy i skrócenie okresu 
wdraŜania nowych pracowników (dzięki moŜliwości przygotowania się do 
pracy, za pomocą e-szkoleń i testów, jeszcze przed objęciem stanowiska). 
Mirage e-learning umoŜliwia tworzenie unikalnych kursów, informatorów oraz 
testów wiedzy przez pracowników firmy – bez udziału osób z zewnątrz – co 
szczególnie waŜne w przypadku unikalnego know-how i informacji objętych ta-
jemnicą firmową1. Jak widać, rozwiązania e-learningowe mogą znaleźć zastoso-
wanie równieŜ w firmach do przeprowadzania szkoleń i kursów dla pracowników. 

 

2. Platforma szkoleniowa SYSTEmE4U2 

Zainstalowana na serwerach sieciowych (Web-based) platforma szkolenio-
wa SYSTEmE4U jest wszechstronnym narzędziem do organizowania i zarzą-
dzania szkoleniami. 

UŜytkownicy platformy mają zapewniony dostęp do wydajnej infrastruktury 
informatycznej bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z zakupem 
serwera, instalowaniem skomplikowanych programów i zatrudnianiem specjali-
stów do konserwacji i serwisu. 

Zredukowanie kosztów wdroŜenia platformy powoduje, Ŝe teraz praktycznie 
kaŜda firma ma moŜliwość szybkiego uruchomienia szkoleń internetowych. 
Zamiast ponoszenia duŜych wydatków na inwestycje w technologie, środki te 

                                                      
1 http://www.cmsmirage.pl/2450.dhtml 
2 http://easy4u.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55 
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wykorzystać moŜna na usprawnienie organizacji szkoleń i przygotowanie mate-
riałów edukacyjnych. 

Dostęp do platformy moŜliwy jest z kaŜdego podłączonego do Internetu 
komputera i urządzenia mobilnego (PockedPC, Smartphone) wyposaŜonego 
w przeglądarkę internetową.  

 
Rys. 2. Zrzut ekranowy platformy – rejestracja ucznia  

Źródło: http://easy4u.pl/images/ prezentacja/index.html 
 
Platforma szkoleniowa SYSTEmE4U została zaprojektowana w taki sposób, 

aby maksymalnie usprawnić i uprościć proces przygotowania szkoleń oraz umo-
Ŝliwi ć uŜytkownikowi samodzielne zarządzanie procesem szkoleniowym za 
pomocą Internetu. 

NiezaleŜnie od platformy eksperci mogą przygotowywać materiały szkole-
niowe na swoich komputerach (offline). Komplet przygotowanych materiałów 
w postaci skompresowanych plików (zgodnych ze standardem SCORM/IMS/AICC) 
wysyłany jest na serwer. Administrator weryfikuje otrzymane materiały i umie-
szcza w systemie jako kurs. Od tej chwili moŜna uruchamiać zajęcia i przypisy-
wać do nich kursantów. 
 

3. Aktualnie dostępne platformy edukacyjne prowadzone przez wyŜsze 
uczelnie3 

W Polsce działa kilkanaście platform e-learningowych prowadzonych, 
a często równieŜ budowanych przez wyŜsze uczelnie: 
− Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej,  

                                                      
3 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=2&id=20#6 
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− Centrum kształcenia internetowego w WyŜszej Szkole Ekonomiczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej, 

 

 
Rys. 3. Wersja demonstracyjna kursu WSEH  

Źródło: http://www.demo.e-uczelnia.edu.pl/ 
 

− Centrum Kształcenia Ustawicznego w Politechnice Świętokrzyskiej, 
− Centrum Nauczania Zdalnego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
− Centrum Otwartej Edukacji Multimedialnej Uniwersytetu Warszawskiego, 
− Interaktywne Studia Internetowe Akademii Polonijnej w Częstochowie, 
− Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, 
− Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, 
− Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi, 
− Polski Uniwersytet Wirtualny, 
− System nauczania przez Internet SGH, 
− Studia informatyczne przez Internet – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 
− StudiaNet – Politechnika Koszalińska, 
− Wirtualny campus – WyŜsza Szkoła Zarządzania w Warszawie. 

 

Podsumowanie 

E-learning prezentuje sobą nową jakość w edukacji, dlatego na taki sposób 
kształcenia decyduje się coraz więcej uczelni. Realizacja tego zadania nie byłaby 
jednak moŜliwa bez sprawnych systemów i platform e-learningowych. Na rynku 
znajdziemy wiele komercyjnych rozwiązań – jednak nie wolno zapominać 
o rozwiązaniach darmowych, opartych na wolnych licencjach, dzięki którym 
oprogramowanie moŜna samodzielnie rozbudowywać i rozwijać. Budowanie 
platformy od podstaw jest z pewnością czasochłonne i kosztowne, jednak nic nie 
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zapewni takiej elastyczności i stopnia integracji jak autorskie – szyte na miarę – 
oprogramowanie. Z drugiej strony oprogramowanie komercyjne, mimo Ŝe moŜe 
być dostarczone w krótkim czasie, równieŜ będzie relatywnie kosztowne. Plat-
formy darmowe oferują duŜą elastyczność, ale ich integracja równieŜ pociąga za 
sobą koszty. Decyzja spoczywa na uczelniach i ośrodkach edukacji, a wybór 
wyznaczy ich ścieŜkę rozwoju na kolejne lata. 

 

Netografia 

http://www.cmsmirage.pl/2450.dhtml 

http://easy4u.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=2&id=20#6 

 
 

Streszczenie 
E-learning to w skrócie przekazywanie wiedzy i umiejętności przy uŜyciu 

komputerów i sieci informatycznych. Odnosi się bezpośrednio do procesów 
i aplikacji uŜywanych do przekazu. MoŜna do nich zaliczyć nauczanie poprzez 
stronę internetową, nauczanie w oparciu o komputer i multimedia, wirtualną 
klasę czy teŜ wirtualne grupy robocze. Nauczana treść dostarczana jest poprzez 
sieć Internet. UŜywane są do tego celu aplikacje LMS, których mnogość pozwala 
na wybór tej, która najlepiej sprosta wymaganiom danego ośrodka kształcenia. 

 
Słowa kluczowe: e-learning, platformy e-larningowe. 

 

Overview of e-learning platforms 

 
Abstract 

E-learning is essentially the computer and network enabled transfer of skills 
and knowledge. It refers to using electronic applications and processes to learn. 
E-learning applications and processes include Web-based learning, computer-
based learning, virtual classrooms and digital collaboration. Content is delivered 
via the Internet. A learning management system (LMS) is software for deliver-
ing, tracking and managing training/education. LMSs range from systems for 
managing training/educational records to software for distributing courses over 
the Internet and offering features for online collaboration. 

 
Key words: e-learning, e-learning platforms. 
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MATEUSZ KUKUŁA  
Uniwersytet Rzeszowski, Polska 

 

Nauczanie projektowania trójwymiarowego przy uŜyciu  
programu Autodesk Inventor na kierunkach inŜynierskich  
z wykorzystaniem instrukcji stanowiskowych  

 

Wprowadzenie  

Autodesk jest firmą, której główna siedziba znajduje się w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. ZałoŜycielem przedsiębiorstwa jest John Walker. 
ZałoŜył ją w 1982 r. Obecnie siedziba firmy znajduje się w San Rafael w Kali-
fornii. Od samego powstania tworzyła róŜnego typu oprogramowanie, w głów-
nej mierze przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. Jednym 
z programów oferowanych przez firmę jest Inventor1. 

Oprogramowanie Autodesk Inventor jest interfejsem stosunkowo młodym. 
Pierwsza wersja została wprowadzona na rynek 20.09.1999 r., był to Inventor 
1 „Mustang”. Od tego momentu wznowienia tego programu ukazywały się 
bardzo regularnie. Począwszy od pierwszego aŜ do dziesiątego nazwy po-
szczególnych wersji pochodziły od bardzo popularnych w Ameryce modeli 
samochodów. Były to:  
− Inventor 2 „Thunderbird” 01.03.2000. 
− Inventor 3 „Camaro” 01.08.2000. 
− Inventor 4 „Corvette” 01.12.2000. 
− Inventor 5 „Durango” 17.09.2001. 
− Inventor 5.3 „Prowler” 30.01.2002. 
− Inventor 6 „Viper” 15.10.2002. 
− Inventor 7 „Wrangler” 18.04.2003. 
− Inventor 8 „Cherokee” 15.10.2003. 
− Inventor 9 „Crossfire” 15.07.2004. 
− Inventor 10 „Freestyle” 06.04.2005. 

Kolejne wersje programu swoją nazwę wzięły od nazwisk słynnych ludzi. Były to: 
− Inventor 11 „Faraday” 06.04.2006. 
− Inventor 2008 „Goddard” 11.04.2007. 
− Inventor 2009 „Tesla” rok 2008. 

Ostatnią wersją, jaka weszła na rynek, jest Inventor 2010, „Hopper” 27 luty, 20092.  

                                                      
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Autodesk 
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Inventor 16.11.2009 
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Inventor jest programem, który moŜna stosować do wszelkiego rodzaju pro-
jektowania. Program ten wyposaŜony jest w bogaty w róŜnego rodzaju narzędzia 
interfejs. Znajdują się tam róŜnego typu moduły projektowe, które moŜna wyko-
rzystać przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju elementów maszyn i urządzeń. 
Najczęściej aplikacja ta wykorzystywana jest przy projektach: mechanicznych, 
instalacji rurowych, konstrukcji spawanych itp. Szerokie moŜliwości tego pro-
gramu pozwalają wykorzystać go do projektów na potrzeby budownictwa. Rów-
nieŜ konstruktorzy przemysłu samochodowego wykorzystują Inventora przy 
projektowaniu wielu elementów, np. karoserii, felg, opon, itp. 

 

 
Rys. 1. Przykłady rysunków wykonanych za pomocą programu Inwentor. 

Źródło: M. Kukuła, Zestaw praktycznych ćwiczeń dla programu Autodesk Inventor (praca 

magisterska wykonana pod kierunkiem dra W. Liba), Rzeszów 2010. 

 

1. Nauczenie projektowania w standardach kształcenia edukacji techniczno- 
-informatycznej 

Nauczanie projektowania na studiach inŜynierskich jest niezwykle waŜne 
i wskazane jest, aby odbywało się na podstawie najnowszych technologii infor-
macyjnych. Postaram się to przedstawić na przykładzie studiów inŜynierskich 
kierunku: edukacja techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Sylwetkę absolwenta dla tego kierunku ściśle określają Standardy kształcenia, 
w których czytamy, Ŝe: „absolwent studiów inŜynierskich posiada wiedzę z za-
kresu zarządzania zasobami ludzkimi w róŜnych gałęziach przemysłu, admini-
stracji gospodarczej i nauce oraz posiada umiejętności kierowania zespołami 
ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych i średnich przed-
siębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent 
przygotowany jest do: administrowania i obsługi systemów informatycznych 
w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, banko-
wości oraz w szkolnictwie; obsługi oprogramowania specjalistycznego, stosowa-
nego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości; prac wspomagających projek-
towanie inŜynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym; 
zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; 



 242

nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawo-
wych i gimnazjalnych po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent 
przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i duŜych przedsiębiorstwach 
przemysłowych; bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i pań-
stwowej; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz szkolnictwie pod-
stawowym i gimnazjalnym (Standardy kształcenia…, 2007). 

Po zapoznaniu się z sylwetką absolwenta studiów inŜynierskich moŜna po-
wiedzieć, Ŝe realizowanie treści związanych z projektowaniem jest uzasadnione. 
Warto podkreślić, Ŝe absolwent musi posiadać wiedzę związaną z obsługą opro-
gramowania specjalistycznego, które moŜe mieć zastosowanie w przemyśle. 
Realizacja zajęć z obsługi programu Inventor spełnia to kryterium. Autodesk 
Inventor jest aplikacją bardzo specjalistyczną słuŜącą do projektowania. Projekty 
wykonywane za pomocą tego programu tworzone są głównie na potrzeby prze-
mysłu. Kolejna z cech, jakie powinien posiadać absolwent studiów inŜynier-
skich, to umiejętność nauczania przedmiotów technicznych. Realizowanie treści 
związanych z Inventorem moŜe pomóc absolwentowi podjąć pracę w roli na-
uczyciela. W szkołach kaŜdego szczebla mamy na do czynienia z róŜnego rodza-
ju zajęciami, zarówno o tematyce technicznej, jak i informatycznej. To jest ko-
lejny powód, dla którego realizacja ćwiczeń z zakresu obsługi Inventora moŜe 
pomóc studentowi zdobyć wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą ogólnie 
pojętego projektowania trójwymiarowego. Absolwent kierunku inŜynierskiego 
powinien być równieŜ przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemy-
słowych. Nauczanie projektowania za pomocą Inventora jest niezwykle waŜne, 
gdyŜ coraz częściej od pracowników wymaga się znajomości programów słuŜą-
cych do projektowania, co więcej – do projektowania 3D. Firmy działające na 
rynku coraz częściej wdraŜają nowe technologie, wymusza to zatrudnianie coraz 
większej rzeszy ludzi wykształconych, posiadających określone umiejętności 
z zakresu projektowania, konstruowania itp. 

 

2. Przykłady wykorzystania programu Inventor w realizacji zajęć  
laboratoryjnych 

Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim na studiach inŜynierskich na kie-
runku edukacja techniczno-informatyczna z zakresu projektowania i zapisu kon-
strukcji odbywają się w formie laboratoriów. Najlepszą formą wspomagającą 
realizowanie tychŜe zajęć jest wprowadzenie instrukcji stanowiskowych do kaŜ-
dego tematu laboratoriów. Wprowadzenie instrukcji stanowiskowej ma za zada-
nie posegregowanie pewnych treści spośród ogromnej ilości informacji dotyczą-
cych danej tematyki, w tym przypadku programu Inventor. Instrukcje dostoso-
wane są ściśle do treści kształcenia zaprojektowanych do danego przedmiotu, 
lecz te treści nie poruszają tego, co ma być realizowane na kolejnych zajęciach. 
W tym celu wprowadza się instrukcje, które uporządkowują wiadomości, wów-
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czas studenci mają przejrzyście pokazane, co na danych zajęciach będzie reali-
zowane. Łatwo moŜna zaobserwować korzyści, jakie daje wprowadzenie in-
strukcji stanowiskowych do realizacji zajęć z tematyki obsługi programu Inven-
tor. Instrukcje stanowiskowe: 
− zapobiegają powtarzaniu się informacji, nie zachodzi zjawisko dublowania 

się treści;  
− ułatwiają wprowadzenie stopniowania trudności realizowanych treści (zasada 

progresji); 
− pomagają w przygotowaniu się studentów do zajęć; 
− pozwalają studentowi bardziej samodzielnie pracować na zajęciach; 
− student, wie z jakim materiałem będzie miał do czynienia, wie, na jakie kwe-

stie zwrócić szczególną uwagę; 
− pomagają rozwiązać dane zadanie, ułatwiają wysuwanie samodzielnych wnio-

sków i przemyśleń; 
− ułatwia prowadzącemu realizować zajęcia; 
− określa plan zajęć, studenci mają ściśle sprecyzowany plan działania [Pierań-

ski, Vlasenko, Sudoł 2005]. 
Poprawnie zaprojektowana instrukcja powinna zawierać nazwę przedmiotu, 

temat zajęć, cel ćwiczeń. Główną częścią instrukcji jest opis treści zadania, waŜnym 
elementem są obrazy, na których moŜna zaobserwować kolejne etapy realizacji 
ćwiczenia. Zdjęcia są raczej nieodłącznym elementem instrukcji stanowiskowej.  

PoniŜej zaprezentowano przykładowy wycinek instrukcji stanowiskowej 
odnoszącej się do tematyki obsługi programu Inventor. 

 
… 
4. Wykonaj szkic jak na rysunku poniŜej (przy tworzeniu szkicu wykorzystaj poznane 
wcześniej narzędzia, takie jak wymiarowanie, więzy geometryczne): 
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5. Zakończ szkic, ustaw na widok izometryczny (F6) i wywołaj narzędzie OBRÓT(R)  

.  

 

Itd. … 

Źródło: M. Kukuła, Zestaw praktycznych ćwiczeń dla programu Autodesk Inventor (praca 

magisterska wykonana pod kierunkiem dra W. Liba), Rzeszów 2010. 

 
Tematyka ćwiczeń musi pokrywać się z treściami, jakie zawarte są w syla-

busie, zaprojektowanym do danego przedmiotu na podstawie treści kształcenia 
zawartych w standardach dla kierunku. Nauczanie obsługi Inventora zaczyna się 
od ogólnej charakterystyki programu, poprzez wykonywanie szkicu 2D. Kolejne 
ćwiczenia to zagadnienia związane z modelowaniem 3D. Ostatnie treści związa-
ne są z tworzeniem dokumentacji technicznej, podstawy symulacji kinetycznej 
i dynamicznej, analizy wytrzymałości.  

 

Zakończenie 

Autodesk Inventor jest dobrym programem do nauki projektowania trójwy-
miarowego. Posiada przejrzysty interfejs, uŜywanie narzędzi jest bardzo intu-
icyjne. Za pomocą Inventora moŜna wykonać praktycznie kaŜdego rodzaju pro-
jekt na potrzeby kaŜdej gałęzi przemysłu. Studenci realizujący zajęcia z tej te-
matyki szybko przyswajają wiadomości i nabywają umiejętności związane 
z projektowanie, konstruowaniem oraz modelowaniem.  
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Streszczenie 
W opracowaniu zająłem się opisem potrzeby nauczania projektowania trój-

wymiarowego na studiach inŜynierskich na przykładzie kierunku: edukacja 
techniczno-informatyczna. Opisałem moŜliwość nauki projektowania za pomocą 
programu Autodesk Inventor. Przedstawiłem równieŜ sposób realizacji zajęć 
z opisanej tematyki z zastosowaniem instrukcji stanowiskowych. Scharaktery-
zowałem pokrótce korzyści, jakie daje wprowadzenie instrukcji na zajęciach 
z tematyki obsługa programu Inventor. Wykorzystanie programu Inventor do 
nauki projektowania trójwymiarowego powoduje, iŜ studenci w łatwy i przy-
stępny sposób zdobywają wiedzę oraz umiejętności projektowania, które mogą 
wykorzystać w późniejszym Ŝyciu zawodowym.  

 
Słowa kluczowe: Autodesk Inventor, instrukcja stanowiskowa, projektowanie. 

 

Teaching 3D designing by means of the program Autodesk Inventor  
in engineering faculties using job instructions 

 
Abstract 

In this work I describe the issue and needs of teaching design in a three-
dimensional system during engineering studies, based on an example of com-
puter science and technology education studies. I described the capabilities of 
learning how to design using Autodesk Inventor. I have also presented a method 
of conducting classes using instructions prepared for the task. The benefits of 
introducing the proposed instruction set for the Autodesk Inventor training 
classes ware briefly characterized. Autodesk Inventor and its use to study three-
dimensional design allows an easy and intelligible way to gain design knowl-
edge and skills that can be used later in professional life of every student.  

 
Key words: Autodesk Inventor, working instructions, designing. 
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Znaczenie uczenia się procesu CAD, CAM w komputerowym 
projektowaniu na zajęciach dydaktycznych 

 

Wprowadzenie 

Zaawansowana technologia dnia dzisiejszego pozwala na zaprojektowanie 
kaŜdego elementu od chwili powstania koncepcji w głowie projektanta po wy-
konanie gotowego elementu.  

Zdobycie wiedzy i umiejętności przez studentów jest rzeczą szczególnie 
waŜną w zakresie znajomości procesów CAD, CAM w ramach studiów inŜy-
nierskich kierunku edukacja techniczno-informatyczna Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Ma to znaczący wpływ na wzbogacenie procesu nauczania i uczenia się 
studentów na przedmiotach specjalizacyjnych, dotyczących systemów CAD/CAM 
i obrabiarek sterowanych numerycznie. 

 

1. Wykonywanie szkiców dwu- i trójwymiarowych 

Wprowadzeniem do zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką opraco-
wywania szkiców dwuwymiarowych oraz modelowania trójwymiarowego.  

Na tym etapie student zdobywa podstawową wiedzę na temat tworzenia 
i edycji szkiców 2D, poznaje róŜne typy więzów geometrycznych, wymiaro-
wych i parametrycznych.  

W kolejnym kroku uczący się poznaje podstawowe niezbędne zasady do 
tworzenia modeli trójwymiarowych. Nabycie umiejętności realizacji tych obiek-
tów przez studenta kształtuje efektywniejsze rozwiązywanie problemów tech-
nicznych oraz usprawnia myślenie techniczne. 

Zazwyczaj proces projektowania polega na narysowaniu szkicu odpowied-
niego elementu przez inŜyniera. SłuŜą do tego programy typu CAD. Obecnie na 
rynku jest dostępnych wiele programów opartych na systemie CAD1.  

Komputerowe wspomaganie projektowania, CAD (ang. Computer Aided 
Design) – projektowanie wspomagane komputerowo, czyli zastosowanie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia 

                                                      
1 http://masters.ckp.pl/plecyk/cotojest.htm (02.02.2010). 
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CAD znajduje zastosowanie między innymi w inŜynierii mechanicznej, elek-
trycznej oraz budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geo-
metryczne, mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego 
obiektu technicznego lub ich układu)2.  

 

 
Rys. 1. Samolot wykonany w programie AutoCAD  

Źródło: http://cad.pl/component/drawings/pokaz/8-lotnictwo/288-samolot.html 07.02.2010. 
 

Programy typu CAD dają moŜliwość pracy nad jedną częścią lub nad całymi 
projektami. MoŜna projektować w nich zarówno proste elementy, takie jak np. 
zębatka, hak holowniczy do samochodu, po bardziej zaawansowane elementy 
składające się z bardzo duŜej ilości części połączonych w zespół, np. silnik sa-
molotowy. 

 

2. Metodologia działań studentów podczas realizacji zajęć na podstawie 
systemu CAD, CAM 

Studenci zapoznają się na zajęciach z metodami realizacji rysunków złoŜe-
niowych na podstawie wcześniej wykonanych obiektów, zgodnie z zasadami 
umieszczania więzów montaŜowych.  

Studenci w praktyce tworzą przykładowe dokumentacje techniczne wyko-
nanych samodzielnie obiektów. Warto zwrócić uwagę na opcję automatycznej 
zmiany generacji modelu 3D w rysunku 2D, co powoduje natychmiastową ko-
rektę wymiarów na dokumentacji technicznej.  

Na rys. 2 przedstawiono dokumentację wykonaną w programie Inventor 
2009.  

                                                      
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowe_wspomaganie_projektowania (19.11.2009). 
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Rys. 2. Rysunek zestawieniowy 

Źródło:http://www.mechanicidea.pl/uploaded/image/DOK/zespol_nastawczy.jpg 02.07.2010. 

 
Student podczas zajęć ma moŜliwość wykonania wszelkiego rodzaju obli-

czeń, do których zaliczamy m.in. obliczenia wytrzymałościowe, np. metodą ele-
mentów skończonych – MES.  

„Metoda Elementów Skończonych albo Metoda Elementu Skończonego 
(MES, ang. FEM, finite-element method) – zaawansowana matematycznie meto-
da obliczeń fizycznych opierająca się na podziale obszaru (tzw. dyskretyzacja, 
ang. mesh), najczęściej powierzchni lub przestrzeni, na skończone elementy 
uśredniające stan fizyczny ciała i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko 
dla węzłów tego podziału. Poza węzłami wyznaczana właściwość jest przybliŜa-
na na podstawie wartości w najbliŜszych węzłach”3. 

Na rys. 3 przedstawiono analizę wytrzymałościową uchwytu wykonaną 
w programie ANSYS DesignSpace. W programie tym występują moŜliwości 
przeprowadzenia symulacji wytrzymałości, rozkładu temperatury, zmęczenia, 
wyboczenia, częstotliwości własnej, optymalizacji kształtu.  

Zazwyczaj są to pakiety przeznaczone do konkretnych obliczeń w zakresie 
np. napręŜeń mechanicznych, przepływu ciepła lub oddziaływań elektromagne-
tycznych.  

Do wszystkich programów pracujących w systemie CAD moŜna zainstalo-
wać nakładki, za pomocą których moŜna wykonywać wszelkiego rodzaju obli-
czenia. Często tworzone są na specjalne potrzeby wielkich firm. 
                                                      

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_element%C3%B3w_sko%C5%84czonych (01.02.2010).  
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Rys. 3. Analiza wytrzymałościowa uchwytu  

Źródło: http://www.3dcad.pl/aktualnosci/wiecej/1250.htm 01.02.2010. 

 

3. Czynności wykonywane przez ucznia podczas projektowania urządzeń 
mechanicznych 

Przy projektowaniu urządzeń mechanicznych uczący się realizują w ramach 
zajęć wizualne przedstawienie tego, jak dany element i jego podzespoły będą 
działać po jego fizycznym wykonaniu. Dowiadują się o metodyce tworzenia ani-
macji w formie krótkiego filmu, najczęściej z rozszerzeniem pliku o nazwie *.avi.  

 

 

Rys. 4. Nakładka  

Źródło: S. Susfał, AutoCAD jako narzędzie wspomagające proces nauki na kierunku eduka-

cja techniczno-informatyczna (praca magisterska wykonana pod kierunkiem dra W. Liba), Rze-

szów 2010. 
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Za tworzenie animacji odpowiadają programy obsługujące grafikę trójwy-
miarową popularnie zwaną 3D.  

Na rys. 4 przedstawiono widok nakładki. Na tym etapie wytwarzania istnie-
je moŜliwość wykonania renderingu, w którym to przedstawiona moŜe być sy-
mulacja ruchu nakładki.  

 

4. Integracja fazy projektowania z fazą wytwarzania 

Po przejściu przez proces wizualizacji danego projektu kolejnym krokiem 
jest zaprogramowanie obrabiarek numerycznych. Studenci w praktyczny sposób 
uczą się obsługiwać obrabiarki.  

Operacja ta polega na przetworzeniu obiektów 2D, 3D, zaprojektowanych 
w programie będącym składową systemu CAM na instrukcje maszynowe NC 
i CNC, za pomocą których istnieje moŜliwość wytwarzania zaprojektowanych 
wcześniej elementów. Jednym z wielu pakietów pracujących w systemie CAM 
są: AlphaCAM, CATIA, EdgeCAM, SolidWorks. 

Napisanie programu nie gwarantuje w stu procentach prawidłowego prze-
biegu fizycznego procesu obróbki, dlatego teŜ dokonuje się symulacji obróbki. 
Większość programów typu CAM ma opcję wizualizacji obróbki.  

Przetestowanie i zasymulowanie działania urządzenia w fazie projektowa-
nia daje moŜliwość polepszenia jakości finalnego produktu oraz pomniejszenia 
kosztów produkcji. Wykonanie analizy ewentualnych otarć danych elementów 
redukuje liczba błędów, pewnych niedoskonałości elementu jeszcze przed 
fizyczną produkcją, która skraca czas wprowadzenia gotowego urządzenia do 
sprzedaŜy. 

 

Zakończenie 

Studenci, przechodząc przez cały cykl nauki na przedmiotach z zakresu pro-
cesów CAD, CAM w trakcie studiów inŜynierskich na kierunku edukacja tech-
niczno-informatyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobywają cenną wiedzę 
i umiejętności, które mogą się przyczynić do podjęcia kolejnych działań w za-
kresie projektowania na dalszej ścieŜce rozwoju zawodowego. 

Rozwojowość programów typu CAD, CAM podkreśla potrzebę jego na-
uczania. Jednym z zadań współczesnej dydaktyki jest wprowadzenie studentów 
do samodzielnego Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym opartym na technolo-
giach informatycznych. Umiejętność działań w programach typu CAD, CAM 
jest bardzo istotna.  

 



 251 

Literatura 

Maciej S. (2009), Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, 

Warszawa. 

Susfał S. (2010), AutoCAD jako narzędzie wspomagające proces nauki na kierunku edukacja 

techniczno-informatyczna (praca magisterska wykonana pod kierunkiem dra W. Liba), 

Rzeszów 2010. 

Tarnowski W. (1997), Wspomaganie komputerowe CAD CAM. Podstawy projektowania technicz-

nego, Warszawa. 

Zagrajek T., Krzesiński G., Marek P., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. 

Ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS. Skrypt Wydziału Mechanicznego Ener-

getyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

http://masters.ckp.pl/plecyk/cotojest.htm (02.02.2010). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowe_wspomaganie_projektowania (19.11.2009). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_element%C3%B3w_sko%C5%84czonych (01.02.2010). 

 
 
Streszczenie 

Zdobycie wiedzy i umiejętności przez studentów jest rzeczą szczególnie 
waŜną w zakresie znajomości procesów CAD, CAM w ramach studiów inŜy-
nierskich kierunku edukacja techniczno-informatyczna Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Ma to znaczący wpływ na wzbogacenie procesu nauczania i uczenia się 
studentów na przedmiotach specjalizacyjnych dotyczących systemów CAD/CAM 
i obrabiarek sterowanych numerycznie. Rozwojowość programów typu CAD, 
CAM podkreśla potrzebę jego nauczania. 

 
Słowa kluczowe: CAD, CAM, komputerowe projektowanie, nauczanie, uczenie się. 

 

The importance of the process of CAD, CAM computer design at the school 

 
Abstract 

Gain knowledge and skills by students is a particular importance in the 
knowledge of the processes of CAD, CAM in the study of engineering education 
and technical direction of Informatics at the University of Rzeszów. This has 
a significant impact on the enrichment of teaching and learning of students in-
cluded the subjects of specialization of CAD/CAM systems and CNC machine 
tools. Development of CAD, CAM emphasizes the need of his teaching. 

 
Key words: CAD, CAM, computer design, teaching. 
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