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Nowe technologie informatyczne
w s³u¿bie edukacji szkolnej
1. Wstêp
Dzisiejsze spo³eczeñstwo jest nazywane spo³eczeñstwem informacji. Rewolucja informacyjna, to pocz¹tek ery rosn¹cego wp³ywu przetwarzania i przesy³ania informacji  to
Internet bêd¹cy rozleg³¹ sieci¹ komputerow¹. Sieæ taka ³¹czy ze sob¹ wiele ró¿nych systemów komputerowych, rozmieszczonych we wszystkich regionach wiata.[9]
Rolê nie do przecenienia, na drodze do sprostania wyzwaniom wspó³czesnego wiata
oraz zmniejszenia ró¿nic w technologicznym dystansie, mog¹ spe³niæ uczelnie wy¿sze. Powinny one wspieraæ spo³eczeñstwo informacyjne przede wszystkim nowoczesnymi programami nauczania na wszystkich szczeblach edukacji [6, 7].
Niezwykle dynamiczny rozwój komputerów i systemów telekomunikacyjnych przesy³ania danych zwi¹zany jest z miniaturyzacj¹ elementów elektronicznychi rozpoczêciem w 1971 roku przez amerykañsk¹ firmê Texas Instruments seryjnej produkcji mikroprocesorów.
Prawo Moorea sformu³owane w 1965 roku przez Gordona Moorea jednego z za³o¿ycieli firmy Intel zak³ada, ¿e moc szybkoæ i pojemnoæ mikroprocesorów bêdzie siê podwajaæ co 18 miesiêcy, a ich koszt w tym czasie mala³ o po³owê. Przepowiednia ta sprawdza siê
przez ostatnie 40 lat. Programici tworz¹ i udoskonalaj¹ programy wykorzystuj¹ce wzrastaj¹c¹ moc obliczeniow¹ komputerów i czyni¹ te programy ³atwiejszymi w u¿yciu.
Rzeczywistoæ, w której do sieci przy³¹czone s¹ miliony komputerów, jeszcze bardziej
zwiêksza moc i u¿ytecznoæ pojedynczego komputera osobistego. Dziêki temu mamy dostêp do nieograniczonej wprost iloci przeró¿nych informacji.
Technologia Informacyjna (Information Technology) to zespó³ rodków (komputery,
sieci komputerowe) i narzêdzi (w tym oprogramowanie) jak równie¿ inne technologie
(w tym komunikacyjna), które s³u¿¹ wszechstronnemu pos³ugiwaniu siê informacj¹. Obejmuje ona: informacjê, komputery, informatykê, in¿ynieriê komputerow¹ oraz komunikacjê [5].
Kszta³cenie na odleg³oæ (e-kszta³cenie, e-learnig) wykorzystuje wszystkie elementy
technologii informacyjnych do prowadzenia szkoleñ zwi¹zanych z technologiami informa* Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka w £odzi
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tycznymi jak i nieinformatycznymi. W tej definicji zawarta jest filozofia nauczania z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki informatycznej i multimedialnej.
W tym celu ka¿dy modu³ i jednostka lekcyjna musz¹ zawieraæ cztery podstawowe elementy:
1) prezentacjê wiedzy,
2) wiadomoci dla pobieraj¹cego naukê,
3) æwiczenia po³¹czone z udzielaniem odpowiedzi,
4) ewaluacjê wiedzy.
D¹¿enie do doskona³oci w edukacji implikuje opracowanie takich programów nauczania, które uwzglêdnia³yby talenty i potrzeby wszystkich uczniów, wyzwala³y ich potencja³ i sprzyja³y rozwijaniu i kultywowaniu nieprzeciêtnych zdolnoci. Jest równie¿ spraw¹ niezmiernie istotn¹ zatroszczyæ siê o lepsze pedagogiczne przygotowanie nauczycieli
do realizacji ambitnych programów nauczania.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obecnie dominuj¹c¹ jest tendencja do ³¹czenia klasycznej edukacji z e-kszta³ceniem (nauczanie mieszane). W tej formie e-kszta³cenie przynosi najwiêksze efekty.
Elastycznoæ technologii informatycznych pozwala na wielowarstwowe ich zastosowanie. Mog¹ one wspomagaæ ró¿norodne procesy pedagogiczne od transmisji informacji
po uczenie siê problemowe, w którym uczeñ decyduje o sposobie rozwi¹zywania problemów. Zastosowanie komputerów w du¿ym stopniu zale¿y od oczekiwañ nauczycieli, którzy
w ró¿nym zakresie pragn¹ usprawniæ procesy nauczania jak i procesy uczenia siê. Sukces
integracji technologii komputerowych zale¿y od równowagi miêdzy komputerem postrzeganym jako narzêdzie dostarczaj¹ce informacji i narzêdziem pozwalaj¹cym na jej interpretacje i na budowanie wiedzy.

2. Wybrane pojêcia zwi¹zane z kszta³ceniem na odleg³oæ
Przedstawione poni¿ej w porz¹dku alfabetycznym pojêcia zosta³y opracowane
na podstawie Leksykonu hase³ zwi¹zanych z e-nauczaniem [10].
Acrobat  oprogramowanie firmy Adobe. Oprogramowanie s³u¿¹ce do pracy
z dokumentami (w szczególnoci tekstowo-graficznymi), czyli do tworzenia takich dokumentów oraz ich odczytu, edycji, wymiany, itp. Równie¿ jêzyk opisu dokumentów bazuj¹cy na PostScripcie, niezale¿ny od platformy sprzêtowej. Dokumenty te wystêpuj¹ w przenonym formacie PDF, niezale¿nym od platformy sprzêtowej i programowej. Pliki PDF
i program Acrobat s¹ chêtnie stosowane w dystrybucji materia³ów do e-nauczania.
Administrator serwisu WWW (Webmaster)  administrator systemu i serwisu
WWW. Osoba projektuj¹ca i pielêgnuj¹ca portale, wortale, witryny oraz serwisy WWW,
a tak¿e kontroluj¹ca dostêp do nich oraz pilnuj¹ca ich spoistoci formalnej i merytorycznej
gdy s¹ to serwisy interaktywnie wzbogacane przez u¿ytkowników.
Kszta³cenie asynchroniczne (asynchronous learning)  kszta³cenie asynchroniczne
oznacza, ¿e praca nauczyciela oraz praca poszczególnych uczniów odbywa siê w ca³kowi-
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cie niezale¿nych przedzia³ach czasu. Podczas kszta³cenia asynchronicznego nauczyciel nie
towarzyszy bezporednio uczniom w trakcie korzystania przez nich z przygotowanych
wczeniej materia³ów i innych udogodnieñ e-nauczania, a praca poszczególnych uczniów
te¿ przebiega w sposób niezale¿ny w sensie czasowym. W konsekwencji ka¿dy uczeñ mo¿e
rozpoczynaæ i koñczyæ pracê w dowolnym wybranym przez siebie momencie, niezale¿nie
od innych osób studiuj¹cych to samo zagadnienie, jak równie¿ mo¿e studiowaæ szybciej lub
wolniej bez wp³ywania na tempo pracy innych uczniów.
Kszta³cenie mieszane (blended learning)  kszta³cenie mieszane oznacza po³¹czenie
e-nauczania z elementami procesu kszta³cenia realizowanymi w sposób tradycyjny,
w bezporednim kontakcie pomiêdzy uczniem (lub grup¹ uczniów) i nauczycielem (wysoko kwalifikowanym specjalist¹). Kszta³cenie mieszane wymaga dok³adnego zdefiniowania
i metodycznego przemylenia podzia³u zadañ edukacyjnych na takie, które bêd¹ realizowane zdalnie w trybie e-nauczania oraz na takie, które bêd¹ realizowane lokalnie w sposób
tradycyjny
Kszta³cenie na odleg³oæ (distance learning)  kszta³cenie w warunkach, w których
nauczyciel i uczeñ znajduj¹ siê w ró¿nych lokalizacjach i kontaktuj¹ siê za pomoc¹ rodków technicznych. Aktualnie najczêciej do kszta³cenia na odleg³oæ wykorzystuje siê
przesy³anie informacji poprzez sieæ komputerow¹, ale w u¿yciu bywaj¹ tak¿e inne media
(na przyk³ad telewizja edukacyjna).
Kszta³cenie synchroniczne (synchronous learning)  synchroniczne nauczanie, czyli
nauczanie w ramach którego uczniowie i nauczyciel musz¹ byæ w tym samym miejscu
i czasie (tradycyjne nauczanie) lub w ró¿nych miejscach w tym samym czasie. Okrelenie
to mo¿e mieæ znaczenie techniczne i wtedy oznacza wykonywanie okrelonego programu
pod nadzorem serwera us³ug edukacyjnych. Kszta³cenie synchroniczne mo¿e oznaczaæ tak¿e tê czêæ e-nauczania, która wymaga wykonywania okrelonych czynnoci przez wszystkich uczniów w tym samym czasie (na przyk³ad w modelu wirtualnej klasy).
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)  nazwa w³asna
(niepodlegaj¹ca t³umaczeniu) platformy do e-nauczania. Jedna z bardziej znanych darmowych platform typu LMS i CMS przeznaczona do zdalnego nauczania i pracy zespo³owej.
Bardzo popularna i chêtnie stosowana w Polsce. Platforma ta jest budowana i rozwijana
zgodnie z ide¹ wolnego i otwartego oprogramowania, wiêc nie ma oficjalnego producenta,
dystrybutora oraz narzêdzi wsparcia. Do platformy Moodle najlepiej dotrzeæ przez stronê
internetow¹: http://moodle.org/ W Polsce jest to obecnie najpopularniejsze narzêdzie do
organizacji zasobów i procesów kszta³cenia na odleg³oæ.
Multimedia  techniczne rodki przekazu informacji dzia³aj¹ce na wiele zmys³ów
cz³owieka. Zazwyczaj terminem multimedia obejmuje siê wszelkie formy przekazu informacji odmienne od najbardziej popularnego tekstu (czy hipertekstu). Przy korzystaniu
z multimediów stymulowany jest wzrok, bo nauczane treci s¹ przekazywane g³ównie jako
informacje graficzne (wykresy, rysunki, obrazy, nagrania wideo, produkty animacji i grafiki komputerowej) itp. Poza wizj¹ w systemach multimedialnych anga¿owany jest s³uch
(sygna³y dwiêkowe pomagaj¹ce utrzymaæ odpowiedni poziom koncentracji ucznia, nagra-
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nia audio, elementy rzeczywistej mowy lub muzyki itp.). Po odpowiednim wyposa¿eniu
komputera mo¿liwe jest zaanga¿owanie w przekaz informacyjny tak¿e dotyku i ruchu 
mo¿e s³u¿yæ do tego miêdzy innymi odpowiednio elektronicznie wyposa¿ona rêkawica pozwalaj¹ca na aktywne dzia³ania ucznia w przestrzeni wirtualnej. W sferze eksperymentalnej
s¹ systemy pozwalaj¹ce cyfrowo stymulowaæ wêch (dozowniki zapachów), natomiast
z tego, co wiadomo, chwilowo poza zasiêgiem multimediów jest smak, bo brak jest odpowiednich aplikacji.
Polepszanie (Remediation)  wykorzystanie sprzê¿enia zwrotnego (interakcji) w celu
zwiêkszenia poziomu wiedzy i umiejêtnoci ucznia.
G³ówna cecha nowej metody/technologii edukacyjnej przewy¿szaj¹cej dotychczasowe polega na przeniesieniu rodka ciê¿koci w nauczaniu z nauczyciela (mistrza, trenera,
instytucji szkoleniowej)  na ucz¹cego siê ucznia, kursanta, pracownika.
Proces wartociowania (Validation)  mo¿e odnosiæ siê do ca³ego materia³u u¿ywanego podczas e-nauczania, ale mo¿e te¿ dotyczyæ oceny (wa¿enia) odpowiedzi udzielanych
przez studentów podczas testowania wiadomoci. W pierwszym znaczeniu walidacja prowadzona jest przez wyspecjalizowan¹ instytucjê dokonuj¹c¹ oceny materia³ów u¿ywanych
podczas e-nauczania, w drugim znaczeniu czynnoæ tê wykonuje sam program nauczaj¹cy,
dziêki odpowiednim mechanizmom kontrolnym wmontowanym w aplikacjê.
Rozszerzalny jêzyk znakowania informacji (eXtensible Markup Language XML) 
XML to rozszerzalny jêzyk znakowania informacji, który jest uniwersalnym narzêdziem
informatycznym, pozwalaj¹cym na odrêbne definiowanie treci informacji oraz jej formy.
Pozwala na definiowanie w³asnych znaczników, dziêki czemu dokumenty przechowywane
w komputerach mog¹ mieæ dowolnie z³o¿on¹ strukturê wewnêtrzn¹. W zastosowaniach internetowych pozwala na budowanie aplikacji, w których znaczna czêæ obliczeñ wykonywana jest u klienta WWW (zamiast na serwerze). Zalet¹ tego jêzyka jest pokonanie niekompatybilnoci ró¿nych systemów komputerowych.
Serwer wirtualnej klasy (Live Virtual Classroom Server)  serwer stanowi¹cy j¹dro
procesu e-kszta³cenia zwi¹zanego z jedn¹ wydzielon¹ grup¹ ucz¹cych siê (wirtualn¹ klas¹).
Jest to zwykle dosyæ mocny komputer, na którym przechowuje siê bazy dyskusyjne, który
obs³uguje rozmowy w trybie rzeczywistym (chat, IRC), realizuje wirtualne laboratoria oraz
retransmituje do u¿ytkowników e-kszta³cenia lekcje prowadzone na ¿ywo w wybranej grupie studenckiej.
System zarz¹dzania kszta³ceniem (Learning Management System  LMS)  specjalistyczne oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie procesem nauczania. G³ówne zadanie
LMS to pomoc w ledzeniu aktywnoci uczniów. LMS zarz¹dza dostêpem do treci zwi¹zanych z zajêciami, na które uczniowie zostali zarejestrowani. System zarz¹dzania kszta³ceniem jest najbardziej z³o¿onym narzêdziem programowym do wspomagania e-nauczania,
steruj¹cym dostêpem oraz dystrybucj¹ zasobów systemu nauczania na odleg³oæ. LMS jest
odpowiedzialny za w³aciwe administrowanie przebiegiem procesu e-nauczania, za ewidencjê studentów, za kontrolê ich uprawnieñ oraz postêpów w nauce. W gestii LMS jest
tak¿e ochrona i udostêpnianie zasobów, a najnowsze wersje s¹ w stanie kontrolowaæ spójnoæ merytoryczn¹ gromadzonych i dystrybuowanych treci.
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Telekonferencje (Teleconferencing)  sposób komunikowania siê pomiêdzy grupami
ludzi zlokalizowanych w ró¿nych miejscach. W komunikacji zwi¹zanej z e-kszta³ceniem
wykorzystuje siê techniki audio (audiokonferencje  audioconferencing), wideo (wideokonferencje  videoconferencing) oraz ró¿nego rodzaju komputerowe (konferencje komputerowe  computerconferencing).
Tutor  wspomagaj¹cy pracê uczniów (korepetytor). Pomocnik wype³niaj¹cy pewne
zadania nauczyciela. Najczêciej okrelenie tutor jest odnoszone do cz³owieka, który wspomaga na bie¿¹co pracê studentów zaanga¿owanych w proces e-nauczania, udzielaj¹c
konsultacji, prowadz¹c i moderuj¹c dyskusje. Tutor z regu³y nie jest autorem materia³ów
dydaktycznych wykorzystywanych w e-nauczaniu ale pomaga uczniom w korzystaniu
z nich.
Tutorial  instrukcja obs³ugi programów, która w bardzo przystêpny sposób pokazuje
poszczególne etapy postêpowania. Kolejne kroki s¹ z regu³y dok³adnie opisywane i ilustrowane przyk³adami, czêsto animowanymi (od prostych za³¹czników w formacie z rozszerzeniem *.pdf po rozbudowane prezentacje multimedialne). W Internecie powsta³y witrynyprzegl¹darki ogólnodostêpnych instrukcji, przyk³adowo:
 dla u¿ytkowników anglojêzycznych (http://www.pixel2life.com/),
 dla frankofonów (http://www.tutoriels.com/home.php),
 dla polskojêzycznych u¿ytkowników Internetu (http://www.webtutorials.pl/).
Tutorial jest czêsto wykorzystywany jako pomoc w e-nauczaniu, gdy¿ umo¿liwia z jednej strony szybkie przygotowanie nauczyciela do prowadzania zajêæ w Internecie/
Intranecie, z drugiej strony ³atwe przeszkolenie uczniów na zajêciach wspomaganych komputerowo.
Wirtualna klasa (Virtual Classroom  VC)  jeden ze sposobów e-nauczania, polegaj¹cy na tym, ¿e wszyscy studenci o okrelonej porze w³¹czaj¹ siê do mechanizmu informatycznego typu forum dyskusyjne, czat albo telekonferencja i mog¹ dyskutowaæ miêdzy
sob¹, s³uchaæ wskazówek nauczyciela oraz podlegaæ kontroli wiadomoci w podobny sposób, jak gdyby byli wszyscy razem w jakim jednym okrelonym miejscu (np. w klasie
szkolnej). Realizacja VC wymaga sta³ej obecnoci przynajmniej jednego nauczyciela, który
jest aktywnie w³¹czony do tego samego medium komunikacyjnego co studenci, mog¹c inspirowaæ dyskusjê, moderowaæ jej przebieg i motywowaæ studentów do podejmowania
i rozwi¹zywania problemów wynikaj¹cych z planu nauczania. Ujmuj¹c omówione wy¿ej
uwagi inaczej, mo¿na stwierdziæ, ¿e VC jest to przestrzeñ nauczania on-line, w której realizowana jest interakcja pomiêdzy nauczycielem i uczniami.
Wirtualne laboratorium (Virtual lab)  jeden ze sposobów e-nauczania, polegaj¹cy
na tym, ¿e studenci korzystaj¹ z symulatorów rzeczywistych systemów, zjawisk lub procesów i nabywaj¹ praktycznych umiejêtnoci w podobny sposób, jak by to mogli uzyskaæ
w realnym laboratorium wyposa¿onym w odpowiednie eksponaty oraz aparaturê. U¿ywanie wirtualnych laboratoriów jest wysoce po¿¹dane, poniewa¿ aktywizuj¹ one studentów
i pomagaj¹ wi¹zaæ teoriê z praktyk¹, a tak¿e umo¿liwiaj¹ (w ograniczonym zakresie) mo¿li-
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woæ nabywania przez studentów obok wiedzy tak¿e praktycznych umiejêtnoci. Wirtualne
laboratoria nie powinny jednak byæ nadu¿ywane, gdy¿ jest niebezpieczn¹ iluzj¹ przekonanie, ¿e drog¹ symulacyjn¹ mo¿na nabyæ wszelkich umiejêtnoci praktycznych, niezbêdnych na przyk³ad w zawodzie lekarza lub in¿yniera.
Wirtualny przyrz¹d pomiarowy (Virtual Instrument)  wirtualny przyrz¹d pomiarowy to rodzaj inteligentnego przyrz¹du pomiarowego powsta³ego w wyniku sprzê¿enia pewnego sprzêtu nowej generacji z komputerem osobistym ogólnego przeznaczenia i przyjaznym dla u¿ytkownika oprogramowaniem, które za porednictwem interfejsu graficznego
umo¿liwia u¿ytkownikowi wspó³pracê z komputerem na zasadach takich jakby obs³ugiwa³
rzeczywisty przyrz¹d pomiarowy.
Wortal (Vortal)  serwis WWW zorientowany na jedno okrelone zastosowanie (na
przyk³ad e-edukacyjne). Nazwa pochodzi od okrelenia portal wertykalny (vertical portal).
Okrelenia tego u¿ywa siê coraz rzadziej, bowiem szersze i bogatsze w treci okrelenie
portal (zob.) wydaje siê w pe³ni wystarczaj¹ce.

3. Zalety e-kszta³cenia
Kszta³cenie na odleg³oæ (distance learning) lub inaczej zdalne nauczanie elektroniczne (e-learning), to dostarczanie treci poprzez wszelkie media elektroniczne, w tym
Internet, intranety, extranety, przekazy satelitarne, tamy audio/wideo, telewizjê interaktywn¹ oraz CD-ROM-y. E-kszta³cenie jest jedyn¹ w pe³ni interaktywn¹ metod¹ szkoleniow¹, opart¹ na uczeniu siê czynnym. Okrelenie e-learning u¿ywane jest w odniesieniu do
uczenia siê wspomaganego komputerowo. Dziêki zwi¹zanej z nim interaktywnoci e-learning stosowany jest coraz szerzej do kszta³cenia dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, daj¹c wyniki dydaktyczne, przewy¿szaj¹ce w istotny sposób skutecznoæ wszelkich klasycznych metod pedagogicznych [5].
Poród znanych modeli kszta³cenia najbardziej znacz¹ce pozycje zajmuj¹:
 model stacjonarny (tradycyjny) (ten sam czas, to samo miejsce),
 model synchroniczny (ten sam czas, ró¿ne miejsca),
 model asynchroniczny (ró¿ny czas, ró¿ne miejsca).
Model asynchroniczny  to model preferowany obecnie w zakresie kszta³cenia na odleg³oæ. Komputer i Internet to najwa¿niejsze elementy tego modelu. Komputer umo¿liwia
studentowi:
 po³¹czenie z Internetem,
 wysy³anie i odbiór poczty elektronicznej e-mail,
 odczyt materia³ów dydaktycznych nagranych na p³ytach CD,
 rozwi¹zywanie zadañ, problemów, wykonywanie raportów, projektów itp.
Wykres na rysunku 1 pokazuje procent zapamiêtywanych przez uczestników szkolenia
wiadomoci w przypadku zastosowania w jego trakcie klasycznego wyk³adu i wyk³adu
wspomaganego warsztatami komputerowymi.
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Rys. 1. Efektywnoæ nauczania

Ta technika szkoleniowa spe³nia sw¹ rolê zarówno jako metoda kszta³cenia i samokszta³cenia, jak i doskona³y sposób aktualizacji nabytej wiedzy. Techniki nauczania na odleg³oæ mog¹ byæ stosowane nie tylko w sali wyk³adowej, ale wszêdzie  w tym nawet na
stanowisku pracy szkolonych lub w ich domu. Techniki nauczania na odleg³oæ pozwalaj¹
kszta³ciæ nieporównanie taniej od metod klasycznych
Nauczanie na odleg³oæ (e-learning) mo¿e polegaæ na (ilustrowanym przyk³adami)
wyk³adzie, na testach i pytaniach kontrolnych, ale tak¿e (i w szczególnoci) na ró¿nego
rodzaju symulacjach. Od niedawna mo¿liwe jest podczas stosowania technik e-learning
korzystanie z filmów Wideo – w tym nawet w intra- oraz internecie (konieczne jest posiadanie w komputerze modu³ów typu Media Player Microsoft albo Real).
Generalnie, jak zapamiêtujemy podane informacje, przedstawia sto¿ek Dalea (rys. 2):






10% tego, co czytamy, s³yszymy;
30% tego, co widzimy;
50% tego, co widzimy i s³yszymy;
70% tego, co mówimy i piszemy;
90% tego, co wykonujemy.

W edukacji szkolnej prowadzone mog¹ byæ kursy zdalne, które stanowi¹ rozwi¹zanie
dla prze³adowanych programów i nêkaj¹cego wszystkich braku czasu. Niektóre partie materia³u dobrze nadaj¹ siê do zrealizowania podczas kursu zdalnego.
Dla wszystkich uczestników udzia³ w kursie zdalnym jest bardzo wa¿nym i kszta³c¹cym dowiadczeniem. Poni¿ej przedstawione zosta³y g³ówne zadania nauczyciela i ucznia
w zdalnym nauczaniu.
Po przygotowaniu teoretycznej czêci, która czêciowo mo¿e byæ opracowana przez
wybranych do tego uczniów, nauczyciel projektuje kurs: dzieli materia³ na czêci przeznaczone na poszczególne wirtualne sesje (pamiêtaj¹c o podstawowych za³o¿eniach meto-
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dyki zdalnego nauczania), przygotowuje pytania sprawdzaj¹ce, testy, zagadnienia do dyskusji. Planuje spotkania na czacie, tworzy szczegó³owy rozk³ad jazdy obowi¹zuj¹cy
wszystkich uczestników. Przy wspó³pracy ze szkolnym informatykiem umieszcza kurs na
serwerze szkolnym (lepszym miejscem jest platforma edukacyjna  niestety, nie wszystkie
szko³y maj¹ do niej dostêp). Jakoæ kursu, poziom interakcji, jego atrakcyjnoæ zale¿¹ od
pomys³owoci autora.
Ludzie
generalnie
pamiêtaj¹:

10%
co
20%
co
40%
o
rozmawia
90%
co
Rys. 2. Sto¿ek Dalea

Dla ucznia udzia³ w kursach prowadzonych w ramach realizowanych w szkole przedmiotów jest ród³em nowych dowiadczeñ i szans¹ na doskonalenie umiejêtnoci, które
w przysz³oci zaowocuj¹ dobr¹ orientacj¹ w zmieniaj¹cym siê wiecie, spe³nieniem oczekiwañ, jakie stawiaæ bêd¹ przed nim wy¿sze uczelnie i rynek pracy.
Rozpoczynaj¹c kurs zdalny, uczeñ otwiera siê na nowoci, do jakich zapewne zaliczyæ
mo¿na zdalne nauczanie. Postawa otwartoci jest niezwykle wa¿n¹ dla powodzenie procesu
edukacyjnego, który trwaæ bêdzie jeszcze bardzo d³ugo.
Praca podczas kursu zdalnego powinna polegaæ przede wszystkim na realizowaniu
grupowych projektów. Taki system, oprócz integrowania grup roboczych, pe³ni bardzo
wa¿ne role. Miêdzy innymi uczy planowania pracy w zespole, podzia³u obowi¹zków wród
cz³onków grupy, odpowiedzialnoci za efekty pracy w³asnej i zespo³owej. Uczeñ ma szansê
odnaleæ swoje miejsce i rolê w grupie, a to umo¿liwia póniejsz¹ identyfikacjê predyspozycji i preferencji dotycz¹cych wspó³pracy.
Jeli zajêcia podczas kursu przewiduj¹ sta³e terminy aktywnoci uczniów i nauczycieli, to konsekwentnie je egzekwuj¹c, wdra¿a swych podopiecznych do systematycznej pracy.
Przy planowaniu projektów, nauczyciel nie mo¿e z góry zak³adaæ, jakich efektów oczekuje.
To pozwoli uczniom na wykorzystanie potencja³ów kreatywnego, samodzielnego mylenia,
ograniczonego jedynie tematem i zarysowanymi granicami funkcjonalnoci tego, co ma
byæ stworzone.
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Niezwykle wa¿n¹ umiejêtnoci¹ doskonalon¹ miêdzy innymi podczas takich kursów
jest kompetencja jêzykowa. Komunikacja w sieci wymaga precyzyjnego wyra¿ania swoich
myli, konkretyzacji potrzeb i zdolnoci jasnego wyra¿ania opinii i pogl¹dów. Uczeñ
kszta³ci siê dziêki umiejêtnoci dyskutowania, konstruowania wypowiedzi pisemnych,
argumentowania i dowodzenia s³usznoci w³asnych pogl¹dów. Opanowanie podstawowych zasad retoryki bêdzie kluczem powodzenia ucznia w konwersatoriach i dyskusjach
naukowych.

4. Uczeñ staje siê studentem
Przedstawione powy¿ej zalety zdalnego nauczania w kreowaniu osobowoci uczniów
szkó³ rednich doskonale wpisuj¹ siê w oczekiwania szkó³ wy¿szych wobec potencjalnych
studentów. Ze wzglêdu na charakter szkolnictwa wy¿szego takie atrybuty jak: samodzielnoæ, zdolnoæ podejmowania decyzji, umiejêtnoæ wspó³pracy w grupie, pracy w zespole,
kompetencja komunikacyjna, punktualnoæ, odpowiedzialnoæ, dotrzymywanie ustalonych
terminów, postawa otwartoci i gotowoci do podejmowania wyzwañ, kreatywnoæ czy interdyscyplinarna wiedza s¹ nie do przecenienia u przysz³ego studenta.
Ka¿da uczelnia opracowa³a tzw. sylwetkê absolwenta, czyli wzorzec m³odego cz³owieka koñcz¹cego dany kierunek studiów. Wzorzec taki zawiera informacje o umiejêtnociach, wiedzy, kwalifikacjach i predyspozycjach zawodowych, które absolwent kierunku
danej uczelni posiada. Jest jednak pewna grupa cech ³¹cz¹cych idealnych studentów
wszystkich kierunków. Cechy te czêsto powtarzaj¹ siê te¿ wród oczekiwañ stawianych
m³odym ludziom przez pracodawców. Wiêkszoæ z nich mo¿e byæ kszta³towana, zanim abiturienci szkó³ ponadgimnazjalnych stan¹ siê studentami, a studenci potencjalnymi pracownikami poszukuj¹cymi mo¿liwoci zatrudnienia.
Jako przyk³ad, poni¿ej przedstawiono sylwetkê absolwenta opracowan¹ przez zespó³
dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki £ódzkiej [7]
Absolwent studiów kierunku informatyka to specjalista przygotowany do sprostania
wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek pracy, otwarty na zmieniaj¹ce siê realia dzisiejszego wiata, wyposa¿ony  obok wiedzy objêtej programem studiów  w umiejêtnoci pozwalaj¹ce mu na samodzielne poszukiwania rozwi¹zañ
i pojawiaj¹cych siê w trakcie pracy problemów. Potrafi sprostaæ takim zadaniom, jak:
projektowanie, wdra¿anie, zarz¹dzanie i konserwacja systemów informatycznych, sieci
komputerowych, systemów przetwarzania informacji.
W trakcie pracy zawodowej niejednokrotnie zmuszony bêdzie dostosowywaæ siê do
warunków i wymogów ewoluuj¹cego rynku pracy, w czym pomo¿e mu zdobyta w czasie
studiów wiedza, obejmuj¹ca w podstawowym zakresie informacje z dziedzin nale¿¹cych do
szeroko rozumianej informatyki, jak równie¿ umiejêtnoæ samodzielnego jej poszerzania
i pog³êbiania.
..................................
Nieobce mu s¹ etyczne aspekty wykonywania zawodu, co jest niezwykle istotne dla
odpowiedzialnego pe³nienia wa¿nych funkcji, pracy na wysokich stanowiskach czy podejmowania dobrych decyzji.
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5. Technologie internetowe szans¹ dla niepe³nosprawnych [1]
W grupie spo³ecznej ludzi niepe³nosprawnych a¿ 73,1% osób legitymuje siê wykszta³ceniem co najwy¿ej zasadniczym zawodowym.
Dziêki nowoczesnym technologiom tak¿e osoby niepe³nosprawne maj¹ szanse na lepsz¹ edukacjê. Wykszta³cenie bowiem jest podstaw¹ podjêcia ciekawej pracy, wykorzystuj¹cej najnowsze rozwi¹zania informatyczne. Obecnie nowoczesne techniki (komputery nowej generacji, Internet, nauka na odleg³oæ) pozwalaj¹ na wiêkszy, niemal nieograniczony
dostêp do wiedzy, która dla osób niepe³nosprawnych jest swego rodzaju furtk¹ do reszty
spo³eczeñstwa.
Nowoczesne technologie internetowe umo¿liwiaj¹ szczególnie osobom niepe³nosprawnym lepszy dostêp do edukacji oraz zwiêkszenie aktywnoci zawodowej. Niestety
nale¿y te¿ przypomnieæ o kosztach zwi¹zanych z organizacj¹ np. stanowiska zdalnego nauczania dla osoby niepe³nosprawnej.
Problem ten zosta³ zauwa¿ony m.in. w Rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), pt.: Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych. Dokument ten jest obecnie podstawowym aktem miêdzynarodowym wyznaczaj¹cym kierunki
polityki pañstw cz³onkowskich ONZ wobec osób o niepe³nej sprawnoci. Zawarta w nim
pierwsza zasada brzmi:
Pañstwa powinny podj¹æ dzia³ania w celu podniesienia poziomu wiadomoci spo³eczeñstwa na temat osób niepe³nosprawnych, ich praw, potrzeb, mo¿liwoci i wk³adu
w ¿ycie spo³eczne.
Instytucje pozarz¹dowe, powo³ane do wspierania inicjatyw maj¹cych na celu pe³noprawne uczestnictwo osób niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym, niejednokrotnie nag³aniaj¹ pojedyncze przypadki dofinansowania podjazdu czy nowoczesnego sprzêtu
komputerowego, nie daj¹c jednak rozwi¹zañ bardziej kompleksowych, które w przysz³oci
mog³yby na przyk³ad zaowocowaæ wiêksz¹ liczb¹ osób z wy¿szym wykszta³ceniem wród
niepe³nosprawnych. Wykszta³cenie bowiem jest podstaw¹ podjêcia ciekawej pracy, wykorzystuj¹cej najnowsze rozwi¹zania informatyczne.

6. Wykorzystanie nowych technologii internetowych
w edukacji szkolnej
Omówione wy¿ej techniki i technologie informacyjne mog¹ byæ wykorzystanie
w szkole:
 Do tworzenia i udostêpniania dokumentacji nauczycielskiej  elektroniczny dziennik
lekcyjny, program nauczania, standardy wymagañ, program dzia³añ wychowawczych
 udostêpnianej on-line uczniom i ich rodzicom.
 Do tworzenia i udostêpniania w³asnych, elektronicznych rodków dydaktycznych
(mapy, zestawy zdjêæ, elektroniczne podrêczniki, fragmenty tekstów ród³owych,
naukowych i literackich  z obudow¹ dydaktyczn¹, fragmenty filmów, pliki dwiêkowe, wykresy, diagramy, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, testy,
æwiczenia).
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 Do prowadzenia lekcji w sali tradycyjnej lub z wykorzystaniem elektronicznych róde³ wiedzy w pracowni komputerowej. Lekcja przestanie byæ wtedy miejscem prostego i nieefektywnego przekazywania wiedzy, a stanie siê miejscem efektywnej pracy
nad rozwi¹zywaniem problemów.
 Do wspomagania procesu dydaktycznego za pomoc¹ projektów edukacyjnych. Grupy
uczniów, w ramach pracy pozalekcyjnej, mog¹ wykonywaæ projekty, których efekt
mo¿e mieæ postaæ strony www, elektronicznego rodka dydaktycznego, p³yty multimedialnej, elektronicznej gazetki szkolnej itp.
 Do testowania i oceniania wiedzy i umiejêtnoci uczniów. Elektroniczne testy bêd¹
sprawdza³y poziom osi¹gniêcia przez ka¿dego ucznia celów operacyjnych poszczególnych zajêæ. Skonstruowane zostan¹ g³ównie z tzw. pytañ z wyposa¿eniem, w których
odpowiedzi udziela siê po analizie mapy, diagramu, tabeli, zajêcia itp., sprawdzaj¹cych nie tylko wiedzê, ale tak¿e umiejêtnoci. Stosowane bêd¹ dwojakiego rodzaju
testy: ucz¹ce  czyli takie, które w przypadku udzielenia b³êdnej odpowiedzi odel¹ do
odpowiedniej bazy wiedzy oraz sprawdzaj¹ce  czyli takie, które automatycznie bêd¹
punktowa³y ka¿d¹ odpowied i podawa³y koñcowy wynik. Platformy e-learning dysponuj¹ narzêdziami do generowania testów.

7. Technologie internetowe w matematyce i fizyce
Technologie internetowe nadaj¹ siê jak najbardziej do wykorzystania nauczania matematyki. Matematyka stanowi naturalne wsparcie dla rodowiska technologicznego, tote¿
nieuniknion¹ konsekwencj¹ staje siê wszechobecnoæ technologii informatycznych
w nauczaniu matematyki. Takie zmiany w nauczaniu satysfakcjonuj¹ narastaj¹ce zapotrzebowanie spo³eczeñstwa na wiedzê matematyczn¹ poniewa¿ spo³eczeñstwo staje siê bardziej zmatematyzowane ni¿ kiedykolwiek.
W ci¹gu ostatniego piêtnastolecia opracowano na wiecie szerok¹ gamê narzêdzi informatycznych maj¹cych cis³y zwi¹zek z matematyk¹, jej stosowaniem i nauczaniem. Zaliczamy do nich nie tylko bogate oprogramowanie komputerów – zaimplementowanie
specjalne (jak np. Logo, Carbi, Derive, MATLAB, Mathemacitca), czy stanowi¹ce standardowe wyposa¿enie Exel, ale tak¿e technologie kalkulatorowe i zasoby internetowe [4].
Dziêki takim narzêdziom matematyka stajê bardzie dostêpn¹ dla uczniów. Zastosowanie
narzêdzi informatycznych pozwala na wizualizacjê z³o¿onych zagadnieñ które kiedy rozwa¿ano jedynie w kontekcie abstrakcyjnym. Dopiero komputery umo¿liwi³y ich g³êbsze
poznanie pojêcia fraktalu oraz wnioskowania, ¿e geometria fraktali jest geometri¹ przyrody (rys. 3).
W wspó³czesnych badaniach eksperymentach i teoretycznych w fizyce wykorzystuje
siê zawsze najnowoczeniejsz¹ technikê pomiarow¹, lub tworzy siê tê technikê od podstaw.
W szczególny sposób dotyczy to zastosowañ informatyki. Pierwsze komputery budowano
w celu odci¹¿enia fizyków od czasoch³onnych i ¿mudnych obliczeñ, a we wspó³czesnych
wielkich urz¹dzeniach do badañ cz¹stek elementarnych wykonuje siê równoczenie setki
tysiêcy pomiarów wspomaganych komputerowo i równie¿ komputerowo oblicza siê wyniki
tych dowiadczeñ. Tymczasem sprzêt istniej¹cy i wykorzystywany w pracowniach szkolnych jak i metody obliczeñ w wiêkszoci pochodz¹ z pierwszej po³owy XX wieku.
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Rys. 3. Piramidy Sierpiñskiego [11]

Dowiadczenia wspomagane komputerowo maj¹ nastêpuj¹ce zalety w stosunku do
dowiadczeñ tradycyjnych [2, 3, 8].
 Skracaj¹ czas pomiarów, który klasycznie trwa godziny nawet do u³amków sekund.
 Pozwalaj¹ zwiêkszyæ liczbê pomiarów z kilku do kilku tysiêcy.
 Bardzo znacznie zwiêkszaj¹ dok³adnoæ pomiarów, zmniejszaj¹c niepewnoci do
u³amków procenta.
 Umo¿liwiaj¹ natychmiastow¹ prezentacjê graficzn¹ wyników pomiarowych, podczas
gdy tradycyjne wykrelanie zajmuje czas rzêdu dziesi¹tek minut lub godzin.
 U³atwiaj¹ wszelkie obliczenia, poniewa¿ wyniki mo¿na przetwarzaæ przenosz¹c je
bezporednio do jakiegokolwiek arkusza kalkulacyjnego.
 Nie wymagaj¹ drogiego i kosztownego sprzêtu.
Do realizacji dowiadczeñ wspomaganych komputerowo potrzebne s¹ minimalne nak³ady. Stanowisko komputerowe, niekoniecznie najnowszej generacji, interfejs pomiarowy,
oprogramowanie specjalne i czujniki  przetworniki mierzonego sygna³u na sygna³ napiêcia. Na przyk³ad za kwotê rzêdu 5 000,00 z³ mo¿na zakupiæ, oprogramowanie COACH
interfejs pomiarowy i kilka czujników pomiarowych.
Mo¿liwoæ wdro¿enia wspomaganych komputerowo zestawów dowiadczalnych jest
sprawdzona w nastêpuj¹cy sposób:
 Stanowiska pomiarowe istniej¹ w wielu uniwersytetach, a szczególnie na wydzia³ach
fizyki Uniwersytetów: A. Mickiewicza w Poznaniu, Miko³aja Kopernika w Toruniu
i Uniwersytetu w Bia³ymstoku [2, 3, 8].
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 Tanie oprogramowanie i przetworniki do celów szkolnych s¹ produkowane i sprzedawane w Polsce.
 W roku 2003 by³ zrealizowany na zamówienie MEN projekt pilota¿owy Komputerowe mini-laboratoria przyrodnicze, w ramach którego wyposa¿ono po 10 szkó³ województw Pomorsko-Kujawskiego, Podlaskiego i Wielkopolskiego w odpowiedni
sprzêt.
 Od roku 2000 organizowane s¹ konkursy Komputerowe wspomaganie nauczania
eksperymentu przyrodniczego, których wyniki dowodz¹ mo¿liwoci wykorzystania
komputera do dowiadczeñ szkolnych i zawieraj¹ wiele przyk³adów dowiadczeñ
wspomaganych komputerowo.
 S¹ nauczyciele, którzy opracowuj¹ kompleksowo dowiadczenia dla ca³ego cyklu nauczania fizyki w szkole redniej. Wyniki ich pracy dowodz¹ mo¿liwoci szerokiego
wykorzystywania komputerów w nauczaniu.
Ciekaw¹ stron¹ zawieraj¹c¹ animacje dotycz¹ce zagadnieñ z fizyki jest strona internetowa Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki £ódzkiej [12].

8. Podsumowanie
Elastycznoæ technologii komputerowych pozwala na wielowarstwowe ich zastosowanie. Mog¹ one wspomagaæ ró¿norodne procesy pedagogiczne od transmisji informacji po
uczenie siê problemowe, w którym uczeñ decyduje o sposobie rozwi¹zywania problemów.
Zastosowanie komputerów w du¿ym stopniu zale¿y od oczekiwañ nauczycieli, którzy
w ró¿nym zakresie pragn¹ usprawniæ procesy nauczania jak i procesy uczenia siê. Sukces
integracji technologii komputerowych zale¿y od równowagi miêdzy komputerem postrzeganym jako narzêdzie dostarczaj¹ce informacji i narzêdziem pozwalaj¹cym na jej interpretacje i na budowanie wiedzy.
Kszta³cenie na odleg³oæ (e-learning) to przedsiêwziêcie organizacyjne, sprzêtowe
i programistyczne. Mo¿e dzia³aæ poprawnie przy zbudowaniu odpowiedniej wysoko zaawansowanej technologicznie infrastrukturze serwerów sieciowych i najnowoczeniejszych narzêdzi i sprzêtu informatyczno-multimedialnego. Jest to wyzwanie i koniecznoæ
wspó³czesnej edukacji, wobec której nie mo¿emy pozostaæ bierni. Dziêki nowoczesnym
technologiom tak¿e osoby niepe³nosprawne maj¹ szanse na lepsz¹ edukacjê.
Zalety kszta³cenia na odleg³oæ, wykorzystuj¹cego wszystkie elementy technologii
informacyjnych w kreowaniu osobowoci uczniów szkó³ rednich doskonale wpisuj¹ siê
w oczekiwania szkó³ wy¿szych wobec potencjalnych studentów. Ze wzglêdu na charakter
szkolnictwa wy¿szego, takie atrybuty jak: samodzielnoæ, zdolnoæ podejmowania decyzji,
umiejêtnoæ wspó³pracy w grupie, pracy w zespole, kompetencja komunikacyjna, punktualnoæ, odpowiedzialnoæ, dotrzymywanie ustalonych terminów, postawa otwartoci i gotowoci do podejmowania wyzwañ, kreatywnoæ czy interdyscyplinarna wiedza, s¹ nie do
przecenienia u przysz³ego studenta.
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