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1. MODUŁ I: ZASTOSOWANIE METOD MULTIMEDIALNYCH W PROCESACH 

KSZTAŁCENIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO: KORZYŚCI, BARIERY, EFEKTY 

Cele jednostki modułowej:  

Celem szkolenia jest przełamanie oporu uczestników szkolenia w zakresie korzystania  

z multimediów podczas przygotowywania i prowadzenia zająć lekcyjnych z uczniami 

szkół zawodowych oraz pokonanie barier w stosowaniu e-podręczników w trakcie zajęć. 

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom korzyści z wykorzystania multimediów 

w nauczaniu w dobie społeczeństwa informacyjnego. 

Po zakończeniu jednostki modułowej uczestnik szkolenia będzie: 

 potrafił wskazać/zidentyfikować bariery techniczne, psychologiczne 

i informacyjne zwiane z korzystaniem z multimediów przez nauczycieli,  

 znał pojęcia związane z technologiami informacyjnymi i multimediami, 

społeczeństwem informacyjnym, 

 znał istotę i zastosowanie e-booków i e-podręczników, 

 potrafił uzasadnić cele kształtowania społeczeństwa informacyjnego oraz znał 

pojęcia tego zjawiska zawarte w dokumentach strategicznych na szczeblu 

krajowym oraz w podstawie programowej kształcenia zawodowego, 

 umiał systematyzować multimedialne narzędzia nauczania. 

Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych (225 min.) 

Nr Jednostka szkoleniowa Czas 

trwania 

1. Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika informacji  

we współczesnym społeczeństwie i gospodarce (szanse i 

zagrożenia) -MI-JS1 

45’ 

2. Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania – cechy społeczno- 

psychograficzne „klienta” - MI-JS2 

30’ 

3. Metody multimedialne adoptowane do procesów dydaktycznych – 

przegląd i omówienie - MI-JS3 

45’ 

4. E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela 

(istota i zakres zastosowania) - MI-JS4 

30’ 

5. Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli - MI-JS5 30’ 

6. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie wykorzystania 

technik multimedialnych w procesie dydaktycznym a korzyści dla 

szkolnictwa polskiego - MI-JS6 

45’ 
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1.1. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. ZNACZENIE I SPECYFIKA INFORMACJI WE WSPÓŁCZESNYM 

SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE (SZANSE I ZAGROŻENIA) -JS1 
 

1.1.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie umiał:  

 wyjaśnić pojęcia związane z technologią informacyjną i społeczeństwem 

informacyjnym,  

 wyjaśnić rolę i znaczenie informacji we współczesnej gospodarce, 

 wymienić i omówić cechy społeczeństwa informacyjnego, 

 określić jaki wpływ na efekty kształcenia mają tradycyjne media, a jaki 

multimedialne programy edukacyjne. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Informacja i jej znaczenie we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. 

2. Cechy społeczeństwa. 

3. Rola nauczyciela w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora; 

 Jednostka szkoleniowa odbywa się w formie warsztatu z użyciem urządzeń 

multimedialnych (stanowiska komputerowe lub tablety/laptopy dla uczestników) 

w celu „oswojenia” uczestników ze sprzętem; 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły). 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 
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Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablety lub laptopy, 

 tablica multimedialna, 

 sala ze stanowiskami komputerowymi lub sala audytoryjna z tabletami/laptopami 

dla uczestników, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.1.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Już w Raporcie Klubu Rzymskiego (1972) Adam Schaff, filozof nauki, przewidywał 

powstanie nowej klasy, klasy posiadaczy informacji. Po posiadaczach środków 

produkcji, kapitału i władzy – spodziewano się nadejścia ery posiadaczy informacji. 

Często powtarzało i nadal powtarza się deklaracje: „kto ma informacje, ten ma 

władzę”.  

Żyjemy w erze informacji – każda dziedzina w zawrotnym tempie obrasta w nowe 

informacje. Większość badaczy i specjalistów jest zgodnych, że to nowa era  – era 

informacji. Część jednak prognozuje już przechodzenie do kolejnej ery – ery informacji 

przetworzonych. Nieprzewidywalny, szybki rozwój i rosnący zakres zastosowania 

komputerów, a równocześnie coraz większa masa wiadomości, niemożliwa do 

opanowania nawet przez specjalistów powodują, że przekazywanie wiadomości – o ile 

nie zostaną właściwie przetworzone – stają się tylko danymi bez praktycznego 

znaczenia, nieprzydatnymi w pracy twórczej. Na określenie tego zjawiska w literaturze 

zaczęło pojawiać pojęcie „smogu informacyjnego”. Jednak jak powtarzał Aldous 

Leonard Huxley psycholog, krytyk, eseista, zaniepokojony przyszłymi losami współczesnej 

cywilizacji „zarówno komunikacja masowa, jak i informacja sama w sobie nie jest ani 

dobra, ani zła. Jest to po prostu siła, i jak każda siła może zostać wykorzystana  

w dobrych lub złych celach” ... Informacja – w dobrych celach użyta – należy do 

podstawowych czynników postępu naukowo-technicznego, a także rozwoju 

społecznego i kulturalnego oraz indywidualnego każdego człowieka. Jej rola 

szczególnie jest widoczna w warunkach gospodarki rynkowej, w walce konkurencyjnej, 

w pościgu za postępem i innowacjami. 

Zdaniem ekspertów, ludzi nauki, pedagogów jest wdrażanie narzędzi i mechanizmów 

pozwalających na opanowanie smogu informacyjnego. Niewątpliwie takim narzędziem 
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jest wypracowany w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia 

zawodowego” e-podręcznik, którego celem jest wysublimowanie najbardziej 

wartościowych treści, obrazów i filmów i złożenie ich w jedną całość dającą efekt 

wzajemnie się wspomagający – synergiczny w kontekście efektów nauczania.  

Wraz z przejęciem do ery informacji ewolucji uległo również społeczeństwo. W erze 

informacji funkcjonuje społeczeństwo informacyjne. Terminem tym określa się 

społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne 

dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych1. Teorie 

rozwoju społecznego tłumaczą społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju 

społecznego, po społeczeństwie przemysłowym. Nazywane jest również mianem 

społeczeństwa post nowoczesnego, ponowoczesnego lub poprzemysłowego. Termin 

został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao w artykule o teorii 

ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych,  

a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. "Wprowadzenie  

do Teorii Informacji" (Introduction to Information Theory). Społeczeństwo informacyjne 

odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania 

informacji. 

Społeczeństwo informacyjne można rozpatrywać w kilku aspektach:  

 technicznym – gdzie decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny, 

 ekonomicznym – gdzie podkreśla się znaczenie wiedzy i informacji dla jego 

dalszego rozwoju,  

 zawodowym – który nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację 

pracy i produkcji, 

 przestrzennym – w którym społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo 

narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz  

do rozpoznania potrzeb swych obywateli, 

 kulturowym – w którym kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną,  

a świat jest kreowany przez media.  

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego zyskała bardzo szybko szeroki rozgłos 

i znaczenie. W Japonii powstał "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako 

cel narodowy na rok 2000". W Polsce już w 2008 roku opracowano „Strategię rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”. W zapisach tej strategii czytamy 

miedzy innymi: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro kraju i jego 

mieszkańców, dąży do zapewnienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego i społecznego, których efektem jest poprawa warunków życia 

obywateli. Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest 

umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki 

                                                 

1 Wikipedia 
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dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

(ang. Information and Communication Technologies – ICT). Znaczenie tego rozwoju dla 

wzrostu gospodarczego podkreślają badania, według których technologie 

informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około jedną czwartą 

wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Gwałtowny wzrost 

znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i tym samym 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w życiu codziennym 

obywateli wiąże się z nowym trendem transformacji cywilizacyjnej – transformacji  

w kierunku „społeczeństwa informacyjnego”. 

Zadania i cele rządu przekładane są na zadania współczesnej szkoły, której celem 

powinno być przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Edukacja, jak każda sfera działalności człowieka w społeczeństwie, ulega, 

a przynajmniej powinna ulegać, przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków  

w jakich jest prowadzona. Kierunki tych zmian są wyznaczane przez koncepcje 

edukacyjne lub w naturalny sposób wynikają z przekształceń warunków społecznych  

i technicznych towarzyszących edukacji. Zapoczątkowana w ostatnich latach reforma 

polskiej edukacji uwzględnia zmiany tych warunków i ma na celu głębsze 

przekształcenie szkoły jako instytucji. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły  

w podstawowym dokumencie reformy edukacji – Podstawie programowej2. 

Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się  

w tym technologią informacyjną. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym 

przedsięwzięciem3.  Jednym z jego elementów będzie opracowywanie innowacyjnych 

podręczników – e-podręczników. 

W obecnej reformie, system edukacji ulega przeobrażeniu – z nastawienia na realizację 

programu nauczania i działań całej szkoły, dyktowanych przez centralne instytucje, 

szkołę i nauczyciela, przechodzi w system wspomagający realizację indywidualnych 

zamierzeń edukacyjnych uczących się. Szkoła ma więc przede wszystkim pomagać 

uczniom w zdobywaniu ich własnego wykształcenia.  

We wszystkich dziedzinach kształcenia i za jedno z głównych zadań szkoły przyjęto:  

by nauczyciele stwarzali uczniom warunki do nabywania umiejętności: „poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną”. 

                                                 
2 Podstawa programowa jest dokumentem, określającym standard kształcenia, czyli zadania szkoły oraz 

dla każdej dziedziny kształcenia (przedmiotu): cele nauczania, zadania szkoły, treści nauczania i 

osiągnięcia uczniów. Aktualny tekst tego dokumentu jest dostępny na stronie ministerstwa 

http://www.men.waw.pl/. Publikowany jest również w Dzienniku Urzędowym. 

3 Maciej M. Sysło, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W EDUKACJI, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, 
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Pojęcia4: 

Informacja 

W podstawach programowych różnych dziedzin nauczania, informacja występuje  

na ogół w znaczeniu potocznym, jako „konstatacja stanu rzeczy, wiadomość”.  

Ze względu na środki i sposoby posługiwania się nią, informacja jest często traktowana 

jako „obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dane) może być 

przechowywany (na nośniku danych), przetwarzany (w trakcie wykonywania 

algorytmu), przesyłany (np. falą elektromagnetyczną) i użyty do sterowania  

(np. komputerem steruje program, będący zakodowaną informacją)”. 

Technologia informacyjna 

Technologia informacyjna (TI) jest to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak 

komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi (czyli 

oprogramowanie), jak również inne technologie (takie, jak telekomunikacja), które służą 

wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna obejmuje 

więc swoim zakresem m.in.: informację, komputery, informatykę i komunikację. 

Współczesna technologia informacyjna wyrosła na bazie zastosowań komputerów, a jej 

decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do zdefiniowania końca XX 

wieku jako ery informacji i jej technologii. Pojęcie technologii informacyjnej – TI  

(ang. Information Technology) znacznie wykracza swoim zakresem poza tradycyjnie 

rozumianą informatykę. Technologia informacyjna jest połączeniem zastosowań 

informatyki z wieloma innymi technologiami pokrewnymi. 

Teleinformatyka, telematyka 

Teleinformatyka to dziedzina nauki i techniki, która jest połączeniem informatyki 

i telekomunikacji, a niektórzy nazywają ją telematyką, podkreślając tym samym jej 

aspekty telekomunikacyjne. 

Media 

Media to przedmioty, urządzenia i materiały przekazujące odbiorcom określone 

informacje (komunikaty) poprzez słowo, obrazy i dźwięki, a także umożliwiające im 

wykonywanie określonych czynności o charakterze intelektualnym i manualnym. 

Klasyczne media, takie jak: magnetofon, telewizor, magnetowid, trafiają do szkół  

od wielu lat, ale trudno mówić o ich powszechnym stosowaniu w nauczaniu 

i znaczącym wpływie na wyniki nauczania – nie spowodowały one dotychczas 

istotnych zmian w nauczaniu i działaniach szkoły. 

Multimedia 

Multimedia to klasyczne media wzbogacone środkami i narzędziami technologii 

informacyjnej, w tym przede wszystkim komputerami. Pojawienie się komputerów 

                                                 
4 Cytaty pochodzą z Nowej encyklopedii powszechnej PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. 
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stworzyło nową jakość i szanse, przede wszystkim dzięki interakcyjnym możliwościom 

multimediów. Uczący się nie tylko odbiera informacje za pomocą komputera, ale może 

wpływać za jego pośrednictwem na rodzaj i postać informacji. Co więcej, ma również 

możliwość przekształcania i tworzenia nowych informacji z pomocą mediów 

wyposażonych w komputery. Wiele typowo technicznych definicji utożsamia multimedia 

z podzespołami lub elementami nowoczesnych zestawów komputerowych, zamykając 

je niejako w komputerowej obudowie. Granicę multimediów wyznacza w tym 

przypadku powierzchna ekranu, głośników oraz myszki i klawiatury. Taka interpretacja  

z punktu widzenia pedagogiki, psychologii czy nawet teorii komunikacji nie ma 

zastosowania. Nie oddaje bowiem istoty multimediów, czyli prawidłowości i form 

interakcji pomiędzy człowiekiem, a komputerem postrzeganym jako wrota do nowej, 

wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. 

Medioteka 

Medioteka to współczesna biblioteka, miejsce przechowywania zbiorów informacji  

na nośnikach CD. Obecnie, do coraz większej liczby czasopism i książek, również tych 

trafiających do bibliotek szkolnych, są dołączane płyty CD. Ponadto, wiele książek,  

np. encyklopedii, słowników, książek do nauki języków obcych, jest wydawanych 

w całości na płytach. Korzystanie z tych współczesnych książek wymaga posłużenia się 

komputerem. W mediotekach jest też inne źródło informacji – sieć komputerowa  

(np. Internet), w której m.in. można znaleźć treści publikowane dotychczas w książkach  

i czasopismach. 

1.1.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Proszę wyszukać, przy użyciu urządzeń multimedialnych, definicje następujących 

pojęć:  informacja, technologia informacyjna, teleinformatyka, telematyka, 

media, multimedia i medioteka.  

2. Proszę wskazać najważniejsze zmiany jakie zaszły w formach i metodach edukacji 

po upowszechnieniu się komputerów? Proszę ocenić jaki ma to wpływ na efekty 

kształcenia. 

Zmiana  Wpływ na efekt kształcenia (pomaga czy przeszkadza, jak 

pomaga w czym przeszkadza)  
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1.1.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. W jaki wpływ na efekty edukacji mają tradycyjne media i multimedia?  

2. Czy technologia informatyczna i informacyjna oznacza to samo? Jaki jest zakres 

technologii informatycznej i informacyjnej?  

3. Dlaczego i w jakim stopniu pedagodzy mogą wspomagać rozwój społeczeństwa 

informacyjnego?  
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1.2. UCZEŃ JAKO PODMIOT I KIERUNEK ODDZIAŁYWANIA – CECHY SPOŁECZNO-PSYCHOGRAFICZNE 

„KLIENTA”  -JS2 

 

1.2.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 30 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie umiał: 

 wymienić i omówić cechy zachowań współczesnej młodzieży (określanej 

mianem „generacji Y” lub „pokolenia Millenium”),  

 wskazać bariery behawioralne komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, 

 osadzić zastosowanie multimediów w koncepcjach pedagogicznych,  

 wskazać elementy procesu dydaktycznego, w których wykorzystanie technik 

multimedialnych jest szczególnie efektywne. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Cechy młodzieży rzutujące na proces dydaktyczny; 

2. Zastosowanie multimedialnych technik kształcenia a koncepcje w teorii edukacji; 

3. Wspomaganie procesu edukacji przez techniki multimedialne. 

Wytyczne dla prowadzącego  

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji opartej na doświadczeniach 

nauczycieli (jednostka szkoleniowa odbywa się bez użycia urządzeń 

multimedialnych); 

 Podsumowaniem jednostki szkoleniowej powinno być uświadomienie 

nauczycielom specyfiki pokolenia współczesnych uczniów (określanych mianem 

„generacji Y” lub „pokolenia Millenium”). 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

13



  

 

 ekran, 

 flipchart, 

 tablica multimedialna, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.2.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

„Zrozumieć świat to zrozumieć innych” 

Sukces w procesie nauczania zależy od dostosowania metod i technik nauczania  

do specyfiki i wymagań młodego pokolenia. Mamy obecnie do czynienia z ogromną 

zmianą społeczną będącą efektem „zanurzenia się” młodych ludzi w możliwościach, 

jakie dał postęp technologii cyfrowej w ostatnich dwóch dekadach. Obecni studenci  

i uczniowie wychowali się w otoczeniu wszechobecnej nowoczesnej technologii.  

Te roczniki są przyzwyczajone do używania skrótowego języka, krótkich wiadomości, 

wykonywania kilku czynności na raz, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na grafikę, 

są aktywne w rozmaity sposób i korzystają z Internetu. Krótko mówiąc, ta generacja 

realizuje się w sieci. Jest to świat gier komputerowych, MTV i Internetu dziś młodzież jest 

od urodzenia „cyfrowa” [digital natives]. 

To pokolenie nosi również miano „generacji Y” lub „pokolenia Millenium”. Mianem tym 

określa się osoby urodzone w latach 80-tych i  90-tych. Termin ten przywędrował  

do Polski z USA i zagościł na stałe zwłaszcza w debatach dotyczących rynku pracy. 

„Ygreki” stały się obiektem zainteresowania rekruterów i osób odpowiedzialnych  

za zarządzanie zasobami ludzkimi. Dziś jest to najszybciej rozwijający się segment 

pracowników (także w hotelarstwie), których charakteryzuje wychowanie w dobie 

nowych technologii, samodzielność, nastawienie na rozwój i osiągnięcia, duże 

zdolności, ale i niecierpliwość oraz wysokie wymagania wobec życia. Pokolenie Y 

reprezentują różni ludzie, jednak łączą ich pewne cechy charakterystyczne: to osoby  

w większości świetnie wykształcone, znające języki obce i mające spore wymagania 

wobec pracodawcy, nie wahające się zmienić miejsca zatrudnienia z dnia na dzień. 

Osoby te świetnie odnajdują się w świecie nowych technologii, ale mogą mieć problem 

w momencie, kiedy przyjdzie im szukać wiadomości czy danych poza Internetem. 

Pokolenie Milenium stawia na elastyczność czasu pracy, jednocześnie chce prowadzić 

udane życie osobiste i towarzyskie. Uważa się, że osoby takie charakteryzuje też 

niecierpliwość i duże ambicje, które będą chciały zaspokoić. W pracy reprezentanci 
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tego pokolenia będą jednak oczekiwać częstego feedbacku, czyli informacji zwrotnej  

o tym, czy dobrze wykonują swoje zadania. Podsumowując „ygreki” są o wiele bardziej 

skłonne do tego, aby jasno artykułować swoje potrzeby i żywić małą lub niewielką 

lojalność do aktualnego miejsca pracy – jeżeli nie spełnia ono ich oczekiwań. 

W odniesieniu do wymagań współczesności wobec nauczycieli oznacza to,  

że nauczyciel, który jeszcze nie poznał świata wirtualnej komunikacji, w którym żyją jego 

uczniowie musi de facto go sobie przyswoić, by osiągnąć pożądane wyniki procesu 

nauczania. 

Zmieniają się nie tylko zachowania i postawy młodego pokolenia, ale zmienia się 

również rola nauczyciela. Zmiana tej roli wynika również z postępu technologicznego. 

Współczesny nauczyciel przestaje być podawcą wiedzy, coraz częściej wytycza on 

nowy styl życia, staje się instruktorem i kreatorem procesów myślowych. Stąd też wynika 

konieczność szerszego zainteresowania rolą i zakresem oddziaływań technologii 

informacyjno-komunikacyjnych nie tylko w obszarze szeroko rozumianej edukacji,  

ale i w obrębie życia społecznego.  

Z psychologicznego i społecznego punktu widzenia mówi się obecnie o następujących 

cechach zachowań młodzieży szkolonej: 

 potrzeba przywiązania i integracji - głównie przywiązanie do osób spoza rodziny, 

zwłaszcza nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uleganie ich wpływom; 

jednocześnie odrzucenie wartości i norm rodzicielskich, 

 podążanie za modą - intensywne zainteresowanie tym co nowe; traktowanie 

mody jako wyznacznika stylu życia; w jakimś zakresie odrzucenie tradycji 

(tradycja jest dla wielu osób pase), 

 zanik tradycyjnych form kontaktów - na rzecz rzeczywistości wirtualnej; 

odizolowanie – cocooning, 

 niezależność - rozumiana jako wzrost autonomii emocjonalnej i autonomii przy 

podejmowaniu decyzji; dorastająca młodzież pragnie coraz bardziej sama 

decydować o własnym losie, o dokonywanych wyborach, niekiedy kosztem 

popełnianych błędów; niezależność jest często przedmiotem demonstracji, 

 labilność emocji - dorastający łatwo przechodzą od radości do smutku,  

od entuzjazmu do zniechęcenia, od nadziei do rozpaczy;  wiąże się z tym 

chwiejność emocjonalna, 

 przekora - w procesie kształtowania się woli powszechnie obserwowanym 

zjawiskiem u młodocianych jest przekora, która przejawia się jako krnąbrność 

i nieposłuszeństwo wobec rodziców i wychowawców. Zachowanie nabiera cech 

arogancji, bezczelności i przesadnej pewności siebie, a nieopanowany sposób 

bycia prowadzi do częstych konfliktów z otoczeniem, 
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 potrzeba działania/czynu - która często ma charakter "wyczynu" i nie mieści się  

w ramach powszechnie przyjętych form zachowania; młodzież dopuszcza się 

różnych wybryków sprzyjających wyładowaniu się energii i wykazaniu odwagi, 

dzielności i bohaterstwa; postawa czynów nieprzeciętnych świadczy o napięciu 

emocjonalnym domagających się silnych wrażeń i mocnych przeżyć, 

 nastawienie na konsumpcję - człowiek konsumpcyjny, jednostronnie nastawiony 

na konsumpcję dóbr materialnych, 

 wewnętrzna dezintegracja - jest to często dezintegracja wskutek nadmiaru 

informacji; jednak przede wszystkim jest to dezintegracja pomiędzy sferą 

poznawczą, umysłem a wolą; pomiędzy prawdą poznaną a działaniem 

i postawą życiową; pomiędzy „wiedzieć” a ”być”; młodzież doskonale wie  

co i jak powinna robić, ale brakuje konsekwencji, 

 podatność na manipulację - myśli i działa według sloganów, które słyszy 

w środkach masowego przekazu; kieruje się w postępowaniu modą, panującą 

opinią; bezkrytycznie czyni to, co inni. 

W kontekście tak trudnego podmiotu wykorzystanie technik multimedialnych w procesie 

nauczania nie jest już tylko wyborem. Staje się wręcz koniecznością, jeśli celem jest 

osiągniecie założonej skuteczności w pracy z uczniem. 

1.2.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

Podział uczestników na podgrupy:  

1. Jedna podgrupa opracowuje „portret” (mocne i słabe strony) współczesnego 

ucznia. 

2. Druga grupa opracowuje „portret”  współczesnego nauczyciela. 

3. Podsumowaniem ćwiczenia jest dyskusja.  

1.2.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Które z cech współczesnej młodzieży korespondują z nakreśloną rolą 

współczesnego nauczyciela? 

2. W jakim zakresie wykorzystanie multimediów może wspomagać pracę 

nauczyciele z młodzieżą?  
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1.3. METODY MULTIMEDIALNE ADOPTOWANE DO PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH – PRZEGLĄD 

I OMÓWIENIE – JS3 
 

1.3.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 znał rolę multimediów w edukacji i umiał systematyzować zastosowanie różnych 

multimedialnych technik edukacyjnych, 

 umiał scharakteryzować „granice” definicji pomiędzy tradycyjnymi mediami 

a multimediami. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Multimedia w edukacji. 

2. Wybrane metody multimedialne adaptowane do procesów dydaktycznych. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji opartej na doświadczeniach 

nauczycieli (jednostka szkoleniowa odbywa się bez użycia urządzeń 

multimedialnych); 

 Jednostka szkoleniowa powinna pełnić rolę wprowadzenia do szkolenia 

„techniczno-narzędziowego” – modułu II. 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablica multimedialna, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 
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Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.3.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Multimedia łączą wiele środków przekazu: film wideo, animacje, tekst, obrazy, narrację, 

muzykę oraz inne dźwięki. Interaktywny charakter programów multimedialnych 

umożliwia użytkownikowi: 

 świadomy sposób przeglądania i wyszukiwania informacji,  

 możliwość powrotu do informacji najbardziej przydatnych w danej chwili i ich 

powtórzenia,  

 przekazanie w różny sposób tej samej informacji, wzbogaconej filmem  

lub dźwiękiem, 

 indywidualizacja tempa kształcenia i dostosowanie odbioru do tempa odbioru 

informacji przez ucznia,  

 natychmiastowy dostęp do logicznej struktury materiału kształcenia, 

 uwzględnienie tzw. profilu poznawczego odbiorcy. 

W kontekście nauczania techniki multimedialne przyczyniają się do:  

 zwiększenia zainteresowania penetrowaną tematyką,  

 zwiększenia stopnia zapamiętania i zrozumienia wyszukanych informacji,  

 zwiększenia atrakcyjności ich uzyskiwania. 

Do korzyści stosowania multimediów i efektów nauczania z nimi związanych można 

doszukać się w takich koncepcjach nauczania jak:  

 koncepcja J. S. Brunera. Uważa on, że człowiek nie rejestruje wiedzy, lecz ujmuje 

ją w struktury poznawcze modyfikowane poprzez ciągły dopływ nowych 

informacji. Konstruowanie reprezentacji rzeczywistości odbywa się za pomocą 

trzech metod: poprzez organizację wizualną, symboliczną i czynnościową. 

 „Społeczna teoria uczenia się” A. Bandury, w której dowodzi się, iż dokładna 

obserwacja, a następnie modelowanie procesów w mózgu jest równie skuteczne 

jak rzeczywiste manipulowanie przedmiotami podczas uczenia się czynności. 

 koncepcją trzech kanałów transmisji sygnałów niewerbalnych (wizualny, 

audytywny i kinestetyczny) A. J. Bieracha. Koncepcja ta uzasadnia poszukiwania 

ukierunkowane na określenie rozwiązań, które w obrębie poszczególnych form 

przekazu mogą stanowić odpowiednik komunikatów niewerbalnych 

generowanych przez nauczyciela. 
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Ze wszystkich form przekazu, którymi operują multimedia, film umożliwia najpełniejsze 

odwzorowanie komunikatów niewerbalnych. Odpowiednio opracowane filmy 

i animacje stymulują organizację czynnościową, są jedynym medium edukacyjnym 

umożliwiającym nabywanie umiejętności (o charakterze manualnym) z pominięciem 

bezpośrednich ćwiczeń oraz pokazów i demonstracji wykonywanych przez nauczyciela. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż stosowanie rozwiązań 

indywidualizujących przekaz oraz interfejs prezentacji multimedialnych wpływa  

na poprawę wyników uczenia się. Podobne efekty uzyskuje się poprzez wzbogacanie 

przekazu o mechanizmy koncentrujące i utrzymujące uwagę za pomocą bodźców, 

których forma jest zgodna z preferowaną przez odbiorców danego profilu 

poznawczego. 

Zastosowanie multimedialnych technik kształcenia w obszarze edukacji powinno 

wspierać nauczycieli w: 

 Koncentracji uwagi ucznia tak, aby stawał się on świadomy tego co czyta, 

i czego się uczy. 

Warunkiem uczenia się (zapamiętania – kodowania) dowolnych informacji (wiadomości 

i umiejętności) jest koncentracja i utrzymanie uwagi na bodźcach będących ich 

nośnikami.  

 Stymulacji przetwarzania - zaobserwowano, iż uwaga zwracana jest 

automatycznie na te bodźce ze środowiska, które są intensywne, nowe, zmienne 

i nieoczekiwane lub na te, które są wyraziste i szczególne. 

 Utrzymaniu uwagi przez czas niezbędny do pokonania przez nowe informacje 

drogi z pamięci sensorycznej poprzez krótkotrwałą (operacyjną) do długotrwałej. 

 Zapobieganiu znużeniu ucznia. K. Kruszewski podaje, iż w nauczaniu podającym 

wraz z upływem czasu u uczniów pojawiają się coraz częstsze okresy spoczynku, 

którym można przeciwdziałać, wprowadzając odpowiednie treści 

wypoczynkowe. 

 Zapobieganiu osłabieniu lub całkowitemu zanikowi koncentracji uwagi, które 

może być wynikiem habituacji – procesu polegającego na ograniczaniu uwagi 

poświęcanej na analizę bodźców znanych, które wcześniej pojawiły się  

w otoczeniu jednostki. Przeciwieństwem habituacji jest dyshabituacja  

albo inaczej uwrażliwienie. 

Multimedia wkraczają do edukacji nie dlatego, że są modne, ale dlatego,  

że są skuteczne. Metody multimedialne łączą w sobie możliwość przekazu za pomocą 

wizji i fonii, realizowany materiał odnosi się do programów i urządzeń komputerowych, 

które pozwalają na wykorzystanie obrazu i dźwięku. W praktyce oznacza to możliwość 

przekazu informacji za pomocą różnych składników jednocześnie. 
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Do technicznych środków informacji multimedialnych zalicza się te aplikacje, których 

głównym zadaniem jest przekazywanie informacji za pomocą multimedialnych środków 

wyrazu takich jak obraz, dźwięk, grafika, tekst. Często są one połączone z dostępem  

do baz danych. W ten sposób można korzystać ze słowników i encyklopedii. W wersjach 

multimedialnych słowniki komputerowe wspomagane są ilustracjami, animacja  

i dźwiękiem. 

Multimedia dają nauczycielom możliwość tworzenia własnych zestawów testów 

w zależności od poziomu kształcenia i objętości materiału. 

Reasumując, za multimedialne pomoce dydaktyczne uznaje się:  

 słowniki, encyklopedie, wyszukiwarki z baz danych,  

 programy edukacyjne, np. do nauki języków,  

 prezentacje, prezentacje z objaśnieniami,  

 prezentacje w technice 3D, 

 e-booki, e-podręczniki,  

 platformy e-learningowe.  

Wybrane metody multimedialne adoptowane do procesów dydaktycznych to: 

 Metoda learning by doing jest metodą dydaktyczną – znaczy ona dosłownie 

„uczenie przez działanie” - chodzi o to, by zdobywanie wiadomości miało 

charakter praktyczny, ponieważ uczymy się poprzez działanie. 

 Metoda edutainment, tzw. edukacja rozrywkowa. Nie chodzi wcale o to,  

by przerobić edukacyjne treści w „kabaret”, jednakże że wiele zagadnień da się 

przedstawić w formie ciekawej, atrakcyjnej, wręcz rozrywkowej. 

Komponenty materiałów dydaktycznych to: 

 klasyczne doświadczenia – nagrania video, 

 animacje przedstawiające prawa i zjawiska fizyczne, 

 ilustracje – rysunki zjawisk i praw fizycznych, 

 doświadczenia z wykorzystaniem codziennych urządzeń, – nagrania video, 

 nagrania laboratoryjnych doświadczeń i zjawisk – video, 

 mini wykłady, komentarze, uwagi nauczycieli i naukowców dotyczące 

ciekawych zjawisk, zastosowań fizyki itp. – nagrania video.  
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1.3.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

Z prowadzonych przez siebie tematów lekcji proszę wybrać jeden i wskazać obszary, w 

których można zastosować metodę „learning by doing” i „edutainment” 

 „learning by doing” „edutainment” 

Temat lekcji  

 

 

 

 

Uzasadnienie 

– dlaczego? 

 

 

 

 

 

1.3.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Jakie są „granice” definicji pomiędzy tradycyjnymi mediami a multimediami? 

2. Jak można wykorzystać multimedia dla celów edukacyjnych? Podaj przykłady. 

3. Proszę wymienić metody multimedialne w edukacji i dokonać ich systematyzacji. 
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1.4. E-PODRĘCZNIK JAKO POMOC DYDAKTYCZNA DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA (ISTOTA I ZAKRES 

ZASTOSOWANIA) – JS4 
 

1.4.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 30 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie:  

 umiał odróżnić e-booki od e-podręczników,  

 umiał wskazać zalety e-podręcznika z punktu widzenia procesu dydaktycznego, 

 znał zalety e-podręcznika dla uczniów w kontekście ich rozwoju 

psychofizycznego. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Istota e-podręcznika. 

2. Zalety e-podręcznika. 

3. Możliwości wykorzystania e-podręcznika w dydaktyce. 

Wytyczne dla prowadzącego:  

 Zajęcia prowadzone w formie pokazu prezentującego zalety i możliwości  

e-podręcznika; 

 Uczestnicy nie mogą mieć dostępu do sprzętu multimedialnego w celu skupienia 

na prowadzonym wykładzie; 

 Celem jednostki szkoleniowej jest wzbudzenie zainteresowania możliwościami  

e-podręcznika; 

 Prowadzący nie powinien prezentować całego rozdziału e-podręcznika 

a jedynie fragmenty pochodzące z różnych (zasygnalizować możliwości). 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 
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Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.4.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO  

E-podręcznik składa się z: 

 e-booka5 (czyli tekstu książki w formie elektronicznej), 

 platformy multimedialnej umożliwiającej komunikację pomiędzy uczniami 

a nauczycielem. 

Wybrane zalety e-podręczników: 

 dostępność - aby zdobyć e-podręcznik wystarczy dostęp do Internetu; nie 

ograniczają go nakłady egz., limit umowy z danym wydawnictwem itd.; dzięki 

temu jest coraz większa oferta dostępnych tytułów, 

 cena - niższy koszt pozyskiwania informacji, nie licząc jednorazowego kosztów 

sprzętu, 

 kopia - w razie wydrukowania e-booka do własnych celów w momencie 

zniszczenia zawsze można utworzyć kopię, 

 objętość - łatwa archiwizacja i dostęp do dużej liczby książek; znikają problemy  

z przechowywaniem i niepotrzebną makulaturą; nieograniczona praktycznie 

objętość elektronicznych materiałów, 

 interaktywność - łączenie najrozmaitszych typów mediów w jednolitej postaci 

elektronicznej, niemożliwe do uzyskania w tak szerokim zakresie w książce 

tradycyjnej, 

 ekologia - brak ściętych drzew, potrzebnych do przerobienia na papier, 

 łatwość wyprodukowania, 

 aktualność informacji - którą zawdzięcza się przede wszystkim Internetowi. 

Możliwości wykorzystania e-podręczników w dydaktyce: 

 Prezentacja podstawowych funkcji e-podręcznika (wsparcie komunikacji 

jednostronnej) - odczyt przez ucznia e-podręcznika z wykorzystaniem różnych 

                                                 
5 E-book - treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego 

oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek 

elektronicznych, telefon komórkowy czy palmtop). 
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narzędzi, komunikacja nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem strony www, 

wskazanie korzyści dla nauczyciela związanych z wdrożeniem produktu. 

 Prezentacja zaawansowanych funkcji e-podręcznika (wsparcie komunikacji 

dwustronnej) - dwustronna komunikacja nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem 

różnych narzędzi, korzyści komunikacji dwustronnej z punktu widzenia jakości 

kształcenia, korzyści komunikacji dwustronnej z punktu widzenia pracy 

nauczyciela. 

1.4.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Podział grupy na cztery podgrupy. Każda z podgrup otrzymuje inne zadanie: 

a. Grupa I – Proszę ułożyć listę argumentów wad książek papierowych.  

b. Grupa II – Proszę ułożyć listę argumentów zalet książek papierowych. 

c. Grupa III – Proszę ułożyć listę argumentów wad e-podręczników. 

d. Grupa IV – Proszę ułożyć listę argumentów zalet e-podręczników. 

2. Zderzenie punktów widzenia grupy I i II oraz grupy III i IV. Dyskusja. 

1.4.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę zdefiniować e-book i e-podręcznik. 

2. Proszę wymienić zalety e-podręczników w kontekście ich stosowania w procesie 

dydaktycznym. 
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1.5. BARIERY W WYKORZYSTANIU MULTIMEDIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI –JS5 
 

1.5.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 umiał wskazać bariery i obiekcje nauczycieli względem zastosowania technik 

multimedialnych w procesie dydaktycznym, 

 umiał zidentyfikować własne postawy i bariery w podejściu do multimediów,  

 znał techniki przełamywania barier uczniów w korzystaniu z multimediów. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Bariery i obiekcje nauczycieli wobec stosowania multimediów; 

2. Rola nauczycieli w przełamywaniu barier w korzystaniu przez uczniów  

z multimedialnych technik edukacji.  

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji opartej na doświadczeniach 

nauczycieli (jednostka szkoleniowa odbywa się bez użycia urządzeń 

multimedialnych); 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły); 

 Podsumowaniem jednostki szkoleniowej powinno być uświadomienie 

nauczycielom marginalnego znaczenia ich obaw w kontekście korzyści  

z wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym. 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 
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 tablica multimedialna, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.5.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli mogą mieć charakter: 

 Psychologiczny - odnoszą się one do dwóch głównych podmiotów procesu 

edukacji: uczących się i nauczających. W przypadku obu tych podmiotów może 

wystąpić naturalny opór przed zmianą, związaną nie tylko z uczeniem się 

(przekazywaniem) nowych treści, ale i uczeniem się (nauczaniem) w oparciu  

o nowe środki dydaktyczne.  

 Techniczny - brak odpowiedniego wyposażenia technicznego lub jego słabości. 

W większości przypadków wykorzystanie multimediów do procesu 

dydaktycznego wymaga łatwego dostępu do sieci, telefonu czy infrastruktury 

telekonferencyjnej. 

 Organizacyjny - wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów (przez uczących 

się, nauczających lub organizacje, których są oni członkami) o charakterze 

organizacyjnym (wymaga "dawania przykładu" przez kierownictwo szkoły; 

oznacza to konieczność dokonywania zmian w budżecie). 

Nauczyciel jako mentor i lider jest odpowiedzialny za kształtowanie społeczeństwa 

informacyjnego. Jego zadanie jest zachęcanie uczniów do korzystania  multimediów  

w edukacji. Inspirowanie uczniów. Najlepsza nauką jest dawanie przykładu. Nauczyciel 

powinien zatem wyprzedzać wiedzą i doświadczeniem w zakresie multimedialnych 

technik edukacji uczniów. 

1.5.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Uczestnicy podzieleni na grupy opracowują listę barier na jakie mogą napotkać 

nauczyciele, chcący wykorzystywać multimedia podczas zajęć dydaktycznych. 

Opracowują też sposoby niwelowania tych barier. Następnie następuje 

prezentacja pracy grup i podsumowanie. 
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Bariera/obiekcja nauczyciela Sposób niwelowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proszę wyobrazić sobie szkołę przyszłości (jest rok 2030). Państwo jako nauczyciele 

zawodu wchodzą do klasy. Co widzą – jak wygląda klasa, jak wyglądają 

uczniowie, co mają na ławkach? – dyskusja. 

1.5.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę podać bariery i obiekcje w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli. 

Proszę wskazać jak je niwelować.  

2. Proszę podać bariery i obiekcje w wykorzystaniu multimediów przez uczniów. 

Proszę wskazać jak je niwelować 
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1.6. DOŚWIADCZENIA SZKOLNICTWA BRYTYJSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNIK 

MULTIMEDIALNYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM A KORZYŚCI DLA SZKOLNICTWA POLSKIEGO. – JS6 
 

1.6.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 umiał wskazać charakterystyczne dla szkolnictwa brytyjskiego doświadczenia  

w zakresie stosowania multimedialnych pomocy dydaktycznych, 

 potrafił wyjaśnić pojęcie learning outcomes, 

 umiał wymienić zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń 

brytyjskich, 

 umiał wymienić i omówić elementy zwiększające efektywność nauki  

przy wykorzystaniu technik multimedialnych, 

 potrafił za pomocą technik multimedialnych utrzymać uwagę ucznia oraz 

wzbudzić zainteresowanie ucznia,  

 umiał wymienić korzyści dla nauczyciela, jakie wynikają z indywidualizacji 

programu i treści nauczania. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie tworzenia e-podręczników.  

2. Zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń brytyjskich. 

3. Korzyści zastosowania metod multimedialnych w pracy operacyjnej nauczyciela. 

4. Indywidualizacja programów kształcenia za pomocą technik multimedialnych.  

5. Wykorzystanie technik multimedialnych a efektywność nauczania i uczenia się.  

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji dotyczącej korzyści z wykorzystania 

technik multimedialnych w procesie dydaktycznym (na bazie obserwacji 

przeprowadzonego szkolenia i wykorzystania multimediów przez prowadzących 

szkolenie (jednostka szkoleniowa odbywa się bez użycia urządzeń 

multimedialnych); 

 Jednostka szkoleniowa powinna pełnić rolę wprowadzenia do szkolenia 

„techniczno-narzędziowego” – modułu II. 
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Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablica multimedialna, 

 ławki i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

1.6.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

System szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii oparty jest na brytyjskich 

standardach zawodowych określających kompetencje uczniów w określonej dziedzinie 

na poszczególnych etapach edukacji, określa również: 

 specyfikacje danych zawodów, 

 zakres wiedzy niezbędnej do rozumienia wykonywanej pracy, 

 zasady właściwej praktyki zawodowej,  

 możliwości dostosowania się do wymogów, które mogą ulec zmianie. 

Uwzględnienie tego ostatniego elementu ma istotne znaczenie w szczególności 

w zawodach wymagających częstego udoskonalania, dokształcania się w związku  

ze zmianami prawnymi, czy rozwojem technologii. 

System ten jest bardzo elastyczny i sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania. 

W brytyjskim systemie szkolnictwa zawodowego silny nacisk położony jest na związek 

wiedzy z jej stosowaniem (przydatnością wiedzy) i na wyniki uczenia się, czyli learning 

outcomes. Uczeń przed przystąpieniem do „przerabiania” danego rozdziału 

z podręcznika dostaje jasny opis, jakie główne umiejętności przypisane do danego 

poziomu nauczania posiądzie, gdy opanuje dany rozdział. Wspomniane wyniki uczenia 

się są oczywiście zależne w dużym stopniu od nauczyciela i materiałów dydaktycznych. 
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Nauczyciel pełni w tym przypadku rolę lidera i to od niego zależy, jakie materiały 

wykorzysta w nauczaniu. 

W nauce zawodu w ujęciu brytyjskim wynikiem uczenia się ma być umiejętność 

samodzielnego wykonania czegoś, jakiejś konkretnej czynności. 

Należy pamiętać, że uczniowie są bardzo różni. Są tacy, którzy reagują na słowo,  

na obraz oraz ci, którzy przyswajają wiedzę poprzez ruch. Mówimy o słuchowcach, 

wzrokowcach i czuciowcach (kinestetykach). Trudno jest nauczycielowi  

bez odpowiednich pomocy dydaktycznych dotrzeć do tych różnych typów uczniów. 

Zarówno nauczyciel jak i uczeń mają dostać wsparcie, które sprawi, że uczenie się 

będzie ciekawe i przystępne. Stworzenie innego (wirtualnego) środowiska uczenia się  

w miejsce tradycyjnego pozwala na to, że uczeń jest w stanie potrzebną mu wiedzę 

usłyszeć, zobaczyć i przeczytać, a nawet doświadczyć poprzez naśladowanie ruchów 

(wizualizacje). Po wyjściu z klasy uczeń ma możliwość powtarzania sobie materiału  

w indywidualny sposób. W klasie wybór materiałów zależy od nauczyciela, w domu 

uczeń staje się swoim liderem to jest sam dokonuje wyborów z dostępnych materiałów. 

Wirtualne środowisko uczenia się, powtarzania, sprawdzania wiedzy pozwala  

na zindywidualizowanie tempa uczenia się. Przy tworzeniu podręczników w systemie 

wirtualnego środowiska nie wolno zapomnieć o stworzeniu podręcznika dla nauczyciela 

i  zapewnienia mu dostępności do różnych materiałów multimedialnych. Nauczyciel 

dzięki temu zyskuje na czasie, bowiem czas przygotowywania lekcji skraca się. 

W bardzo rozwiniętych wirtualnych środowiskach edukacyjnych nauczyciele mają 

możliwość dzielenia się materiałami, czyli stają współautorami tego środowiska 

i kształtują proces uczenia. 

Nawiązując do opisanych wcześniej innowacji programowych w polskim szkolnictwie 

zawodowym, można zauważyć, że wprowadzone zmiany w istotnym stopniu 

upodabniają obecnie polski system do brytyjskiego szkolnictwa zawodowego. Tym  

szczególnie łączącym oba systemy elementem jest nauczanie modułowe, który 

w istotny sposób kładzie nacisk na kompetencje, efekty kształcenia oraz sam proces 

uczenia się, który powinien nawiązywać  pod wieloma względami do późniejszej 

sytuacji zawodowej. Wykorzystując zaistniałe podobieństwo oraz  doświadczenia 

w opracowywaniu dostosowanych do potrzeb procesu uczenia się e-podręczników 

należy zastosować pozyskaną wiedzę w opracowaniu modelu e-podręcznika  

do kształcenia zawodowego w Polsce.  

Przy tworzeniu powyższego modelu należy zwrócić uwagę na następujące zasady 

tworzenia e-podręcznika wynikające z doświadczeń brytyjskich: 

 dopasować treść oraz układ podręcznika do wymogów programowych jak 

również do specyfiki obecnie uczących się młodych ludzi, 

 układ merytoryczny podrozdziału powinien umożliwiać uzyskanie wybranych 

wcześniej kompetencji, 

 starać się projektować e-podręcznik zgodnie z zasadą, iż tekst i grafika stanowią 

jedność i powinny być projektowane równocześnie, 
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 w celu dotarcia do indywidualnych potrzeb ucznia należy wykorzystać różne 

możliwości środowiska multimedialnego, 

 wiedza powinna być podawana w określonej kolejności począwszy od prezentacji 

w pierwszej części istotnych, a zarazem podstawowych informacji, następnie 

powiązanie uzyskanej wiedzy z konkretnymi czynnościami typowymi dla danego 

zawodu, a w części ostatniej należy dokonać podsumowania i sprawdzenia 

wiedzy również za pomocą nowoczesnych, właściwie dobranych narzędzi  

(np. dyskusje, scenki rodzajowe i testy), w zależności od założeń merytorycznych 

danego podrozdziału, a w szczególności oczekiwanych efektów kształcenia 

należy odpowiednio dobrać narzędzia komunikacji (filmy, prezentacje, zdjęcia, 

rysunki itp.) tak, aby służyły one właściwemu zobrazowaniu treści i zwiększyły 

efektywność procesu uczenia. 

Upowszechnienie komputerów osobistych pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Polsce 

sprawiło, iż w zasięgu dostępności człowieka pojawiło się doskonałe narzędzie, które 

zgodnie z założeniami nauczania programowanego miało „wtłaczać” wiedzę  

do umysłów młodego pokolenia oraz na bieżąco sprawdzać poziom jej przyswojenia. 

Jednocześnie idee konstruktywistów oraz koncepcje zawarte w opracowanej przez  

S. Papert’a książce „Burze mózgów” przyczyniły się do odejścia w edukacji  

od podstawowych założeń nauczania programowanego. Zmianie ulęgło spojrzenie  

na rolę i miejsce komputera w szkole. Przestał on być maszyną kształcąco-testującą. 

Obecnie wspomaga indywidualny rozwój jednostki, jej poszukiwania ukierunkowane  

na rozwiązywanie problemów o różnym stopniu złożoności.  

Nie mniejsza niż rola samego komputera (hardware) przypada rozwojowi programów 

multimedialnych w różnych obszarach działań ludzkich, w tym w edukacji. Sytuacja,  

w której uczeń wchodzi w interakcje z mediami elektronicznymi niesie ogromny 

potencjał.  

D. de Kerckhove wśród cech (filarów) multimediów wymienia: 

 multimedialność – czyli integrację wszystkich dostępnych form przekazu;  

 hipertekstowość – powiązanie wszelkich treści, np. w formie tekstu, dźwięku, filmu, 

siecią logicznych, przyczynowo-skutkowych relacji (hiperłącz) umożliwiających 

nieprzerwane trwanie działalności poznawczej, aż do pełnego zaspokojenia 

naturalnej ciekawości. Układ ten charakteryzuje znaczne podobieństwo  

do struktur informacyjnych w mózgu każdego człowieka;  

 interaktywność – możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu z komputerem, 

np. poprzez korzystanie z aktywnych symulacji procesów i zjawisk oraz zmiany ich 

parametrów i założeń (to także kreowanie wirtualnych światów i zamieszkujących 

je postaci w grach komputerowych);  

 komunikacyjność – (mediatyzowaną) komunikację międzyludzką  

np. umożliwiającą indywidualny wkład w zbiorowe medium jakim jest Internet. 
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Obecnie komputer jako urządzenie multimedialne w społeczeństwie informacyjnym 

służyć ma jako narzędzie do:  

 wyszukiwania informacji,  

 sortowania informacji,  

 przetwarzania informacji, 

 archiwizacji informacji,  

 wizualizacji informacji,  

 komunikowania się – czyli przekazywania i odbierania informacji.  

Udostępnianie multimediów edukacyjnych poprzez platformy edukacyjne, w tym  

e-booki pozwala na:  

 stałe modyfikowanie treści formy przekazu. Cecha ta sprawia, iż medium może 

być, w zależności od potrzeb, dostosowywane do wymogów odbiorców  

o zróżnicowanych możliwościach i preferencjach poznawczych. Realizowana jest 

w ten sposób idea indywidualizacji procesu kształcenia oraz personalizacji 

interfejsu użytkownika. Przydział określonego stopnia trudności oraz wybór jednej 

 z trzech form przekazu sprawia, iż udostępniona zostaje indywidualnie dobrana 

partia materiału, która jest prezentowana w sposób najbardziej zbliżony  

do preferowanego przez osobę uczącą się, 

 stosowanie mechanizmów pozwalających regulować natężenie bodźców 

będących nośnikami treści przekazu zapewnia wszystkim odpowiednie warunki 

percepcji, poszerzając krąg potencjalnych odbiorców o osoby o zróżnicowanych 

możliwościach poznawczych. Świadoma kontrola użytkownika nad uwagą 

umożliwiająca kierowanie jej na dowolne zjawisko percepcyjne – tzw. uwaga 

wolicjonalna w przekazie tradycyjnym jest stymulowana przez nauczyciela 

wskazującego najistotniejsze elementy w obrębie treści kształcenia. W przekazie 

multimedialnym zamieszczona na wstępie instrukcja metodyczna nakreśla zakres 

i znaczenie omawianych zagadnień, wskazując sposoby oznaczenia 

najistotniejszych treści. Najczęściej są to określone uprzednio: symbole graficzne, 

kolory, dźwięki lub animacje, 

 uproszczenie procesu uczenia przez np. efekt torowania jest uzyskiwany poprzez 

kształtowanie skojarzeń, np. między terminem a jego symbolem. Ukształtowane 

skojarzenia pozwalają na współistnienie terminów i symboli (podwójne 

wzmocnienie) lub operowanie symbolami, w sposób skracający i upraszczający 

wywód. W multimediach efekt torowania uzyskuje się, stosując odpowiednio 

przygotowane wstawki: grafikę, animację, filmy i dźwięki, 

 wymuszenie koncentracji uwagi najczęściej osiągane przez: (1) regułę ruchu – 

mimowolne podążanie wzroku za elementami graficznymi w formie wskaźników; 

wprowadzenie elementu ruchomego na statycznym tle, (2) bodźce w znaczący 

sposób odbiegające od tła (graficznego lub dźwiękowego), (3) regułę 

równowagi – umieszczanie istotnych treści w optycznym punkcie centralnym,  
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(4) operowanie elementami warstwy obrazowej filmu (plany zdjęciowe, światło, 

czas filmowy, efekty specjalne, barwa), (5) operowanie elementami warstwy 

dźwiękowej (modyfikacja: tła dźwiękowego, treści i zabarwienia emocjonalnego 

słów lektora). 

Wg R. Tadeusiewicza wprowadzenie nowoczesnych mediów technicznych do procesu 

nauczania może przyspieszyć wykładniczy wzrost parametrów charakteryzujących 

wiedzę ucznia. Komputer może zostać z powodzeniem wykorzystany do wspomagania 

różnych zajęć dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia oraz na zajęciach 

techniki. Zastosowanie komputera w edukacji pozwala uzyskać zespół efektów 

nieosiągalnych za pomocą innych środków dydaktycznych. 

Następuje tu indywidualizacja procesu kształcenia na poziomie: 

 programu kształcenia (nauczyciel za pomocą odpowiedniego doboru 

oprogramowania może zdecydować, jakie tematy będą wspomagane 

komputerowo), 

 treści kształcenia (nauczyciel, mając do dyspozycji aktualizowaną bazę 

oprogramowania oraz narzędzia do jej modyfikacji, może w łatwy sposób 

dostosować oprogramowanie do nowych potrzeb), 

 stylu kształcenia (nauczyciel, mając dużą swobodę w modyfikacji i doborze 

oprogramowania, może sam wybierać optymalną organizację procesu 

dydaktycznego, dostosowywać ją do możliwości uczących się oraz  

do realizowanych celów. 

W odniesieniu do ucznia zauważamy indywidualizację uczenia się na poziomie: 

 programu (uczący się podczas tych samych zajęć mają możliwość korzystania  

z oprogramowania wspomagającego uczenie się różnych tematów), 

 treści (uczący się może sam zdecydować, które fragmenty materiału będą  

w danej chwili przerabiane lub powtarzane), 

 tempa pracy (uczący się pracują przy autonomicznych stanowiskach, na których 

przebiega samodzielna, niezależna realizacja różnych części materiału).  

Wyniki badań dotyczące stosowania technik multimedialnych wskazują, że ich 

stosowanie daje lepsze wyniki w postaci: 

 skrócenia niezbędnego czasu nauki, 

 lepszego zrozumienia nauczanego materiału, 

 uzyskanie lepszych efektów ewolucji dydaktycznej, 

 redukcji kosztów kształcenia, wynikających z marnotrawstwa czasu w trakcie 

jednostki dydaktycznej. 

Badania prowadzone nad prezentacją multimedialną jako formą wspomagającą 

proces kształcenia wskazały na następujące korzystne efekty kształcenia: 
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 czas przyswajania materiału zmniejsza się o około 30%, 

 koncentracja uwagi zachowana jest przez około 50 minut, 

 wzrasta przyswajanie materiału od 50 do 400%, 

 zrozumienie tematu rośnie o około 50 - 60%, 

 tempo uczenia się rośnie o około 60%. 

1.6.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Podział grupy na 2 podgrupy. Jedna podgrupa wskazuje słabe strony 

doświadczeń brytyjskich. Druga grupa wskazuje silne strony doświadczeń 

brytyjskich. Dyskusja w grupach, prezentacja pracy grup. 

2. Grupa przy technice burzy mózgów generuje pomysły na nowe zasady jakie 

powinny towarzyszyć budowaniu e-podręczników dla szkolnictwa zawodowego 

w Polsce. 

 

3. Uczestnicy łączą się w pary. Każda z par ma za zadanie: 

a) Wyszukać w internecie dowolny minutnik i ustawić go na 2 minuty oraz otworzyć 

na komputerze dowolny  edytor tekstu 

b) Na sygnał start pary włączają minutnik i jedna z osób w parze charakteryzuje 

pojęcie: multimedialność. W tym samym czasie druga osoba z pary notuje  

na komputerze padające odpowiedzi 

Wygrywa para, która w wyznaczonym czasie wskazała i zanotowała najwięcej 

prawidłowych określeń.  

1.6.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę wskazać charakterystyczne dla szkolnictwa brytyjskiego doświadczenia  

w zakresie stosowania multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

2. Proszę wyjaśnić pojęcie learning outcomes. 

Efekt Tradycyjne metody edukacji Kształcenie z wykorzystaniem 

multimediów 

Utrzymanie 

uwagi ucznia, 

koncentracja 

uwagi 

  

Szybsze 

zrozumienie 

zagadnienia  
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3. Proszę wymienić zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń 

brytyjskich. 

4. Proszę wymienić i omówić efekty zwiększające efektywność nauki, jakie można 

osiągać przy wykorzystaniu technik multimedialnych. 

5. Proszę omówić w jaki sposób za pomocą technik multimedialnych utrzymać 

uwagę ucznia przez dłuższy czas oraz wzbudzić zainteresowanie ucznia. 

6. Na czym polega indywidualizacja programu i treści kształcenia, jakie umożliwia 

multimedialna pomoc edukacyjna? Proszę wymienić korzyści dla nauczyciela, 

jakie wynikają z indywidualizacji programu i treści kształcenia. 
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2. MODUŁ II: E-PODRĘCZNIK - NARZĘDZIE WSPARCIA PROCESU EDUKACJI: 

PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Cele jednostki modułowej: 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie narzędzia edukacji, jakim jest e- podręcznik 

opracowany w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia 

zawodowego”. Najważniejszym celem jest zapoznanie nauczycieli z platformą 

multimedialną www.ebook-24.edu.pl oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

obsługi platformy oraz e-podręczników. 

Po zakończeniu jednostki modułowej II uczestnik szkolenia będzie: 

 posiadał wiedzę z zakresu obsługi narzędzi multimedialnych, wykorzystywanych 

w nauczaniu, na przykładzie e-podręcznika do zawodu technik hotelarstwa, 

 umiał prowadzić zajęcia z zastosowaniem e – podręcznika, 

 potrafił przygotować własne zajęcia i testy sprawdzające dla ucznia 

z zastosowaniem e- podręcznika, 

 umiał wspomagać uczniów w korzystaniu z e-podręcznika (odczyt, komunikacja 

 z nauczycielem), 

 znał znaczenie, role i efekty wykorzystania różnych elementów graficznych 

stosowanych w e-podręczników. 

Czas trwania: 19 h dydaktycznych (855 min.) 

Nr Jednostka szkoleniowa Czas 

trwania 

1. Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. Aspekty 

techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika - MII-JS1 

125’ 

2. Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi  

e-podręcznika - MII-JS2 

145’ 

3. Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem różnych narzędzi. 

Typowe błędy uczniów popełniane w czasie korzystania e-podręcznika 

- MII-JS3 

90’ 

4. Zaawansowane funkcje e-podręcznika - prezentacja i warsztat - MII-JS4 45’ 

5. Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji  

e-podręcznika - MII-JS5 

45’ 

6. Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) – 

procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 

i umieszczania materiałów na platformie - MII-JS6 

180’ 
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7. Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do zastosowania 

w procesie tworzenia własnego e-podręcznika - MII-JS7 

225’ 

 

  

40



 

 

 

 

2.1. PODSTAWOWE FUNKCJE E-PODRĘCZNIKA – PREZENTACJA I WARSZTAT. ASPEKTY TECHNICZNE 

ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-PODRĘCZNIKA -JS1 
 

2.1.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 125 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie potrafił: 

 wymienić podstawowe funkcje e –podręcznika, 

 wskazać i omówić wszystkie podstawowe funkcje e –podręcznika, 

 scharakteryzować podstawowe funkcje platformy multimedialnej.  

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Zaprezentowanie podstawowych funkcji e-podręcznika. 

2. Omówienie aspektów technicznych związanych z wdrożeniem e-podręcznika. 

3. Prezentacja podstawowych funkcji platformy multimedialnej.  

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Podczas zajęć prowadzący przedstawia (prezentuje) uczestnikom poszczególne 

funkcjonalności platformy multimedialnej www.ebook24-edu.pl 

 Podczas prezentacji funkcji e-podręcznika prowadzący powinien stosować 

urządzenia dostępne w pracowni komputerowej zgodnie z wymogami projektu: 

o tablice interaktywną, 

o projektor multimedialny, 

o przenośny komputer, 

o tablet. 

Do prezentacji poszczególnych elementów powinien zapraszać uczestników 

szkolenia, pozwoli im to na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami. 

 Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy wykonują ćwiczenia na platformie - 

samodzielnie przygotowują poszczególne elementów kursu (najpierw w grupach, 

w dalszej kolejności samodzielnie). 

Metody: 

 wykład, 

 dyskusja, 

 praca indywidualna i w grupach, 
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 ćwiczenia, 

 warsztat. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników, 

 flipchart, 

 tablica multimedialna, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran  

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

2.1.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

E-podręcznik to przede wszystkim interaktywny e-book (czyli tekst książki w formie 

elektronicznej). 

Podstawowe funkcje e-podręcznika definiowane są jako wszystkie funkcje, które 

umożliwiają jednostronną komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniami. Innymi 

słowy nauczyciel przekazuje uczniom materiały, ale uczniowie nie przekazują 

nauczycielowi informacji zwrotnej.  

Do najważniejszych podstawowych funkcji e-podręcznika zalicza się: 

1. Prezentację e-booka (książki w formie elektronicznej). 

2. Możliwość zamieszczania innych materiałów na platformie multimedialnej.   

Na platformie nauczyciel może zamieścić następujące informacje dotyczące tematyki 

przedmiotu, a w szczególności: 

1. Dodatkowe materiały drukowane w formie elektronicznej (np. studia 

przypadków). 

2. Dodatkowe informacje audio w formie elektronicznej (np. zapisane audycje 

radiowe na temat prowadzonego przedmiotu). 

3. Dodatkowe informacje video w formie elektronicznej (np. nagrane filmy 

instruktarzowe). 

4. Linki do stron internetowych związanych z tematyką przedmiotu (np. organizacji  

i cechów branżowych, najważniejszych przedsiębiorstw a także innych platform 

multimedialnych). 

5. Zadania dla uczniów do wykonania w domu i prezentacji podczas zajęć. 
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6. Przykładowe zadania zaliczeniowe. 

7. Inne informacje (np. kalendarz imprez branżowych). 

Omówienie typowych aspektów technicznych związanych z wdrożeniem 

zaawansowanych funkcji e-podręcznika. 

E-podręcznik zapewnia możliwość wykorzystania jego walorów w czasie pracy 

dydaktycznej na różnego rodzaju urządzeniach zaczynając od tradycyjnego 

komputera stacjonarnego lub przenośnego, poprzez rzutnik i ekran, na tablicach 

multimedialnych (interaktywnych) kończąc.  

Wdrożenie zaawansowanych funkcji e-podręcznika polega na uruchomieniu go 

i ewentualnym skonfigurowaniu urządzeń do wyświetlania treści. Uruchomienie 

i wykorzystanie e-podręcznika nie wymaga specjalistycznej wiedzy i oparte jest  

na standardowych procedurach związanych z uruchamianiem sprzętu multimedialnego 

w pracowniach szkolnych. Polegać może najczęściej na procesie: uruchomienia 

urządzenia, podpięcie okablowania, przełączenie monitora na ekran (w wypadku 

rzutnika) itp. 

Aby rozpocząć korzystanie z e-podręcznika należy wejść na portal edukacyjny 

i zakładkę z e-podręcznikiem, który jest dostępny pod adresem: www.ebook-

24.edu.pl/epodrecznik i rozpocząć korzystanie z e-podręcznika za pomocą wybranej 

przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Chrome. Uruchomienie przeglądarki i wpisanie 

adresu zapewnia podstawę do rozpoczęcia pracy z narzędziem.  

Ponadto e-podręcznik zapewnia możliwość pobierania wybranych partii e-podręcznika 

w postaci pliku PDF, co może zapewnić uczniowi przykładowo materiał do notatek lub 

stanowić zeszyt ćwiczeń do wypełnienia lub po prostu notowania. Ta wielofunkcyjność 

e-podręcznika wynika z założeń metodycznych i potencjału technologii. 

Jednym z dobrych przykładów zaawansowanego wykorzystania funkcji e-podręcznika 

jest możliwość korzystania z e-podręcznika za pomocą tablic interaktywnych, które 

zapewniają w pełni wykorzystanie potencjału narzędzia. Nauczyciel może zarówno 

prezentować treść e-podręcznika, jak robić też na niej dodatkowe notatki, 

wykorzystywać materiały multimedialne i Internet. 

Najbardziej zaawansowane funkcje e-podręcznika są związane z interaktywnością treści 

i mają główne zastosowanie w częściach sprawdzającej wiedzę ucznia, czyli różnego 

rodzaju quizach i materiałach do uzupełnienia. Uczeń po zaznaczeniu wybranej 

informacji jest informowany, czy wybrana przez niego odpowiedź jest prawidłowa. Jest 

to niezwykle przydatna funkcja pozwalająca uczniowi samodzielnie ocenić poziom 

przyswojenia wiedzy. Dodatkowe funkcje, które zapewnia e-podręcznik to wyszukiwanie 

haseł kluczowych z listy haseł udostępnionych w danej jednostce dydaktycznej.  
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Treści multimedialne będą prezentowane na portalu multimedialnym, który z założenia 

będzie zawierać bazę multimediów tematycznie związaną z e-podręcznikiem. Taki 

sposób prezentacji pozwoli również w prosty sposób wyszukiwać uczniom interesujące 

ich materiały multimedialne lub daje możliwość zapoznania się z materiałem 

multimedialnym przed rozpoczęciem pracy z e-podręcznikiem. Portal multimedialny 

będzie stanowić nierozerwalny element z e-podręcznikiem, będzie go po prostu 

uzupełniał o materiały multimedialne. Ponadto będzie stanowić kanał dystrybucji  

i dostępu do e-podręcznika. 

2.1.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Wyszukaj w Internecie materiały odpowiadające tematycznie wybranemu przez 

Ciebie tematowi lekcji i zamieść na platformie multimedialnej linki do stron 

internetowych. 

2. Zaprojektuj przykładowe zadanie dla uczniów, które można będzie zawiesić  

na platformie multimedialnej. 

3. Zamieść na platformie multimedialnej wyniki pracy uczniów. 

2.1.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Wymień najważniejsze funkcje e-podręcznika. 

2. Omów wybrane funkcje e-podręcznika.  

3. Wymień i scharakteryzuj funkcjonalności platformy multimedialnej związanej  

z tematyką przedmiotu. 

4. Jakie są cele i funkcje platformy multimedialnej? 

5. Przygotuj dowolny element e-podręcznika na platformę multimedialną związany 

z organizacją zajęć dla Twojego przedmiotu. 
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2.2. POKAZOWE LEKCJE Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH NARZĘDZI E-PODRĘCZNIKA -JS2 
 

2.2.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 145 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 potrafił opisać trzy typy lekcji możliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem  

e-podręcznika, 

 umiał wskazać i omówić najważniejsze etapy i elementy lekcji z wykorzystaniem 

e-podręcznika,  

 potrafił korzystać z „Poradnika metodycznego” opracowanego na potrzeby  

e-podręcznika. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Etapy lekcji z wykorzystaniem e-podręcznika. 

2. Najważniejsze elementy elekcji. 

3. Pokazowe lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Jednostka jest realizowana w formie przeprowadzenia trzech lekcji pokazowych 

według scenariuszy zawartych w „Podręczniku metodycznym dla nauczycieli” 

będącym elementem produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki  

do kształcenia zawodowego” (każda lekcja – 45 minut). 

o Lekcja z wyłącznym wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (uczeń 

słucha, uczeń robi notatkę, uczeń dyskutuje), np.: Scenariusz 1  

z poradnika. 

o Lekcja z wykorzystaniem materiału multimedialnego do demonstracji 

(uczeń patrzy, uczeń słucha, uczeń wykonuje), np.: Scenariusz 6  

z poradnika. 

o Lekcja polegająca na samodzielnej pracy ucznia (uczeń czyta, uczeń 

wykonuje, uczeń sprawdza), np.: Scenariusz 2 z poradnika. 

 Prowadzący przed pierwszą lekcją pokazową powinien zaznajomić uczestników 

szkolenia z zasadami użytkowania sali komputerowej (dotyczy to w szczególności 

zasad BHP). Zakłada się, że uczestnicy szkolenia będą grać rolę uczniów  

w ramach lekcji pokazowej. Rolę nauczyciela gra prowadzący. 
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Dotyczy Scenariusza 1: 

 Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć wydrukowane „materiały dla ucznia”, 

najlepiej jeśli istnieje możliwość zrobienia tego podczas zajęć szkoleniowych,  

aby uświadomić nauczycielom potrzebę przewidzenia odpowiedniego czasu 

potrzebnego na te czynności w trakcie lekcji. Świadomość potrzeby pracy  

z materiałami drukowanymi niezbędna jest aby nauczyciele potrafili określać 

koszty tego typu lekcji i je w rozsądny sposób ograniczać – „nie wszystko trzeba 

mieć na papierze”. 

 Materiały należy na bieżąco, przed szkoleniem, wydrukować ze strony  

e-podręcznika. Poprawki realizowane przez administratora, nauczycieli i autorów 

mogą zmieniać treści w e-pakietach. 

Dotyczy Scenariusza 6: 

 Dla każdego uczestnika należy zapewnić minimum po 1 serwetce płóciennej 

50x50 cm. Pożądanym elementem zajęć jest dostęp w pracowni do deski  

do prasowania wraz z żelazkiem. 

 Do dyspozycji uczestników potrzebne są stoliki/ławki szkolne umożliwiające 

swobodne operowanie serwetką. 

Dotyczy Scenariusza 2: 

 Dla każdego uczestnika należy przygotować kilka kopert w rozmiarze C6 i DL, 

kartki białego papieru A4, przykładowe druki pocztowe: list polecony, paczka 

pocztowa, paczka wartościowa, przesyłka pobraniowa, przesyłka Pocztex itp. 

Druki można nieodpłatnie pobrać w urzędzie pocztowym lub wydrukować  

ze strony internetowej Poczty Polskiej. 

 Materiały należy na bieżąco, przed szkoleniem, wydrukować ze strony  

e-podręcznika. Poprawki realizowane przez administratora, nauczycieli i autorów 

mogą zmieniać treści w e-pakietach. 

Metody: 

 lekcje pokazowe, 

 wykład, 

 dyskusja. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników,  

 flipchart,  

 tablica interaktywna,  

 rzutnik multimedialny,  

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu  

i drukarkę, 

 podręcznik  metodyczny do e-podręcznika. 

46



 

 

 

 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 materiały drukowane dla ucznia dotyczące trzech pokazowych jednostek 

lekcyjnych, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

2.2.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Większość zajęć na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej realizowana jest w oparciu 

o standardowy scenariusz postępowania. Jest on modyfikowany przez nauczyciela 

zgodnie z potrzebami. 

Plan lekcji pokazowej: 

1. Powitanie. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Zapoznanie z treścią realizowanych podczas pokazowej lekcji zadań oraz 

dyskusja nad sposobami ich rozwiązywania. 

4. Przedstawienie ogólnego sposobu nawigacji na platformie multimedialnej. 

5. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z pracą na platformie 

multimedialnej. 

6. Wskazanie na możliwości platformy multimedialnej w powiązaniu  

z e- podręcznikiem. 

7. Omówienie zasad odczytu e-podręcznika za pomocą platformy multimedialnej. 

8. Wskazanie na dodatkowe treści udostępniane uczniom za pomocą  

e-podręcznika: 

a. audio,  

b. video,  

c. linki do stron internetowych, 

d. inne materiały. 

9. Wykonywanie zadań przez uczniów na platformie multimedialnej: 

a. rozwiązywanie testów, 

b. zadania problemowe. 

10. Wykonywanie przez uczniów pracy w grupach przy użyciu platformy 

multimedialnej: 

a. wybór koordynatorów grup, 
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b. pracy przy wykorzystaniu forum dyskusyjnego, 

c. omówienie najważniejszych problemów współpracy wirtualnej pomiędzy 

uczniami szkół zawodowych. 

11. Dyskusja nad treścią zadań i sposobem ich wykonania. 

12. Omówienie sposobu pracy nauczyciela na platformie multimedialnej. 

a. przekazywanie uczniom informacji na temat wyników testów, 

b. przekazywanie uczniom informacji na temat wyników zadań 

problemowych, 

c. przekazywanie uczniom informacji organizacyjnych (np. terminy zaliczeń, 

oceny),p 

d. przekazywanie uczniom informacji dotyczących aktualnych wydarzeń 

związanych z prowadzonym przedmiotem (zmiany dotyczące technologii 

itp.). 

13. Prezentacja wyników pracy zespołowej i omówienie sposobów ich prezentacji. 

14. Prowadzący lekcję pokazową wskazuje poszczególnym uczniom błędy 

popełnione w trakcie realizacji zadania przy wykorzystaniu platformy 

multimedialnej.  

15. Symulacja współpracy na zasadzie distance learning. 

16. Omówienie najważniejszych celów lekcji pokazowej. 

17. Nauczyciel dziękuje uczniom za współpracę i zachęca do dalszej samodzielnej 

nauki. 
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Przykład – Scenariusz 1 z Podręcznika metodycznego dla nauczycieli 
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Prowadzący powinien zapoznać się z zawartością pakietu dydaktycznego 

dotyczącego omawianej jednostki. Przygotować odpowiednią ilość, odpowiadającą 

liczebności grupy, wymaganych dokumentów tj. ustawy i rozporządzenia. 

 

Przebieg lekcji może być dostosowany do poziomu grupy, metod pracy preferowanych 

przez prowadzącego jak i czasu przewidzianego na realizację konkretnego scenariusza. 

Przykład przewodni zawarty jest w „Podręczniku metodycznym dla nauczycieli”. 
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Materiały drukowane dla ucznia dotyczące pokazowych jednostek lekcyjnych  
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Przykład – Scenariusz 6 z Podręcznika metodycznego dla nauczycieli 

 

W przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem materiału multimedialnego 

i ćwiczeń praktycznych zbędnym staje się drukowanie materiałów dla ucznia. Uczeń 

może je wykorzystać w formie elektronicznej do powtórzenia materiału w domu. 
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Przykład – Scenariusz 2 z Podręcznika metodycznego dla nauczycieli 

Prowadzący zaleca samodzielne zapoznanie się z treścią e-booka i materiałami 

drukowanymi dla ucznia. Jego rola ogranicza się tylko i wyłącznie do wskazywania 

gdzie można znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania – odsyła do treści jednostki 

szkoleniowej dotyczącej tematu. 
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Oczywistym wydaje się, że prowadzący interweniuje w sytuacji, gdy grupa lub 

pojedyncze osoby nie radzą sobie z zadaniem. Istotnym zadaniem jest również 

przeciwdziałanie rozluźnieniu w grupie co może prowadzić do niepełnego wykonania 

powierzonych zadań. 

2.2.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Uczestnicy wykonują przykładowy, dowolny test z poziomu ucznia. 

2. Uczestnicy sprawdzają wykonany wcześniej przykładowy testu z poziomu 

nauczyciela. 

2.2.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Wskaż główne funkcjonalności e-podręcznika jako części platformy  

e-learningowej. 

2. Wskaż możliwości współpracy pomiędzy uczniami a nauczycielem w ramach 

platformy e-learningowej. 

3. Omów główne zalet pracy z platformą e-learningową. 
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2.3. ODCZYT E-PODRĘCZNIKA PRZEZ UCZNIA Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH NARZĘDZI. TYPOWE 

BŁĘDY UCZNIÓW POPEŁNIANE W CZASIE KORZYSTANIA E-PODRĘCZNIKA -JS3 
 

2.3.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 90 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 umiał poinstruować uczniów w jaki sposób dokonać odczytu e-podręcznika, 

 potrafił opisać wygląd platformy multimedialnej z pozycji typu użytkownika jakim 

jest uczeń, 

 znał i umiał znaleźć rozwiązanie potencjalnych błędów popełnianych przez 

uczniów przy korzystaniu z platformy.  

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Platforma multimedialna – widok i funkcje z pozycji ucznia. 

2. Błędy uczniów popełniane przy korzystaniu z platformy e-learningowej. 

3. Podejście uczniów do zasobów sieciowych (selekcja informacji). 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Szkolenie powinno być prowadzone w sali wyposażonej w sprzęt podobny  

do wyposażenia pracowni multimedialnej w szkołach; 

 Podczas pracy stosujemy pracę w małych dwuosobowych grupach. 

Metody: 

 wykład,  

 dyskusja,  

 praca indywidualna i w grupach 

 ćwiczenia,  

 warsztat. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników,  

 flipchart,  

 rzutnik multimedialny,  

 ekran, 

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 
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Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

2.3.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Zasoby e-podręcznika i wiążące się z tym błędy w korzystaniu z niego (szanse 

i zagrożenia) (Na bazie wyników badań) 

E-podręcznik to treść w postaci cyfrowej w określonym formacie wraz z dodatkowymi 

materiałami multimedialnymi typu film, obraz, grafika, nagranie itp. Dodatkowo każdy 

e-podręcznik posiada funkcję wyszukiwania fragmentów tekstu lub pojedynczych słów. 

E-podręcznik to coś więcej niż książka w formie elektronicznej, to dodatkowe materiały, 

słuchowe (audio), wzrokowe (video) a także schematy, animacje, instruktaże. Dlatego 

też dla pokolenia digital native jest to coś co może ich zainteresować.  

Dane z raportu stworzonego w ramach projektu: „obserwuje się, że uczniowie raczej 

niechętnie korzystają z podręczników, co wynika z faktu odchodzenia od tradycyjnego 

modelu nauczania, uczniowie są przyzwyczajeni do zdobywania wiedzy  

za pośrednictwem Internetu”6.  

Do odczytu treści zawartej w e-podręczniku niezbędny jest sprzęt komputerowy zarówno 

stacjonarny jak i przenośny bądź innego rodzaju urządzenie obsługujące określone 

formaty prezentacji danych np. netbook, tablet, Ipad, Iphone, smartphone, czy czytnik 

e-book (jednakże nie odtworzy on dodatkowych zawartości typu film). Tak naprawdę 

liczy się umiejętność korzystania z urządzeń ICT oraz chęć ich wykorzystania w procesie 

edukacji.  

Cyfrowa postać podręcznika pozwalałaby także na wykorzystywanie w nich animacji, 

filmów, nagrań, co ułatwia zrozumienie pewnych procesów: „Lepiej by było widać cały 

proces. Na obrazkach schematycznych nie zawsze to jest i dlatego trzeba posługiwać 

się komputerem”, a także zwiększa atrakcyjność podręcznika, a zarazem i samego 

procesu nauki. Uczniowie mogliby także poznać mechanizmy funkcjonowania 

urządzeń, do których nie mają fizycznego dostępu. Duża liczba wizualizacji pomogłaby 

także w nauce uczniom z pewnymi deficytami rozwojowymi: „Umożliwiałoby to 

przekroczenie pewnych barier”7.   

                                                 
6 Raport z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do 

kształcenia zawodowego”, EUROPIL Elżbieta Pilch Partnerzy: AG Doradztwo, Doradztwo Społeczne i 

Gospodarcze, Olga Mausch-Dębowska, 2012 

7 Raport z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do 

kształcenia zawodowego” projektodawca: EUROPIL Elżbieta PIlch Partnerzy: AG Doradztwo, Doradztwo 

Społeczne i Gospodarcze, Olga Mausch-Dębowska 
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Także zbyt duża liczba zdjęć, obrazów, wizualizacji może doprowadzić do zubożenia 

możliwości intelektualnych młodzieży: „Obecnie mamy społeczeństwo obrazkowe, 

które jak widzi dłuższy tekst, to już go nie przeczyta”.  

Elektroniczne podręczniki zlikwidowałyby także permanentne u uczniów wymówki: 

„Takie podręczniki zlikwidowałyby problem nie posiadania przez ucznia podręcznika 

 na lekcji. Nie będzie wymówek, że ktoś zapomniał itp. Podręcznik jest dostępny 

w pracowni i należy z niego korzystać.” 

Można by także dostosować treści e-booków do możliwości technicznych tablic 

elektronicznych coraz powszechniej wykorzystywanych przez nauczycieli: „Fajne byłoby 

też dostosowania tych podręczników do tablic elektronicznych, które coraz częściej 

pojawiają się w szkole. Ułatwiłoby to pracę nauczyciela, a także spowodowało,  

że uczeń mógłby współpracować na zajęciach przy takiej tablicy (W18)”, często 

bowiem pomoce multimedialne nie wystarczają: „Obecnie staramy się wspierać  

na prezentacjach multimedialnych, by pewne tematy im uzmysłowić. Niestety część 

rzeczy uczniowie muszą sobie wyobrażać, a w takim podręczniku łatwo mogliby  

to zobaczyć (W24)”.  

W całości wpisuje się w zastosowanie e -podręczników projekt „Cyfrowa szkoła", 

począwszy od tego, że składa się on z czterech zasadniczych komponentów: e-szkoła - 

wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt taki jak mobilne pracownie komputerowe,  

e-nauczyciel - szkolenia nauczycieli, e-zasoby edukacyjne - m.in. stworzenie  

e-podręczników, e-uczeń - zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych 

Podejście uczniów do zasobów sieciowych (selekcja informacji) 

E-booki pozwalają także na szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji, co więcej są 

to informacje pewne i sprawdzone, nie ma ryzyka jak w przypadku korzystania 

z Wikipedii czy innych źródeł internetowych, że uczeń bezrefleksyjnie skopiuje 

nieprawdziwe informacje. 

Tymczasem ilość dostępnych informacji jest ogromna, co sprawia, że znalezienie 

rzetelnych i usystematyzowanych informacji może być trudne. Podstawą sukcesu 

w nauce, jest więc dobranie skutecznej metody nauczania, która będzie odpowiednia 

do szybkich zmian w rzeczywistości społeczno-kulturowej i technologicznej oraz  

do tempa życia oraz ułatwi trwałe przyswajanie, zapamiętywanie i efektywne 

wykorzystywanie informacji. Jedną z metod nauczania odpowiadającą na wyżej 

wskazane wyzwania współczesności jest e-learning, który w połączeniu z tradycyjną 

metodą nauki pozwala na indywidualizację procesu uczenia się, dopasowując tempo, 

czas i miejsce nauki zarówno do potrzeb, preferencji, jak i możliwości każdego 

użytkownika. Komplementarność nowych metod i pomocy dydaktycznych jest tu 

słowem kluczem, które powinno pomóc promować koncepcję, niwelować opory firm 

przed stosowaniem tego rodzaju rozwiązań także u siebie. 
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Multimedia w nauce - korzystanie z nich w procesie uczenia się 

Korzystanie z komputera czy czytnika e-booków, wiąże się także z ryzykiem awarii tego 

typu sprzętu, zawieszenia się aplikacji, czy nawet braku energii elektrycznej,  

co uniemożliwi uczniowi dostęp do podręcznika, poza tym czytniki e-booków 

„…by się, jak to z elektronicznymi rzeczami bywa – zużywały (W30)”, nie da się też 

wykluczyć, że uczniowie je po prostu popsują: „A rodzice nie odkupią. To musi być, jak 

my to mówimy, „ucznioodporne” (W22)”. 

To, czego najbardziej obawiają się dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych przy 

wprowadzeniu elektronicznych podręczników to zatracenie przez uczniów zdolności do 

samodzielnego wyszukiwania informacji i opracowywania treści mając dostęp  

do cyfrowej formy podręcznika nawet nie musieliby go przepisywać odrabiając zadanie 

domowe, czy pracując na lekcjach: „...dzieciaki robiłyby w pracach kopiuj-wklej, poza 

tym praca na lekcji wyglądałaby inaczej (W2)”, niektórzy nawet nie zadaliby sobie trudu 

przeczytania kopiowanego tekstu. W skrajnym przypadku może nawet dojść do sytuacji, 

w której uczniowie w ogóle przestaną czytać, np. kiedy upowszechni się stosowanie 

lektora. Nawet jeśli udałoby się zrealizować ten postulat, to uczeń mając na lekcji 

komputer z dostępem do Internetu byłby bardziej zainteresowany wszystkimi innym – 

grami, aplikacjami, portalami społecznościowymi, pornografią – a nie tematem lekcji: 

„Zagrożenie może być takie, że zamiast zajrzeć do książki zajrzą na inne strony.” Uczeń 

musiałby być pod stałą kontrolą nauczyciela czy rodzica, który nie zawsze ma 

orientacje na temat tego, co jego pociecha wyczynia siedząc przed komputerem.  

Podstawą sukcesu tego typu rozwiązania byłoby jednak zapewnienie każdemu 

uczniowi dostępu do nich, gdyby bowiem obowiązek zakupu czytnika leżał po stronie 

rodziców byłyby z tym takie same problemy, jak w przypadku tradycyjnych 

podręczników, na zakup których wielu rodzin nie stać: „...to znowu będzie bariera  

dla niemałej grupy uczniów, którzy nie skorzystają, bo na niczym go nie odczytają.” 

Także same podręczniki musiałyby być w zasięgu możliwości finansowych uczniów: 

Podręczniki są drogie, a uczniowie nie mają często pieniędzy, żeby je kupować. 

„Dlatego tworząc elektroniczne podręczniki, należałoby mieć na uwadze status 

materialny uczniów i dostosować ich cenę do możliwości społecznych (W22)”.  

Aby rozwiązanie takie się sprawdziło, w e-booki musieliby być zaopatrzeni wszyscy 

uczniowie: „Takie podręczniki musiałyby być dostępne dla wszystkich. Jeśli to miałoby 

być tylko na paru komputerach w centrum multimedialnym, to by się to nie sprawdziło 

(W26)”. 

Przeprowadzone badania umiejętności wśród uczniów wykazały iż: 

Najlepiej wypadły: ocena obsługi komputera (środowisko Windows oraz pakiet  

MS Office) i nawiązywanie kontaktu z ludźmi (obie po 1,6).  

Najsłabiej zostały ocenione: znajomość całego procesu produkcyjnego wytwarzania 

usługi oraz obsługa programów specjalistycznych (branżowych), programowanie 

maszyn i urządzeń (odpowiednio 1,0, 1,1).  
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Warto zauważyć, że słabsze noty otrzymały umiejętności praktyczne związane z nauką 

zawodu, lepsze zaś typowe kompetencje miękkie, które można nabyć, czy doskonalić 

poza szkołą. Można uznać to jednocześnie za swego rodzaju pośredni wskaźnik oceny 

jakości nauczania w szkołach zawodowych w świadomości samych uczniów. 

Wśród mocnych stron e–podręczników najczęściej podkreślano łatwy dostęp do ich 

treści, brak konieczności noszenia ze sobą ciężkich książek, ciekawszą formę nauki, 

szybszy dostęp do informacji (częstsze aktualizacje) oraz mniejsze koszty związane 

z zakupem. Można zatem stwierdzić, że postawienie na e-podręczniki powinno przypaść 

uczniom do gustu w związku z niskim poziomem dostępności tradycyjnych wydań oraz, 

co się okazuje dla młodych ludzi istotne – większą użytecznością e-booków,  

niż tradycyjnych książek. Badani uczniowie wyrazili również swoje obawy związane  

ze słabymi stronami i wadami e–podręczników.  Uczniowie traktują wszystko co znajduje 

się w zasobach systemowych i programowych komputera jako zabawę, rozrywkę, a nie 

jako pomoc w nauce.  

 Błędem będzie zapewne wykorzystywanie treści zamieszczonych  

w e-podręczniku jako ściąga w trakcie sprawdzianów wiedzy ponieważ dostępny 

będzie na urządzeniach przenośnych 

 Błędnie wykorzystywane treści za szybko w stosunku do materiału przerabianego 

w czasie lekcji - wyprzedzanie nauczyciela. 

 Świadomość ze uczeń znajdzie tam niezbędna wiedzę może być przyczyna 

niechęci zapamiętywania pojęć i ich znaczeń 

 Błędem w trakcie pracy z e-podręcznikiem będzie traktowanie go jako jedynego 

źródła wiedzy i informacji dotyczących określonych kompetencji 

 Traktowanie materiałów dodatkowych multimedialnych jak filmów z YouTube  

dla rozrywki i przyjemności,  a nie zastosowanie wiedzy w praktyce. 

2.3.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Proszę otworzyć e-podręcznik i wyszukać w nim pojęcie …(gość, gastronomia, 

gościnność, laufer, itp.),  jego definicję.  

2. Proszę uruchomić film na temat … (stanowisko pracy recepcjonisty, układanie 

serwetki, itp.) i znaleźć informacje  z nim powiązane. 

2.3.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Jak wygląda platforma multimedialna z pozycji ucznia. Jakie ma 

funkcjonalności? Czym się różni od funkcjonalności jakimi dysponuje nauczyciel?  

2. Czy można wyszukać wybrane pojęcia w e- podręczniku bez konieczności jego 

całościowego przeglądania 

3. Wymień potencjalne błędy uczniów w korzystaniu w e-podręczników? Jak je 

zniwelować?  
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2.4. ZAAWANSOWANE FUNKCJE E-PODRĘCZNIKA - PREZENTACJA I WARSZTAT - JS 4 
 

2.4.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie umiał: 

 wymienić i omówić wszystkie zaawansowane funkcje e–podręcznika, 

 scharakteryzować zaawansowane funkcje platformy www.ebook-24.edu.pl.  

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Zaprezentowanie zaawansowanych funkcji e-podręcznika. 

2. Prezentacja zaawansowanych funkcji platformy multimedialnej. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Każdy z uczestników powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego. 

 Prowadzący pracuje na stanowisku z podłączonym projektorem multimedialnym. 

Demonstruje omawianą funkcję i zachęca do jej „badania” przez uczestników. 

Metody: 

 wykład,  

 dyskusja,  

 praca indywidualna i w grupach, 

 ćwiczenia,  

 warsztat. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników,  

 flipchart,  

 tablica interaktywna, 

 rzutnik multimedialny, ekran, 

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 
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2.4.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Podstawowe funkcje e-podręcznika definiowane są jako wszystkie funkcje, które 

umożliwiają jednostronną komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniami. Innymi 

słowy nauczyciel przekazuje uczniom materiały, ale uczniowie nie przekazują 

nauczycielowi zwrotnej informacji. Dwustronna komunikacja jest przedmiotem 

zaawansowanych funkcji e-podręcznika. 

Do najważniejszych zaawansowanych funkcji e-podręcznika zalicza się: 

1. Indywidualną pracę uczniów nad zadaniami zleconymi przez nauczyciela  

(na platformie multimedialnej). 

2. Pracę uczniów w grupach nad zadaniami zleconymi przez wykładowcę. 

3. Możliwość przesyłania zadań wykonanych przez uczniów bezpośrednio  

do nauczyciela. 

4. Możliwość wykonywania zbudowanych przez nauczyciela testów przez uczniów. 

5. Ocenę przez nauczyciela wykonywanych zadań domowych oraz przesłanie 

informacji zwrotnej komunikacja via e-mail. 

6. Możliwość komunikacji pomiędzy uczniem (ewentualnie grupą uczniów) 

a nauczycielem za pośrednictwem komunikatora tekstowego np.: GG. 

7. Możliwość komunikacji pomiędzy uczniem (ewentualnie grupą uczniów) 

a nauczycielem za pośrednictwem komunikatora głosowego np.: Skype. 

8. Ocenę przez uczniów użyteczności poszczególnych funkcji platformy 

multimedialnej. 

9. Stopniową aktualizację wprowadzanych informacji. 

Praca uczniów nad zadaniami zleconymi przez wykładowcę może polegać  

albo na rozwiązywaniu przez uczniów zadań problemowych, wskazywaniu scenariuszy 

rozwoju wypadków w przypadku omawianych zagadnień typu case study ewentualnie 

komentarzach do opublikowanych na platformie multimedialnej materiałów 

audiowizualnych. Praca na platformie multimedialnej może być wykonywana przez 

uczniów samodzielnie lub w grupach w dowolnym czasie (również, kiedy uczniowie są  

w domu). Pierwsze tego typu projekty powinny być jednak przedstawiane uczniom  

w czasie zajęć, tak aby zaznajomić ich z przyjętymi procedurami kontaktu. Należy 

podkreślić, że komunikacja za pośrednictwem platformy multimedialnej jest ekologiczne 

(oszczędza papier) oraz ułatwia osiągnięcie założonych celów programowych.  

Platforma multimedialna umożliwia nauczycielowi ciągły monitoring oraz ewaluację 

postępów prac uczniów. Istnieją zasadniczo dwa sposoby ewaluacji wyników pracy 

uczniów. Pierwszy jest automatyczny i dotyczy prawie wyłącznie zadań testowych, drugi 

natomiast wymaga dodatkowej pracy nauczyciela. W ramach szkolenia należy 

przeprowadzić oba rodzaje przykładowej ewaluacji osiągnięć uczniów. 
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Możliwość komunikacji z uczniem jest szczególnie istotna w przypadku gdy uczeń 

z różnych powodów nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach (wyjazd, choroba itp.)  

a jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet. Dzięki platformie multimedialnej uczeń 

może aktywnie uczestniczyć w zajęciach nawet, kiedy nie jest obecny w szkole. 

Możliwość oceny efektywności poszczególnych narzędzi platformy multimedialnej przez 

nauczycieli i uczniów jest funkcjonalnością, która pozwala nauczycielowi  

na prowadzenie zajęć w sposób najbardziej przyjazny odbiorcom. Może to być 

szczególnie istotne w przypadku pracy z kolejnymi grupami uczniów (jako pierwsze 

powinny być stosowane narzędzia najlepiej oceniane przez odbiorców, a dopiero 

w dalszej kolejności pozostałe – trudniejsze). Rolę oceny efektywności pełnia 

komentarze do których wydawania uczniowie powinni być zachęcani. 

2.4.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Proszę przygotować pracę dla ucznia do samodzielnego wykonania korzystając  

z dowolnej zaawansowanej funkcji e-podręcznika na platformie multimedialnej. 

2. Proszę przygotować propozycję testu dla uczniów oraz przesłać go  

do administratora platformy. 

2.4.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Wskaż najważniejsze zaawansowane funkcje e-podręcznika. Omów wybrane  

z nich. 

2. Wskaz najważniejsze zaawansowane funkcje platformy multimedialnej. Omów 

wybrane z nich. 

3. Które z zaawansowanych funkcji platformy multimedialnej są według Ciebie 

najbardziej przydatne w Twojej pracy? 
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2.5. ASPEKTY TECHNICZNE WDROŻENIA ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI E-PODRĘCZNIKA -JS5 
 

2.5.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 45 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 potrafił wskazać oprogramowanie, jakie jest wymagalne do prawidłowego 

odczytania treści e-podręcznika i materiałów dodatkowych, 

 potrafił oszacować nakłady niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania  

e-podręcznika, 

 potrafił wskazać potencjalne źródła finansowania zakupu sprzętu niezbędnego 

do obsługi platformy multimedialnej. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Aspekty techniczne niezbędne do pełnego wykorzystania zaawansowanych 

funkcji e-podręcznika (hardware) – wyniki badań. 

2. Prezentacja –pokaz sprzętu w minimalnej konfiguracji wraz z oprogramowaniem, 

omówienie formatów zamieszczanych treści. 

3. Przedstawienie propozycji finansowania zakupu sprzętu bądź uaktualnienia 

posiadanego, (jeżeli nie będzie konieczności to nie ma nakładów). 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Wskazane jest, aby każdy z uczestników miał dostęp do publikacji  

„E-podręcznik w szkolnictwie zawodowym – luka w systemie edukacji:  

K. Bondyra, H.Dolata, D. Postaremczuk, jeśli nie w formie drukowanej,  

to przynajmniej w elektronicznej. 

 Film „Moj@ edukacja” powinien być pobrany z internetu i dostępny  

na stanowisku prowadzącego, aby uniknąć „zawieszeń” podczas prezentacji. 

Metody: 

 wykład, 

 demonstracja, 

 dyskusja,  

 ćwiczenia,  

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników,  

 flipchart,  
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 tablica interaktywna, 

 rzutnik multimedialny,  

 ekran, 

 nagłośnienie (głośniki do komputera prowadzącego), 

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 

 film Moj@ edukacja. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

2.5.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Aspekty techniczne niezbędne do pełnego wykorzystania zaawansowanych funkcji  

e-podręcznika  

Na dzień dzisiejszy jak wykazują wywiady z nauczycielami szkół zawodowych w każdej  

z nich są co najmniej 2 pracownie komputerowe oraz Centrum Multimedialne, a także 

większość sal wyposażonych jest w zestaw projekcyjny tj. komputer, projektor 

multimedialny i ekran. Komputery najczęściej mają stały dostęp do Internetu oraz 

zainstalowane niezbędne programy do odtwarzania treści zarówno tekstowych,  

jak i graficznych oraz audio i video. Jeżeli szkoła posiada taki sprzęt to jest to 

wystarczający komplet do wykorzystania i stosowania e-podręcznika jako materiału 

pomocniczego w procesie edukacyjnym.  

Z badań przeprowadzonych w I etapie projektu „Innowacyjne podręczniki  

do kształcenia zawodowego”, projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch, wysunięto 

następujące wnioski:  

W zasadzie wszyscy rozmówcy biorący udział w badaniach przyznali, że ich szkoła jest 

dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny i jest on wykorzystywany podczas zajęć 

dydaktycznych. Najczęściej wymieniano następujący sprzęt i urządzenia: komputery  

z dostępem do Internetu, programy komputerowe, projektory, rzutniki, tablice 

interaktywne, elektroniczne dzienniki, odtwarzacze DVD, magnetowidy.  

Jak podkreślają, taki sposób prowadzenia zajęć – z wykorzystaniem urządzeń 

multimedialnych – znacznie podnosi atrakcyjność procesów dydaktycznych, uczniowie 

chętnie biorą udział w tego typu zajęciach, łatwiej też przyswajają sobie wiedzę: „Teraz 

należy młodzież czymś zainteresować i skupić ich uwagę (W4)”, czasami wręcz „…bez 

tego zajęcia zawodowe są niewykonalne (W6)”. Szczególnie atrakcyjne jest to  

w przypadku kształcenia modułowego: „Bardzo dużo korzystamy z komputerów, jeśli 
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jesteśmy w pracowni. Zawłaszcza na kształceniu modułowym, jak już wcześniej 

mówiłam. Korzystamy z Internetu, robimy zadania na tej podstawie (W13)”8. 

Według respondentów wyposażenie techniczne szkół zawodowych i techników 

z punktu widzenia praktycznej nauki zawodu jest generalnie odpowiednie. Dla ponad 

sześciu na dziesięciu badanych jest ono dobre lub raczej dobre. Niespełna 15% osób 

jest przeciwnego zdania. Badani z tej kategorii postrzegali zaplecze techniczne  

do praktycznej nauki zawodu jako niekompletne i nieodpowiadające standardom  

i potrzebom dzisiejszych czasów. Co piąty przedsiębiorca nie potrafił odpowiedzieć  

na pytanie9. 

Według większości badanych wyposażenie szkół zawodowych pomaga 

w przygotowaniu do egzaminów zawodowych (odpowiedzi raczej lub zdecydowanie 

zgadzam się – 65%). Jedynie, co siódmy ankietowany nie zgadza się z powyższa opinią, 

a co piąty nie ma zdania na ten temat (odpowiednio 14%; 21%).  

Nauczyciele w większości nie mają problemów z obsługą urządzeń multimedialnych, 

którymi dysponuje szkoła. Często bowiem warunkiem wyposażenia szkoły w dany 

zestaw urządzeń było przeszkolenie do ich obsługi odpowiednią ilość kadry. 

W przypadku niektórych szkół, gdzie kierunki nauczania związane są z nowoczesnym 

technologiami obsługa tego typu urządzeń nie stanowi problemu, jak to ujął jeden 

z nauczycieli „…jesteśmy inżynierami. Tutaj nie ma żadnego problemu. Mamy to we krwi 

(W7)”.  

Nauczyciele korzystają więc z urządzeń multimedialnych bardzo chętnie: „Nauczyciele 

chętnie i bez oporów korzystają z tego typu urządzeń. Zazwyczaj są kolejki o dostęp  

do sal, gdzie takie urządzenia są, bo jest zbyt dużo chętnych na te kilka pracowni 

(W30)” i sami dążą do wyposażania w nie sal lekcyjnych: „...nauczyciele sami często 

zwracają się do mnie jako kierownika o umożliwienie czy zakup pomocy 

multimedialnych (W8)”.  

Pojawiały się sugestie, że starsi, tradycyjnie zorientowani nauczyciele niezbyt chętnie 

zapatrują się na nowinki technologiczne, jednakże konieczność korzystania z niektórych 

rozwiązań, jak np. dzienniki elektroniczne sprawia, że coraz chętniej sięgają oni także  

po inne urządzenia: „Są nauczyciele, którzy potrafią, ale zawsze znajdzie się kilka 

czarnych owiec, które nawet nie są zainteresowane, żeby poszukać sprawdzić  

czy można coś znaleźć, zrobić inaczej niż starą metodą.” 

                                                 
8 Raport z badań ilościowych przeprowadzonych techniką ankiety audytoryjnej z uczniami szkół 

zawodowych woj. Zachodniopomorskiego, W ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia 

zawodowego” projektodawca: EUROPIL Elżbieta PIlch Partnerzy: AG Doradztwo, Doradztwo Społeczne i 

Gospodarcze, Olga Mausch-Dębowska 

9 Raport z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do 

kształcenia zawodowego” projektodawca: EUROPIL Elżbieta PIlch Partnerzy: AG Doradztwo, Doradztwo 

Społeczne i Gospodarcze, Olga Mausch-Dębowska 
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„Z badań przeprowadzonych przez CEN Suwałki w roku 2010 wynika, iż 85% nauczycieli 

deklaruje posiadanie umiejętności tworzenia elektronicznych materiałów edukacyjnych 

to jednocześnie 84% nauczycieli odczuwa potrzebę podnoszenia swoich kompetencji  

w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii10 - obawa nauczycieli że ich wiedza  

i umiejętności okażą się niewystarczające w konfrontacji  kompetencjami uczniów 

związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii ogranicza ona wykorzystywania 

ICT na lekcjach oraz możliwość uzyskania informacji o umiejętnościach, kompetencjach 

i przyzwyczajeniach w korzystaniu z ICT. Skutkiem jest nieświadomość wielu nauczycieli   

z jakich narzędzi ICT korzystają uczniowie i stąd niedocenianie przez nauczycieli 

znaczenia komunikatorów, czatów i forów w procesie odrabiania prac domowych 

(edunews.pl) - brak czasu uniemożliwiający wykorzystanie nowoczesnych technologii  

w trakcie lekcji rozpatrywany na 3 sposoby: 

 przygotowanie takie lekcji multimedialnej zajmuje więcej czasu niż normalnej, 

 lekcje są bardziej czasochłonne (podłączenie sprzętu, niespodziewane awarie), 

 przeładowane programy nauczania.” 

Oprogramowanie jest wymagalne do prawidłowego odczytania treści  

e-podręcznika i materiałów dodatkowych (film „Moj@ edukacja”). 

Formaty plików tekstowych i materiałów dodatkowych w e-podręczniku są tak dobrane 

aby komputer nawet z najstarszym oprogramowaniem poradził sobie  

z ich prawidłowym odtworzeniem i możliwością bezbłędnego odczytu. Jedynym 

wymogiem do odtworzenia treści multimedialnych będzie stały dostęp do Internetu. 

Cytat ucznia VI LO w Krakowie laureata konkursu „Mój@ edukacja” – „Oczywiście 

dostęp do Internetu musi być zapewniony lecz pamiętajmy, że w szkole internet 

powinno się używać nie tylko jako źródło informacji ale też, a może zwłaszcza(!) 

twórczo!”11 

Można zatem przyjąć, że rozwiązania organizacyjne w szkołach zawodowych powinny 

pójść w tę stronę, aby umożliwić i maksymalnie ułatwić dostęp do szkolnych pracowni 

komputerowych oraz bezprzewodowego Internetu w całej szkole. Należy także 

przemyśleć szczegółowe rozwiązania licencyjne powstałych opracowań w wersjach 

elektronicznych, które pozwalałyby w razie konieczności na legalne i bezproblemowe 

powielanie wydrukowanych wersji papierowych. 

Bardziej negatywna opinia dotyczy aktualności i nowoczesności podręczników, których 

używają badani. W tym przypadku ponad co trzecia osoba nie potrafi się ustosunkować 

                                                 
10 Raport z badań w projekcie „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych  

w gimnazjach , CEN Suwałki 2010 

11 „Aleks Wielki”, you tube autor filmu Mój@ edukacja, www.edustyle.pl 
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do powyższej kwestii, natomiast co piąty respondent raczej lub zdecydowanie się nie 

zgadza z tą tezą (odpowiednio 34%; 21%)12.  

Ponad jedna czwarta badanych negatywnie oceniła treści i materiały zawarte 

w podręcznikach przy prawie co trzeciej niezdecydowanej opinii (odpowiednio 28%; 

30%).  Natomiast prawie trzech na czterech uczniów bardzo pozytywnie odnosi się  

do kwestii wykorzystania e–podręczników w kształceniu zawodowym. Uważają oni,  

że jest ich zastosowanie jest możliwe w odniesieniu do specyfiki ich zawodu (73%). 

Równie duży optymizm zdiagnozowano wśród opinii dotyczących tego,  

czy wykorzystanie e–podręczników w kształceniu zawodowym znacząco ułatwiłoby 

naukę. Prawie trzech na czterech badanych zgodziło się z tą tezą. Jedynie,  

co dziewiąty uczestnik badania posiada odmienną opinię (odpowiednio 71%; 11%). 

Podobna ilość osób byłaby zdecydowana sięgnąć po e-booki chętniej niż  

po tradycyjne podręczniki (65%). 

Mężczyźni zdecydowanie bardziej pozytywnie niż kobiety odnoszą się do wykorzystania 

e-podręczników w odniesieniu do swojego zawodu (odpowiednio 4,04; 3,75). Widać 

również różnicę opinii na temat atrakcyjności treści i materiałów zawartych w książkach 

oraz ich aktualności i nowoczesności. Jak w pierwszej, tak i w drugiej sytuacji 

zdecydowanie bardziej krytycznie odnoszą się do nich mężczyźni niż kobiety. 

W toku badań podkreślano przede wszystkim możliwy brak dostępu do sieci, a także to, 

że ów dostęp bywa kosztowny i niejednokrotnie zawodny. Warto zwrócić uwagę,  

że problem dotyczy zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów wiejskich, dla których 

zakup podręcznika jest niekiedy barierą niemożliwą do przeskoczenia. Pomimo braku 

jakiejkolwiek informacji w ankiecie, że istniałaby konieczność ponoszenia opłat  

za dostęp do e-podręczników, ujawniona została obawa przed ich ceną właśnie. 

Podkreślano również zagrożenie pogorszenia wzroku oraz pojawienia się  

w opracowaniach niezrozumiałych treści. Prawie jedna piąta wskazań dotyczyła braku 

komputera, co może być istotną przeszkodą w korzystaniu z e-podręczników. 

Podsumowując, obawy uczniów szkół zawodowych związane z korzystaniem  

z e-podręczników są powiązane z uzasadnieniami sytuacji aspołeczno-ekonomicznej 

części respondentów, dla których wyuczenie się zawodu i możliwie szybkie wejście  

na rynek pracy jest w rzeczywistości życiową koniecznością. 

Wypowiedź autora filmu „Moj@ edukacja”: „Wierzymy, że wykorzystanie narzędzi 

edukacyjnych proponowanych przez nas, przyczyni się do bardziej efektywnego 

korzystania z czasu przeznaczonego na naukę oraz ułatwi, przyspieszy i uatrakcyjni 

przyswajanie wiedzy. Aby pokazać jak wielu sfer dotyczy technologia w edukacji, 

                                                 
12 Raport z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do 

kształcenia zawodowego” projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch Partnerzy: AG Doradztwo, Doradztwo 

Społeczne i Gospodarcze, Olga Mausch-Dębowska 
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przedstawiliśmy w naszym filmie uczniów korzystających z niej w różnorodnych 

sytuacjach szkolnych”.13 

(włączamy film) 

Podsumowując: wprowadzenie do użytku w szkołach zawodowych e-podręcznika nie 

wymaga prawie żadnych nakładów finansowych, jedynym kosztem może być 

zwiększenie dostępu do sieci „Internet”. Natomiast zasoby sprzętowe szkół w zupełności 

wystarczą aby móc w pełni korzystać z zasobów e-podręcznika. Jedynie czego 

potrzeba najbardziej to chęci ze strony nauczycieli i przełamania barier do korzystania  

z ICT w trakcie zajęć nie związanych z technologią informacyjną. 

A więc:  do dzieła!  

2.5.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Dyskusja moderowana na temat:  wykorzystanie e-podręcznika w dydaktyce - 

komplementarność poszczególnych treści e-podręcznika (komponowanie treści 

lekcji przez nauczyciela), 

2. Wybierz przykładowy temat lekcji  i dobierz do niego treści oraz materiały 

pomocnicze z zasobów e-podręcznika które wskażesz uczniowi z poleceniem 

zapoznania się. Ułóż wybrane materiały w prawidłowej kolejności 

jaką zalecisz uczeń. 

3. Uczestnicy w grupach dokonują oceny przydatności metod sprawdzenia 

postępów prac uczniów z wykorzystaniem e-podręcznika (testy, quizy)... Wynik 

prac grup prezentowane są na forum. 

2.5.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Wskaż oprogramowanie, jakie jest wymagalne do prawidłowego odczytania 

treści e-podręcznika i materiałów dodatkowych. 

2. Jakie nakłady są niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania e-podręcznika. 

3. Wymień potencjalne źródła finansowania zakupu sprzętu niezbędnego do 

obsługi platformy multimedialnej. 

  

                                                 
13 Laureaci 1 miejsca w kategorii Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, uczniowie V Liceum 

Ogólnokształcącego w Krakowie: Aleksander Tyczyński i Mateusz Kępka prezentują w swoim filmie Moj@ 

edukacja - sposób na wiedzę możliwości wykorzystania dostępnych cyfrowych narzędzi w szkole. 

www.edustyle.pl 
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2.6. BUDOWANIE WŁASNEGO E-PODRĘCZNIKA (JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ) – PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA -JS6 
 

2.6.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 180 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 potrafił wskazać i omówić etapy procesu budowy własnego e-podręcznika,  

 potrafił zbudować własny e- podręcznik i umieścić go na platformie, 

 umiał wskazać potencjalne najczęściej popełniane błędy przy budowie 

podręcznika. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Etapy i proces budowy własnego e-podręcznika. 

2. Instrukcja budowy własnego e-podręcznika. 

3. Techniczne aspekty budowy e-podręcznika. 

Metody: 

 wykład, 

 dyskusja, 

 praca indywidualna i w grupach, 

 ćwiczenia, 

 warsztat. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 platforma e-learningowa z dostępem do e-podręczników,  

 flipchart, 

 tablica interaktywna, 

 rzutnik multimedialny,  

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 

 ekran. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 
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2.6.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Budowa e-podręcznika dla szkół zawodowych powinna przebiegać według schematu 

przedstawionego na rysunku poniżej. 

Schemat tworzenia e-podręcznika dla szkół zawodowych 

 

Źródło: Opracowanie – członkowie Rady Programowej 
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Badania prowadzone dla potrzeb projektu wśród uczniów i nauczycieli wykazały, 

że e-podręczniki są potrzebne oraz akceptowalne przez większość nauczycieli i uczniów 

szkół zawodowych. Podstawą do samodzielnego tworzenia e-podręcznika jest jednak 

rzetelna wiedza merytoryczna autora oraz potrzeba wynikająca z analizy istniejących już 

publikacji. Polskie i zagraniczne doświadczenia w badanych zakresie (patrz literatura) 

mogą stać się istotną pomocą dla przygotowania e-podręcznika.  

Kolejnym krokiem w procesie budowy e-podręcznika jest identyfikacja jego przewagi 

konkurencyjnej nad istniejącymi tradycyjnymi podręcznikami oraz innymi materiałami 

(również dostępnymi poprzez Internet) dotyczącymi nauki badanego zawodu. Bardzo 

pomocna w tym zakresie jest analiza SWOT oraz analiza 5 sił konkurencyjnych Portera.  

Kolejnym istotnym krokiem w budowie własnego e-podręcznika jest określenie kosztów 

przedsięwzięcia oraz analiza jego rentowności. Należy podkreślić, że koszty budowy  

e-podręcznika nie muszą być niższe niż koszty tradycyjnego podręcznika, szczególnie  

po stronie autora. Badania amerykańskie wykazują14, że druk podręcznika stanowił 30% 

kosztów a dystrybucja około 20%.  

W przypadku e-podręcznika znaczna część tych kosztów nie pojawi się, niemniej jednak 

kosztowna jest budowa platformy multimedialnej oraz wszelkiego typu testów 

sprawdzających, które powinny być dostępne on-line. 

Jeżeli analiza SWOT oraz analiza rentowności są korzystne, możliwe jest przejście  

do właściwego etapu budowy e-podręcznika, który dotyczyć powinien zarówno treści 

jak formy. 

Treść e-podręcznika wynika z założeń programowych danego przedmiotu i powstaje  

w sposób podobny do tradycyjnego podręcznika. W tej części pracy formułowane  

są cele podręcznika, układ treści w razie konieczności zbierany jest zespół autorski. 

Bardzo istotnym elementem tej części pracy jest ocena treści podręcznika przez 

recenzenta w celu zagwarantowania wysokiej jakości treści. 

Istotnym elementem jest ustalenie formy e-podręcznika. Dotyczy to przede wszystkim 

zagadnień związanych z budową platformy multimedialnej oraz jej funkcjami. 

W szczególności istotne jest pytanie o ogólną dostępność treści podręcznika, formę 

testów sprawdzających wiedzę oraz formę komunikacji pomiędzy nauczycielem 

a uczniami. Istotne jest również określenie praw własności w zakresie materiałów 

zewnętrznych zamieszczanych na platformie. Po ustaleniu kwestii związanych z formą  

i treścią e-podręcznika kolejnym etapem jest fizyczna budowa platformy oraz jego 

ewaluacja i testowanie. Po pomyślnym przejściu testów należy podjąć działania  

w zakresie promocji i sprzedaży e-podręcznika. 

                                                 
14 S. Connaway, H.L. Wicht, What Happened to the E-book Revolution?: The Gradual Integration of E-books 

into Academic Libraries Lynn, publikacja dostępna online www.educause.edu, data dostępu 3.8.2012. 
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Omówienie typowych aspektów związanych z wdrożeniem e-podręcznika 

E-podręcznik zawiera treści edukacyjne podzielone na jednostki edukacyjne, które 

dotyczą wybranego zagadnienia z podstawy programowej. Każda jednostka 

edukacyjna ma powtarzalny układ, który zapewnia czytelnikowi przewidywalność oraz 

czytelną strukturę treści. Struktura e-podręcznika jest podzielona na następujące części: 

a. wiedza, 

b. dyskusja, 

c. quiz, 

d. uzupełnij, 

e. praktyka. 

Każda jednostka jest utworzona z powyższych części, co zapewnia czytelnikowi bardzo 

powtarzalną strukturę i szybko przyzwyczaja do korzystania z takiej sprawdzonej 

i powtarzalnej struktury. 

Poza ściśle ustalonymi częściami podręcznika łatwość korzystania z e-podręcznika 

zapewnia prosty sposób nawigacji: oparty na idei przewijania do przodu lub do tyłu.  

Ten bardzo prosty mechanizm nawigacji ma za zadanie zapewnić łatwość korzystania 

z e-podręcznika nawet osobom niezbyt płynnie wykorzystującym techniki informacyjno-

komputerowe w edukacji. Prosta i czytelna nawigacja oraz możliwość powrotu  

do strony głównej mają zapewnić czytelnikowi, a właściwie odbiorcy komfort 

użytkowania. Oprócz tego będzie jeszcze widoczna dla użytkownika lista kluczowych 

haseł, która pozwoli na wyszukanie interesujące czytelnika terminy. Bardzo istotnym 

wyróżnikiem e-podręcznika będzie zestaw interaktywnych quizów, które pozwolą ocenić 

poziom przyswojonej wiedzy. Na zakończenie każdej jednostki znajdują się informacje 

praktyczne będące konkretnymi wskazówkami i zaleceniami związanymi z poruszanymi 

zagadnieniami. 

E-podręcznik będzie zawierać treść, obrazy, grafiki, schematy oraz linki do materiałów 

multimedialnych. Tak zróżnicowana zawartość ma za zadanie dostarczyć maksymalnie 

wielu bodźców i zapewnić jak największą efektywność kształcenia zawodowego. 

Ponadto quizy i materiały do uzupełnienia gwarantują uczniom możliwości oceny 

poziomu przyswojonej wiedzy. 

Zarówno nauczyciel, jak i uczeń mogą wybrać te elementy z e-podręcznika, które są 

dla nich najbardziej interesujące. Główną zaletą jest możliwość przeglądania 

interesującej treści zarówno w szkole, jak w domu w dowolnym momencie, gdy uczeń 

ma na to czas. Zapewnia to wysoki komfort korzystania z tego narzędzia praktycznie bez 

barier geograficznych (jedynym ograniczeniem jest dostęp do Internetu. 

Podstawowa funkcjonalność e-podręcznika to komplementarność wszystkich rodzajów 

treści – co jest obecnie nową jakością w polskim szkolnictwie zawodowym, a jest 

adaptacją rozwiązań stosowanych w szkolnictwie zawodowym w Wielkiej Brytanii. 
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Adaptacją są także wprowadzenia do każdej jednostki oraz omówienie, jaki poziom 

nauczania i jakie kompetencje będą omówione w danej jednostce dydaktycznej. Jest 

to nowe podejście pokazujące „kamienie milowe” w poznawaniu i przyswajaniu 

materiału z programu nauczania pozwalające ocenić i zapoznać się uczniowi, czego 

może oczekiwać po danej partii materiału. 

E-podręcznik będzie dystrybuowany i udostępniany za pomocą portalu edukacyjnego. 

E-podręcznik jest wytworzony w takiej technologii, która umożliwia korzystanie  

z e-podręcznika tylko za pomocą przeglądarki i dostępu do Internetu. Tak proste 

rozwiązanie ma zapewnić maksymalnie szeroki zakres odbiorców, korzystających  

z bardzo zróżnicowanych urządzeń, w tym tabletów. 

Budowanie własnej jednostki edukacyjnej. 

Nauczyciel w zakresie własnych potrzeb dydaktycznych może bez większych 

problemów podjąć się opracowania potrzebnej mu jednostki edukacyjnej w całości lub 

też potrzebnych jej elementów składowych. Tak opracowany materiał może 

publikować na platformie e-podręcznika co owocuje rozwojem tak opracowanego 

materiału poprzez jego wykorzystanie w innych jednostkach edukacyjnych. 

Dużym ułatwieniem w opracowaniu tego typu materiałów będą sugestie przekazane 

przez autorów pakietów edukacyjnych już opublikowanych na platformie. Wskazana 

została kolejność opracowania poszczególnych elementów składowych e-pakietu  

za pomocą stawianych pytań i sugestii kierunku odpowiedzi na nie. 

Pytania jakie należy postawić sobie przed przystąpieniem do opracowania pakietu 

edukacyjnego. 

1. Co chcę żeby uczeń zapamiętał? 

Należy wytypować cele jakie uczeń powinien osiągnąć po zakończeniu jednostki 

lekcyjnej czy też zakresu jaki obejmie materiał. Warto tutaj wypisać sobie pojęcia jakie 

powinien zapamiętać uczeń na zakończenie procesu dydaktycznego. Należy 

bezwzględnie pamiętać że cel łatwiej osiągnąć małymi krokami, a tym samym cel jaki 

powinien osiągnąć uczeń powinien być określony jako najmniejsza niepodzielna 

jednostka. 

2. Co powinien wiedzieć? 

Wiedza to poza umiejętnościami najważniejszy aspekt kształcenia. jest ona niezbędna 

do osiągnięcia efektów kształcenia a tym samym opanowania treści niezbędnych 

 do zdania egzaminu zawodowego. Tworząc plan opracowania materiału należy 

wypisać te efekty kształcenia które w danej jednostce edukacyjnej mogą zostać 

zrealizowane lub tylko poruszone. dzięki temu jesteśmy w stanie określić przydatność 

opracowanego materiału w procesie dydaktycznym. 
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3. Co powinien umieć zrobić/wykonać? 

Jeśli wiedza jaką ma osiągnąć uczeń nie znajdzie poparcia w działaniach jest trudna  

do przyswojenia i zapamiętania. Częstym pytaniem stawianym przez młodzież jest -  

”po co mi to, na co się przyda”. Nauczyciel już w procesie tworzenia materiału powinien 

postawić sobie to pytanie i nie dość że umieć na nie odpowiedzieć to najlepiej 

przedstawić w ćwiczeniu wykonawczym. Uczeń który wiedze zastosuje praktycznie 

bardziej docenia jej wartość i zapamiętuje w znacznie większym zakresie. 

4. Jak opracować materiał drukowany dla ucznia? 

Materiały opracowywane jako drukowane dla ucznia powinny stanowić „notatkę 

z zajęć”. Nie należy jednak zastępować i podawać uczniowi gotowy materiał, warto 

zastosować pola wykropkowane, które uczeń musi samodzielnie uzupełnić podczas 

zajęć lub pracy samodzielnej. Informacja przeczytana, usłyszana i zapisana, a często 

poparta działaniem praktycznym zapada zdecydowanie lepiej w pamięć. Znakomita 

metoda dla współczesnej młodzieży jest notatka elektroniczna, wymaga ona jednak 

wykorzystania podczas zajęć sprzętu typu komputer czy tablet. Działają one jednak  

na młodzież rozpraszająco zwłaszcza gdy dostępny jest na nich Internet. 

5. Jak zbudować prezentacje przekazującą materiał dla ucznia? 

Przygotowując prezentacje multimedialna musimy pamiętać aby jej zawartość 

merytoryczna pokrywała się z „notatkami dla ucznia”, istotne jest aby kolejność notatek 

pokrywała się z treścią poszczególnych slajdów. Slajdy nie muszą zawierać wszystkiego 

co uczeń powinien zapisać. Liczą się słowa kluczowe. 

Zasady warte zapamiętania: 

Przygotowując prezentację i poszczególne jej slajdy pamiętaj o następujących 

zasadach: 

a. Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku 

(slajd tytułowy).  

b. Każda plansza powinna mieć tytuł. 

c. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu  

na slajdzie. 

d. Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów. 

e. Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości. 

f. Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień. 

g. Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest 

wspomaganie tekstu. 

h. Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają 

wspomagać prezentację, a nie dominować. 
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i. Wykorzystuj stopniowanie - tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu 

potrzebne do prezentacji. 

j. Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub 

uatrakcyjnieniu prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" 

dezorientuje słuchaczy. 

k. Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie 

lewy górny róg. 

l. Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, 

sentencja, hasło. 

m. Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym  

na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje 

nazwisko bądź logo swojej szkoły na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to 

główny element tego slajdu. 

n. Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji 

(autorów i tytułów cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów 

ilustracyjnych, itp.) - podaj je zgodnie z normą. 

6. Co powinno znaleźć się w e-booku dla nauczyciela? 

Materiał dla nauczyciela to suma rozwiniętych treści prezentacji multimedialnej oraz 

notatek dla ucznia. Jest to materiał zgromadzony w celu powtórzenia przez nauczyciela 

treści przed zajęciami, które należy prowadzić w oparciu o własną wiedzę. Drugim 

zastosowaniem e-booka jest możliwość samokształcenia lub kształcenia kursowego. 

Uczeń który opuścił zajęcia może dzięki e-bookowi poznać materiał przerabiany 

podczas zajęć bez zbędnego angażowania nauczyciela czy kolegów. 

7. Jaką rolę pełnią zadania do samodzielnego wykonania (zastosowanie wiedzy 

zdobytej na lekcji w życiu codziennym)? 

Ten obszar e-podręcznika nierozerwalnie odnosi się do pkt. 3 gdzie musimy uczniowi 

przedstawić zadania niezbędne do utrwalenia wiedzy. Zadania do wykonania są 

bankiem gotowych odpowiedzi na pytania o zastosowanie przekazywanej wiedzy. 

Najlepiej jeżeli zadania są z obszaru percepcji naszego ucznia, dotyczą jego życiowych 

doświadczeń 

8. Czemu służą tematy do dyskusji?  

Nauczyciel nie musi stosować wyłącznie metod podawczych, pozwólmy uczniom 

prowadzić dyskusje – nasza rola ograniczy się jedynie do moderowania. Poruszajmy 

tematy trudne i niepopularne. Takie tematy należy przemyśleć aby pokrywały się 

z naszymi celami. Nie musza być to tematy tylko zawodowe. Jeśli chcemy powiedzieć  

o trudnym gościu w hotelu poprośmy o dyskusje na temat zgłaszania reklamacji  

w sklepie obuwniczym. Tematy do dyskusji podsycają naszą wyobraźnie i ukierunkowują 

na myślenie poza przedmiotowe. Czym więcej opracujemy tematów do dyskusji tym 
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częściej będziemy mogli zastosować to narzędzie podczas zajęć. Niech młodzież 

opowiada o swoich doświadczeniach z życia. My jesteśmy inicjatorem i moderatorem. 

9. Jak zaangażować ucznia w tworzenie materiałów multimedialnych? 

Niech uczeń stanie się aktorem, scenarzystą, operatorem kamery lub aparatu. Nie 

bójmy się powierzyć naszym podopiecznym zadań które nas przerastają a często 

zostaniemy przez nich zaskoczeni. Zamiast pisać poprawę sprawdzianu niech nasz 

uczeń zrobi serie zdjęć dotyczących materiału jaki był zakresem sprawdzianu. 

Wyobraźnia uczniów często przekroczy nasze oczekiwania i kanałowe widzenie tematu. 

Jako zadanie domowe dajmy uczniom nakręcenie wywiadu z pracownikiem restauracji, 

hotelu czy innego przedsiębiorstwa. Młodzież przygotuje nam materiał odpowiadający 

ich poziomowi i percepcji, a naszym zadaniem będzie jedynie opatrzenie go właściwym 

komentarzem. 

10. Gdzie szukać pomocy i wsparcia? 

Nie bójmy się pytać, przyznawać do braku doświadczenia czy umiejętności. Szukajmy 

wiedzy poza podręcznikami. Wiele materiałów multimedialnych mają do zaoferowania 

obiekty hotelarskie, często są to filmy instruktażowe i szkoleniowe z działu rozwoju kadr 

obiektów. Wiele hoteli nie ma nic przeciwko aby udostępnić dokumenty do analizy czy 

też pozwala na fotografowanie wnętrz obiektów.  

Targi branżowe zarówno krajowe jak i zagraniczne dostarczają szeregu różnorodnych 

materiałów w formie zdjęć, plakatów, płyt CD czy DVD.  

Producenci sprzętu, urządzeń czy mebli bardzo chętnie na prośbę szkoły przekazują 

nieodpłatnie materiały promocyjne i reklamowe dotyczące ich asortymentu. 

Na koniec pozostaje nam Internet – bezgraniczne źródło wiedzy i materiałów 

multimedialnych. W tym jednak przypadku należy bardzo ostrożnie i z dystansem 

podchodzić do wiarygodności niektórych źródeł. Łatwo tu o wiadomość niepełna czy 

tez fałszywą. 

2.6.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Prowadzący dzieli grupę na cztery podgrupy. Każdej z podgrup przydziela  

do opracowania jedno zadanie: 

a. Stwórz plan i harmonogram opracowania modułu własnego  

e-podręcznika.  

b. Wskaż etapy budowy e-podręcznika, które mogą rodzić najwięcej 

problemów. Zaproponuj sposoby zapobiegania i rozwiązywania tych 

problemów. 

c. Wskaż sposoby testowania e-podręcznika. 

d. Sporządź plan promocji projektowanego e-podręcznika w Twojej 

placówce. 
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Każda z podgrup prezentuje wnioski z opracowania. Prowadzący moderuje dyskusję. 

2.6.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Scharakteryzuj proces budowy własnego e-podręcznika. 

2. Wymień i omów etapy budowy własnego e-podręcznika. 

3. W jaki sposób zamieścić e-podręcznik na platformie. 

4. Wskaż potencjalne, najczęściej popełniane błędy przy budowie podręcznika. 
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2.7. PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA  

W PROCESIE TWORZENIA WŁASNEGO E-PODRĘCZNIKA -JS7 
 

2.7.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 225 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie umiał: 

 wskazać z jakich istniejących materiałów multimedialnych może korzystać 

w procesie dydaktycznym, 

 przygotować proste materiały multimedialne potrzebne w procesie 

dydaktycznym, 

 wykorzystać podstawowe funkcje tablicy interaktywnej, 

 wyszukać i zastosować materiały multimedialne ze zwróceniem uwagi na prawa 

autorskie. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Platforma ebook-24.edu.pl – rejestracja i wykorzystanie. 

2. Źródła materiałów multimedialnych – poszukiwanie i zasady wykorzystywania,  

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw autorskich. 

3. Tworzenie przykładowych materiałów multimedialnych na potrzeby zajęć 

dydaktycznych. 

4. Zasady obsługi sprzętu multimedialnego i prezentowanie materiałów z jego 

wykorzystaniem. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Ze względu na praktyczny charakter szkolenia konieczne jest prowadzenie 

zajęć w sali szkoleniowej posiadającej wyposażenie w sprzęt komputerowy 

dla uczestników z dostępem do pakietu Microsoft Office oraz Internetu oraz  

w tablicę interaktywną i projektor.  

 Rekomendowane jest prowadzenie szkolenia przez dwóch trenerów. 

 Rezultatem zajęć powinno być stworzenie przez uczestników krótkich  

(do 20 slajdów) prezentacji multimedialnych oraz opracowanie wstępnej 

wersji 3-4 scenariuszy filmów instruktażowych (wraz z określeniem wymagań 

realizacyjnych). 

Metody: 

 praca indywidualna 

 dyskusja,  
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 burza mózgów,  

 praca z komputerem,  

 analiza case study,  

 analiza istniejących materiałów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputery dla prowadzącego i uczestników,  

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 kamera, 

 aparat cyfrowy, 

 flipchart,  

 tablica interaktywna, 

 sala wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

2.7.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Zagadnienia omawiane w tej części szkolenia wybrano ze względu na potrzebę 

uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć poprzez zastosowanie materiałów 

multimedialnych, co wpływa na konieczność przygotowania przez nauczyciela 

własnych pomocy dydaktycznych, dostosowanych do specyfiki nauczanego 

przedmiotu oraz możliwości grupy uczniów, którzy mają na ich podstawie rozwijać swoją 

wiedzę i umiejętności.  

Platforma www.ebook-24.edu.pl – rejestracja i wykorzystanie 

Platforma www.ebook-24.edu.pl powstała jako element produktu finalnego w ramach 

projektu innowacyjnego, Platforma po zalogowaniu daje uczniom i nauczycielom 

możliwość korzystania z jej zasobów, m.in. w postaci materiałów multimedialnych. 

Pedagodzy mogą dodatkowo zamieszczać utworzone przez siebie materiały i w ten 

sposób udostępniać je uczniom i innym szkołom zarejestrowanym na platformie. 

Źródła materiałów multimedialnych – poszukiwanie i zasady wykorzystywania,  

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw autorskich 

W nauczaniu można wykorzystywać zarówno tworzone osobiście materiały 

multimedialne, jak i te, które już istnieją i są ogólnie dostępne. Warto zwrócić uwagę  

na konieczność poszukiwania – szczególnie w zasobach Internetu takich możliwości 

(przeglądarki, portale informacyjne, edukacyjne i społecznościowe dla szkół 

i nauczycieli, trwające i zrealizowane projekty dofinansowane ze środków EFS itp.). 

81



  

 

Dodatkowo źródłem informacji o tego typu publikacjach mogą być instytucje publiczne 

(np. urzędy pracy), izby rzemieślnicze, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe  

czy instytucje doradcze (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

itp.). Temat wykorzystania materiałów multimedialnych w nauczaniu stanowi obszar 

zainteresowania coraz większej liczby instytucji, dlatego też wciąż rośnie liczba stron 

internetowych poświęconych tej tematyce. Istotnym aspektem jest umiejętność 

wyszukiwania wartościowych materiałów np. dzięki świadomemu użyciu słów 

kluczowych stanowiących podstawę wyszukiwania. Warto przypomnieć w tym miejscu 

także podstawowe zasady związane z pobieraniem i zapisywaniem materiałów na PC. 

Szczególnie istotne jest korzystanie z programów antywirusowych, a także pobieranie 

materiałów ogólnodostępnych tylko ze sprawdzonych stron www. Szczególnie istotnym 

zagadnieniem jest tutaj wskazanie na zasady wykorzystania dostępnych materiałów 

multimedialnych, które po pierwsze mogą stanowić inspirację do stworzenia własnych 

materiałów dydaktycznych, po drugie mogą być podstawą do tworzenia kompilacji lub 

też mogą być w całości prezentowane uczniom z zachowaniem praw autorskich ich 

twórców. 

Prawo autorskie 

Ustawa o prawie autorskim stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, który 

rozumiany jest jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia”. Utwór staje się przedmiotem prawa autorskiego od jego powstania, nawet 

jeśli nie został ukończony, a jego twórcy przysługuje ochrona niezależna od tego  

czy podejmie kroki formalne związane z zabezpieczeniem swojego autorstwa. Warto 

również zaznaczyć, że utwór objęty prawem autorskim musi zawierać w sobie cechy 

twórczości autora, czyli przede wszystkim wymagać od niego zaangażowania nie tylko 

wiedzy i narzędzi, ale przede wszystkim wyobraźni. Objęte prawem autorskim są 

różnorodne utwory, zarówno wyrażone słowem i znakami graficznymi (np. publikacje), 

jak i programy komputerowe, dzieła plastyczne, fotograficzne czy audiowizualne. 

Przedmiotem prawa autorskiego są również utwory zbiorowe, takie jak encyklopedie, 

słowniki lub publikacje periodyczne (np. roczniki, tygodniki, itp.), które tworzone są przez 

wielu autorów czy zbiory, antologie, wybory oraz bazy danych spełniające cechy 

utworu. Objęte ochrona ustawy są także tzw. utwory zależne, czyli opracowania 

cudzych utworów, jak np. tłumaczenia, przeróbki, adaptacje, streszczenia. Takie utwory 

muszą wymieniać twórcę i tytuł utworu pierwotnego, a korzystanie z takiego utworu 

zależy od zgody autora utworu pierwotnego.  

Ustawa stwierdza także, że obszarem prawa autorskiego nie są akty normatywne lub ich 

urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane 

opisy patentowe lub ochronne czy proste informacje prasowe.  

W większości przypadków prawo autorskie przysługuje twórcy, ale możliwe są wyjątki  

np. może ono przysługiwać pracodawcy, jeśli jego pracownik stworzył utwór w ramach 

obowiązków wynikających z umowy o pracę. Istotna jest również kwestia wspólnego 

autorstwa kilku twórców – wówczas prawa do utworu przysługują im wspólnie.  
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Warto pamiętać, że prawo autorskie obejmuje regulacje dotyczące pól eksploatacji 

utworu i daje prawo autorowi do korzystania z utworów na wszelkich polach jego 

eksploatacji. Mogą one obejmować między innymi utrwalanie i zwielokrotnianie utworu 

oraz jego rozpowszechnianie. Prawo autorskie przewiduje również wyjątki od tej zasady, 

które obejmują przede wszystkim zasady dozwolonego użytku osobistego i publicznego. 

Istnieje możliwość wykorzystywania już upowszechnionego utworu bez zezwolenia 

twórcy dla użytku osobistego. Wyjątek w użytku publicznym dotyczy między innymi 

instytucji naukowych czy oświatowych. Ustawa wprowadza tutaj zasadę, zgodnie  

z którą można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem 

wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.  

Licencje Creative Commons  

Warto także zwrócić uwagę na możliwość korzystania z materiałów multimedialnych na 

licencji Creative Commons. Jest to międzynarodowy projekt oferujący darmowe 

rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami 

autorskimi do swoich utworów. Głównym celem jest tutaj wspieranie rozwoju 

i wykorzystania otwartych licencji prawno-autorskich, które są bardziej elastyczne niż 

reguły prawa autorskiego. Organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą 

ochronę ich praw przy jednoczesnym daniu możliwości odbiorcom wykorzystania ich 

dzieł, dzięki korzystaniu z różnych rodzajów licencji, określających każdorazowo, które 

prawa autora są zastrzeżone. Zakres udzielonych praw jest zależny od wybranej licencji, 

których jest sześć i które różnią się szczegółowymi warunkami, na jakich licencjonowany 

jest utwór.  

 Uznanie autorstwa 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, 

rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem 

oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody 

licencjobiorcy. 

 Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala 

na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama 

licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty. 

 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska – Licencja ta pozwala  

na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie 

i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie 

obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją). 

 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na 

rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach 

komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej 

postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 

Polska – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie  
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i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak 

utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją. 

 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska – 

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go 

w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej 

restrykcyjna z licencji. 

Wszystkie oferowane przez Creative Commons licencje i narzędzia są darmowe15. 

Tworzenie przykładowych materiałów multimedialnych na potrzeby zajęć 

dydaktycznych  

Jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są jako wsparcie procesu 

dydaktycznego są e-prezentacje. Ich zadaniem jest stanowienie uzupełnienia  

dla prezentowanych werbalnie treści i wzmocnienie ich przekazu. Składają się z ciągu 

slajdów, przygotowanych zgodnie z metodologią dostosowywania treści 

multimedialnych do potrzeb uczniów. W tym miejscu szkolenia istnieje możliwość 

nawiązania do treści dotyczących prezentacji multimedialnych, z jakimi uczestnicy 

zapoznali się we wcześniejszych modułach, w celu przypomnienia najistotniejszych reguł 

i zasad dotyczących zarówno ich przygotowania merytorycznego, jak i technicznego. 

Należy wspomnieć także, że autorskie prezentacje multimedialne są oryginalnym 

dziełem autorskim, związanym w sposób bezpośredni z prezentowanymi zagadnieniami 

autora, a w przypadku kreatywnych osób podlegają stałej ewaluacji i są poprawiane i 

uzupełniane o nowe zagadnienia. Warunkiem rozpoczęcia pracy nad przygotowaniem 

prezentacji jest określenie celu i potrzeby jej tworzenia. Analiza zadań dydaktycznych 

przekazu pozwoli na stworzenie koncepcji i kolejnych sekwencji prezentacji. W związku  

z tym bardzo często koniecznej jest stworzenie scenariusza prezentacji, który będzie 

kompatybilny ze scenariuszem lekcji. 

Innym ciekawym elementem, który można wykorzystać podczas zajęć z uczniami są 

filmy instruktażowe. Demonstrują one, jak modelowo realizować pewne czynności czy 

procedury. Mogą pokazywać nie tylko same procesy i narzędzia, ale też szerszy kontekst 

omawianego tematu, tłumaczyć podłoże zjawisk. Filmy mogą zawierać scenki 

rodzajowe, demonstrujące omawiane zjawiska, fragmenty wykładowe oraz plansze 

podsumowujące najważniejsze treści przekazu.  

Przed przystąpieniem do tworzenia scenariusza filmu instruktażowego należy 

odpowiedzieć na pytania: 

 Jaki cel (rezultat) ma zostać osiągnięty dzięki stworzeniu filmu? 

 Jakie zakresy tematyczne należy w nim ująć, aby doprowadzić do osiągnięcia 

celu? 

                                                 
15 http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 
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 Na które treści należy położyć szczególny nacisk (zaakcentować)? 

 Czym charakteryzuje się grupa uczniów, dla których przewidziany jest film (jakie 

są ich potrzeby, zainteresowania, wartości, ograniczenia)? 

 Jak długi może być film, by był efektywny w swoim przekazie? 

 Jakie zasoby można wykorzystać przy jego realizacji? 

Scenariusz filmowy zawiera dialogi, opis akcji, postaci, miejsc i czasu. Może być 

podzielony na konkretne sceny, uszczegółowiony o opis dodatkowych narzędzi, takich 

jak plansze czy demonstracje. Na jego podstawie musi być możliwe zrealizowanie filmu 

instruktażowego. 

Warto zwrócić uwagę uczestników również na dodatkowy aspekt dydaktyczny, 

związany z możliwością zaangażowania uczniów w proces tworzenia materiałów 

multimedialnych. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesie tworzenia narzędzi 

rozwijających wiedzę, następuje również jej transfer oraz utrwalenie w pamięci osób 

zaangażowanych w realizację. Wykorzystany jest tutaj mechanizm uczenia się w trakcie 

działania. 

Zasady obsługi sprzętu multimedialnego i prezentowanie materiałów z jego 

wykorzystaniem  

W ramach jednostki szkoleniowej, prócz kwestii związanych z przygotowaniem 

materiałów multimedialnych wspierających proces uczenia się, znajduje się także punkt 

poświęcony ćwiczeniu umiejętności prezentowania takich materiałów z wykorzystaniem 

sprzętu multimedialnego. Z tego względu korzystne będzie, aby szkolenie prowadzone 

było przez dwóch trenerów, których kompetencje będą się uzupełniały. Wymogiem 

jest, aby jeden z nich posiadał biegłą umiejętność obsługi tablicy multimedialnej.  

Warto wspomnieć, że tablice interaktywne posiadają funkcje, którymi nie dysponują 

inne środki multimedialne np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, 

odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio  

na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. 

Wysoka skuteczność edukacyjna tablicy multimedialnej jest wynikiem możliwości 

dopasowania wybranych elementów zajęć w trakcie ich trwania, łatwego 

przekształcania ich struktury, możliwości rozbudowy i atrakcyjnego wyjaśnienia 

trudniejszej partii materiału poprzez różnego rodzaju prezentacje dynamiczne 

i interaktywne. Tablica pozwala na elastyczne prowadzenie zajęć i łatwe dostosowanie 

poziomu nauczania do potrzeb danej grupy.  
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Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej: 

 wsparcie pracy w grupach, 

 prezentacja programu komputerowego lub filmu wideo, podczas której można 

dodać adnotacje wyjaśniające poszczególne problemy czy fachowe terminy 

i zachować plik z tak wzbogaconą treścią do powtórnego użycia, 

 wykonywanie rysunków za pomocą rąk i palców, 

 w procesie nauczania łatwo można dostosować kontrast czy wielkość czcionki 

by ułatwić odczytanie tekstu na tablicy, 

 łatwo i szybko można dołączyć grafikę, która często jest łatwiejsza  

do zrozumienia czy przygotować ćwiczenia, w których uczniowie mogą 

przesuwać na tablicy wyrazy czy blok tekstu. 

2.7.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

Ćwiczenia i zadania należy wykonywać równolegle z wprowadzaniem materiału 

teoretycznego: 

1. Proszę dokonać poprawnej rejestracji na platformie www.ebook-24.edu.pl, 

a następnie wyszukać odpowiednie oferty praktyk lub pracy oraz zapoznać się 

z wybranym, przykładowym  materiałem multimedialnym.  

2. Proszę wyszukać w zasobach internetowych przynajmniej 5 stron www lub portali 

zawierających materiały multimedialne, które mogą być wykorzystane w 

scenariuszu lekcji. Ćwiczenie powinno zostać zakończone dyskusją oceniającą 

przydatność dostępnych w Internecie materiałów w nauczaniu.  

3. Proszę w zespołach dwuosobowych wykorzystując komputery stworzyć 

tematyczną prezentację multimedialną, która może zostać użyta  

w scenariuszu zajęć. Prócz ekranów dydaktycznych powinna ona zawierać 

również propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez uczestników 

(quizy, łamigłówki itp.) oraz propozycje pytań sprawdzających poziom wiedzy. 

4. Uczestnicy w grupach 5 osobowych tworzą scenariusz krótkiego filmu 

instruktażowego do nauczania zawodu. Prezentacja prac grup i omówienie. 

2.7.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Jakie znam źródła materiałów multimedialnych stosowanych dla wsparcia 

dydaktyki, z których mogę korzystać w nauczaniu zawodowym?  

2. Jakie znam 4 istotne czynniki wpływające na efektywność przekazu w prezentacji 

multimedialnej? Czym się one charakteryzują? 

3. Co wiem o podstawowych założeniach korzystania z licencji creative commons? 

4. Jakie znam korzyści z wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu 

przedmiotów zawodowych?  
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3. SUPLEMENT:  

ZASTOSOWANIE METOD MULTIMEDIALNYCH W PROCESACH KSZTAŁCENIA SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO: KORZYŚCI, BARIERY, EFEKTY – SZKOLENIE  

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ 

Cele jednostki modułowej:  

Celem szkolenia jest zachęcenie dyrektorów szkół zawodowych do wykorzystywania 

przez podległych im nauczycieli multimediów podczas przygotowywania i prowadzenia 

zająć lekcyjnych z uczniami szkół zawodowych. Szkolenie ma na celu uświadomić jego 

uczestnikom, w dobie społeczeństwa informacyjnego, korzyści wykorzystania 

multimediów w nauczaniu. 

Po zakończeniu jednostki modułowej uczestnik szkolenia będzie: 

 potrafił wskazać/zidentyfikować bariery techniczne, psychologiczne 

i informacyjne zwiane z korzystaniem z multimediów przez nauczycieli,  

 znał pojęcia związane z technologiami informacyjnymi i multimediami, 

społeczeństwem informacyjnym, 

 znał istotę i zastosowania e- booków i e-podręczników, 

 potrafił uzasadnić cele kształtowania społeczeństwa informacyjnego oraz znał 

pojęcia tego zjawiska zawarte w dokumentach strategicznych na szczeblu 

krajowym oraz w podstawie programowej. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 min.) 

Nr Jednostka szkoleniowa Czas 

trwania 

1. Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika informacji  

we współczesnym społeczeństwie i gospodarce (szanse i 

zagrożenia) –JS1 

30’ 

2. E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela 

(istota i zakres zastosowania)–JS2 

60’ 

3. Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli –JS3 45’ 

4. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie wykorzystania 

technik multimedialnych w procesie dydaktycznym a korzyści dla 

szkolnictwa polskiego –JS4 

45’ 
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3.1. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. ZNACZENIE I SPECYFIKA INFORMACJI WE WSPÓŁCZESNYM 

SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE (SZANSE I ZAGROŻENIA) -JS1 

 

3.1.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 30 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie:  

 potrafił wyjaśnić pojęcia związane z technologią informacyjną i społeczeństwem 

informacyjnym,  

 umiał wyjaśnić rolę i znaczenie informacji we współczesnej gospodarce, 

 umiał wymienić i omówić cechy społeczeństwa informacyjnego, 

 umiał wymienić jaki wpływ na efekty kształcenia mają tradycyjne media,  

a jaki multimedialne programy edukacyjne. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Informacja i jej znaczenie we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. 

2. Cechy społeczeństwa. 

3. Rola nauczyciela w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. 

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora; 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły). 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablety lub laptopy, 

 tablica multimedialna, 
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 sala ze stanowiskami komputerowymi lub sala audytoryjna z tabletami/laptopami 

dla uczestników, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

3.1.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Już w Raporcie Klubu Rzymskiego (1972) Adam Schaff, filozof nauki, przewidywał 

powstanie nowej klasy, klasy posiadaczy informacji. Po posiadaczach środków 

produkcji, kapitału i władzy – spodziewano się nadejścia ery posiadaczy informacji. 

Często powtarzało i nadal powtarza się deklaracje: „kto ma informacje, ten ma 

władzę”.  

Żyjemy w erze informacji – każda dziedzina w zawrotnym tempie obrasta w nowe 

informacje. Większość badaczy i specjalistów jest zgodnych, że to nowa era  – era 

informacji. Część jednak prognozuje już przechodzenie do kolejnej ery – ery informacji 

przetworzonych. Nieprzewidywalny, szybki rozwój i rosnący zakres zastosowania 

komputerów, a równocześnie coraz większa masa wiadomości, niemożliwa  

do opanowania nawet przez specjalistów powodują, że przekazywanie wiadomości –  

o ile nie zostaną właściwie przetworzone – stają się tylko danymi bez praktycznego 

znaczenia, nieprzydatnymi w pracy twórczej. Na określenie tego zjawiska w literaturze 

zaczęło pojawiać pojęcie „smogu informacyjnego”. Jednak jak powtarzał Aldous 

Leonard Huxley psycholog, krytyk, eseista, zaniepokojony przyszłymi losami współczesnej 

cywilizacji „zarówno komunikacja masowa, jak i informacja sama w sobie nie jest ani 

dobra, ani zła. Jest to po prostu siła, i jak każda siła może zostać wykorzystana  

w dobrych lub złych celach” ... Informacja – w dobrych celach użyta – należy  

do podstawowych czynników postępu naukowo-technicznego, a także rozwoju 

społecznego i kulturalnego oraz indywidualnego każdego człowieka. Jej rola 

szczególnie jest widoczna w warunkach gospodarki rynkowej, w walce konkurencyjnej, 

w pościgu za postępem i innowacjami. 

Zdaniem ekspertów, ludzi nauki, pedagogów jest wdrażanie narzędzi i mechanizmów 

pozwalających na opanowanie smogu informacyjnego. Niewątpliwie takim narzędziem 

jest wypracowany w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia 

zawodowego” e-podręcznik, którego celem jest wysublimowanie najbardziej 

wartościowych treści, obrazów i filmów i złożenie ich w jedną całość dającą efekt 

wzajemnie się wspomagający – synergiczny w kontekście efektów nauczania.  
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Wraz z przejęciem do ery informacji ewolucji uległo również społeczeństwo. W erze 

informacji funkcjonuje społeczeństwo informacyjne. Terminem tym określa się 

społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne 

dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych16. Teorie 

rozwoju społecznego tłumaczą społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju 

społecznego, po społeczeństwie przemysłowym. Nazywane jest również mianem 

społeczeństwa post nowoczesnego, ponowoczesnego lub poprzemysłowego. Termin 

został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao w artykule o teorii 

ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych, a 

spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. "Wprowadzenie do Teorii 

Informacji" (Introduction to Information Theory). Społeczeństwo informacyjne odnosi się 

do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji. 

Społeczeństwo informacyjne można rozpatrywać w kilku aspektach:  

 technicznym – gdzie decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny, 

 ekonomicznym – gdzie podkreśla się znaczenie wiedzy i informacji dla jego 

dalszego rozwoju,  

 zawodowym – który nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację 

pracy i produkcji, 

 przestrzennym – w którym społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo 

narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz  

do rozpoznania potrzeb swych obywateli, 

 kulturowym – w którym kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną,  

a świat jest kreowany przez media.  

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego zyskała bardzo szybko szeroki rozgłos 

i znaczenie. W Japonii powstał "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako 

cel narodowy na rok 2000". W Polsce już w 2008 roku opracowano „Strategię rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”. W zapisach tej strategii czytamy 

miedzy innymi: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro kraju i jego 

mieszkańców, dąży do zapewnienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego i społecznego, których efektem jest poprawa warunków życia 

obywateli. Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest 

umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki 

dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

(ang. Information and Communication Technologies – ICT). Znaczenie tego rozwoju  

dla wzrostu gospodarczego podkreślają badania, według których technologie 

informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około jedną czwartą 

wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Gwałtowny wzrost 

znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i tym samym 

                                                 
16 Wikipedia 
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wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w życiu codziennym 

obywateli wiąże się z nowym trendem transformacji cywilizacyjnej – transformacji  

w kierunku „społeczeństwa informacyjnego”. 

Zadania i cele rządu przekładane są na zadania współczesnej szkoły, której celem 

powinno być przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Edukacja, jak każda sfera działalności człowieka w społeczeństwie, ulega, 

a przynajmniej powinna ulegać, przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków  

w jakich jest prowadzona. Kierunki tych zmian są wyznaczane przez koncepcje 

edukacyjne lub w naturalny sposób wynikają z przekształceń warunków społecznych  

i technicznych towarzyszących edukacji. Zapoczątkowana w ostatnich latach reforma 

polskiej edukacji uwzględnia zmiany tych warunków i ma na celu głębsze 

przekształcenie szkoły jako instytucji. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły  

w podstawowym dokumencie reformy edukacji – Podstawie programowej17. 

Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w 

tym technologią informacyjną. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym 

przedsięwzięciem18.  Jednym z jego elementów będzie opracowywanie innowacyjnych 

podręczników – e-podręczników. 

W obecnej reformie, system edukacji ulega przeobrażeniu – z nastawienia na realizację 

programu nauczania i działań całej szkoły, dyktowanych przez centralne instytucje, 

szkołę i nauczyciela, przechodzi w system wspomagający realizację indywidualnych 

zamierzeń edukacyjnych uczących się. Szkoła ma więc przede wszystkim pomagać 

uczniom w zdobywaniu ich własnego wykształcenia.  

We wszystkich dziedzinach kształcenia i za jedno z głównych zadań szkoły przyjęto: by 

nauczyciele stwarzali uczniom warunki do nabywania umiejętności: „poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną”.  

                                                 
17 Podstawa programowa jest dokumentem, określającym standard kształcenia, czyli zadania szkoły oraz 

dla każdej dziedziny kształcenia (przedmiotu): cele nauczania, zadania szkoły, treści nauczania i 

osiągnięcia uczniów. Aktualny tekst tego dokumentu jest dostępny na stronie ministerstwa 

http://www.men.waw.pl/. Publikowany jest również w Dzienniku Urzędowym. 

18 Maciej M. Sysło, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W EDUKACJI, Instytut Informatyki, Uniwersytet 

Wrocławski, 
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Pojęcia19: 

Informacja 

W podstawach programowych różnych dziedzin nauczania, informacja występuje na 

ogół w znaczeniu potocznym, jako „konstatacja stanu rzeczy, wiadomość”. Ze względu 

na środki i sposoby posługiwania się nią, informacja jest często traktowana jako „obiekt 

abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dane) może być przechowywany  

(na nośniku danych), przetwarzany (w trakcie wykonywania algorytmu), przesyłany  

(np. falą elektromagnetyczną) i użyty do sterowania (np. komputerem steruje program, 

będący zakodowaną informacją)”. 

Technologia informacyjna 

Technologia informacyjna (TI) jest to zespół środków (czyli urządzeń, takich  

jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi (czyli 

oprogramowanie), jak również inne technologie (takie, jak telekomunikacja), które służą 

wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna obejmuje 

więc swoim zakresem m.in.: informację, komputery, informatykę i komunikację. 

Współczesna technologia informacyjna wyrosła na bazie zastosowań komputerów, a jej 

decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do zdefiniowania końca XX 

wieku jako ery informacji i jej technologii. Pojęcie technologii informacyjnej – TI  

(ang. Information Technology) znacznie wykracza swoim zakresem poza tradycyjnie 

rozumianą informatykę. Technologia informacyjna jest połączeniem zastosowań 

informatyki z wieloma innymi technologiami pokrewnymi. 

Teleinformatyka, telematyka 

Teleinformatyka to dziedzina nauki i techniki, która jest połączeniem informatyki 

i telekomunikacji, a niektórzy nazywają ją telematyką, podkreślając tym samym jej 

aspekty telekomunikacyjne. 

Media 

Media to przedmioty, urządzenia i materiały przekazujące odbiorcom określone 

informacje (komunikaty) poprzez słowo, obrazy i dźwięki, a także umożliwiające im 

wykonywanie określonych czynności o charakterze intelektualnym i manualnym. 

Klasyczne media, takie jak: magnetofon, telewizor, magnetowid, trafiają do szkół  

od wielu lat, ale trudno mówić o ich powszechnym stosowaniu w nauczaniu 

i znaczącym wpływie na wyniki nauczania – nie spowodowały one dotychczas 

istotnych zmian w nauczaniu i działaniach szkoły. 

 

 

                                                 
19 Cytaty pochodzą z Nowej encyklopedii powszechnej PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996. 
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Multimedia 

Multimedia to klasyczne media wzbogacone środkami i narzędziami technologii 

informacyjnej, w tym przede wszystkim komputerami. Pojawienie się komputerów 

stworzyło nową jakość i szanse, przede wszystkim dzięki interakcyjnym możliwościom 

multimediów. Uczący się nie tylko odbiera informacje za pomocą komputera, ale może 

wpływać za jego pośrednictwem na rodzaj i postać informacji. Co więcej, ma również 

możliwość przekształcania i tworzenia nowych informacji z pomocą mediów 

wyposażonych w komputery. Wiele typowo technicznych definicji utożsamia multimedia 

z podzespołami lub elementami nowoczesnych zestawów komputerowych, zamykając 

je niejako w komputerowej obudowie. Granicę multimediów wyznacza w tym 

przypadku powierzchna ekranu, głośników oraz myszki i klawiatury. Taka interpretacja  

z punktu widzenia pedagogiki, psychologii czy nawet teorii komunikacji nie ma 

zastosowania. Nie oddaje bowiem istoty multimediów, czyli prawidłowości i form 

interakcji pomiędzy człowiekiem, a komputerem postrzeganym jako wrota do nowej, 

wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. 

Medioteka 

Medioteka to współczesna biblioteka, miejsce przechowywania zbiorów informacji  

na nośnikach CD. Obecnie, do coraz większej liczby czasopism i książek, również tych 

trafiających do bibliotek szkolnych, są dołączane płyty CD. Ponadto, wiele książek,  

np. encyklopedii, słowników, książek do nauki języków obcych, jest wydawanych 

w całości na płytach. Korzystanie z tych współczesnych książek wymaga posłużenia się 

komputerem. W mediotekach jest też inne źródło informacji – sieć komputerowa  

(np. Internet), w której m.in. można znaleźć treści publikowane dotychczas w książkach  

i czasopismach. 

3.1.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Proszę, w podziale na grupy, spróbować zdefiniować następujące pojęcia:  

informacja, technologia informacyjna, teleinformatyka, telematyka, media, 

multimedia i medioteka.  

2. Proszę wskazać najważniejsze zmiany jakie zaszły w formach i metodach edukacji 

po upowszechnieniu się komputerów? Proszę ocenić jaki ma to wpływ na efekty 

kształcenia. 

Zmiana  Wpływ na efekt kształcenia (pomaga czy przeszkadza, jak 

pomaga w czym przeszkadza)  
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3.1.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. W jaki wpływ na efekty edukacji mają tradycyjne media i multimedia?  

2. Czy technologia informatyczna i informacyjna oznacza to samo? Jaki jest zakres 

technologii informatycznej i informacyjnej?  

3. Dlaczego i w jakim stopniu pedagodzy mogą wspomagać rozwój społeczeństwa 

informacyjnego?  
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3.2. E-PODRĘCZNIK JAKO POMOC DYDAKTYCZNA DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA (ISTOTA I ZAKRES 

ZASTOSOWANIA) – JS2 
 

3.2.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 60 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie:  

 umiał wskazać zalety e-podręcznika z punktu widzenia procesu dydaktycznego, 

 znał zalety e-podręcznika dla uczniów w kontekście ich rozwoju 

psychofizycznego, 

 wymienić podstawowe funkcje e –podręcznika, 

 wskazać i omówić wszystkie podstawowe funkcje e –podręcznika, 

 scharakteryzować podstawowe funkcje platformy multimedialnej. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Istota e-podręcznika. 

2. Zalety e-podręcznika. 

3. Możliwości wykorzystania e-podręcznika w dydaktyce. 

Wytyczne dla prowadzącego:  

 Podczas zajęć prowadzący przedstawia kursantom teoretyczne aspekty 

poszczególnych funkcjonalności platformy multimedialnej.  

 Podczas prezentacji funkcji e-podręcznika prowadzący powinien stosować 

urządzenia dostępne w pracowni komputerowej zgodnie z wymogami projektu: 

o tablice interaktywną, 

o projektor multimedialny, 

o przenośny komputer, 

o tablet. 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły). 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład. 
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Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

3.2.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO  

E-podręcznik to przede wszystkim interaktywny e-book (czyli tekst książki w formie 

elektronicznej). 

Podstawowe funkcje e-podręcznika definiowane są jako wszystkie funkcje, które 

umożliwiają jednostronną komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniami. Innymi 

słowy nauczyciel przekazuje uczniom materiały, ale uczniowie nie przekazują 

nauczycielowi zwrotnej informacji. 

Do najważniejszych podstawowych funkcji e-podręcznika zalicza się: 

1. Prezentację e-booka (książki w formie elektronicznej) 

2. Możliwość zamieszczania innych materiałów na platformie multimedialnej.   

Na platformie nauczyciel może zamieścić następujące informacje dotyczące tematyki 

przedmiotu, a w szczególności: 

1. Dodatkowe materiały drukowane w formie elektronicznej (np. studia 

przypadków) 

2. Dodatkowe informacje audio w formie elektronicznej (np. zapisane audycje 

radiowe  

na temat prowadzonego przedmiotu) 

3. Dodatkowe informacje video w formie elektronicznej (np. nagrane filmy 

instruktarzowe). 

4. Linki do stron internetowych związanych z tematyką przedmiotu (np. organizacji  

i cechów branżowych, najważniejszych przedsiębiorstw a także innych platform 

multimedialnych). 

5. Zadania dla uczniów do wykonania w domu i prezentacji podczas zajęć. 

6. Przykładowe zadania zaliczeniowe. 

7. Inne informacje (np. kalendarz imprez branżowych). 
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Omówienie typowych aspektów technicznych związanych z wdrożeniem 

zaawansowanych funkcji e-podręcznika 

E-podręcznik zapewnia możliwość wykorzystania jego walorów w czasie pracy 

dydaktycznej na różnego rodzaju urządzeniach zaczynając od tradycyjnego 

komputera stacjonarnego lub przenośnego, poprzez rzutnik i ekran, na tablicach 

multimedialnych (interaktywnych) kończąc. 

Wdrożenie zaawansowanych funkcji e-podręcznika polega uruchomieniu go 

i ewentualnym skonfigurowaniu urządzeń do wyświetlania treści. Uruchomienie 

i wykorzystanie e-podręcznika nie wymaga specjalistycznej wiedzy i oparte jest  

na standardowych procedurach związanych z uruchamianiem sprzętu multimedialnego 

w pracowniach szkolnych. Polegać może najczęściej na procesie: uruchomienia 

urządzenia, podpięcia okablowania, przełączenia monitora na ekran (w wypadku 

rzutnika) itp. 

Aby rozpocząć korzystanie z e-podręcznika należy wejść na portal edukacyjny 

i zakładkę z e-podręcznikiem, który jest dostępny pod adresem: www.ebook-

24.edu.pl/epodrecznik i rozpocząć korzystanie z e-podręcznika za pomocą wybranej 

przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Chrome. Uruchomienie przeglądarki i wpisanie 

adresu zapewnia podstawę do rozpoczęcia pracy z narzędziem.  

Ponadto e-podręcznik będzie zapewniał możliwość pobierania wybranych partii  

e-podręcznika w postaci pliku PDF, co może zapewnić uczniowi przykładowo materiał 

do notatek lub stanowić zeszyt ćwiczeń do wypełnienia lub po prostu notowania.  

Ta wielofunkcyjność e-podręcznika wynika z założeń metodycznych i potencjału 

technologii. 

Jednym z dobrych przykładów zaawansowanego wykorzystania funkcji  

e-podręcznika jest możliwość korzystania z e-podręcznika za pomocą tablic 

interaktywnych, które zapewniają w pełni wykorzystanie potencjału narzędzia. 

Nauczyciel może zarówno prezentować treść e-podręcznika, jak robić też na niej 

dodatkowe notatki, wykorzystywać materiały multimedialne i Internet. 

Najbardziej zaawansowane funkcje e-podręcznika są związane z interaktywnością treści 

i mają główne zastosowanie w częściach sprawdzającej wiedzę ucznia, czyli różnego 

rodzaju quizach i materiałach do uzupełnienia. Uczeń po zaznaczeniu wybranej 

informacji jest informowany, czy wybrana przez niego odpowiedź jest prawidłowa. Jest 

to niezwykle przydatna funkcja pozwalająca uczniowi samodzielnie ocenić poziom 

przyswojenia wiedzy. Dodatkowe funkcje, które będzie zapewniał e-podręcznik to 

wyszukiwanie haseł kluczowych z listy haseł udostępnionych w danej jednostce 

dydaktycznej.  

Treści multimedialne będą prezentowane na portalu multimedialnym, który z założenia 

będzie zawierać bazę multimediów tematycznie związaną z e-podręcznikiem. Taki 
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sposób prezentacji pozwoli również w prosty sposób wyszukiwać uczniom interesujące 

ich materiały multimedialne lub daje możliwość zapoznania się z materiałem 

multimedialnym przed rozpoczęciem pracy z e-podręcznikiem. Portal multimedialny 

będzie stanowić nierozerwalny element z e-podręcznikiem, będzie go po prostu 

uzupełniał o materiały multimedialne. Ponadto będzie stanowić kanał dystrybucji  

i dostępu do e-podręcznika. 

Wybrane zalety e-podręczników: 

 dostępność - aby zdobyć e-podręcznik wystarczy dostęp do Internetu; nie 

ograniczają go nakłady egz., limit umowy z danym wydawnictwem itd.; dzięki 

temu jest coraz większa oferta dostępnych tytułów; 

 cena - niższy koszt pozyskiwania informacji,  nie licząc jednorazowego kosztów 

sprzętu; 

 kopia - w razie wydrukowania e-booka do własnych celów w momencie 

zniszczenia zawsze można utworzyć kopię; 

 objętość - łatwa archiwizacja i dostęp do dużej liczby książek; znikają problemy  

z przechowywaniem i niepotrzebną makulaturą; nieograniczona praktycznie 

objętość elektronicznych materiałów; 

 interaktywność - łączenie najrozmaitszych typów mediów w jednolitej postaci 

elektronicznej, niemożliwe do uzyskania w tak szerokim zakresie w książce 

tradycyjnej; 

 ekologia - brak ściętych drzew, potrzebnych do przerobienia na papier; 

 łatwość wyprodukowania; 

 aktualność informacji - którą zawdzięcza się przede wszystkim Internetowi. 

Możliwości wykorzystania e-podręczników w dydaktyce: 

 Prezentacja podstawowych funkcji e-podręcznika (wsparcie komunikacji 

jednostronnej) - odczyt przez ucznia e-podręcznika z wykorzystaniem różnych 

narzędzi, komunikacja nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem strony www, 

wskazanie korzyści dla nauczyciela związanych z wdrożeniem produktu. 

 Prezentacja zaawansowanych funkcji e-podręcznika (wsparcie komunikacji 

dwustronnej) - dwustronna komunikacja nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem 

różnych narzędzi, korzyści komunikacji dwustronnej z punktu widzenia jakości 

kształcenia, korzyści komunikacji dwustronnej z punktu widzenia pracy 

nauczyciela.  
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3.2.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Dyskusja w podziale na grupy na temat zalet i wad podręczników papierowych 

oraz zalet i wad e-podręczników. 

3.2.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę wymienić najważniejsze funkcje e-podręcznika. 

2. Proszę omówić wybrane funkcje e-podręcznika.  

3. Jakie są cele i funkcje platformy multimedialnej? 
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3.3. BARIERY W WYKORZYSTANIU MULTIMEDIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI –JS3 
 

3.3.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 30 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 umiał wskazać bariery i obiekcje nauczycieli względem zastosowania technik 

multimedialnych w procesie dydaktycznym, 

 umiał zidentyfikować własne postawy i bariery w podejściu do multimediów,  

 znał techniki przełamywania barier w korzystaniu z multimediów przez uczniów. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Wskazanie barier i obiekcji stosowania multimediów przez nauczycieli. 

2. Rola nauczycieli w przełamywaniu barier w korzystaniu z multimedialnych technik 

edukacji przez uczniów.   

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji opartej na doświadczeniach 

dyrektorów, 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły), 

 Podsumowaniem jednostki szkoleniowej powinno być uświadomienie dyrektorom  

marginalnego znaczenia ich obaw w kontekście wykorzystania przez nauczycieli, 

którzy im podlegają, multimediów w procesie dydaktycznym. 

Metody: 

 prezentacja, 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablica multimedialna, 

 stoły i krzesła z możliwością przestawiania, 
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 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

3.3.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli mogą mieć charakter: 

 Psychologiczny - odnoszą się one do dwóch głównych podmiotów procesu 

edukacji: uczących się i nauczających. W przypadku obu tych podmiotów może 

wystąpić naturalny opór przed zmianą, związaną nie tylko z uczeniem się 

(przekazywaniem) nowych treści, ale i uczeniem się (nauczaniem) w oparciu  

o nowe środki dydaktyczne;  

 Techniczny - brak odpowiedniego wyposażenia technicznego lub jego słabości. 

W większości przypadków wykorzystanie multimediów do procesu 

dydaktycznego wymaga łatwego dostępu do sieci, telefonu czy infrastruktury 

telekonferencyjnej;  

 Organizacyjny - wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów (przez uczących 

się, nauczających lub organizacje, których są oni członkami) o charakterze 

organizacyjnym (wymaga "dawania przykładu" przez kierownictwo szkoły; 

oznacza to konieczność dokonywania zmian w budżecie). 

Nauczyciel jako mentor i lider jest odpowiedzialny za kształtowanie społeczeństwa 

informacyjnego. Jego zadanie jest zachęcanie uczniów do korzystania  multimediów w 

edukacji. Inspirowanie uczniów. Najlepsza nauką jest dawanie przykładu. Nauczyciel 

powinien zatem wyprzedzać wiedzą i doświadczeniem w zakresie multimedialnych 

technik edukacji uczniów. 

3.3.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Proszę wymienić bariery, jakie mogą napotkać nauczyciele, chcący 

wykorzystywać multimedia podczas zajęć dydaktycznych. 

Bariera/obiekcja nauczyciela Sposób niwelowania 
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2. Proszę wyobrazić sobie szkołę przyszłości (jest rok 2030). Państwo jako nauczyciele 

zawodu wchodzą do klasy. Co widzą – jak wygląda klasa, jak wyglądają 

uczniowie, co mają na ławkach? – dyskusja. 

3.3.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę podać bariery i obiekcje w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli. 

Proszę wskazać jak je niwelować.  

2. Proszę podać bariery i obiekcje w wykorzystaniu multimediów przez uczniów. 

Proszę wskazać jak je niwelować  
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3.4. DOŚWIADCZENIA SZKOLNICTWA BRYTYJSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNIK 

MULTIMEDIALNYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM A KORZYŚCI DLA SZKOLNICTWA POLSKIEGO. – JS4 
 

3.4.1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

Czas trwania jednostki: 60 minut. 

Cele:  

Po zakończeniu jednostki szkoleniowej uczestnik będzie: 

 wskazać charakterystyczne dla szkolnictwa brytyjskiego doświadczenia  

w zakresie stosowania multimedialnych pomocy dydaktycznych, 

 wyjaśnić pojęcie learning outcomes, 

 wymienić zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń 

brytyjskich, 

 umiał wymienić i omówić efekty zwiększające efektywność  nauki, jakie można 

osiągać przy wykorzystaniu technik multimedialnych, 

 potrafił za pomocą technik multimedialnych utrzymać uwagę ucznia przez 

dłuższy czas oraz wzbudzić zainteresowanie ucznia,  

 umiał wymienić korzyści dla nauczyciela, jakie wynikają z indywidualizacji 

programu i treści.. 

Kluczowe punkty nauczania: 

1. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie tworzenia e-podręczników.  

2. Zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń brytyjskich. 

3. Korzyści zastosowania metod multimedialnych w pracy operacyjnej nauczyciela. 

4. Indywidualizacja programów kształcenia za pomocą technik multimedialnych.  

5. Efekty zwiększające efektywność  nauki jakie można osiągać przy wykorzystaniu 

technik multimedialnych  

Wytyczne dla prowadzącego: 

 Prowadzący pełni rolę moderatora dyskusji dotyczącej korzyści z wykorzystania 

technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. 

 Podczas wykonywania zadań zaleca się podział uczestników na małe grupy 

(grupy powinny być „mieszane” tzn. uczestnicy powinni reprezentować różne 

szkoły). 

Metody: 

 prezentacja, 
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 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 burza mózgów. 

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji szkolenia: 

 komputer, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran, 

 tablica multimedialna, 

 ławki i krzesła z możliwością przestawiania, 

 wydruk materiałów szkoleniowych. 

Załączone materiały dydaktyczne: 

 materiały i wytyczne dla prowadzącego, 

 zadania i ćwiczenia, 

 sprawdzian postępów. 

3.4.2. MATERIAŁY DLA PROWADZĄCEGO 

System szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii oparty jest na brytyjskich 

standardach zawodowych określających kompetencje uczniów w określonej dziedzinie 

na poszczególnych etapach edukacji, określa również: 

 specyfikacje danych zawodów, 

 zakres wiedzy niezbędnej do rozumienia wykonywanej pracy, 

 zasady właściwej praktyki zawodowej,  

 możliwości dostosowania się do wymogów, które mogą ulec zmianie. 

Uwzględnienie tego ostatniego elementu ma istotne znaczenie w szczególności 

w zawodach wymagających częstego udoskonalania, dokształcania się w związku  

ze zmianami prawnymi, czy rozwojem technologii. 

System ten jest bardzo elastyczny i sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania. 

W brytyjskim systemie szkolnictwa zawodowego silny nacisk położony jest na związek 

wiedzy z jej stosowaniem (przydatnością wiedzy) i na wyniki uczenia się, czyli learning 

outcomes. Uczeń przed przystąpieniem do „przerabiania” danego rozdziału 

z podręcznika dostaje jasny opis, jakie główne umiejętności przypisane do danego 

poziomu nauczania posiądzie, gdy opanuje dany rozdział. Wspomniane wyniki uczenia 

się są oczywiście zależne w dużym stopniu od nauczyciela i materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciel pełni w tym przypadku rolę lidera i to od niego zależy, jakie materiały 

wykorzysta w nauczaniu. 

W nauce zawodu w ujęciu brytyjskim wynikiem uczenia się ma być umiejętność 

samodzielnego wykonania czegoś, jakiejś konkretnej czynności. 
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Należy pamiętać, że uczniowie są bardzo różni. Są tacy, którzy reagują na słowo,  

na obraz oraz ci, którzy przyswajają wiedzę poprzez ruch. Mówimy o słuchowcach, 

wzrokowcach i czuciowcach (kinestetykach). Trudno jest nauczycielowi bez 

odpowiednich pomocy dydaktycznych dotrzeć do tych różnych typów uczniów. 

Zarówno nauczyciel jak i uczeń mają dostać wsparcie, które sprawi, że uczenie się 

będzie ciekawe i przystępne. Stworzenie innego (wirtualnego) środowiska uczenia się  

w miejsce tradycyjnego pozwala na to, że uczeń jest w stanie potrzebną mu wiedzę 

usłyszeć, zobaczyć i przeczytać, a nawet doświadczyć poprzez naśladowanie ruchów 

(wizualizacje). Po wyjściu z klasy uczeń ma możliwość powtarzania sobie materiału  

w indywidualny sposób. W klasie wybór materiałów zależy od nauczyciela, w domu 

uczeń staje się swoim liderem to jest sam dokonuje wyborów z dostępnych materiałów. 

Wirtualne środowisko uczenia się, powtarzania, sprawdzania wiedzy pozwala  

na zindywidualizowanie tempa uczenia się. Przy tworzeniu podręczników w systemie 

wirtualnego środowiska nie wolno zapomnieć o stworzeniu podręcznika dla nauczyciela 

i  zapewnienia mu dostępności do różnych materiałów multimedialnych. Nauczyciel 

dzięki temu zyskuje na czasie, bowiem czas przygotowywania lekcji skraca się. 

W bardzo rozwiniętych wirtualnych środowiskach edukacyjnych nauczyciele mają 

możliwość dzielenia się materiałami, czyli stają współautorami tego środowiska 

i kształtują proces uczenia. 

Nawiązując do opisanych wcześniej innowacji programowych w polskim szkolnictwie 

zawodowym, można zauważyć, że wprowadzone zmiany w istotnym stopniu 

upodabniają obecnie polski system do brytyjskiego szkolnictwa zawodowego. Tym 

szczególnie łączącym oba systemy elementem jest nauczanie modułowe, który 

w istotny sposób kładzie nacisk na kompetencje, efekty kształcenia oraz sam proces 

uczenia się, który powinien nawiązywać  pod wieloma względami do późniejszej 

sytuacji zawodowej. Wykorzystując zaistniałe podobieństwo oraz  doświadczenia 

w opracowywaniu dostosowanych do potrzeb procesu uczenia się e-podręczników 

należy zastosować pozyskaną wiedzę w opracowaniu modelu e-podręcznika  

do kształcenia zawodowego w Polsce.  

Przy tworzeniu powyższego modelu należy zwrócić uwagę na następujące zasady 

tworzenia e-podręcznika wynikające z doświadczeń brytyjskich: 

 dopasować treść oraz układ podręcznika do wymogów programowych jak 

również do specyfiki obecnie uczących się młodych ludzi, 

 układ merytoryczny podrozdziału powinien umożliwiać uzyskanie wybranych 

wcześniej kompetencji, 

 starać się projektować e-podręcznik zgodnie z zasadą, iż tekst i grafika stanowią 

jedność i powinny być projektowane równocześnie, 

 w celu dotarcia do indywidualnych potrzeb ucznia należy wykorzystać różne 

możliwości środowiska multimedialnego, 
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 wiedza powinna być podawana w określonej kolejności począwszy od prezentacji 

w pierwszej części istotnych, a zarazem podstawowych informacji, następnie 

powiązanie uzyskanej wiedzy z konkretnymi czynnościami typowymi dla danego 

zawodu, a w części ostatniej należy dokonać podsumowania i sprawdzenia 

wiedzy również za pomocą nowoczesnych, właściwie dobranych narzędzi  

(np. dyskusje, scenki rodzajowe i testy), w zależności od założeń merytorycznych 

danego podrozdziału, a w szczególności oczekiwanych efektów kształcenia 

należy odpowiednio dobrać narzędzia komunikacji (filmy, prezentacje, zdjęcia, 

rysunki itp.) tak, aby służyły one właściwemu zobrazowaniu treści i zwiększyły 

efektywność procesu uczenia. 

Upowszechnienie komputerów osobistych pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Polsce 

sprawiło, iż w zasięgu dostępności człowieka pojawiło się doskonałe narzędzie, które 

zgodnie z założeniami nauczania programowanego miało „wtłaczać” wiedzę  

do umysłów młodego pokolenia oraz na bieżąco sprawdzać poziom jej przyswojenia. 

Jednocześnie idee konstruktywistów oraz koncepcje zawarte w opracowanej przez  

S. Papert’a książce „Burze mózgów” przyczyniły się do odejścia w edukacji  

od podstawowych założeń nauczania programowanego. Zmianie ulęgło spojrzenie na 

rolę i miejsce komputera w szkole. Przestał on być maszyną kształcąco-testującą. 

Obecnie wspomaga indywidualny rozwój jednostki, jej poszukiwania ukierunkowane  

na rozwiązywanie problemów o różnym stopniu złożoności.  

Nie mniejsza niż rola samego komputera (hardware) przypada rozwojowi programów 

multimedialnych w różnych obszarach działań ludzkich, w tym w edukacji. Sytuacja,  

w której uczeń wchodzi w interakcje z mediami elektronicznymi niesie ogromny 

potencjał.  

D. de Kerckhove wśród cech (filarów) multimediów wymienia: 

 multimedialność – czyli integrację wszystkich dostępnych form przekazu;  

 hipertekstowość – powiązanie wszelkich treści, np. w formie tekstu, dźwięku, filmu, 

siecią logicznych, przyczynowo-skutkowych relacji (hiperłącz) umożliwiających 

nieprzerwane trwanie działalności poznawczej, aż do pełnego zaspokojenia 

naturalnej ciekawości. Układ ten charakteryzuje znaczne podobieństwo  

do struktur informacyjnych w mózgu każdego człowieka;  

 interaktywność – możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu z komputerem, 

np. poprzez korzystanie z aktywnych symulacji procesów i zjawisk oraz zmiany ich 

parametrów i założeń (to także kreowanie wirtualnych światów i zamieszkujących 

je postaci w grach komputerowych);  

 komunikacyjność – (mediatyzowaną) komunikację międzyludzką  

np. umożliwiającą indywidualny wkład w zbiorowe medium jakim jest Internet. 

Obecnie komputer jako urządzenie multimedialne w społeczeństwie informacyjnym 

służyć ma jako narzędzie do:  

 wyszukiwania informacji,  

 sortowania informacji,  
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 przetwarzania informacji, 

 archiwizacji informacji,  

 wizualizacji informacji,  

 komunikowania się – czyli przekazywania i odbierania informacji.  

Udostępnianie multimediów edukacyjnych poprzez platformy edukacyjne, w tym  

e-booki pozwala na:  

1. Stałe modyfikowanie treści formy przekazu. Cecha ta sprawia, iż medium może 

być, w zależności od potrzeb, dostosowywane do wymogów odbiorców  

o zróżnicowanych możliwościach i preferencjach poznawczych. Realizowana jest 

w ten sposób idea indywidualizacji procesu kształcenia oraz personalizacji 

interfejsu użytkownika. Przydział określonego stopnia trudności oraz wybór jednej  

z trzech form przekazu sprawia, iż udostępniona zostaje indywidualnie dobrana 

partia materiału, która jest prezentowana w sposób najbardziej zbliżony  

do preferowanego przez osobę uczącą się, 

2. Stosowanie mechanizmów pozwalających regulować natężenie bodźców 

będących nośnikami treści przekazu zapewnia wszystkim odpowiednie warunki 

percepcji, poszerzając krąg potencjalnych odbiorców o osoby o zróżnicowanych 

możliwościach poznawczych. Świadoma kontrola użytkownika nad uwagą 

umożliwiająca kierowanie jej na dowolne zjawisko percepcyjne – tzw. uwaga 

wolicjonalna w przekazie tradycyjnym jest stymulowana przez nauczyciela 

wskazującego najistotniejsze elementy w obrębie treści kształcenia. W przekazie 

multimedialnym zamieszczona na wstępie instrukcja metodyczna nakreśla zakres 

i znaczenie omawianych zagadnień, wskazując sposoby oznaczenia 

najistotniejszych treści. Najczęściej są to określone uprzednio: symbole graficzne, 

kolory, dźwięki lub animacje, 

3. Uproszczenie procesu uczenia przez np. efekt torowania jest uzyskiwany poprzez 

kształtowanie skojarzeń, np. między terminem a jego symbolem. Ukształtowane 

skojarzenia pozwalają na współistnienie terminów i symboli (podwójne 

wzmocnienie) lub operowanie symbolami, w sposób skracający i upraszczający 

wywód. W multimediach efekt torowania uzyskuje się, stosując odpowiednio 

przygotowane wstawki: grafikę, animację, filmy i dźwięki, 

4. Wymuszenie koncentracji uwagi najczęściej osiągane przez: (1) regułę ruchu – 

mimowolne podążanie wzroku za elementami graficznymi w formie wskaźników; 

wprowadzenie elementu ruchomego na statycznym tle, (2) bodźce w znaczący 

sposób odbiegające od tła (graficznego lub dźwiękowego), (3) regułę 

równowagi – umieszczanie istotnych treści w optycznym punkcie centralnym,  

(4) operowanie elementami warstwy obrazowej filmu (plany zdjęciowe, światło, 

czas filmowy, efekty specjalne, barwa), (5) operowanie elementami warstwy 

dźwiękowej (modyfikacja: tła dźwiękowego, treści i zabarwienia emocjonalnego 

słów lektora). 
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Wg R. Tadeusiewicza wprowadzenie nowoczesnych mediów technicznych do procesu 

nauczania może przyspieszyć wykładniczy wzrost parametrów charakteryzujących 

wiedzę ucznia. Komputer może zostać z powodzeniem wykorzystany do wspomagania 

różnych zajęć dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia oraz na zajęciach 

techniki. Zastosowanie komputera w edukacji pozwala uzyskać zespół efektów 

nieosiągalnych za pomocą innych środków dydaktycznych. 

Następuje tu indywidualizacja procesu kształcenia na poziomie: 

1. programu kształcenia (nauczyciel za pomocą odpowiedniego doboru 

oprogramowania może zdecydować, jakie tematy będą wspomagane 

komputerowo), 

2. treści kształcenia (nauczyciel, mając do dyspozycji aktualizowaną bazę 

oprogramowania oraz narzędzia do jej modyfikacji, może w łatwy sposób 

dostosować oprogramowanie do nowych potrzeb), 

3. stylu kształcenia (nauczyciel, mając dużą swobodę w modyfikacji i doborze 

oprogramowania, może sam wybierać optymalną organizację procesu 

dydaktycznego, dostosowywać ją do możliwości uczących się oraz  

do realizowanych celów. 

W odniesieniu do ucznia zauważamy indywidualizację uczenia się na poziomie: 

1. programu (uczący się podczas tych samych zajęć mają możliwość 

korzystania z oprogramowania wspomagającego uczenie się różnych 

tematów), 

2. treści (uczący się może sam zdecydować, które fragmenty materiału będą  

w danej chwili przerabiane lub powtarzane), 

3. tempa pracy (uczący się pracują przy autonomicznych stanowiskach,  

na których przebiega samodzielna, niezależna realizacja różnych części 

materiału).  

Wyniki badań dotyczące stosowania technik multimedialnych wskazują,  

że ich stosowanie daje lepsze wyniki w postaci: 

 skrócenia niezbędnego czasu nauki, 

 lepszego zrozumienia nauczanego materiału, 

 uzyskanie lepszych efektów ewolucji dydaktycznej, 

 redukcji kosztów kształcenia, wynikających z marnotrawstwa czasu w trakcie 

jednostki dydaktycznej. 

Badania prowadzone nad prezentacją multimedialną jako formą wspomagającą 

proces kształcenia wskazały na następujące korzystne efekty kształcenia: 

 czas przyswajania materiału zmniejsza się o około 30%, 

 koncentracja uwagi zachowana jest przez około 50 minut, 

 wzrasta przyswajanie materiału od 50 do 400%, 
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 zrozumienie tematu rośnie o około 50 - 60%, 

 tempo uczenia się rośnie o około 60%. 

3.4.3. ĆWICZENIA I ZADANIA 

1. Podział grupy na 2 podgrupy. Jedna podgrupa wskazuje słabe strony 

doświadczeń brytyjskich. Druga grupa wskazuje silne strony doświadczeń 

brytyjskich. Dyskusja w grupach, prezentacja pracy grup. 

2. Grupa przy technice burzy mózgów generuje pomysły na nowe zasady jakie 

powinny towarzyszyć budowaniu e-podręczników dla szkolnictwa zawodowego 

w Polsce. 

3. Proszę zaprezentować w jaki sposób nauczyciele Państwa szkoły mogą osiągnąć 

w procesie dydaktycznym następujące efekty stosując tradycyjne metody 

kształcenia (nauczyciel, tablica) z wykorzystaniem metod multimedialnych. 

3.4.4. SPRAWDZIAN POSTĘPÓW 

1. Proszę wskazać charakterystyczne dla szkolnictwa brytyjskiego doświadczenia w 

zakresie stosowania multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

2. Proszę wyjaśnić pojęcie learning outcomes. 

3. Proszę wymienić zasady tworzenia e-podręczników zaczerpnięte z doświadczeń 

brytyjskich. 

4. Proszę wymienić i omówić efekty zwiększające efektywność  nauki jakie można 

osiągać przy wykorzystaniu technik multimedialnych. 

5. Proszę omówić w jaki sposób za pomocą technik multimedialnych utrzymać 

uwagę ucznia przez dłuższy czas oraz wzbudzić zainteresowanie ucznia. 

6. Na czym polega indywidualizacja programu i treści kształcenia jakie umożliwia 

multimedialna pomoc edukacyjna? Proszę wymienić korzyści dla nauczyciela 

jakie wynikają z indywidualizacji programu i treści kształcenia. 

Efekt Tradycyjne metody edukacji Kształcenie z wykorzystaniem 

multimediów 

Utrzymanie 

uwagi ucznia, 

koncentracja 

uwagi 

  

Szybsze 

zrozumienie 

zagadnienia  
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie dla nauczycieli

Zastosowanie metod multimedialnych 
w procesach kształcenia szkolnictwa zawodowego: 

korzyści, bariery, efekty

Cele szkolenia

• przełamanie*oporu*w*zakresie*korzystania*z*multimediów*
podczas*przygotowywania* i*prowadzenia* zajęć*lekcyjnych*
z*uczniami*szkół*zawodowych,

• pokonanie*barier*w*stosowaniu*e=podręczników*w*trakcie*zajęć,

• uświadomienie* korzyści*z*wykorzystania*multimediów*
w*nauczaniu*w*dobie*społeczeństwa*informacyjnego.
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Zakres tematyczny

1. Społeczeństwo*informacyjne.*Znaczenie*i*specyfika*informacji*
we*współczesnym*społeczeństwie* i*gospodarce*
(szanse*i*zagrożenia).

2. Uczeń*jako*podmiot*i*kierunek*oddziaływania*– cechy*
społeczno=psychograficzne*„klienta”.*

3. Metody*multimedialne*adoptowane*do*procesów*
dydaktycznych*– przegląd*i*omówienie.*

4. E=podręcznik*jako*pomoc*dydaktyczna*dla*ucznia*i*nauczyciela*
(istota*i*zakres*zastosowania).

5. Bariery*w*wykorzystaniu*multimediów*przez*nauczycieli.*
6. Doświadczenia* szkolnictwa*brytyjskiego*w*zakresie*

wykorzystania* technik*multimedialnych*w*procesie*
dydaktycznym*a*korzyści*dla*szkolnictwa*polskiego.*

Społeczeństwo informacyjne. 
Znaczenie i specyfika informacji 

we współczesnym 
społeczeństwie 
i gospodarce.

(szanse i zagrożenia) 
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

„kto%ma%informacje,%ten%ma%władzę”

W*erze*informacji*funkcjonuje*społeczeństwo+informacyjne.*
Terminem*określa*się*społeczeństwo,*w*którym*towarem*staje*się*

informacja*traktowana*jako*szczególne*dobro*niematerialne,*
równoważne*lub*cenniejsze*nawet*od*dóbr*materialnych.

Teorie*rozwoju*społecznego*tłumaczą*społeczeństwo*informacyjne*
jako*kolejny*etap*rozwoju*społecznego,*po*społeczeństwie*

przemysłowym.*Nazywane*jest*również*mianem*społeczeństwa*
post*nowoczesnego,*ponowoczesnego* lub*poprzemysłowego.*

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Społeczeństwo+informacyjne

to*społeczeństwo,*które*nie*tylko*posiada*rozwinięte*środki*
przetwarzania*informacji*i*komunikowania,* lecz*środki*te*są*

podstawą*tworzenia*dochodu*narodowego*i*dostarczają*źródła*
utrzymania*większości*społeczeństwa.*
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Wyznaczniki+globalnego+społeczeństwa+informacyjnego

• upowszechniony*dostęp*do*technologii* informacyjnej,
• swobodna*cyrkulacja*różnych*kategorii*informacji,
• około*50%*zatrudnionych*w*sektorze*informacyjnym,
• około*50%*udziału*sektora*informacyjnego*w*PKB,
• warunkowanie*przez*sektor*informacyjny*sprawnego*
funkcjonowania*innych*sektorów*gospodarki,
• specjalny+status+nauki+i+edukacji.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Społeczeństwo+informacyjne+

można+rozpatrywać+w+aspektach:+

• technicznym – gdzie*decydujące*znaczenie*ma*rozwój*
technologiczny,
• ekonomicznym – gdzie*podkreśla*się*znaczenie*wiedzy*
i*informacji*dla*jego*dalszego*rozwoju,*
• zawodowym – który*nie*tylko*stwarza*możliwości,*
ale*też*wymusza*specjalizację*pracy*i*produkcji,
• przestrzennym – w*którym*społeczeństwem*informacyjnym*jest*
każde*państwo*narodowe*zdolne*do*określenia* zasobów*
alokacyjnych*i*władczych*oraz*do*rozpoznania*potrzeb*swych*
obywateli,
• kulturowym – w*którym*kultura*współczesna*staje*się*
rzeczywistością*wirtualną,*a*świat*jest*kreowany*przez*media.*
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

• W*Polsce*już*w*2008*roku*opracowano*„Strategię*rozwoju*
społeczeństwa*informacyjnego*w*Polsce*do*roku*2013”;*
• Koncepcja*społeczeństwa*informacyjnego*zyskała*bardzo*szybko*
szeroki*rozgłos*i znaczenie.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

• Zadania*i*cele*rządu*przekładane* są*na*zadania*współczesnej*
szkoły,*której*celem*powinno*być*przygotowanie+uczniów+
do+życia+w+społeczeństwie+informacyjnym.
• We*wszystkich*dziedzinach*kształcenia*i*za*jedno*z*głównych*
zadań*szkoły*przyjęto:*by*nauczyciele*stwarzali*uczniom*warunki*
do*nabywania*umiejętności:*„poszukiwania,%porządkowania
i%wykorzystywania%informacji%z%różnych%źródeł%oraz%efektywnego%
posługiwania%się%technologią%informacyjną”.
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Proces budowy cywilizacji informacyjnej 
opiera się na trzech filarach:

Inwestycjach 
w człowieka,

Wspieraniu rozwoju 
nauki i prac badawczo-

rozwojowych,

Rozwoju infrastruktury.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Konsekwencje+powstania+społeczeństw+informacyjnych

• Zmiana*składu*zawodowego;
• Płynność*rynku*pracy*= zagrożenie*stabilności*zatrudnienia,*

wymóg*stałej*elastyczności;
• Zmiana*relacji*między*pracownikami*a*ich*miejscem*pracy*

i*domem;
• Intensyfikacja*problemu*globalizacji.
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Społeczeństwo informacyjne można rozpatrywać 
w kilku aspektach:

Technicznym

Ekonomicznym 

Zawodowym

Przestrzennym
Kulturowym

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Ćwiczenie

Proszę*wyszukać,*przy*użyciu*urządzeń*multimedialnych,*
definicje*następujących*pojęć:**
• informacja,*
• technologia*informacyjna,*
• teleinformatyka,*
• telematyka,*
• media,*
• multimedia*
• medioteka.*
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Informacja

W*podstawach*programowych*różnych*dziedzin*nauczania,*
informacja*występuje*na*ogół*w*znaczeniu*potocznym,*
jako*„konstatacja%stanu%rzeczy,%wiadomość”.*Ze*względu*
na*środki* i*sposoby*posługiwania*się*nią,*informacja*jest*
często*traktowana*jako*„obiekt%abstrakcyjny,%który%w%postaci%
zakodowanej%(jako%dane)%może%być%przechowywany%(na%nośniku%
danych),%przetwarzany%(w%trakcie%wykonywania%algorytmu),%
przesyłany%(np.%falą%elektromagnetyczną)%i%użyty%do%sterowania%
(np.%komputerem%steruje%program,%będący%zakodowaną%
informacją)”.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Technologia+informacyjna

Technologia* informacyjna*(TI)*jest*to*zespół* środków*
(czyli*urządzeń,* takich*jak*komputery*i*ich*urządzenia*zewnętrzne*
oraz*sieci*komputerowe)* i*narzędzi* (czyli*oprogramowanie),* jak*
również*inne*technologie* (takie,*jak*telekomunikacja),*które*służą*
wszechstronnemu* posługiwaniu*się*informacją.*Technologia*
informacyjna*obejmuje*więc*swoim*zakresem*m.in.:*informację,*
komputery,* informatykę*i*komunikację.*Pojęcie*technologii*
informacyjnej*– TI*(ang.*Information*Technology)* znacznie*wykracza*
swoim*zakresem*poza*tradycyjnie*rozumianą*informatykę.*
Technologia* informacyjna*jest*połączeniem*zastosowań*informatyki*z*
wieloma*innymi*technologiami*pokrewnymi.
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Teleinformatyka,+telematyka

Teleinformatyka* to*dziedzina*nauki*i*techniki,*która*jest*
połączeniem*informatyki* i*telekomunikacji,* a*niektórzy*
nazywają*ją*telematyką,*podkreślając*tym*samym*jej*aspekty*
telekomunikacyjne.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Media

Media*to*przedmioty,* urządzenia*i*materiały*przekazujące*
odbiorcom*określone* informacje*(komunikaty)*poprzez*słowo,*
obrazy*i*dźwięki,*a*także*umożliwiające* im*wykonywanie*
określonych*czynności*o*charakterze*intelektualnym*
i*manualnym.*Klasyczne*media,*takie*jak:*magnetofon,*
telewizor,*magnetowid,*trafiają*do*szkół*od*wielu*lat,*
ale*trudno*mówić*o*ich*powszechnym*stosowaniu*w*nauczaniu*
i*znaczącym*wpływie*na*wyniki*nauczania*– nie*spowodowały*
one*dotychczas*istotnych*zmian*w*nauczaniu*i*działaniach*
szkoły.
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Multimedia

Multimedia*to*klasyczne*media*wzbogacone*środkami*
i*narzędziami* technologii*informacyjnej,*w*tym*przede*
wszystkim*komputerami.* Pojawienie*się*komputerów* stworzyło*
nową*jakość*i*szanse,*przede*wszystkim*dzięki* interakcyjnym*
możliwościom*multimediów.*Uczący*się*nie*tylko*odbiera*
informacje*za*pomocą*komputera,*ale*może*wpływać*
za*jego*pośrednictwem*na*rodzaj*i*postać*informacji.*
Co*więcej,*ma*również*możliwość*przekształcania*i*tworzenia*
nowych*informacji*z*pomocą*mediów*wyposażonych*
w*komputery.

Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Medioteka

Współczesna*biblioteka,*miejsce*przechowywania* zbiorów*
informacji*na*nośnikach*CD.*Obecnie,*do*coraz*większej* liczby*
czasopism*i*książek,*również*tych*trafiających*do*bibliotek*
szkolnych,*są*dołączane*płyty*CD.*Ponadto,*wiele*książek,*
np.*encyklopedii,* słowników,*książek*do*nauki*języków*obcych,*
jest*wydawanych*w*całości*na*płytach.*Korzystanie*z*tych*
współczesnych*książek*wymaga*posłużenia*się*komputerem.*
W*mediotekach jest*też*inne*źródło*informacji*– sieć*
komputerowa*(np.*Internet),*w*której*m.in.*można*znaleźć*
treści*publikowane* dotychczas*w*książkach*i*czasopismach.
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Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika 
informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce 

Ćwiczenie

Proszę*wskazać*najważniejsze*zmiany*jakie*zaszły*w*formach*
i*metodach*edukacji*po*upowszechnieniu* się*komputerów?*
Proszę*ocenić*jaki*ma*to*wpływ*na*efekty* kształcenia.

Zmiana' Wpływ'na'efekt'kształcenia'(pomaga'czy'
przeszkadza,'jak'pomaga'w'czym'przeszkadza)'

Uczeń 
jako podmiot i kierunek 

oddziaływania
cechy społeczno-psychograficzne 

„klienta”
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Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

„Generacja+Y”/„Pokolenie+Millenium”+

• osoby*urodzone*w*latach*80=tych*i**90=tych,

• to*osoby*w*większości*świetnie*wykształcone,*znające*języki*
obce*i*mające*spore*wymagania*wobec*pracodawcy,*
nie*wahające*się*zmienić*miejsca*zatrudnienia*z*dnia*na*dzień,

• osoby*te*świetnie*odnajdują*się*w*świecie*nowych*
technologii,*ale*mogą*mieć*problem*w*momencie,*kiedy*
przyjdzie*im*szukać*wiadomości*czy*danych*poza*internetem.

Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

Cechy zachowań młodzieży szkolnej. 

Psychologiczny i społeczny punkt widzenia: 

• potrzeba+ przywiązania+ i+integracji = głównie*przywiązanie*
do*osób*spoza*rodziny,*zwłaszcza*nawiązywanie*kontaktów*
z*rówieśnikami*i*uleganie*ich*wpływom;*jednocześnie* odrzucenie*
wartości*i*norm*rodzicielskich,

• podążanie+ za+modą = intensywne*zainteresowanie* tym*co*nowe;*
traktowanie*mody*jako*wyznacznika*stylu*życia;*w*jakimś*zakresie*
odrzucenie* tradycji*(tradycja*jest*dla*wielu*osób*pase),

• zanik+tradycyjnych+ form+kontaktów = na*rzecz*rzeczywistości*
wirtualnej;*odizolowanie*– cocooning,
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Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

• niezależność+O rozumiana*jako*wzrost*autonomii*emocjonalnej*
i*autonomii*przy*podejmowaniu*decyzji;*dorastająca*młodzież*
pragnie*coraz*bardziej*sama*decydować*o*własnym*losie,*
o*dokonywanych*wyborach,*niekiedy* kosztem*popełnianych*
błędów;*niezależność*jest*często*przedmiotem*demonstracji,
• labilność+emocji = dorastający*łatwo*przechodzą*od*radości*
do*smutku,*od*entuzjazmu*do*zniechęcenia,*od*nadziei*
do*rozpaczy;**wiąże* się*z*tym*chwiejność*emocjonalna,

Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

• przekora+O w*procesie*kształtowania*się*woli*powszechnie*
obserwowanym*zjawiskiem*u*młodocianych*jest*przekora,*
która*przejawia*się*jako*krnąbrność*i nieposłuszeństwo*wobec*
rodziców*i*wychowawców.*Zachowanie*nabiera*cech*arogancji,*
bezczelności* i*przesadnej*pewności*siebie,*a*nieopanowany*
sposób*bycia*prowadzi*do*częstych*konfliktów* z*otoczeniem,
• potrzeba+działania/czynu = która*często*ma*charakter*"wyczynu"*
i*nie*mieści*się*w*ramach*powszechnie*przyjętych*form*
zachowania;*młodzież*dopuszcza*się*różnych*wybryków*
sprzyjających*wyładowaniu*się*energii* i*wykazaniu*odwagi,*
dzielności* i*bohaterstwa;*postawa*czynów*nieprzeciętnych*
świadczy*o*napięciu*emocjonalnym*domagających*się*silnych*
wrażeń*i*mocnych*przeżyć,
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Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

• wewnętrzna+dezintegracja+O jest*to*często*dezintegracja*wskutek*
nadmiaru*informacji;*jednak*przede*wszystkim*jest*to*
dezintegracja*pomiędzy*sferą*poznawczą,*umysłem*a*wolą;*
pomiędzy*prawdą*poznaną*a*działaniem*i postawą*życiową;*
pomiędzy*„wiedzieć”*a*”być”;*młodzież*doskonale*wie*co*i*jak*
powinna*robić,*ale*brakuje*konsekwencji,
• nastawienie+na+konsumpcję+O człowiek*konsumpcyjny,*
jednostronnie*nastawiony*na*konsumpcję*dóbr*materialnych,
• podatność+na+manipulację = myśli*i*działa*według*sloganów,*
które*słyszy*w środkach*masowego*przekazu;*kieruje*się*
w*postępowaniu*modą,*panującą*opinią;*bezkrytycznie* czyni*to,*
co*inni.

Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

Zmieniają*się*nie*tylko*zachowania*i*postawy*młodego*pokolenia,*
ale*zmienia+się+również+rola+nauczyciela.*Zmiana*tej*roli*wynika*

także*z*postępu*technologicznego.*

Współczesny*nauczyciel*przestaje*być*podawcą*wiedzy,*
coraz*częściej*wytycza*on*nowy*styl*życia,*staje*się*instruktorem*

i*kreatorem*procesów*myślowych.*

Stąd*też*wynika*konieczność+szerszego+zainteresowania+rolą+
i+zakresem+oddziaływań+ technologii+informacyjnoO

komunikacyjnych nie*tylko*w*obszarze*szeroko*rozumianej*
edukacji,*ale*i*w*obrębie*życia*społecznego.*
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Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania 
– cechy społeczno-psychograficzne „klienta” 

Ćwiczenie

Podzielmy*się*na*dwie*grupy:*

1. Jedna*grupa*opracowuje*„portret”*(mocne*i*słabe*
strony)*współczesnego*ucznia.

2. Druga*grupa*opracowuje*„portret”**współczesnego*
nauczyciela.

Metody multimedialne 
adoptowane do procesów 

dydaktycznych

przegląd i omówienie 
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Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Film*wideo

Animacja

Tekst

Obraz

Narracja

MuzykaM
U
LT
IM

E
D
IA

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Interaktywny+charakter+programów+multimedialnych+umożliwia+

użytkownikowi:

• świadomy*sposób*przeglądania*i*wyszukiwania* informacji,*
• możliwość*powrotu*do*informacji*najbardziej*przydatnych*
w*danej*chwili* i*ich*powtórzenia,*
• przekazanie*w*różny*sposób*tej*samej*informacji,*wzbogaconej*
filmem*lub*dźwiękiem,
• indywidualizacja*tempa*kształcenia*i*dostosowanie*odbioru*
do*tempa*odbioru*informacji*przez*ucznia,*
• natychmiastowy*dostęp*do*logicznej*struktury*materiału*
kształcenia,
• uwzględnienie* tzw.*profilu*poznawczego*odbiorcy.
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Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

W kontekście nauczania techniki multimedialne 
przyczyniają się do:

zwiększenia*zainteresowania*
penetrowaną*tematyką

zwiększenia*stopnia*zapamiętania*i**
zrozumienia*wyszukanych*informacji*

zwiększenia*atrakcyjności*ich*
uzyskiwania

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Ze*wszystkich*form*przekazu,*którymi*
operują*multimedia,*film+umożliwia+

najpełniejsze+odwzorowanie+komunikatów+

niewerbalnych.*Odpowiednio*opracowane*
filmy*i*animacje*stymulują*organizację*
czynnościową,*są*jedynym+medium+

edukacyjnym umożliwiającym*nabywanie*
umiejętności*(o*charakterze*manualnym)*
z*pominięciem* bezpośrednich*ćwiczeń*
oraz*pokazów*i*demonstracji*wykonywanych*
przez*nauczyciela.

131



Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Zastosowanie+multimedialnych+technik+kształcenia+w+obszarze+

edukacji+powinno+wspierać+nauczycieli+w:+

!Koncentracji uwagi*ucznia*tak,*aby*stawał*się*on*świadomy*tego*
co*czyta,*i*czego*się*uczy.*Warunkiem* uczenia*się*(zapamiętania*
– kodowania)*dowolnych*informacji*(wiadomości* i*umiejętności)*
jest*koncentracja*i*utrzymanie*uwagi*na*bodźcach*będących*ich*
nośnikami;*

!Stymulacji+przetwarzania+= zaobserwowano,*iż*uwaga*zwracana*
jest*automatycznie*na*te*bodźce*ze*środowiska,*które*są*
intensywne,*nowe,*zmienne*i*nieoczekiwane* lub*na*te,*
które*są*wyraziste*i*szczególne;

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

!Utrzymaniu+uwagi+przez*czas*niezbędny*do*pokonania*przez*
nowe*informacje*drogi*z*pamięci*sensorycznej*poprzez*
krótkotrwałą*(operacyjną)*do*długotrwałej;

!Zapobieganiu+znużeniu+ucznia+= w*nauczaniu*podającym*wraz*
z*upływem*czasu*u*uczniów*pojawiają*się*coraz*częstsze*okresy*
spoczynku,*którym*można*przeciwdziałać,*wprowadzając*
odpowiednie* treści*wypoczynkowe.
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Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Multimedia+wkraczają+do+edukacji+nie+dlatego,+że+są+modne,+

ale+dlatego,+że+są+skuteczne...+

Dlaczego?

! łączą*w*sobie*możliwość*przekazu*za*pomocą*wizji*i*fonii,*

!realizowany*materiał*odnosi*się*do*programów*i*urządzeń*
komputerowych,*które*pozwalają*na*wykorzystanie*obrazu*
i*dźwięku,

!w*praktyce*oznacza*to*możliwość*przekazu*informacji*za*pomocą*
różnych*składników*jednocześnie.

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Multimedialne+środki+wyrazu+to:

!obraz,*dźwięk,*grafika,*tekst,

!często*są*one*połączone*z*dostępem*do*baz*danych,
w*ten*sposób*można*korzystać*ze*słowników*i*encyklopedii,

!w*wersjach*multimedialnych* słowniki*komputerowe*
wspomagane*są*ilustracjami,*animacją*i*dźwiękiem.*
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Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Za+multimedialne+pomoce+dydaktyczne+uznaje+się:+

!słowniki,*encyklopedie,*wyszukiwarki* z*baz*danych,*
!programy*edukacyjne,*np.*do*nauki*języków,*
!prezentacje,*prezentacje*z*objaśnieniami,*
!prezentacje*w*technice*3D,
!e=booki,*e=podręczniki,*
!platformy*e=learningowe.*

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Wybrane+metody+multimedialne+adoptowane+do+procesów+

dydaktycznych:

!Metoda*learning5by5doing jest*metodą*dydaktyczną*– znaczy*
ona*dosłownie*„uczenie*przez*działanie”*= chodzi*o*to,*
by*zdobywanie*wiadomości*miało*charakter*praktyczny,*
ponieważ*uczymy*się*poprzez*działanie.

!Metoda*edutainment,*tzw.*edukacja*rozrywkowa.*Nie*chodzi*
wcale*o*to,*by*przerobić*edukacyjne*treści*w*kabaret,*
jednakże*wiele*zagadnień*da*się*przedstawić*w*formie*ciekawej,*
atrakcyjnej,*wręcz*rozrywkowej.

134



Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Komponenty+materiałów+dydaktycznych:

!klasyczne*doświadczenia*– nagrania*video,
!animacje*przedstawiające*prawa*i*zjawiska*fizyczne,
! ilustracje*– rysunki*zjawisk*i*praw*fizycznych,
!doświadczenia* z*wykorzystaniem* codziennych*urządzeń*–

nagrania*video,
!nagrania*laboratoryjnych*doświadczeń*i*zjawisk*– video,
!mini*wykłady,* komentarze,*uwagi*nauczycieli* i*naukowców*

dotyczące*ciekawych*zjawisk,*zastosowań*fizyki* itp.*– nagrania*
video.

Metody multimedialne adoptowane do procesów 
dydaktycznych – przegląd i omówienie 

Ćwiczenie

Z*prowadzonych*przez*siebie*tematów*lekcji*proszę*wybrać*jeden*
i*wskazać*obszary,*w*których*można*zastosować*metodę*„learning*
by*doing”*i*„edutainment”.

„learning'by'doing” „edutainment”

Temat'lekcji

Uzasadnieni
e'–

dlaczego?
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E-podręcznik 
jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

istota i zakres zastosowania

E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Co+to+jest+eObook ?

Treść*zapisana*w*formie*elektronicznej,*przeznaczona*do*
odczytania*za*pomocą*odpowiedniego*oprogramowania*
zainstalowanego*w*urządzeniu*komputerowym* (np.*komputer*
osobisty,*czytnik*książek*elektronicznych,*telefon*komórkowy*
czy*palm*top).
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E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

EOpodręcznik+składa+się+z:

e7booka
(czyli*tekstu*książki*

w*formie*
elektronicznej)

platformy5
multimedialnej5
umożliwiającej*
komunikację*
pomiędzy*
uczniami*a*

nauczycielem

E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Wybrane+zalety+eOpodręczników:

• dostępność,*
• cena,*
• kopia,
• objętość,
• interaktywność,
• ekologia,*
• aktualność*informacji,*
• łatwość*wyprodukowania.
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E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Wybrane+zalety+eOpodręczników:

• dostępność = aby*zdobyć*e=podręcznik*wystarczy*dostęp*
do*Internetu;*nie*ograniczają*go*nakłady*egz.,*limit*umowy*
z*danym*wydawnictwem* itd.;*dzięki*temu*jest*coraz*większa*
oferta*dostępnych*tytułów,
• cena = niższy*koszt*pozyskiwania* informacji,**nie*licząc*
jednorazowego*kosztów*sprzętu,
• kopia = w*razie*wydrukowania*e=booka do*własnych*celów*
w*momencie*zniszczenia*zawsze*można*utworzyć*kopię,
• objętość = łatwa*archiwizacja*i*dostęp*do*dużej*liczby*książek;*
znikają*problemy*z*przechowywaniem* i*niepotrzebną*makulaturą;*
nieograniczona*praktycznie*objętość*elektronicznych*materiałów,

E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Wybrane+zalety+eOpodręczników+c.d.:

• interaktywność = łączenie*najrozmaitszych*typów*mediów*
w*jednolitej*postaci*elektronicznej,*niemożliwe*do*uzyskania*
w*tak*szerokim* zakresie*w*książce*tradycyjnej,
• ekologia = brak*ściętych*drzew,*potrzebnych*do*przerobienia*
na*papier,
• łatwość+wyprodukowania,
• aktualność+informacji = którą*zawdzięcza*się*przede*wszystkim*
Internetowi.
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E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Możliwości+wykorzystania+eObooków i+eOpodręczników+

w+dydaktyce:

• Prezentacja*podstawowych*funkcji*e=podręcznika* (wsparcie*
komunikacji* jednostronnej)*= odczyt*przez*ucznia*e=podręcznika*
z*wykorzystaniem* różnych*narzędzi,*komunikacja*nauczyciel*–
uczeń*z*wykorzystaniem* strony*www,*wskazanie*korzyści*dla*
nauczyciela*związanych*z*wdrożeniem*produktu.
• Prezentacja*zaawansowanych*funkcji*e=podręcznika*(wsparcie*
komunikacji*dwustronnej)*= dwustronna*komunikacja*nauczyciel*–
uczeń*z*wykorzystaniem* różnych*narzędzi,*korzyści*komunikacji*
dwustronnej*z*punktu*widzenia* jakości*kształcenia,*korzyści*
komunikacji*dwustronnej*z*punktu*widzenia*pracy*nauczyciela.

E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna 
dla ucznia i nauczyciela

Ćwiczenie

Podział*grupy*na*cztery*podgrupy.*Każda*z*podgrup*otrzymuje*inne*
zadanie:*
• Grupa*I*– Proszę*ułożyć*listę*argumentów*wad*książek*
papierowych,*
• Grupa*II*= Proszę*ułożyć*listę*argumentów*zalet*książek*
papierowych,
• Grupa*III*= Proszę*ułożyć*listę*argumentów*wad*
e=podręczników,
• Grupa*III*= Proszę*ułożyć*listę*argumentów*zalet*
e=podręczników.
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Bariery 
w wykorzystaniu 

multimediów 
przez nauczycieli 

Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Bariery5o5charakterze5psychologicznym = odnoszą*się*do*dwóch*
głównych*podmiotów*procesu*edukacji:*uczących*się*i*
nauczających.*
W*przypadku*obu*tych*podmiotów*może*wystąpić*naturalny*opór*
przed*zmianą,*związaną*nie*tylko*z*uczeniem* się*(przekazywaniem)*
nowych*treści,*ale*i*uczeniem* się*(nauczaniem)*w*oparciu*o*nowe*
środki*dydaktyczne.*
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Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Techniczny5o5technicznym5charakterze5= brak*odpowiedniego*
wyposażenia* technicznego*lub*jego*słabości.*
W*większości*przypadków*wykorzystanie*multimediów*do*procesu*
dydaktycznego*wymaga*łatwego*dostępu*do*sieci,*telefonu*czy*
infrastruktury*telekonferencyjnej.

Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Organizacyjny5charakter5barier5= wiąże* się*z*ponoszeniem*
dodatkowych*kosztów*(przez*uczących*się,*nauczających*
lub*organizacje,*których*są*oni*członkami)*o*charakterze*
organizacyjnym*(wymaga*"dawania*przykładu"*przez*kierownictwo*
szkoły;*oznacza*to*konieczność*dokonywania*zmian*w*budżecie).
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Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Nauczyciel jako*mentor*i*lider*jest*odpowiedzialny* za*kształtowanie*
społeczeństwa*informacyjnego.*Jego*zadaniem*jest*zachęcanie*
uczniów*do*korzystania**multimediów*w*edukacji,*inspirowanie*
uczniów.*Najlepsza*nauką*jest*dawanie*przykładu.*Nauczyciel*
powinien*zatem*wyprzedzać*uczniów*wiedzą*i*doświadczeniem*
w*zakresie*multimedialnych* technik*edukacji.

Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Ćwiczenie

Proszę*wymienić*bariery,* jakie*mogą*napotkać*nauczyciele,*chcący*
wykorzystywać*multimedia*podczas*zajęć*dydaktycznych.

Bariera/obiekcja'
nauczyciela Sposób'niwelowania
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Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli 

Ćwiczenie

Proszę*wyobrazić*sobie*szkołę*przyszłości*(jest*rok*2030).*
Państwo*jako*nauczyciele*zawodu*wchodzą*do*klasy.*

• Co*widzą?
• Jak*wygląda*klasa?
• Jak*wyglądają*uczniowie?
• Co*mają*na*ławkach?*

Dyskusja*

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego 
w zakresie wykorzystania technik 

multimedialnych w procesie 
dydaktycznym 

(w tym składania podręczników), 
a korzyści dla szkolnictwa polskiego
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

System+szkolnictwa+zawodowego+w+Wielkiej+Brytanii:+

• jest*bardzo*elastyczny*i*sprzyja*wprowadzaniu*nowych*metod*
nauczania,

• silny*nacisk*położony*jest*na*związek*wiedzy*z*jej*stosowaniem*
(przydatnością*wiedzy)*i*na*wyniki* uczenia*się,*

• wynikiem* uczenia*się*ma*być*umiejętność*samodzielnego*
wykonania* czegoś,*jakiejś*konkretnej*czynności.*

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Zasady+tworzenia+eOpodręcznika+wynikające+

z+doświadczeń+brytyjskich:+

• dopasować*treść*oraz*układ*podręcznika*do*wymogów*
programowych*jak*również*do*specyfiki*obecnie*uczących*się*
młodych*ludzi,

• układ*merytoryczny*podrozdziału*powinien*umożliwiać*uzyskanie*
wybranych*wcześniej*kompetencji,

• starać*się*projektować*e=podręcznik*zgodnie*z*zasadą,*iż*tekst*
i*grafika*stanowią*jedność*i*powinny*być*projektowane*
równocześnie,
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Zasady+tworzenia+eOpodręcznika+wynikające+

z+doświadczeń+brytyjskich:+

• w*celu*dotarcia*do*indywidualnych*potrzeb*ucznia*należy*
wykorzystać*różne*możliwości*środowiska*multimedialnego,

• wiedza*powinna*być*podawana*w*określonej*kolejności*
począwszy*od*prezentacji*w*pierwszej*części*istotnych,*a*zarazem*
podstawowych*informacji,*następnie*powiązanie*uzyskanej*
wiedzy*z*konkretnymi* czynnościami*typowymi*dla*danego*
zawodu,*a*w*części*ostatniej*należy*dokonać*podsumowania*
i*sprawdzenia*wiedzy*również*za*pomocą*nowoczesnych,*
właściwie*dobranych*narzędzi.

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Wśród+cech+(filarów)+multimediów+wymienia+się:

• multimedialność,

• hipertekstowość,*

• komunikacyjność,*

• interaktywność.*
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Udostępnianie+multimediów+edukacyjnych+poprzez+

platformy+edukacyjne,+w+tym+eObooki pozwala+na:+

• stałe*modyfikowanie* treści*formy*przekazu,

• stosowanie*mechanizmów*pozwalających*regulować*natężenie*
bodźców,*

• uproszczenie*procesu*uczenia,*

• wymuszenie* koncentracji*uwagi.*

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Wprowadzenie* nowoczesnych*mediów*technicznych*do*procesu*
nauczania*może+przyspieszyć+wykładniczy+wzrost+parametrów+

charakteryzujących+wiedzę+ucznia.*

Komputer*może*zostać*z*powodzeniem*wykorzystany*
do*wspomagania*różnych*zajęć*dydaktycznych*na*różnych*
poziomach*kształcenia*oraz*na*zajęciach*techniki.*Zastosowanie*
komputera*w*edukacji*pozwala+uzyskać+zespół+efektów+
nieosiągalnych+za+pomocą+innych+środków+dydaktycznych.
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Udostępnianie+multimediów+edukacyjnych+poprzez+

platformy+edukacyjne,+w+tym+eObooki pozwala+na:+

• stałe*modyfikowanie* treści*formy*przekazu,

• stosowanie*mechanizmów*pozwalających*regulować*natężenie*
bodźców,*

• uproszczenie*procesu*uczenia,*

• wymuszenie* koncentracji*uwagi.*

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Poziomy+indywidualizacji+ procesu+kształcenia:+

• programu5kształcenia5(nauczyciel*za*pomocą*odpowiedniego*
doboru*oprogramowania*może*zdecydować,*jakie*tematy*będą*
wspomagane*komputerowo),

• treści5kształcenia5(nauczyciel,*mając*do*dyspozycji*aktualizowaną*
bazę*oprogramowania*oraz*narzędzia*do*jej*modyfikacji,*może*w*
łatwy*sposób*dostosować*oprogramowanie*do*nowych*potrzeb),

• stylu5kształcenia5(nauczyciel,*mając*dużą*swobodę*w*modyfikacji*
i*doborze*oprogramowania,*może*sam*wybierać*optymalną*
organizację*procesu*dydaktycznego,*dostosowywać*ją*do*
możliwości*uczących*się*oraz*do*realizowanych*celów.
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Poziomy+indywidualizacji+ procesu+uczenia+się:+

• programu5(uczący*się*podczas*tych*samych*zajęć*mają*możliwość*
korzystania*z*oprogramowania*wspomagającego*uczenie*się*
różnych*tematów),

• treści5(uczący*się*może*sam*zdecydować,*które*fragmenty*
materiału*będą*w*danej*chwili*przerabiane*lub*powtarzane),

• tempa5pracy5(uczący*się*pracują*przy*autonomicznych*
stanowiskach,*na*których*przebiega*samodzielna,*niezależna*
realizacja*różnych*części*materiału).*

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Wyniki+badań+dotyczące+stosowania+technik+

multimedialnych+wskazują,+że+ich+stosowanie+daje+lepsze+

wyniki+w+postaci:

• skrócenia*niezbędnego*czasu*nauki;

• lepszego*zrozumienia*nauczanego*materiału;

• uzyskanie*lepszych*efektów*ewolucji*dydaktycznej;

• redukcji*kosztów*kształcenia,*wynikających*z*marnotrawstwa*
czasu*w*trakcie*jednostki*dydaktycznej.
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Badania+prowadzone+nad+prezentacją+multimedialną+

jako+formą+wspomagającą+proces+kształcenia+wskazały+

na+następujące+korzystne+efekty+kształcenia:

• czas*przyswajania*materiału*zmniejsza*się*o*około*30%,

• koncentracja*uwagi*zachowana*jest*przez*około*50*minut,

• wzrasta*przyswajanie*materiału*od*50*do*400%,

• zrozumienie*tematu*rośnie*o*około*50*= 60%,

• tempo*uczenia*się*rośnie*o*około*60%.

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Ćwiczenie

Podział*się*na*2*grupy.:

• 1*grupa*wskazuje*słabe*strony*doświadczeń*brytyjskich
• 2*grupa*wskazuje*silne*strony*doświadczeń*brytyjskich*

Dyskusja*w*grupach,*prezentacja*wyników*grup*i*podumowanie.
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Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Ćwiczenie

Proszę*zaprezentować*w*jaki*sposób*osiągnąć*w*procesie*
dydaktycznym*następujące*efekty*stosując*tradycyjne*metody*
kształcenia*(nauczyciel,*tablica)*z*wykorzystaniem*metod*
multimedialnych.

Tradycyjne'metody'
edukacji

Kształcenie'z'wykorzystaniem'
multimediów

Utrzymanie'
uwagi'ucznia,'
koncentracja'
uwagi

Szybsze'
zrozumienie'
zagadnienia'

Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie 
wykorzystania technik multimedialnych w procesie 
dydaktycznym, a korzyści dla szkolnictwa polskiego

Ćwiczenie

Uczestnicy*łączą*się*w*pary.*Każda*z*par*ma*za*zadanie:
1. Wyszukać*w*Internecie*dowolny*minutnik*i*ustawić*go*na*2*

minuty*oraz*otworzyć*na*komputerze*dowolny**edytor*tekstu
2. Na*sygnał*start*pary*włączają*minutnik*i*jedna*z*osób*w*parze*****

charakteryzuje*pojęcie:**multimedialność.*W*tym*samym*czasie*
druga*osoba*z*pary*notuje*na*komputerze*padające*odpowiedzi

Wygrywa*para,*która*w*wyznaczonym*czasie*wskazała*i*zanotowała*
najwięcej*prawidłowych*określeń.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie dla nauczycieli

E-podręcznik - narzędzie wsparcia procesu edukacji:
program doskonalenia nauczycieli kształcenia

zawodowego

Cele szkolenia

• zaprezentowanie+narzędzia+edukacji+jakim+jest+e4 podręcznik+

opracowany+w+ramach+projektu+„Innowacyjne+podręczniki+do+

kształcenia+zawodowego”,+

• zapoznanie+z+platformą+multimedialną+ www.ebook424.edu.pl,

• dostarczenie+wiedzy+i+umiejętności+w+zakresie+obsługi+platformy+

oraz+e4podręczników.
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Zakres tematyczny
1. Podstawowe+funkcje+e4podręcznika+– prezentacja+i+warsztat.+

Aspekty+techniczne+związane+z+wdrożeniem+e4podręcznika.+

2. Pokazowe+lekcje+z+wykorzystaniem+podstawowych+narzędzi+
e4podręcznika.+

3. Odczyt+e4podręcznika+przez+ucznia+z+wykorzystaniem+ różnych+
narzędzi.+Typowe+błędy+uczniów+popełniane+w+czasie+
korzystania+e4podręcznika.+

4. Zaawansowane+funkcje+e4podręcznika+4 prezentacja+i+warsztat.

5. Aspekty+techniczne+wdrożenia+zaawansowanych+funkcji+
e4podręcznika.

6. Budowanie+własnego+e4podręcznika+(jednostki+edukacyjnej)+
– procedura+postępowania.+Aspekty+techniczne+przesyłania+
i+umieszczania+materiałów+na+platformie.

7. Projektowanie+materiałów+multimedialnych+możliwych+do+
zastosowania+w+procesie+tworzenia+własnego+e4podręcznika.+ ++

Podstawowe funkcje 
e-podręcznika 

– prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane 
z wdrożeniem e-podręcznika. 
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Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 

E"podręcznik-to-przede-wszystkim-interaktywny-e"book
(czyli-tekst-książki-w-formie-elektronicznej)

Podstawowe+funkcje+e4podręcznika+definiowane+są+jako+wszystkie+

funkcje,+które+umożliwiają+jednostronną+komunikację+pomiędzy+

nauczycielem+a+uczniami.+

Innymi+słowy+nauczyciel+przekazuje+uczniom+materiały,+

ale+uczniowie+nie+przekazują+nauczycielowi+zwrotnej+informacji.+

Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 
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Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 

Do#najważniejszych#podstawowych#funkcji#e6podręcznika#
zalicza#się:

4 prezentację+e4booka (książki+w+formie+elektronicznej);

4 możliwość+zamieszczania+innych+materiałów+

na+platformie+multimedialnej.

Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 

Nauczyciel#może#zamieścić#na#platformie#następujące#
informacje#dotyczące#tematyki#przedmiotu,#
a#w#szczególności:

• dodatkowe+materiały+drukowane+w+formie+elektronicznej+

(np.+studia+przypadków),

• dodatkowe+informacje+audio+w+formie+elektronicznej+

(np.+zapisane+audycje+radiowe+na+temat+prowadzonego+

przedmiotu),

• dodatkowe+informacje+video+w+formie+elektronicznej+

(np.+nagrane+filmy+instruktarzowe).
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Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 

Nauczyciel#może#zamieścić#na#platformie#następujące#
informacje#dotyczące#tematyki#przedmiotu,#
a#w#szczególności:

• linki+do+stron+internetowych+związanych+z+tematyką+przedmiotu+

(np.+organizacji+i+cechów+branżowych,+najważniejszych+

przedsiębiorstw+a+także+innych+platform+multimedialnych),

• zadania+dla+uczniów+do+wykonania+w+domu+i+prezentacji+podczas+

zajęć,

• przykładowe+zadania+zaliczeniowe,

• inne+informacje+(np.+kalendarz+imprez+branżowych).

Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. 
Aspekty techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika. 

Ćwiczenia

1. Wyszukaj+w+Internecie+materiały+odpowiadające+tematycznie+

wybranemu+przez+Ciebie+tematowi+lekcji+ i+zamieść+

na+platformie+multimedialnej+ linki+do+stron+internetowych.

2. Zaprojektuj+przykładowe+zadanie+dla+uczniów,+które+można+

będzie+zawiesić+na+platformie+multimedialnej.

3. Zamieść+na+platformie+multimedialnej+wyniki+ pracy+uczniów.
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Pokazowe lekcje 
z wykorzystaniem 

podstawowych narzędzi 
e-podręcznika 

Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Przykładowe#typy#lekcji#możliwe#do#realizacji#
z#wykorzystaniem#e6podręcznika:

• Lekcja+z+wyłącznym+wykorzystaniem+prezentacji+multimedialnej+

(uczeń+słucha,+uczeń+robi+notatkę,+uczeń+dyskutuje),+

np.:+Scenariusz+1+z+poradnika.

• Lekcja+z+wykorzystaniem+materiału+multimedialnego+

do+demonstracji+(uczeń+patrzy,+uczeń+słucha,+uczeń+wykonuje),+

np.:+Scenariusz+6+z+poradnika.

• Lekcja+polegająca+na+samodzielnej+pracy+ucznia+

(uczeń+czyta,+uczeń+wykonuje,+ uczeń+sprawdza),+

np.:+Scenariusz+2+z+poradnika.
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Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Wzorcowe#elementy#lekcji#z#wykorzystaniem#e6podręcznika:

1.Powitanie.

2.+Sprawdzenie+obecności.

3.+Zapoznanie+ z+treścią+realizowanych+podczas+pokazowej+lekcji++
zadań+oraz+dyskusja+nad+sposobami+ ich+rozwiązywania.

4.+Przedstawienie+ ogólnego+sposobu+nawigacji+na+platformie+
multimedialnej.

5.Wyjaśnienie+najważniejszych+pojęć+związanych+z+pracą+
na+platformie+multimedialnej.

6.+Wskazanie+na+możliwości+platformy+multimedialnej+w+powiązaniu+
z+e4podręcznikiem.

7.+Omówienie+zasad+odczytu+e4podręcznika+ za+pomocą+platformy+
multimedialnej.

Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Wzorcowe#elementy#lekcji#z#wykorzystaniem#e6podręcznika:

8.+Wskazanie+na+dodatkowe+treści+udostępniane+uczniom+

za+pomocą+e4podręcznika:

4 audio,+

4 video,+

4 linki+do+stron+internetowych,

4 inne+materiały.

9.+Wykonywanie+ zadań+przez+uczniów+na+platformie+

multimedialnej:

4 rozwiązywanie+ testów,

4 zadania+problemowe.
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Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Wzorcowe#elementy#lekcji#z#wykorzystaniem#e6podręcznika:

10.+Wykonywanie+ przez+uczniów+pracy+w+grupach+przy+użyciu+

platformy+multimedialnej:

4 wybór+koordynatorów+grup,

4 pracy+przy+wykorzystaniu+ forum+dyskusyjnego,

4 omówienie+ najważniejszych+problemów+współpracy+wirtualnej+

pomiędzy+uczniami+szkół+zawodowych.

11.+Dyskusja+nad+treścią+zadań+i+sposobem+ich+wykonania.

Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Wzorcowe#elementy#lekcji#z#wykorzystaniem#e6podręcznika:
12.+Omówienie+ sposobu+pracy+nauczyciela+na+platformie+
multimedialnej.

4 przekazywanie+ uczniom+informacji+na+temat+wyników+ testów,

4 przekazywanie+ uczniom+informacji+na+temat+wyników+ zadań+
problemowych,

4 przekazywanie+ uczniom+informacji+organizacyjnych+(np.+
terminy+zaliczeń,+oceny),

4 przekazywanie+ uczniom+informacji+dotyczących+aktualnych+
wydarzeń+ związanych+z+prowadzonym+przedmiotem+ (zmiany+
dotyczące+technologii+itp.).

13.+Prezentacja+wyników+pracy+zespołowej+i+omówienie+ sposobów+
ich+prezentacji.
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Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Wzorcowe#elementy#lekcji#z#wykorzystaniem#e6podręcznika:
14.+Prowadzący+lekcję+pokazową+wskazuje+poszczególnym+uczniom+

błędy+popełnione+w+trakcie+realizacji+zadania+przy+
wykorzystaniu+platformy+multimedialnej.+

15.+Symulacja+współpracy+na+zasadzie+distance learning.

16.+Omówienie+ najważniejszych+celów+lekcji+pokazowej.

17.+Nauczyciel+dziękuje+uczniom+za+współpracę+i+zachęca+do+dalszej+
samodzielnej+ nauki.

Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Lekcja#z#wyłącznym#wykorzystaniem#prezentacji#
multimedialnej#
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Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Lekcja#z#wykorzystaniem#materiału#multimedialnego#do#
demonstracji

Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Lekcja#polegająca#na#samodzielnej#pracy#ucznia#
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Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
e-podręcznika

Ćwiczenia

Uczestnicy+wykonują+przykładowy,+dowolny+test+z+poziomu+ucznia.

Uczestnicy+sprawdzają+wykonany+wcześniej+przykładowy+testu+

z+poziomu+nauczyciela.

Odczyt e-podręcznika przez 
ucznia z wykorzystaniem 

różnych narzędzi. 
Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika
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Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

E6podręcznik to+treść+w+postaci+cyfrowej+w+określonym+formacie+

wraz+z+dodatkowymi+materiałami+multimedialnymi+ typu+film,+

obraz,+grafika,+nagranie+itp.+Dodatkowo+każdy+e4podręcznik+posiada+

funkcję+wyszukiwania+ fragmentów+tekstu+lub+pojedynczych+słów.

E6podręcznik to+coś+więcej+niż+książka+w+formie+elektronicznej,+

to+dodatkowe+materiały,+słuchowe+(audio),+wzrokowe+ (video)+

a+także+schematy,+animacje,+instruktaże.+Dlatego+też+dla+pokolenia+

„digital native”+jest+to+coś+co+może+ich+zainteresować.

Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Do+odczytu+treści+zawartej+w+e4podręczniku++niezbędny+jest+sprzęt+

komputerowy+ zarówno+stacjonarny+jak+i+przenośny+bądź+innego+

rodzaju+urządzenie+obsługujące+określone+formaty+prezentacji+

danych+np.+netbook,+tablet,+Ipad,+Iphone,+smartphone,+czy+czytnik+

e4book (jednakże+nie+odtworzy+on+dodatkowych+zawartości+typu+

film).+

162



Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Podejście#uczniów#do#zasobów#sieciowych#
(selekcja#informacji)

E4booki pozwalają+także+na+szybsze+wyszukiwanie+potrzebnych+

informacji,+co+więcej+są+to+informacje+pewne+i+sprawdzone,+

nie+ma+ryzyka+jak+w+przypadku+korzystania+z+Wikipedii+

czy+innych+źródeł+internetowych,+że+uczeń+bezrefleksyjnie+

skopiuje+nieprawdziwe+informacje.

Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Multimedia#w#nauce
6 korzystanie#z#nich#w#procesie#uczenia#się

Korzystanie+z+komputera+czy+czytnika+e4booków,+wiąże+się+także+

z+ryzykiem+awarii+tego+typu+sprzętu,+zawieszenia+ się+aplikacji,+czy+

nawet+braku+energii+elektrycznej…

To,+czego+najbardziej+obawiają+się+dyrektorzy+i+nauczyciele+szkół+

zawodowych+przy+wprowadzeniu+elektronicznych+podręczników+

to+zatracenie+przez+uczniów+zdolności+do+samodzielnego+

wyszukiwania+ informacji+i+opracowywania+treści+…
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Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Przeprowadzone#badania#umiejętności#wśród#uczniów#
wykazały,#iż:

Najlepiej#wypadły:+
ocena+obsługi+komputera+(środowisko+Windows+oraz+pakiet+MS+

Office)+i+nawiązywanie+ kontaktu+z ludźmi.+

Najsłabiej#zostały#ocenione:+
znajomość+całego+procesu+produkcyjnego+wytwarzania+usługi+

oraz+obsługa+programów+specjalistycznych+(branżowych),+

programowanie+maszyn+i+urządzeń.

Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Wśród#mocnych#stron#e–podręczników#najczęściej#
podkreślano:

• łatwy+dostęp+do+ich+treści,+

• brak+konieczności+noszenia+ze+sobą+ciężkich+książek,+

• ciekawszą+formę+nauki,+

• szybszy+dostęp+do+informacji+(częstsze+aktualizacje),+

• mniejsze+koszty+związane+z zakupem.+
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Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Typowe błędy uczniów popełniane 
w czasie korzystania e-podręcznika

Ćwiczenia

Proszę+otworzyć+e4podręcznik+i+wyszukać+w+nim+pojęcie+…

(gość,+gastronomia,+gościnność,+laufer,+ itp.),++jego+definicję.+

Proszę+uruchomić+film+na+temat+…+

(stanowisko+pracy+recepcjonisty,+układanie+serwetki,+ itp.)+

i+odnaleźć+informacje++z+nim+powiązane.

Zaawansowane 
funkcje 

e-podręcznika
prezentacja i warsztat
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Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Podstawowe+funkcje+e4podręcznika+definiowane+są+jako+wszystkie+

funkcje,+które+umożliwiają+jednostronną+komunikację+pomiędzy+

nauczycielem+a+uczniami.+

Innymi+słowy+nauczyciel+przekazuje+uczniom+materiały,+ale+

uczniowie+nie+przekazują+nauczycielowi+zwrotnej+informacji.+

Nauczyciel Uczeń

Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Do#najważniejszych#zaawansowanych#funkcji#e6podręcznika#
zalicza#się:

Indywidualną pracę uczniów nad zadaniami zleconymi przez 
nauczyciela (na platformie multimedialnej).

Pracę uczniów w grupach nad zadaniami zleconymi przez 
wykładowcę.

Możliwość przesyłania zadań wykonanych przez uczniów 
bezpośrednio do nauczyciela.

Możliwość wykonywania zbudowanych przez nauczyciela 
testów przez uczniów.

Ocenę przez nauczyciela wykonywanych zadań domowych 
oraz przesłanie informacji zwrotnej komunikacja via e-mail.
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Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Do#najważniejszych#zaawansowanych#funkcji#e6podręcznika#
zalicza#się:

Możliwość komunikacji pomiędzy uczniem (ewentualnie 
grupą uczniów) a nauczycielem za pośrednictwem 
komunikatora tekstowego np.: GG.

Możliwość komunikacji pomiędzy uczniem (ewentualnie 
grupą uczniów) a nauczycielem za pośrednictwem 
komunikatora głosowego np.: Skype.

Ocenę przez uczniów użyteczności poszczególnych 
funkcji platformy multimedialnej.

Stopniową aktualizację wprowadzanych informacji.

Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Platforma-multimedialna-umożliwia+nauczycielowi+ciągły+

monitoring+oraz+ewaluację+postępów+prac+uczniów.+Istnieją+

zasadniczo+dwa+sposoby+ewaluacji+wyników+pracy+uczniów.+

Pierwszy+jest+automatyczny+i+dotyczy+prawie+wyłącznie+zadań+

testowych,+drugi+natomiast+wymaga+dodatkowej+pracy+nauczyciela.+

W+ramach+szkolenia+należy+przeprowadzić+oba+rodzaje+

przykładowej+ewaluacji+osiągnięć+uczniów.
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Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Możliwość-komunikacji- z+uczniem+jest+szczególnie+istotna+

w+przypadku+gdy+uczeń+z+różnych+powodów+nie+jest+w+stanie+

uczestniczyć+w+zajęciach+(wyjazd,+choroba+itp.)+a+jest+dostępny+

za+pośrednictwem+sieci+Internet.+

Dzięki+platformie+multimedialnej+uczeń+może+aktywnie+

uczestniczyć+w+zajęciach+nawet,+kiedy+nie+jest+obecny+w+szkole.

Zaawansowane funkcje e-podręcznika 
- prezentacja i warsztat

Ćwiczenia

Proszę+przygotować+pracę+dla+ucznia+do+samodzielnego+wykonania+

korzystając+z+dowolnej+zaawansowanej+funkcji+e4podręcznika+

na+platformie+multimedialnej.

Proszę+przygotować+propozycję+testu+dla+uczniów+oraz+przesłać+go+

do+administratora+platformy.
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Aspekty techniczne 
wdrożenia 

zaawansowanych 
funkcji e-podręcznika 

Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji 
e-podręcznika

Wywiady+ z+nauczycielami+szkół+zawodowych+wykazują+w+każdej+

z+placówek+co+najmniej+dwie+pracownie+komputerowe+oraz+

Centrum+Multimedialne,+ a+także+większość+sal wyposażonych+jest+

w+zestaw+projekcyjny+tj.+komputer,+projektor+multimedialny+ i+ekran.+

Komputery+najczęściej+mają+stały+dostęp+do+Internetu+oraz+

zainstalowane+niezbędne+programy+do+odtwarzania+treści+zarówno+

tekstowych+jak+i+graficznych+oraz+audio+i+video.+
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Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji 
e-podręcznika

Z#badań#przeprowadzonych#w#I#etapie#projektu#
„Innowacyjne#podręczniki#do#kształcenia#zawodowego”

…szkoła+jest+dobrze+wyposażona+w+sprzęt+multimedialny…

…znacznie+podnosi+atrakcyjność+procesów+dydaktycznych…

…wyposażenie+szkół+zawodowych+pomaga+w+przygotowaniu+

do+egzaminów+zawodowych+…

…nie+mają+problemów+z+obsługą+urządzeń+multimedialnych…

…korzystają+więc+z+urządzeń+multimedialnych+bardzo+chętnie…

…zawsze+znajdzie+się+kilka+czarnych+owiec…

Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji 
e-podręcznika

Oprogramowanie#jest#wymagalne#do#prawidłowego#
odczytania#treści#e6podręcznika#i#materiałów#dodatkowych

Formaty+plików+ tekstowych+i+materiałów+dodatkowych+

w+e4podręczniku+są+tak+dobrane+aby+komputer+nawet+

z+najstarszym+oprogramowaniem+poradził+sobie++z+ich+prawidłowym+

odtworzeniem+ i+możliwością+bezbłędnego+odczytu.+

Jedynym+wymogiem+do+odtworzenia+treści+multimedialnych+będzie+

stały+dostęp+do+Internetu.+
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Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji 
e-podręcznika

Film Mój@ edukacja

Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji 
e-podręcznika

Ćwiczenia

Wybierz+przykładowy+temat+lekcji++i+dobierz+do+niego+treści+oraz+

materiały+pomocnicze+ z+zasobów+e4podręcznika+które+wskażesz+

uczniowi+z+poleceniem+zapoznania+się.+Ułóż+wybrane+materiały+

w+prawidłowej+kolejności+ jaką+zalecisz+uczeń.

Uczestnicy+w+grupach+dokonują+oceny+przydatności+metod+

sprawdzenia+postępów+prac+uczniów+z+wykorzystaniem+e4

podręcznika+(testy,+quizy)...+

Wyniki+ prac+grup+prezentowane+są+na+forum.
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Budowanie własnego e-
podręcznika 

(jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania

Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na 

platformie

Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Budowa#e6podręcznika#dla#szkół#zawodowych#
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Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Budowa#e6podręcznika#dla#szkół#zawodowych#

Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Budowa#e6podręcznika#dla#szkół#zawodowych#
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Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Typowe#aspekty#związane#z#wdrożeniem#e6podręcznika

E4podręcznik+zawiera+treści+edukacyjne+podzielone+na+jednostki+

edukacyjne,+które+dotyczą+wybranego+zagadnienia+z+podstawy+

programowej.+Każda+jednostka+edukacyjna+ma+powtarzalny+układ,+

który+zapewnia+czytelnikowi+przewidywalność+ oraz+czytelną+

strukturę+treści.+

Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Struktura#e6podręcznika

wiedza

dyskusjapraktyka

quiz uzupełnij
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Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Budowanie#własnej#jednostki#edukacyjnej

Nauczyciel+w+zakresie+własnych+potrzeb+dydaktycznych+może+

bez+większych+problemów+podjąć+się+opracowania+potrzebnej+mu+

jednostki+edukacyjnej+w+całości+lub+też+potrzebnych+jej+elementów+

składowych.+

Opracowany+materiał+może+publikować+na+platformie+

e4podręcznika+co+owocuje+rozwojem+tak+opracowanego+materiału+

poprzez+jego+wykorzystanie+w+innych+jednostkach+edukacyjnych

Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Pytania#jakie#należy#postawić#sobie#przed#przystąpieniem#
do#opracowania#pakietu#edukacyjnego.

4 Co+chcę+żeby+uczeń+zapamiętał?

4 Co+powinien+wiedzieć?

4 Co+powinien+umieć+zrobić/wykonać?

4 Jak+opracować+materiał+drukowany+dla+ucznia?

4 Jak+zbudować+prezentacje+przekazującą+materiał+dla+ucznia?

4 Co+powinno+znaleźć+się+w+ebooku dla+nauczyciela?

4 Jaką+rolę+pełnią+zadania+do+samodzielnego+wykonania+

(zastosowanie+wiedzy+zdobytej+na+lekcji+w+życiu+codziennym)?

4 Czemu+służą+ tematy+do+dyskusji?+

4 Jak+zaangażować+ucznia+w+tworzenie+materiałów+multimedialnych?

4 Gdzie+szukać+pomocy+i+wsparcia?
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Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) 
– procedura postępowania. Aspekty techniczne przesyłania 
i umieszczania materiałów na platformie

Ćwiczenie
Podział+grupy+na+cztery+podgrupy.+Każda+z+podgrup+opracowuje+

jedno+zadanie:

1. Stwórz+plan+i+harmonogram+opracowania+modułu+własnego+

e4podręcznika.+

2. Wskaż+etapy+budowy+e4podręcznika,+ które+mogą+rodzić+najwięcej+

problemów.+Zaproponuj+ sposoby+zapobiegania+i+rozwiązywania+

tych+problemów.

3. Wskaż+sposoby+testowania+e4podręcznika.

4. Sporządź+plan+promocji+projektowanego+e4podręcznika+w+Twojej+

placówce.

Prezentacja+wniosków+ z+opracowania.+

Projektowanie materiałów 
multimedialnych 

możliwych do zastosowania 
w procesie tworzenia 

własnego e-podręcznika
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Platforma#www.ebook624.edu.pl#
– rejestracja#i#wykorzystanie

• Platforma+www.ebook424.edu.pl+ powstała+jako+element+produktu+

finalnego+w+ramach+projektu+innowacyjnego,+testującego

• Platforma+po+zalogowaniu+daje+uczniom+i+nauczycielom+

możliwość+korzystania+z+jej+zasobów,+m.in.+w+postaci+materiałów+

multimedialnych.+

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Ćwiczenie

• proszę+dokonać+poprawnej+rejestracji+na+platformie+www.ebook4

24.edu.pl,+

• Proszę+wyszukać+odpowiednie+oferty+praktyk+lub+pracy+oraz+
zapoznać+się+z+wybranym,+przykładowym+ +materiałem+

multimedialnym.+
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Źródła#materiałów#multimedialnych#– poszukiwanie#
i#zasady#wykorzystywania,#ze#szczególnym#uwzględnieniem#

przestrzegania#praw#autorskich

W+nauczaniu+można+wykorzystywać+ zarówno+tworzone+osobiście+

materiały+multimedialne,+ jak+i+te,+które+już+istnieją+i+są+ogólnie+

dostępne.+Warto+zwrócić+uwagę+na+konieczność+poszukiwania+–

szczególnie+w+zasobach+Internetu tego+typu+materiałów.

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Ćwiczenie

• Proszę+wyszukać+w+zasobach+internetowych+przynajmniej+5+stron+

www+lub+portali+zawierających+materiały+multimedialne,+ które+

mogą+być+wykorzystane+w+scenariuszu+lekcji.+

• Proszę+oceniać+przydatność+w+nauczaniu+dostępnych+w+Internecie+
materiałów.+
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Prawo#autorskie

Ustawa+o+prawie+autorskim+stanowi,+że+przedmiotem+prawa+

autorskiego+jest+utwór,+który+rozumiany+jest+jako+„każdy+przejaw+

działalności+twórczej+o+indywidualnym+charakterze,+ustalony+

w+jakiejkolwiek+ postaci,+niezależnie+od+wartości,+przeznaczenia+

i+sposobu+wyrażenia”.+

Istnieje+możliwość+wykorzystywania+ już#upowszechnionego
utworu+bez+zezwolenia+twórcy+dla+użytku+osobistego.+

Wyjątek+w+użytku+publicznym+dotyczy+między+innymi+instytucji+

naukowych+czy+oświatowych.

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Ćwiczenie

Proszę+w+zespołach+dwuosobowych+wykorzystując+komputery+

stworzyć+tematyczną+prezentację+multimedialną,+ która+może+

zostać+użyta+w+scenariuszu+zajęć.+

Prócz+ekranów+dydaktycznych+powinna+ona+zawierać+również+

propozycje+ćwiczeń+do+samodzielnego+wykonania+ przez+

uczestników+ (quizy,+łamigłówki+itp.)+oraz+propozycje+pytań+

sprawdzających+poziom+wiedzy.
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Licencje#Creative#Commons

Jest+to+międzynarodowy+projekt+oferujący+darmowe+rozwiązania+

prawne+i+inne+narzędzia+służące+zarządzaniu+przez+twórców+

prawami+autorskimi+do+swoich+utworów.+Głównym+celem+jest+tutaj+

wspieranie+rozwoju+i+wykorzystania+otwartych+licencji+prawno4

autorskich,+które+są+bardziej+elastyczne+niż+reguły+prawa+

autorskiego.+

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Tworzenie#przykładowych#materiałów#multimedialnych#
na#potrzeby#zajęć#dydaktycznych#

Jednym+z+podstawowych+narzędzi,+które+wykorzystywane+ są+jako+

wsparcie+procesu+dydaktycznego+są+e4prezentacje.+Ich+zadaniem+

jest+stanowienie+uzupełnienia+dla+prezentowanych+werbalnie+ treści+

i+wzmocnienie+ich+przekazu.+Składają+się+z+ciągu+slajdów,+

przygotowanych+zgodnie+z+metodologią+dostosowywania+treści+

multimedialnych+do+potrzeb+uczniów.+

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Scenariusz#+kamera#=#film#instruktażowy
Przed+przystąpieniem+do+tworzenia+ scenariusza+filmu+

instruktażowego+należy+odpowiedzieć+na+pytania:

!Jaki+cel+(rezultat)+ma+zostać+osiągnięty+dzięki+stworzeniu+ filmu?

!Jakie+zakresy+tematyczne+należy+w+nim+ująć,+aby+doprowadzić+do+

osiągnięcia+celu?

!Na+które+treści+należy+położyć+szczególny+nacisk+(zaakcentować)?

!Czym+charakteryzuje+ się+grupa+uczniów,+dla+których+przewidziany+

jest+film+(jakie+są+ich+potrzeby,+ zainteresowania,+wartości,+

ograniczenia)?

!Jak+długi+może+być+film,+by+był+efektywny+w+swoim+przekazie?

!Jakie+zasoby+można+wykorzystać+przy+jego+realizacji?
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Ćwiczenie

Uczestnicy+w+grupach+5+osobowych+tworzą+scenariusz+krótkiego+

filmu+instruktażowego+do+nauczania+zawodu.+

Prezentacja+prac+grup+i+omówienie.

Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika

Zasady#obsługi#sprzętu#multimedialnego#i#prezentowanie#
materiałów#z#jego#wykorzystaniem#

Tablica+interaktywna+bez+barier

Przykłady+wykorzystania+ tablicy+interaktywnej:

4 wsparcie+pracy+w+grupach,

4 prezentacja+programu+komputerowego+ lub+filmu+wideo,+

podczas+której+można+dodać+adnotacje+wyjaśniające+

poszczególne+problemy+czy+fachowe+terminy+i+zachować+

plik+z+tak+wzbogaconą+treścią+do+powtórnego+użycia,

4 wykonywanie+ rysunków+za+pomocą+rąk+i+palców.
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Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do 
zastosowania w procesie tworzenia własnego e-podręcznika
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