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O PROJEKCIE 





INNOWACYJNE PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach powstała w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia

zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie projektu opracowano innowacyjny model e-podręcznika do kształcenia zawodowego

na przykładzie zawodu: technik hotelarstwa. Powstał on w oparciu o doświadczenia brytyjskie w zakresie

tworzenia multimedialnych treści edukacyjnych.

Projekt „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” odpowiada na potrzebę modernizacji oferty

kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy w województwie

zachodniopomorskim. Jest to projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, który łączy rozwój

technologii w komunikacji i procesie edukacji oraz lokalne oczekiwania ze strony pracodawców pod kątem edukacji

zawodowej. Odpowiedzią na te założenia jest model innowacyjnego e-podręcznika do kształcenia zawodowego

oraz towarzyszące mu narzędzia, w tym także ta publikacja.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane były do dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli

przedmiotów zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego w szkołach kształcących w zawodzie technik

hotelarstwa oraz uczniów tych szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Niemniej jednak niniejszą

publikację kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem multimedialnych narzędzi w edukacji

zawodowej.
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GDZIE TKWI PROBLEM?

W Polsce, z małymi wyjątkami, praktycznie nie istnieją e-podręczniki do kształcenia zawodowego. Tę lukę

w systemie edukacji wypełnia opracowany w ramach projektu e-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa

oraz produkty towarzyszące, ułatwiające jego stosowanie przez nauczycieli. Kształcenie zawodowe ze względu na

swój negatywny wizerunek jest najbardziej zacofanym obszarem polskiej edukacji, co ma swoje odzwierciedlenie

w małej liczbie aktualnych podręczników i braku e-podręczników do przedmiotów zawodowych, stanowiących

nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Obecnie wykorzystanie nowoczesnych

technologii w edukacji zawodowej to absolutna konieczność. Szybkość zmian w technologii wymaga również

zastosowania nowatorskiego podejścia w edukacji zawodowej, która powinna przygotować młodzież do sprawnego

funkcjonowania w świecie pracy, gdzie nowoczesne technologie są już codziennością.

E-podręcznik opracowano w oparciu o doświadczenia brytyjskie w tworzeniu interaktywnych treści edukacyjnych dla

szkolnictwa zawodowego. Skorzystanie z brytyjskich dobrych praktyk pozwoliło na stworzenie produktu, który nie

tylko jest atrakcyjny dla uczniów, ale także skutecznie przekazuje wiedzę i umiejętności

potrzebne na rynku pracy. Prototypowy e-podręcznik powstał z myślą o uczniach i nauczycielach zawodu technik

hotelarstwa. Wybór ten nie był przypadkowy. Jest to drugi, co do popularności kierunek, z którego zdawany jest

egzamin zawodowy w województwie zachodniopomorskim. Jest to także kierunek istotny z uwagi na potencjał

rozwoju turystyki w regionie. Niemniej jednak wypracowane w ramach projektu rozwiązania, szczególnie

w zakresie tworzenia e-podręczników do przedmiotów zawodowych, mogą stanowić cenne wskazówki przy

tworzeniu e-podręczników dla innych zawodów.
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INNOWACYJNY MODEL E-PODRĘCZNIKA DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

9

Dwa programy szkoleń dla 
nauczycieli (szkolenia techniczne 

związane z obsługą narzędzi, 
szkolenia miękkie dotyczące barier 

w korzystaniu z multimediów);

Podręcznik metodyczny dla 
nauczycieli wraz z modelowymi 

konspektami zajęć do pracy 
z uczniami;

Modelowy e-podręcznik dla szkół 
zawodowych z uwzględnieniem 

dorobku szkolnictwa brytyjskiego, 
czyli jasnego wprowadzenia do 

każdej partii materiału, z czytelną 
strukturą treści zgrupowaną wokół 

określonego zagadnienia;

Publikacja dotycząca wykorzystania 
multimedialnych narzędzi wsparcia 

kształcenia zawodowego;

Multimedialna platforma 
kształcenia zawodowego 

wykorzystująca rozwiązania 
brytyjskie w tej dziedzinie, 
szczególnie uwzględniające 

wirtualne środowisko nauczania 
dla ucznia.

W ramach projektu opracowano innowacyjny model e-podręcznika do kształcenia zawodowego, na który składa

się pięć elementów:
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W ramach projektu opracowano modelowy e-podręcznik do kształcenia zawodowego z materiałami

do nauki w zawodzie technik hotelarstwa. E-podręcznik opracowany został zgodnie z podstawą

programową kształcenia w tym zawodzie, dla którego obowiązuje kod numerowy kwalifikacji

422402.

E-podręcznik składa się z 60 modułów, które zostały uporządkowane zgodnie z efektami kształcenia

właściwymi dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hotelarstwa i kompetencjami, które

powinni zdobyć uczniowie. E-podręcznik zawiera atrakcyjne i zróżnicowane formy przekazywania treści

takie, jak: e-book, prezentacje multimedialne, gry, quizy sprawdzające wiedzę, filmy, scenki, tematy do

dyskusji, zadania do samodzielnego wypełnienia przez uczniów itp.

E-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa nie jest podręcznikiem w rozumieniu Rozporządzenia

Ministerstwa Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego

podręczników, a jedynie dodatkowym materiałem multimedialnym osadzonym w wirtualnym środowisku

edukacyjnym do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć.

E-podręcznik dostępny jest na platformie internetowej pod adresem:

Więcej informacji na temat e-podręcznika do kształcenia zawodowego z materiałami do nauki

w zawodzie technik hotelarstwa znajdą Państwo w dalszej części publikacji.

MODELOWY E-PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM

DOROBKU SZKOLNICTWA BRYTYJSKIEGO

www.ebook-24.edu.pl



PROGRAMY SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
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Programy szkoleń dla nauczycieli stanowią ważne ogniwo,

które warunkuje prawidłowe korzystanie z e-podręcznika

do kształcenia zawodowego. Szkolenia mają na celu zapoznanie

nauczycieli ze sposobem działania oraz podstawowymi funkcjami

e-podręcznika, a także pozwalają na pokonanie wewnętrznych

barier związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

w procesie nauczania zawodu. Jest to ważny element, ponieważ

od stopnia zrozumienia i akceptacji narzędzia przez środowisko

nauczycielskie oraz chęci uczestniczenia w tworzeniu nowych

treści do e-podręcznika w przyszłości, zależy jego funkcjonowanie

po zakończeniu projektu. Kompleksowe wsparcie nauczycieli

w tym procesie zapewniają dwa rodzaje szkoleń. Pierwszy z nich

to szkolenia techniczne na temat samego narzędzia, a drugi – to

szkolenia z zakresu wiedzy o technologii i możliwości jej

wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela.
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Równie ważnym elementem modelu e-podręcznika do kształcenia zawodowego, opracowanego w ramach

projektu, jest podręcznik metodyczny przeznaczony dla nauczycieli hotelarstwa, którzy chętni są do

skorzystania z nowoczesnych metod kształcenia dostępnych na platformie ebook-24.edu.pl. Podręcznik

metodyczny stanowi narzędzie wspierające korzystanie z e-podręcznika. Szczegółowo przedstawia on

powiązanie poszczególnych tematów e-podręcznika z efektami kształcenia, a także omawia sposób

korzystania z różnych metod pracy z uczniami oferowanych w e-podręczniku: m.in. ze scenek, tematów

do dyskusji, prezentacji, treści e-podręcznika, zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia, form

sprawdzania wiedzy, filmów i gier. Dodatkową pomocą dla nauczycieli są modelowe konspekty zajęć,

które pomagają przeprowadzić pierwsze lekcje z e-podręcznikiem, a także stanowią inspirację do

tworzenia własnych konspektów w przyszłości.

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI WRAZ Z MODELOWYMI 

KONSPEKTAMI ZAJĘĆ DO PRACY Z UCZNIAMI



MULTIMEDIALNA PLATFORMA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WYKORZYSTUJĄCA

ROZWIĄZANIA BRYTYJSKIE W TEJ DZIEDZINIE
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Kolejnym z elementów innowacyjnego modelu e-podręcznika do kształcenia zawodowego jest

platforma internetowa ebook-24.edu.pl. Stanowi ona uniwersalne narzędzie wspierające pracę

nauczyciela w wielu aspektach, począwszy od dodawania materiałów dla uczniów, poprzez

przygotowanie zajęć, pracę z e-podręcznikiem w czasie lekcji, aż po sprawdzanie stanu wiedzy

i postępów w przyswajaniu materiału. Osobnym elementem platformy jest tablica ogłoszeń

z ofertami pracy. Na platformie znajdą Państwo wszystkie elementy innowacyjnego modelu

e-podręcznika opracowanego w ramach projektu. Szczegółowy opis wszystkich funkcji platformy

znajduje się w dalszej części publikacji.

www.ebook-24.edu.pl



PUBLIKACJA NA TEMAT WYKORZYSTANIA MULTIMEDIALNYCH NARZĘDZI

W EDUKACJI

Ostatnim elementem innowacyjnego modelu e-podręcznika do kształcenia zawodowego, opracowanego w ramach

projektu, jest niniejsza publikacja. Znajdą w niej Państwo informacje na temat tego, dlaczego koniecznością staje

się wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, w jaki sposób przemianie ulega rola nauczyciela oraz jak,

dzięki multimedialnym narzędziom, dostosować sposób prowadzenia zajęć do sposobu percepcji współczesnej

młodzieży, którą coraz częściej określa się pokoleniem Facebooka, cyfrowymi tubylcami lub pokoleniem Y.
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Przede wszystkim jednak publikacja w sposób kompleksowy pozwoli Państwu poznać e-podręcznik do nauki zawodu

technik hotelarstwa oraz towarzyszące mu produkty wspomagające jego stosowanie. Dodatkiem do publikacji jest

płyta z materiałem multimedialnym. Zawiera ona filmy pokazujące główne funkcje

e-podręcznika i platformy ebook-24.edu.pl, a także instruktaż korzystania z e-podręcznika. Osobnym materiałem

multimedialnym jest prezentacja omawiająca dodatkowe narzędzia multimedialne, które mogą Państwo wykorzystać

w tworzeniu materiałów edukacyjnych dla swoich uczniów.

W tym miejscu warto podkreślić, że w trakcie trwania projektu korzystanie z e-podręcznika jest dla wszystkich

zainteresowanych nauczycieli bezpłatne – wystarczy utworzyć konto na platformie www.ebook-24.edu.pl,

by otrzymać dostęp do bogatych i atrakcyjnych treści edukacyjnych.



REALIZATORZY PROJEKTU 

Projekt „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” realizowany jest przez Partnerstwo

w składzie:

Lider projektu: EUROPIL Elżbieta Pilch – Szczecin,

Partnerzy krajowi: AG Doradztwo Adam Górski – Poznań, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

Krzysztof Bondyra – Poznań,

Partner ponadnarodowy: dr Olga Mausch-Dębowska, Glasgow, Wielka Brytania.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2015.

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie.
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Radosław Pawlak





SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ERZE INFORMACJI – WYBÓR CZY

KONIECZNOŚĆ?

Coraz szybszy postęp technologiczny wymusza ciągłe dostosowywanie się do zmiennego otoczenia. Producenci

sprzętów elektronicznych prześcigają się we wprowadzaniu nowych technologii na rynek, dążąc do zdobycia fotela

lidera. Wszystko to prowadzi do coraz szybszego przekazywania informacji, jednak wraz ze wzrostem szybkości

przekazywania informacji wzrasta również jej ilość. Przyczyną takiego zjawiska są coraz tańsze i bardziej dostępne

technologie. Aktualnie wysłanie maila nic nas nie kosztuje, dlatego codziennie jesteśmy atakowani wieloma

niechcianymi wiadomościami potocznie zwanymi SPAM-em. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić

do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest przeciążenie informacją, co oznacza problem z wyszukaniem

pożądanych przez nas treści w ogromie niechcianych informacji. Terminu tego po raz pierwszy użył Alvin Toffler

w książce „Szok przyszłości” w 1970 roku, który już wtedy przewidywał wystąpienie takiego zjawiska. Podobny

problem sygnalizuje także prawo Moore’a, które odnosi się co prawda do wzrostu mocy obliczeniowej komputerów,

ale jest również użyteczne w przypadku informacji. Prawo to wskazuje, że globalna ilość informacji podwaja

się co 24 miesiące (Moore 1965).

PRZESYT INFORMACJI?

Mózg podczas swojej pracy wykorzystuje wszystkie dostępne informacje, również te z przeszłości. W takich

warunkach podjęcie prawidłowej decyzji jest bardzo trudne i ze względu na nadmiar informacji wymaga dłuższego

czasu, a w ekstremalnych przypadkach nie udaje się podjąć decyzji. Przykład informacji dostarczanych za pomocą

Internetu jest jednym z wielu. Codziennie spotykamy się z ogromną ilością reklam, które stały się już czymś
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naturalnym jak element krajobrazu. Również w telewizji jesteśmy bombardowani ogromną ilością spotów. Nawet nie

przywiązując do nich uwagi, zapamiętujemy część z nich. Niestety wzrost ilości informacji wiąże się z ich

coraz niższą jakością, bo jaki problem może stanowić wysłanie niechcianego maila z reklamą do 10 czy 100

osób? Informacje te są dostarczane za pomocą wielu bodźców, z których kluczowe z punktu widzenia przyswajania

informacji są wzrok i słuch. Nadmiar informacji jest męczący, ponieważ człowiek nie jest

w stanie przyswoić oraz przetworzyć takiej ilości treści. Problemem staje się również wiarygodność informacji,

ponieważ większości nie jesteśmy w stanie zweryfikować, a co więcej bardzo łatwo nią manipulować.

Z Internetu na co dzień korzysta około 3 mld ludzi na całym świecie, a w Polsce około 25,7 mln. Średnio

mieszkaniec Polski spędza w sieci około 5 godzin dziennie (Gwóźdź 2015). Z badań przeprowadzonych przez

Domo.com wynika, że w ciągu każdej minuty na całym świecie wysyłanych jest 204 milionów maili,

udostępnianych 2,4 miliona postów na Facebook’u czy dodawane są 72 godziny materiału video

w serwisie YouTube. To świadczy o wielkości globalnej sieci, bez której dzisiejsze społeczeństwo nie wyobraża

sobie funkcjonowania (domo.com). Gdyby zebrać wszystkie informacje zgromadzone w Internecie na urządzeniach

Apple iPad z pamięcią 32 GB, to stworzyłyby one budowlę dwukrotnie większą niż Wielki Mur Chiński (Szymańska

2011).

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Wspomniano już o liczbie osób korzystających z Internetu, jednak należy wziąć pod uwagę kolejny czynnik, jakim

jest wyposażenie gospodarstw domowych oraz szkół w komputery. W 2014 roku wskaźnik posiadania komputerów

przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniósł 77%, jednocześnie należy zaznaczyć rozbieżności w skali kraju.
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Przykładem dwóch skrajnych województw są województwo pomorskie (85,4%) i województwo lubuskie (70,1%).

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku, kiedy w gospodarstwie domowym są dzieci. W takim przypadku

wskaźnik ten jest o około 4% wyższy niż w przypadku gospodarstw bezdzietnych. Podobna sytuacja ma miejsce

w przypadku dostępu do Internetu. W skali kraju podłączenie do sieci posiada 74,8% gospodarstw

domowych. Rozbieżności występują również na obszarach miejskich i wiejskich, gdzie różnica

ta sięga nawet 9% na korzyść obszarów miejskich, w których dostęp jest bardziej powszechny. Kolejnym

czynnikiem wskazującym na informatyzację społeczeństwa jest dostęp do szerokopasmowego Internetu,

który wyniósł 71,1% w skali wszystkich gospodarstw domowych. Jednocześnie warto podkreślić, że tylko

na przestrzeni 3 lat odsetek ten wzrósł o 10%, co jest efektem realizacji wielu projektów. Projekty takie jak

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa czy Szerokopasmowe Pomorskie mają za zadanie zapewnić do 2020 roku

powszechny dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s wszystkim gospodarstwom domowym. Są to

plany bardzo ambitne i wymagające ogromnych nakładów finansowych połączonych ze współpracą biznesu oraz

jednostek samorządu terytorialnego. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw, ponieważ od kilku

lat wskaźnik dostępu do Internetu wynosi około 94% (zob. MAiC 2014).

DZIECI SIECI

W raporcie pt. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014” opracowanym przez Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji zwrócono dużą uwagę na grupę wiekową 12-15 lat, w której wskaźnik korzystania

z Internetu wyniósł 97,1%. Druga grupa wiekowa tj. 16-74 lata charakteryzuje się o wiele niższym
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wskaźnikiem - wynoszącym 66,6%. Grupa młodsza jest niezwykle ważna, ponieważ są to uczniowie ostatniej

klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum, czyli tak naprawdę beneficjenci multimedialnych form

przekazywania wiedzy. Ponadto obie grupy to odmienni użytkownicy Internetu, ponieważ korzystają z niego

w innym celu. Młodzież to najczęściej użytkownicy komunikatorów, portali społecznościowych czy gracze.

Natomiast osoby w drugim przedziale wiekowym zdecydowanie chętniej korzystają z serwisów związanych

z podróżami i zakwaterowaniem, wyszukują informacje o towarach lub usługach oraz korzystają z bankowości

elektronicznej. W skali całego polskiego społeczeństwa, zaledwie 60% osób korzysta z Internetu co najmniej raz

w tygodniu, a średnia w całej Unii Europejskiej wynosi 72%. W przypadku osób w wieku 55-74 lata wskaźnik ten

wyniósł tylko 26%. Na szczęście również w tej grupie sytuacja ulega poprawie, ponieważ seniorzy coraz

przychylniej zapatrują się na Internet. W głównej mierze jest to zasługa dzieci bądź wnuków oraz uniwersytetów

trzeciego wieku, które często organizują podstawowe kursy obsługi komputera. W Polsce zaledwie 1,6%

społeczeństwa posiada dostęp do ultra szybkiego Internetu, czyli takiego o przepustowości powyżej 100 Mb/s.

SZKOLNE SIECI

Osobną kwestią jest korzystanie z dostępu do sieci w polskich szkołach. Chociaż dzięki funduszom unijnym dostęp

do szerokopasmowego Internetu ciągle się poprawia, to w przypadku podstawówek zaledwie kilka procent szkół

posiada dobry sprzęt komputerowy, szerokopasmowy Internet oraz stronę internetową. Dla porównania najwyższa

w rankingu Norwegia osiągnęła wskaźnik 100%. W przypadku informatyzacji oraz dostępu do Internetu kraje

półwyspu skandynawskiego są zdecydowanymi liderami. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku szkół średnich,

gdzie wskaźnik ten nieznacznie przekracza 20%. Większość szkół została sklasyfikowana w drugiej grupie -
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- w większości przypadków posiadają dostęp do Internetu, sprzęt na akceptowalnym poziomie oraz w niektórych

przypadkach strony internetowe (MAiC 2014).

NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI

Coraz trudniej skupić się młodzieży na słuchaniu drugiej osoby przez dłuższy czas. Taki stan rzeczy spowodowany

jest rosnącą popularnością komunikatorów (np. Messenger, Viber, WhatsApp), a przede wszystkim używanych

w nich skrótach. Język naturalny może wydawać się zbyt czasochłonny, dlatego podejmuje się próby

przyśpieszenia procesu komunikacji. Przez takie działania coraz mniej czasu poświęca się na kontakt osobisty

zastępując go kontaktem za pomocą Internetu. Komunikacja poprzez Internet różni się od komunikacji tradycyjnej

w wielu aspektach. Przede wszystkim nie widzimy rozmówcy podczas rozmowy przez któryś z komunikatorów,

a co za tym idzie nie odbieramy informacji w postaci gestów czy mimiki twarzy. Podczas takiego przekazu emocje

są wyrażane poprzez emotikony, które symbolizują poszczególne zachowania.

Internet pozwala porozumieć się praktycznie z każdym człowiekiem niezależnie od lokalizacji geograficznej czy

czasu. W związku z tym, że nie widzimy emocji drugiej osoby, możemy mieć problem z odczytaniem komunikatu
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Emotikona - prosty ideogram zbudowany ze znaków interpunkcyjnych, stosowany w poczcie i innych formach 

komunikacji elektronicznej; też: każdy ideogram tego typu będący zapisem uczuć wyrażanych w mowie intonacją 

lub mimiką (sjp.pwn.pl). Przykłady:  :) uśmiech, :( zmartwienie, :D szeroki uśmiech.





i błędnie go zinterpretować. Inną cechą internetowej komunikacji jest fakt, że zostaje ona zapisana w archiwum,

dlatego łatwo jest coś odszukać bądź zweryfikować jakieś informacje. Wcześniej zaś trzeba było polegać na pamięci

uczestników rozmowy.

POKOLENIE FACEBOOKA - BEZ PRZERWY W SIECI

Internet jest najmłodszym kanałem przekazywania informacji, a już zdobył miliardy użytkowników. W nowoczesnych

telefonach dotykowych tzw. smartfonach Internet jest dostępny cały czas, co jeszcze bardziej uzależnia.

Według danych TNS OBOP (2013), zaledwie 44% populacji posiada takie urządzenie, jednak przewiduje się bardzo

dużą dynamikę wzrostu. Tradycyjne telefony z klawiaturą są już coraz trudniej dostępne. Wszyscy operatorzy

telefonii komórkowej kuszą smartfonami już od 1zł. Można doszukiwać się wielu przykładów negatywnego wpływu

dostępności Internetu. Choćby podczas spotkania w gronie znajomych wielokrotnie urywa się rozmowa i każdy sięga

po telefon. Ponadto komunikacja poprzez komunikatory jest w wielu przypadkach anonimowa, dlatego może okazać

że rozmawiamy z osobą, która podaje się za kogoś innego. Osoby urodzone po 1995 roku często określa się

jako pokolenie Facebooka. Nie musiały one dostosowywać się do nowych technologii, obecnych w ich życiu

od zawsze. Praktycznie od dziecka towarzyszył im komputer, nieco później - po 2000 roku - pojawił się dostęp

do Internetu. Można zaryzykować stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach Internet stał się podwórkiem dla

dzieci. Wzrost popularności portali społecznościowych niesie za sobą wiele zagrożeń i zmienia system wartości.

Osoba taka coraz bardziej koncentruje się na sobie, co może przerodzić się w obsesję na punkcie tego, co inni o nas

myślą. Poprzez umieszczanie wpisów czy zdjęć staramy się zwrócić na siebie uwagę. W wielu przypadkach są to

bardzo proste, mało istotne i płytkie informacje na portalach społecznościowych.
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Kolejnym zagrożeniem jest coraz większe upublicznianie życia prywatnego, ponieważ „meldujemy się”

w miejscach, w których przebywaliśmy. Takie informacje widzą znajomi, jednak często jest to szersze grono

obcych nam osób (Harris 2011). Ponadto nierzadko wyznacznikiem sympatii rówieśników jest liczba

znajomych na Facebooku, która w niektórych przypadkach przekracza tysiąc osób. Oczywiście w praktyce

niemożliwe jest utrzymywanie trwałych relacji z tak dużą grupą osób. Antropolog Robin Dunbar z Uniwersytetu

w Oksfordzie w swoim artykule dla „Corriere della Sera” (Bruno 2010) wskazał, że człowiek jest w stanie

utrzymać stałą relację tylko z około 150 osobami jest to tzw. liczba Dunbara. Potwierdzają to statystki

Facebooka, gdyż średnia liczba znajomych to 130. W przypadku większej liczby osób nie jesteśmy w stanie śledzić

ich poczynań i zatracamy prawdziwy kontakt. Uczniowie z pokolenia Facebooka coraz częściej korzystają

z telefonów podczas lekcji, co znacznie uniemożliwia im skupienie się na temacie zajęć. W większości szkół istnieją

zakazy korzystania z telefonów komórkowych, jednak są trudne do wyegzekwowania.

INTERNET ZMIENIA ŚWIAT NA NASZYCH OCZACH

Rozwój technologiczny i wzrost liczby informacji zmieniają nasze życie, co dostrzegalne jest na każdym kroku.

Wystarczy cofnąć się choćby 15 lat i przypomnieć sobie oczekiwanie na autobus, gdzie dorośli ludzie byli zajęci

czytaniem gazet bądź oglądaniem otoczenia czy rozmyślaniem, natomiast dzieci bawiły się lub biegały wokół

przystanku. Aktualnie większość z tych osób, głównie młodzież, jest zapatrzona w smartfona korzystając

z Facebooka, Instagrama, Twittera bądź innej aplikacji służącej do wymiany informacji oraz komunikacji.
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Facebook to najpopularniejszy portal społecznościowy na świecie skupiający 1,39 mld użytkowników, z czego

aktywnie korzysta z niego 890 mln. Co warte podkreślenia, aż 562 miliony z nich loguje się poprzez urządzenia

mobilne (Tur 2015). Internet jest wszechobecny w dzisiejszym życiu. Zmiany technologiczne dotyczą także

szkół, w których Internet pełni ważną funkcję jako źródło informacji. Coraz częściej wykorzystuje się Internet do

prowadzenia lekcji, a uczniowie nie wyobrażają sobie życia bez niego. Większość materiałów dostępnych w sieci

wymaga ciągłego dostępu do Internetu. Powoli w szkołach zaczyna się korzystać z książek elektronicznych

(e-book), które w wielu przypadkach wymagają dostępu do sieci. Sytuacja taka niesie ze sobą jednak pewne

zagrożenia. Obawy takie są być może przedwczesne, ale w przyszłości może zaniknąć umiejętność ręcznego

pisania. Elektroniczne książki przedstawiają wiedzę uczniom przy wykorzystaniu większej ilości technik przekazu niż

tradycyjna książka. W takim podręczniku znajdziemy filmiki, obrazki czy pliki audio. W tym przypadku

przeobrażeniu ulega rola nauczyciela jako autorytetu, będącego jedynym źródłem wiedzy, w rolę

przewodnika po świecie informacji. Pedagodzy uczą dzieci korzystania z Internetu, dlatego powinni to czynić

z należytą starannością i ostrzegać uczniów przed niebezpieczeństwami płynącymi z korzystania z globalnej sieci.

Jednocześnie nauka ta powinna wypływać z przekonania nauczycieli co do tego źródła przekazu informacji. Ich

postawa powinna być wzorem dla młodzieży. W przypadku starszych osób czas potrzebny na naukę obsługi

komputera może być kilkukrotnie dłuższy niż w przypadku młodych ludzi. Jednak zmiany technologiczne oraz

komunikacyjne są na tyle istotne, że są niemożliwe do pominięcia, dlatego koniecznością staje się dostosowanie

do nich.
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Aż 70% uczniów jest zdania, że nowoczesne technologie informatyczne sprzyjają lepszemu przyswajaniu wiedzy.

ŚWIAT WARTOŚCI MŁODYCH LUDZI

Wszystkie zmiany doprowadziły do przewartościowania podejścia młodych ludzi do życia. Zdefiniowanie wartości

młodych ludzi jest niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ składa się na to wiele czynników. To właśnie otoczenie,

edukacja, rodzice oraz środki masowego przekazu wpływają na proces kształtowania wartości w społeczeństwie.

Najważniejszą rolę odgrywają rodzice poprzez swoje zachowanie oraz rozmowę z dzieckiem. Budowanie wartości

w dzieciństwie stanowi swego rodzaju fundament późniejszego rozwoju. W dzisiejszych czasach należy wyróżnić

otoczenie realne oraz wirtualne, które zabiera coraz więcej czasu dziecka. Jest to tak naprawdę zderzenie dwóch

odmiennych światów, ponieważ w życiu realnym zmiany nie zachodzą tak szybko, jak w tym wirtualnym. Wśród

młodych ludzi coraz rzadziej mówi się o wartościach. Pojawiają się również głosy, że młodzi ludzie nie posiadają

żadnych wartości, którymi mogliby się kierować w swoim życiu. Współczesny świat, w którym pojawia się wiele

światopoglądów często sprzecznych ze sobą, tym bardziej potwierdza fakt potrzeby posiadania niezmiennych

zasad, do których można by się odwołać. Przez wiele stuleci wiara stanowiła fundament tworzenia systemu

wartości, aby teraz powoli schować się na drugi plan na rzecz społeczeństwa w mniejszym stopniu lub wcale

nieuznającego wartości. Rolę tradycyjnie przyznawaną wierze zastępuję informacja i wiedza. Jednakże Internet,

głównie pomimo ogromu informacji, nie jest w stanie w stu procentach zastąpić wychowania czy katalogu zasad,

którymi młody człowiek powinien się kierować (Podleśny 2012). Współczesna młodzież jest niecierpliwa, pragnie

szybkiego zaspokojenia potrzeb (na co w dużej mierze odpowiada Internet) czy rozrywki. Niezmienna pozostaje

jednak potrzeba akceptacji, której młodzież poszukuje w sieci, a którą nie zawsze może znaleźć.
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Niestety młodzi ludzie pozostają bezkrytyczni wobec internetowych treści, nie potrafią odróżnić informacji

wartościowej od zwykłego spamu, pozostają także bardzo wrażliwi na krytykę w Internecie – czego dowodem są

liczne działania polegające na znęcaniu się psychicznym przez Internet – łatwiejsze do przeprowadzenia przez

„oprawców” niż w świecie realnym. Wszystko to sprawia, że młodzież potrzebuje przewodnika po świecie Internetu.

Nie chodzi tu jednak o kwestie techniczne, w których lepiej niż dorośli radzą sobie dzieci, ale raczej o naukę

krytycznego myślenia, oceny przyswajanych informacji oraz naukę refleksji nad tym, co dzieje się z treściami, które

udostępniane są w Internecie.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

Do rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędnych jest kilka czynników. Przede wszystkim jest

to infrastruktura, która jak wcześniej zauważono nie jest jeszcze w Polsce wystarczająco rozwinięta. Kolejnym

czynnikiem, tak naprawdę kluczowym, który powinien stanowić fundament społeczeństwa opartego na wiedzy jest

edukacja. W tej kwestii Polska akurat nie odbiega od czołówki europejskiej. Wprowadzenie nowych technologii oraz

ich ciągły rozwój wymusza na społeczeństwie ciągłe podnoszenie własnych umiejętności, dlatego w tym kontekście

tak ważna jest informatyzacja systemu edukacji jako elementu kluczowego dla społeczeństwa informacyjnego.

W czasach szybkich przemian gospodarczych i galopującego postępu technologicznego oraz wzrastającej roli

informacji w życiu codziennym należy się zastanowić czy my sami możemy podjąć jakieś działania zmierzające

do zahamowania tej tendencji. Jest to niezwykle trudne, dlatego społeczeństwo informacyjne w erze informacji

to bardziej konieczność niż wybór. Wprowadzenie wielu rozwiązań technologicznych znacznie przewartościowało

styl życia obecnej młodzieży, która nie wyobraża sobie życia bez Internetu, ponieważ urodzili się w czasach,
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w których jest on już powszechny. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej jest zwolennikiem zmian w polskim

systemie edukacji, w celu lepszego dostosowania go do potrzeb współczesnej młodzieży. Program „Cyfrowa

Szkoła”, przewidziany do 2020 roku, wyda 4,3 miliarda złotych na informatyzację szkół i podręczników szkolnych.

Można jednak doszukiwać się przykładów szkół, które podążają wbrew obowiązującym trendom informatyzacji i to

nawet w samym sercu Krzemowej Doliny w Stanach Zjednoczonych, czyli miejscu w którym opracowuje się

najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie informatyczne. Znajdziemy tam siedziby takich potentatów jak:

Apple, Facebook, Google, Hewlett-Packard czy Yahoo!. Mowa o szkole waldorfskiej mieszczącej się w Los Altos.

Jednak są to pojedyncze przypadki, ponieważ na całym świecie istnieje zaledwie około tysiąc takich szkół, z czego

ponad połowa znajduje się w Europie. Należy je raczej traktować jako ciekawostkę. Dla większości szkół podążanie

za ogólnoświatowym trendem informatyzacji jest koniecznością. Impetu rozwoju Internetu nie można już

zatrzymać. Można jedynie najlepiej, jak to możliwe przygotować młodzież do życia w świecie, który ich otacza.
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Edukacja w szkole waldorfskiej polega na wszechstronnym rozwoju dziecka poprzez rozwijanie zdolności

artystycznych, takich jak: malowanie, śpiewanie czy gra na instrumentach. Wiele prac praktycznych

wykonywanych jest przez uczniów np. pielęgnacja ogrodu czy obróbka drewna. Ponadto głównym wyróżnikiem

w stosunku do najpopularniejszych szkół jest brak ocen. Podczas toku nauki uczniowie kolejno realizują

poszczególne przedmioty np. dwa miesiące matematyki, a następnie historia (Steiner 1995).
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ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

Roli mediów w kształtowaniu postaw i zachowań społecznych nie można nie doceniać. Od wielu lat postrzegane są

one przez socjologów jako jedno z ważniejszych ciał opiniotwórczych. W Polsce wciąż obserwujemy ich gwałtowny

rozwój pod względem liczby, rodzaju i proponowanej oferty. Zmieniła się także ich funkcja i rola, szczególnie

w porównaniu do sytuacji sprzed transformacji ustrojowej (Piontek: 2001, s. 40). Zmiany zachodzące na rynku

dostępnych mediów potwierdzają, że ewoluuje też polskie społeczeństwo - powoli staje się społeczeństwem

informacyjnym, w którym najszybciej rozwijają się usługi związane z przesyłaniem, przetwarzaniem

i przechowywaniem informacji, a ona sama traktowana jest jako produkt, osobliwe dobro materialne mające

szerokie zastosowanie w codziennym życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym oraz politycznym (Krzysztofek,

Szczepański: 2002, s. 170).

Ilustracją potwierdzającą te zmiany jest już sama ilość środków komunikacji – tak indywidualnej, jak i masowej.

Wśród środków komunikacji masowego przekazu (mass media) wciąż ważną rolę odgrywają radio, prasa

i telewizja, ale szczególnie wśród młodych ludzi powszechne jest codzienne korzystanie z Internetu. Co ciekawe,

jest on wykorzystywany także jako narzędzie pozyskiwania informacji przekazywanej przez radio, prasę i telewizję

(poprzez strony oferujące możliwość czytania gazet i czasopism, słuchania stacji radiowych i oglądania telewizji

w systemie online). Co więcej, Internet jest także coraz powszechniejszym narzędziem komunikacji – dzięki licznym

programom, aplikacjom i usługom możliwe jest prowadzenie rozmów „telefonicznych” czy przesyłanie „listów”

zawierających nie tylko tekst, ale też obrazy, muzykę czy filmy.
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W ostatnich latach ze szczególnym zainteresowaniem zmieniającemu się pod wpływem nowych mediów i technologii

społeczeństwu przyglądają się naukowcy. Wśród nich także ci zainteresowani ściśle ewolucją systemu edukacji.

W badaniu z 2013 roku, zatytułowanym „Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych” odnajdujemy wiele

użytecznych informacji na temat relacji szkoły i nowych technologii. Raport jest skarbnicą aktualnej wiedzy na temat

społeczeństwa informacyjnego w Polsce i tego, jak uczniowie i nauczyciele radzą sobie z nowymi mediami

i cyfryzacją rzeczywistości. Omawiane badanie netnograficzne koncentrowało się na analizowaniu zawartości

serwisów internetowych, profili społecznościowych, komunikatorów internetowych, czatów oraz ich użytkowników.

Celem zaś było rozpoznanie sposobu korzystania z narzędzi internetowych oraz aktywności w sieci dzieci w wieku

od 13 do 16 lat (Siuda: 2013, s. 9).

Autorzy raportu spostrzegli, że nowe technologie są obecne w życiu i edukacji nastolatków nie za

pośrednictwem komputera, lecz telefonów komórkowych (korzysta z niego 62,7% rozmówców – por. Siuda:

2013, s. 12). To ważne ustalenie, ponieważ w oczach wielu nauczycieli telefon służy uczniom do rozmów i wysyłania

SMS-ów – zwłaszcza nauczyciele „starszej daty” nie wyobrażają sobie, iż za pomocą telefonu można szukać,

weryfikować bądź rozwijać wiadomości nabyte podczas lekcji. Co więcej, tylko 26,3% uczniów zadeklarowało,

że korzysta z jednego narzędzia, podczas gdy 35,8% wykorzystuje dwa, a 37,9% trzy lub więcej urządzeń (Siuda:

2013, s. 12). Pamiętać przy tym należy, iż jest – niewielki, ale wciąż istniejący – odsetek uczniów nie mających

swobodnego, np. domowego dostępu do Internetu: 6% respondentów deklarowało, że nie posiada żadnego

urządzenia, oferującego dostęp do Internetu, na własny, wyłączny użytek (Siuda: 2013, s. 12-13).

MŁODZIEŻ W CYFROWYM ŚWIECIE
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Korzystając z Internetu, uczniowie najchętniej odwiedzają serwisy społecznościowe, czaty i blogi (...).

Do tej kategorii można zaklasyfikować odpowiedzi 87,5% respondentów (Siuda: 2013, s. 14). Ten fakt powinien

być mocno brany pod uwagę przez edukatorów – tymczasem ze świecą szukać takich, którzy włączaliby w swój

program nauczania treści i narzędzia typowe dla serwisów społecznościowych lub blogów tematycznych. Jak wynika

z cytowanego raportu, wśród uczniów dominuje przekonanie, że ich kompetencje w zakresie korzystania

z mediów i technologii są raczej wysokie: taką deklarację składa 40,8% badanych. 30,4% uważa jednak,

że są bardzo wysokie, a 28,8%, że najwyżej przeciętne. Ta autoocena jest bardzo pozytywna (Siuda: 2013, s. 14).

Nie ulega wątpliwości, że rozwój środków komunikacji wpływa na zmianę sposobów komunikowania się ludzi,

a także na relacje między nimi i ogólnie – całą kulturę.

Na podstawie dominujących przekazów medialnych można uznać, że nastąpiła globalizacja kultury – bez względu

na miejsce zamieszkania, wiek, wysokość dochodu, ludzie zdają się słuchać tej samej muzyki, oglądać te same

filmy, a nawet ubierać się w tych samych sklepach odzieżowych i jeść w takich samych restauracjach. To swego

rodzaju mit, złudzenie, jakie oferuje nam świat cyfrowy i zmediatyzowany – świat, w którym wszyscy piją tę samą

Coca-Colę, noszą te same spodnie i czekają na nową płytę tej samej gwiazdy. Temu złudzeniu szczególnie łatwo

ulegają nastolatkowie. Co ważne, w tym nowym społeczeństwie najważniejszym towarem jest informacja – bez niej

nie byłoby społeczeństwa informacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy dysponują równym dostępem

do owej informacji oraz równym zakresem kompetencji cyfrowych.
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W tej stosunkowo nowej rzeczywistości kluczowe staje się więc przygotowanie młodych ludzi

do odpowiedniego korzystania z różnych środków komunikacji, a przede wszystkim z sieci internetowej.

Analfabetyzm cyfrowy, czyli nieumiejętność korzystania z techniki oraz brak dostępu do Internetu (wykluczenie

cyfrowe) mogą stać się przyczyną wykluczenia społecznego. Obecnie młodzież, określana w literaturze jako

pokolenie Y (Cwalina: 2001, s. 29-41), ma stałą potrzebę odbierania coraz to nowszych wrażeń, jest

świadoma problemów świata i szybko zdobywa informacje z różnych dziedzin. Jako pokolenie prefiguratywne

(zob. słownik pojęć) młodzi nie uczą się już od dorosłych (rodziców czy nauczycieli), coraz częściej nie uczą się

też już od siebie nawzajem, uczą się sami. A co więcej, zdobytą wiedzę (szczególnie z zakresu techniki, nowych

technologii i rozwiązań informatycznych) przekazują starszemu pokoleniu, które nie posiada ani takiej biegłości, ani

odwagi w odkrywaniu nowych możliwości komunikacji.

Dla znakomitej większości młodych ludzi w Polsce podłączenie komputera do sieci internetowej jest czymś

naturalnym. Na co dzień obcują z telefonami komórkowymi (najczęściej smartfonami) i tabletami, dlatego

komunikacja wizualna ma dla nich większe znaczenie niż werbalna, a przekaz ekranowy jest czytelniejszy niż

książkowy (podręcznikowy).

Obserwując zachowania współczesnej młodzieży dostrzec można pewne prawidłowości, które zaprezentowano

na kolejnej stronie.
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Młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają przy komputerze,
wykorzystując go nie tylko do zabawy i rekreacji, ale także
do nauki i zajęć praktycznych, powiedzieć wręcz można,
że technologie komputerowe i internetowe stały się
swoistym „oknem na świat”,

Młodzież coraz częściej wykorzystuje nowe technologie
do zdobycia wiedzy przedmiotowej (szuka rozwiązań zadań
z przedmiotów ścisłych w sieci internetowej, czyta lektury
na elektronicznych czytnikach lub słucha ich w formie
audiobooków),

Powszechną formą kontaktów międzyludzkich staje
się kontakt pośredni, przy wykorzystaniu urządzeń
elektronicznych (przy czym dominuje forma pisana
i/lub obrazkowa – SMS, MMS, e-mail, wiadomości
w portalach społecznościowych, komunikatory internetowe
i czaty).





SZKOŁA W CYFROWYM ŚWIECIE

Jak w tym środowisku radzi sobie szkoła? W świecie, w którym jedynym pewnikiem jest ciągła zmiana i do którego

ludzie młodzi okazują się być najlepiej przystosowani (bo, przynajmniej teoretycznie, w pełni korzystają

z możliwości techniki i dostępnych mediów), warto zastanowić się, jak powinien wyglądać system edukacji i jaka

jest rola nauczyciela. Zarówno metody, jak i techniki nauczania powinny być przecież dostosowane nie tylko do

możliwości, ale też i oczekiwań młodych ludzi.

W edukacji młodzieży coraz większym problemem staje się motywowanie młodych ludzi do nauki. Sama

świadomość, że żyjemy w społeczeństwie, w którym nauka przez całe życie (ang. life-long learning) staje się

normą, powoduje, że drastycznie spada chęć przyswajania wiedzy aktualnie postrzeganej jako niepotrzebnej. Wielu

młodych ludzi sięga po alternatywne metody uczenia się, rezygnując z uczestnictwa w programie

przygotowanym przez nauczyciela przedmiotu. Przykładem może tu być nauka języka obcego poprzez oglądanie

filmów w oryginale, bez dubbingu, lektora czy nawet napisów lub też nauka języka za pomocą platformy

internetowej. Niewątpliwie rośnie rola tak zwanej edukacji nieformalnej, zdobywanej poza systemem szkolnym.

Uwzględniając ten fakt ani szkoła, ani nauczyciele nie powinni zamykać się na wiedzę, jaką uczeń zdobywa poza

szkołą. Nieprawdą przy tym jest, że młodzież niechętnie sięga po książki, jednak z pewnością chętniej czytana jest

literatura współczesna, pisana językiem bardziej dziś zrozumiałym niż poezja romantyczna. Zdecydowana większość

młodzieży chętniej sięga też po formy literackie dostępne w postaci cyfrowej: podczas gdy tradycyjne biblioteki

(zwłaszcza te z anachroniczną ofertą) zioną pustkami, rozkwit przeżywają e-booki, audiobooki czy internetowe

serwisy tematyczne w rodzaju Lubimyczytać.pl.
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Tym samym można przyjąć, że młodzież nie stroni od wiedzy, jednak sposób jej przekazu powinien być

dostosowany do współczesnych realiów, a co więcej, zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie, szkoła

powinna uczyć, jak się uczyć, a więc wyposażać ucznia w odpowiednie umiejętności zdobywania informacji – przede

wszystkim za pomocą nowoczesnych technologii. Nie powinny także placówki edukacyjne prezentować nowinek

medialnych i technologicznych jedynie jako zagrożeń i źródeł niebezpiecznych treści. Kluczowe za to winno stać się

wyposażanie uczniów w umiejętność bezpiecznego korzystania i krytycznej postawy wobec medialnych

i cyfrowych zasobów.

W ostatnich latach wielką karierę zrobiły takie hasła, jak e-szkoła czy cyfrowa szkoła, które miały dawać uczniom

i rodzicom przekonanie, że będzie to szkoła przygotowująca młodzież do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości

informacyjnej, społecznej i osobistej, edukacyjnej i zawodowej. Poza standardowym już dziś wyposażeniem, jakim

jest dostęp do komputera czy interaktywnej tablicy multimedialnej, kluczową kwestią jest wprowadzenie do polskich

szkół podręczników w formie elektronicznej, czyli e-podręczników. Jak bowiem wiadomo, reakcją na ewolucję do

społeczeństwa informacyjnego powinno być również dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb

i wymogów społeczeństwa sieci (Castells: 2011, s. 51).

Jednym z kroków w dostosowaniu systemu polskiej edukacji do nowej rzeczywistości jest z pewnością

wprowadzenie e-podręczników, a więc podręczników w formie elektronicznej, które pozwolą obok treści

dotyczącej danego zagadnienia umieścić multimedia – obraz, dźwięk czy film. O ile niemal pewnikiem okaże

się entuzjastyczne przyjęcie takiego rozwiązania przez młodzież, o tyle niepewne jest, jak z nowinkami
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technologicznymi poradzą sobie nauczyciele. Niemniej jednak pewnym jest, że od takiego kierunku zmian nie ma już

odwrotu, a im bardziej szkoła będzie starała się nadążyć za zmianami, tym rzadziej będzie odbierana przez młodzież

jako alternatywna rzeczywistość.

W tym miejscu należy przyjrzeć się, jakie kompetencje związane z cyfrowymi technologiami rozwija w młodych

ludziach szkoła. Cytowany już raport „Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych” opisuje badania,

w których poddano analizie szkolne programy nauczania, sprawdzając, jak prowadzona jest edukacja medialna

i informacyjna. Badano więc między innymi, jakie ukryte założenia towarzyszą nauczaniu o mediach i technologiach

oraz to, w jaki sposób zachęca się młodzież do korzystania z mediów. Co szczególnie ciekawe, badano też, jak

wygląda odwoływanie się w programach do rzeczywistości uczniów, zapośredniczonej w dużej mierze przez media,

do ich doświadczeń i treści popkulturowych (...) [oraz] w jaki sposób programy mogą przyczyniać się

do krytycznego odbioru treści podawanych przez nowe media? (Siuda: 2013, s. 103). W badaniu stwierdzono,

że programy nauczania bywają rozwijające, wykorzystując np. media do działań twórczych, ale bywają także i takie,

które traktują media jedynie jako narzędzia dostarczające określonych treści, a czasem nawet zupełnie pomijające

media jako istotne narzędzia edukacyjne. Analizy programów nauczania poszczególnych przedmiotów dowiodły,

iż twórcze wykorzystanie nowych technologii jest w zakresie możliwości każdego nauczyciela,

niekoniecznie przedmiotów humanistycznych czy społecznych. Choć w podstawie programowej kształcenia ogólnego

mowa jest o odpowiedzialności wszystkich nauczycieli za kształcenie w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej

(Siuda: 2013, s. 110), to jednak podstawy programowe poszczególnych przedmiotów nie wykorzystują

potencjału mediów i technologii.
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Często za to ma miejsce instrumentalne i nierozwijające podejście do zdobyczy technologicznych. Twórcy raportu

„Dzieci sieci...” wskazują ów fakt na konkretnym przykładzie: autorzy [podstawy programowej – przyp. red.]

informują, że muzyka ma być dopełnieniem innych przedmiotów humanistycznych – co jest zrozumiałe – oraz

takich przedmiotów, jak m.in. informatyka. Trudno jednak zrozumieć, na czym dopełnianie informatyki miałoby

polegać, bo samo wykorzystywanie dźwiękowych, odtwórczych pomocy trudno uznać za jakiekolwiek uzupełnianie

jakiegokolwiek przedmiotu (Siuda: 2013, s. 113). Obecnie w polskim systemie edukacji brakuje twórczych

sposobów wykorzystania Internetu, brakuje też konkretnych wytycznych, jak zaimplementować owe narzędzia

do programu nauczania. Dokonując analizy programu nauczania przedmiotów szkolnych udało się wykazać,

że istnieją przedmioty, które w pewnym zakresie rozwijają kompetencje cyfrowe i wyraźnie artykułują konieczność

prowadzenia edukacji medialnej (język polski), stawiają na „testowanie” oraz eksplorację nowych narzędzi

i przestrzeni (plastyka), czy traktują media jako istotną część życia społecznego (wiedza o społeczeństwie oraz

wychowanie do życia w rodzinie, które jednak ma określone, „podejrzliwe” i w zasadzie negatywne nastawienie

do mediów, skupiając się na zagrożeniach z nich płynących) (Siuda: 2013, s. 126). Młodzi ludzie, żyjąc w świecie

nasyconym komunikatami medialnymi i technologicznymi, wciąż potrzebują wsparcia w tej dziedzinie ze strony

szkoły. Nie potrzebują, mówiąc kolokwialnie, „strażnika” pilnującego tylko, czy nie przekopiowali całej pracy

z Internetu lub grożącego naganą za korzystanie z komórki na lekcji. Potrzebują mądrego przewodnika. Nie musi

to być informatyk biegły we wszelkich możliwych nowinkach technologicznych, a jedynie ktoś, kto „przewietrzy”

program edukacyjny, włączając nowe treści i narzędzia medialne czy cyfrowe oraz nauczy, jak bezpiecznie

korzystać z Internetu, a także filtrować dostępne w nim informacje.
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Cała rzeczywistość – nie tylko ta szkolna – zmierza w kierunku cyfryzacji i komputeryzacji, trudno więc

oczekiwać, że uczniowie chętnie wykorzystywać będą tradycyjne pomoce dydaktyczne, takie jak

książkowe podręczniki, zeszyty i długopisy czy tablicę z kredą – a dziś także już płyty CD czy przestarzałe

oprogramowanie. Zadanie jest trudne, sprzęt i kompetencje trzeba dziś aktualizować stale i błyskawicznie.

Ale instytucje oświatowe winny dostrzec zachodzące zmiany i możliwie szybko na nie odpowiedzieć, wprowadzając

w życie wielokierunkowe działania. Działania te powinny pozwolić na przygotowanie dzieci i młodzieży

do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza przede wszystkim przygotowanie do optymalnego

wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji (Plan działań…: 2010, s. 3).

Wszystko po to, by dać młodzieży umiejętności niezbędne do normalnego w funkcjonowania w świecie. Wiadomo

bowiem, że wiedza starzeje się szybciej niż umiejętności.

Pojawia się w tym miejscu pytanie o poziom przygotowania kadry nauczycielskiej, a także o jej postawy wobec

nowej rzeczywistości. Bez wątpienia wciąż jeszcze mamy w polskiej oświacie zbyt mały odsetek nauczycieli

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne na zajęciach (bez względu na przedmiot) oraz zasoby

elektronicznych platform edukacyjnych. Ponadto obserwujemy małe zainteresowanie nauczycieli pełnym

wykorzystaniem możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych, także w zakresie organizacji swoich

warsztatów pracy dydaktycznej. Co więcej, mamy też do czynienia z niskim zainteresowaniem ze strony organów

prowadzących szkoły i placówki oświatowe problemami nauczycieli związanymi z wprowadzaniem rozwiązań

informatycznych do szkół (Plan działań…: 2010, s. 10).

48

ROLA NAUCZYCIELA W CYFROWYM ŚWIECIE



Niewątpliwie nie ma już odwrotu od wprowadzenia do szkół publicznych nowych technologii

informatycznych – komputery, odtwarzacze DVD, projektory, tablice multimedialne w wielu przypadkach są już

standardowym wyposażeniem klas szkolnych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których nauczyciele pomijają ich

istnienie i wciąż stosują tradycyjne atrybuty swojej pracy. Uparcie zdają się przeczyć istnieniu Internetu, czasem

zaś postrzegają go jako siedlisko niepotrzebnych lub wręcz destrukcyjnych treści. Wynika to z faktu, że niektórzy

z nich nie posiadają odpowiednich umiejętności ani odwagi, by wykorzystać dostępny sprzęt i technologie

do prowadzonych przez siebie zajęć. Nierzadko też nauczyciele sięgają po nowe rozwiązania technologiczne mimo

niewystarczających kompetencji i w sytuacji porażki proszą o pomoc uczniów. To powoduje, że dla wielu młodych

ludzi nauczyciele przestają być autorytetami, zaś sami nauczyciele czują zagrożenie dla podstaw swojego zawodu

(Gajek: 2008, s. 22).

Niespotykana dotychczas dynamika i szybkość zmian we wdrażaniu nowoczesnych technologii spowodowała zmianę

postaw i zachowań społecznych zarówno ludzi młodych – uczniów, jak i starszych – nauczycieli. O ile ci pierwsi

szybko przystosowali się do nowej rzeczywistości, do ciągłych zmian i nowości, o tyle dla osób starszych owa

ewolucja do społeczeństwa informacyjnego jest wyzwaniem. Biorąc pod uwagę przemiany, które mają miejsce

w świecie należy uznać, że próby odrywania młodych ludzi od komputerów skazane są na porażkę.

Pomijanie zaś zagadnień cyfrowych czy odżegnywanie się od nowinek technologicznych oznacza nie tylko spadek

atrakcyjności szkoły w oczach nastolatka. Jest czymś więcej: wykluczeniem ze współczesnego świata, w jego

obecnym, dynamicznym i zmediatyzowanym kształcie.
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ZMIANA POSTAW I ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE

INFORMACYJNYM

Nowe typy 
zachowania 

się 
młodzieży 

Młodzież coraz więcej czasu spędza przy 
ekranach (telefonów komórkowych, 
komputerów, tabletów, smartfonów itd.), 
wykorzystując nowoczesne technologie 
komunikacyjno-informacyjne zarówno 
do zabawy, jak i nauki czy kontaktowania się.

Nowy typ 
kontaktów 

między 
ludźmi

Nowa rola 
nauczyciela 

Nauczyciel przestaje być „wszechwiedzącym 
mędrcem”, powinien stać się przewodnikiem 

dla ucznia i przygotowywać go 
do samodzielnego uczenia się: poszukiwania, 

weryfikacji i przetwarzania informacji 
dostępnych w sieci.

Wszechobecne 
zastosowanie 

nowych 
technologii

Nowa rola 
szkoły

Szkoła przestaje być miejscem, w którym 
uczniowie zdobywają wiedzę przedmiotową. 
Nową rolą szkoły jest wyposażenie ucznia 
w kompetencje pozwalające mu na 
samodzielne poszukiwanie, weryfikowanie 
i przetwarzanie informacji dostępnych w sieci 
internetowej  za pomocą technologii 
komunikacyjno-informacyjnych.

Niezahamowany 
rozwój rozwiązań 
technologicznych
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Można się spodziewać, że 
wprowadzenie do systemu 

edukacji technologii 
komunikacyjno-

informacyjnych to zaledwie 
początek zmian, przed 

którymi stoją polskie szkoły.

Wyposażenie młodych ludzi 
w kompetencje pozwalające 
w krytyczny sposób korzystać 
z nowych rozwiązań 
technologicznych uchroni 
młodzież przed wykluczeniem 
cyfrowym

Komunikacja pośrednia staje się 
coraz bardziej powszechna. 

Sprzyja temu rozwój 
technologii, a ich ilość sprawia, 

że bez względu na miejsce 
i czas ciągle można być 

w kontakcie.
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ROLI POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Na naszych oczach do historii odchodzą czasy, gdy na wyposażeniu szkolnych sal jako pomoce dydaktyczne

pozostawały charakterystyczne zielone lub czarne tablice, kreda i pozawieszane na ścianach plakaty z tabliczką

mnożenia lub przykładami zastosowania czasów w języku angielskim. W dobie społeczeństwa informacyjnego,

sprzęt elektroniczny na stałe zagościł w polskich domach, biurach, a w ostatnich latach coraz chętniej

wykorzystywany jest także w szkołach. Wynika to z faktu, że:

Ewolucja systemu edukacji to jednak nie tylko wprowadzenie do szkół komputerów, projektorów czy tablic

interaktywnych. Polegać ona powinna raczej na zmianie podejścia do ucznia tak, aby przestał on być przedmiotem

manipulacji w procesie kształcenia, a stał się podmiotem (Jeruszka 2006, s. 22). Szkoła przyszłości przekształci

człowieka z przedmiotu kształcenia w jego podmiot. Z człowieka nabywającego wiedzę uczyni

człowieka, który sam siebie kształci (Faure, 1975, s. 306). Dla młodego pokolenia bowiem komputer

z dostępem do Internetu, wielokanałowa telewizja, smartforny czy tablety to już środowisko naturalne.
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szkoły są zmuszone, by dopasować treści edukacyjne do potrzeb coraz lepiej wyposażonych

zakładów pracy. Pojawił się problem aktualizowania wiedzy i umiejętności nauczycieli, wyposażenia szkolnych

warsztatów i pracowni czy wreszcie dostosowania treści podręczników szkolnych do współczesnych realiów

(Dolata: 2012, s. 51).





NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE

Badanie „Dzieci sieci. Kompetencje komunikacyjne najmłodszych” przeprowadzone w 2012 roku pokazało, jak

wygląda rzeczywistość polskiej szkoły funkcjonującej obecnie wespół ze zdobyczami techniki i nowymi mediami.

Na postawie obserwacji uczestniczącej w środowisku szkolnym (udział w zajęciach komputerowych, obserwacja

uczniów podczas przerw lekcyjnych, a także kontakt z biblioteką szkolną), dokonano następujących ustaleń:
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Szkoła powszechna jest tym miejscem, gdzie kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, medialnych

i informacyjnych może przebiegać na kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna wypełnia się działaniem

zorganizowanym i programowanym odgórnie. Druga płaszczyzna dookreślana jest wszystkimi aktywnościami

związanymi ze zjawiskiem uspołeczniania szkoły, ale również akcentami związanymi z socjalizacyjną mocą szkoły.

Obie płaszczyzny przenikają się, nachodzą na siebie, współwystępują.

W przestrzeni szkoły zaprogramowanej (lekcje informatyki, zajęcia komputerowe) pojawia się wiele „dziur”, bywa

siermiężnie i nijako. Po lekcji, na przerwie, szkoła zaczyna oddychać pełną piersią (ponieważ jedno płuco – instytucja –

nie utlenia dostatecznie). Bezprzewodowy Internet, smarftony i tablety w rękach uczniów to płuco drugie, pełne mocy.

Tylko w takim powiązaniu kształtowanie kompetencji komunikacyjnych może przebiegać w sposób

zadowalający.

Widać wyraźnie, że próby uwolnienia przestrzeni szkoły (dostęp do bezprzewodowego Internetu, zgoda dyrekcji szkoły

na przynoszenie przez uczniów sprzętu mobilnego jest formą uwolnienia szkolnej przestrzeni) mogą przynosić

więcej korzyści niż strat. Uspołecznienie szkoły ma często właśnie charakter wchodzenia do szkoły

z „nowym”, po to żeby wyprowadzić z instytucji „stare”.

Źródło: Muszyński: 2012, s. 71.



W dobie niemal wszechobecnego dostępu do Internetu, zdobycie dowolnej informacji to często kwestia kilku minut,

sprawnego sprzętu i umiejętności poruszania się po sieci. Dlatego też ewolucja systemu edukacji powinna

zmierzać w kierunku ułatwiania dostępu do Internetu i mediów, nie zaś do utrudniania lub wręcz

izolowania młodych ludzi od sieci. Często zaś dzieje się tak pod pozorem „ochrony” nastolatków przed zgubnym

wpływem tego, co w Internecie szkodliwe. Zamiast takiej strategii szkoła powinna być miejscem uczenia się –

także nowoczesnych technologii informacyjnych.

Biorąc pod uwagę to, że coraz więcej osób ma dostęp do Internetu niezależnie od pory dnia czy miejsca

przebywania (dzięki przenośnym komputerom, smartfonom czy tabletom), należy zadać pytanie o rolę nauczyciela

we współczesnej edukacji. Na naszych oczach dokonuje się zmiana relacji nauczyciel-uczeń. Nowoczesny system

szkolnictwa wymaga, by nauczyciel jedynie prowadził ucznia przez proces kształcenia, by był swoistym

przewodnikiem zamiast wcielać się w rolę omnibusa, chodzącej encyklopedii. Wcześniej czy później może się

bowiem zdarzyć, że uczeń dostrzeże niedostatki jego wiedzy i budowany z trudem autorytet zniknie. Pożądana jest

postawa nauczyciela jako osoby wspierającej, angażującej i motywującej uczniów do aktywności. (…) Rolą

współczesnego nauczyciela jest bowiem nie tylko pokazywanie źródeł wiedzy, ale też przewodnictwo,

weryfikacja zawartych w nich informacji i wskazanie, jak wykorzystać nieograniczone, także cyfrowe, zasoby

wiadomości (Dolata: 2012, s. 207-208).
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POCZĄTKI TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W SZKOLE

Pojawiający się w polskich szkołach na coraz szerszą skalę sprzęt elektroniczny sprawia, że proces edukacji może

się ciekawym doświadczeniem dla wielu młodych ludzi. Wiele jednak zależy od tego, jak zostanie on wykorzystany.

Pierwsze komputery w klasach szkolnych masowo zaczęły pojawiać się w latach 90., jednak wówczas korzystano

z nich jedynie na lekcjach informatyki, która z dzisiejszej perspektywy wyglądała dość kuriozalnie. Uczniowie uczyli

się wówczas m. in. budowy komputera, tworzenia prostych algorytmów, podstaw programowania czy edycji

tekstów w programie Tag, który niedługo potem został wyparty przez MS Word. Można powiedzieć, że program

i praktyka dydaktyczna ówczesnej informatyki była antytezą postulowanych dziś wartości edukacyjnych.

Kilka lat później, kiedy na świecie dalej dokonywała się rewolucja informatyczna, pewnym już było, że dydaktyka

zawsze będzie bezradna i zapóźniona wobec postępu w dziedzinie rozwoju komputerów i technologii

informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele i dydaktycy stają przed problemem nie do rozwiązania: jak w ciągu

jednej lub dwóch godzin zajęć z informatyki przekazać uczniom wiedzę i umiejętność praktycznego wykorzystania

programów komputerowych czy zasobów sieci, w sytuacji, gdy młodzi ludzie w domach spędzają po kilka godzin

dziennie przed sprzętem dającym znacznie większe możliwości.

Jak wspomniano, początki komputerów w szkołach są ściśle związane z wprowadzeniem do programu edukacji

powszechnej przedmiotu o nazwie informatyka. Dziś określenie to używane jest w odniesieniu do programowania,

obliczeń matematycznych, inżynierskich, statystycznych czy ekonomicznych. A gdy technologia stała się bardziej

przyjazna i pojawiły się zastosowania, w których obliczenia zeszły na plan dalszy, a na czoło wysunęło się
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przetwarzanie informacji tekstowej, graficznej, dźwiękowej i filmowej, te zastosowania zaczęto słusznie

nazywać technologią informacyjną, a gdy okrzepło korzystanie z Internetu, rozpowszechnił się termin technologie

informacyjno-komunikacyjne (Sysło, Jochemczyk, s. 3).
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NARZĘDZIA TECHNOLOGICZNE W DYDAKTYCE

Początkowo komputer służył jedynie nauce podstaw informatyki, a poza nią wykorzystywany był do

przechowywania różnorodnych informacji (zapisywanych na dysku twardym, a przenoszonych za pomocą

dyskietek), takich jak: spisy uczniów, absolwentów i ewentualnie szkolnego księgozbioru. Aktualnie dzięki

rozwojowi technologii informacyjnych, upowszechnieniu sieci internetowej oraz wzrostowi umiejętności

wykorzystania sprzętu komputerowego komputer w szkole wykorzystywany jest między innymi do:

Prowadzenia 
dziennika 

elektronicznego,

Przygotowywania 
zajęć lekcyjnych 

oraz testów, 
sprawdzianów 
i egzaminów  

przez nauczycieli,

Prowadzenia 
elektronicznego 

systemu 
wypożyczania 

książek
i multimediów 
ze szkolnej 
biblioteki,

Przygotowania 
pracy domowej 
przez uczniów,

Korespondencji 
między 

nauczycielami, 
uczniami 

a rodzicami 
(przez pocztę 

e-mail, 
a także np. 

serwis 
Facebook).



Komputery dość szybko znalazły więc zastosowanie także poza zajęciami informatycznymi, okazały się wielce

przydatne także na zajęciach z innych przedmiotów. Ich znaczenie wciąż zależy jednak przede wszystkim od

poziomu umiejętności ich wykorzystania oraz kreatywności twórcy podstawy programowej bądź nauczyciela.

Niniejszy artykuł przedstawia rozwój multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz wskazuje ich rodzaje, istotę

i najważniejsze cechy w odniesieniu do zastosowań w edukacji.

ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DYDAKTYCE

Omawiając poszczególne rodzaje multimedialnych pomocy dydaktycznych warto jednocześnie zastanowić się nad

rolą, jaką spełniają obecnie, ale też nad tym, jaką rolę pełniły kiedyś. Niewątpliwie okaże się, jak zmienił się świat

edukacji w ciągu minionych dwóch dekad, czyli od momentu wprowadzenia komputerów do szkół na masową skalę.

Zacząć trzeba rzecz jasna od komputerów – początkowo w szkołach pojawiły się jedynie w klasach informatycznych

i były to klasyczne pecety, a więc komputery osobiste (PC), służące zarówno wykonywaniu pracy, jak i szeroko

pojętej rozrywce. Składały się z charakterystycznej skrzynki mieszczącej płytę główną, procesor, pamięć

operacyjną, a także napęd optyczny, a ponadto monitora, klawiatury, myszy i ewentualnie głośników czy mikrofonu.

Wszystkie te części były osobnym komponentami podłączonymi do stacji kablami. Dziś wiele z nich wciąż znajduje

się na wyposażeniu polskich szkół, choć coraz częściej wypierane są przez laptopy, a więc komputery przenośne –

znacznie mniejsze, lżejsze, mieszczące wszystkie powyższe części w jednym urządzeniu. Bez względu na to, jaki

sprzęt przeważa w danej placówce oświatowej, komputery przestały być wyłącznie wyposażeniem sal

informatycznych. Obecnie są nieomal wszędzie: począwszy od gabinetu dyrektora, sekretariatu, szkolnej biblioteki,
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pokoju nauczycielskiego, niemal wszystkich sal lekcyjnych, skończywszy na świetlicach, a nawet szkolnych holach.

Co więcej, niemal wszystkie komputery pozostające na wyposażeniu szkół podłączone są do sieci internetowej.

W stosunkowo krótkim czasie po pojawieniu się w polskich szkołach komputerów wyposażonych

w oprogramowanie pozwalające na edycję tekstu (np. Word) czy przygotowanie prezentacji (np. PowerPoint),

niektórzy nauczyciele zaczęli przygotowywać zajęcia lekcyjne z ich wykorzystaniem, początkowo drukując

opracowane materiały i rozdając je obecnym uczniom, a następnie – wykorzystując coraz powszechniejsze rzutniki

multimedialne i projektory. Wówczas też dopiero stało się możliwe, by uczniowie w trakcie lekcji mogli zobaczyć

film lub choćby krótką animację obrazującą jakieś zjawisko, wcześniej zmuszeni byli przyswajać wiedzę w szkole

głównie z tekstu, ewentualnie nieruchomego obrazu.

Kilka lat później pojawiła się na rynku edukacyjnym nowość – tablice interaktywne, czyli urządzenia

współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym umożliwiające wyświetlenie dowolnego tekstu,

obrazu lub filmu. Co więcej, pozwalające na pełną interakcję z użytkownikiem (nauczycielem lub uczniem) i edycję

obrazów czy tekstów poprzez pisanie, zaznaczanie czy podkreślanie tekstu za pomocą specjalnego pióra lub nawet

dłoni bezpośrednio na tablicy i zapisywanie powstałych zmian w pliku na komputerze.

Jednocześnie w wielu szkołach zaczął pojawiać się sprzęt elektroniczny przeznaczony przede wszystkim

do dokumentacji działalności szkoły (kroniki), ale wykorzystywany nierzadko do przygotowania zajęć zarówno

przez nauczycieli, jak i samych uczniów – cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony itp.
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W ostatnim czasie w edukacji pojawiła się kolejna nowość – e-podręczniki. Choć e-booki, czyli elektroniczne książki

na rynku wydawniczym w Polsce obecne są od kilku lat i zdobywają coraz większą popularność, cyfrowe wersje

podręczników dla uczniów rozwijają się powoli. Głównym celem ich wprowadzenia nie jest bowiem wyłącznie

odejście od papierowej wersji, ale wzbogacenie treści o materiały multimedialne – obrazy, zdjęcia, animacje, dźwięki

i filmy. Zmiany zachodzące w technologii do edukacji przenikają dość wolno. Wynika to ze stosunkowo wysokich

kosztów, jakie wiążą się z koniecznością wymiany lub zakupu nowego sprzętu, wprowadzenia zmian do programów

nauczania, a także problemów mentalnych, leżących po stronie nauczycieli (przede wszystkim obawą, czy i jak sobie

poradzą z ewentualną kompromitacją w oczach ucznia). Mimo tych wszystkich trudności od wykorzystania

sprzętu elektronicznego w procesie edukacji nie ma już odwrotu. Co więcej, liczne badania wykorzystania

technologii informacyjno-komunikacyjnych pokazują, że dzięki ich zastosowaniu następuje poprawa

nauczania i uczenia się uczniów (por. wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki

do kształcenia zawodowego”). Szacunki dotyczące poprawy jakości kształcenia przy wykorzystaniu technik

multimedialnych są zdumiewające (Dolata: 2012, s. 210).
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Przeprowadzone badania wskazują, że czas przyswajania materiału zmniejsza się o ok. 30%, koncentracja uwagi

zachowana jest przez ok. 50 min (dłużej niż trwa godzina lekcyjna), wzrasta przyswajanie materiału od 50 do

nawet 400%, rośnie zrozumienie tematu lekcji o ok. 50-60%, zaś tempo uczenia się wzrasta o ok. 60% (Peszko,

Internet). Co ciekawe, tak pozytywne wskaźniki wynikają przede wszystkim ze wzrostu atrakcyjności procesów

dydaktycznych, a ujmując to wprost – uczniom po prostu chce się uczyć, bo nauka staje się ciekawa.



MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE A TEORIE KSZTAŁCENIA

Choć powtarza się, iż zastosowanie komputera w edukacji pozwala uzyskać zespół efektów nieosiągalnych

za pomocą innych środków dydaktycznych, trzeba jednak zapytać: czy obecność technologii informacyjnych

zawsze wpływa pozytywnie na efektywność kształcenia? Już w latach 60. XX wieku zwracano w Polsce

uwagę na wady kształcenia wszechstronnego, w którym uczeń powinien być jednakowo dobry ze wszystkiego.

Wincenty Okoń zaproponował wówczas teorię kształcenia wielostronnego które powinno obejmować całą

osobowość ucznia. Należy rozwijać nie tylko jego cechy instrumentalne, lecz także wpływać na przeżycia

i formułować cechy kierunkowe. (...) Wielostronne kształcenie daje uczniom możliwość dowodzenia oraz

wnioskowania. Nacisk jest kładziony na łączenie uczenia z nauczaniem, przekazywania wiedzy z jej samodzielnym

zdobywaniem (Barańska, Internet). Technologie cyfrowe umożliwiają interakcję, rozwijając tym samym osobowość

ucznia, pozwalają także na przeniesienie treści i metod kształcenia poza szkołę. To ostatnie ma ogromne znaczenie

w regularnej pracy z uczniem, który w zaciszu domowym może kontynuować to, co zaproponował mu nauczyciel.

Ten aspekt staje się jednak jeszcze ważniejszy w kontekście uczniów pozbawionych możliwości bycia w szkole:

chorych lub niepełnosprawnych. Jedną z najbardziej użytecznych w kontekście niniejszego artykułu teorii

kształcenia jest konstruktywizm. Wedle tej teorii najbardziej cenimy, najlepiej rozumiemy i najdłużej

pamiętamy tę wiedzę, którą sami skonstruowaliśmy. Nauczyciel-konstruktywista przestaje więc być osobą,

która wie wszystko i przekazuje swoją wiedzę uczniom (Rybak, Internet). Jak widać, jeszcze przed epoką, w której

komputery stały się w szkole wszechobecne, dostrzeżono, iż nauczyciel ma jedynie organizować uczniowską

przestrzeń edukacyjną i niejako podsuwać mu narzędzia potrzebne do twórczego myślenia.
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W SZKOLE

Trzeba zwrócić uwagę na kwestię ważną, a jednak często pomijaną przez zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Chodzi mianowicie o aktualizowanie sprzętu i oprogramowania – bolączką bowiem typową dla polskich szkół jest

przestarzała sieć komputerowa. Powodem bywa niedofinansowanie, ale także brak wiedzy na temat innowacji

informatycznych lub niechęć do zgłębiania tych zagadnień. Mówiąc wprost, kadra nauczycielska oraz dyrektorzy

zdają się nie przejmować faktem, iż szkoła blokuje uczniom dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań

informatycznych. By nie popaść w drugą skrajność: nie trzeba wyrzucać drogiego sprzętu co sezon, jednak

komputery wyposażone w przestarzałe systemy operacyjne i, po prostu, zbyt wolne w oczach uczniów są

dyskwalifikujące. Trudno być dla młodych ludzi autorytetem, wytyczającym kierunki działania

i myślenia, jeśli nie wie się o obecnych udogodnieniach cyfrowych. Trudno, by w oczach uczniów szkoła

była miejscem ciekawym i pobudzającym kreatywność, jeśli na uruchomienie komputera trzeba czekać większą

część lekcji. Jak zauważono w raporcie „Dzieci sieci 2.0...”, wykorzystywanie narzędzi, usług medialnych w ramach

realizacji programów jest w dużej mierze (...) odbiciem celów edukacyjnych (Siuda: 2013, s. 113). Jest więc

oczywiste, że inne narzędzia będą służyły przedmiotom humanistycznym, inne: ścisłym, a także, że w obrębie tych

grup zastosowanie owych narzędzi będzie zróżnicowane. Nie jest jednak tak, że jakiś przedmiot z zasady nie

potrzebuje żadnych technologii. Nawet na matematyce, w której programie nauczania znalazło się najmniej

propozycji cyfryzacji i mediatyzacji, można – z pomocą kreatywnego nauczyciela – wykorzystywać komputer.

Badacze cytowanego raportu dociekali szczegółowo, w jak szerokim zakresie szkolne programy nauczania proponują

wykorzystanie technologii informacyjnych. Prześledźmy dwa z nich. Na przykładzie programu nauczania przedmiotu
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muzyka stwierdzono: Pracownia muzyczna ma być wyposażona w „sprzęt audio, wideo, DVD, komputer wraz

z oprogramowaniem a także zestaw niezbędnych płyt CD, DVD, kaset wideo, CD-ROMów”. Choć nie ma żadnych

przeciwwskazań, by te urządzenia i pomoce wykorzystać w trakcie lekcji, nie podaje się jednak innych możliwości

ich zastosowania poza odtwórczą rolą materiałów muzycznych. Nie wiadomo, do czego miałby służyć komputer

wyposażony w oprogramowanie, nie wiadomo również, o jakie oprogramowanie chodzi (Siuda: 2013, s. 113). Przy

świadomości dobrodziejstw wynikających ze stosowania nowych narzędzi, słabością systemu

szkolnego jest więc ogólność i wąski zakres propozycji ich wykorzystania. Nie zachęca się nauczycieli

i uczniów do różnorodnego i kreatywnego zastosowania technologii.

W przypadku opisywania propozycji użycia nowoczesnych technologii na lekcjach biologii okazało się, że problem

cyfryzacji i mediatyzacji szkoły jest złożony: brak lub przestarzałość użytych środków twórcy podstawy programowej

tłumaczyli koniecznością sprostania trudnej rzeczywistości szkolnej: W przypadku biologii wśród środków

dydaktycznych służących realizacji programów wymieniane są, m.in.: nagrania – taśmy magnetofonowe, filmy

wideo oraz programy komputerowe; w materiałach pomocniczych: teksty źródłowe, encyklopedie, słowniki;

a w sprzęcie audiowizualnym: telewizor, magnetowid, magnetofon, ewentualnie komputer do prezentowania

programów komputerowych i samodzielnych opracowań. Zwróćmy uwagę, że komputer wymieniany jest

ewentualnie (chociaż obecnie w dobie rozpowszechniania medialnych narzędzi mobilnych dziwić to powinno coraz

mniej), w przeciwieństwie do magnetowidu czy taśm magnetofonowych, które w szkole wykorzystywane są obecnie

bardzo rzadko lub wcale. Warto zauważyć, że autorzy podkreślają, że ich program może być prowadzony nawet
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w słabiej wyposażonych szkołach, ponieważ w poradnikach metodycznych znajdują się propozycje różnorodnych

środków, które doskonale zastępują drogi sprzęt i nie wszędzie dostępne wymienione pomoce dydaktyczne. Trudno

jednak dzisiaj traktować kasetę magnetofonową lub VHS jako rzeczywiście efektywne zamienniki interaktywnych

technologii (Siuda: 2013, s. 114).

Na koniec omawiania trudności i ograniczeń wykorzystania technologii informacyjnych, warto zwrócić uwagę na

problem rzadko dostrzegany przez pedagogów: problem wykluczania tych uczniów, którzy nie mogą sobie

pozwolić na sprzęt lub oprogramowanie stosowane jest w szkole: Większy zarzut mógłby dotyczyć

promowania produktów firmy Microsoft i tych związanych ze środowiskiem systemu Windows (system operacyjny to

jedno, ale uczenie na bazie płatnych programów, na które nie wszyscy uczniowie będą mogli sobie pozwolić i to

w sytuacji, gdy poświęca się zajęcia także tzw. „piractwu programowemu”, jest zastanawiające) (Siuda: 2013,

s. 125). To kwestia przeciwstawiająca się dotychczasowej tezie o tym, że młodzi ludzie wyprzedzają szkołę

w zakresie korzystania i posiadania sprzętu informatycznego i multimedialnego. Jest to jednak również aktualny

problem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach lub uboższych społecznościach.

***

Pojawiający się coraz powszechniej w szkołach sprzęt multimedialny każe zastanowić się nad jego rolą w procesie

edukacji młodych ludzi. W tym kontekście należy przede wszystkim zauważyć, że komputery, telefony komórkowe,

konsole do gier czy tablety stały się „środowiskiem naturalnym” młodego pokolenia.
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To wszystko powoduje, że próby prowadzenia zajęć szkolnych bez wykorzystania technologii informacyjnych są

skazane na porażkę – zdecydowana większość uczniów prowadzenie lekcji przy pomocy kredy i tradycyjnego

podręcznika odbierze jako nudne. A jak pokazują liczne badania, już samo wykorzystanie przez nauczyciela

multimedialnych pomocy dydaktycznych, zachęca młodzież do nauki, prowadzi do lepszego zrozumienia

treści lekcji i bardziej efektywnego zapamiętania przekazywanych informacji (Paśko, Baprowska, s. 20).
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Stosowanie technik multimedialnych w kształceniu młodzieży daje lepsze wyniki:

Krótszy czas nauki
Lepsze zrozumienie 

nauczanego 
materiału

Dłuższa koncentracja
Bardziej efektywne 

zapamiętywanie 
materiału 

Szkoła staje dziś przed wyzwaniem wyposażenia uczniów w kompetencje cyfrowe, w tym również w umiejętności

wykorzystania nieprzebranego skarbca wiadomości, jakim stała się sieć internetowa. Jest to bardziej

perspektywiczna edukacja niż przekazywanie – z różną skutecznością - wąskich obszarów wiedzy. Żyjemy bowiem

w świecie, w którym jedynym pewnikiem jest ciągła zmiana i fakt, że wiedza szybko się zdezaktualizuje. Trzeba

zwrócić uwagę na takie zorganizowanie formalnego środowiska edukacyjnego, które technologie

traktowałoby nie jako nowoczesny dodatek, ale integralną część działań.
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EFEKTY ZASTOSOWANIA MULTIMEDIALNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W PROCESIE

DYDAKTYCZNYM

W ostatnich latach w polskiej edukacji następuje stopniowa cyfryzacja procesu kształcenia, której przejawem

jest choćby pojawienie się elektronicznych dzienników oraz coraz powszechniejsze wykorzystywanie narzędzi

multimedialnych w procesie przekazywania wiedzy. Zmiany te są możliwe także dzięki zwiększaniu dostępności

sprzętu multimedialnego w szkołach. Wskaźnik komputeryzacji (liczba uczniów przypadających na 1 komputer

z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów) poprawia się w edukacji na wszystkich szczeblach.

W latach 2006-2012 w szkołach podstawowych jego wartość zmniejszyła się z 18 do 11, w gimnazjach z 18 do 10,

a w szkołach ponadgimnazjalnych ogółem z 14 do 8 (BDL GUS). Poprawa wyposażenia szkół w sprzęt

komputerowy, a także wzrost kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, odpowiadają również kierunkowi jaki

obrało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poprzez realizację

ogólnopolskiego programu „Cyfrowa szkoła”. Widoczne wkraczanie nowoczesnych technologii do systemu

kształcenia może budzić zarówno nadzieje jak i obawy. Zachodzące zmiany rodzą pytania o rezultaty, jakie będą

wynikiem zastosowania multimediów w procesie dydaktycznym, np.: Czy urządzenia multimedialne, często

stosowane przez młodzież w celach rozrywkowych, będą dla nich atrakcyjną formą nauki? Czy nauczyciele są

odpowiednio przygotowani do korzystania z nowoczesnych urządzeń multimedialnych w procesie dydaktycznym?

Czy i jaki wpływ będzie mieć zastosowanie multimedialnych technik kształcenia na skuteczność,

efektywność i jakość kształcenia? Jakie korzyści niesie ten proces dla uczniów, nauczycieli, rodziców i osób

zarządzających placówkami oświatowymi? Próbę odpowiedzi na podobne pytania postawiono za cel niniejszego

rozdziału.

73



SKUTKI ZASTOSOWANIA MULTIMEDIÓW W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Pozytywnych rezultatów korzystania z multimediów oczekuje się z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze,

ze względu na dostosowanie form kształcenia do charakterystyki uczniów XXI wieku, a po drugie

ze względu na dostosowanie form kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy.

Współcześni uczniowie, zwłaszcza ci w kategorii wiekowej 10-15 lat, najaktywniej używają tekstowych,

multimedialnych i internetowych funkcji urządzeń mobilnych, wykorzystując je w sposób wszechstronny

i kreatywny (Gulińska, 2014). Uczniowie XXI wieku są nazywani „cyfrowymi tubylcami”, których charakterystyka

opiera się na kilku istotnych fundamentach. Jednym z nich jest rozumienie wirtualnej powierzchni widocznej

przez okno przesuwanego pod nią ekranu, a także łatwość czytania z małego ekranu – cechy obce wielu

przedstawicielom starszego pokolenia. Uczniowie mają z kolei trudności ze zrozumieniem długiego

i skomplikowanego tekstu, zdecydowanie preferując obraz i dźwięk. Ich preferencje dotyczą także

krótkotrwałego uczenia się, eksperymentowania i wielozadaniowości, hipertekstowego i hipermedialnego dostępu

oraz równoległego przetwarzania informacji. Oczekują szybkich efektów, a nowe technologie traktują

kreatywnie, będąc ważnym źródłem innowacji w dziedzinie technologii (Hojnacki, 2006). Zastosowanie multimediów

w procesie dydaktycznym oznacza więc zaoferowanie uczniom narzędzi dobrze im znanych i atrakcyjnych, którymi

otaczają się na co dzień, tyle że najczęściej poza szkołą. Nadzieje, jakie wiążą się z dostosowaniem form kształcenia

do charakterystyki uczniów XXI wieku, dotyczą wzrostu zainteresowania kształceniem, zwiększenia przyswajalności

wiedzy, a co za tym idzie, osiągnięcia skuteczności nauczania i sukcesu edukacyjnego młodych ludzi.
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Drugi z wymienionych powodów – dostosowanie form kształcenia do wymogów rynku pracy jest nie mniej istotny.

Zdaniem Wojciecha Cellary (2013), współczesna elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed

potencjalnymi pracownikami wymagania, które stają się jednocześnie wyzwaniami dla nowoczesnej szkoły,

która w założeniu powinna przygotować młode osoby do życia w społeczeństwie informacyjnym. Do tego

rodzaju wymogów-celów należą m.in.:

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś obecne w każdym aspekcie życia społeczno-gospodarczego

w krajach rozwiniętych, a ich znajomość zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Wykorzystanie

komputerów w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce deklarowało w 2012 roku aż 96% przedstawicieli

przedsiębiorstw. Wysokie odsetki tego wskaźnika odnotowywano nie tylko w branżach ściśle związanych

z technologią informacyjno-komunikacyjną, ale nawet w firmach świadczących usługi zakwaterowania

i gastronomii (88%) (Za: Postaremczak, 2012). Wprowadzenie multimediów do kształcenia pozwala zatem

realizować cele zbieżne z wymogami współczesnego rynku pracy.
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Prowadzone są badania i analizy skuteczności kształcenia z wykorzystaniem multimediów. Zwraca się w nich uwagę

m.in. na wpływ zastosowania programów multimedialnych na lepsze przyswajanie i trwałość wiedzy niż

w przypadku kształcenia z pominięciem tych narzędzi dydaktycznych. Zdaniem J. R. Paśko

i A. Baprowskiej wynika to z faktu, iż programy multimedialne zwiększają „namacalność” przekazywanych

zjawisk i procesów oraz zaangażowanie uczniów (Za: Dolata, 2012). Z kolei R. Rożek podkreśla znaczenie

wielokanałowości w efektywnym przebiegu procesu uczenia się (2006). Według przytoczonych przez niego danych,

jedynie 30% informacji jest przyjmowanych poprzez sam przekaz akustyczny. Przekaz słowny i wizualny (a więc

multimedialny) natomiast, zwiększają przyswajalność informacji do 80%. Już badania prowadzone

w Stanach Zjednoczonych w latach 90-tych (kiedy to nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dopiero

rozpoczynały swoją ekspansję) świadczyły o możliwości zwiększenia stopnia przyswojenia materiału od 50%

do 400%, dzięki zastosowaniu technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. Przytoczone poniżej szczegółowe

dane stanowią niewątpliwie argument na rzecz uzupełniania tradycyjnych metod nauczania

o techniki multimedialne. Świadczą bowiem o możliwości osiągnięcia następujących efektów:

 zwiększenie skuteczności nauczania o 56%,

 zwiększenie zrozumienia tematu o 56%-60%,

 zmniejszenie ilości nieporozumień przy przekazywaniu wiedzy o 20%-40%,

 zwiększenie oszczędności czasu o 38%-70%,

 zwiększenie tempa uczenia się o 60%,

 zwiększenie zakresu przyswojonej wiedzy o 25%-50% (Ibidem).
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KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Kwestię efektów zastosowania multimedialnych technik kształcenia warto rozważyć z punktu widzenia uczniów,

jako kluczowych odbiorców nowoczesnych rozwiązań. Badanie ewaluacyjne produktu finalnego projektu

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” pozwoliło określić korzyści, które stały się udziałem uczniów

z województwa zachodniopomorskiego testujących e-podręcznik oraz multimedialną platformę do nauki zawodu

technik hotelarstwa. Aż 85% badanych uczniów było zdania, iż e-podręcznik będzie przydatny do nauki tego

zawodu. Uczniowie podkreślali korzyści o charakterze technicznym oraz merytorycznym (związane

z przyswajaniem wiedzy). Pod względem technicznym, zalety e-podręcznika polegają ich zdaniem głównie na:

łatwości wyszukiwania potrzebnych informacji, większej wygodzie w związku z brakiem konieczności noszenia

ciężkich książek, dostępności do treści e-podręcznika także poza lekcją. W aspekcie merytorycznym kluczową zaletą

jest łatwiejsze i szybsze przyswajanie wiedzy zawartej w e-podręczniku m.in. dzięki możliwości

zaprezentowania uczniom praktycznych aspektów wykonywania zawodu. Skuteczność multimedialnych technik

kształcenia potwierdzili nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, którzy wskazywali na lepsze wyniki egzaminów

w klasach, w których testowany był e-podręcznik. Wpływ zastosowania technik multimedialnych na zwiększenie

zdawalności egzaminów jest niezwykle istotną, a przy tym wymierną korzyścią dla uczniów. E-podręcznik stanowił

także dla uczniów bardziej atrakcyjną formę nauki w porównaniu do korzystania z tradycyjnej książki. Na większy

poziom atrakcyjności wpływają zamieszczone materiały multimedialne (filmy, zdjęcia) przedstawiające czynności

wykonywane w zawodzie. Badania dowiodły generalnie, że wykorzystywanie tego rodzaju narzędzi

w procesie dydaktycznym odpowiada na zapotrzebowanie uczniów, którzy aprobują kierunek, w którym podąża

współczesna polska szkoła – chęć dalszego korzystania z e-podręcznika deklarowało 73,7% uczniów

uczestniczących w badaniach, a 78% rekomendowałoby go rówieśnikom. 77
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Przytoczone opinie uczniów i nauczycieli pochodzą z wywiadów przeprowadzonych w ramach ewaluacji projektu
„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”.

Prezentacje były 
zwięzłe i szybko 

wchodziły do 
głowy. 

Filmy są bardziej 
interesujące, niż jak 

trzeba pisać. 

To 
wygodniejsze 
niż książka. 

Nie trzeba 
nosić książek. 

U nas w szkole dobrze
poszedł egzamin

teoretyczny, w porównaniu
do egzaminu z roku

poprzedniego, kiedy nie
mieliśmy e-booka. Widać

dużą różnicę w zdawalności
egzaminu. Uczniowie, 

którzy korzystali
z e-podręcznika – 80%
z nich zdało, nie zdały

jedynie
4 osoby.



KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI

Badania ewaluacyjne pozwoliły także wskazać zalety e-podręcznika z punktu widzenia nauczycieli przedmiotów

zawodowych, jako bezpośrednich użytkowników. Wykorzystanie technik multimedialnych niesie ze sobą zwłaszcza

szereg korzyści organizacyjnych, związanych z przygotowaniem i przebiegiem lekcji. Nauczyciele twierdzili,

że wykorzystanie tablicy multimedialnej i e-podręcznika ułatwia realizację tematów podczas lekcji. Materiały są

łatwo dostępne, a dzięki gotowym prezentacjom, nauczyciele mogą zrezygnować z tradycyjnego dyktowania

uczniom notatek i skupić się na wyjaśnianiu wątpliwości uczniów. Zwielokrotnienie form przekazu treści, a przy tym

wykorzystanie atrakcyjnych dla uczniów technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do szybszego

przyswajania wiedzy przez uczniów, co dodatkowo usprawnia proces nauczania. Nauczyciel zostaje więc

wyposażony w instrumenty, dzięki którym przekazuje wiedzę efektywnie, a dodatkowo zwiększa jakość

i atrakcyjność prowadzonych przez siebie zajęć. Wnioski z badania wskazują, że techniki multimedialne są

źródłem kompleksowych narzędzi wsparcia nauczyciela w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi kształcenia

zawodowego. Wzbogacenie tradycyjnej formy przekazywania wiedzy o techniki multimedialne pozwala także

wzmocnić kompetencje ICT wśród nauczycieli i zwiększyć kreatywność nauczycieli. Zwłaszcza ten pierwszy

aspekt wymaga podkreślenia. Uważa się, że wzmacnianie kompetencji ICT nauczycieli jest kluczowe w zapewnienia

skutecznej i przyjaznej edukacji w nowej odsłonie. Zdaniem Jacka Pulwarskiego, Ogólnopolskiego Koordynatora

do ECDL w Polskim Towarzystwie Informatycznym, „nauczyciel powinien umieć w sposób efektywny wykorzystać

technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej pracy, czyli być e-nauczycielem” (Edunews, 2014). Stosowanie

technik multimedialnych na co dzień z pewnością jest środkiem do osiągnięcia tego celu.
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Przytoczone opinie nauczycieli pochodzą z wywiadów przeprowadzonych w ramach ewaluacji projektu „Innowacyjne
podręczniki do kształcenia zawodowego”.

Dla mnie ogromny plus skorzystania 
z e-booka jest taki, że mogę 

uczniom wysłać maila, że mają 
sobie przygotować dany temat 
korzystając z różnych źródeł 
informacji oraz zrobić dane 

ćwiczenie z podręcznika
elektronicznego. W związku z tym 

nie ma tłumaczenia, że „ja nie 
mogłem znaleźć”. Oni po prostu 

cały czas mają do tego dostęp i jest 
to świetny sposób nauczania. 

Wszystkie materiały są 
w jednym miejscu, temat 

lekcji można omawiać 
wykorzystując różne 

metody: film, dyskusję, 
grę, test.

E-booki umożliwiały mi lepsze 
pokazanie uczniom, jak 
wygląda praca w hotelu. 
Korzystaliśmy z pakietów 

multimedialnych, które były 
dołączone i z prezentacji. 

Bardzo były pomocne zadania dla uczniów dostępne 
w e-booku. Scenki odgrywane przez uczniów były 
nagrywane na aparat, a później uczniowie mogli 

zobaczyć, w jaki sposób się prezentowali, wskazywać 
swoje błędy w rozmowie z gośćmi hotelu. 

Wykorzystaliśmy prezentacje multimedialne. Bardzo 
pomocne były dla nas tematy do dyskusji. Ułatwiało to 

proces realizowania lekcji.



KORZYŚCI DLA RODZICÓW

Sytuacja finansowa 5% rodzin z co najmniej jednym dzieckiem i 14% rodzin z co najmniej trojgiem dzieci nie

pozwalała na zakup wszystkich podręczników. Badanie CBOS (2013) wykazało z kolei, że rodzice wydawali na

wyprawkę szkolną swoich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej lub zawodowej

średnio 1199 złotych, co stanowiło 107% kwoty z roku poprzedzającego. Największą część tej kwoty – średnio 382

zł stanowiły podręczniki szkolne. W większości przypadków wydatki ponoszone na wyprawkę dziecka są zbliżone do

miesięcznych dochodów netto tych gospodarstw domowych. Występowanie opisanego problemu potwierdzali

nauczyciele testujący produkt finalny w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”.

Co więcej, gdy treść zawarta w papierowych podręcznikach ulega dezaktualizacji niezbędny jest zakup

nowych, co generuje kolejne koszty. Korzystanie z technik multimedialnych, w tym e-podręcznika pozwala na

oszczędność, która wynika właśnie z aspektu aktualizowania treści na bieżąco, automatycznie, bez konieczności

zakupu nowych materiałów. 81

Książki, no nie ma co się 
oszukiwać, obecnie są 

bardzo drogie, 
a szczególnie jeśli chodzi 
o przedmioty zawodowe
i języki obce. Większości 

uczniów na nie po prostu 
nie stać. 

Zastosowanie multimedialnych technik kształcenia niesie korzyści dla szerokiej

grupy odbiorców i użytkowników. Oprócz nauczycieli i uczniów

w jej skład wchodzą także rodzice uczniów oraz dyrektorzy szkół. Jeśli chodzi

o rodziców, to jedną z najważniejszych korzyści z zastosowania technik

multimedialnych w szkołach jest korzyść o charakterze ekonomicznym.

Według raportu GUS (2014) zakup tradycyjnych podręczników stanowi

znaczne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych.



Wszystko, co jest nowe, co 
daje nam jakieś kolejne 

narzędzie do ręki, ma ogromny 
wpływ na podnoszenie jakości 
kształcenia zawodowego. My, 
jako szkolnictwo zawodowe, 

jesteśmy bardzo ubodzy 
w podręczniki, w pomoce 
naukowe. Dla nas nie ma 

rozkładów materiałów ani nic. 
Wszystko musimy robić sami, 

zupełnie przeciwnie do 
nauczycieli od przedmiotów 
ogólnych, gdzie oni mają 

zrobione przez wydawnictwa 
tzw. „gotowce”.

KORZYŚCI DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI

Zastosowanie nowych technik kształcenia w procesie dydaktycznym może

mieć także pozytywny wpływ na jakość nauczania oraz wizerunek

szkół, które korzystają z tego typu rozwiązań. Opinie uzyskane od

nauczycieli testujących e-podręcznik dowodzą, że nowe materiały

podnoszą poziom kształcenia, zwłaszcza jeśli chodzi

o szkolnictwo zawodowe, w którym zauważa się braki w zakresie pomocy

naukowych. Zwiększenie jakości, a także skuteczności kształcenia

(o której wspomniano w aspekcie przyswajania, trwałości wiedzy oraz

poziomu zdawalności egzaminów), a także sam fakt stosowania

nowoczesnych technik kształcenia, bezsprzecznie wpływają pozytywnie na

wizerunek szkoły. Elementy te mogą także przełożyć się na zwiększenie

liczby kandydatów do szkoły w organizowanych corocznie naborach

uczniów. Korzyści tego rodzaju zyskują na znaczeniu w obliczu niżu

demograficznego, który sprawia, że wiele placówek edukacyjnych ma

problemy w zrekrutowaniu optymalnej liczby uczniów. Szkoły muszą coraz
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silniej konkurować między sobą o kandydatów, a przewagę konkurencyjną mogą budować właśnie w oparciu

o ofertę kształcenia uwzględniającą zastosowanie multimedialnych technik w procesie dydaktycznym.



EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA MULTIMEDIALNYCH TECHNIK EDUKACYJNYCH

W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Efektywność zastosowania multimedialnych technik edukacyjnych ma dwojaki wymiar: organizacyjny oraz

finansowy. Efektywność o charakterze organizacyjnym wynika z oszczędności czasu, usprawnienia procesu

dydaktycznego, większej dostępności różnorodnych materiałów i treści edukacyjnych. Efektywność organizacyjna

obejmuje wiele aspektów procesu dydaktycznego (np. przygotowanie lekcji, poszukiwanie informacji,

prezentowanie treści) oraz różnych odbiorców i użytkowników multimediów (w tym uczniów przyswajających

wiedzę oraz nauczycieli prowadzących zajęcia). Nauczyciele argumentowali występowanie efektywności

organizacyjnej m.in. w następujący sposób:

83

E-podręcznik to jest idealna 
sprawa. Gdyby nie on to my 

korzystalibyśmy z podręczników
i z materiałów kserowanych, 

ponieważ od reformy kształcenia 
zawodowego z 2012 r. brakowało 
podręczników, ukazały się dopiero 
w 2014 r., musielibyśmy kserować, 
przepisywać, modyfikować. To jest 
mnóstwo pracy i straconej energii 

zamiast skupienia na przygotowaniu 
ćwiczeń i toku lekcji. E-podręcznik 

był nam bardzo pomocny.

Wyniki badań ewaluacyjnych wskazywały jednakże również

na ograniczenia osiągania wysokiej efektywności

organizacyjnej, związane z nieodpowiednią infrastrukturą

techniczną szkół – szczególnie zaś brakiem bądź

ograniczonym dostępem do Internetu. Wyposażenie szkół

jest warunkiem wstępnym i koniecznym wdrażania

nowoczesnych metod kształcenia. Innym elementem

wpływającym na efektywność organizacyjną jest postawa

nauczycieli i dyrektorów wobec stosowania

multimedialnych technik edukacyjnych, a także szerzej –

otwartość na innowacje w edukacji.



Efektywność o charakterze finansowym wynika z oszczędności pieniędzy, potrzebnych do cyklicznej wymiany

podręczników w wersji papierowej, a także do kserowania dodatkowych materiałów. Również w tym aspekcie

efektywność dotyczy wielu grup: uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Należy bowiem

pamiętać, że nauczyciele również muszą być na bieżąco z treściami dydaktycznymi, a nie zawsze mają dostęp do

najświeższych wydawnictw związanych z przedmiotami, których uczą. Ich zdaniem multimedialne techniki

edukacyjne, takie jak e-podręcznik pozwalają na osiągnięcie efektywności kosztowej:
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Gdyby nie e-podręcznik, to na pewno 
bardzo dużo różnych rzeczy byśmy 

kserowali. Generowałoby to potężne 
koszty. Poza tym wszystkiego nie da 

się skserować. Na pewno 
osiemdziesiąt procent tych wszystkich 
kosztów musieliby pokryć uczniowie 
sami. Taki e-book, który jest rzeczą 
darmową, a uczniowie wszyscy mają 

Internet, jak nie telefonie, to w domu, 
pozwala na ograniczenie kosztów. 

Badania diagnostyczne prowadzone w ramach projektu

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” wśród

uczniów szkół zawodowych w województwie

zachodniopomorskim wskazywały, że mniejsze koszty

korzystania z e-podręczników niż z tradycyjnych książek były

jednymi z najczęściej wymienianych zalet e-podręczników

(Cyprowski, 2012). Należy podkreślić, że ograniczenie kosztów

materiałów dydaktycznych nie wynika ze stworzenia

i wdrożenia narzędzia multimedialnego (jak np. e-podręcznik),

ale z aspektu aktualizacji jego treści. Zarówno większe, jak

i kosmetyczne zmiany w treści nie wymagają inwestycji w nowe

wydanie podręcznika, a jedynie zaktualizowania treści poprzez

automatycznie pobieranie.



Zastosowanie multimedialnych technik w procesie nauczania stanowi odpowiedź na zmiany, które zachodzą we

współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Stanowi to ponadto kontynuację zmian w kształceniu, w którym od lat

stopniowo dokonuje się proces informatyzacji. Podążanie w kreślonym przez postęp kierunku powinno być

poprzedzone analizą korzyści (i ewentualnych barier) wynikających z modyfikacji metod kształcenia.

Podsumowując rozważania na temat efektów wykorzystywania multimediów należy podkreślić, że obejmują one

wielu odbiorców, a także wiele aspektów kształcenia.
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Uczniowie Nauczyciele

Rodzice
Zarządzający 
placówkami 

edukacyjnymi

Wzrost skuteczności kształcenia

Wzrost jakości kształcenia

Wzrost atrakcyjności kształcenia

Wzrost efektywności organizacyjnej 
i ekonomicznej kształcenia
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Gdyby posłużyć się metaforą rolniczą, można by przyrównać e-podręcznik do „multimedialnego i wielofunkcyjnego

kombajnu”, który jest w istocie zintegrowanym zbiorem opracowań metodycznych oraz treści edukacyjnych.

Z uwagi na cyfrową postać, umożliwia on powiązanie jego elementów z dołączonymi plikami (np. zdjęciami,

schematami, aktywnymi formularzami, programami, etc.), materiałami audio-wideo, a także hiperłączami

odsyłającymi do innych miejsc w strukturze lub zewnętrznych źródeł w sieci Internet. Warto wspomnieć także

o możliwości podpięcia pod e-podręcznik modułów testowych weryfikujących przyswajanie wiedzy i postępy

w nauce. Wobec tego tradycyjny podręcznik papierowy jest niczym prosty „pług”. W rozdziale omówione zostaną

możliwości zastosowania e-podręcznika w edukacji zawodowej. To ważne, by zrozumieć, że e-podręcznik nie może

być zwykłą kopią tradycyjnego, papierowego podręcznika zapisaną w wersji elektronicznej. To ślepa uliczka

(e-)ewolucji. Jednocześnie właściwa ewolucja e-podręczników w szkolnictwie zawodowym nie zmierza

(i nie powinna) w stronę eliminowania tradycyjnych pomocy dydaktycznych, a jedynie uzupełnienia

ich ograniczeń. To ważne, ponieważ wielu pracodawców poza krytycznym stosunkiem do przygotowania

absolwentów w wymiarze praktycznym zgłasza niekiedy również ich braki w przygotowaniu teoretycznym.

E-podręczniki nie powstają w próżni, jak pokazują chociażby przykłady brytyjskie, do ich tworzenia potrzebne jest

zaangażowanie nie tylko wydawców, ale całych sieci współpracujących instytucji. Przykłady z innych krajów

pokazują równolegle inne oblicze tworzenia e-podręczników w ramach „modelu oddolnego”. Mowa tu

o inicjatywach pasjonatów ze środowisk edukacyjnych, którzy w pewnym momencie, w obliczu braku materiałów,

sami „zakasali rękawy” i stworzyli profesjonalnie i z dużym rozmachem rozwijane projekty.
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Perspektywa użytkownika 
(uczniowie)

•Sposób na podniesienie 
atrakcyjności kształcenia 
zawodowego dla uczniów

Perspektywa użytkownika 
(nauczyciele)

•Narzędzie zwiększające 
efektywność procesu 
nauczania przedmiotów 
zawodowych

Perspektywa 
pracodawców

•Gwarancja szybkiej 
adaptacji treści 
edukacyjnych do zmian 
technologicznych 
i procesowych
w gospodarce

Perspektywa zaplecza 
instytucjonalnego

•Rezultat współpracy 
międzysektorowej
i kooperacji instytucji 

edukacyjnych w ramach 
sieci (przykłady dobrych 
praktyk)

Te pojedyncze przypadki nie zmieniają zarazem sensu pytania o rozwiązania systemowe dla polskiego szkolnictwa

zawodowego, które wciąż pozostają aktualne. To z kolei oznacza, że istotę i możliwości zastosowania e-podręcznika

należy omówić z co najmniej z kilku perspektyw.

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się sposób percepcji treści oraz komunikowania się młodzieży. Jednocześnie

postęp technologiczny i idące za tym zmiany produktowe i w procesach usługowych nabrały niespotykanego

wcześniej tempa. Obecnie szkoła ma ten sam dylemat, co chociażby wydawcy gazet czy reklamodawcy:

pozostać w XIX-wiecznym modelu przekazywania treści: druk, kreda i tablica czy uchwycić zmiany,

dogonić rzeczywistość - tę coraz bardziej wirtualną, a paradoksalnie coraz bardziej realną. E-podręczniki świetnie

wpisują się w ten trend. Stanowią syntezę tego, co najlepsze w tradycyjnych podręcznikach (biorąc je zarazem za

punkt odniesienia) oraz nowych możliwości komunikacji, które daje rozwój nowoczesnych technologii (ICT).



SPOSÓB NA PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA

UCZNIÓW

Interfejsy komputerowe stają się naturalnym i nieodzownym środowiskiem funkcjonowania społecznego, a także

poznawania świata przez młodzież w wieku szkolnym. Internet oraz to, co w nim można znaleźć, bywa coraz

częściej dla najmłodszych roczników tym, „co jest naprawdę”, a ich aparat poznawczy coraz mniej sprawnie

(i chętnie) zdaje się być zapuszczany poza rubieże sieci. Nie bez znaczenia jest także przyzwyczajenie do ciągłego

dostępu do treści w sieci na zasadzie „tu i teraz” – o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Młodzież jest ponadto

przyzwyczajona do formy informacji, która jest: skrótowa, zawiera prosty (przystępny) język, jest szybko

przyswajalna, atrakcyjna graficznie. Zarazem oczekiwania kierowane do interfejsów programów idą w stronę

intuicyjności (łatwa nawigacja idąca z duchem przyzwyczajeń) i interaktywności (możliwości reakcji na odbieraną

informację). Najczęstsze „grzechy” tradycyjnych podręczników to (Gąsiorek 2010, s. 48) przede wszystkim

niedopasowanie do możliwości uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także:

• Zbytnia fachowość wywodu,

• Skomplikowane słownictwo i terminologia,

• Brak dialogu z uczniem i prób angażowania go,

• Brak powiązania wiedzy teoretycznej z przyszłymi zadaniami zawodowymi,

• Zbyt duża ilość informacji,

• Brak słowników,

• Brak spisów pojęć obligatoryjnych lub hierarchii treści.
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Tradycyjny podręcznik

•Ograniczony dostęp 
do tradycyjnych podręczników 
(brak na rynku w wielu zawodach)

•Problemy z aktualnością 
(aktualizacja wielu pozycji co 5, 
10, 15 lat)

•Zbyt fachowy lub trudny język, 
czasem wręcz naukowy

•Relatywnie wysoka cena

•Niska atrakcyjność dla uczniów 
(liniowa struktura, wykład 
ex-cathedra), dominacja tekstu, 
długi czas potrzebny na 
przyswojenie informacji)

•Wiedza „pewna”, zatwierdzana 
przez organy oświatowe 
i ekspertów oraz zgodna 
z podstawą programową

•Fizyczny charakter (możliwość 
uszkodzenia, utraty)

Social media

•Dostęp tu i teraz: wszędzie kiedy 
chcę i na jakim nośniku chcę 
(komputer, tablet, smartfon)

•Aktualizacja w czasie 
rzeczywistym

•Język i poziom treści dopasowany 
do  danego segmentu 
użytkowników, proste i krótkie 
komunikaty (na bazie preferencji)

•Wysoka atrakcyjność 
(prostota, intuicyjna nawigacja, 
interaktywność, sieci społeczne, 
możliwość wyrażania opinii
i siebie)

•Wysoki stopień personalizacji

•Angażowanie emocji, mechanizmy 
podtrzymujące zaangażowanie 
oraz elementy grywalizacji

•Wiedza oraz treść (ang. content) 
tworzona, dostarczana
i aktualizowana przez 
rozproszonych użytkowników

E-podręcznik

•Zdalny dostęp zdalny za 
pośrednictwem komputera lub 
innych nośników elektronicznych 
dla wybranych grup (uczniowie 
konkretnego zawodu, grupy 
placówek)

•Aktualizacja w zależności 
od potrzeb i możliwości 
(finansowania lub zaangażowania 
partnerów społecznych, 
pracodawców)

•Wiedza tworzona, dostarczana 
i aktualizowana przez 
rozproszonych interesariuszy
e-podręcznika 
w postaci modułów 
uzupełniających, a także 
w postaci instruktażowych wideo

•Treści tworzone w formie 
przyjaznej dla użytkownika

•Zapis cyfrowy przechowywany na 
serwerach i objęty systemem kopii 
bezpieczeństwa
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Należy wspomnieć, że dla młodych pokoleń punktem odniesienia przy ocenie e-podręczników nie będą wyłącznie

tradycyjne podręczniki wraz ze swoimi ograniczeniami. Naturalnym środowiskiem ich użytkowników jest Internet

oraz portale społecznościowe, stanowiące coraz istotniejsze źródło informacji, nawiązywania relacji społecznych

oraz... nauki. Dobry e-podręcznik musi przynajmniej w pewnym stopniu odpowiadać na te wyzwania.



NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESU NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW

ZAWODOWYCH

E-podręcznik jest narzędziem przydatnym zarówno w procesie nauczania, jak i uczenia się. Nauczyciele otrzymują

wsparcie w postaci dostosowanych układów treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową - wraz

z przykładami, wizualizacjami, filmami. Oczywiście nie zastąpi to realnej praktyki w zakładzie pracy czy

chociażby w warsztatach szkolnych, ale z pewnością stanowi wymierną wartość jako materiał

wspomagający. E-podręcznik pozwala na zapoznanie się z czynnościami zawodowymi, które w szkole czy zakładzie

pracy wykonuje się pobieżnie lub wcale z uwagi na specyfikę procesu (np. kosztowny surowiec, trudnodostępne

maszyny itd.). Z drugiej strony, e-podręcznik umożliwia utrwalanie nawet relatywnie prostych czynności zawodowych,

które z uwagi na czas trwania lekcji mogą być zaprezentowane i przećwiczone w ograniczonym zakresie. Do tej pory

wielu nauczycieli przygotowywało w ramach oddolnego ruchu prezentacje multimedialne lub proste kursy

e-learningowe na dedykowanych platformach (np. Moodle), które jednak z uwagi na kwestie związane z własnością

intelektualną i prawami autorskimi (poza pewnymi wyjątkami) nie mogły opuścić murów szkoły i zostać

upowszechnione. Jeśli wsparcie, w postaci udostępnienia materiałów edukacyjnych w formie e-podręcznika

placówkom kształcącym w danym zawodzie, będzie miało charakter systemowy, skorzystają z niego zarówno

uczniowie, jak i nauczyciele, co wpłynie na podniesienie efektywności nauczania przedmiotów zawodowych.

Skuteczność procesu nauczania zapewnia w przypadku e-podręcznika m.in. sprawna nawigacja po treści,

z uwzględnieniem warunków logicznych oraz zadanych kryteriów wyszukiwania. W trakcie zajęć, gdy pojawia się np.

zapytanie ze strony ucznia, nauczyciel dysponuje całą bazą wiedzy i bez problemu może dotrzeć do poszukiwanej

informacji lub prezentacji, nawet jeżeli jego scenariusz zajęć pierwotnie tego nie uwzględniał.
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Nie bez znaczenia jest także elastyczność e-podręcznika w zakresie możliwości powiększania obrazu, zmian

rozdzielczości, kontrastu itd., co pozwala na optymalną ekspozycję treści w różnych warunkach i z wykorzystaniem

różnych nośników (projektory, tablice multimedialne, ekrany komputerów, tablety, smartfony). Z tych samych

powodów e-podręcznik wykazuje się większą dostępnością dla niepełnosprawnych.

Z perspektywy pracodawców najważniejsze jest natomiast to, aby wiedza przekazywana uczniom i omawiane

przykłady nadążały za tempem przyrostu wiedzy branżowej oraz przemianami technologicznymi. Za tym musi pójść

oczywiście odpowiednia praktyka zawodowa, ale to ważne, aby absolwent czy uczeń trafiający na praktyczną naukę

zawodu np. do serwisu samochodowego czy na budowę, miał w szkole dostęp do aktualnych przykładów czy

sposobów zastosowania danej technologii lub produktu. Konieczność wyrównywania braków przygotowania

teoretycznego spotyka się ze strony pracodawców z dużym niezrozumieniem i frustracją, gdyż postrzegają oni to

raczej jako zadanie szkoły zawodowej. Tymczasem nie we wszystkich specjalnościach programy nauczania nadążają

dostatecznie za potrzebami i oczekiwaniami rynku. Dodatkowo standardy egzaminacyjne w niektórych przypadkach

ograniczają nauczycieli z uwagi na czas lekcyjny poświęcany danym zagadnieniom. Swego rodzaju możliwość

kompromisu zapewniają e-podręczniki - zwłaszcza w przypadku przyjęcia modelu aktualizacji treści

w oparciu o współpracę z pracodawcami oraz samorządem gospodarczym. Przy spełnieniu tego warunku możliwość

umieszczenia w e-podręczniku np. filmu związanego z jakąś czynnością zawodową wykonywaną

z wykorzystaniem narzędzi/produktów konkretnej marki może być traktowana jako forma promocji, a zarazem

impuls do dostarczania kolejnych treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową, a także wykraczających

poza nią (a istotnych z punktu widzenia pracodawcy).
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Platforma ta wyznacza trendy w e-szkolnictwie zawodowym na wyspach brytyjskich, przy jednoczesnym

zaangażowaniu podmiotów partnerskich sieci w prowadzenie wielu tradycyjnych centrów kształcenia oraz certyfikacji

zawodowej. Obok tworzenia e-podręczników i kursów e-learningowych, organizacja promuje także metodykę

kształcenia na odległość w oparciu o własne doświadczenia zebrane przez wiele lat funkcjonowania. Na uwagę

zasługują materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego tworzone w organizacji, ponieważ obok dużej wagi
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Bez względu na model aktualizacji treści i poziom zaangażowania pracodawców, ich reprezentacja (np. w postaci

samorządu gospodarczego) powinna mieć udział na etapie konsultacji treści i przykładów podawanych

w e-podręczniku - szczególnie w odniesieniu do instruktaży. Ostatecznie aktualizacja e-podręcznika treści, jak i ich

zatwierdzanie powinno mieć miejsce w oparciu o współpracę pracodawców, edukatorów, nauczycieli, jak również

praktyków i teoretyków zawodu. W fazie projektowania należy jednocześnie pamiętać o testowaniu wczesnych

wersji produktu nie tylko z pracodawcami, ale i użytkownikami (uczniami i nauczycielami). To oni ostatecznie będą

korzystać z wypracowanych materiałów weryfikując ich użyteczność, a co szczególnie ważne – przystępność.

E-PODRĘCZNIK JAKO REZULTAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ I KOOPERACJI

W ramach tej części warto przytoczyć szczególnie przykłady z Wielkiej Brytanii, która jest liderem we wdrażaniu

rozwiązań e-szkolnictwa – i to nie tylko zawodowego. Jednym z kluczowych warunków sukcesu przedsięwzięć

realizowanych w tym kraju okazało się silne wsparcie sektora publicznego oraz tworzenie rozwiązań systemowych –

całych sieci współpracy kooperujących podmiotów.

Organizacja City&Guilds of London Institute i jej internetowa platforma



przykładanej do multimedialności, zważa się przede wszystkim na praktyczny charakter instrukcji oraz materiałów

wideo o charakterze instruktażowym. Zasoby udostępniane są ponadto w podziale na specjalności zawodowe.

www.cityandguilds.com

SIECI EDUKACYJNE SKILLS FOR BUSINESS ORAZ LEARNING AND SKILLS COUNCIL

Podmioty te zrzeszają organizacje zajmujące się kształceniem na różnych poziomach (w tym kształceniem

zawodowym). Poza szerokim monitoringiem rynku pracy pod kątem pożądanych kompetencji i kwalifikacji

zawodowych i koordynacją współpracy pracodawców i instytucji szkoleniowych, oferują także liczne kursy oraz

szkolenia e-learningowe. www.ukces.org.uk

***
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Podsumowując istotę i możliwości zastosowania e-podręczników, należy jeszcze raz podkreślić, że stanowią one

nową jakość w edukacji (także zawodowej), która daleko wykracza poza możliwości tradycyjnych podręczników.

Związane jest to z ich elastycznością, multimedialnością, a przede wszystkim z funkcjonowaniem

w wirtualnym środowisku wraz ze wszystkimi następstwami. Przy odpowiednim wykorzystaniu e-podręczniki

mogą budować markę szkolnictwa zawodowego i zwiększać jego atrakcyjność dla potencjalnych

uczniów. Należy zarazem unikać podchodzenia do zagadnienia e-kształcenia zawodowego jako prostego transferu

liniowych treści z tradycyjnych podręczników na rzecz obniżania kosztów ich dystrybucji. Warunkami sukcesu

e-podręcznika są bowiem m.in. jego hipertekstualność, powiązanie z materiałami audio-wideo oraz praktycznym

i szczegółowym charakterem instruktaży. Ograniczeniem dla możliwości edukacyjnych e-podręczników jest

w zasadzie budżet i poziom zaangażowania partnerów reprezentujących różne sektory.



Im większy udział pracodawców mających wpływ na treści i dobór materiałów, tym lepsze rezultaty

osiągają e-podręczniki z punktu widzenia przygotowania absolwentów pod kątem potrzeb rynku pracy.

A właśnie w celu wyrównywania części deficytów związanych z nauką teoretyczną i praktyczną są one tworzone.

Zarazem przykłady brytyjskie pokazują wyraźnie, że za e-podręcznikami dostarczanymi systemowo na potrzeby

szkolnictwa zawodowego powinny stać sieci współpracy złożone z instytucji edukacyjnych wspieranych przez

biznes i instytucje publiczne. Gwarantuje to z jednej strony kompleksowość, a efekt synergii z drugiej.

Tworzenie współczesnych e-podręczników, które trafią do młodych ludzi i będą stanowiły dla nich realną pomoc nie

może się jednocześnie odbywać bez dogłębnego zrozumienia funkcjonowania młodzieży w sieci Internet. Przekłada

się to m.in. na konieczność dostosowania formy i układów treści, interfesjów graficznych czy sposobu narracji.

Zastosowanie znajdzie tu wybór najlepszych właściwości i cech zarówno z tradycyjnych podręczników, jak i portali

social media. W obszarze jakości użytkowania w tej grupie celowej wyzwaniem będzie także zapewnienie możliwie

maksymalnej responsywności (poprawności wyświetlania na urządzeniach mobilnych o mniejszych przekątnych

ekranu).

Mówiąc o wdrażaniu e-podręczników do procesu nauczania nie można jednak zapomnieć także o przygotowaniu

zaplecza pod to narzędzie w postaci bogatych materiałów szkoleniowych oraz seminariów (choćby

webinariów) skierowanych do trzech głównych typów odbiorców, które szczegółowo przedstawiono na grafice na

kolejnej stronie.
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Nie należy żywić obaw o niedostateczny poziom dostępności czy możliwości korzystania

z e-podręczników. Dostęp do Internetu według GUS (Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań

statystycznych z lat 2010-2014) posiadało w Polsce w 2014 r. 3/4 gospodarstw domowych (77,1% do komputera

w ogóle wobec 66,6% w r. 2011), a odsetek ten szybko rośnie z uwagi na popularyzację smartfonów

i upowszechnianie pakietów internetowych w abonamentach sieci komórkowych. W coraz większym zakresie

dostęp do sieci oferują także szkoły.
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Nauczyciele

• Na temat sposobów 
korzystania 
z e-podręczników 
i wykorzystywania ich 
możliwości w procesie 
dydaktycznym  (dla 
zwiększenia jego 
efektywności oraz 
uatrakcyjnienia zajęć czy 
zaangażowania 
podopiecznych w naukę)

Placówki edukacyjne

• Na temat możliwości 
modernizacji infrastruktury 
o nowoczesne pomoce 
dydaktyczne (w tym kwestie 
finansowania), jak również 
wykorzystania 
w niestandardowy sposób 
(np. na nośnikach 
mobilnych czy w trybie 
offline)

Pracodawcy 

• Na temat korzyści płynących  
z włączenia się we 
współtworzenie 
e-podręczników dla 
szkolnictwa zawodowego -
aspekt budowania marki 
pracodawcy oraz 
podnoszenia jakości 
przyszłych kadr

Potrzeby szkoleniowe kluczowych odbiorców w zakresie wdrażania e-podręczników
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PODSTAWOWE 
FUNKCJONALNOŚCI 

PLATFORMY 
MULTIMEDIALNEJ

Tomasz Przybyłek





PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY MULTIMEDIALNEJ

Zgodnie z nazewnictwem stosowanym w dokumentacji projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia

zawodowego”, pełna nazwa opisywanej tu platformy to: „Multimedialna platforma kształcenia zawodowego

wykorzystująca rozwiązania brytyjskie”.

Platforma multimedialna stanowi centralny element wirtualnego środowiska edukacyjnego. Co to oznacza? Dzięki

platformie możliwy jest nie tylko dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych pod adresem internetowym:

www.ebook-24.edu.pl. Przede wszystkim jest ona narzędziem wspierającym nauczyciela w wielu aspektach

jego pracy – od przygotowania zajęć, poprzez opracowanie materiałów dla uczniów, pracę z e-podręcznikiem

w czasie lekcji, aż po sprawdzanie stanu wiedzy i postępów w przyswajaniu materiału przez jego podopiecznych.

Uczniowie również mogą odczuwać korzyści z wykorzystywania platformy zarówno podczas lekcji, jak

i opracowując materiał w domu. Mogą w prosty i atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę, powtarzać materiał.

Ponadto platforma zapewnia dostęp do bazy ofert praktyk, staży i pracy, co w przypadku uczniów szkół

zawodowych może stanowić przydatne wsparcie w zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych.

Mamy więc trzy najważniejsze kategorie użytkowników platformy: nauczycieli, uczniów oraz pracodawców. Część

funkcjonalności omawianej platformy jest jednak dostępna dla wszystkich osób, które odwiedzą stronę internetową

www.ebook-24.edu.pl. I to te funkcjonalności zostaną opisane jako pierwsze.
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA

Pasek menu (widoczny powyżej) umożliwia zapoznanie się z zawartością poszczególnych podstron platformy.

Czcionka aktywnej zakładki (czyli tej części, z której użytkownik akurat korzysta) ma niebieski kolor (widać to na

powyższym obrazie w przypadku zakładki „Strona główna”).

Jeśli osoba odwiedzająca platformę ma w swojej przeglądarce internetowej aktywne „wtyczki” odpowiedzialne za

prezentowanie elementów ruchomych lub animowanych, po wskazaniu (najechaniu) myszą na elementy menu

zobaczy zaprezentowane poniżej elementy graficzne.
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http://ebook-24.edu.pl/
http://ebook-24.edu.pl/
http://ebook-24.edu.pl/kontakt
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http://ebook-24.edu.pl/o-platformie
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W zakładce „Strona główna” zamieszczono krótką informację na temat idei stanowiącej podstawę do opracowania

platformy multimedialnej i modelowego e-podręcznika do nauki zawodu technik hotelarstwa:
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Oddajemy w Wasze ręce e-podręcznik do kształcenia zawodowego – e-książkę, szytą na miarę XXI wieku. To już

nie jest tylko tekst z ilustracjami. To podręcznik w pełni interaktywny, tworzący wirtualne środowisko do nauki.

Nauczyciel, może go kreować razem ze swoimi uczniami i dzielić się efektami swojej pracy

z innymi. Uczeń może w dowolnej chwili powtarzać materiał w indywidualny, wygodny dla siebie sposób. (…) Nasz

portal umożliwia korzystanie z e-podręczników i wspiera w ich tworzeniu. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do

zrobienia razem z nami kroku ku przyszłości pełnej nowoczesnych bodźców edukacyjnych działających na nasze

oczy, uszy i mózg.

W przypadku kliknięcia w każdą z zakładek (poza e-podręcznik) osoba

odwiedzająca platformę ebook-24.edu.pl widzi z prawej strony wyszukiwarkę

treści znajdujących się na platformie, listę tzw. „tagów”, czyli słów kluczowych

(lub fraz). Umożliwiają one szybkie odnalezienie tych treści i materiałów, które

są powiązane z danym słowem kluczowym.

Również z prawej strony, poniżej tagów znajduje się dział „E-podręcznik to”,

który pozwala każdemu (również niezarejestrowanym i niezalogowanym)

użytkownikom na zapoznanie się z przykładową zawartością e-podręcznika

oraz opisem jego elementów: e-booka, prezentacji, materiałów dla ucznia,

tematów do dyskusji testów wiedzy, materiałów multimedialnych oraz gier.



Dostępna jest również przykładowa treść e-booka. Dostęp do wspomnianego opisu i treści jest możliwy po

kliknięciu w pole z ikoną książki: .

Osoby zainteresowane zakresem zagadnień omówionych w Modelowym e-podręczniku… mogą zapoznać się

z nimi klikając w pole z tą ikoną .

Chcąc jednak zapoznać się z zawartością każdego z modułów należy zarejestrować się na platformie poprzez utworzenie

konta użytkownika, a następnie zalogować się na to konto.

Po kliknięciu w trzecią ikonę znajdującą się w części „E-podręcznik to”, użytkownik ma możliwość obejrzeć

przykładowe filmy, które są dostępne w e-podręczniku.

Pod „E-podręcznik to” znajduje się jeszcze jedna ważna część: „Pomoc”, dostępna dla wszystkich odwiedzających

platformę. W „Pomocy” zawarto „Podręcznik użytkownika”, w którym przedstawiono wymogi dotyczące materiałów

publikowanych na platformie. Oznacza to, że jeśli ktoś chciałby zamieścić opracowane przez siebie materiały

dydaktyczne, które wzbogacą zawartość e-podręcznika, musi wcześniej dostosować je do tych wymogów

technicznych, redakcyjnych i edycyjnych. Aby zapoznać się z „Podręcznikiem użytkownika” należy kliknąć

w pole z ikoną .

Ostatnia ikona w części „Pomoc” przekierowuje użytkownika do działu FAQ, czyli najczęściej

zadawanych pytań.
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W zakładce aktualności zamieszczane są najbardziej aktualne informacje dotyczące platformy,

e-podręcznika czy projektu.

Zakładka „O platformie” zawiera następujące podstrony:

 O projekcie,

 Regulamin,

 Polityka prywatności,

 Model e-podręcznika,

 Mapa strony.

Warto zapoznać się z każdą z nich ze względu na ważne i przydatne informacje oraz dokumenty i opracowania.

W zakładce „E-podręcznik” każda osoba odwiedzająca platformę multimedialną może zapoznać

się z zakresem tematycznym modułów e-podręcznika odnoszących się do podstawy programowej

kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Zakładka „Tablica ogłoszeń” zawiera oferty pracy publikowane na portalu „infoPraca”, a także

ogłoszenia publikowane przez zarejestrowanych użytkowników platformy.

W zakładce „Kontakt” znajduje się formularz umożliwiający kontakt z administratorem platformy, a także

dane kontaktowe BiuraProjektu, Lidera i Partnerów projektu.

110

http://ebook-24.edu.pl/aktualnosci
http://ebook-24.edu.pl/aktualnosci
http://ebook-24.edu.pl/o-platformie
http://ebook-24.edu.pl/o-platformie
http://ebook-24.edu.pl/kontakt
http://ebook-24.edu.pl/kontakt
http://ebook-24.edu.pl/e-book
http://ebook-24.edu.pl/e-book
http://ebook-24.edu.pl/tablica-ogloszen
http://ebook-24.edu.pl/tablica-ogloszen


Warto wspomnieć również o banerze na „Stronie głównej” . Pojawiające się zdjęcia umożliwiają

przekierowanie użytkownika do kilku ważnych podstron.
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E-podręcznik hotelarstwa – użytkownik zostaje przekierowany

na podstronę prezentującą przykładową zawartość i treść e-booka.

Model e-podręcznika – przenosi użytkownika na podstronę opisującą

elementy e-podręcznika.

Multimedia są proste – podziel się swoją wiedzą – po kliknięciu

w ten obraz, użytkownik może zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi

zamieszczania materiałów edukacyjnych na platformie internetowej:

ebook-24.edu.pl

Znajdź ofertę – po kliknięciu w ten obraz, użytkownik zostanie

przekierowany na opisaną wcześniej tablicę ogłoszeń.
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Zanim ktokolwiek będzie mógł skorzystać funkcjonalności dostępnych dla zalogowanych użytkowników, najpierw

musi się zarejestrować. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk widoczny w prawym górnym

rogu platformy.

Zarejestrowanie się na platformie wymaga kliknięcia w oknie logowania pola: „Nie masz konta?”.

112

http://ebook-24.edu.pl/index.php/component/users/?view=login
http://ebook-24.edu.pl/index.php/component/users/?view=login
http://ebook-24.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5
http://ebook-24.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5


W pierwszym polu formularza rejestracyjnego konieczne jest wskazanie typu użytkownika, do którego należy

osoba rejestrująca się na platformie.

Pola w formularzu rejestracyjnym różnią się w pewnym zakresie w zależności od wybranego typu użytkownika.

Wspólne dla wszystkich są pola:

 Rodzaj konta,

 Nazwa użytkownika*

 Hasło*

 Potwierdź hasło*

 Imię*

 Nazwisko*

 Adres e-mail*

Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
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Użytkownik platformy rejestrujący się jako „Uczeń” musi dodatkowo podać unikatowy identyfikator nauczyciela. To

numer, który posiada każda osoba zarejestrowana jako „Nauczyciel”.

Każdy, kto chce mieć dostęp do funkcjonalności użytkownika-Nauczyciela musi w formularzu rejestracyjnym podać

nazwę szkoły, która potwierdzi, że osoba ta jest nauczycielem, a także oficjalny adres e-mail tej szkoły

i (nieobowiązkowo) nazwę miejscowości, w której działa szkoła.

Trzeci typ użytkowników oznaczony w formularzu rejestracyjnym jako „Inne” może (nie musi) podać nazwę organizacji,

którą reprezentuje oraz miejscowość, w której działa organizacja.

Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na wykorzystywanie i przetwarzane swoich danych osobowych zgodnie

z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zaakceptowania regulaminu platformy.

Osoba rejestrująca się jako „Nauczyciel” musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację informacji dotyczących jej

zatrudnienia we wskazanej w formularzu zgłoszeniowym placówce.

Ponadto użytkownicy każdego typu na etapie rejestracji mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

Aby zakończyć rejestrację należy kliknąć przycisk widoczny u dołu formularza rejestracji.

Czas oczekiwania na możliwość skorzystania z konta jest uzależniony od typu użytkownika. W przypadku nauczycieli

może trwać najdłużej, ponieważ wymaga weryfikacji.
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Jeżeli wszystkie pola formularza zostały prawidłowo wypełnione, po kliknięciu przycisku

powinien pojawić się komunikat:

UWAGA!!! Przycisk logowania może być niewidoczny przy pierwszym załadowaniu strony

ebook-24.edu.pl ze względu na komunikat o wykorzystywaniu przez platformę plików cookies.

Po kliknięciu przycisku , w prawym górnym rogu, widoczny będzie przycisk

logowania.

Po zalogowaniu, każdemu użytkownikowi, bez względu na typ, wyświetlane jest okno z jego danymi, datą

rejestracji oraz datą ostatniego logowania. Szczególnie ta ostatnia informacja może być ważna z punktu widzenia

kontroli bezpieczeństwa dostępu do konta.

WSZYSCY ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY (BEZ WZGLĘDU NA TYP) MAJĄ DOSTĘP DO E-PODRĘCZNIKA
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH NAUCZYCIELI

Osoby mające dostęp do konta użytkownika-Nauczyciela mają

możliwość:

 zamieszczania ogłoszeń na „Tablicy ogłoszeń”;

 przesyłania materiałów edukacyjnych, które po weryfikacji 

mogą zostać zamieszczone na platformie;

 uczestniczenia w forum dyskusyjnym dostępnym na platformie;

 aktywowania (i dezaktywowania) kont uczniów oraz dodawania 

ich do grup zajęciowych (domyślnie chodzi o klasy);

 tworzenia grup zajęciowych;

 opracowywania planu lekcji wraz ze wskazaniem treści 

i materiałów multimedialnych dostępnych w e-podręczniku;

 wypełnienia ankiety satysfakcji, która służy monitoringowi 

działania platformy i e-podręcznika, a także  może stanowić 

jedno z narzędzi zgłaszania uwag.
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH UCZNIÓW

Uczniowie posiadający swoje konto na platformie

ebook-24.edu.pl mają dostęp do następujących funkcji:

 dodawania ogłoszeń widocznych w zakładce „Tablica 

ogłoszeń”;

 zgłaszania prośby o aktywację konta przez nauczyciela 

oraz dołączania do list uczniów nauczycieli, których 

numer identyfikacyjnych posiadają;

 wypełnienia ankiety satysfakcji, która służy 

monitoringowi działania platformy i e-podręcznika, 

a także może stanowić jedno z narzędzi zgłaszania 

uwag.
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy platformy, którzy podczas rejestracji

przypisali się do kategorii „Inne” mogą jedynie korzystać

z funkcji zamieszczania ogłoszeń widocznych w zakładce

„Tablica ogłoszeń”.



Podstawowe funkcjonalności MULTIMEDIALNEJ PLATFORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WYKORZYSTUJĄCEJ

ROZWIĄZANIA BRYTYJSKIE dostępnej pod adresem: EBOOK-24.EDU.PL pozwalają wykorzystywać zamieszczone

na niej treści i materiały zarówno w celach indywidualnych (np. do uatrakcyjnienia lekcji nauki zawodu

czy powtórzenia materiału), jak i w celach grupowych czy społecznościowych (np. organizowania pracy

zespołowej uczniów i nauczycieli i wspólnego opracowywania dodatkowych materiałów edukacyjnych).
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Aby zapoznać się z omówionymi funkcjami, zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego dostępnego na

płycie DVD dołączonej do publikacji.



PREZENTACJA BUDOWY 
I PODSTAWOWYCH FUNKCJI 

E-PODRĘCZNIKA

Tomasz Przybyłek





E-PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: TECHNIK HOTELARSTWA 422402

Pełna nazwa opisywanego w tym rozdziale elementu produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do

kształcenia zawodowego” to: Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem dorobku

szkolnictwa brytyjskiego (dalej: e-podręcznik lub e-book). Do korzystania z pełnej zawartości e-podręcznika

niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie internetowej dostępnej pod adresem: ebook-24.edu.pl.

Procedura rejestracji i logowania omówiona została w poprzednim rozdziale.

Chcąc zapoznać się z funkcjami i zawartością e-podręcznika należy (po zalogowaniu na swoje konto użytkownika)

kliknąć w menu przycisk: „E-podręcznik. Multimedialny podręcznik”:
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Po kliknięciu w tym miejscu, użytkownikowi zostanie wyświetlona strona, której fragment widać poniżej.

Pod paskiem menu, po lewej stronie, widoczne jest pole wyszukiwarki, która umożliwia przeszukiwanie treści

materiałów edukacyjnych, składających się na e-podręcznik:

Z prawej strony widać trzy hiperłącza (linki): „Spis treści”, „Zgłoś sugestię” oraz „Egzamin zawodowy”.
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Kliknięcie w „Spis treści” przenosi użytkownika do spisu tematów modułów edukacyjnych, w którym, w oparciu

o legendę, można znaleźć informacje, jakiego typu materiały znajdują się w danym dziale oraz jakich kwalifikacji

i efektów kształcenia dotyczy dany moduł.
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Po kliknięciu w „Sugestie”, użytkownik zostaje przeniesiony do podstrony, na której znajduje się formularz

kontaktowy umożliwiający zgłoszenie administratorowi sugestii dotyczących treści e-podręcznika.
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Kliknięcie w łącze „Egzamin zawodowy” przenosi użytkownika na podstronę z listą informacji na temat egzaminów

zawodowych w poszczególnych zawodach.

Obecnie (V 2015) zamieszczony jest tu link do strony: www.egzaminzawodowy.info.
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E-PODRĘCZNIK – WYBÓR MODUŁU

Moduł, to w omawianym e-podręczniku pewien zakres zagadnień odnoszących się do wymaganych w podstawie

programowej kwalifikacji zawodowych, celów i efektów kształcenia. Moduły we wspomnianym wcześniej „Spisie

treści” to „pakiety edukacyjne”. W modelowym e-podręczniku znajduje się 60 modułów.

Użytkownika zalogowanego na platformie ebook-24.edu.pl od wyboru modułu dzielą trzy kliknięcia myszą:

1. Należy kliknąć w menu głównym zakładkę „E-podręcznik. Multimedialny podręcznik”;

2. Następnie należy wybrać „obszar kształcenia”, obecnie (V 2015) dostępny jest obszar: „Turystyczno-gastronomiczny (T)”;

3. W ostatnim kroku wybrać zawód, w omawianym przypadku będzie to: „Technik hotelarstwa”.
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WYBÓR MODUŁU (KOMPETENCJI)

Moduły dostępne na platformie internetowej ebook-24.edu.pl zostały podzielone na sześćdziesiąt działów

uwzględniających kompetencje zawodowe określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik

hotelarstwa.
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WYBÓR MODUŁU (KOMPETENCJI)
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WYBÓR MODUŁU (KOMPETENCJI)
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KORZYSTANIE Z E-PODRĘCZNIKA

Kliknięcie w interesujący użytkownika obszar kompetencji przenosi go na odpowiednią podstronę.
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Liczba i typ dostępnych materiałów edukacyjnych jest zróżnicowana w poszczególnych modułach. Użytkownik-

Nauczyciel ma jako jedyny dostęp do panelu: „Administracja kursem”:
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Panel „Administracja kursem” służy do śledzenia postępów edukacyjnych uczniów przypisanych do konta

nauczyciela. Wskaźnikiem tych postępów są wyniki testów rozwiązanych na platformie. Możliwe jest

wygenerowanie wyników uczniów w poszczególnych testach, a także wyniku uśrednionego dla klasy.

Wszyscy zalogowani użytkownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych posiadających następujące formy:
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E-book, dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer,

Firefox, Chrome). Dostępna jest również opcja pobrania treści e-booka

w formatach umożliwiających korzystanie z niego w wersji offline: PDF, EPUB, MOBI.

Prezentacja, może stanowić wsparcie przy omawianiu zagadnień właściwych dla danego obszaru

kompetencji. Prezentację również można przeglądać przy pomocy przeglądarki internetowej. Slajdy zawierają

krótkie informacje, które nauczyciel może rozwijać podczas lekcji.

Materiał dla ucznia (lub Materiały do pobrania), to swego rodzaju zeszyty ćwiczeń, które dzięki

dostępności w formie umożliwiającej edycję, mogą być wypełniane przez uczniów i np. przesyłane jako

zadania domowe do nauczyciela. Ikona ta symbolizuje też Tematy do dyskusji.

Test wiedzy, umożliwia użytkownikowi rozwiązanie testu wiedzy zaprezentowanej w materiałach

edukacyjnych dotyczących danego modułu (kompetencji).

Materiały multimedialne, to przede wszystkim filmy edukacyjne i instruktażowe, których tematyka

dotyczy danego modułu (obszaru kompetencji).

Gra, to forma nauki przez zabawę. Gry (jeśli są dostępne w danym module) dotyczą tematyki związanej

z określonym obszarem kompetencji.
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APLIKACJE I NARZĘDZIA INTERNETOWE – DO WYKORZYSTANIA W TWORZENIU MATERIAŁÓW

EDUKACYJNYCH

W ramach platformy i e-podręcznika ebook24-edu.pl każdy zalogowany nauczyciel ma możliwość dodawania

własnych materiałów edukacyjnych i dzielenia się nimi z innymi. Stworzenie takich materiałów nie musi być trudne –

można do tego wykorzystać darmowe i stosunkowo proste w obsłudze narzędzia internetowe, które zaprezentowano

poniżej.

PREZI

Najczęściej wykorzystywaną formą przekazu treści multimedialnych, dość chętnie stosowaną w szkołach są

prezentacje. Do 2001 roku liderem, jeśli chodzi o możliwości tworzenia prezentacji, a także liczbę użytkowników, był

program Power Point opracowany przez Microsoft. W porównaniu do dostępnych w Internecie aplikacji korzystanie

z Power Point może być czasochłonne, mało efektywne (i mało efektowne), a przede wszystkim stosunkowo

kosztowne. Pojawiła się potrzeba stworzenia aplikacji z przyjaznym i intuicyjnym wyglądem, czyli takim układem

przycisków i ikon, aby można było łatwo domyślić się, do czego służą. Pierwszą tego typu aplikacją było Prezi.

Zastosowano w nim nowatorskie rozwiązanie, które nie wymaga przedstawiania slajdów jeden za drugim.

Oczywiście slajdy pojawiają się w określonej kolejności, ale Prezi umożliwia układanie ich, jako swego rodzaju mapy

myśli lub pojęć. Dodatkowo możliwe jest przedstawianie ich w wielowarstwowy sposób sprawiający wrażenie głębi.

Ponadto twórca prezentacji może ją ożywić poprzez niestandardowe przejścia między slajdami. Warto podkreślić,

że z Prezi można korzystać zarówno w wersji online, jak i offline.
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www. prezi.com

https://prezi.com/
https://prezi.com/


Interesującą alternatywą nie tylko dla Power Point, ale też dla Prezi jest internetowe

narzędzie do tworzenia prezentacji Emaze. Emaze dostarcza wielu gotowych

szablonów atrakcyjnych prezentacji, w tym ruchomych i 3D. Interfejs tej

internetowej aplikacji jest znacznie prostszy w porównaniu z Power Point

i intuicyjny. A jeśli dla kogoś intuicyjny nie jest, naciśniecie widocznego w prawym

górnym rogu znaku „?”, symbolizującego pomoc, wyświetli objaśnienia dla

poszczególnych przycisków. W opinii twórców, zaletą Emaze jest fakt, że

prezentacja jest zapisywana w tzw. wirtualnej chmurze danych. Warto wspomnieć,

że Emaze posiada opcję utworzenia darmowego konta.
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www. emaze.com

https://www.emaze.com/
https://www.emaze.com/


Z czasem również Pezi przestało spełniać oczekiwania użytkowników, głównie dlatego, że nieumiejętne jego

wykorzystywanie mogło przyprawić o zawrót głowy osoby oglądające prezentację pełną niestandardowych przejść

między slajdami. W wyszukiwarce google coraz częściej zaczęły pojawiać się zapytania o alternatywę dla Prezi.

Oczekiwano przede wszystkim, żeby korzystanie z konta premium było tańsze, funkcjonalności dostępne na koncie

darmowym były bardziej satysfakcjonujące, a wygląd prezentacji i interfejs aplikacji – świeży i nowoczesny.

W coraz większym stopniu oczekiwania użytkowników zwracały się w kierunku dodawania animacji do prezentacji.

W odpowiedzi na te oczekiwania powstała aplikacja internetowa PowToon, która umożliwia wykorzystywanie

animacji w prosty sposób, a dostęp do pełni funkcji jest stosunkowo tani. PowToon to po części narzędzie do

tworzenia prezentacji, po części do tworzenia animacji, a także tworzenia tzw. animowanych historyjek. Narzędzie

to może być wykorzystane np. przez kreatywnych nauczycieli, którzy chcą przyciągnąć uwagę uczniów i zachęcić

ich do śledzenia np. losów wymyślonego bohatera, który razem z nimi zdobywa wiedzę i popełnia błędy. Warto

wspomnieć również, że dla osób reprezentujących sektor edukacji wypróbowanie narzędzia jest darmowe.
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www.powtoon.com

http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/


Dla nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej często wykorzystują materiały pochodzące z Internetu,

prezentują treści z różnych stron internetowych, a także dla tych, którzy chcą w autorski sposób korzystać

z platformy edukacyjnej ebook-24.edu.pl, przydatnym narzędziem może być ThingLink. W przypadku tej aplikacji

również możliwe jest korzystanie z niej w sposób darmowy przez środowiska reprezentujące sektor edukacji.

Funkcjonalności są okrojone, ale jest to szansa na wypróbowanie, na ile ThingLink może przydać się w pracy

każdego z nas.
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ThingLink to interaktywna platforma

umożliwiająca wykorzystywanie materiałów

multimedialnych. Opracowane przy jej

użyciu treści są bardziej interesujące dla

odbiorców, niż prezentacje tworzone przy

użyciu np. PowerPoint. Przede wszystkim

jednak ważne jest, że praca z ThingLink

przy opracowywaniu prezentacji jest

znacznie szybsza dzięki łatwemu dołączaniu

linków do treści internetowych (np. stron

www, blogów, map, filmów, zdjęć,

dźwięków itd.).
www.thinglink.com

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/


Osoby, które dysponują już gotowymi prezentacjami, ale chciałyby je uatrakcyjnić

powinny spróbować skorzystać z narzędzia internetowego Haiku Deck, a dokładniej

Haiku Deck Zuru™. Dzięki niemu można przerobić monotonne prezentacje (np. białe

tło, czarny tekst) opracowane np. w Power Point, na bardzo atrakcyjne

i profesjonalnie wyglądające. Należy podkreślić, że język prezentacji wcale nie musi

stanowić problemu ponieważ dobierane w oparciu o algorytmy propozycje zdjęć

odwołują się do tagów (słów kluczowych) przypisanych zdjęciom na dużych serwisach

społecznościowych.
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www.haikudeck.com

W przypadku użytkowników płatnej wersji

aplikacji, możliwe jest korzystanie z galerii

zdjęć, a także tworzenie własnych

prezentacji przy zastosowaniu Haiku Deck.

Co ważne, jest to znacznie prostsze niż

w przypadku Power Point, dzięki

intuicyjnemu menu.

https://www.haikudeck.com/
https://www.haikudeck.com/


SKĄD WZIĄĆ ZDJĘCIA DO PREZENTACJI?

Mając do dyspozycji użyteczne narzędzia warto mieć również pod ręką odpowiedniej jakości materiały, z których

może powstać satysfakcjonujący produkt. Jeśli chodzi o materiały edukacyjne – o ich jakości decydują autorzy.

W przypadku prezentacji bardzo dużą rolę odgrywają elementy graficzne, ich jakość i atrakcyjność. Jeśli zatem

szukamy grafik, obrazów czy zdjęć, warto korzystać z darmowych baz zdjęć takich jak:

Wystarczy wpisać nazwę bazy zdjęć w wyszukiwarce internetowej i cieszyć się dostępem do darmowej grafiki, którą

możemy wykorzystać w prezentacjach czy filmach. Jeśli chcemy natomiast urozmaicić lub zmodyfikować nieco

zdjęcia, które już posiadamy, a nie znamy obsługi zaawansowanych programów do obróbki zdjęć, powinniśmy

skorzystać z internetowej aplikacji: photogramio. Photogramio pozwala łatwo edytować i upiększać zdjęcia, dzięki

czemu tworzone materiały edukacyjne będą jeszcze bardziej atrakcyjne, a w konsekwencji uczniowie chętniej będą

zwracać na nie uwagę.
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Przydatne mogą okazać się również serwisy takie jak: 
 Icon Finder;
 Open Clip Art.;
 Flickr,
 500px.

 Stock.Xchng (znany jako SXC);
 Pixabay;
 Lorem Pixel;
 Unsplash;
 Death To The Stock Photo.

www.photogramio.com

http://photogramio.com/pl
http://photogramio.com/pl


Mamy nadzieję, że ta krótka prezentacja budowy i podstawowych funkcjonalności e-podręcznika, dostępnego

na platformie internetowej ebook-24.edu.pl, zachęci Państwa do skorzystania z efektów realizacji projektu

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”. Zachęcamy również do zapoznania się

z materiałami wideo dołączonymi do publikacji. W krótkiej formie pokazują one, jak proste jest korzystanie

z e-podręcznika i innych narzędzi multimedialnych dla wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem jakości

kształcenia i szkolnictwa zawodowego.
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WSKAZÓWKI METODYCZNE 
DLA NAUCZYCIELI 

DO PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Z E-PODRĘCZNIKAMI

Anna Stefanik





E-PODRĘCZNIK JAKO NARZĘDZIE POSZERZAJĄCE WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Współczesną szkołę przenika na wskroś świat cyfrowy. Z tą tezą trudno się nie zgodzić, choć jeszcze kilka lat temu

jej postawienie byłoby przesadną śmiałością. Przyglądając się szkole zarówno z poziomu instytucji, jak również

z perspektywy nauczycieli i uczniów, można dostrzec szereg zjawisk świadczących o „mediatyzacji szkoły”

(Filiciak i in. 2010, s. 113). Informatyka na stałe zawitała do programów nauczania, pracownie komputerowe są

czymś powszechnym, wypracowania czy prezentacje przygotowuje się na komputerze, na wyposażeniu szkół

pojawiają się projektory multimedialne i tablice interaktywne, do tego jeszcze elektroniczny dziennik, do którego

mogą zaglądać rodzice, a po godzinach – uczniowie wyszukują w Internecie informacje potrzebne do

przygotowania się do lekcji. „Gadu-gadu” z nauczycielem, klasowy adres e-mail czy przestrzeń na dysku google to

już też nic nadzwyczajnego. W związku z tym w zakresie nauczania pojawia się na niespotykaną dotąd skalę świat

nowych możliwości i zarazem nowych problemów. Sukces zależy od tego, jaką postawę przyjmiemy wobec

zachodzących zmian i czy będziemy w stanie przekuć je w coś dobrego.

Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego, opracowany w ramach projektu powstał z myślą

o wsparciu procesu nauczania, w tym pracy nauczyciela w następujących aspektach:

 przygotowania materiałów dla uczniów,

 prowadzenia lekcji i sprawdzania poziomu wiedzy uczniów,

 przekazywania uczniom informacji dotyczących zajęć.
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Wraz ze zjawiskiem „mediatyzacji szkoły” stopniowej ewolucji ulega również rola i miejsce nauczyciela

w procesie edukacji. Przestaje on był źródłem wiedzy, a staje się inspiratorem (Wieczorek-Tomaszewska

2013, s. 28). Czego świat oczekuje od takiego nauczyciela? Chodzi już nie tylko o otwartość na wiedzę i wymóg

uczenia się przez całe życie, ale także o:

 otwartość na nowości,

 korzystanie z nowoczesnych technologii,

 przynależność do wirtualnej społeczności,

 współpracę z innymi nauczycielami.

W tym kontekście e-podręcznik ma stanowić odpowiedź na nowe wymagania, z którymi przyszło się

zmierzyć nauczycielowi XXI wieku. Łączy on bowiem powyższe oczekiwania w spójną całość, dzięki czemu

nauczyciel nie jest pozostawiony sam sobie w konfrontacji z nowoczesnymi technologiami i może im wyjść

naprzeciw.

W tekście zawarto wskazówki metodyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z e-podręcznikiem. Należy jednak

mocno podkreślić, że e-podręcznik ma wspierać, a nie wywracać dotychczasowe nauczanie do góry

nogami. Jednocześnie ukazanie pełnego potencjału i możliwości wynikających z wykorzystania narzędzi

multimedialnych do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych jest niemożliwe bez aktywnego włączenia

nauczycieli do korzystania z e-podręcznika i funkcji, które to narzędzie oferuje.
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DOŚWIADCZENIA SZKOLNICTWA BRYTYJSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWANIA

E-PODRĘCZNIKÓW

E-podręcznik, stworzony w ramach projektu, powstał w oparciu o doświadczenia brytyjskie w zakresie

opracowywania treści edukacyjnych w formie e-learningu. W Wielkiej Brytanii rynek e-podręczników oraz

materiałów edukacyjnych dostępnych on-line dynamicznie się rozwija, co pozwala na korzystanie z dobrych

praktyk w tym zakresie. Z badań przeprowadzonych wśród brytyjskich studentów wynika, że e-podręczniki mają

duży potencjał edukacyjny z kilku powodów, do których należą:
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• pozwalają szybko dotrzeć do potrzebnych materiałów, a ze względu na
swoją formę dają dostęp do ogromnej ilości informacji, której nie pomieści
tradycyjny podręcznik, w związku z tym doskonale sprawdzają się
w przypadku konieczności odświeżenia wiedzy,

Dostępność

• umożliwiają nieustanne aktualizowanie treści w nich zawartych, przez co
dają dostęp do najnowszych technologii i metod wykorzystywanych
w zawodzie, do którego zostały przygotowane,

Aktualność 
informacji 

• dzięki wykorzystaniu wielu różnych form przekazu (tekst, dźwięk, film)
pozwalają dotrzeć do różnych typów odbiorców i przedstawić praktyczne
zastosowanie prezentowanej wiedzy, szczególnie ważne w przypadku
nauki zawodu.

Interaktywność



W zakresie budowy e-podręczników w Wielkiej Brytanii zdołano wypracować już szereg dobrych praktyk

i rekomendacji, które warto wziąć pod uwagę podczas tworzenia tego typu narzędzi. W tym kontekście do

podstawowych zasad zalicza się:
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przekazanie na wstępie uczniowi informacji o celach i efektach, jakie przewidziano dla danego procesu
dydaktycznego (jednostki lekcyjnej), przy czym zawartość merytoryczna lekcji czy kursu powinna
uwzględniać zarówno pozyskanie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych,

przekazywanie uczniowi wiedzy w ściśle określonej kolejności, począwszy od przedstawienia
podstawowych informacji, następnie powiązania ich z czynnościami charakterystycznymi dla nauczanego
zawodu, a skończywszy na podsumowaniu i sprawdzeniu zdobytej wiedzy,

wykorzystywanie materiałów multimedialnych w celu dotarcia do różnych typów odbiorców – uczeń
może przyswoić potrzebną mu wiedzą czytając, oglądając, słuchając czy też wykonując czynności
przypisane do zawodu, którego się uczy,

zawartość graficzna, w tym filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne czy rysunki powinny być spójne
i ściśle związane z treścią zawartą w e-podręczniku,

język e-podręcznika powinien rozwijać zasób słownictwa zawodowego ucznia i być dostosowany do jego
kompetencji językowych.

Źródło: Część III produktu finalnego projektu: Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem
dorobku szkolnictwa brytyjskiego.



JAK KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ E-PODRĘCZNIK?

E-podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części: e-booka, czyli książki w formie elektronicznej oraz platformy

multimedialnej, która stanowi płaszczyznę do wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a uczniami. Pierwszą

część można traktować jako zbiór wiedzy, natomiast platforma została stworzona z myślą o organizacji przez

nauczyciela zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika.
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elektroniczna 
książka

60 modułów tematycznych, 

prezentacje Power Point,

PDF, EPUB i MOBI

platforma 
multimedialna

zamieszczanie własnych materiałów,

przesyłanie informacji uczniom,

podgląd wyników uczniów

W ramach obu części e-podręcznik oferuje szereg funkcjonalności, które mają wspierać proces

dydaktyczny. Treść e-booka może być wyświetlana on-line za pośrednictwem strony internetowej

ebook-24.edu.pl w formie przypominającej tradycyjną książkę, jak również w formie prezentacji Power Point.





Dostępne treści można pobrać na komputer czy inny nośnik elektroniczny, ponieważ przewidziano trzy

formaty plików, w tym PDF, EPUB i MOBI. Dzięki temu, niezależnie od tego jakim sprzętem dysponujemy,

jesteśmy w stanie odtwarzać treść e-booka. Sposób korzystania z zebranej wiedzy można zatem dostosować do

potrzeb i preferencji nauczyciela i uczniów.

Materiał do nauki podzielono na 60 modułów tematycznych, odpowiadających kompetencjom dla zawodu

technik hotelarstwa, wynikającym z podstawy programowej. Każdy z takich modułów nauczyciel może wykorzystać

jako materiał do poprowadzenia osobnej jednostki lekcyjnej.
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scenariusz 
zajęć dla 

nauczyciela

skrypt zajęć 
dla ucznia e-book



Treści merytoryczne zawarte w e-booku nauczyciel może potraktować jako propozycję czy też

gotowy scenariusz zajęć. Ponadto nauczyciel otrzymuje także pakiet materiałów dodatkowych, wśród nich:

Prezentacja Power Point, wyświetlona za pomocą tablicy multimedialnej czy projektora, odzwierciedla treść

merytoryczną e-booka w przystępnej graficznie formie. Dzięki temu może stanowić bardzo dobre tło dla

poprowadzenia wykładu czy dyskusji w grupie. Może również ułatwić uczniom odświeżenie materiału przed

sprawdzianem lub egzaminem zawodowym, ponieważ można ją pobrać w formie pliku i wyświetlić na komputerze

osobistym. Wśród materiałów dedykowanych dla ucznia e-podręcznik proponuje także materiały pomocnicze

w formie pliku, który uczeń może pobrać jeszcze przed zajęciami w szkole. W formie wydrukowanej mogą

stanowić doskonałą bazę do robienia notatek podczas lekcji.
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1) prezentację Power Point,

2) materiały dla ucznia (materiały pomocnicze i zadania do samodzielnego wykonania),

3) tematy do dyskusji,

4) test wiedzy,

5) materiały multimedialne,

6) gry edukacyjne.



Dzięki temu nie ma konieczności przepisywania wszystkich treści przekazywanych przez nauczyciela,

a zaoszczędzony czas można poświęcić na pogłębioną analizę tematu zajęć. Tego typu rozwiązanie

chętnie stosowane jest na uczelniach wyższych lub konferencjach naukowych, podczas których uczestnicy jeszcze

przed wystąpieniem prelegenta mają wgląd w zasadniczą treść wykładu, a podczas prezentacji mogą uzupełniać

otrzymany materiał swoimi notatkami. Taka forma sprzyja przyswajaniu wiedzy, aktywizuje słuchaczy do

zgłębiania tematu i zadawania pytań. Jednocześnie ułatwia odświeżenie zdobytych informacji w przyszłości. Dla

ucznia sporządzone w ten sposób notatki stanowią natomiast źródło informacji, z którego może korzystać podczas

nauki do sprawdzianów i egzaminu. Dzięki temu rozwiązaniu nauczyciel ułatwia uczniom przyswajanie wiedzy,

wzbogaca swój warsztat pracy i zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zadania do

samodzielnego wykonania uczeń otrzymuje dla utrwalenia zdobytej wiedzy. Są tak skonstruowane, aby uczeń

w środowisku pozaszkolnym mógł wykorzystać wiedzę w praktyce.

Wśród materiałów dodatkowych w e-podręczniku znalazły się również tematy do dyskusji, które z powodzeniem

nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć, zachęcając młodzież do wymiany poglądów na wskazany temat.

Nauczyciel w tym przypadku pełni rolę moderatora, czuwając nad przebiegiem spotkania i zachęcając uczniów do

dyskusji.

Test wiedzy, w który wyposażono e-podręcznik powstał z myślą o powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, a nie

ocenianiu uczniów. W praktyce narzędzie to można wykorzystać na końcu lekcji do sprawdzenia wiedzy

wyniesionej z zajęć lub też potraktować jako formę zachęty do samokontroli ze strony uczniów w domu.
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Dzięki temu zarysowuje się również ściśle określona struktura zdobywania wiedzy, w której na końcu każdej

jednostki lekcyjnej następuje krótkie podsumowanie omawianego materiału i sprawdzenie stopnia zapamiętania.

Materiały multimedialne, w które wyposażono e-podręcznik, stanowią bardzo dobrą pomoc dydaktyczną dla

nauczyciela, ponieważ wzbogacają zajęcia o materiały wideo, nagrania dźwiękowe czy animacje, tym samym

pozwalają na wykorzystanie różnych kanałów percepcji w procesie nauczania i pozwalają łatwiej trafić do młodzieży

z pokolenia, które wychowuje się w otoczeniu smartfonów i Internetu. Z racji tego, że warunki szkolne mogą

uniemożliwiać zaprezentowanie pewnych sytuacji związanych z wykonywaniem zawodu, w którym szkoleni są

uczniowie, warto sięgnąć po wszelkie dostępne materiały multimedialne.

Ostatni element materiałów dodatkowych przewidzianych w e-podręczniku stanowią gry edukacyjne. Ze względu

na swoją atrakcyjną formę umożliwiają połączenie edukacji z rozrywką i zwiększenie zainteresowania uczniów

poruszanymi zagadnieniami. Każda gra jest poprzedzona instrukcją, z której uczeń dowie się, jak z niej korzystać.

Wszystkie wskazane wyżej materiały mają na celu wzbogacić warsztat pracy nauczyciela i pomóc mu przekonać

uczniów do treści, które stara się im przekazać. Dzięki nim nauczyciel może inspirować, wskazywać na źródła,

z których można czerpać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Korzystanie z e-podręcznika

będzie jednak zasadne pod warunkiem, że uczniowie zostaną aktywnie włączeni w proces dydaktyczny i nie

poprzestaną na biernym przyswajaniu treści zawartych w e-podręczniku. Podejście to wpisuje się w ideę

kształcenia modułowego, któremu przyświeca tzw. dydaktyka myślenia zastępująca dotychczasową dydaktykę

pamięci. Uczeń ma nie tylko wiedzieć, ale przede wszystkim umieć!
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RACHUNEK KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA, CZYLI CO MOŻNA ZYSKAĆ STOSUJĄC

E-PODRĘCZNIK

Należy podkreślić, że e-podręcznik nie ma ściśle określonej zamkniętej raz na zawsze formy. Nauczyciel

za pośrednictwem dostępnej platformy multimedialnej ebook-24.edu.pl i indywidualnego konta, które otrzymuje po

zarejestrowaniu się, jest zachęcany do współtworzenia treści zawartych w e-podręczniku. Na platformie

nauczyciel może zamieścić dodatkowe materiały w formie elektronicznej, prezentacje, materiały audio i wideo, jak

również linki do branżowych stron internetowych czy kluczowych przedsiębiorstw. Może także udostępnić treści

zadań domowych czy przykładowych zadań zaliczeniowych. W ten sposób, na podstawie dostępnych zasobów

e-podręcznika oraz własnych materiałów, może stworzyć autorski konspekt lekcji. Jednocześnie, dzięki platformie,

ma dostęp do forum wymiany informacji pomiędzy nauczycielami oraz ma możliwość komentowania dotychczas

zamieszczonych materiałów. Umiejętne wykorzystanie potencjału e-podręcznika może przynieść wymierne korzyści

zarówno nauczycielowi, jak i jego uczniom.
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KOMUNIKACJA DWUSTRONNA NAUCZYCIEL – UCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM

PLATFORMY MULTIMEDIALNEJ

Komunikacja między nauczycielem a uczniem jeszcze kilkadziesiąt lat temu była raczej jednostronna. Nauczyciel miał

rację, a uczeń miał… słuchać i wykonywać polecenia. Obecnie dostępne formy i sposoby komunikacji stwarzają dla

każdej ze stron równe możliwości nadawania i odbierania komunikatów. Odejście od komunikacji jednostronnej

i otwarcie na dwustronną jest efektem wzajemnie warunkujących się czynników: 1) przemian społecznych,

związanych z upowszechnianiem idei Praw Człowieka, Praw Dziecka, wprowadzeniem (i respektowaniem)

konstytucyjnych zapisów dotyczących praw jednostki; 2) rozwoju technologicznego, związanego z upowszechnieniem

środków i rozszerzeniem sposobów komunikacji; 3) popularyzacją wyników badań i prac naukowych z zakresu

pedagogiki, psychologii społecznej, neuropsychologii wskazujących na znaczenie form, sposobów i stylów komunikacji.

Obecnie komunikacja między nauczycielem a uczniem może być nie tyko dwustronna, ale przede

wszystkim skuteczna, wielowątkowa i szybka. Kreatywni i otwarci na zmiany nauczyciele wykorzystują różne

sposoby komunikowania się ze swoimi uczniami poza klasą czy budynkiem szkoły. Część korzysta z „starej, dobrej”

poczty elektronicznej. Niektórzy mają dostęp do dostosowanego do potrzeby szkoły środowiska Moodle (Modular Object -

- Oriented Dynamic Learning Environment), które umożliwia nie tylko komunikowanie się między użytkownikami, ale

także stwarza warunki do prowadzenia e-learningu. Zdarza się, że nie tylko nauczyciele, ale również osoby administrujące

szkołą komunikują się z uczniami korzystając z serwisów społecznościowych (np. Facebook, Google+). Dostępnych form

komunikacji jest tak wiele, że tworzenie dodatkowych, skierowanych tylko do użytkowników jednego serwisu

internetowego czy (w tym przypadku) platformy edukacyjnej należy uznać za nieuzasadnione.
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GŁÓWNI UŻYTKOWNICY PLATFORMY MULTIMEDIALNEJ

Praktycznie każdy może korzystać z podstawowych funkcjonalności multimedialnej platformy kształcenia

zawodowego (dalej: platformy, platformy multimedialnej), dostępnej pod adresem: ebook-24.edu.pl, w tym z jej

części edukacyjnej. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza

i potwierdzenie chęci założenia konta poprzez link przesłany na adres e-mail podany w formularzu. Zarejestrowani

użytkownicy platformy dzielą się na trzy główne kategorie:
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Opisywana w artykule platforma ma raczej funkcję edukacyjną, niż komunikacyjną, ale oferuje pewne formy komunikacji

między użytkownikami.

Nauczyciele

• mają dostęp do największej liczby funkcji, w tym przede wszystkim mogą aktywować konta swoich uczniów,

przesyłać do administratora platformy własne materiały edukacyjne oraz wymieniać opinie i doświadczenia

z innymi nauczycielami poprzez forum. Ponadto mogą prowadzić swego rodzaju elektroniczny dziennik lekcji,

podczas których wykorzystywany był e-podręcznik.

Uczniowie

• mają możliwość zgłoszenia chęci przypisania swojego konta do wielu nauczycieli. Jest to przydatna funkcja,

dzięki której możliwe jest korzystanie z e-podręcznika przez nauczycieli prowadzących różne przedmioty

zawodowe.

Inne

• osoby zarejestrowane jako „Inne” nie mają dostępu do żadnych specjalnych funkcji.
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Źródło: Opis poszczególnych składowych wstępnej wersji produktu finalnego – modelu e-podręcznika do kształcenia zawodowego. 
Część V. Charakterystyka multimedialnej platformy kształcenia zawodowego wykorzystującej rozwiązania brytyjskie w tej dziedzinie. 

Powiązania pomiędzy użytkownikami platformy multimedialnej



Komunikacja na platformie między użytkownikiem-Nauczycielem a użytkownikiem-Uczniem jest tylko pośrednia.

Nawet na etapie przypisywania do grup ani Uczeń, ani Nauczyciel nie muszą się porozumiewać. Po wpisaniu przez

Ucznia numeru identyfikacyjnego nauczyciela na etapie rejestracji, Nauczyciel może aktywować lub dezaktywować

konto Ucznia bez porozumienia z nim. Uczeń może też zgłosić chęć „przyłączenia się” do konta innego Nauczyciela,

poprzez podanie jego numeru identyfikacyjnego, ale i tak musi czekać na aktywację ze strony tej osoby.
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Formą komunikacji dostępną dla użytkowników wszystkich typów jest „Tablica ogłoszeń”. Na tablicy można zamieszczać

zarówno ogłoszenia o pracę, jak i np. informacje o szkoleniach czy konferencjach. Każde dodane przez nauczyciela

ogłoszenie będzie widoczne dla wszystkich użytkowników platformy.
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Użytkownicy-Nauczyciele mają możliwość komunikowania się za pośrednictwem forum. Forum jest dostępne po

zalogowaniu się na konto i wybraniu z lewej strony menu użytkownika zakładki „Forum”. Odwiedzając forum użytkownicy-

Nauczyciele mogą zarówno dzielić się uwagami na temat platformy czy e-podręcznika, jak i wymieniać doświadczenia

w sposobie prowadzenia zajęć czy wykorzystywanych materiałów i ich źródeł. Możliwe jest również prowadzenie dyskusji na

dowolny temat, o ile nie narusza on regulaminu.
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Impulsem do bezpośredniej komunikacji nauczyciela z jego uczniami mogą być wyniki testów wypełnianych przez

uczniów na zakończenie poszczególnych działów tematycznych e-podręcznika (modułów).

Nauczyciel ma możliwość monitorować wyniki testów uczniów poprzez panel: „Administrowanie kursem”,

widoczny po wybraniu modułu, po lewej stronie e-podręcznika.
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Nauczyciel-użytkownik, chcąc komunikować się z uczniami przypisanymi do jego konta, możne zebrać

udostępnione w „Szczegółach konta ucznia” adresy e-mail. Mając takie dane, nauczyciel może (zakładając, że

adresy e-mail są używane przez uczniów) kontaktować się ze swoimi uczniami za pośrednictwem poczty

elektronicznej.
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Na zakończenie należy zaznaczyć, że platforma multimedialna: ebook-24.edu.pl to

nie serwis społecznościowy ani komunikator. Główną funkcją tego elementu

produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”

jest dostarczanie narzędzi i materiałów wspierających edukację zawodową.

Korzystanie z platformy i e-podręcznika wspiera, a nie zastępuje prowadzenie

lekcji. Wyniki badań ewaluacyjnych wskazują, że stanowi ona innowację

podnoszącą jakość edukacji zawodowej zarówno z punktu widzenia uczniów, jak

i nauczycieli.



SŁOWNIK POJĘĆ





SŁOWNIK POJĘĆ

Cyfrowi tubylcy – określenie pokolenia współczesnej młodzieży, której naturalnym środowiskiem funkcjonowania

są media i nowoczesne technologie. Osoby te nie musiały się uczyć korzystania z nowoczesnych multimediów,

ponieważ okres ich dorastania przypadał na okres rozwoju tych narzędzi, w związku z tym są oni naturalnie

zanurzeni w świecie Internetu, komputerów, gier i aplikacji.

Dysk Google/ Google drive – wirtualny dysk udostępniany przez firmę Google, na którym można przechowywać

pliki, mając do nich swobodny dostęp praktycznie z każdego urządzenia podłączonego do Internetu (komputer,

tablet, smartfon). Dysk zawiera m.in. funkcje edycji tekstu, tworzenia prezentacji, baz danych oraz ankiet.

Z pełnych funkcji dysku możne korzystać każda osoba posiadająca konto pocztowe gmail.

E-book – inaczej książka elektroniczna, zapisana w formie elektronicznej treść, którą można odczytać za pomocą

komputera, tabletu, smartfona lub czytnika książek elektronicznych. Od formy papierowej różni się jedynie

sposobem zapisania treści.

Edukacja waldorfska – Edukacja w szkole waldorfskiej, polegająca na wszechstronnym rozwoju dziecka poprzez

rozwijanie zdolności artystycznych takich jak: malowanie, śpiewanie czy gra na instrumentach. Wiele prac

praktycznych wykonywanych jest przez uczniów np. pielęgnacja ogrodu czy obróbka drewna. Głównym

wyróżnikiem szkoły waldorfskiej w stosunku do najpopularniejszych szkół jest brak ocen. Podczas toku nauki

uczniowie kolejno realizują poszczególne przedmioty np. dwa miesiące matematyki, a następnie dwa miesiące

historii.
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Emotikona – prosty ideogram zbudowany ze znaków interpunkcyjnych, stosowany w poczcie mailowej i innych

formach komunikacji elektronicznej. Jest to również każdy ideogram będący zapisem uczuć wyrażanych w mowie

intonacją lub mimiką. Przykłady: :) uśmiech, :( zmartwienie, :D szeroki uśmiech.

E-podręcznik – podręcznik zapisany w wersji elektronicznej, zawiera funkcje, które nie występują w wersji

papierowej np. filmy, animacje, materiały audio, prezentacje slajdów.

Gadu-Gadu – komunikator internetowy, który czasy największej popularności przeżywał w pierwszej dekadzie XXI

wieku.

Hiperłącze – inaczej hyperlink lub odnośnik, zamieszczone w dokumencie elektronicznym odwołanie do innego

dokumentu, filmu, obrazu.

Hipertekstualność – taki sposób połączenia treści (np. danej strony internetowej), który cechuje się brakiem

z góry ustalonej hierarchii i struktury i polega na linkowaniu (zob. hiperłącze) do siebie artykułów o podobnej

tematyce, a czytelnik sam wybiera, co i w jakiej kolejności przeczyta.

Innowacja – oznacza tworzenie czegoś nowego, przekształcenie pomysłu w praktyczne rozwiązanie.

Interfejs – część oprogramowania odpowiedzialna za kontakt z użytkownikiem, potocznie rozumie się go jako

wygląd i układ danej strony internetowej lub programu.
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Liczba Dunbara – to określona liczba osób, z którymi jesteśmy w stanie utrzymać regularne relacje. Według

Dunbara liczba ta wynosi około 150 osób. Powyżej tej liczby utrzymanie stałych relacji ze wszystkimi znajomymi

staje się niemożliwe. Prawo to może być stosowane zarówno w odniesieniu do portali społecznościowych, jak

i organizacji.

Life long learning (LLL, z ang. uczenie się przez całe życie) – idea kształcenia ustawicznego, odbywającego się

od wczesnego dzieciństwa do późnej starości i rozumiana jako ogół aktywności poznawczych (edukacja formalna,

nieformalna i pozaformalna) zarówno w zakresie przyswajania nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. We

współczesnym świecie zmiany zachodzą bardzo szybko i wiedza z każdej dziedziny może się szybko

zdezaktualizować. Ponadto zachodzące procesy globalizacyjne i na rynku pracy powodują, że niemożliwe staje się

oderwanie sfery edukacji od sfery zawodowej – nabyte w szkole umiejętności i kwalifikacje nie wystarczą na cały

okres aktywności zawodowej, coraz częściej w ciągu życia zawodowego wielokrotnie zmienia się miejsca pracy,

wykonywane zawody i profesje. Mówi się o karierze zawodowej, którą buduje się już od momentu rozpoczęcia

edukacji i która ewoluuje przez resztę życia człowieka.

Mediatyzacja szkoły – proces zachodzący we współczesnej szkole, która z jednej strony musi dostosować się

do nowoczesnych technologii/ multimediów, a z drugiej uwzględnić je jako integralną część swojego

funkcjonowania.
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Platforma multimedialna – strona internetowa skupiająca wiele funkcji w jednym miejscu. W przypadku

projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” są to: to e-podręcznik, tablica ogłoszeń oraz

narzędzia komunikacji pomiędzy uczniami a nauczycielem. Zwykle korzystanie ze wszystkich funkcji platformy

multimedialnej wymaga utworzenia konta użytkownika i zalogowania się.

Podręcznik multimedialny – podręcznik w formie elektronicznej, zawierający atrakcyjne elementy multimedialne

m.in. filmy, animacje, symulacje, prezentacje, gry, ćwiczenia. Od e-podręcznika różni go to, że zawiera elementy

interaktywne np. formularze czy ćwiczenia.

Pokolenie Facebooka – młodzież urodzona po 1995 roku, która nie musi dostosowywać się do nowych

technologii, ponieważ otaczały je one od zawsze – ich naturalnym środowiskiem funkcjonowania są komputery

i Internet.

Pokolenie kciuka – jeden z terminów na określenie współczesnych nastolatków, którzy wychowali się

w środowisku elektronicznych gadżetów. Pochodzenie terminu nie jest do końca jasne, niektórzy wskazują, że wziął

się on od kciuka, którym obsługuje się smartfony, zdaniem innych nazwa pochodzi od symbolu „lubię to” na portalu

Facebook.
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Pokolenie prefiguratywne – termin odwołujący się do zaproponowanego przez antropolożkę Margaret Mead

jednego z typów kultury. Badaczka opracowała teorię 3 typów kultur będących odzwierciedleniem przemian

społecznych: (1) kultura postfiguratywna charakterystyczna jest dla tradycyjnych społeczeństw, w których wiedza

przekazywana jest młodemu pokoleniu przez osoby starsze, (2) kultura kofiguratywna odpowiada nowszym

czasom, w których starsze pokolenie jest marginalizowane, a młodzież coraz częściej uczy się od siebie nawzajem,

(3) kultura prefiguratywna to świat nowoczesny, w którym stałym elementem jest ciągła zmiana

i wielokulturowość, to świat, w którym starsze pokolenie przestaje nadążać za pojawiającymi się zmianami

(szczególnie w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych), zaś dla najmłodszych są one

środowiskiem naturalnym i to młodzi stają się nauczycielami starszych.

Pokolenie Y – termin określający pokolenie ludzi młodych, w Polsce to pokolenie urodzone w latach 80. i 90. XX

wieku. To ludzie, którzy w dorosłość wkraczali w większości wyposażeni w umiejętność obsługi komputera,

użytkowania sieci internetowej, dla których cyfrowe aparaty, kamery, laptopy, telefony komórkowe, a także

tablety, smartfony itp. są „środowiskiem naturalnym” i bez których nie wyobrażają sobie funkcjonowania świata.

Współcześni 20- i 30-latkowie na co dzień korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno

w pracy, edukacji, a także dla rozrywki. Dla Pokolenia Y postępująca globalizacja, cyfryzacja i wielokulturowość

jest kwestią naturalną i pożądaną.
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Poradnik metodyczny – element produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia

zawodowego”. Zawiera wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika, cele lekcji, polecane

metody pracy, przedstawia kluczowe pojęcia, rodzaje materiałów pomocniczych, zawiera także gotowe scenariusze

lekcji.

Power Point – flagowe oprogramowanie firmy Microsoft do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Responsywność – funkcja stron internetowych, polegająca na tym, że dostosowują się one do rozdzielczości

i rozmiaru urządzenia, na jakim są oglądane. Responsywność umożliwia wygodne oglądanie stron internetowych na

smartfonach lub tabletach.

Społeczeństwo informacyjne – stadium rozwoju społeczeństwa, w którym szczególnie cennym i pożądanym

dobrem jest informacja, i w którym wykorzystuje się nowoczesne technologie do jej przetwarzania.

Tablica multimedialna – urządzenie w formie białej tablicy z podłączeniem do komputera i projektora

multimedialnego, umożliwiające korzystanie z interaktywnych materiałów multimedialnych w klasie. Do „pisania” na

tablicy, w zależności od modelu, używa się specjalistycznego pióra lub dłoni.

Viber – popularny obecnie (2015 r.) komunikator internetowy, używany za pośrednictwem smartfonów, umożliwia

wysyłanie smsów bez konieczności płacenia za nie.

WhatsApp – popularny obecnie (2015 r.) komunikator internetowy, używany za pośrednictwem smartfonów,

umożliwia wysyłanie smsów bez konieczności płacenia za nie.
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Znajdą na niej Państwo:

 Film promocyjny przedstawiający 

główne funkcje e-podręcznika;

 Film instruktażowy, pokazujący krok 

po kroku, jak korzystać z e-podręcznika 

i platformy multimedialnej;

 Prezentację na temat dodatkowych 

narzędzi multimedialnych, które 

mogą Państwo wykorzystać do 

tworzenia własnych materiałów 

edukacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi 
na płycie DVD dołączonej do publikacji.
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