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• Wstęp
• Wady i zalety zdalnej edukacji
• Nauczanie fizyki przez Internet
• Prezentacja własnych zbiorów

PLAN



ZaletyZaletyZaletyZalety edukacjiedukacjiedukacjiedukacji nananana odlegodlegodlegodległłłłoooośćśćśćść

• Znosi bariery czasu i przestrzeni
• Elastyczne okresy nauki
• Dogodna forma kształcenia dla osób z 

małych miejscowości
• Możliwe łączenie nauki z pracą i obowiązkami

rodzinnymi
• Samodzielny wybór miejsca do nauki



ZaletyZaletyZaletyZalety cdcdcdcd....

• Indywidualna opieka tutora
• Większa dostępność kursów
• Możliwość wyboru drogi studiowania
• Kształcenie umiejętności analizowania, 

wnikliwość, samodyscyplinę
• Większy dostęp do informacji



ZaletyZaletyZaletyZalety nauczaninauczaninauczaninauczaniaaaa fizykifizykifizykifizyki nananana odlegodlegodlegodległłłłoooośćśćśćść

• Możliwość korzystania z multimediów (film, 
symulacja, animacja) �

• Możliwość wykonywania doświadczeń
fizycznych on-line

• Obserwacja i zdalny udział w projektach
naukowych

• Łatwy dostęp do sławnych naukowców
• Możliwość dyskusji z naukowcami



Wady zdalnej edukacjiWady zdalnej edukacjiWady zdalnej edukacjiWady zdalnej edukacji

• Izolacja od innych uczących się
• Brak bezpośredniego kontaktu z 

nauczycielem
• Brak natychmiastowej reakcji ze strony 

nauczyciela
• Uczniowie muszą się sami motywować do 

nauki
• Brak narzuconego schematu nauczania



Niebezpiecze ńńńństwa e-learningu
→ Ułatwia pasywność
Dlaczego?

→ Szkoła = szkoła przeżycia (zaliczenia testu 
maturalnego lub gimnazjalnego)

Dlaczego?

→ Zbyt krótkie, 3-letnie cykle edukacyjne
= immanenta cecha polskiego systemu edukacji

→ Proponowane (bardzo) cząstkowe 
rozwiązania



NiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeńńńństwstwstwstwa dla fizykidla fizykidla fizykidla fizyki

• Brak moBrak moBrak moBrak możżżżliwoliwoliwoliwośśśści wykonywania rzeczywistych ci wykonywania rzeczywistych ci wykonywania rzeczywistych ci wykonywania rzeczywistych 
eksperymenteksperymenteksperymenteksperymentóóóówwww

• Dostęp do błędnych informacji, znajdujących 
się w Internecie

• Informacje poprawne merytorycznie, lecz 
skandaliczne (!) dydaktycznie

• Ograniczoność zasobów



NiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeńńńństwo dla fizykistwo dla fizykistwo dla fizykistwo dla fizyki



NiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeNiebezpieczeńńńństwstwstwstwa dla fizykidla fizykidla fizykidla fizyki



Przyk łłłłady pozytywne
lecz nieliczne…



Dośśśświadczenia on-line



Dydaktyka on-line



WWWWłłłłasne doasne doasne doasne dośśśświadczeniawiadczeniawiadczeniawiadczenia
• „Fizyka zabawek”



Popularno śśśśćććć ≈≈≈≈ 100 tys./rok



PopularnoPopularnoPopularnoPopularnośśśśćććć: >50% !: >50% !: >50% !: >50% !



EfektywnoEfektywnoEfektywnoEfektywnośśśśćććć



EfektywnoEfektywnoEfektywnoEfektywnośśśśćććć

„zapożyczenia”:

● Koło Naukowe fizyków uniwersytetu XX
● Pałac Młodzieży XY
● Prace magisterskie (UMK)

● wystawy interaktywne wojewódzkie,
powiatowe, gminne



Efektywność przekazu

 Porów nanie klas II
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Klasa IIa = komputerowa
Pytanie 1: „Od czego zależy rachunek za energię elektryczną”



TrwaTrwaTrwaTrwałłłłoooośśśśćććć wiedzywiedzywiedzywiedzy

średnie poprawnych odpowiedzi
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Internet: wnioski

• Ogólnie porównanie na trwałość wiedzy zdobytej, przyniosło nieco zaskakujące 
wyniki. Klasa C, w której nie zastosowano dodatkowego środka internetowego, 
pomimo słabszych początkowo wyników podniosła znacznie swój zasób wiedzy 
w przeciągu roku i, wzbogacając swoje wiadomości, prawie dorównała 
poziomem klasie A.   

• Wyniki badań z tego rozdziału sugerują, że uuuużżżżycie ycie ycie ycie śśśśrodkrodkrodkrodkóóóów dydaktycznych w dydaktycznych w dydaktycznych w dydaktycznych 
dostdostdostdostęęęępnych w Internecie jest szczegpnych w Internecie jest szczegpnych w Internecie jest szczegpnych w Internecie jest szczegóóóólnie przydatne jako sposlnie przydatne jako sposlnie przydatne jako sposlnie przydatne jako sposóóóób b b b ilustracjiilustracjiilustracjiilustracji
zagadnień lub urządzeń, z którymi uczeń nie spotyka się na co dzień.  W 
pewnych przypadkach, uproszczone stwierdzenia, nie poparte obliczeniami, 
podawane w materiałach internetowych mogmogmogmogąąąą wrwrwrwręęęęcz dawacz dawacz dawacz dawaćććć negatywny skutek negatywny skutek negatywny skutek negatywny skutek 
dydaktycznydydaktycznydydaktycznydydaktyczny (jak obliczenie rachunku za energię elektryczną). Testy 
przeprowadzone w II klasie nie potwierdzają tezy, że materiały internetowe są
szczególnie niezbędne do przekazywania wiedzy ogólno-kulturowej. Uczniowie 
klasy, w której nie wykorzystano komputera w ciągu roku samodzielnie 
dorównali poziomem wiedzy w zakresie energii odnawialnych uczniom klasy 
“komputerowej” - przypuszczalnie przyswajając wiedzę z innych źródeł - prasy 
lub telewizji. 

• Użycie komputera przyczynia się natomiast do utrwalania wiedzy przekazywanej utrwalania wiedzy przekazywanej utrwalania wiedzy przekazywanej utrwalania wiedzy przekazywanej 
w trakcie lekcjiw trakcie lekcjiw trakcie lekcjiw trakcie lekcji i dotyczących zagadnień szczegółowych, wymagających np. 
obliczeń. Odbywa się to poprzez wyzwolenie pozytywnych skojarzeń u ucznia.



Perspektywy: dydaktyka on-line



Perspektywy: dydaktyka off-line

Amaldi31.exe

Amaldi: Fisica interattiva



Wnioski

itd….



ZDF IF UMK: anty-platonizm
„ Realne obiekty dla rzeczywisto śśśści wirtualnej”


