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Abstrakt Przedstawiono przyk~ady multimedialnych środków dydaktycznych, tak 

w zakresie nauk śc1słych jak hun1anistycznych. Ornówiono cechy, jakie po

winny c:haral<teryzowac środki multimedialne tak, aby byty one dydaktycznie 
efektywne a jednocześnie interesujące dla odbtorcy. 

Słowa kluczowe media, dydaktyka, multimedia, komputerowe wspomaganie kształcenia , 

technologia informacyjna 
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Wstęp 

Technologie informacY,jne szeroko wchodzące do systen1u szkolnic
twa powinny przyczyniać się do jakościowego podniesienia poziomu 
kształcenia. Na skokowe podniesieniejakości kształcenia poprzez me
todologie komputerowe i multitnedialne wskazują rozliczne przesłanki 
kulturowe, kognitywistyczne i metodologiczne1. Niestety, po ponad 
lO lat ach od dość powszechnego wprowadzenja kon1puterów i Interne
tu do praktyki szkolnej, nadal wiQkszość zastosowali technologii infor
n1atycznych ogranicza się do pakietów biurowych i obliczeniowych2

• 

Znaczenie multiinediów w nauczaniu, szczególnie w warunkach 
społeczeństwa globalnego trudno przccenjć. Obraz, film, animacja, 
atrakcyjny układ graficzny treści przenikają do świadomości niezależ
nie i komplementarnie w stosunku do tradycyjnego przekazu słownego 
i drukowanego. Percepcja słowa, jak wykazuje wielu badaczy3 zależy 

silnie od kontekstu kulturowego. Niebywałą zaletą środków multime
dialnych jest natomiast łatwość tłumaczenia treści na inne konteksty 
kulturowe. Przekaz mu1timedialny jest więc bardziej uniwersalny niż 
przekaz słowny. Film braci Lumierc' Wjazd pociągu na stację w Lionie 
wytwar za, nawet u widzów operujących różnyn1ij ęzyka1ni i pojęcian1i, 
podobne wrażenia i emocje. 

Niestety, w polskiej praktyce szkolnej, multimedia, szczególnie te 
oparte na wypróbowanych wzorcach zagranicznych są wykorzystywa
ne sporadycznie. Jedynie nieliczne autorytety pedagogiczne angażują 
się w propagowanie multimediów oraz ich analizę n1etodologiczną4 . 

Zob. J. Gajda. S. Jus:t.ezyk, B. Siemieniccki, I\. vVenta. Ednhacja m edialna, Multi
medialna Biblioteka Pedagogic.:zna, Vvydawnictwo Adam Mal'szałek, Torm1 2001J . 

:l Zob. B. Sicmieniecki, I<..ompltter we U..lspulczesn.ej szkole. wyklad na l Seminarium 
"Komputer w szkolnym laboratol'ium przyroclniczym'', Toru1i, 1- 5.12.2008. 

4 

Zob. B. Siem ieniccki, Kultnrowe uwamnhowania zna/w, znaczenia i kontehstu, 
"Kognitywislyka i Media w Edukacji" 2007, m· 1-2. 
Zob. ~J. Gajda, S .• Juszczyk, B. Siomieniecki, K. \Veuta, l.!;duhacja medialna ... 
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W praktyce dodatki multimedialne stały się częścią niektórych pod
ręczników szkolnych. Ich jakość dydaktyczna i metodologiczna posta
wia jednak wiele do życzenia. Na półkach księg·arni potencjalny czy
telnik znajdzie jedynie kursy językowe - brakuje podręczników Inulti
medialnych, encyklopedii, przewodników, albumów sztuki itd. Wbrew 
pozorom, Internet tej luki nie zapełnia. 

W niniejszej pracy przedstawian1y kilka przykładów multimedial
nych 1netod przekazu, głównie opartych o multimedia komputerowe 
a pochodzących z różnych źródeł, w większości zagranicznych. Celem 
porównaniajest pokazane bogactwa fonn i treści dydaktyki multime

dialnej . 

Formy przekazu multimedialnego 

Ogólnie można zaproponować następujący podział form multime-
dialnych w komputerowym przekazie informacji n a: 

• pojedyncze zbiory, 
• ścieżki dydaktyczne, 
• encyklopedie, 
• podręczniki multin1edialne. 

Wśród środków multimedialnych, tj. sposobów przedstawiania 
informa~ji wyróżniamy: 

• zdjęcia, ryciny> obrazy, schematy, 
• filmy, animacje, animacje 3D, 
• narracje;, n1.uzykę, odgłosy. 

Pojedyncze zbiory to najprostsza forma, na przykład tworzona 

przez indywidualnych twórców zasobów internetowych ("interdaw
ców"). Zbiorami te mogą być również obudowane tekstem, łączyć się 
z innymi przez kolejne wyvvołania, tworząc w ten sposób kolekcje lub 
odwoływać się do Internetu i literatury. Przykładem w dziedzinie fizy
ki, przeznaczonyn1 dla szerokiego odbiorcy, ale głównie uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów są strony internetowe (i płyta CD-Rom) 
Fizyka i zabawhi5• Na rys. la-le pokazujemy przykłady filmu, zdjęcia 

i schematu z tej pracy. Lewitron (rys. la), czyli bączek wiszący, po
zornie w powietrzu, a w rzeczywistości w polu silnych tnagnesów, jest 

n G. Kai·wa::;z, A , Okoniewska, Fiz.vka i zabawki , PAP, Słupsk 2006. 
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znakomitym przykładem pojedynczego środka multin1edialnego. 

Ustawienie bączka to kilkanaście minut prób, co czyni pokaz prawie 
niemożliw)Tln w praktyce szkolnej. Filn1 pokazujący lewitację bączka 

n1ożna uruchon1.ić natychmiastowo (i powtórzyć Lylc razy, ile potrzeba 

dla zrozumienia zjawiska przez uc7.nia). Drewniany ptak (rys. lb) ma

chający skrzydłami jest trudny do zrozu1nienia, chyba że skorzystamy 

ze schematu ilustrującego zagadnienia środka ciężkości całej zabawki 

oraz jej składowych (rys. l c). 

W zbiorach n1ultin1edialnych użytkownik nie ma wyznaczonego 
kierunku nawigacji, w ścieżkach dydaktycznych taki kierunek jest 

wyznaczony lub przynajmniej wskar.any. 

Ry ,c;.L Przyiliady zbiorów multirnedwlnych. la- Lewitron, 
l b -balansują-cy pled?, Ic- schem,at 

iródlo: G. Karwa.c;z, A. 0/wniez,oslw, Fizyka i zabawki, PAP, Slupsl? 2006. 

Multimedialny przewodnik turystyczny to nieco więcej niż kolekc~ja 

zbiorów (zdjęcia, filmy, opisy). Interaktywny plan n1iasta, elen1enty hi

storii i atrakcyjna szata graficzna decydują o powodzeniu tego środka 

dydaktycznego. Przewodnik jest przykładen1. ścieżki dydaktycznej. 

Rys. 2. Przewodni 1? m uJtimedialn_y 
"Venezia''6jest przyldadern, stosunłwwo 
prosto skonstrzwwa11ej ś<'ieżhi tentatycz nej: 
zawzera mapy, zdJęcw, 
clipy filnwwe, bt:ugra(ie, historię 
(w 4 wers_jach.il!zylwt.uych) 

r. "Venezia" Italia l3ella Mutlinwdia Album. Dreamwnrf' l\1u tliniedia Production, 
1995. 
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Wielość obrazów na jednyn1 fizycznie nośniku jest zdecydowaną 
przewagą w stosunku do informacji rozsianej w Internecie. Integracja 
przewodnika multimedialnego z narracją historyczną lub tematycz
ną tworzy "atlas" kulturowy. ,,Atlas renesansu"7 jest przykładem ta
kiej formy przejściowej między ścieżką tematyczną, przewodnikiem, 
zbiorem obrazów a encyklopedią. Nawigacja za pomocą ko1npasu, 
listy środków multimedialnych, słownika, planu sytuacyjnego oraz 
wywoływane obrazy (rys. 3a) są. typowe dla for1n multhnedialnych, 
systematyczne opisy - tło historyczne, polityczne, elementy filozofii 

(rys. 3b) przypominają tradycyjny, drukowany podręcznik. 

Rys. 3. "Atlas rene::;ansu." zau.,iera elementy rnu.ltirnediów (rys. 3a,) 
i typowego opisu hsiq,żlwz . .oego (rys. 3b) 

11 ~ '(\ ~ a1>ri ((WI C i i.Jń C;.M;,nn 
\"i'4't'l'rlti al c"lmil'l(' dC'IIa liW' forn•icbhilc 
\tqiC'CK' di ro~t.b\łt l ((WIIinOO eon un<• 
\t«i:acht \.b\~dh rnt'nckucmpn' p u l.a ~a 
di :.twli '-icnori. C''pt'fli C'<lłMJuihcri ro 11blli 
uomini di ~~!(). c M"n1pll' mcDO (łlłtiiA di 
p cm i rolkJio\li odi (Of';ł),c.\ ('l t ud••'(' 
Gh C\c-tnllkll:a pńn\l. •»~:llck-1 Q~,gnmcttuo 

ruro·~ lfl bW!I\ol p.u1C dctl"mllftllti. pru un . 
H·no o P"' l"ahro.. d.,n·~'l»fiJ.ionhrno dcl ' 
docato dl Millno e-~11~ cont~ oprratc: l 
da l•~ttU cd.l \ t"•k'/l.t R00tr10 ~ 83\l('ta, 
C'lu:unatoinruutódtltrt'Jtl.t'c<Jrltrolilnu1131Xl.t 
1nil:u'1t~. '~l ic() t(' \łpi eon un fonc ~rcho. 
dUI \COtl(' blc.'IClQIO <bJic truppc \ t~tcc C 
·~li>«>l)t'<,.,8,.,.,0>Ilel 1401. l 
l.a po<i<IOS(l nu«hlM b<lllco d<l \ IS<OIItl l 
~mbr.Wil ••~l.lbtłr. c dopo Ie comqulo,~c 
ck&li a.nni pr«c(ł('111i Gian (;atcv 10 ii 
;l,J>prt"'\la' a fin.-1JR~nl<- liKI llllQCC:aJT FiJTtUc, 
rim;tst:t indipcncknlt' m~ i!d01tiL '-:et IJOO. 
ton i<- łNppl'fttiLu~~ ~Anii'JCUC<b\ anti l\11(" 
mum dtlła ciu~ ~'l. Gian Galtano n1Ni 1 
tn'IPf'O\"'i\3mt'nt('lll \ taritnanodt lll\l , ; 

Źródlo: "Atlante del Rinascim.ento italiano" Parsec s.r.l. Italy 1998. 

W "atlasach" kulturowych elementem łączącym posz.czególne zbio
ry w multi1nedialną całośćjest narracja historyczna. W naukach przy

rodniczych poszczególne zbiory tworzą rodzaj albumu; dodanie opisów 
i ldasyfikacji stwarza encyklopedię tematyczną. 

7 

la Rflmbblic: 

~ 
GLI UCCELLI 

~ 
ESD 

Rys. 4. Encyklopedia tema.~yczna "Ptaki" 
Dorling Kindersley zrodziła się z wersji 
książkowej i zm;tala przetłumaczona 
na wiele języl-?-ów; tutaj pohazujemy 
wersję wloską, wydaną przez lwncern 
prasowy "Let Repubblica" przy współpracy 

k l +. . 11' "8 z oncernem tee1onrcznym" ~n 

;,1\t.la n te del Rinascimento italiano'' Parsec s.r.l. Italy 1998. 
Eneidopodia multimedial8 »Gli u<":elli", Dorling Ki ncłersley 19~)8. 
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Encyklopedie tematyczne są formą wyższą niż ścieżki monotema
tyczne, ale nie zawsze oferują pełnię wyboru sposobów nawigacji i sze
roki zakres tematów. Dość popularne są encyklopedie kosmosu, jako 
że korzys tają z bogatych darmowych zasobów z obserwatoriów astro
non1icznych i wypraw kosmicznych9 (rys. 5a). Trudni~jsze do realizacji 
są animacje, jak na przykład Wielkiego Wybuchu10 (rys. 5b). Zaletą 
encyklopedii w stosunku do Internetujest ograniczenie zakresu na
wigacji do zakresu wyznaczonego przez twórców. 

Rys. 5. Przyhl.acly enc,yklopedii, tematycznych nt. Wszechświata; 1:ys. 5a, przyldad ency
hlopedii opartej v obserwacje a~tron01niczne; rys. !5b, przyhltul animacji- Wielki ~ybw..:h 

Źn5cUo: K. Rochmoicz, K. Slyżewshi, "Astronom.ia", ZDF UMK 2009~· 
Z. Dziewiatowsh, ,,Encyldopedia Kosnwsu", Nexu.s, 1996. 

Przykładem encyklopedii tematycznej w zakresie nauk hurnani

stycznychjest "Encyklopedia Millenium"11
, podzielona na kilka tomów, 

według epok historycznych. Zakres zagadnień do wyboru z głównego 
ntenu jest dość szeroki: religia, ku1tura i mentalność, 7.ycie codzienne, 

n1iasta, rodzina, drogi 1norskie, rolnictwo, zob. rys. 6a. 

Rys. 6. Enc_yhlupedia T_ysiąclecia jest przyhkLdern tematycznej ścieżki historycznPj 

Ź1~ódlo: Enr:iclopedia ciel Millennia Arrtaldo Mondadori Editore 1999. 

K. Rochowicz~ K. Słyżewski, ",Ast.,·onomia'·', I:DF UMK ~008. 
10 Z. D7.iewiatowski , "Encyklopedia Kosmosu'', Nexus. 1996. 
11 Enciclopodia del1Vhllcnnio A.rnHldo Mnnrl:Hlori Edi toa·p 1999. 
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Niestety, nieco do życzenia pozostawia multimedialność narra
cji: jest to tekst czytany przez lektora, ilustrowany zmieniają.cYJ.ni się 
rycinami, zob. rys. 6b. 

Encyklopedie tematyczne PWN są jednym z niewielu przykładów 
udanego ptoduktu krajowego. Zdecydowanie najbogatszą w środki 

multimedialne> korzystającą z treści interdyscyplinarnych oraz re
prezentującą złożone funkcje dydaktyczne jest Encyklopedia "Polska 

2000"12• W Encyklopedii tej galerie sztuki, filmu, literatury uzupeł
niają "zwykłe", alfabetyczne zasoby haseł (rys. 7a); czytana poezja, 
muzyka i pejzaż tworzą skojarzenia patriotyczne, stając się nie tylko 

środkiem dydaktycznym, ale i pedagogicznyn1 (rys. 7b). 
Rys. 7. Encyklopedia PWN ,.Polsha 2000": 

T:ys. 7 a, bogactwo treści i środków; rys. 7b interdyscyplinarność 

Potodot.orh~ j.ak J,ch,cot~ 'łlmat:tnN 
!w w :1ct1 spok~"ne.burrllwn .:mm:t 
l :na yn«o umltru.ę~t w łflillthw koth&t. 
·.t.błrunttYd7J.VIl~lw rt.it'*)'lfl pta .. nnlł 

SłOCC:tna4otł~I~CII~łf:kllJ'ttiiiV 
)lk on d n.ł.ł N«Wllottl,m Jtł'.km Sim e. 
a:rwo~:y G~ cułuJ\ w pn~Jf"tY~J lf<"bru 
R.~byobłcrtuJ.dl)tCJoci'tryw~ 

Źródło: Encyldupedia Multimedialna PWN "Polsl<.a 2000", PWN Warszr.twa 2000. 

Encyklopedia "Polska 2000" korzysta też z szerokiej gamy spo
sobów nawigacji. N a rys. 8a przedstawian1y przykład nawigacji za 
pomocą epoki historycznej (oś pozioma) i forn1 sztuki - malarstwo, 
architektura, rzeźba (oś pionowa). Zaletą jest też wielość form multi

medialnych - literatura jest nie tylko czytana, ale i śpiewana (pieśń 
Wacława z Sza1notuł). 

!(olejna encyklopedia ten1.atyczna PWN, "Literatura i Muzyka"13, 

nie prezentuje już tego bogactwa n1.ultimediów co "Polska 2000". 
Pierwsza użyteczna strona razi sztan1powym układem. Wywoływanie 

autorów odbywa się w podobny sposób, jak w encyklopedii "Polska 

12 Encyklopedia l\!Iultimedialna P\VN "Polska 2000", PWN, VVr1rszawr1 2000. 
13 Encyklopedia .Multimedialna PWN "Lite1·atura i muzyka", PWN, \.Varszawa 2000. 
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2000" - poprzez skalę czasu, podzieloną na różne narodowości. Życio
r ys wywołanego autor pojawia się w postaci krótkiej notki, bez n1.ożli

wości dalszych wywołań i nawigacji. 

Rys. 8. Różnorodność sposobów nawigacji (rys. Ba) 
oraz form multimedialnych (rys. Rb) w encyklujwtliach 

Źródło: Encyhlopedia Multitneclialna PWN "Literatura i rnuzylw", 
PWN, Warszawa 2000. 

Ostatnio nową formą Inultimedialną są "książki czytane" -od twa

rzane za pon1ocą komputera nie n1ają jednak prawdziwej formy n1ul

timedialnej. Wydawałoby się celowe zintegrowanie encyklopedii typu 
PWN14 z tymi nowymi fonnatni odtwarzania. 

Rys.9. 'l 'rudrw.5ri w uzyslłaniu multimedialności encyklopedii literatury; 
9a - pierwsza struna, 9b - opisy 

'1 EM PWN • Literatura i muzyka ~ 
Plot W>dQt Mt]dt l<art~• -

~ ;łi B Q EI "'". O · 
.A • ..ii . &:I III D 

::Y. BATTUJA 
ABATTUTA. ""': ,, 
~=== 

la 
Szukaj ~)( 

ToUI 

""""'--" ........ -
" ~ · ~ .. il ~ 

-~-----~ 

Źródło: Encyhlopedia Multimedia,lna PWN "l~iteratura i muzyka", 
PWN, \-'Varszawa 2000. 

Strona tytułowa Encyklopedii PWN "Nauka"15 jest podobna do 

innych encyklopedii tego samego wydawnictwa. W warstwie n1ulti-

1'1 Encyklopedia lVIultimedialna PWN "Lit.er ahu·a i muzyka", P\VN, Warszawa 2000. 
15 Encyklopedia M ul timedialna P\VN "Nauka'' , PWN, Warszawa 2000. 
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medialnej "Nauka" pozwala jedynie na stosunkowo proste interakcje 

matematyczne - obroty brył, rysowanie krzywych (rys. 10 a) oraz na 

wywoływanie mini-opisów pierwiastków chemicznych poprzez inte

raktywną tablicę Mendelejewa (rys. 10 b). 

Rys. 10. Trudności UJ interaletywno.~ci enc,yklopedii nauhi
niewiell?.i wybór dziedzin i form nawigacji 
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Źródl..o: Encyhlopedict Multirn~?.dialna PWN "Nctulw", PWN, ~Varszawa 2000. 

Wydaje się, że najtrudniej jest uzyskać n1ultirnedialność w narracji 

o literaturze. Włoska encyklopedia "Klasycy literatury światowej" za

wiera życiorysy i pełne teksty wybitnych dzieł. Multi1nedialność tego 

dziełajest inna niż w Encyklopedii PWN111
, ale też pozostawia wiele do 

życzenia, zob. rys. 11. 
Rys. 11. Zaletą enc_yhlopedii ,,Iaasycy literalury światowej'' 

jest zawarcie dużej ilości lwm.pletnych. dziel 

F \!bo dl un medlco lll>hlore. S1Udló nell>. Scuola del i 
geruo miliraredl P~tltobllf80 Promosso uffiaale nd 
1843, <btde Je Gtmuionapu dedltatsaurnc-amentt all..1. 
Jetteraruta e, I04tJJ1do ton l'm&,gcnta e uaa saluc.e 

cas>onevolt. p<>nó atemune ntl l 846 diletomann 
Po~ra i6r.lfl e// R).Si:Q,lodatl daD.a mtu;:a N eJ 1849, 

pe:r aver adento a un C'U'toło <h mteUettuah soelllhsta fu 

conda.-mato a morte. granato soło davanD al pabbolo, 
e stootO quattro anra da b:von forz.a.n m S4bena e altn 

..- q"~n;ttro fu anvolato come soidato ser:npbc:e R.Jevoc-6 • 

DaitiOeloo 

lo vilo e Ie 5lroordinońe, 
sorprendenli ovveniUre di 

Robinson Crusoe 

hdwiaił 
Rimrdo Mdnardi 

Źródło: l Grandi cZassiei delia Zetteratura straniera 
Gruppo Editoriale l'Espresso SpA, 2000. 

JB Encyklopedia l\!Iu.lhmedialna PWN "Literat.u •·a i muzyką" , PWN, Warszawa 
2000. 
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Od encyklopedii do podręczników 

Działalność edytorską w zakresie multilnediów podejmują głównie 

znani wydawcy, w szczególności wydawnictw encyklopedycznych jak 
angielska Encyclopedia Britanica, amerykańska Grolier, francuska 

LaRousse, włoska DeAgostini. Próbę wejścia na rynek przez Micro
soft z Encartą należy uznać za nieudaną, została ona wyparta przez 
wszechobecną WikipediQ, tworzoną w oparciu o działania rzeszy pa

sjonatów na całym świecie. NiesteLy, Wikipedia, choć poprawna mery

torycznie, nie ma jasno określonego odbiorcy- dla ucznia wiele z haseł 

jest niezrozun1.iała lub dydaktycznie błędna. 

Przykładem encyklopedii o charakterze generalnym jest "Encic
lopedia Mondadori"17• Jest ona wizualnie interesująca, a le posiada 
niejasną nawigację (rys. 12u). Dodatek do tej encyklopedii, "Historia 

Kin a", ma charakter sekwencyjny, jest więc typową ścieżką dydak

tyczną (rys. 12b). 

Rys. 12. Enciclopedia Mondadori przykład nit?jasnej naun:gacji 
ale zawierający ciekawe ści('żki tematyczne 

Źródło: Enciclopedia Mutlimediale Mon dadm·i Arna.ldo Mondadori Editure, 1998. 

Wzbogacanie nawigacji oraz staranny dobór treści czynią z ency

klopedii tematycznej podręcznik multimedialny. Przykładem jest 
album malarstwa włoskiego18 - wielowątkowy przewodnik po sztu

ce,. znacznie więcej niż prosty zbiór obrazów . Forma dydaktyczna jest 

17 Enciclopedia fv1u.tlime(lialc .l.Vlondadm·i Al'naldo l\ilondadori Edit.ure, 1998. 
18 La pittura i ta liana I st itut.o Geografleo DeAgostini S pi\, 1996-1998. 
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w pracy [13] potrójna: drukowany opis, video z narracją i wybór przy

kładów w postaci ikon. 

Rys. 18. Bogactwo treści, sposobów nawigacJi oraz forma graficzna 
przeistacza encyklopedię w podręcznik [13] 

LA GR/\~DE PTTICRA TTALTANA 

oeMia$"{1NI 
~u!ńiMlr!' 

r,.w 
i\rte ~acra 

·.-~. 

Te san1.e dzieła sztuki osiągalne są poprzez różne ścieżki- autora, 
tentatu, przedstawionych elementów (pejzaż, n1.oda, architektura). Od
dzielny dział w pracy19 dotyczy języka sztuki: perspektywy, gry świa
teł, przedstawienia postaci ludzkich, ruchu, koloru, tła (rys. 14 a), 

Rys. 14. 'hagadnienia interdyscyplinarne w podręczniku sztuki 
oraz różne spm::oby narrncji 

Źródło: La pittura italiana'~ lstituto Geografico DeAgostini SpA, 1996-1998. 

Ogólnie wydawałoby się, że podręcznik n1ulbmediaJny powjnien 
bardziej koncentrować się na doborze treści niż na bogactwie form 
na wiga ej i i stronie graficznej. 

19 Ibidem. 
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15. Przykład prostego podręczni/la rn11.ltinwdialnego w dziedz iru:e biologii 

Źródło: "B iologia fwntórhi", praca zbiorou;a, Prószylts!?i i S -ka SA, l 

"Biologia komórki"20 za-wiera 170 interaktywnych plansz, wy
świetlających wyjaśnienia po najechaniu kursoren~ oraz 23 animacje 

o łącznym czasie 24 ntinut. Min1o to niewielka ilość wzajemnych odno
śników czyni użytkowanie podręcznika nieco monotonny1n. 

R ys. 16. ,,Dincunica" przyld~td niejasnego podręczni!~u multimediabu:~go 

leboratono: Espenment1 di Cmemauca 

o~, , CJ 
4 s 6 

8 9 ł 
10 

Źródło : G. Fa.lcone, P. Pantano, Scoprire la Fisica. Dinamica_, Edi.zioni Master, 1997. 

Z kolei przerost forn1y n1.ultimedialnej nad treścią (j jasnością prze

kazu dydaktycznego) czyni z podręcznika fizyki "Dinamica"21 raczej 

(dość pogmatwaną) ścieżkę dydaktyczną, niż użyteczny środek dydak
tyczny. Dobry1n przykładem podręcznika multimedialnego jest praca 

'-. 

U. An1.aldiego2~. Jasność nawiga~ji (rys. 16 a), prostota wyjaśnień oraz 
łączenie m odelowego po1niaru, jego wyniku i interpretacji graficznej 

(rys. 16 b) jest wzorcowa. 

20 "Biologia komórki", praca zbiorowa, PI·ószyf1sk i i S-ka SA, 1998. 
2l G. Falcom\ P. Panta no, Scoprire la Fisica. D i namica, Ecl izioni l\!Iaster, 199/. 
22 U. Amaldi, "Fisica Inte:rattiva. Meccanica", Zanichelli Editore SpA, Bologna 1997. 
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Rys. 17. Wzorcowy podręcznih multirnedirtlny -
prostota nawigacji i jasność narracji rnultimedialnt?j 
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Źródło: Amaldi U., ,.Fisica Interattiva. Meccanica", Zanichelli Editore SpA, 
Bologna 1997. 

Zakończenie 

• s 

® 

Narastająca ilość wiedzy wymaga szczegółowego wyboru najważ
niejszych informacji oraz jej strukturyzacji. Strukturyzowanie nla

teriału kształcenia un1ożliwia wyeksponowanie elementów podsta
wowych, o trwałej wartości naukowej i edukacyjnej przy zachowaniu 
systen1atycznego układu treści. lndad treści w forn1ie n1ultin1.edialnej, 
osiągalnej wzdłuż zaprogTamowanych przez wykładowcę ścieżek, słu
ży vvłaśnie takiej strukturyzacji. Środki multin1.edialne nie zastępują 
tradycyjnej lekcji, ale ich umiejętne użycie pozwala na wzbogacenie 
i pogłębienie procesu dydaktycznego. 

Dzisiejsza dydaktyka operuje szerokim zakresem form, środków 
a także n1iejsc przekazu inforn1.acji. Bogactwo tych forn1 i n1iejsc, n1.imo 
że wynika z rozwoju środków technicznychjest również koniecznością 
współczesnego świata. Przeogron1na ilość wiedzy, technicznej, histo
rycznej, artystycznej, literackiej stanowiąca minimum }{ulturowe 
człowieka wy kształconego wymaga nauczania ,;wszystkin'li dopusz
czalnymi ś:rodkan1i''. Nauczanie ma miejsce w czasie planowym oraz 
tzw. czasie wolnyn1. ucznia. Biblioteki n1.ultin1edialne i właściwie kon
struowane zasoby internetowe są takin1i właśnie "bocznytni" drzwiami 
dla zachęcają do otwarcia tych drzwi- są punktern zaczepienia uwagi 
i sposoben1 na otwarcie nowego l{anału przekazu. Atrakcyjność, do
stępność oraz wyższa efektywność dydaktyczna decydują o przewadze 

lekcji lnuitimedialnej nad przekazem tradycyjnym. 
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