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Nauczanie przedmiotów ścisłych  -  kryzys motywacji 

1994-2003 -  liczba absolwentów studiów na kierunkach przyrodniczych
w Niemczech i Francji spadła o 50%

Science Education  Now: A renewed  Pedagogy  for teh  Future  of Europe (tzw. Rocard’s  Report), 
European  Commission, Directorae-General  for Research, Bruxelles, EUR 22845 (2007)

J. Osborne, S. Collins,  Pupils’  views  of the  role and value  of the  science curriculum: 
a focus-group  study, Int. J. Sci. Educ., 2001, Vol. 23, No. 5, 441-  467

Jaki procent materiału z podręcznika wzbudził  twoje zainteresowanie? 



Nauczanie fizyki -  Problemy

kurs fizyki w klasach gimnazjum I-III (4 godz.)

jednolity kurs fizyki współczesnej (1 godz.) dla wszystkich szkół  
ponadgimnazjalnych

w klasach II-III liceum „Przyroda”

w szkole podstawowej „przyroda”  ≈  biologia z geografią

brak czasu

brak pieniędzy

→ brak ochoty



Rozwiązanie:

więcej czasu

więcej pieniędzy

więcej eksperymentów

środki multimedialne –  w tym np. filmy wideo

jako namiastka doświadczenia „na żywo”, ale za to powtarzalna przez wszystkich 
w domu dowolną  ilość  razy



Doświadczenia dostępne
natychmiast

często jednak:

fragmenty wykładów 
uniwersyteckich

własne próby nie-  
specjalistów

lub wręcz dyletantów

Często efektywność  dydaktyczna 
tych materiałów jest  wątpliwa 

Fenomen YouTube



Wyszukiwanie informacji w Internecie

Zdarza się  …









Jak wg nas powinno być? 

5 zdań



reszta

Podjęliśmy próbę  nadania pewnych schematów naszym 
wideo-materiałom z fizyki



krótkie klipy, 
mające na celu głównie wzbudzenie zainteresowanie pojedynczego 
(często przypadkowego) gościa internetowego 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Ziemia/atmosfera.html


kolekcje tematyczne, 
jak „Fizyka zabawek”  –  gdzie zabawowe obiekty stają  się  pretekstem 
do zainteresowania nauką;



para-laboratoria 
opisy bardziej rozbudowane, realizujące określoną  tematykę  lub fragment lekcji, 
gdzie narracja jest stopniowa, o rosnącej trudności, sekwencyjna (w odróżnieniu od 
„Fizyki zabawek”) a cel dydaktyczny jasno określony choć  wielowątkowy;



kompletne lekcje, 
z narracją, multimediami, wypowiedziami ekspertów, modelami graficznymi, 
przykładami zastosowań  naukowych itd.; przykładem są  pierwsze lekcje 
„Fizyki współczesnej”

Teraz trzebaby  to jakoś  funkcjonalnie zaprezentować



Sztuka SAO (Search  Engine  Optimization)



Sztuka SAO (Search  Engine  Optimization)

•  Wymiana linków i banerów  ze stronami o podobnej tematyce, umieszczanie stron w 
katalogach tematycznych

•  Rezygnacja z nawigacji uzależnionej od dodatkowych technologii, np. JavaScriptu, 
Flasha  lub ramek, poprawa możliwości poruszania się  po stronie, użycie mapy strony

•  Optymalizacja kodu strony, usunięcie nadmiarowych znaczników HTML

•  Dobre opisanie elementów strony, np. tytułu strony lub treści alternatywnej dla grafiki

•  Czytelne opisywanie odnośników (unikanie opisów typu „tutaj”  albo „kliknij”  na korzyść  
lepiej opisujących zawartość  strony, do której prowadzą)



Sztuka SAO (Search  Engine  Optimization)

•  Stosowanie „przyjaznych”  adresów (np. http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Ziemia  
zamiast http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/index.php?page=236&id=32)

•  Wyróżnianie (np. pogrubienie, podkreślenie) ważniejszych słów, stosowanie 
nagłówków

•  Bardzo istotne jest również  optymalizowanie treści strony tak, aby lepiej 
odzwierciedlała założone w fazie projektu frazy kluczowe, poprzez np. używanie słów 
kluczowych w mianowniku.



Strona „Fizyka dla każdego”



Strona „Fizyka dla każdego”

W ciągu 5 lat 100 tys. unikalnych IP.

W tej chwili ok. 400 -  500 unikalnych wejść  dziennie

Do rozdziałów internetowych ZDF UMK o następujących tytułach: 

1)  „Doświadczenia”
2)  „Doświadczenia w gimnazjum -  instrukcje dla ucznia”; 
3)  „Fizyka dla gimnazjalistów”
4)  „Fizyka dla liceum”
5)  „Pokazy i lekcje na zamówienie”

sięga odpowiednio 50%, 30%, 20%, 16% i 14% osób, które trafiły na stronę  główną
„dydaktyka.fizyka.umk.pl”



Strona „Fizyka dla każdego”

Szukane słowa (głównie Google) dzięki którym użytkownicy Internetu trafiają
na strony Zakładu Dydaktyki Fizyki 



Strona „Fizyka dla każdego”

Maksima liczby odwiedzających 
obserwujemy we wtorek-środę  oraz w październiku –  listopadzie. 

Statystyki te wskazują  (obok używanych słów kluczowych), że odwiedzającymi 
są  głównie uczniowie, szczególnie gimnazjaliści. 

Internet stanowi więc dla tej grupy docelowej istotne źródło uzupełnienia 
(zastąpienia?) wiedzy podręcznikowej 

W oparciu o różnice miesięczne szacujemy (oczywiście bardzo zgrubnie), że 32% 
spośród wszystkich odwiedzających strony stanowią  studenci, 40% uczniowie, 
a 28%  pozostali

X 2013 



Wideo-fizyka UMK cieszy się  już  sporym zainteresowaniem, jednak rozrasta się  dość  
powoli.
Digitalizowanie  eksperymentów to praca bardzo żmudna i sfilmowanie dostępnych 
doświadczeń  z wszystkich działów fizyki to praca na wiele lat.
Montaż  każdych 10 minut filmu o kondensacie Bosego-Einsteina trwał  około 6 
godzin



Dziękuję  za uwagę
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