Komputer w szkolnym laboratorium ﬁzycznym
dydaktyczną i zostały umieszczone w następujących grupach [7]:
1) magnesy i materiały magnetyczne,
2) oddziaływania magnetyczne
3) pola magnetyczne,
4) pole magnetyczne Ziemi,
5) magnetyczne efekty przepływu prądu elektrycznego,
6) siła magnetyczna działająca na przewód z prądem
– siła Lorentza,
7) zjawisko indukcja elektromagnetycznej,
8) proste generatory prądu przemiennego,
9) zwojnice i transformatory.
Zestawy doświadczalne z magnetyzmu, instrukcje
ćwiczeniowe, scenariusze lekcji oraz materiały multimedialne dostępne są dla nauczycieli na stronie internetowej
projektu TPiSS [7] http://dydaktyka.ﬁzyka.umk.pl/TPSS.
Zachęcamy wszystkich chętnych do korzystania z wyników
projektu oraz do podzielenia się z nami swoimi uwagami.
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Multimedia w nauczaniu ﬁzyki
– warsztaty toruńskie
Anna Kamińska
Zakład Zastosowań Fizyki, Instytut Fizyki, Akademia Pomorska w Słupsku
Streszczenie: Przedyskutowano kategorie, przykłady oraz zasady tworzenia programów multimedialnych z ﬁzyki. Porównano przykłady krajowe i zagraniczne (Fisica Interattiva, Zanichelli,
Padova); omówiono przykładowe błędy edukacyjne i percepcyjne przy tworzeniu tego rodzaju
programów.

Multimedia in teaching Physics – Toruń workshop
Abstract: The categories, examples and rules to construct the multimedia tools for teaching physics
are discussed. Polish and foreign (like Fisica Interattiva, Zanichelli, Padova) examples are presented; typical perception and educative errors in constructing multimedia are shown.

W dniach 3–7 grudnia 2008 r. na Wydziale Fizyki
UMK w Toruniu odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Media w edukacji” w ramach Konferencji: „Laboratoria Przyrodnicze Sterowane Komputerowo”.
Na rynku ukazuje się coraz więcej programów multimedialnych. Należą do nich proste programy edukaPOSTEPY FIZYKI
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cyjne (np. testy interaktywne), symulacje eksperymentów,
gry dydaktyczne (np. „Physicus – fascynująca przygoda
w świecie ﬁzyki”). Zintegrowane programy multimedialne
obejmują natomiast szerszy zakres treści ﬁzycznych oraz
realizują różne etapy procesu dydaktycznego: wprowadzenie, wyjaśnienie problematyki, wiadomości uzupełniające
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Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym
Porównanie podręczników dostępnych na rynku polskim z zagranicznymi wzorami wypada jednak zdecydowanie niekorzystnie dla tych pierwszych. Nie dotyczy to
bynajmniej zakresu treści, ale aspektów dydaktycznych.
Podręcznik autorstwa włoskiego ﬁzyka jądrowego Ugo
Amaldiego [4], posiada wielostopniowy układ, podzielony
na paragrafy i podparagrafy. Każdy paragraf składa się
z szeregu sekwencji ilustrujących dane zjawisko ﬁzyczne.
Np. lekcja na temat ruchu jednostajnego rozpoczyna się
od wprowadzenia pojęcia trajektorii na przykładzie ruchu
pociągu na mapie, a dopiero później wprowadzony zostaje
układ współrzędnych. Przy wprowadzeniu pojęcia prędkości najpierw uczeń ogląda animację, później animację ze
słupkami kilometrowymi, później ze słupkami i stoperem.
W ten sposób pojęcie prędkości jest właściwie i stopniowo
wytłumaczone. Wiele polskich podręczników uznaje, że
uczeń to już na pewno „sam z siebie” wie. Z tego powodu
podręczniki dostępne na rynku polskim są często przedmiotem krytyki. Na rynku zagranicznym są one pisane
przez najwybitniejszych naukowców. Podręczniki te zawierają ﬁlmy (np. zderzenia na stole bez tarcia – na poduszkach z par suchego lodu), animowane schematy (np. ruchu
jednostajnego motocykla, samochodu, roweru) i wyjaśnienia (pomiar czasu, odległości), elementy matematyki, np.
proste wprowadzenie do rachunku różniczkowego.
Krajowa literatura poświęcona zagadnioniom treści,
formom, oraz aspektom pedagogicznym i kulturowym
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multimediów staje się w ostatnich latach coraz obszerniejsza [5–7]. Półki sklepowe oferują wiele podręczników
mutlimedialnych do nauki języków obcych, historii, nawet
matematyki, ale niestety nie ﬁzyki.
Nauczyciele podczas warsztatów mieli możliwość porównania i samodzielniej oceny zintegrowanych środków
multimedialnych oraz sprawdzenia ich przydatności w procesie nauczania swojego przedmiotu.
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