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dydaktyczną i zostały umieszczone w następujących gru-

pach [7]:

1) magnesy i materiały magnetyczne,

2) oddziaływania magnetyczne

3) pola magnetyczne,

4) pole magnetyczne Ziemi,

5) magnetyczne efekty przepływu prądu elektrycz-

nego,

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 multime-

dialne 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.

Literatura

[1] M. Michelini, R. Viola, „A proposal to overcome some

learning knots in electromagnetism and superconductivity:

a case study from Supercomet experimentation”, Girep

2008 International Conference, Nicosia, Cyprus 2008.

[2] http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS/

pijany magnes2.wmv.

[3] G. Karwasz, W. Niedzicki, A. Okoniewska, E. Rajch, „Mul-

timedia Tools in Teaching Physics”, Second International

GIREP Seminar „Quality Development in Teacher Educa-

tion and Training”, Udine, 1–6.09.2003, Book of Abstracts,

University of Udine, s. 69.

[4] http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS/

Spadajacy magnes 2.wmv.

[5] G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, R. Viola. M.

Gervasio, M. Michelini, „Discovering Electromagnetic In-

duction: Interactive Multimedia Path”, Int. Work. on Mul-

timedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition,

23–25.09.2009, Udine, Europhys. Conf. Abstract Booklet

ISBN 2-914771-61-4, s. 48;

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS/mptl14 abstract.htm.

[6] R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wy-

kłady z fizyki, tom II, część I, s. 292.

[7] http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS, link Materiały, ha-

sło: tipss.

[8] M. Michelini, SUPERCOMET 2, Przewodnik dla nauczy-

ciela, praca zbiorowa, s. 67;

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/MOSEM/guide.pdf.

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 multi-
medialnych 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 pre-
sented; 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 „Me-

dia w edukacji” w ramach Konferencji: „Laboratoria Przy-

rodnicze Sterowane Komputerowo”.

Na rynku ukazuje się coraz więcej programów mul-

timedialnych. Należą do nich proste programy eduka-

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: wprowadze-

nie, wyjaśnienie problematyki, wiadomości uzupełniające
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Porównanie podręczników dostępnych na rynku pol-
skim z zagranicznymi wzorami wypada jednak zdecydo-
wanie 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 prędko-
ści 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 przed-
miotem krytyki. Na rynku zagranicznym są one pisane
przez najwybitniejszych naukowców. Podręczniki te zawie-
rają filmy (np. zderzenia na stole bez tarcia – na podusz-
kach z par suchego lodu), animowane schematy (np. ruchu
jednostajnego motocykla, samochodu, roweru) i wyjaśnie-
nia (pomiar czasu, odległości), elementy matematyki, np.
proste wprowadzenie do rachunku różniczkowego.

Krajowa literatura poświęcona zagadnioniom treści,
formom, oraz aspektom pedagogicznym i kulturowym

multimediów staje się w ostatnich latach coraz obszer-
niejsza [5–7]. Półki sklepowe oferują wiele podręczników
mutlimedialnych do nauki języków obcych, historii, nawet
matematyki, ale niestety nie fizyki.

Nauczyciele podczas warsztatów mieli możliwość po-
równania i samodzielniej oceny zintegrowanych środków
multimedialnych oraz sprawdzenia ich przydatności w pro-
cesie nauczania swojego przedmiotu.

Literatura

[1] A. Okoniewska, Zastosowanie środków multimedialnych

w dydaktyce fizyki, praca magisterska, pod kierunkiem prof.
G. Karwasza, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk
(2000).

[2] Współczesna technologia kształcenia, wybrane zagadnie-

nia, red. J. Morbitzer (Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1997).
[3] A. Okoniewska, Z. Meger, „Środki multimedialne w na-

uczaniu fizyki”, Fizyka w Szkole, nr 1/2002.
[4] U. Amaldi, F. Tibone, Fisica Interattiva, Meccanica (Za-

nichelli Editore, Padova 1997).
[5] J. Bednarek, Multimedia w kształceniu (MIKOM, War-

szawa 2006).
[6] J. Gajda, Media w edukacji (Oficyna Wyd. IMPULS, Kra-

ków 2003).
[7] Media w edukacji – szanse i zagrożenia, red. T. Lewowicki,

B. Siemieniecki (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2008).

POSTEPY FIZYKI          TOM 60            ZESZYT6      ROK 2009                                                                 261


