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Od roku 2008 Zakład Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu, przy wsparciu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Rozwoju 
Systemów Edukacji oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje regularnie, 
na początku grudnia każdego roku, Ogólnopolskie Seminarium na temat „Komputer 
w szkolnym laboratorium przyrodniczym”. Każdorazowo uczestniczy w nim grupa ok. 30-40 
osób, głównie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Celem seminarium jest przekazanie 
nauczycielom, pracownikom uczelni, studentom oraz uczniom szkół średnich możliwie 
szerokiej oferty dydaktycznej, dotyczącej możliwości wykorzystania komputera nie tylko 
do modelowania procesów fizycznych i jako źródła informacji, ale jako rzeczywistego 
przyrządu pomiarowego, w dziedzinie biologii, chemii, ochrony środowiska, fizyki i technik 
materiałowych. 
 
W programie seminarium przewidziane są wykłady plenarne z wybitnymi specjalistami 
w zakresie dydaktyki nauk przyrodniczych, informatyki, pedagogiki oraz warsztaty 
interaktywne, w zakresie doświadczeń wymagających zestawów pomiarowych, doświadczeń 
możliwych do przeprowadzenia za pomocą komputera osobistego oraz eksperymentów nie 
wymagających komputera (hands-on). Przedstawiane są doświadczenia krajowych 
i zagranicznych ośrodków naukowych oraz główne technologie dostępne na rynku polskim. 
 
Seminarium odbywa się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej 5/7. W dotychczasowych pięciu odsłonach aktywny udział wzięli 
wykładowcy i specjaliści krajowi i zagraniczni, m.in. prof. Stefano Oss z Physics Department 
– Laboratory of Physical Science Communication, University of Trento (Włochy), dr Kris 
Stutchbury z Faculty of Education and Language Studies, Department of Education, The 
Open University, Milton Keynes (Anglia), dr Laurence Rogers z Uniwersytetu Leicester 
w Anglii (Teaching and learning skills with ICT), prof. prof. dr hab. Henryk Szydłowski 
z UAM w Poznaniu (Podstawy pomiarów wspomaganych komputerowo), prof. dr hab. Maria 
Kozielska z Politechniki Poznańskiej (Technologie informacyjne w nauczaniu eksperymentu 
fizycznego), prof. dr hab. Andrzej Maziewski z białostockiego uniwersytetu (Doświadczenia 
fizyczne on-line), prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki z UMK w Toruniu (Komputer 
we współczesnej szkole) i inni. Warto podkreślić interdyscyplinarny charakter tych spotkań – 
naukowcy reprezentują i środowiska nauk przyrodniczych, i pedagogicznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 1. Dr Laurencje Rogers w trakcie 
omawiania przykładów z mechaniki, na stole 
przygotowane proste doświadczenia 
z termodynamiki.  



 
W każdej edycji dużą wagę przywiązujemy do organizowania warsztatów, w których każdy 
z uczestników ma możliwość samodzielnego eksperymentowania i pracy z zestawami 
doświadczalnymi. Odbyły się już prezentacje i zajęcia dotyczące m.in. środowiska Labview, 
zestawów Pasco i Coach, kalkulatorów graficznych, doświadczeń wspomaganych 
komputerowo, multimediów w edukacji, niekomputerowych laboratoriów szkolnych, 
prostych eksponatów dydaktycznych, geogebry itd. Warto dodać, że część zajęć i warsztatów 
prowadzili sami nauczyciele, wcześniejsi uczestnicy naszych spotkań. Formuła seminarium 
jest zresztą otwarta – bardzo chętnie widzielibyśmy aktywność nauczycieli i ich własne 
zgłoszenia propozycji zajęć i warsztatów oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami.  

 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2. Jeden z nauczycieli – uczestników 
seminarium, p. Janusz Kosicki, prezentuje 
własne doświadczenia i ciekawe przykłady 
wykorzystania zestawów pomiarowych 
na lekcjach. 

 
Staramy się zawsze zapewniać w jakiejś formie dostęp do materiałów konferencyjnych – 
bywały to już proste zestawy doświadczalne, poradniki, opisy eksperymentów, prezentacje 
i inne materiały dydaktyczne dostępne na miejscu bądź poprzez Internet. Gorąco zachęcamy 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego seminarium, w terminie 5-7 grudnia 2013 r.  

 
 
Fot. 3. Komputerowy pomiar położenia, 
prędkości i przyspieszenia. Ruch, wózka, 
w teorii jednostajny – linia „prawie” prosta 
na wykresie s(t), górny panel, jest 
spowalniany przez tarcie, co wyraźnie widać 
na wykresie v(t) – lewy dolny panel. 
„Pomiar” przyspieszenia (dolny prawy panel) 
jako drugiej pochodnej położenia jest 
obarczony poważnymi błędami – pojawiają 
się dodatkowe piki, wynikające z błędów 
próbkowania.   

 
Tematem przewodnim tegorocznego seminarium będzie interdyscyplinarne spojrzenie 
na przyrodę. Gościem zagranicznym będzie prof. Leos Dvorak, kierownik Zakładu Dydaktyki 
Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze, spośród krajowych gości swój udział potwierdzili m.in. 
prof. dr hab. Andrzej Majhofer (Wydział Fizyki UW), prof. dr hab. inż. Henryk Drozdowski 
(Wydział Fizyki UAM) oraz prof. dr hab. Mariusz Gagoś (UP Lublin).  
 
Dalsze informacje będziemy sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej - 
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2013/ 


