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WSTĘP 

Technologie informacyjno-komunikacyjne są potrzebne w edukacji na 
wszystkich etapach kształcenia i nie ma co do tego wątpliwości. Wiedzą o tym 
nauczyciele i uczniowie, ich rodzice, zarządzający oświatą oraz autorzy mate-
riałów dydaktycznych. Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania 
sprzyja zwiększaniu kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do 
życia w społeczeństwie informacyjnym. Postęp technologii w tym zakresie jest 
tak dynamiczny, że wymusza permanentne kształcenie umiejętności umożliwia-
jących korzystanie z mobilnych urządzeń: nowych generacji tabletów, smart-
fonów, multibooków, miniprojektorów i najnowszego oprogramowania. W wielu 
szkołach z powodzeniem działają klasy, w których nauczyciele pracują z note-
bookiem wyposażonym w bezprzewodowy Internet, a uczniowie – z netbooka-
mi podłączonymi do szkolnej sieci komputerowej. 

Wkraczaniu TIK do szkoły sprzyjają zapisy podstawy programowej. Umie-
jętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi, w tym dla wyszukiwania i korzystania z informacji, jest zapisana  
w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego jako jedna z siedmiu naj-
ważniejszych umiejętności ponadprzedmiotowych, obok m.in. czytania, myśle-
nia matematycznego i umiejętności komunikowania się w języku ojczystym  
i obcym. Identyczne zapisy o roli i wykorzystaniu TIK są w części wstępnej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego.  

W ciągu kilku lat obowiązywania wymienionego dokumentu z pewnością 
zrobiono wiele dla rozwoju kompetencji uczniów w tym zakresie. Należy tu 
wspomnieć program „Cyfrowa szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej, który 
zaowocował rekomendacjami dla wieloletniego programu cyfryzacji szkół. 
Coraz więcej pojawiło się rozwiązań dla nauczycieli – czy to w postaci szkoleń  
z wykorzystania TIK w praktyce szkolnej (np. projekt „Aktywna edukacja” 
Centrum Edukacji Obywatelskiej), czy też informacji dostępnych w zasobach 
Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na platformach edukacyjnych. Pozornie wydaje 
się, że oferta dla nauczycieli jest bogata. W rzeczywistości programy oparte na 
cyfryzacji szkoły są dostępne jedynie nielicznym. Większość z nich ma ograni-
czenia finansowe, zatem bierze w nich udział niewielka liczba szkół. 

Badania empiryczne potwierdzają, że nieustannie rośnie znaczenie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej. Komputer, smart-
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fon, tablet czy Internet są ważnymi komponentami codziennej pracy wielu 
nauczycieli i uczniów. Dzięki nim nie tylko jest większy dostęp do informacji, 
ale rozwijają się pasje i zainteresowania uczniów. Posługiwanie się TIK w dzi-
siejszej szkole nie stanowi samo w sobie celu, jest to raczej narzędzie wspo-
magające rozwój ucznia, zwłaszcza w zakresie kompetencji przydatnych  
w życiu. Warto także zauważyć wyniki prowadzonych badań, które podkreślają 
konieczność zachowania umiaru w stosowaniu TIK. Niedopuszczalne byłoby 
działanie, które prowadzi do kilkugodzinnej aktywności uczniów przed ekranem 
komputera w szkole i kolejnej – podczas odrabiania prac domowych. Ważna jest 
czujność nauczycieli, aby nie ulec pokusie stosowania TIK tylko dla uatrakcyj-
nienia lekcji. 

Nie sposób wyobrazić sobie także geograficznej praktyki edukacyjnej na róż-
nych etapach kształcenia bez stosowania technik i narzędzi opartych na techno-
logiach informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele geografii w codziennych 
działaniach stosują sprzęt komputerowy, rzutnik i tablicę multimedialną, posłu-
gują się e-dziennikiem, wykorzystują e-podręcznik, multimedialny atlas i GIS,  
w kontaktach z uczniami stosują różne platformy edukacyjne, coraz częściej 
dzielą się swoimi doświadczeniami na forach dyskusyjnych lub prowadzą autor-
skie blogi. Badania nad wykorzystaniem TIK w edukacji potwierdzają, że geo-
grafowie systematycznie poszerzają zakres ich stosowania, ale nie aż tak pow-
szechnie, jak można by się tego spodziewać. Prezentację wyników badań na ten 
temat Czytelnik znajdzie w piątym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej 
PTG. 

W niniejszej publikacji przedstawiono przykłady zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu geografii i przyrody na różnych 
poziomach kształcenia. Autorzy pierwszej części opracowania podjęli się roz-
ważań nad znaczeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ukazując 
ich zalety i szanse zastosowania w edukacji geograficznej oraz zwracając uwagę 
na zagrożenia, jakie z tego wynikają. W drugiej części, w ramach tzw. dobrych 
praktyk edukacyjnych zostały omówione wybrane przykłady stosowania TIK na 
poszczególnych etapach geograficznego kształcenia w różnych częściach Polski. 

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i przegląd przykładów stosowania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych w geograficznej praktyce edukacyjnej 
upoważniają do stwierdzenia, że to, co „wczoraj” było nazywane nowoczesną, 
innowacyjną technologią, obecnie staje się wyzwaniem codzienności.  

 
Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat 
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INTRODUCTION 

Information and communication technologies (ICT) are needful in education 
at all stages of education and there is no doubt about it. The teachers and the 
pupils, their parents, education managers and authors of teaching materials know 
about it. Common access to computers and software will help increase in the 
competence of teachers and prepare pupils for life in the information society. 
Progress in this area is so dynamic that forces the permanent development of 
skills enabling the use of the mobile devices: new generation of tablets, 
smartphones, multibooks, miniprojectors and the latest software. In many 
schools there area classes in which teachers successfully work with a notebook 
equipped with wireless Internet, and pupils – with netbooks connected to the 
school network. 

The encroachment of ICT on schools is favoured by the regulations of the 
core curriculum. The ability to use modern information and communication 
technologies, including searching for and using information, is included in the 
core curriculum for the second stage of education as one of the seven most 
important subjectless skills, besides, among others, reading, mathematical 
thinking and communication skills in their native language and a foreign 
language. Identical regulations on the role and use of ICT are included in the 
introductory part of the general education core curriculum for the third and 
fourth stage of education. 

Within a few years of that document being in effect a lot of activities were 
certainly done for the development of students' competences in this area. One 
should mention here the “Digital School” of the Ministry of Education, which 
resulted in recommendations for a multiannual program for the digitization of 
schools. More and more solutions for teachers appeared – whether in the form of 
training in the use of ICT in school practice (eg. Project “Active education” of 
the Civic Education Centre) or information available on the resources of the 
Centre for the Development of Education and educational platforms. Seemingly, 
it seems that the offer for teachers is high. In reality, programs based on 
digitization of schools are available only to a few ones. Most of them have 
financial limitations, therefore, a small number of schools take part in it.  
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Empirical studies confirm the continually growing importance of ICT in 
educational practice. Computer, smartphone, tablet or the Internet are important 
components of the everyday work of many teachers and pupils. Thanks to them 
there is not only the greater access to information, but also the development of 
passions and interests of the students. The applying of ICT in schools today is 
not the main aim, it is rather a tool to assist the development of the pupil, 
especially in the competences they need for life. The results of studies are also 
worth noticing because they emphasize the need for moderation in the use of 
ICT. The action, which leads to several hours of activity of students in front of  
a computer screen in the school and another – while doing housework would be 
impermissible. It is important to alert teachers not to be tempted to use ICT only 
to make lessons more attractive. 

It is impossible to imagine the geographical educational practice at the 
various stages of education without the applying of tools and techniques based 
on ICT. The teachers of geography in everyday activities use computer 
equipment, overhead projector and  multimedia boards, use e-class registers,  
e-books, a multimedia atlas and GIS in dealing with students, use a variety of 
learning platforms increasingly, share their experiences on discussion fora or 
conduct their own authors/blogs. Research on the use of ICT in education 
confirm that geographers do not shun the use of these technologies, but it is not 
as common as one might expect. Relevant information on this topic can be found 
in the fifth volume of the Works of Geographical Education Commission of the 
Polish Geographical Society. 

This publication presents examples of the use of ICT in teaching of geo-
graphy and nature at various levels of education. The authors of the first part of 
the study undertook a discussion on the importance of ICT, showing their 
advantages and chances to use it in geographical education and paying attention 
to the risks that it involves. In the second part, within the so-called best 
educational practices, the selected examples of the use of ICT at various stages 
of geographic education in different parts of Poland were discussed. 

Both theoretical considerations and review of examples of the applying of 
ICT in the geographical educational practice entitle to make a statement that this 
what “yesterday” was called a modern, innovative technology, at present becomes 
a challenge of everyday life. 
 

Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat 
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SZKICE MYŚLOWE JAKO OBRAZY STRUKTURY  
MYŚLI – ICH WYKORZYSTANIE  
W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 

WPROWADZENIE 

W procesie edukacji najważniejszym i jednocześnie niezbadanym jeszcze 
ośrodkiem przetwarzania i zarządzania zdobytymi informacjami jest mózg. 
Dzięki jego sprawnemu funkcjonowaniu ze zbioru informacji docierających do 
człowieka oraz zdobywanych indywidualnie doświadczeń tworzona jest przez 
niego wiedza osobista. Niektórzy porównują mózg do superkomputera, jednakże 
jest on urządzeniem, na który oddziałują także czynniki niemające wpływu na 
komputer (chociażby stany emocjonalne). Jest on swoistym biokomputerem,  
a jego bioprocesory tworzą komórki nerwowe (neurony).  

Jeśli chwilowo i z pewnymi zastrzeżeniami zgodzimy się na powyższą meta-
forę, to możemy, idąc tym śladem, powiedzieć także, że jest to urządzenie 
działające w sieci. Mamy tu na myśli nie tyle połączenia wewnętrzne z innymi 
organami człowieka, ale sieć połączeń zewnętrznych: interpersonalnych, spo-
łecznych, które w różny sposób mogą być kształtowane, rozwijane i wykorzy-
stywane. Dzięki takiej sieci zewnętrznej wiedza osobista niejako zderza się  
z wiedzą generowaną w innych, podobnych ośrodkach (które jednocześnie nią 
zarządzają), wchodzi w obręb wspólnej wiedzy społecznej i może być kształto-
wana także pod jej wpływem. Poprzez celowe, wzajemne relacje na tej płasz-
czyźnie, poprzez współpracę (konstruktywizm społeczny) wiedza osobista (su-
biektywna) jest budowana społecznie (zestawiana, weryfikowana, uzgadniana, 
oceniana itp.), chociaż jest konstrukcją tworzoną wyłącznie przez jednostkę 
(Wadsworth 1998). Warto przy tym rozróżnić dwa często mylone ze sobą 
pojęcia: „wiedza” oraz „informacja”. Według M. Spitzera (2013) wiedza tworzy 
się wyłącznie w umysłach. Natomiast informacje są dostarczane poprzez roz-
maite media i za pośrednictwem różnych środków dydaktycznych (w tym pod-
ręczników). Można byłoby dyskutować z autorem, bowiem po pierwsze –  



Joanna Angiel 

 
14 

w podręcznikach przedmiotowych mamy jednak do czynienia z przedstawie-
niem wiedzy (społecznie i naukowo wynegocjowanej), jaką dzieli się jego autor. 
Po drugie – informacje odbierane są nie tylko poprzez media i środki dydak-
tyczne, ale w sposób bezpośredni – przez doświadczanie rzeczywistości.  

Wiedza zawarta w podręczniku (nazwana wiedzą cząstkową) nie podlega 
bezpośredniej transmisji, ale jest przez rozmaite filtry percepcyjne, kody kultu-
rowe, osobiste doświadczenia i już posiadaną przez ucznia wiedzę przekonstruo-
wana i włączona w system jego osobistej wiedzy, dotyczącej danego tematu czy 
też przedmiotu.  

Proces dydaktyczny polega na społecznym tworzeniu i systematyzowaniu wie-
dzy. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel aktywnie interpretują świat i nadają mu zna-
czenia w procesie mediacji i dialogu (Sadoń-Osowiecka 2009, s. 16).  

Tak też jest w przypadku edukacji geograficznej. Zgodnie z konstruktywis-
tycznymi założeniami w procesie tym istotny jest dialog. Przygotowaniem do 
niego powinno być poukładanie swoich własnych myśli, wiedzy na dany temat, 
tak, by ich struktura i układ był dla autora-właściciela obrazowy (łatwy do zoba-
czenia i szybkiego przywołania). Możliwość taką dają tzw. mapy myślowe. Ich 
nazwa jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Ponieważ nie są to mapy w geo-
graficznym (kartograficznym) rozumieniu, autorka (geograf) będzie dalej uży-
wać terminu „szkice myślowe” lub zamiennie „schematy myślowe” – dla roz-
różnieniach tych określeń i nietworzenia niepotrzebnego chaosu pojęciowego.   

Celem opracowania jest zaprezentowanie szkiców myślowych jako: a) narzę-
dzi komunikacji wewnętrznej (personalnej) i zewnętrznej (interpersonalnej),  
b) efektu twórczego procesu myślenia oraz zobrazowanie ich wykorzystania  
w edukacji geograficznej na różnych poziomach nauczania-uczenia się. Nie 
mniej ważnym (a może najważniejszym) celem jest zachęcenie do ich stoso-
wania w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Autorka pragnie także 
zachęcić te osoby, które je już stosują, do udostępnienia ich, dzielenia się nimi 
(m.in. na platformach edukacyjnych) i propagowania tej techniki jako formy 
porządkowania myśli i nadawania im czytelnej (obrazowej) struktury. W eduka-
cji geograficznej, także tej, w której wykorzystuje się nowe technologie infor-
matyczno-komunikacyjne, są to istotne świadectwa, ważne zapisy dokonane  
w alternatywnej formie nielinearnej.     

Według konstruktywistów uczeń (student) nie gromadzi pojęć, schematów, 
ale je wewnętrznie organizuje – konstruuje własny program poznawczy. Dzięki 
temu staje się na swoją miarę naukowcem, odkrywcą świata i jego interpre-
tatorem, a poprzez to – konstruktorem, realizatorem własnego rozwoju dokonu-
jącego się na skutek wewnętrznej motywacji do uczenia się, poznawania 
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(Wadsworth 1998, Sadoń-Osowiecka 2009). Obrazem tworzonych przez siebie 
konstrukcji myślowych mogą być oryginalne, uczniowskie (studenckie) szkice 
myślowe.  

SZKICE MYŚLOWE I ICH CECHY 

Są one pewną techniką zapisu myśli (własnych bądź cudzych), przy czym nie 
jest to zapis tradycyjny – wyłącznie linearny, jakim zazwyczaj posługujemy się 
od dzieciństwa w toku wieloletniego procesu nauczania, ale w całkiem innej 
postaci – dendrytycznej (a zatem o kształcie przypominającej neuron). Według 
twórcy mindmappingu (który zostanie przedstawiony w dalszej części opraco-
wania) jest to sposób pobudzający nasz umysł do twórczej pracy oraz wykorzy-
stujący jego naturalne możliwości i zdolności. Umysł bowiem poszukuje obra-
zów, schematów oraz całości; jego zadaniem jest rejestrowanie, magazynowanie 
i przywoływanie, analizowanie (rozpoznawanie schematów i przetwarzanie 
informacji) oraz scalanie, a także sprawowanie kontroli nad każdym z tych 
procesów i nad ich całością (Buzan 2003).    

 

 
Ryc. 1. Słowa kluczowe 

Fig. 1. Key words 
Źródło: opracowanie własne 

Szkic myśli jest rodzajem notatki, która może stać się wizytówką danej 
osoby, pod warunkiem, że nie da ona sobie wmówić, że jedynymi uprawnionymi 
środkami komunikacji i ekspresji są zdania poukładane w wiersze. Notatki  
w formie mindmappingu są obrazem twórczej pracy mózgu. Dzięki nim nauka, 
proces zapamiętywania i tworzenia – przebiega szybciej i skuteczniej (Buzan 
1999, 2003). Stanowią one odbicie, wyraz i efekt myślenia wielokierunkowego, 
a jednocześnie są odpowiedzią na naturalną potrzebę mózgu dotyczącą myślenia 
obrazowego, uporządkowanego – strukturalnego. Dają szansę na porządkowanie 
myśli (własnych i cudzych, które zamierzamy zanotować) i na skuteczniejsze ich 
zapamiętywanie w formie całościowego, kolorowego (wielobarwnego) obrazu, 
składającego się z linii, słów kluczowych, rysunków, znaków. Są słowno-gra-
ficzną techniką wyzwalającą potencjał umysłowy.  
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Schemat myślowy tworzony jest na podstawie tekstów pisanych lub mówio-
nych, których temat główny (problem) należy umieścić w środku arkusza papie-
ru (krótka forma). Powstaje w ten sposób plac centralny z zapisanym tematem. 
Myśli autora, nauczyciela, wykładowcy itp. zapisywane są przez ucznia, słucha-
cza w formie haseł, symboli, rysunków i tworzą główne ulice odchodzące od 
placu centralnego. Gdy wykładowca przechodzi od ogółu do szczegółów, na 
szkicu powinny powstać, podobnie opisane ulice i uliczki boczne, odchodzące 
od głównych. W ten sposób tworzy się ważną kanwę i obrazowość myślenia. Po 
zajęciach (np. po przerwie, w domu) do schematu myślowego wprowadzić 
można (i warto!) własne dopowiedzenia, komentarze, skojarzenia, przemyślenia 
i refleksje na dany temat, poszczególne wątki tematyczne, wzbogacając włas-
nymi myślami w formie słów kluczowych lub obrazów. Można połączyć po 
swojemu elementy, składowe, główne wątki tematyczne, rysując strzałki lub 
układając je we własny ciąg porządkowy (liczba porządkowa obok danego hasła 
– ulicy). Powstaje w ten sposób oryginalny szkic, który łatwo można zapamiętać 
(zwłaszcza wówczas, gdy posiada się tzw. pamięć wzrokową) – ponieważ jest to 
własny, autorski wytwór – obraz (Angiel 2004). 

TWÓRCA MINDMAPPINGU 

Autorka jest przekonana, że najlepszą formą przedstawienia sylwetki Tony 
Buzana, twórcy mindmappingu (MM) jest szkic myślowy (ryc. 2).  
 

 
Ryc. 2. Notatka w formie szkicu myślowego: kim jest Tony Buzan?  

Fig. 2. Mind mapping: who is Tony Buzan?   
Źródło: opracowanie autorskie 
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SZKICE MYŚLOWE – RĘCZNE LUB/I KOMPUTEROWE 

Tworzenie autorskich szkiców myślowych na swój własny użytek, z zastoso-
waniem czytelnych dla siebie określeń, obrazów, skrótów, haseł, jest kwestią 
podstawową (tytuł pierwszej książki Tony Buzana na ten temat brzmi przecież – 
Mapy twoich myśli – nie naszych czy waszych, tylko TWOICH myśli!). Nie 
zapomnę chwili, gdy jedna z moich uczennic, skończywszy pracę nad szkico-
waniem swoich myśli, zawołała z końca klasy: To fantastyczne! Przed chwilą, 
po raz pierwszy w życiu ZOBACZYŁAM swoje myśli!. I rzeczywiście można 
mindmapping potraktować jako swojego rodzaju rentgenowskie prześwietlenie 
myśli, a jego efekt dostrzec w szkicu myśli – niczym obrazie odzwierciedlonym 
na kliszy. Obraz ten może być malowany odręcznie. Moim zdaniem, jest to 
najlepsza forma, najbardziej twórcza, kreatywna, niepowtarzalna, najczęściej 
dzięki zastosowanym na niej oryginalnym rysunkom, znakom, symbolom, ale 
także i układowi całej pracy; często powstają w ten sposób artystyczne dzieła. 
Ponadto ta forma jest lepiej zapamiętywana dzięki własnoręcznemu formowaniu 
ikon, obrazów, haseł (kanał sensomotoryczny), co wytwarza w mózgu trwałe 
ślady pamięciowe (Spitzer 2013). Uaktywniają się one w wyniku odbioru całoś-
ciowego widoku szkicu myślowego. 

Szkice myślowe mogą być też tworzone z wykorzystaniem programów kom-
puterowych (np. Mindmapper). Dzięki nim ich rysowanie przebiega czasami 
szybciej, ale jest w pewnym sensie odtwórcze przez powielanie układu linii 
(mechaniczny „gotowiec”), jednolity zapis literowy, szablonowy układ całego 
obrazu. Są jednak i pozytywne aspekty takiego rysowania: po zakończeniu pracy 
zapisujemy obraz jako dany plik z rozszerzeniem twd, który jest gotowy do 
przekazania komuś, wysłania jako załącznik po zapisaniu go jako plik w jpg lub 
jako bitmapę. Jeśli chcemy w podobny sposób przesłać szkic odręczny, musimy 
go wpierw sfotografować lub zeskanować i dopiero w ten sposób uzyskujemy 
pożądany załącznik, który wyślemy e-mailem czy też jako mms.        

NOTOWANIE WŁASNYCH I CUDZYCH MYŚLI  
ZA POMOCĄ TECHNIKI MINDMAPPINGU 

Gotowe szkice myślowe, czy to ręczne czy komputerowe, pomagają w zapa-
miętaniu treści tekstu: jego układu jako całości, struktury, a także poszcze-
gólnych składowych. Ułatwiają (np. podczas egzaminu) szybkie przywoływanie 
tak wypracowanego obrazu całościowego. Ważny jest w procesie zapamięty-
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wania nie tylko efekt końcowy – oryginalny obraz, szkic – kolorowy, o nie-
powtarzalnej formie, ale także sam proces jego tworzenia, związana z nim 
twórczość koncepcyjna i manualna. Twórca nie zapomni, jak powstawało jego 
dzieło, jakie wyrazy, obrazy, ikony zostały przez niego użyte! W pamięci 
pozostanie także ślad, ile włożył w swe dzieło pomysłowości, jakich dokonał 
zestawień, połączeń, jakich użył słów kluczowych, obrazów, skojarzeń, znaków, 
metafor. Ile jest w nim odbitego autorskiego stosunku do odtwarzanego tekstu, 
ile emocji i ocen. Pamięciowe szkice myślowe są odzwierciedleniem procesu 
twórczego. Stanowią one rękojmię wielopoziomowego zapamiętywania obrazu, 
są kluczami do otworzenia pokładów interpretacyjnych. Można powiedzieć, że 
szkic twoich myśli to TIK (→ Twoja Informacja Kreatywna).  

MINDMAPPING W KOMUNIKACJI JEDNOSTKOWEJ,  
GRUPOWEJ I ZBIOROWEJ 

Tworzenie własnych szkiców myślowych jest według ich twórcy podstawo-
wym zadaniem, a zarazem efektem mindmappingu. Jest zapisem twórczego pro-
cesu myślowego.  

Jednakże Tony Buzan dostrzega także i inne możliwości tworzenia i korzy-
stania ze schematów myślowych – np. grupowe lub/i zbiorowe. Wstępem do 
nich mogą być indywidualne szkice myśli. Po ich zaprezentowaniu grupie może 
nastąpić grupowa burza mózgów, a następnie, w jej efekcie – już w uporząd-
kowanej formie (szczególnie pod względem struktury) może powstać wspólny 
szkic myślowy. Jest on zapisywany na tablicy (klasycznej czy też multime-
dialnej) lub flipcharcie przez osobę wybraną grupowo albo zespołowo, dla której 
ta technika nie jest czymś nowym.    

W ten sposób szkice myślowe stają się efektem komunikacji zarówno we-
wnętrznej, uaktywniającej wszystkie poziomy mózgu i wykorzystującej wszyst-
kie zdolności asocjacyjne, jak i komunikacji zewnętrznej – między członkami 
grup i zespołów. W procesie ich tworzenia uwalnia się radość ze współdziałania.   

Twórcami szkiców myślowych (nadawcami komunikatów) mogą być wszys-
cy uczestnicy procesu nauczania-uczenia się. Rolę odbiorców mogą odgrywać 
zatem inni koledzy/koleżanki w klasie i nauczyciel. Oczywiście mogą zaistnieć 
takie sytuacje, w których są oni wszyscy i nadawcami, i odbiorcami szkiców- 
-komunikatów. 
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MOCNE STRONY MINDMAPPINGU  
ORAZ BARIERY MENTALNE 

Proces mindmappingu wyzwala samodzielność, kreatywne myślenie, uaktyw-
nia obie półkule mózgowe oraz różne poziomy mózgu. Dzięki temu, jak i dzięki 
zastosowaniu w szkicach słów kluczowych oraz obrazów, możliwe staje się lep-
sze (skuteczniejsze) zapamiętanie oraz późniejsze szybsze przywołanie notatki 
wykonanej w takiej w formie. Na wielką potrzebę uczenia dzieci tworzenia 
własnych notatek (nie przepisywania gotowego tekstu z tablicy) zwraca uwagę 
M. Żylińska:  

Taka notatka to umiejętność wyszukania i selekcji informacji, nadawania jej 
spójnej struktury. Praca nad sporządzeniem właściwej notatki wymusza bardzo inten-
sywną pracę sieci neronalnej (Żylińska 2013, s. 47).  

Apeluje do nauczycieli, by nie szczędzili czasu i wysiłku nad tą pracą, bo ta 
właśnie aktywność uczniów rozwija i porządkuje myślenie, mocno pobudza do 
pracy mózg i prowadzi do skuteczniejszego zapamiętywania. Dzięki notatkom 
łatwiej jest konstruktywistycznie wiązać wiedzę już posiadaną z nową, stawiać 
pytania, poszukiwać rozwiązań itp. (Licińska 1998). Obie przywołane refleksje 
D. Licińskiej dotyczyły klasycznych, linearnych notatek – ale z całą pewnością – 
dotyczą one także, a może w sposób jeszcze mocniejszy – notatki w formie 
szkicu myślowego, z powodu jego podwójnej oryginalności: strukturalnej oraz 
artystycznej. 

Mindmapping prowokuje myślenie asocjacyjne, ukierunkowuje na nadawa-
nie ładu swoim myślom, układanie ich w specyficzne, uporządkowane struktury 
(Buzan 1999). Tak skonstruowane i zilustrowane są łatwe do zapamiętania,  
a następnie odtworzenia. Wygodne są one również do przekazania odbiorcom, 
współuczestnikom działań zespołowych (Taraszkiewicz 2000, Szurawski 2004, 
Bubrowiecki 2008). Owa łatwość przekazu i skuteczność ich odtworzenia są 
efektem m.in. tego, że są one komunikatem w formie jednego i w dodatku 
niepowtarzalnego obrazu, a nie – notatki liniowej. Dają one również możliwość 
tworzenia, a następnie łatwego odtworzenia (zobaczenia) sieci powiązań tema-
tycznych. Pozwalają i nauczycielowi, i wytrawniejszemu ich konstruktorowi 
szybko dostrzec luki tematyczne, strukturalne, sieciowe, a w konsekwencji – 
umożliwiają szybkie ich dopracowanie przez uzupełnienie dziurawych struktur. 

Ponadto mindmapping daje uczniom satysfakcję z powstania niepowtarzal-
nego, jedynego w swoim rodzaju obrazu ich myśli i ich struktur. Jest to z punktu 
widzenia mózgu przyjazna forma nauczania-uczenia się ze względu na różne 
kanały przekazywania i konstruowania wiedzy, w tym przypadku – wizualny  



Joanna Angiel 

 
20 

i kinestetyczny, a podczas kreacji szkicu myślowego tworzonego na podstawie 
wykładu – dodatkowo – także słuchowego (Dryden, Vos 2003, Żylińska 2013). 

Jednakże w opinii niektórych moich uczniów, a zwłaszcza pewnej grupy 
studentów, szkice myślowe wyglądają śmiesznie i nieprofesjonalnie (jak rysunek 
dziecka z przedszkola). Najczęściej są to uczniowie i studenci, których można 
byłoby określić jako zdecydowani użytkownicy swojej lewej półkuli mózgowej. 
Nie należy ich zmuszać do takiej formy notowania i komunikowania swoich 
myśli, ale pokazać jedynie taką możliwość wraz z przykładami poważnych ludzi, 
którzy tę formę stosują (znajdziemy je zwłaszcza w publikacjach T. Buzana).      

Na koniec warto zwrócić uwagę, że nauczyciele często błędnie utożsamiają 
technikę burzy mózgów z techniką uporządkowanych, strukturalnych szkiców 
myślowych.  

SZKICE MYŚLOWE W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 

Wydaje się, że ćwiczenia w rysowaniu szkiców myślowych w edukacji geo-
graficznej mają podwójne pozytywne znaczenie. Jedno zostało już wyjaśnione 
poprzez zaakcentowanie ich plusów w edukacji ogólnej. Drugie polega na tym, 
że są to obrazy rozwijające i wzmacniające postrzeganie całościowe (ale i dos-
trzeganie przy tym także elementów całości) oraz widzenie przestrzenne – dla 
geografa bardzo istotne. Rysowanie oraz odczytywanie szkiców myślowych  
w jakimś stopniu przypomina tworzenie i czytanie map. Nie bez powodu szki-
com myślowym nadano w języku angielskim nazwę „mapy myśli”, a całemu 
procesowi ich tworzenia – określenie „mindmapping”, często tłumaczone na 
język polski jako „mapowanie” – trochę dziwne brzmiące, ale podkreślające 
jego istotę. Odręczne szkice myślowe przypominają niekiedy mapę przedstawia-
jącą układ sieci rzecznej na obszarze górskim, w którym w części centralnej 
znajduje się kotlina. Dla studenta geografii rysowanie i odczytywanie szkiców 
myślowych może być łatwe i pociągające, zwłaszcza jeśli jest się kimś, kto 
reprezentuje typ inteligencji wizualno-przestrzennej (Taraszkiewicz 2000, Buzan 
2001, Goleman 2007).  

Szkice myślowe mogą być wykorzystywane na różnych etapach edukacji 
geograficznej – od szkoły podstawowej do studiów doktoranckich, a także na 
studiach podyplomowych dla nauczycieli przyrody i geografii.   

Jeśli prowadzimy edukację geograficzną na niższych etapach edukacyjnych, 
warto ćwiczyć takie właśnie umiejętności notowania wraz z innymi typami 
geograficznych notatek kreatywnych połączonych ze szkicami geograficznymi 
(Licińska 1998). Stosowanie szkiców powinno być jednak dla uczniów zawsze 
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możliwością (miłą dla niego, przyjazną jego mózgowi), a nie powtarzającym się 
(codziennym?) obowiązkiem, działaniem nakazowo-obligatoryjnym. Przyjazne 
mózgowi uczenie się polega na nadaniu przez ucznia/studenta znaczenia danej 
pracy. Może być to uzmysłowienie, że temat jest interesujący, jego zgłębienie 
jest do czegoś potrzebne, interesująca jest forma notatki, bo atrakcyjna wizualnie 
i – może przede wszystkim – jego autorstwa itp. (Small, Vorgan 2011, Żylińska 
2013).  

Jeden z pierwszych opisanych przykładów zastosowania szkiców myśli na 
lekcjach geografii w gimnazjum dotyczył charakterystyki środowiska przyrodni-
czego Pojezierzy Polskich (Bartoszewska 2001). Uczniowie, znając zasady ryso-
wania takich szkiców, po obejrzeniu filmu o pojezierzach pracowali w grupach, 
tworząc szkice myśli przedstawiające cechy charakterystyczne trzech pojezierzy: 
Wielkopolskiego, Pomorskiego i Mazurskiego. Do dyspozycji mieli podręczniki 
i atlasy. Po skończeniu pracy zaprezentowali kolegom sporządzone przez siebie 
notatki. Nauczycielka zaznaczyła, że tworzenie zapisu w tej postaci spotkało się 
z zainteresowaniem i uznaniem uczniów. Notatka taka powstaje szybko, rejes-
truje całościowy obraz, ułatwia utrwalanie i odtwarzanie wiadomości. Szkoda, 
że przykładowego szkicu nie zamieszczono w jego oryginalnej, odręcznej 
formie, która nadaje mu cechy niepowtarzalności [zamieszczono pracę uczniów 
przetworzoną przez grafika; obraz ten ma niewiele wspólnego z atrakcyjnością 
wizualną (artystyczną) tego rodzaju formy].   

W pracy w szkole i na uczelni autorka wykorzystywała i wykorzystuje 
bardzo często technikę szkiców myślowych w różnych częściach, modułach 
lekcji/zajęć i w odniesieniu do różnorodnych tematów. Szkic myśli może roz-
poczynać lekcję/wykład, gdy zostaną na nim przedstawione główne zagadnienia, 
wymagające skupienia, czyli struktura zajęć. Ułatwia on całościowe ogarnięcie 
tematycznego rozkładu zajęć i układu strukturalnego w atrakcyjniejszej, przyjaź-
niejszej (dla mózgu) formie graficznej niż zwykły plan (Żylińska 2013). Może to 
być szkic opracowany indywidualnie, grupowo bądź zespołowo w zasadniczej 
części lekcji. Umożliwia on uczniowi opisanie w graficznej formie własnego 
toku myślenia i sposobu układania elementów wiedzy w całość na podstawie 
wybranych środków dydaktycznych (ryc. 3). Nauczyciel, mając wgląd w ucznio-
wskie szkice myślowe, może dostrzec braki w strukturze wiedzy ucznia uwi-
docznionej na danym schemacie i doprowadzić do ich usunięcia. 

Dobrze jest również w takiej formie zakończyć lekcję/wykład, rysując (lub 
przywołując ponownie) jego pełną strukturę i dodając podsumowanie oraz 
wnioski. Technika ta wielokrotnie sprawdziła się i przynosiła dobre owoce 
edukacyjne dzięki zastosowaniu jej także w metodzie szkolnego, geograficznego 
projektu edukacyjnego (Angiel, Szarzyńska 2006).  
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Ryc. 3. Notatka nt. biosfery (praca z tekstem oraz zdjęciami); praca uczennicy  

Anny Zamojskiej, CXII LO w Warszawie 
Fig. 3. Note about the biosphere (work with text and photos); student's work:  

Anna Zamojska, CXII LO in Warsaw 
Źródło: opracowanie własne 

Warto przywołać geograficzne sytuacje edukacyjne, gdy szkice myślowe 
były tworzone we współpracy nauczyciela i uczniów. Działo się tak np. po obej-
rzeniu przez nas niektórych filmów. Jednym z nich był film pełnometrażowy 
(3D) Podwodny las. Zainspirowani jego pięknem, bogatą i interesującą tematyką 
przyrodniczą oraz kunsztem artystycznym ułożono zestaw pytań, a właściwie 
ich początki, mające pobudzić do ich dalszego kreatywnego zakończenia,  
a następnie odpowiedzenia na nie (ryc. 4).       

Technika ta jest możliwa do wykorzystania podczas sprawdzianów, kla-
sówek, uczniowskich i studenckich prac zaliczeniowych (ryc. 5), wówczas gdy 
zależy nam na przedstawieniu przez uczestników zajęć czytelnej struktury  
i układu treści (myśli) na dany temat oraz sprawdzeniu przez nauczyciela ich 
kompletności, ocenieniu uporządkowania (nie chodzi tu o wykonanie tego 
zadania pod dyktando, ma to być praca w pełni twórcza).  

W edukacji akademickiej oprócz wykorzystania szkiców w trakcie wykła-
dów, tworzenia ich podczas ćwiczeń z dydaktyki geografii – wykorzystać je 
można m.in. jako atrakcyjny bodziec podczas seminarium lub konsultacji ze 
studentami (ryc. 6).   
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Ryc. 4. Szkic myśli wykonany wraz z uczniami inspirujący do zadawania pytań  
i szukania na nie odpowiedzi po obejrzeniu filmu pt. Podwodny las  

Fig. 4. Mind mapping created with students after watching  
of the movie Underwater forest 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 5. Część graficzna pracy zaliczeniowej Rzeka i jej wartości  
(Adrianna Marcinkowska, studentka Wydziału Geografii UW) 

Fig. 5. Part of a graphic graded assignment Rivers and theirs values  
(Adrianna Marcinkowska, the student of Faculty of Geography UW) 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ryc. 6. Autorski szkic myśli przygotowany na konsultacje ze studentką  

Fig. 6. Author's mind mapping (for the student's tutorials) 
Źródło: opracowanie własne 
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PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 

Umysł jest według T. Buzana (2001) fantastycznym urządzeniem do myśle-
nia wielokierunkowego, a w edukacji geograficznej takie kompleksowe my-
ślenie jest nieodzowne.  

Dzięki częstemu rysowaniu szkiców myślowych wypracowuje się swój włas-
ny styl porządkowania i strukturyzacji myśli oraz niepowtarzalnego pod wzglę-
dem formy ich obrazowania. Szkice myślowe ułatwiają włączenie nowej wiedzy 
w wiedzę już nabytą przez ucznia w konstruktywistyczny, wewnętrzny, spójny 
obraz. Dają one szansę na łatwiejsze zapamiętywanie, wzbogacenie wyobraźni, 
organizowanie swoich myśli, sprawne notowanie własnych myśli, a także poglą-
dów innych osób.  

W edukacji geograficznej technika ta jest tym bardziej wskazana, że łączy się  
z przestrzennym organizowaniem struktur myśli na podobieństwo klasycznych 
map kartograficznych. Wiąże ponadto synergicznie potencjał twórczy obu pół-
kul mózgowych. Jest jedną z technik uczenia się przyjaznych dla mózgu, co 
potwierdzają badania z zakresu neurodydaktyki. Warto w edukacji geograficznej 
korzystać zatem z takiej formy notowania myśli, ich porządkowania i obrazo-
wania – uczyć stosowania oraz wykorzystywania jej przez swoich uczniów i stu-
dentów. Można odkryć w ten sposób nieużywane, zakurzone i jakże interesujące 
półki swojego umysłu. Dla nauczyciela geografii, uczniów uczących się tego 
przedmiotu oraz dla studentów studiujących geografię może to być równie 
fascynująca przygoda i nowe odkrycie jak wyprawa na antypody czy na Mount 
Everest.  
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SZKICE MYŚLOWE JAKO OBRAZY STRUKTURY MYŚLI  
– ICH WYKORZYSTANIE W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 

 
Streszczenie 

 
W opracowaniu przedstawiono znaną w Polsce, ale wciąż zbyt rzadko stosowaną  

w edukacji geograficznej technikę szkiców myślowych. Ich twórcą jest Tony Buzan. 
Tworzenie i wykorzystanie owych szkiców (zwanych również „mapami” myśli) w edu-
kacji ma obecnie, po wielu latach, dodatkowe wsparcie od strony badawczej i naukowej. 
Tego rodzaju techniki określa się w neurodydaktyce jako przyjazne mózgowi. Ten 
sposób notowania myśli (własnych i cudzych) cechuje kreatywność i twórczość. Szkice 
są tworzone dzięki synergicznemu połączeniu potencjału prawej i lewej półkuli mózgu. 
Proces ich powstawania cechuje się dużym zaangażowaniem twórczym. Odbite są  
w nich osobiste znaczenia notowanych treści, w formie słów kluczowych, metafor, 
rysunków. Dzięki szkicom myślowym można dostrzec bogactwo oraz strukturę myśli 
ucznia, a także ich układ. Umożliwiają one porządkowanie treści, nadawanie swoistego 
ładu myślom. Jednocześnie dzięki temu, że tekst (słowa kluczowe) oraz zastosowane 
rysunki, ikony, symbole stanowią w odbiorze percepcyjnym jeden obraz – ułatwiają 
zapamiętanie, a następnie odtworzenie w pamięci. Autorka przedstawia także ich inne 
mocne strony oraz prezentuje przykłady barier mentalnych utrudniających bądź unie-
możliwiającym niektórym uczniom/studentom ich stosowanie. Szkice myślowe mogą 
być tworzone samodzielnie, w grupach lub zespołach, w każdej fazie szkolnej lekcji lub 
zajęć akademickich. Autorka przytacza różne etapy edukacji geograficznej oraz rozmaite 
sytuacje dydaktyczne, w których wykorzystywane były lub mogą być szkice myślowe. 
Podkreśla też, że w edukacji geograficznej technika ta jest tym bardziej wskazana, że 
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łączy się z przestrzennym organizowaniem struktur myśli na podobieństwo klasycznych 
map kartograficznych.   

Słowa kluczowe: technika mindmappingu, szkice myślowe, obrazowanie myśli, 
struktura myśli, twórcze myślenie, edukacja geograficzna. 

 
 

SKETCHES OF THOUGHT AS IMAGES THE STRUCTURES OF THOUGHT  
– THEIR USE IN GEOGRAPHICAL EDUCATION 

 
Summary 

 
The article presents the technique of mind mapping (developed by Tony Buzan), 

which is well known in Poland, though rarely used in geographical education. Creating 
and applying mind maps in education nowadays has additional support from research 
and scientific points. These kinds of techniques are described in neurodidactics as brain- 
-friendly. This way of writing down ideas (one's own or other people's) is highly 
creative. The maps are made thank to synergic connection of both left and right brain 
hemispheres potential. Generating mind maps is characterized by high creative 
involvement. They reflect personal meanings of contents in forms of key words, 
metaphors and pictures. Mind maps allow to see the abundance and structure of student's 
ideas, and they let organisation of contents and thoughts. Therefore, as the text (key 
words) together with pictures, icons and symbols constitute one perceptive image, they 
help memorizing and recollection. The author presents strengths of mind mapping 
technique, as well as gives examples of mental barriers which may prevent some 
students from using it. Mind maps can be created individually or in groups on every 
stage of lessons and academic classes. The author shows various examples how this 
technique was and can be used in different didactic situations, as well as emphasises that 
it is especially recommended for geographical education, as spatial organization of ideas 
is similar to classic cartographic maps.  

Key words: mind mapping technique, mental sketches, imaging thought, the struc-
ture of thought, creative thinking, geographic education. 
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RACJONALNOŚCI EDUKACYJNE UCZESTNIKÓW 
KSZTAŁCENIA METODĄ E-LEARNINGU 

ZBIOROWE STUDIUM PRZYPADKU STUDENTÓW 
I ICH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

WPROWADZENIE 

Proces nauczania-uczenia się, w zależności od perspektywy przyjmowanej 
przez uczestników edukacji i filozoficznych podstaw kształcenia, przybierać 
może różnorodny kształt. Dla niektórych istota procesu edukacyjnego polega na 
transmisji informacji od osoby nauczającej do uczącego się. Mamy wówczas do 
czynienia z nastawieniem, zgodnie z którym uczenie się to proces zachodzący  
w wyniku pasywnego odbioru informacji. Z kolei dla edukatorów przyjmują-
cych odmienną perspektywę, uczący się to podmiot aktywnie konstruujący 
swoją wiedzę na podstawie zasobów wiedzy osobistej oraz interakcji zacho-
dzących w społeczności uczących się.  

Te dwa sposoby myślenia o uczeniu się, za Robertem Kwaśnicą można okre-
ślić jako dwie, radykalnie odmienne racjonalności edukacyjne, będące „głębo-
kimi strukturami ludzkiego doświadczenia, wyznaczającymi strukturalne ramy, 
w obrębie których interpretujemy świat i własne istnienie” (Kwaśnica 1987,  
s. 5). Racjonalność nie ogranicza się jedynie do „wymiaru profesjonalnego”, 
obejmując swoim znaczeniem funkcjonowanie człowieka w roli uczącego się/ 
nauczającego, ale przejawia się w każdym, nawet prywatnym wymiarze jego 
zachowania. Pierwsza z wymienionych przez autorkę to racjonalność adaptacyj-
na, określana również jako instrumentalna. Została ona oparta na logice środka  
i celu. Druga to racjonalność emancypacyjna, nazywana także komunikacyjną, 
gdyż bazuje na logice działania komunikacyjnego.  

Inspirację dla rozważań nad racjonalnościami edukacyjnymi stanowiła teoria 
społeczna Jürgena Habermasa, w której wyodrębnił dwa zasadnicze procesy: 
pracy oraz wzajemnego oddziaływania. „Praca” to inaczej działanie celowo-rac-
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jonalne rozumiane jako instrumentalne działanie lub racjonalny wybór bądź 
połączenie jednego i drugiego. Działanie instrumentalne oparte jest na wiedzy 
empirycznej (reguły techniczne), natomiast racjonalny wybór bazuje na wiedzy 
analitycznej. Przyswojone reguły działania celowo-racjonalnego wyposażają 
jednostkę w „dyscyplinę umiejętności” (Habermas 1977, s. 355). Działanie to 
podporządkowane jest racjonalności adaptacyjnej. Z kolei działanie komunika-
cyjne to „zapośredniczone przez symbole oddziaływanie ludzi na siebie” 
(Habermas 1977, s. 355). Regulowane jest ono przez obowiązujące normy  
i wzmacniane sankcjami. Normy te muszą być zrozumiane i akceptowane przez 
przynajmniej dwa działające podmioty. Ich ważność, według Habermasa, oparta 
jest na „intersubiektywności porozumienia co do zamiarów oraz na powszech-
ności obowiązków”. Uwewnętrznienie norm wyposaża jednostkę w dyscyplinę 
struktury osobowości. Ten typ działania wiąże się z racjonalnością emancypa-
cyjną (komunikacyjną).  

Założenia racjonalności adaptacyjnej i emancypacyjnej znajdują swoje od-
zwierciedlenia w praktyce edukacyjnej. Przed wyborem danej racjonalności 
edukacyjnej staje każdy z uczestników procesu edukacyjnego. Konsekwencje 
tego wyboru wpływają na: 

a) dobór celów, treści i metod kształcenia, 
b) kształt relacji interpersonalnych z pozostałymi uczestnikami procesu 

uczenia się, 
c) rodzaj preferowanych wartości wychowawczych. 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne przykłady poświęcone 

analizie problemu adaptacyjnej i nieadaptacyjnej racjonalności ujawnianych 
przez uczestników tradycyjnego procesu edukacyjnego1. Z kolei w przypadku 
kształcenia z wykorzystaniem metod e-learningu obserwuje się dość znaczące 
braki w tym obszarze. Zdarza się też, że procesowi uczenia się online a priori 
przypisywane są cechy kształcenia twórczego, progresywnego, aktywnego,  
z centralnie usytuowaną postacią ucznia. Tak jakby już samo wykorzystanie 
nowatorskiej metody edukacji, jaką jest kształcenie z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii, decydowało o jej nieadaptacyjnym charakterze. Tymcza-
sem wiele kursów e-learningowych i programów edukacyjnych może funkcjo-
nować na podstawie założeń racjonalności adaptacyjnej.  

W związku z tą sytuacją, w niniejszym tekście podjęto kwestię racjonalności 
edukacyjnych w kontekście kształcenia e-learningowego. Zatem postawiony 
                          

1 Przez tradycyjne kształcenie autorka rozumie kształcenie odbywające się przy 
udziale nauczyciela i zachodzące w grupie fizycznie spotykających się osób w okreś-
lonym czasie i miejscu.  



Racjonalności edukacyjne uczestników kształcenia metodą e-learningu 
 

31 

problem badawczy brzmi: Jaka racjonalność edukacyjna leży u podstaw działań 
edukacyjnych: 

a) studentów (przyszłych nauczycieli geografii i przyrody) uczestniczących 
w kursach e-learningowych? 

b) ich nauczycieli akademickich wykorzystujących e-learningowe metody 
kształcenia? 

METODOLOGIA I PRÓBA BADAWCZA 

Zastosowana przez autorkę metodologia to: jakościowe, zbiorowe studium 
przypadku, czyli studium instrumentalne obejmujące kilka przypadków (Stake 
2009). Wykorzystanie tego podejścia metodologicznego pozwala na szerszą 
analizę i zrozumienie danego zjawiska niż analiza pojedynczego przypadku.  

W badaniach społecznych instrumentalne studium przypadku stosowane jest, 
gdy dany przypadek zostaje przebadany i opisany po to, aby umożliwić wgląd  
w jakiś szerszy problem i w konsekwencji pogłębić o nim wiedzę oraz skon-
struować bardziej ogólne wnioski (por. Stake 2009, s. 628). Sam przypadek 
odgrywa tutaj rolę pomocniczą, drugorzędną, instrumentalną, stanowiąc jedynie 
„środek” do zrozumienia zjawiska szerszego, nadrzędnego, wykraczającego 
poza dany konkretny przypadek. Szczegółowa, prowadzona w różnych kontek-
stach analiza danego przypadku umożliwia lepsze zrozumienie zjawiska nad-
rzędnego. Dodatkowo zrozumienie to może zostać jeszcze bardziej pogłębione, 
dzięki wprowadzeniu równoległego badania kilku przypadków (tzw. zbiorowe 
studium przypadku). Postawienie ich w perspektywie porównawczej stanowi 
podstawową metodę generowania teorii małego zasięgu (Domańska 2012). 

Metodami i technikami zbierania danych wykorzystanymi w opracowaniu 
były:  

1) ankieta (przeprowadzona dwukrotnie), 
2) obserwacja uczestnicząca, 
3) przeszukiwanie źródeł wtórnych. 
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zastosowanych przez autorkę 

metod i technik zbierania danych oraz szczegóły dotyczące próby badawczej. 
Ankieta. Ankieta została przeprowadzona wśród studentów kierunków geo-

grafia i biologia, uczestników zajęć technologia informacyjna w edukacji. Za-
jęcia prowadzono metodą e-learningu, całkowicie zastępującą tradycyjne spotka-
nia w sali. Były one obowiązkowe dla studentów, którzy wyrazili chęć uczestni-
czenia w fakultatywnej specjalizacji nauczycielskiej. Badania trwały pięć lat  
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i objęto nimi 211 studentów (rok akademicki 2009/2010 – 55 osób; 2010/2011 – 
35 osób; 2011/2012 – 51 osób, 2012/2013 – 50 osób, 2013/2014 – 20 osób). 

Badane osoby zostały poproszone o wypełnienie dwojakiego rodzaju kwes-
tionariuszy: 1) przed rozpoczęciem (tzw. ankieta wstępna) i 2) po zakończeniu 
ćwiczeń (tzw. ankieta końcowa). Kwestionariusz wstępny składał się z siedmiu 
półotwartych pytań, które dotyczyły dotychczasowych doświadczeń w zakresie 
kształcenia metodą online oraz zalet i wad, które zdaniem respondentów ono 
posiada. Ankieta końcowa przeprowadzona została po realizacji przez studentów 
30 godzinnego kursu e-learningowego. Składała się z trzech części: 1) ocena 
organizacji kursu oraz prowadzącego (7 pytań), 2) autoewaluacja uczestnika 
kursu (10 pytań), 3) ewaluacja treści kursu (14 pytań). W dalszej części niniej-
szego opracowania skupiono się gównie na wynikach uzyskanych z opracowania 
pytań półotwartych, dotyczących samooceny uczestnika kursu. 

Obserwacja uczestnicząca. Obserwacja uczestnicząca (Konecki 2000, s. 145) 
została przeprowadzona wśród uczestników kursów e-learningowych prowadzo-
nych przez autorkę, to jest: 

a) studentów (przyszłych nauczycieli geografii, biologii i przyrody), 
b) kadry dydaktycznej uczelni.  
Możliwość dokonania obserwacji uczestniczącej wśród studentów umożli-

wiło – jak wspominano wcześniej – wieloletnie, rokroczne prowadzenie kursów  
e-learningowych pt. Technologia informacyjna w edukacji. Prowadzenie zajęć 
przez pięć lat w kilkunastu grupach studentów (ok. 220 uczestników kursu) 
pozwoliło autorce na dokonanie licznych obserwacji w tym zakresie.  

Z kolei w przypadku nauczycieli akademickich możliwość obserwacji uczes-
tniczącej umożliwiło prowadzenie w roku akademickim 2013/2014 kursu online 
adresowanego do kadry dydaktycznej. Nazwa tych zajęć brzmi: Przygotowanie  
i obsługa kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej od A do Z. Do-
tyczyły one projektowania i przygotowywania zajęć na platformie Moodle. 
Uczestniczyło w nim 17 nauczycieli akademickich, którzy wyrazili dobrowolną 
chęć udziału w nieobowiązkowych dla nich zajęciach. Celem tego kursu było 
uzyskanie przez nauczycieli akademickich umiejętności budowy własnych kur-
sów e-learningowych, tak aby w przyszłości mogli oni samodzielnie prowadzić 
zajęcia z wykorzystaniem metody kształcenia online. 

Dzięki prowadzeniu zajęć dla nauczycieli akademickich oraz własnego 
uczestnictwa w przygotowywanych przez nich „próbnych” kursach e-learnin-
gowych, autorka miała możliwość przeprowadzenia bezpośredniej obserwacji 
podejmowanych przez nich działań edukacyjnych na dwóch płaszczyznach, to 
jest obserwacji i analizy:  
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a) zaangażowania uczestników kursu w proces samokształcenia, 
b) przejawianych przez nich sposobów myślenia o edukacji, ujawniających 

się w założeniach projektowanych i tworzonych przez nich kursów e-learningo-
wych (dobór celów, metod, treści kształcenia, sposób egzaminowania, kontrolo-
wania i dyscyplinowania studentów). 

Przeszukiwanie źródeł wtórnych. Trzecia zastosowana metoda – przeszu-
kiwanie źródeł wtórnych (Rubacha 2008, s. 157–165), określana również jako 
metoda przeszukiwania archiwów (Konarzewski 2000, s. 127), obejmowała 
analizę: 

a) wpisów na forum internetowym,  
b) treści kursów e-learningowych budowanych „pod okiem autorki” przez 

nauczycieli akademickich, 
c) korespondencji e-mailowej ze studentami i nauczycielami akademickimi.  
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów e-learningowych pozwo-

liło na zgromadzenie bogatego i różnorodnego materiału.  
Zaplanowana triangulacja metodologiczna (wielość zastosowanych metod) 

oraz triangulacja danych (użycie danych z różnorodnych źródeł) miała za zada-
nie prowadzić do uzyskania trafności wewnętrznej badań własnych (Konecki 
2000). Dzięki zastosowaniu kilku rodzajów technik zbierania danych możliwe 
było uzyskanie wielu różnych punktów widzenia tego samego zjawiska. 

RACJONALNOŚCI EDUKACYJNE UCZESTNIKÓW  
KSZTAŁCENIA METODĄ E-LEARNINGOWĄ 

Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyróżnienie wśród badanych 
osób dwóch grup: 1) zorientowanej adaptacyjne grupy: sterujący i sterowani 
oraz 2) zorientowanej emancypacyjnie grupy: krytyczni i samodzielni. Uzyskane 
wyniki oraz wnioski z badań dotyczą wyłącznie badanych przez autorkę przy-
padków – w związku tym na ich podstawie nie powinny być dokonywane 
uogólnienia.  

Jednak wyłaniający się z własnych badań obraz racjonalności edukacyjnych 
uczestników kształcenia metodą e-learningu wydaje się być problematyką na 
tyle istotną, że być może powinien zostać poddany szerszej analizie. Zaprezento-
wane przez autorkę wnioski mogą stanowić dla niej inspirację i punkt wyjścia do 
dalszych badań. 
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Sterujący i sterowani – uczenie to nadzór,  
kontrola i dyscyplina... 

Pierwszą z wyróżnionych grup określono jako sterujący i sterowani. Skupia 
ona nauczycieli akademickich (sterujących) i studentów (sterowanych). 

Sterujący. Cechą charakterystyczną członków tej grupy jest postrzeganie 
uczenia się jako elementu systemu, który powinien być w pełni kontrolowany. 
Zgodnie z takim ujęciem postacią centralną procesu kształcenia jest nauczyciel. 
To on nadaje określony kształt sytuacji uczenia się oraz uruchamia w niej od-
powiedni system nagród i kar, pozwalający na sprawowanie władzy i kontroli 
nad pozostałymi jej uczestnikami – studentami. Postawa taka była szczególnie 
widoczna w sytuacji, w której badani nauczyciele uświadomili sobie, że w trak-
cie kursu e-learningowego pozbawieni zostają możliwości pełnej kontroli nad 
studentem, np. w trakcie rozwiązywania przez niego zadań. Inaczej niż w tra-
dycyjnej sali ćwiczeniowej, podczas kształcenia online nauczyciel nie ma możli-
wości nieprzerwanej kontroli nad działaniami podejmowanymi przez swoich 
studentów. Z kolei uczący się zyskują ogromne pole swobody co do wyboru 
czasu i miejsca uczenia się. Ponadto ta metoda kształcenia ze względu na swoją 
specyfikę „wymusza” wręcz kooperację oraz współpracę z pozostałymi uczes-
tnikami kursu. Dla części nauczycieli sytuacja, w której nie mają oni możliwości 
bezpośredniego oddziaływania na studenta, nie są w stanie sprawować ciągłej 
kontroli nad jego działaniami edukacyjnymi oraz pozbawieni zostają pozy- 
cji centralnej w procesie kształcenia, jest niedopuszczalna. Świadczą o tym  
m.in. wypowiedzi na forum internetowym:  

Nauczyciel nr 1: Trochę tego nie rozumiem. To znaczy, że zadania umieszczone 
na platformie student może sobie pobrać i rozwiązywać – a jaką mamy pewność, że 
nie rozwiązuje ich wspólnie z innymi, ze studentami z jego grupy? 

AK: Nie mamy żadnej pewności. Przecież nie chodzi o wynik zadania, o to, aby 
zadanie było rozwiązane samodzielnie, lecz o to, aby w trakcie jego rozwiązywania 
student rozwinął swoje umiejętności, nauczył się czegoś. A jeżeli chce Pan mieć 
pewność, że zadanie rzeczywiście będzie rozwiązywane samodzielnie, należy tak je 
zaplanować, aby miało indywidualną, charakterystyczną specyfikę dla konkretnego 
studenta. Wówczas „odpisanie” od kolegi będzie całkiem bezcelowe. 

Nauczyciel nr 1: To jest bez sensu. Na normalnych ćwiczeniach można dać 
wszystkim takie samo zadanie. I stać nad nimi i patrzeć, czy nie ściągają od siebie. 
Taki system jest bardziej efektywny. A w przypadku e-learningu jest z tym problem, 
nie ma się żadnej kontroli nad nimi. Trzeba wymyślać jakieś niezwykłe zadania. To 
bardzo czasochłonne.  
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Swoją rolę w procesie kształcenia nauczyciele akademiccy postrzegają jako 
rolę osoby kontrolującej, dyscyplinującej i zmuszającej do nauki. Nauczyciel to 
dozorca i cerber, bez jego czujnego oka uczenie się jest trudne lub wręcz nie-
możliwe. Takiemu postrzeganiu roli nauczyciela towarzyszy określone, specy-
ficzne myślenie o procesie kształcenia. Przede wszystkim jest ono nastawione na 
efektowność rozumianą jako posiadanie przez studenta z góry określonego 
zasobu wiedzy i umiejętności. Na podstawie ustalonych wcześniej celów i efek-
tów kształcenia nauczyciele przygotowują, w ramach kursów e-learningowych, 
zadania pozbawione twórczego pierwiastka i ukierunkowane na czysto mecha-
niczne powtórzenia danej czynności. Dalej przedstawiono kilka tego typu zadań 
pochodzących z kursów e-learningowych badanych nauczycieli akademickich. 

 
Ryc. 1. Przykładowe zadania z jednego z kursów e-learningowych  

badanych nauczycieli akademickich 
Fig. 1. Examples of tasks from one of the e-learning courses  

studied by academics 

Analizując treść powyższych zadań, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla ich 
wręcz hermetycznie zamkniętej struktury, która nie pozostawia żadnego pola do 
działania dla wykonujących je studentów. Jedyną czynnością, jaką mają podjąć 
studenci, jest całkowicie odtwórcze wykonanie polecenia nauczyciela. Przy tak 
zaprojektowanym zadaniu – co wydaje się uzasadnione – studenci nie widzą 
sensu wykonywania go samodzielnie. Wystarczy bowiem, że zrealizuje je jedna 
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osoba, a pozostali skrzętnie z tego skorzystają. A przecież wystarczyłaby nie-
wielka modyfikacja treści powyższych zadań, aby stały się one bardziej otwarte 
i inspirujące dla wykonujących je studentów, np. zamiast narysuj poniższą 
tabelę, zaprojektuj według własnego pomysłu tabelę, która pozwoli zestawić 
dane z ostatnio wykonywanych przez ciebie pomiarów. 

Sterowani. Jak wskazano na początku niniejszego podrozdziału, grupa okre-
ślona jako sterujący i sterowani nie skupia jedynie nauczycieli akademickich. 
Znajduje się tu również znaczna liczba badanych studentów. Jak wskazują prze-
prowadzone wśród nich badania kwestionariuszowe, jednym z największych 
problemów, jaki dostrzegali oni w kształceniu metodą e-learningu, był brak 
kontroli nauczyciela nad przebiegiem procesu uczenia się. Poniższe wypowiedzi 
wskazują, że podobnie jak niektórzy nauczyciele akademiccy nie wyobrażają 
sobie nieopresyjnego przebiegu procesu edukacji, tak samo dla części studentów 
funkcjonowanie w sytuacji, w której nie są poddawani kontroli, presji i dys-
cyplinie ze strony nauczyciela jest sytuacją nie do zniesienia, całkowicie parali-
żująca naukę. Bez zewnętrznego impulsu w postaci nadzorującego nauczyciela 
nie są w stanie zorganizować własnej edukacji. Przeniesienie punktu ciężkości  
z nauczyciela na studenta, z zewnętrznej dyscypliny i systemu represji na samo-
dyscyplinę jest dla nich procesem niewykonalnym:  

Student nr 1: Nie umiałam się tak uczyć bez nadzoru. Zadania odkładałam często 
na ostatni dzień – nie odczuwałam presji. To nie jest dobre w czasie nauki. 

Student nr 2: Wolałabym robić zadania pod kontrolą opiekuna, bo tak naprawdę 
nie można nauczyć się niczego bez kontroli. Nikt mnie nie pilnował i to było bardzo 
demotywujące. Nikt nie miał nade mną kontroli i nikt nade mną nie stał. 

Student nr 3: W tradycyjnych ćwiczeniach student musi wykonać zadania, a tutaj 
to zależy od ciebie. I w sumie po jaką cholerę robić zadania, kiedy nikt od ciebie tego 
nie wymaga, nawet nie trzeba ich odesłać. I nie trafia do nas argument o tym, że 
studiujemy… Tak naprawdę nie ma kontroli, więc nie ma motywacji. 

Studenci skupieni w tej grupie wprost wskazywali, że są osobami niesyste-
matycznymi i nieobowiązkowymi, w związku z czym potrzebują zewnętrznej 
kontroli. Model kształcenia, w którym pozostawia się im swobodę, całkowicie 
im nie odpowiada. Część z nich zauważała również, że poważną przeszkodą jest 
dla nich brak poczucia rywalizacji, towarzyszący zwykle tradycyjnej formie 
ćwiczeń.  

Kolejnym problemem związanym z uczeniem się online była dla tych stu-
dentów, jak to określali, „brak szybkich odpowiedzi”. Obciążeni dużą liczbą 
obowiązkowych zajęć na uczelni oraz poza nią (praca zawodowa, drugi kierunek 
studiów itp.) wskazywali, że nie mają czasu na naukę i uczenie się, gdyż mają 
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inne obowiązki. Kształcenie e-learningowe stanowi dla nich „bardzo dziwny 
sposób nauczania, gdyż nie można dostać gotowej odpowiedzi i rozwiązania od 
razu”. Wymagana na prowadzonym przez autorkę kursie indywidualna lub 
oparta na kooperacji z innymi studentami praca nad rozwiązywaniem stawia-
nych na ćwiczeniach problemach była dla nich nieefektywna, czy wręcz stano-
wiła stratę czasu, gdyż jak wskazywali:  

Student nr 4: Cenię sobie wiedzę podaną w pigułce. Jasną i konkretną, to co 
będzie na zaliczeniu. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt i przekaz informacji 
przez nauczyciela, szybkie pytanie i szybka odpowiedź. 

Student nr 5: Uczenie się na kursie e-learningowym mi nie odpowiada. W sali 
prowadzący zawsze był dostępny. Nie musiałam się zastanawiać, tylko na każdym 
kroku mogłam o wszystko zapytać. Wolę tradycyjną formę zajęć, jak wykładowca 
wykłada wszystko krok po kroku. 

Studenci skupieni w tej grupie przypisują nauczycielowi rolę pierwszopla-
nową w procesie kształcenia. Nie postrzegają siebie, w kategoriach osoby uczą-
cej się, lecz nauczanej. Nie myślą o sobie w kategorii podmiotu, którego na-
turalną aktywnością jest sięganie do różnych źródeł informacji, refleksja nad 
postawionym przed nimi problemem, rozstrzyganie możliwych rozwiązań wraz 
z pozostałymi uczestnikami kursu lub z nauczycielem. To osoby, które przyj-
mując pasywną postawę, oczekują gotowych rozwiązań i konkretnych wska-
zówek ze strony nauczyciela. Nie chcą się uczyć, chcą być nauczani, prowadzeni 
i kierowani. 

Krytyczni i samodzielni – czyli uczenie się  
to aktywność i twórczość 

Grupa określona przez autorkę jako krytyczni i samodzielni skupiła nauczy-
cieli akademickich oraz studentów, których działania edukacyjne oparte były na 
racjonalności emancypacyjnej (komunikacyjnej). Zgodnie z nią uczenie się po-
strzegane jest w kategoriach stwarzania możliwości samorozwoju, autorefleksji 
oraz pozyskiwania umiejętności wyzwalania się ograniczeń i przymusu eduka-
cyjnego. W tej perspektywie proces kształcenia to proces społeczny, którego 
celem jest „doprowadzenie jednostki do wyrażania samej siebie i własnego 
sposobu postrzegania świata oraz aktywnego uczestnictwa w otaczającej rzeczy-
wistości” (Dąbrowa, Jaronowska 2005, s. 137). Cel ten wymaga przedefiniowa-
nia dotychczasowej praktyki pedagogicznej w kierunku: 

- autentycznego i równorzędnego współudziału studentów w procesie edu-
kacyjnym, 
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- rozpatrywania kształcenia w kategoriach procesu tworzenia wiedzy, któ-
remu towarzyszy namysł nad bezrefleksyjnie dotąd przyjmowanymi treściami, 

- uprawomocniania alternatywnych, nowych sposób doświadczania i myśle-
nia o rzeczywistości,  

- komunikacji z użyciem języka otwartości.  
Zgodnie z założeniami racjonalności emancypacyjnej nauczyciel nie stoi  

w centrum procesu edukacyjnego, lecz jest jedynie osobą wspomagającą ucz-
niów ich samokształceniu. Podejmowane przez niego działania powinny mieć na 
celu rozwijanie w jego „podopiecznych” umiejętności autokreacji oraz świado-
mego i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym. Takie myślenie  
o uczeniu się ujawniało się w przypadku nielicznych nauczycieli akademickich. 
Zidentyfikowano je we wszystkich tych wypowiedziach nauczycieli, w których 
kształcenie e-learningowe utożsamiane było przez nich z: autonomią studentów, 
niezależnością ich działania, samodzielnością szukania rozwiązań i szansą orygi-
nalnego tworzenia koncepcji. Poniżej podano przykładowe cytaty z wypowiedzi 
na forum przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich: 

Nauczyciel nr 2: Kształcenie e-learningowe jest doskonałą formą kształcenia. 
Zwłaszcza dla coraz bardziej zajętych studentów, często pracujących i studiujących 
więcej kierunków. Na jedno należy zwrócić uwagę, że to nie jest nauka, gdzie się 
chce i kiedy się chce. Semestr szybko mija i potem wszystko szybko, szybko i po 
łebkach. E-learning to pewna forma samokształcenia, tutaj potrzebna jest samo-
dyscyplina, ponoszenie odpowiedzialności za własną naukę. Ale chyba właśnie te 
cechy powinniśmy kształcić w studentach, przyszłych nauczycielach. 

Nauczyciel nr 3: Taka forma uczenia bardzo mi odpowiada. Ma wiele zalet dla 
nauczyciela, ale i dla studenta. Praca w domu nie jest dla niego stresująca, fajnie 
jest chyba nauczyć się czegoś w kapciach i z kubkiem ulubionej herbaty. Zawsze 
może poprosić o wsparcie i pomoc kolegów z grupy albo znajomych, albo rodzinę. 

Nauczyciel nr 4: E-learning daje też możliwość korzystania z forum, na którym są 
inni uczestnicy kursu oraz nauczyciel. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń, 
myśli, poglądów z kolegami z grupy. To szansa na szybką pomoc, jak również 
możliwość niesynchronicznego komunikowania się uczestników. 

Analiza treści kursów e-learningowych nauczycieli skupionych w tej grupie 
wskazuje, że projektowane przez nich zadania opierały się przede wszystkim na 
ich indywidualnej lub grupowej pracy studentów. Jej wynikiem miały być na 
przykład projekty zadań online przeznaczonych do edukacji przyrodniczej. Były 
to więc zadania otwarte i w żaden sposób nieograniczające pomysłowości oraz 
twórczości studentów.  

Emancypacyjne podejście do procesu uczenia się online autorka odnalazła 
także w nielicznej grupie studentów (mniej niż 1/4 wszystkich uczestników 
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kursu). Jako główne pozytywy tej formy kształcenia wskazywali oni przede 
wszystkim jej nieopresyjność i elastyczność. Za szczególnie istotną uznana 
została możliwość częstego, niczym nieograniczonego powracania do prezento-
wanych na kursie zagadnień, powtarzania wybranych partii materiału i przepro-
wadzania powtórek we własnym tempie:  

Student nr 6: możliwość pracy przez Internet pozwala na indywidualne dostoso-
wanie czasu i potrzeb (kiedy wykonujemy zadania i jak długo je przyswajamy). 

Student nr 7: Uczenie się online na pewno daje szanse nauki we własnym tempie, 
powracania do tych zagadnień, których do końca się nie zrozumiało i ponownego ich 
przećwiczenia.  

Student nr 8: To mi bardzo odpowiadało, bo ja lubię uczyć się sama w swoim 
tempie, to umożliwia mi e-learning. 

Ponadto dla zmotywowanych studentów, przejmujących współodpowiedzial-
ność za proces własnej edukacji i posiadających zdolność organizacji własnej 
nauki, ogromną zaletą okazała się minimalizacja kontroli procesu kształcenia 
przez nauczyciela. Jak wskazywali respondenci, dla wielu z nich sytuacja ta 
łączyła się ze zmniejszeniem lub całkowitym zniwelowaniem poczucia stresu  
i nieustannego nadzoru przez nauczyciela. 

Student nr 9: Kurs online bardzo mi odpowiadała ze względu na luźną formę za-
jęć, możliwość dopasowania do indywidualnego planu, miła atmosfera, brak stresu. 

Student nr 10: Bardzo dobre jest to, że nie było przymusu i nadzoru, że trzeba 
robić zadania, zaraz, natychmiast. Bo przecież czas można znaleźć według własnych 
potrzeb, nikt mi nic nie narzuca, nie było przymusu. 

Ta forma zajęć pozwala im również na swobodę w wyborze czasu nauki:  
Student nr 11: E-learning to doskonała forma zajęć, ponieważ sama ustalam 

sobie godziny pracy, planuję wszystko tak, by mi pasowało, nie muszę się dostosować 
do godzin zajęć.  

Student nr 12: Sama wybieram czas w tygodniu, kiedy uczestniczę w zajęciach. To 
pozwala na samodzielne zarządzanie swoim czasem. Ja decyduję, kiedy będę się uczyć.  

Studenci przyjmujący racjonalność emancypacyjną za podstawę własnych 
działań edukacyjnych nie traktują przymusu, dyscypliny i konieczności podpo-
rządkowania się instrukcjom i wytycznym nauczyciela jako warunków ko-
niecznych w procesie uczenia się. Wręcz przeciwnie, ich wypowiedzi wskazują 
na to, że autorytatywna postawa nauczyciela i opresyjny styl nauczania poprzez 
stres oraz wprowadzane ograniczenia, wpływają niekorzystnie na przebieg ich 
edukacji. Krytyczni i samodzielni to grupa studentów przejmująca odpowie-
dzialność za swoje kształcenie.  
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PODSUMOWANIE 

Jak wskazują przeprowadzone analizy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
nowoczesnej metody kształcenia, jaką jest e-learning, nie daje gwarancji wol-
ności od behawioralnego modelu kształcenia. Jak wykazano, znaczącą rolę 
odgrywają tu nie tyle metoda oraz środek (nowoczesne medium jakim jest 
Internet), jaką używa się procesie dydaktycznym, co racjonalność edukacyjna 
osób zaangażowanych w działania edukacyjne. Zarówno nauczycielom akade-
mickim, jak i studentom o nastawieniu adaptacyjnym trudno jest zaakceptować 
zbyt szerokie pole autonomii, jakie ich zdaniem daje kształcenie e-learningowe. 
Pierwsi z nich nie radzą sobie z utratą możliwości kontrolowania, z kolei drudzy 
nie potrafią funkcjonować bez kontroli i sterowania. Występowanie tego typu 
postaw u studentów uczestniczących w specjalizacji nauczycielskiej, a więc 
przyszłych nauczycieli, którzy za rok lub dwa podejmą pracę w szkole, jest 
szczególnie niepokojące. Grozi bowiem powielaniem dotychczasowych nega-
tywnych schematów edukacyjnych i przesycaniem racjonalnością adaptacyjną 
kolejnych pokoleń. Reprezentanci racjonalności emancypacyjnej wśród nauczy-
cieli akademickich i studentów stanowili nieliczną grupę. Ich podejście do 
procesu uczenia traktować można jako pewne próby przedefiniowania myślenia 
o edukacji, mają one jednak minimalny zasięg, są nieśmiałe i niewyraźne. 
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RACJONALNOŚCI EDUKACYJNE UCZESTNIKÓW  
KSZTAŁCENIA METODĄ E-LEARNINGU  

ZBIOROWE STUDIUM PRZYPADKU STUDENTÓW  
I ICH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 
Streszczenie 

 
Proces uczenia się i nauczania w zależności od racjonalności edukacyjnej, jaką kie-

rują się jego uczestnicy, może przybierać różnorodny kształt. Kształceniu z wykorzy-
staniem metod e-learningu dość często a priori przypisywane są cechy kształcenia 
twórczego, progresywnego, aktywnego, z centralnie usytuowaną postacią ucznia. Tym-
czasem wiele kursów e-learningowych i programów edukacyjnych nadal funkcjonuje  
na podstawie założeń racjonalności adaptacyjnej.  

W niniejszym opracowaniu podjęto zagadnienie racjonalności edukacyjnej w kształ-
ceniu e-learningowym, szukając odpowiedzi na następujący problem badawczy: Jaka 
racjonalność edukacyjna leży u podstaw działań edukacyjnych: 

a) studentów (przyszłych nauczycieli geografii i przyrody) uczestniczących w kur-
sach e-learningowych? 

b) ich nauczycieli akademickich, wykorzystujących e-learningowe metody kształ-
cenia? 

Zastosowana przez autorkę metodologia to: jakościowe, zbiorowe studium przy-
padku. Metodami i technikami zbierania danych były: ankieta, obserwacja uczestnicząca 
oraz przeszukiwanie źródeł wtórnych. Badania prowadzono przez pięć lat wśród 220 
studentów specjalizacji nauczycielskiej oraz podczas jednego semestru wśród 17 nau-
czycieli akademickich.  

Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyróżnienie wśród badanych osób 
dwóch grup: 1) zorientowanej adaptacyjne grupy: sterujący i sterowani oraz 2) zorien-
towanej emancypacyjnie grupy krytyczni i samodzielni. 

Słowa kluczowe: racjonalności edukacyjne, e-learning, zbiorowe studium przypadku. 
 
 

EDUCATIONAL RATIONALES OF THE E-LEARNING PARTICIPANTS  
COLLECTIVE CASE STUDY OF STUDENTS AND THEIR TEACHERS 

 
Summary 

 
The process of teaching and learning can take different shapes, depending on the 

educational rationality. The e-learning is often a priori assigned as creative progressive, 
active education, with a student located centrally. However, many e-learning courses and 
educational programs can function basing on assumptions of adaptive rationality. 

In this article the main focus is put on the problem of educational rationality in the 
context of e-learning. The author is looking for answers to the following research 
problem: What educational rationale underlies learning activities: 

a) of students (future teachers of geography and natural science) who are involved in  
e-learning courses, 

b) of their teachers using e-learning teaching methods? 
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The methodology which was used is qualitative collective case study. The methods 
and techniques of data taking were: survey, participant observation and sources to 
search. The research was conducted throughout the period of five years among 220 
students of teaching, and within one semester amongst 17 academic teachers. 

The analysis of the research material allowed to make the distinction between two 
groups: 1) oriented to adaptation, which is called directing and directed 2) oriented to 
emancipation which is called critical and independent. 

Key words: educational rationality, e-learning, collective case study. 
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CZY PIERWSZEŃSTWO FORMY NAD TREŚCIĄ  
W NAUCZANIU GEOGRAFII? 

WPROWADZENIE 

W dyskusjach dydaktyków geografii bardzo dużą rolę przywiązujemy do 
spraw poniekąd technicznych, np. klasyfikacji metod i technik nauczania, po-
mocy dydaktycznych. Jest to odbicie trendów typowych dla całej geografii, 
gdzie niekiedy więcej miejsca poświęca się technikom teledetekcyjnym niż  
np. doborowi problemów geograficznych, które przy pomocy tych technik moż-
na rozwiązywać. Tak jak w geografii najważniejsze są pytania o kluczowe pro-
blemy badawcze dyscypliny, tak i w jej dydaktyce – chociaż owe zagadnienia 
„techniczne” są bardzo ważne, nie można pominąć pytania o wybór treści na-
uczania. Dopiero potem powinna być prowadzona dyskusja o doborze metod  
i technik adekwatnych do przekazywania owych treści uczniom, w tym o tech-
nikach informatyczno-komunikacyjnych (TIK). Refleksje o doborze tych treści 
wraz z sugestiami ich doboru do e-podręcznika zawarto w niniejszym opraco-
waniu. 

NIEDOSTATEK DYSKUSJI O TREŚCIACH  
NAUCZANIA W GEOGRAFII 

Kolejne reformy nauczania w Polsce i ich korekty (reformowanie permanen-
tne?) przyniosły istotne zmiany treści nauczania wszystkich chyba przedmiotów. 
Zarówno nauczyciele, jak i dydaktycy większości przedmiotów, w tym geogra-
fii, borykają się z wieloma trudnościami, próbując założone treści programowe 
zrealizować przy zmniejszonej liczbie godzin i wciąż wypadających różnych 
uroczystościach, dniach integracyjnych, nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
innych czynnikach zaburzających normalny rytm pracy. Stało się to powodem 
rozlicznych utyskiwań i ożywionych sporów, propozycji kolejnych zmian siatki 
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godzin, treści nauczania, podstawy programowej i programów. W przypadku 
niektórych przedmiotów spory te przybrały charakter fundamentalny, zaczęły 
być kwestionowane rozwiązania uznawane dotychczas za imponderabilia. 

Przykładem może być historia. Nie tylko nauczyciele i dydaktycy, ale naj-
wybitniejsi w kraju naukowcy (zarówno historycy, jak i przedstawiciele innych 
dyscyplin humanistycznych), politycy zabierają głos nie tylko na konferencjach  
i w fachowych pismach, ale w ogólnokrajowych mediach w sprawie treści nau-
czania. Petycje do Sejmu o zwiększenie liczby godzin historii w szkole podpisy-
wane są przez tysiące osób. Stawiane są też, przykładowo, pytania: Czy należy 
ograniczać nauczanie historii starożytnej i średniowiecznej, by móc bardziej 
szczegółowo omówić wydarzenia mniej odległe? Czy nauczanie historii staro-
żytnej powinno koncentrować się, jak dotychczas, na śródziemnomorskich 
korzeniach naszej cywilizacji, czy też – w dobie globalizacji i znacznie lepszego 
rozeznania niż przed wiekiem – więcej uwagi poświęcić „cywilizacjom egzo-
tycznym”, np. Majom, starożytnym państwom w Indiach czy średniowiecznej 
Nubii. Czy nauczać przede wszystkim o wojnach i wydarzeniach politycznych, 
czy też skupić się na przemianach gospodarczych, kulturowych, obyczajowych 
(mamy tu swoisty feminizm i gender w nauczaniu historii, ale czy np. historia 
mody jest rzeczywiście mniej ważna niż historia zmian uzbrojenia?). Czy na-
uczać historii państwa polskiego, czy też ziem, które obecnie znajdują się  
w naszych granicach (np. Pomorza Zachodniego, którego dzieje od XII w. do 
1945 r. są w naszych podręcznikach historii pomijane, choć słowiańska dynastia 
Gryfitów rządziła tam do XVII w.). Jakie miejsce w nauczaniu powinna odgry-
wać historia regionalna i lokalna? 

Podobnie przedstawiają się spory dotyczące nauczania języka polskiego. Tu 
również stawiane są fundamentalne pytania: pytanie o proporcje nauczania gra-
matyki, fonetyki, słowotwórstwa i innych elementów językoznawstwa z jednej 
strony, a historii literatury z drugiej, pytanie o dobór lektur: ile miejsca poś-
więcić literaturze starożytnej (Homer, Biblia, a może Epos o Gilgameszu), a ile 
nowożytnej, ile literaturze polskiej, a ile światowej, czy koncentrować się na 
literaturze patriotycznej, czy też na obyczajowej, literaturze „wysokiej”, czy też 
zaakceptować na lekcjach polskiego komiksy, romanse i kryminały. Rozliczne 
autorytety angażują się w spory dotyczące kanonu lektur szkolnych (w szkole 
podstawowej jest to lista polecanych książek), o usunięcie bądź też pozosta-
wienie utworów Marii Konopnickiej czy Elizy Orzeszkowej, a spór Ferdydurke 
Gombrowicza czy też Potop Sienkiewicza traktowany bywa niekiedy w kate-
goriach debaty o tożsamość narodu polskiego. Zaciekłe publiczne debaty nie 
ominęły też przedmiotów przyrodniczych, przede wszystkim biologii (ewolucjo-
nizm, rozmnażanie człowieka, ale też spór o proporcje np. biochemii i ekologii).  
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Na tym tle dyskusja o treściach nauczania geografii wypada wyjątkowo 
anemicznie. Koncentruje się ona wokół takich zagadnień, jak liczba godzin, 
celowość prowadzenia zajęć terenowych i trudności w ich organizowaniu, me-
tody aktywizujące (w tym metoda projektu), wreszcie TIK. O treściach naucza-
nia dyskutuje się zwykle w kontekście trudności ich zrealizowania w prze-
widzianym na geografię czasie bądź też niektórych dziwnych sformułowań 
zawartych w podstawie programowej geografii na poziomie podstawowym  
i przyrody w liceum („urbanozaury”, barwy i zapachy świata). Sprawy te nie 
budzą szerszego zainteresowania społecznego, nie inicjują wielkich dyskusji 
publicznych, chyba nawet w małym stopniu interesują geografów – przedsta-
wicieli innych dyscyplin tej nauki. Traktowane są jako wewnętrzne problemy 
środowiska nauczycieli i dydaktyków, co w konsekwencji prowadzi do dalszego 
marginalizowania przedmiotu i dyscypliny. 

NIEDOSKONAŁY DIALOG NAUKOWCÓW I DYDAKTYKÓW 

Wzajemne pretensje pojawiają się bardzo często w dyskusjach nieformal-
nych, niekiedy wyartykułowane zostają w formalnych, ale wyjątkowo wyrażane 
są na piśmie. Pracownicy naukowi (zwłaszcza nauczyciele akademiccy) narze-
kają na poziom nauczania geografii w szkołach, niedostateczne przygotowanie 
maturzystów, niedostateczne wykształcenie nauczycieli (którym jednak sami 
wydali dyplomy). Z kolei wśród nauczycieli geografii typowa chyba jest opinia, 
że ich ciężkiej pracy nie dostrzega się na uczelniach, że zbyt rzadko spotykają 
się z formami pomocy merytorycznej (bezpłatne dokształcanie, konsultacje, kry-
tyczna ocena podręczników, materiały do prowadzenia lekcji etc.). Dydaktycy 
geografii pracujący na uczelniach skarżą się na marginalizację swych zespołów, 
trudności w uzyskiwaniu stopni naukowych, grantów, traktowanie bloku dydak-
tycznego w planach nauczania i punktacji ECTS niczym przysłowiowe piąte 
koło u wozu. Jedyny element wspólny w tych narzekaniach to przekonanie  
o niedostatecznym wynagradzaniu przez państwo. 

Pracownicy naukowi czują się zdziwieni zarzutami, że nie interesują się 
losem geografii w szkole. Jako dowód powołują się na liczne konferencje, na 
których problematyka ta nie dość, że była obecna, ale stanowiła główny motyw 
obrad. Rzeczywiście, było ich sporo. Ale już odpowiedź na pytanie o główny 
motyw obrad nie jest jednoznaczna. 

Głównym tematem obrad II Forum Geografów Polskich w Sosnowcu miał 
być stan edukacji geograficznej w Polsce. Pierwszego dnia (14.03.2005 r.) 
przedstawiono dwa referaty dotyczące edukacji szkolnej. M. Pulinowa (2005) 
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mówiła o zakresie wiedzy geograficznej i o kręgach poznania okolicy przez 
młodzież, a M. Jędrusik, S. Kałuski, F. Plit (2005) sygnalizowali błędy i zgła-
szali propozycje rozwiązań angażujących różne środowiska geograficzne. 
Referaty te z pewnością dalekie były od doskonałości, ale chyba nie zasłużyły na 
to, by po ich wygłoszeniu jako pierwszy w dyskusji zabrał głos powszechnie 
szanowany geograf, wygłosił obszerny referat dotyczący geografii jako nauki, 
możliwości uzyskiwania grantów etc., czym ukierunkował przyszłe wystąpienia. 
Do geografii szkolnej na Forum już nie powrócono.  

Na sesji plenarnej otwierającej 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego w Białowieży (10–15 września 2008 r.) przedstawiono opracowany 
pod kierunkiem E. Szkurłat „Raport o stanie geografii szkolnej w nowym 
systemie oświaty w Polsce” (M. Groenwald i in. 2008). Niestety, na Zjazd przy-
było niewielu samodzielnych pracowników naukowych, a i spośród uczestników 
nie wszyscy wysłuchali referatu, wybierając nieformalną przerwę kawową.  
W rezultacie, w dyskusji uczestniczyli tylko dydaktycy i nauczyciele geografii. 

Kolejna szansa pojawiła się na VI Forum Geografów Polskich (6–7 maja 
2010 r.), zatytułowanym „Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej”. 
Współorganizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, uczelnia o naj-
większych chyba w powojennej Polsce tradycjach kształcenia nauczycieli geo-
grafii. Jednak z wygłoszonych referatów tylko jeden (B. Wójtowicz, M. Tracz, 
„Popularność geografii jako kierunku studiów”), i tylko częściowo odnosił się 
do dydaktyki szkolnej, a przedstawiona w nim problematyka w dyskusji została 
ledwie dostrzeżona. 

Z kolei 14–15 listopada 2014 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie kierowni-
ków akademickich jednostek geograficznych nt. „Geografia jako przedmiot 
nauczania akademickiego i szkolnego”. Wprawdzie tytuł spotkania był nie-
zwykle obiecujący, lecz dydaktyce poświęcony został jeden tylko referat (i to 
ostatni w programie) I. Piotrowskiej i T. Palmowskiego pt. Nauczanie geografii 
na różnych poziomach kształcenia w Polsce. Tym razem jednak wywołał on 
dyskusję. 

Chociaż powyższe zestawienie ma charakter fragmentaryczny, dobrze chara-
kteryzuje ono pewien problem natury psychologicznej. Geografowie-naukowcy 
dostrzegają, że istnieją poważne problemy związane z nauczaniem geografii  
w szkole, zdają sobie nawet sprawę z faktu, że rzutuje to na prestiż dyscypliny 
naukowej, którą reprezentują, w przyszłości może przynieść poważne zagro-
żenia, ale – osobiście – za ważniejsze uznają kwestie związane ze swoimi 
badaniami. Problemom dydaktyki szkolnej nie chcą poświęcać wiele czasu, 
uznają, że to ktoś inny powinien je rozwiązywać. Rzutuje to na ich stosunek 
wobec treści nauczania w geografii – bronią interesów swoich dyscyplin (nie-
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kiedy wąskich), uważając, że „ich” treści są marginalizowane, lecz nie angażują 
się w wielkie spory dotyczące całościowej wizji nauczania przedmiotu w szko-
le1. Efektem jest wspomniany brak ogólnonarodowej dyskusji, podobny do tej, 
którą toczą historycy, poloniści czy biologowie. A zgodnie z zasadą publish or 
perish, w tym wypadku – discuss or perish, ktoś musi ją podjąć. Wniosek jest 
prosty: przy okazji dyskusji o e-podręczniku z geografii wielką dyskusję  
o treściach nauczania naszego przedmiotu podjąć muszą dydaktycy geo-
grafii. Jej unikanie wynika z bezzasadnego przekonania o bezsilności, a równo-
znaczne jest ze zgodą na marginalizację dydaktyki geografii. Czy można mieć 
nadzieję, że do dyskusji tej aktywnie włączą się inni naukowcy? Zdecydowanie 
tak, skoro np. wielu z nich już od lat czynnie i bezinteresownie uczestniczy  
w pracach Olimpiady Geograficznej. Oni czekają na zaproszenie. 

TREŚCI NAUCZANIA A RÓŻNE  
RODZAJE E-PODRĘCZNIKÓW 

Propozycje doboru treści muszą być jednak poprzedzone odpowiedzią na 
pytania: do kogo ma być skierowany e-podręcznik i jakie pełnić ma funkcje?  
E-podręcznik to nośne słowo-wytrych używane co najmniej w trzech znacze-
niach. Pierwsze to po prostu oferowana przez niektóre wydawnictwa elektro-
niczna wersja podręcznika papierowego. Jest lżejszy, przez co mniej niszczy 
kręgosłup, za to bardziej wzrok. Treść niczym się nie różni od wersji papiero-
wej, ale przedrostek e- ma sugerować jego nowoczesność i ułatwić sprzedaż. Te 
podręczniki starają się realizować – możliwie wiernie – treści nauczania zawarte 
w podstawie programowej. Mamy tu analogię do klasycznego czasopisma 
naukowego, dostępnego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF. 
Druga ewentualność to podręcznik również ściśle dopasowany do podstawy 
programowej, ale dostępny tylko w wersji elektronicznej. Jej wybór pozwala na 
zastosowanie oryginalnych rozwiązań – może to być wersja interaktywna, 
można wprowadzić gry dydaktyczne, stopniować trudność zadań, zmieniać wiel-
kość ilustracji, powiększać ich szczegóły, wprowadzać elementy dźwiękowe, 
umieszczać linki do stron internetowych itd. Praca z takim podręcznikiem staje 
się znacznie bardziej atrakcyjna. Nawet jeśli nauczyciel nie ma możliwości 

                          
1 Opinia ta być może jest krzywdząca, gdyż można przytoczyć liczne przykłady 

większego zaangażowania. Osoby te chciałbym przeprosić. Wydaje się jednak, że zge-
neralizowany opis odpowiada stanowi faktycznemu, choć nikt chyba nie prowadził 
szczegółowych badań na temat motywów działania geografów-naukowców. 
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współtworzenia podręcznika, wzbogacania go i wprowadzania modyfikacji, to  
i tak otwierają się przed nim nowe możliwości uatrakcyjnienia zajęć. Ponadto 
taki podręcznik może/powinien zachęcać do samokształcenia, a ucznia zdolnego 
nie zniechęca, lecz zachęca do poszerzania wiadomości i umiejętności.  

Tak oto dokonuje się stopniowe przejście do trzeciego typu e-podręczników: 
skierowanych przede wszystkim do uczniów zdolnych i szczególnie zaintereso-
wanych, podręczników niezwiązanych treściami podstawy programowej (co nie 
znaczy, że od nich abstrahujących, mogą je realizować niejako mimochodem), 
lecz wprowadzających w fascynujący świat nauki. Zresztą podręcznik taki, skie-
rowany być może do uczniów i osób dorosłych, ma pełnić niejako funkcję, którą 
swego czasu z powodzeniem pełniły czasopisma i książki popularnonaukowe2. 
Jak się wydaje, podobnie funkcje e-podręczników pojmuje powołane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej konsorcjum kierowane przez Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, realizujące projekt systemowy „e-podręczniki do 
kształcenia ogólnego”. Podręczniki te powinny być gotowe we wrześniu 2015 r.  

Dla dwóch pierwszych typów e-podręczników pole dyskusji o treściach pro-
gramowych jest bardzo ograniczone, przy czym w pierwszym przypadku całko-
wicie zamknięte ramami podstawy programowej. W trzecim natomiast możli-
wości są bardzo duże. Koordynowany przez Uniwersytet Przyrodniczy projekt 
nie tyle zamyka, ile może otwierać dyskusję. Takich podręczników powstać 
może – i zapewne powstanie – w najbliższych latach wiele. Zapewne niektórzy  
z nas zostaną zaproszeni do ich realizacji. Łatwo można sobie wyobrazić, że 
inicjatywę przejmie środowisko informatyków, to ono zaproponuje atrakcyjne 
rozwiązania, a od dydaktyków będzie się oczekiwać doboru treści, które można 
w dany sposób zaprezentować. Tymczasem kolejność powinna być odwrotna: 
najpierw wybór kanonu treści, a dopiero później poszukiwanie optymalnych 
rozwiązań ich prezentacji. Dlatego ważne jest, by środowisko dydaktyków jak 
najwcześniej przedyskutowało postulaty dotyczące doboru treści programowych.  

ZANIECHANE TREŚCI W NAUCZANIU  
GEOGRAFII A E-PODRĘCZNIKI 

Lektura treści nauczania zawartych w kolejnych podstawach programowych 
geografii budzi podejrzenia, że co najmniej część tych dokumentów została 
przygotowana w pośpiechu. Wcześniej mieliśmy zapisy ogólnikowe i wielo-
znaczne (np. „interakcja Ziemia–człowiek”), w obecnie obowiązującej (Podsta-
                          

2 Np. autor do dziś pozostaje wiernym czytelnikiem miesięcznika „Mówią Wieki”. 
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wa programowa… 2008) zapisy są znacznie bardziej szczegółowe, lecz nie 
mniej tajemnicze, zwłaszcza w licealnej przyrodzie („urbanozaury”, „barwne  
i jednolite krajobrazy” w dziale „barwy i zapachy świata”). Dążąc do „odchu-
dzenia” programów (postulat zgłaszany minimum od lat ok. 30), niektóre treści 
wykreślano chyba dość przypadkowo, wiele istotnych bowiem pominięto. Inne  
z kolei bez większego uszczerbku dla geografii można byłoby usunąć z pod-
stawy i podręczników3. Ale e-podręcznik pozwala, nawet bez tak drastycznych 
kroków, przypomnieć owe zarzucone treści chociaż uczniom szczególnie zainte-
resowanym. 

Pierwsza grupa zagadnień dotyczy ziem ościennych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Nasza historia sprawiła, że Polska wielokrotnie zmieniała kształt i wiel-
kość, a w jej historii i kulturze ogromną rolę odegrały tereny leżące dziś poza jej 
granicami. Obecne nauczanie geografii eksponuje procesy globalizacji i naszą 
przynależność do Unii Europejskiej. Słusznie, ale ceną za to jest np. absolutna 
niewiedza o ziemiach, które leżą tuż za naszą wschodnią granicą, o ziemiach,  
z których wywodzili się np. Sobieski, Kościuszko czy Piłsudski. Nawet dobrzy 
uczniowie sądzą, że Polesie to tylko niewielka kraina na wschodzie Lubel-
szczyzny, leżąca w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego (słabsi w ogóle 
nie znają tej nazwy). Takie nazwy geograficzne jak Podole, Huculszczyzna,  
a nawet Prypeć i Dniestr z niczym się nie kojarzą. Niewiedza o tym, co znajduje 
się tuż za granicą, dotyczy nie tylko obszarów na wschodzie, o czym można się 
przekonać, np. pytając dobrych (wysoko punktowanych?) maturzystów o Spisz, 
Orawę czy też Rugię. Dochodzimy do absurdalnej sytuacji, że studenci geo-
grafii, poproszeni o wymienienie nazw paru pasm górskich na Słowacji, z tru-
dem wskażą Tatry, a do głowy im nie przyjdzie przypomnienie np. Beskidu 
Żywieckiego, Pienin, Beskidu Niskiego czy Bieszczadów. Dlatego w pierwszym 
zdaniu akapitu świadomie użyto sformułowania „ziem ościennych”, a nie „ziem 
należących dawniej do Rzeczypospolitej”. Oczywiście, wprowadzenie takich 
treści do nauczania geografii musi być dokonane z wielkim taktem, poszanowa-
niem społeczności państw ościennych, przesycone patriotyzmem, ale wolne od 
nacjonalizmu. Jest to trudne, ale możliwe.  

Zauważmy jeszcze jedno: nauczanie geografii ma szansę w ten sposób 
odnowić swoje więzi z historią, leżące niegdyś u podstaw naszej dyscypliny 

                          
3 Przykładowo, wciąż znaleźć można informacje, do którego mocarstwa kolonialnego 

należały poszczególne kolonie. Jest to bardzo interesujące, ale przeszło pół wieku po 
odzyskaniu/uzyskaniu niepodległości ma znaczenie przede wszystkim historyczne. Dla 
obecnych uczniów to już niemal prehistoria, choć fascynowało to autorów podstaw  
i programów w czasach ich młodości. 
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(Vidal de la Blache 1922, ale też Romer 1935, 1945, Dobrowolska 1948 i in.). 
Współpraca z historykami może okazać się bardzo interesująca. Po pierwsze, 
podejmują oni coraz częściej problematykę badań i nauczania z pogranicza 
geografii (np. w czerwcu 2015 r. w Ciążeniu odbyło się spotkanie niemiecko- 
-polskiej komisji ds. podręczników historii i geografii poświęcone krajobrazom 
kulturowym; historycy mieli tam naprawdę sporo do powiedzenia). Po drugie – 
historycy mają spore i na ogół niedoceniane przez geografów doświadczenie  
w nauczaniu na odległość poprzez gry komputerowe, o których informują  
np. kolejne numery „Mówią Wieki”, a przygotowywane są m.in. przez Fabrykę 
Gier Historycznych. Geografia ma ogromny dorobek w zakresie gier i zabaw 
dydaktycznych (np. Dramowicz, Tomalkiewicz 1985, zeszyty ćwiczeń M. Au-
gustyniaka i in.), lecz wydaje się, że – mimo istniejących udanych prób – za roz-
wojem nowych technik nie bardzo potrafi nadążyć. Lista geograficznych sukce-
sów w tej dziedzinie jest zbyt krótka. 

Druga grupa zagadnień dotyczy edukacji regionalnej. Edukacja regionalna 
„od zawsze” była obecna w polskich szkołach, reforma edukacji wprowadziła 
poświęconą jej międzyprzedmiotową ścieżkę edukacyjną, usankcjonowaną  
w 1999 r. w podstawie programowej, następnie zdawało się, że stabilizację 
przyniosła podstawa programowa z 2002 r. (Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji…). Ścieżkę zlikwidowała jednak reforma reformy w 2008 r. Minione lata 
przyniosły wszakże powszechne przekonanie o niezbędności edukacji regional-
nej w szkole, co potwierdziły m.in. badania Z.T. Gajowniczka (2014; wycin-
kowe wyniki prezentowane w innych publikacjach). Ponieważ edukacja regio-
nalna wymaga wielkiej elastyczności ze strony nauczających, uwzględnienia 
specyfiki regionalnej, a nawet lokalnej, dostarczenia dużej ilości materiałów 
skierowanych do niewielkich grup uczniowskich, zaangażowania uczniów  
w działania o zasięgu lokalnym, do jej prowadzenia nie nadają się papierowe 
podręczniki o zasięgu ogólnopolskim. Próbowano ją prowadzić z wykorzy-
staniem papierowych podręczników o zasięgu regionalnym, wykorzystując też 
rozliczne broszury, foldery itp. Obecnie głównym źródłem informacji są jednak 
internetowe banki danych lokalnych, oficjalne i nieoficjalne strony internetowe 
gmin oraz inne zasoby Internetu. Sprzyja to wykorzystaniu w edukacji regio-
nalnej e-podręczników i innych form nauczania na odległość. 

Trzecia grupa zagadnień dotyczy zmian zachodzących zarówno w środo-
wisku przyrodniczym, jak i społeczno-ekonomicznym. Tu mamy sytuację nieco 
odmienną: zagadnienia te są szeroko uwzględnione w podstawie programowej  
i w klasycznych podręcznikach papierowych. Jednak tempo zachodzących 
zmian sprawia, że przekaz informacji tradycyjnymi sposobami jest mocno opóź-



Czy pierwszeństwo formy nad treścią w nauczaniu geografii 

 

 

51 

niony, przy czym nie tylko mamy podawane stare przykłady, ale niektóre 
zmiany w ogóle nie są dostrzegane. Tylko e-podręcznik – i to na bieżąco 
aktualizowany e-podręcznik – zwrócić może uwagę na takie zagadnienia, jak 
Państwo Islamskie (Islamic State) w Syrii i Iraku, prześladowania chrześcijan  
w północnej Nigerii, wojna w Donbasie, wybuch wulkanu, ostatnia powódź,  
a nawet sytuacja baryczna na przełomie listopada i grudnia 2014 r., która przy-
niosła w Polsce falę chłodu. Za szerokim uwzględnieniem problematyki zmian 
w e-podręczniku przemawiają też dwa dodatkowe fakty: są to zagadnienia bu-
dzące duże zainteresowanie uczniów oraz łatwe do przedstawienia w ciekawych, 
dynamicznych animacjach. Zwiększy to atrakcyjność i e-podręcznika, i geografii 
wśród uczniów, a jest to naszym ważnym celem. 

Ostatni ważny postulat – w nauczaniu geografii (i w ogóle w geografii) 
bardzo często pojawiają się tony pesymistyczne. Światu grozi kryzys, są zagro-
żenia naturalne, klęski głodu i epidemie, konflikty zbrojne, bezrobocie i narko-
tyki, zwiększa się zasięg biedy i dysproporcje społeczne, człowiek zaburzył 
środowisko przyrodnicze: topnieją lodowce, powiększa dziura ozonowa i pus-
tynie… Niektóre opisy świata (nawet w podręcznikach) wyglądają przerażająco. 
Ale nie wolno nam zabierać uczniom radości życia. Nie chodzi o to, by milczeć 
o ciemnych stronach życia i o zagrożeniach, bo uczyniłoby to nasz przekaz 
nieautentyczny. E-podręcznik, podobnie jak i wszelkie inne podręczniki, tak jak 
i cały proces nauczania, powinien pokazywać jasne i ciemne strony rzeczy-
wistości, ale pisząc o tych drugich powinien ukazywać możliwości ich prze-
zwyciężania. O to autor niniejszego opracowania upominał się konsekwentnie, 
począwszy od papierowego podręcznika geografii Polski (Plit, Makowski, Plit 
1997), poprzez artykuły (np. Plit 2008), czyni to i obecnie. Młodzież nie boi się 
wyzwań, a e-podręcznik powinien być optymistyczny. Przybliża to nas do 
świata wartości i dobra w geografii, o co walczyli m.in. Maciej Jakubowski  
i Maria Z. Pulinowa. 

PODSUMOWANIE 

Nieuniknione wkraczanie e-podręczników geografii stanowi wyzwanie dla 
dydaktyków geografii. Za kilkanaście, a raczej już za kilka lat, będziemy mieć 
ich mnogość, podobnie jak dziś podręczników papierowych. Stanowi to nie lada 
wyzwanie dla nauczycieli i dydaktyków geografii. Nasza dyskusja nie może 
ograniczać się wyłącznie do sposobów przekazywania wiedzy, umiejętności  
i kształtowania postaw, do technik i metod nauczania. Kluczową sprawą staje  
się dobór treści nauczania do różnych typów e-podręczników. Musimy mieć 
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świadomość, że w pracy tej nikt nas nie wyręczy. Przedstawione powyżej, wręcz 
ogólnikowe propozycje mają jedynie charakter wstępny, mogą stanowić co 
najwyżej element inicjujący dyskusję. 
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CZY PIERWSZEŃSTWO FORMY NAD TREŚCIĄ  
W NAUCZANIU GEOGRAFII? 

 
Streszczenie 

 
Dydaktyka geografii nie może ograniczać się do dyskusji w kwestiach „technicz-

nych”: metodach, formach nauczania, pomocach dydaktycznych itd. Konieczne jest 
podjęcie dyskusji na temat wizji nauczania przedmiotu w szkole i najistotniejszych treści 
nauczania. Może to przyczynić się do wywołania ogólnonarodowej dyskusji o nauczaniu 
i znaczeniu geografii, podobnej do tych, które są dziś toczone odnośnie do nauczania 
historii, języka polskiego czy biologii. Dyskusję tę muszą podjąć dydaktycy geografii,  
a sprawa e-podręcznika stanowi doskonałą ku temu okazję. Propozycje zawarte w opra-
cowaniu dotyczą e-podręcznika w znacznym stopniu wykraczającego poza ramy pod-
stawy programowej, podejmującego tematy w podstawie marginalizowane bądź pomi-
jane. Według autora artykułu są nimi: 

1. Geografia ziem ościennych Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza leżących na 
wschodzie, niegdyś w granicach Polski, w istotny sposób związanych z naszą historią  
i kulturą, a obecnie nie tylko poza granicami Polski, ale i Unii Europejskiej. Nauczanie  
o nich stanowić może ważny pomost łączący geografię z historią. 

2. Edukacja regionalna, marginalizowana po zlikwidowaniu międzyprzedmiotowej 
ścieżki w 2008 r. Wymaga ona elastyczności nauczania i doboru materiałów (specyfika 
regionalna, a nawet lokalna), dostarczenia dużej ilości materiałów skierowanych do nie-
wielkich grup uczniowskich, a głównym źródłem informacji są internetowe banki da-
nych lokalnych, oficjalne i nieoficjalne strony internetowe gmin itd. 

3. Szybko zachodzące zmiany, zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i społecz-
nym i ekonomicznym. Problematyka ta jest wprawdzie obecna w podstawie programo-
wej i tradycyjnych podręcznikach, ale wymaga ciągłej aktualizacji, możliwej właściwie 
tylko w mediach elektronicznych. Ponadto jest to problematyka łatwa do przedstawienia 
w atrakcyjnej formie w e-podręczniku, co może przyczynić się do wzrostu popularności 
geografii. 

Treści zawarte w e-podręczniku nie mogą mieć wyłącznie pesymistycznego wy-
dźwięku. Wskazując zagrożenia, koniecznie należy wskazywać też sposoby ich ograni-
czania. 

Słowa kluczowe: dobór treści nauczania, rola dydaktyków, e-podręcznik. 
 
 

IS FORM MORE IMPORTANT THAN CONTENT  
IN TEACHING OF GEOGRAPHY? 

 
Summary 

 
The didactics of geography cannot be limited to the discussion of the “technical” 

issues, methods, forms of teaching, didactic equipment, etc. It is necessary to undertake 
discussion on the matters related to the vision of teaching the subject at school and the 
most important elements of the content taught. This might contribute to the triggering off 
of the national discussion on the teaching and significance of geography, similar to those 
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discourses, which take place nowadays with respect to history, Polish language, or 
biology. Such a discussion ought to be animated by those involved in the didactics of 
geography, and the issue of the e-handbook constitutes a perfect opportunity for this. 
The proposals, forwarded in the article, concern the e-handbook, which significantly 
exceeds the frames of the basic precepts of the teaching program, and which takes up the 
themes that are marginalised or neglected in the basic program. These themes would 
include: 

1. Geography of the areas neighbouring upon the Republic of Poland, especially 
those to the East, which had belonged for a long period to Poland, and which are 
essentially associated with Polish history and culture, while now most of them are not 
only outside of Poland, but also outside of the European Union. Teaching about these 
territories may constitute an important bridge, linking geography with history. 

2. Regional education, which was marginalised after the liquidation of the inter- 
-subject teaching path in 2008. It requires flexibility in teaching and in selection of 
materials (given the regional, or even local, specificity), provision of important amounts 
of materials, directed to small groups of pupils, the main sources of information being 
the web-based local data bases, the official and unofficial websites of the municipalities, 
etc. 

3. Rapid changes taking place both in the natural environment, and in the social and 
economic environment. Although the respective subject matter is present in the basic 
program precepts, as well as in the traditional handbooks, it definitely calls for the 
continuing updating, possible, actually, only through the electronic media. Besides, these 
problems can be easily presented in an attractive form in an e-handbook, which might 
contribute to the increase of popularity of geography. 

The content, which is to be presented in the e-handbook, cannot have uniquely the 
pessimistic undertones. While indicating the threats, it is at the same time necessary to 
point out the means for countering them. 

Key words: didactics of geography, themes of education, e-handbook. 
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E-LEARNING W GEOGRAFICZNYM KSZTAŁCENIU 

AKADEMICKIM – SZANSE, WYZWANIA, 
ZAGROŻENIA 

WPROWADZENIE 

Zakres i niespotykana dotychczas dynamika zmian w technologiach związa-
nych z różnymi rodzajami informacji i komunikacji wyznaczają potrzebę no-
wego spojrzenia na edukację. Dotyczy ono potrzeby coraz większego udziału 
nowych technologii jako istotnego medium w szkolnej i akademickiej praktyce 
edukacyjnej, ale również obejmuje czas po zakończeniu etapów formalno-insty-
tucjonalnej edukacji. Otrzymane w szkole lub w toku studiów wykształcenie 
szybko dezaktualizuje się, okazuje się niewystarczające, co w połączeniu z re-
wolucyjnymi zmianami na rynku pracy wymaga procesu ciągłego dostosowy-
wania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji do nowych potrzeb. Jedną  
z odpowiedzi na te potrzeby edukacyjne współczesności jest tzw. koncepcja 
uczenia się przez całe życie (life long learning – LLL), a jej niekwestionowanym 
wsparciem technologicznym jest kształcenie zdalne – tzw. e-learning. Wykorzy-
stanie e-learningu jest naturalną konsekwencją gwałtownego wzrostu tempa 
przyrostu wiedzy oraz postępu w dziedzinie rozwoju mediów i sposobów komu-
nikowania się w społeczeństwie informacyjnym. 

E-learning staje się coraz bardziej znaczącą formą kształcenia akademickiego 
na świecie (Bowles 2004, Pluta-Olearnik 2005). Szkoły wyższe nie tylko w Sta-
nach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, ale również w Azji unowocześniają 
swoją ofertę, odpowiadając na rosnące potrzeby studentów. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych w Polsce, których celem było określenie stanu wykorzystania 
e-learningu w naszym kraju, ma on aktualnie znacznie większe zastosowanie  
w biznesie, gdzie jest dużo większa świadomość korzyści płynących z zastoso-
wania takich metod – oszczędność czasu, efektywność kosztowa i jakościowa, 
efekt wizerunkowy. Znaczącym czynnikiem jest również większa otwartość na 
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nowości w tym środowisku. Rozwój akademickiego e-learningu w Polsce na 
razie przebiega wolno (Mischke 2009). Słabo rozpoznane są rzeczywiste możli-
wości i ograniczenia kształcenia zdalnego. Brak odpowiedniej informacji na 
temat różnych aspektów e-edukacji, w tym także jej ograniczeń. Nie ma dotych-
czas badań i dyskusji nad wykorzystaniem e-learningu w akademickim kształ-
ceniu geograficznym. Jedynymi publikacjami na ten temat jest praca dotycząca 
wykorzystania kształcenia zdalnego na kierunkach turystycznych (Napierała, 
Szkup 2013) i jedna praca z zakresu skuteczności e-learningu na studiach po-
dyplomowych z geoinformatyki (Szablowska-Midor 2009). Aby pełniej wyko-
rzystać potencjał leżący w wykorzystaniu Internetu w edukacji i jednocześnie 
zminimalizować zagrożenia płynące z niewłaściwego kształcenia e-learningo-
wego, warto dążyć do właściwiej oceny i rozumienia sensu kształcenia zdalnego 
w kontekście szans, wymagań i zagrożeń związanych z tą nową formą kształ-
cenia. Celem opracowania jest dokonanie analizy i oceny szeroko rozumianych 
uwarunkowań, możliwości, ograniczeń i zagrożeń wykorzystania e-learningu  
w kształceniu studentów.  

UWARUNKOWANIA ROZWOJU, STAN PRAWNY  
I ZASADY ORGANIZACJI E-LEARNINGU  

W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE 

Uwolnienie polskiego szkolnictwa wyższego od standardów kształcenia spo-
wodowało znaczące ograniczenie liczby godzin zajęć dla studentów prowadzo-
nych w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentem.  
W przypadku studiów geograficznych liczba godzin tzw. kontaktowych w więk-
szości ośrodków akademickich uległa zmniejszeniu o ok. 30%. Jest to jedna  
z okoliczności, która w połączeniu z szybkim rozwojem nowych technologii, 
powinna sprzyjać wprowadzeniu kształcenia i dokształcania w formie zdalnej. 
Jednak stan zainteresowania e-learningiem i zaawansowanie jego wykorzystania 
w kształceniu geograficznym, podobnie jak w całym szkolnictwie wyższym 

trudno uznać za zadowalający, a więc taki, który charakteryzowałby nowoczesną 
dydaktykę, w pełni wykorzystującą możliwości stwarzane przez technologię, a za-
razem adekwatną do potrzeb społeczności uczących się. Potrzeby te zmieniają się 
wraz z napływem na studia pokolenia, które w coraz większym stopniu rozwija się  
i uczy poza formalnym systemem szkolnym, korzystając z powszechnej dostępności 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma to znaczny wpływ na sposób per-
cepcji świata przez młode pokolenie oraz na preferowane przez nie formy przy-
swajania nowej wiedzy i kształtowania umiejętności (Dąbrowski 2013, s. 204). 
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Ustawa z 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym usankcjonowała możli-
wość prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (art. 164, pkt 3). Uszczegółowienie zapisu 
przyjętego w ustawie stanowiły kolejne, nowelizowane (2007 i 2011) Rozporzą-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie mu-
szą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z obecnie 
obowiązującym rozporządzeniem i jego nowelizacją liczba godzin zajęć dydak-
tycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 
60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach 
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia. 
Jest to wymóg, który przesądza o tym, że w polskiej praktyce akademickiej 
jedyną formą kształcenia zdalnego jest tzw. blended learning, czyli kształcenie 
komplementarne łączące kształcenie zdalne z tradycyjnym studiowaniem. Forma 
kształcenia zdalnego nie może być stosowana podczas zajęć laboratoryjnych, 
warsztatowych i terenowych. 

Ministerialne rozporządzenie, a w ślad za nim rozporządzenia rektorów posz-
czególnych uczelni, określają również szereg zasad organizacji kształcenia na 
odległość, tak aby było ono zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i za-
sadami dydaktycznymi funkcjonującymi w szkołach wyższych. Uczelnia oraz 
jednostka prowadząca zajęcia zdalne powinny zapewnić m.in.:  

– odpowiednie przygotowanie (szkolenie) kadry dydaktycznej obejmujące 
poznanie technologii informacyjno komunikacyjnych, specyfiki przygotowania  
i realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego online, oceny skuteczności 
dydaktycznej oraz ewaluacji procesu nauczania; 

– dostęp prowadzących zajęcia i studentów do odpowiedniej infrastruktury 
informatycznej i oprogramowania; 

– odpowiednie – autorskie materiały dydaktyczne w formie elektronicznej; 
– utrzymywanie przez prowadzącego zajęcia stałego kontaktu ze studenta-

mi, prowadzenie bieżącej kontroli postępów studentów w nauce oraz analizy 
realizacji zakładanych celów i efektów kształcenia; 

– odbywanie przez studentów bezpośrednich konsultacji z prowadzącymi 
zajęcia oraz przeprowadzenie egzaminów w siedzibie uczelni; 

– organizację szkoleń przygotowujących studentów do udziału w zajęciach 
w formie e-learningu. 
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SZANSE STWARZANE PRZEZ E-LEARNING  
W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM 

W celu uzyskania większej poglądowości w ocenie szans stwarzanych przez 
e-learning w kształceniu akademickim dokonano poniżej systematyzacji i cha-
rakterystyki walorów kształcenia zdalnego w trzech kategoriach: edukacyjnych, 
organizacyjnych, ekonomicznych.  

1. Szanse edukacyjne. Kształcenie zdalne dobrze wpisuje się w możliwości 
wypracowania tak potrzebnej w geograficznym kształceniu akademickim nowej 
kultury studiowania. Potrzeba ta wynika z ogólnych przemian cywilizacyjnych, 
wzrostu aspiracji edukacyjnych społeczeństwa, wzrostu wskaźnika skolaryzacji  
i procesu umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Podobnie jak na wielu 
innych wydziałach studia geograficznie przestały być studiami elitarnymi. 
Sprzyjają temu procesowi nie tylko decyzje polskich władz, ale również decyzje 
samych geografów, którzy chcąc utrzymać wysoki nabór na znacznej części 
kierunków, zrezygnowali z selekcji kandydatów lub bardzo ograniczyli progi 
punktowe przyjęć. W wielu ośrodkach przyjmowani są na studia geograficzne 
kandydaci bez matury z geografii. Słaby uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, 
który często nie ma jeszcze w klasie maturalnej sprecyzowanych zainteresowań  
i nie wie, co chce studiować, wybiera geografię w przekonaniu, że są to łatwe 
studia. Efektem takiej polityki jest znaczny udział bardzo słabych studentów, ich 
duży „odsiew” po pierwszym roku studiów i problemy w zrealizowaniu zakła-
danych efektów kształcenia. Rodzi się pytanie, czy wobec takiej sytuacji nie 
należy wprowadzić istotnych zmian w programach i formach kształcenia stu-
dentów geografii, tak aby pomóc słabym wyrównać braki i zmobilizować do 
systematycznego, solidnego studiowania. Wydaje się, że e-learning mógłby ode-
grać w tym procesie znaczącą rolę. 

Innym aktualnym i niezwykle ważnym problemem jest profil kształcenia 
studentów geografii i tzw. sylwetka absolwenta studiów geograficznych. Przy 
masowym kształceniu nie można ignorować rynku pracy i jako główny cel 
kształcenia akademickiego stawiać przekazanie szerokiego zasobu wiedzy 
geograficznej. Wiedza jest (powinna być) ogólnie dostępna w różnorodnych 
źródłach, natomiast kształcenie studentów w większym zakresie powinno 
uwzględniać umiejętności i postawy (tzw. kompetencje społeczne i miękkie) 
pozwalające im łatwiej odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Z pewnością 
rola podających form przekazu wiedzy i tradycyjnego wykładu akademickiego 
powinna ulec ograniczeniu na rzecz metod aktywizujących studenta, wymaga-
jących samodzielnego skorzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej, 
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zastosowania tej wiedzy w praktyce, umiejętności rozwiązywania problemów, 
kreatywności, krytycznego myślenia, umiejętności współpracy w grupie. Ta 
zmiana nie powinna, a nawet chyba nie może dokonać się bez uwzględnienia 
nowych technologii kształcenia. 

Obserwacja procesu kształcenia na poziomie akademickim, w kontekście 
szybkiego przyrostu wiedzy w każdej nieomal dziedzinie oraz oczekiwanych 
przez pracodawców kompetencji absolwentów uczelni, wskazuje na potrzebę 
zwiększenia samodzielności, wzrostu odpowiedzialności studentów za własną 
ścieżkę kształcenia oraz odejścia od typowego dla polskiej edukacji motywo-
wania zewnętrznego. Z tego punktu widzenia e-learning wydaje się sprzyjać sa-
modzielności, kreatywności, odpowiedzialnemu planowaniu i realizacji posz-
czególnych etapów kształcenia.  

Forma kształcenia zdalnego daje studentowi możliwość pracy w wybranym 
przez siebie miejscu, pozwalającym na skupienie, powrót dowolną ilość razy do 
trudniejszych fragmentów materiału, przeanalizowanie udostępnionych danych, 
spokojne przemyślenie i sformułowanie swojej wypowiedzi. Uważne wczytanie 
się w wypowiedzi innych studentów daje możliwość poszerzenia indywidual-
nych poglądów, własnych kryteriów oceny. 

O ile w zajęciach stacjonarnych czas na zadawanie pytań jest mocno limi-
towany, co sprawia, że często student ogranicza kontakt z prowadzącym, mając 
na względzie interes całej grupy, o tyle wykład zdalny ułatwia wprawdzie nie 
bezpośredni, ale nieograniczony czasem kontakt z nauczycielem – sprzyja indy-
widualizacji tempa i sposobu nauki.  

E-learning nie ma wielu ograniczeń typowych dla kształcenia stacjonarnego 
– pozwala na wykorzystanie cennych poznawczo materiałów, których nie można 
ze względów czasowych i technicznych zaprezentować w wykładzie stacjonar-
nym. Ułatwia zatem dostęp do szerokich zasobów wiedzy zarówno tych przy-
gotowanych przez prowadzącego zajęcia, jak i istniejących w sieci i wskazanych 
studentom do studiowania. 

W toku wykładu stacjonarnego każda zmiana treści wykładu (np. w wyniku 
zadawanych przez studentów pytań) wymaga dodatkowego czasu, zmusza do 
ograniczenia prezentacji części materiału, natomiast w nauczaniu zdalnym za-
reagowanie modyfikacją treści przez prowadzącego takich konsekwencji nie 
powoduje. Niewątpliwą zaletą nauczania zdalnego jest nie tylko możliwość 
korekty treści, jej rozszerzenia lub zawężenia, ale również względnie szybkiej 
aktualizacji wiedzy. 

Przygotowując materiały do kształcenia zdalnego, zmuszeni jesteśmy do 
poszukania optymalnej formy zapisu, sprzyjającej dobrej komunikacji i takich 
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jej sposobów, które będą spełniać wymogi właściwej efektywności przekazu. 
Sprzyja to standaryzacji wiedzy, co wprawdzie może mieć aspekty negatywne, 
ale też posiada wiele walorów, takich jak ułatwienie studentowi korzystania  
z materiałów, porównywalność, uczenie właściwych norm i zasad. 

Forma kształcenia zdalnego pozwala studentom wypowiadać się na forum – 
o ile w wykładzie tradycyjnym możliwości wypowiadania się studentów są 
bardzo ograniczone, o tyle dyskusja na forum e-learningowym pozwala (a może 
też zmuszać) każdego studenta do prezentacji swojego stanowiska, stwarza moż-
liwość zapoznania się z opiniami koleżanek i kolegów, pozwala prowadzącemu 
poznać treść wypowiedzi każdego słuchacza, skorygować popełnione przez 
niego błędy, dać akceptujący lub krytyczny komentarz. Jest to również okolicz-
ność ułatwiająca monitoring postępów uczącego się. 

Kształcenie zdalne stwarza studentom możliwości rozwoju kompetencji  
w zakresie ICT – tworzone są sytuacje, pozwalające studentom przekraczać 
swoje dotychczasowe umiejętności w zakresie nowych technologii. 

2. Szanse organizacyjne. E-learning nie ma zasadniczo ograniczeń tery-
torialnych – dzięki łączności satelitarnej wysyłanie i odbiór odpowiednio przy-
gotowanych modułów wiedzy jest możliwy w każdym miejscu, do którego jest 
w stanie dotrzeć człowiek. Nie ma również ograniczeń czasowych – platforma  
e-learningowa funkcjonuje 24 godziny na dobę, a student ma dostęp do źródeł 
wiedzy w każdej chwili. Zaletą organizacyjną e-learningu jest również to, że 
daje możliwość zdobywania wiedzy i kwalifikacji osobom, dla których indywi-
dualizacja czasu korzystania z zajęć jest bardzo istotna: m.in. osobom o nietypo-
wym, nieregularnym rytmie pracy, kobietom wychowującym dzieci. Jest też 
ogromną szansą dla osób niepełnosprawnych, dla których dotarcie do miejsca 
zajęć stacjonarnych stanowi duży problem. Przy nadal masowym kształceniu 
akademickim w Polsce stanowi też ułatwienie w rozwiązaniu problemu braku 
sal wykładowych i nauki w zbyt dużych grupach. 

3. Szanse ekonomiczne. Kształcenie zdalne redukuje niektóre koszty kształ-
cenia, np. koszty dojazdu na zajęcia na uczelni, użytkowania budynku (opłaty za 
energię, wodę, sprzątanie). O ile opracowanie po raz pierwszy materiałów do 
poszczególnych etapów (modułów) realizacji przedmiotu (lub jego części) 
poprzez platformę kształcenia zdalnego wymaga dużego nakładu pracy od pro-
wadzącego te zajęcia, o tyle kolejna edycja zajęć jest znacznie mniej absorbu-
jąca i, co istotne, może być powielana w kształceniu wielu grup bez ograniczeń  
i kosztów. 

 



E-learning w geograficznym kształceniu akademickim... 
 

 

61 

E-LEARNING JAKO WYZWANIE DLA GEOGRAFICZNEGO  
KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO 

Przedstawione możliwości i zalety kształcenia zdalnego nie mają jak dotych-
czas odzwierciedlenia w praktyce kształcenia akademickiego, a szczególnie 
kształcenia geograficznego. Przegląd oferty kursów nauczania zdalnego na 
platformach e-learningowych większości uczelni wskazuje na to, że liczba 
kursów z zakresu studiów geograficznych jest bardzo skromna w porównaniu  
z ofertą przedmiotów kształcenia zdalnego w innych dziedzinach wiedzy. Naj-
bogatszy zestaw przedmiotów realizowanych w formie e-learningowej oferują 
studentom wykładowcy na wydziałach zarządzania i ekonomii. Po wstępnym 
rozpoznaniu zaawansowania wykorzystania e-learningu w kształceniu studentów 
geografii można sformułować tezę, że ta forma edukacji przyjmowana jest  
z dość dużą rezerwą – wyraźnie rysuje się brak zainteresowania oraz obawa 
wobec zmian modernizacyjnych i stosowania nowoczesnych technologii w dy-
daktyce akademickiej. Jest to dość niepokojącym zjawiskiem, gdyż uczelnia ze 
swej natury powinna być miejscem akceptacji i realizacji nowoczesnych roz-
wiązań i co szczególnie istotne takie są wyobrażenia o uczelni i oczekiwania ze 
strony studentów. W świetle obserwacji własnych, rozmów ze studentami, dok-
torantami, nauczycielami akademickimi i stosunkowo bogatej literatury przed-
miotu zostanie dalej przedstawiona analiza głównych barier, które utrudniają 
rozwój e-learningu na uczelniach wyższych a których pokonanie stanowi dość 
duże wyzwanie dla kadry akademickiej. Autorka zdaje sobie sprawę z dysku-
syjności prezentowanych zagadnień, ale założeniem tego opracowania nie jest 
danie gotowych recept, ale postawienie wstępnej diagnozy sytuacji, która może 
być podstawą do krytycznej analizy i oceny problemu. Wcześniej czy później 
środowisko akademickie geografów będzie musiało się zmierzyć z e-learnin-
giem. 

Wyzwania, które stoją przed akademickim kształceniem zdalnym, odnieść 
można do czterech grup społeczności akademickiej:  

– nauczycieli akademickich, 
– studentów, 
– władz uczelni (decydentów), 
– informatyków odpowiadających za e-learning w uczelni. 
1. Nauczyciele akademiccy. Część nauczycieli akademickich, broniąc trady-

cyjnego uniwersytetu, obawia się zmian i nie akceptuje wprowadzenia bardziej 
radykalnych reform. Jeśli te obawy podziela kadra menedżerska uczelni czy jej 
jednostek, to nic dziwnego, że nie ma z jej strony zachęty i inspiracji do działań 
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reformatorskich, a co gorsza, taka postawa może powodować również bloko-
wanie inicjatyw oddolnych, mających na celu głębsze zmiany programów, me-
tod czy form kształcenia studentów. 

Podjęcie trudu opracowania niezbędnych materiałów oraz organizacji kształ-
cenia zdalnego wymaga od nauczycieli akademickich motywacji do pokonania 
wielu trudności, gdyż w pierwszej fazie prac potrzebne jest duże zaangażowa-
nie i nakład pracy. Wśród czynników kształtujących słabą motywację nauczy-
cieli akademickich do zmian znajduje się: 

– brak przekonania o korzyściach wynikających z wprowadzanych zmian; 
– brak otwartości na nowość – z obserwacji zaplecza dydaktycznego, wy-

posażenia pracowni, zasobów pomocy dydaktycznych widać, że innowacyjność 
w kształceniu akademickim nie jest w cenie;  

– hierarchiczność i konserwatyzm środowiska akademickiego; 
– konformizm połączony z brakiem wiary, że można coś zmienić. 
Sytuacją niesprzyjającą innowacyjnemu kształceniu jest przedkładanie osiąg-

nięć naukowych nad dydaktyczne – ostatnio szczególnie wyraźne – wymuszone 
systemem oceniania pracowników oraz rozliczaniem ich głównie z osiągnięć 
naukowych mierzonych publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach. 
Cechą części pracowników naukowych jest brak zainteresowania dydaktyką 
szkoły wyższej, a nawet przekonanie, że jeśli ma się stopień, a tym bardziej tytuł 
naukowy, to wie się również bardzo dużo o kształceniu studentów (Stanisła-
wska-Mischke 2012). 

E-learning nie może ograniczać się do prezentacji i dystrybucji w sieci ma-
teriałów dydaktycznych. Kształcenie zdalne wymaga umiejętności współpracy  
z innymi. Ważna jest przy tym umiejętność właściwego doboru narzędzi komu-
nikacji, opanowanie określonych czynności, a także umiejętność motywowania 
studentów do systematycznej pracy oraz działań pożądanych z punktu widzenia 
przyjętego celu dydaktycznego. Umiejętności te są związane z samoświado-
mością zawodową nauczyciela, jego wyobraźnią i brakiem obaw przed ekspery-
mentowaniem dydaktycznym. Część nauczycieli akademickich ma opory, aby 
publikować w Internecie przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne – boi 
się „odsłonięcia” i upublicznienia swojego warsztatu dydaktycznego, pokazania 
stosowanych metod, oceny poziomu zajęć oraz ich krytyki „na forum”.  

Spora grupa ludzi nie czuje potrzeby, aby zaistnieć w Internecie − pokazać swoją 
twarz, ujawnić swoje dane, pisać bloga, brać udział w publicznej dyskusji. Tymcza-
sem, aby nauczać online, trzeba być w Internecie obecnym nie tylko pod własnym 
imieniem i nazwiskiem, ale choćby imieniem i nazwiskiem opatrzonym awatarem 
(Stanisławska-Mischke 2009, s. 4–5).  
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Do czynników kształtujących słabe zainteresowanie nauczycieli akademic-
kich e-learningiem należy obawa przed porażką, wynikająca m.in. z problemów 
natury technicznej, organizacyjnej. Przy tej formie zajęć potrzebna jest samo-
dyscyplina i punktualność. Ważny jest też wymóg reagowania na działania 
studentów w najbardziej właściwym momencie. Istotnym wymaganiem zajęć 
zdalnych jest poprawna interpretacja i rzetelna ocena wypowiedzi studentów, 
poziomu realizacji zleconych im zadań.  

Wyzwaniem dla prowadzących kształcenie zdalne jest rzetelny pomiar po-
ziomu przyswojonej przez studentów wiedzy, umiejętności, kompetencji spo-
łecznych, tym bardziej, że przepisy prawne dotyczące kształcenia zdalnego są 
bardziej rygorystyczne niż tradycyjnego. 

Pewne znaczenie ma również brak wiedzy na temat zachowań i przyzwycza-
jeń studentów – internautów. Istotną rolę może też odgrywać obawa nauczyciela 
akademickiego przed nowymi, mniej znanymi okolicznościami, w których stu-
dent może próbować działać nieuczciwie, a nawet oszukiwać nauczyciela, pra-
cując niesamodzielnie, czy też podejmować próby kopiowania (plagiatu) mate-
riałów niebędących w sieci. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej musi skru-
pulatnie i konsekwentnie sprawdzać oryginalność prac studentów czy też tak 
skonstruować zadania i polecenia do samodzielnej pracy, aby student nie był  
w stanie ściągać. Wielu nauczycieli akademickich nie wie, co zrobić, aby zabez-
pieczyć się przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich, jak również 
zadbać o opatrzenie własnych materiałów zamieszczanych w sieci stosowną 
klauzulą dotyczącą praw autorskich. Niektórzy obawiają się ich bezprawnego 
wykorzystania lub krytyki. Mankamentem edukacji zdalnej może też być brak 
prywatności kontaktów ze studentami. 

Analiza treści sylabusów i obserwacja praktyki akademickiej wskazuje na to, 
że wykładowcy uniwersyteccy niezależnie od typu i formy zajęć preferują me-
tody uważane przez metodyków za bierne (tzw. metody podające). Dominujący 
w kształceniu uniwersyteckim wykład przestaje być skuteczną formą kształcenia 
studentów w sytuacji, gdy istotą kształcenia nie jest przekaz wiedzy, a kształce-
nie różnorodnych umiejętności i kompetencji. Zastosowanie metod podających 
w Internecie (np. w postaci publikacji tekstowej) nie może poprawić efektyw-
ności kształcenia akademickiego. 

Atrakcyjność przekazu może zwiększyć wykorzystanie multimedialnych i inter-
aktywnych form prezentacji treści, takich np. jak vodcast, telekonferencja lub blog, 
pozwalających na bieżące komentowanie treści wykładu [...]. Z dotychczasowej 
praktyki wynika, że największą siłę oddziaływania w Internecie mają te metody 
dydaktyczne, które aktywizują i prowokują współpracę między uczestnikami zajęć,  
a więc − wszelkie rodzaje dyskusji, gry dydaktyczne, takie jak analiza przypadku, 
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symulacja, eksperyment oraz samodzielnie prowadzone przez studentów badania. Są 
to jednak metody, które wymagają znacznego zaangażowania również ze strony 
nauczyciela. Nie tylko czasowego, ale również psychicznego − domagają się bowiem 
większej otwartości na poglądy, przyzwyczajenia i możliwości intelektualne innych, 
przyzwolenia na krytykę, a wreszcie − konieczności przełamania rutyny i trudniejszej 
niż dotąd kontroli procesu dydaktycznego jako całość (Stanisławska-Mischke 2009, 
s. 7–8).   

2. Studenci. Pomimo że studenci mają generalnie znacznie mniej oporów 
przed kształceniem zdalnym niż nauczyciele akademiccy, to również dla wielu  
z nich studia w tradycyjnej formie są z różnych względów bardziej pożądane. 
Wśród głównych rodzajów trudności wskazywanych przez studentów w ba-
daniach kwestionariuszowych (Lubina 2009, Szablowska-Midor 2009, Striker, 
Wojtaszczyk 2009a, b, 2011, Pawlak 2012), wywiadach, dyskusjach oceniają-
cych kształcenie zdalne, występują argumenty natury metodycznej, organizacyj-
nej, technologicznej. 

Jedną z głównych barier w efektywnym kształceniu zdalnym stanowi dla 
studentów brak umiejętności i nawyków niezbędnych do samodzielnej, systema-
tycznej nauki. Studenci obawiają się m.in. dużego zakresu materiału do pracy 
własnej. Przy braku samodyscypliny – niektórzy studenci nie są w stanie wypra-
cować motywacji wewnętrznej do systematycznej pracy – potrzebują zew-
nętrznego motywowania ze strony prowadzącego zajęcia. Powszechnym zja-
wiskiem wśród młodego pokolenia jest tzw. prokrastynacja, czyli odwlekanie 
wykonania zadania. Innym problemem jest trudność utrzymania stałej aktyw-
ności uczącego się w warunkach domowych i tendencja do rozpraszania się. 

Współczesna edukacja, mimo wszelkich prób zmian, w dużym stopniu opiera 
się na przenoszeniu odpowiedzialności na prowadzącego zajęcia. Dla wielu 
studentów przyzwyczajonych w czasie studiów do specyficznego sposobu pracy: 
niskiej aktywności przez większość czasu, a mobilizacji w czasie sesji, przesta-
wienie się na stosunkowo regularną pracę, za którą muszą sami wziąć odpo-
wiedzialność, może być dużym wyzwaniem (Pawlak 2012). Studenci, uczestnicy 
badań prezentowanych przez J. Pawlak (2012, s. 5–6) wskazali, że   

E-wykłady mają tę wadę, że można przy nich robić masę innych rzeczy, bo 
przecież nikt nas nie pilnuje. Trudno jest tak samodzielnie zdyscyplinować się, 
zrezygnować z wszystkich „rozpraszaczy” i wysłuchać e-wykładu [...]. Według mnie 
tradycyjne wykłady są korzystniejsze: na nich często siedzimy, ponieważ musimy,  
i słuchamy całego wykładu z przymusu.  

Potwierdzają to wyniki badań uzyskane przez M. Striker i K. Wojtaszczyk 
(2011), w których 59% respondentów stwierdziło: „Boję się, że jeśli będę pra-
cować w domu, to wiele rzeczy będzie mnie rozpraszać”.  
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Dla części studentów brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jest 
przyczyną słabej komunikacji i pewnego rodzaju osamotnienia uczącego się,  
a w efekcie stresu w sytuacjach problemowych. Dla niektórych niechęć do  
e-learningu związana jest z barierą wypowiadania się na forum. 

Istotną kwestią w ocenie przez studentów e-learningu jest ich dojrzałość 
technologiczna, tj. gotowość do samodzielnego, efektywnego i odpowiedzialne-
go posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – również  
w sposób innowacyjny – oraz do formułowania oczekiwań wobec technologii 
dla własnych, obecnych i przyszłych potrzeb (Kwiatkowska, Dąbrowski 2012). 
Potrzebny jest też pewien poziom sprawności technicznej w dostosowaniu, ob-
słudze i skutecznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Jednak jak pokazują wyniki badań, tylko dla nielicznych studentów problem  
w kształceniu zdalnym stanowi pokonanie barier technicznych: unowocześnienia 
sprzętu, oprogramowania, uzyskania sprawnego łącza internetowego. W bada-
niach M. Striker i K. Wojtaszczyk (2009a, b, 2012) przeszkody natury technicz-
nej nie stanowiły problemu dla większości respondentów; na te aspekty zwra-
cało uwagę tylko 17,3% w 2009 r. i 15,7% ankietowanych w 2012 r. Jak wynika  
z wypowiedzi, środowisko studenckie w większości akceptuje formy nauczania 
na odległość, traktując je jako naturalną konsekwencję rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. W grupie badanych prawie 70% osób chciało 
uczestniczyć w kursach zdalnych (Lubina 2009). Mimo braku doświadczeń z tą 
formą edukacji ponad połowa badanych studentów zarządzania z Uniwersytetu 
Łódzkiego (62,2%) chciałaby, żeby część zajęć na uczelni odbywała się z wy-
korzystaniem technik kształcenia na odległość (Striker, Wojtaszczyk 2011).  

3. Władze uczelni. Dotychczas trudno zauważyć większe zainteresowanie 
władz uczelni e-edukacją. W środowisku akademickim brakuje atmosfery sprzy-
jającej zmianom form i metod kształcenia – brakuje m.in. popularyzowania dob-
rych praktyk w wykorzystaniu kształcenia zdalnego. 

Rozwojowi kształcenia zdalnego nie sprzyja również polityka inwestycyjna 
uczelni: m.in. przedkładanie dużych inwestycji nad inwestowanie w unowocześ-
nienie środków dydaktycznych, np. w nowoczesne oprogramowanie, sprzęt 
komputerowy, serwery. Rozwój nowoczesnych form i metod kształcenia utrud-
nia uznaniowość, drobiazgowa legislacyjność, rozrost biurokracji ujawniający 
swoje negatywne oblicze szczególnie ostro przy realizacji tzw. zamówień pub-
licznych. W tej sytuacji Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego przygoto-
wało opracowanie, w którym został określony zakres wsparcia uczelni dla 
uczestników procesu e-nauczania; stanowi ono pomoc dla Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w ocenie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Według tego opracowania poza obo-
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wiązkiem zapewnienia infrastruktury technicznej, umożliwiającej kształcenie  
w formie zdalnej, do zadań uczelni należy wsparcie nauczycieli akademickich 
przygotowujących i realizujących e-zajęcia. Powinno ono dotyczyć: 

– aspektów technicznych – związanych z dostępem do wirtualnego środo-
wiska nauczania, zarządzaniem kontami studenckimi, umieszczaniem materia-
łów dydaktycznych na platformie oraz korzystaniem z dostępnych na niej fun-
kcji i narzędzi; 

– aspektów organizacyjnych – związanych z zaplanowaniem sposobu udos-
tępniania kursu i organizacją zapisów, publikowaniem zasad realizacji oraz zali-
czania przedmiotu, komunikacją ze studentami; 

– aspektów metodycznych – kwestii występujących w fazie projektowania 
e-zajęć, jak też pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu w wirtualnym 
środowisku nauczania; szczególnie istotne jest wsparcie w zakresie doboru od-
powiednich metod dydaktycznych, uwzględniających specyfikę nauczania i ucze-
nia się online (Ocena zajęć dydaktycznych... 2013).  

Oprócz deklaracji czy biernej akceptacji ze strony władz uczelni konieczne są: 
kreowanie klimatu sprzyjającego zmianom, „praca u podstaw” oraz wiele komplek-
sowych działań wspierających nauczycieli akademickich, którzy muszą nauczyć się 
stosowania (na szczęście coraz łatwiejszych w obsłudze) narzędzi informatycznych 
w pracy ze studentami (Stanisławska-Mischke 2011, s. 10). 

4. Informatycy. Wprowadzenie do szerszego użytku kształcenia zdalnego na 
uczelniach nie może dokonać się bez wieloaspektowego zaangażowania uczel-
nianych służb informatycznych i dużego nakładu pracy osób odpowiadających  
w uczelni za taką formę kształcenia. 

Szczególnie duże wyzwania związane są z potrzebą metodycznego wsparcia 
ze strony informatyków. Składa się na nie m.in.: 

– opracowanie podstawowych zasad metodyki e-nauczania dotyczących  
np. przekładu tradycyjnych metod i technik dydaktycznych na ich internetowe 
odpowiedniki; 

– organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli aka-
demickich do opracowania i prowadzenia tych zajęć; 

– szkolenie studentów uczących się z wykorzystaniem metod oraz technik 
kształcenia na odległość; 

– pomoc w tworzeniu i udostępnianiu dydaktycznych materiałów z użyciem 
mediów elektronicznych; 

– wspomaganie procesu ewaluacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wy-
korzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

– opracowanie i przekazanie swoistego savoir-vivre pracy w sieci; 
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– organizowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie i rozwój platformy 
zdalnego nauczania oraz stała pomoc techniczna dla jej użytkowników – troska 
o funkcjonalność i bezawaryjność działania infrastruktury sieciowej.  

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z E-LEARNINGIEM  
W KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM 

Przedstawione szanse i wyzwania wykorzystania e-learningu w kształceniu 
akademickim nie mogą być podstawą rzetelniejszej oceny tej formy kształcenia 
bez przeglądu zagrożeń związanych z jej stosowaniem w szkolnictwie wyższym. 
Zostaną one poniżej zestawione – podobnie jak szanse – w podziale na zagro-
żenia edukacyjne, organizacyjne i ekonomiczne. 

1. Zagrożenia edukacyjne: 
a) pośredni, najczęściej w formie pisemnej kontakt z nauczycielem; 
b) osamotnienie uczącego się – stres w sytuacjach problemowych; 
c) separacja grupy i nauczyciela ograniczająca więzi społeczne; 
d) konieczność posiadania predyspozycji do samokształcenia oraz samo-

kontroli poprzez ograniczenie możliwości stosowania zewnętrznych wzmocnień 
procesu edukacji; 

e) trudność utrzymania stałej aktywności uczącego się oraz trudność w utrzy-
maniu motywacji na właściwym poziomie; 

f) czasochłonność analizy multimedialnych i hipermedialnych materiałów 
dydaktycznych oraz form komunikacji z innymi studentami i nauczycielem; 

g) niemożność uczenia wszystkich treści oraz uczestniczenia w zajęciach 
czynnościowych (laboratoryjnych, doświadczalnych, terenowych); niemożność 
poznawania rzeczywistości wszystkimi zmysłami (tj. smak, węch, dotyk); 

h) ograniczenie spontaniczności obu stron procesu, co zdecydowanie zubaża 
proces edukacyjny, który przecież w duże mierze, szczególnie w przypadku do-
rosłych, polega  na dyskursie;  

i) słabszą niż w przypadku tradycyjnej komunikacji możliwość oddziaływa-
nia mową ciała i oddziaływania na sferę emocjonalną studenta; 

j) większe możliwości ściągania, plagiatu. 
2. Zagrożenia organizacyjne: 
a) duże prawdopodobieństwo zakłóceń komunikacyjnych; 
b) ograniczona możliwość przekazu komunikatów niewerbalnych; 
c) bariera technologiczna (mentalna); 
d) duży nakład pracy przy opracowaniu materiałów edukacyjnych; 
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e) duży nakład pracy nauczyciela na weryfikowanie samodzielności pracy 
studenta – odpowiednie konstruowanie zadań; 

f) złożoność organizacji procesu kształcenia (praca w grupie, tworzenie spo-
łeczności uczących się, korzystanie z usług elektronicznego dziekanatu i biblio-
teki cyfrowej). 

3. Zagrożenia ekonomiczne: 
a) wysokie nakłady na sprzęt, oprogramowanie; 
b) wysokie początkowe nakłady na projektowanie i opracowanie kursów. 

PODSUMOWANIE 

Okazuje się, że pomimo technicznej przewagi e-learningu brakuje w nim 
elementu najważniejszego – człowieka, potrafiącego zmotywować do wysiłku, 
pogratulować sukcesu przy wykorzystaniu całego wachlarza komunikatów nie-
werbalnych. Wady e-learningu nie powinny jednak wykluczać jego zastosowa-
nia. Wydaje się, że w aktualnej sytuacji dobre rozwiązanie może stanowić 
blended learning, łączący nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z e-learningiem. 
Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania i zestawienie ich w taki 
sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się  
w sposób jak najbardziej wydajny. I to właśnie w blended learningu może być 
upatrywana zmiana form kształcenia sprzyjająca wykorzystaniu nowych techno-
logii w kształceniu akademickim.  
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E-LEARNING W GEOGRAFICZNYM KSZTAŁCENIU AKADEMICKIM  
– SZANSE, WYZWANIA, ZAGROŻENIA 

 
Streszczenie 

 
W porównaniu z krajami zachodnimi, jak również w odniesieniu do wielu polskich 

firm (szczególnie biznesowych), proces wprowadzania kształcenia zdalnego w polskim 
szkolnictwie akademickim zachodzi bardzo powoli. Słabo rozpoznane są też rzeczywiste 
możliwości i ograniczenia kształcenia zdalnego. Nie ma dotychczas badań i dyskusji nad 
wykorzystaniem e-learningu w akademickim kształceniu geograficznym. Celem opraco-
wania jest dokonanie analizy i oceny szeroko rozumianych uwarunkowań, możliwości, 
ograniczeń i zagrożeń wykorzystania e-learningu w kształceniu studentów. Założeniem 
tego opracowania nie jest danie gotowych recept, ale postawienie wstępnej diagnozy 
sytuacji, która może być podstawą do krytycznej analizy i oceny problemu. W pierwszej 
jego części zostały przedstawione uwarunkowania rozwoju, stan prawny i zasady organi-
zacji e-learningu w szkolnictwie wyższym w Polsce. Następnie dokonano systematyza-
cji i charakterystyki walorów kształcenia zdalnego w trzech kategoriach: edukacyjnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych. W kolejnej części opracowania poddano analizie 
trudności – wyzwania, które stoją przed akademickim kształceniem zdalnym a które 
odniesiono do czterech grup społeczności akademickiej: nauczycieli akademickich, 
studentów, władz uczelni oraz informatyków odpowiadających za e-learning w uczelni. 
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W końcowej części przedstawiono zagrożenia związane ze stosowaniem kształcenia 
zdalnego na poziomie akademickim. Konkluzją z przeprowadzonych analiz walorów, 
ograniczeń i zagrożeń stosowania kształcenia zdalnego na poziomie akademickim jest 
wskazanie na blended learning jako połączenie dwóch różnych środowisk nauczania  
i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, a także  
by przy zastosowaniu nowych technologii studenci mogli uczyć się w sposób jak naj-
bardziej wydajny.  

Słowa kluczowe: e-learning, kształcenie zdalne, kształcenie akademickie, studia geo-
graficzne. 

 
 

E-LEARNING IN THE GEOGRAPHICAL ACADEMIC EDUCATION  
– OPPORTUNITIES, CHALLENGES, THREATS 

 
Summary 

 
In comparison to western European countries, as well as to most Polish companies 

(meaning business environments), the process of distance teaching and learning is being 
introduced rather slowly in the tertiary education in Poland. Actual possibilities and 
limitations to distance education are also insufficiently recognized. So far there has been 
very little research on the use of e-learning in the academic geographical education. 
Therefore, the aim of the present paper is to analyse and assess various conditions, 
possibilities, limitations and threats of the use of e-learning in student training. The 
author is not intending to formulate any ready-to-use recipes but will focus on  
a thorough diagnosis of the contemporary situation which may lay foundations for  
a critical analysis and evaluation of the problem. The first part of the article is devoted to 
the description of the conditions, legal status and organization of e-learning in the higher 
education in Poland. Secondly the work delves into the systematization and review of the 
advantages of distance education under three categories such as: educational, organiza-
tional and economic. In the subsequent part of the article the author draws attention to 
the difficulties and challenges which arise on the track of the e-learning popularization in 
tertiary education. These are considered in relation to four groups of the academic 
community i.e. university teachers, students, authorities and IT specialists responsible 
for the e-learning introduction. The last part of the article highlights potential threats 
evoked by the implementation of the distance education. The analyses led to valuable 
conclusions presented in the final part of the paper. The author postulates blended 
learning being a combination of two different learning environments and thus able to 
create the best conditions for studying. Another fundamental conclusion is that new 
technologies may contribute to a more efficient learning but the use of the IT should not 
constitute the aim as such.    

Key words: e-learning, distance learning, academic education, geographic studies. 
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TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY 
WYKORZYSTANIA GIS W SZKOLNEJ  

EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 

WPROWADZENIE 

Pomysł zastosowania w nauczaniu geografii nałożonych na siebie map o róż-
nej tematyce nie jest nowy. Na długo przed upowszechnieniem się Geogra-
ficznych Systemów Informacyjnych dydaktycy postulowali wykorzystanie tego 
typu środków w praktyce edukacyjnej. Z. Batorowicz (1971, s. 43) w następu-
jący sposób podkreślał zalety pracy z mapami wielowarstwowymi:  

Ustalanie zależności między elementami środowiska geograficznego ma charak-
ter dociekań, stawia ucznia w sytuacji badacza, który nie zadowala się opisem róż-
nych zjawisk dostrzeżonych na mapie, ale je zaraz tłumaczy. Ze względu na wielkie 
znaczenie tego sposobu zajęć wskazane jest nawet przygotowanie mapek na kalce, 
które – dzięki nakładaniu – unaoczniają jeszcze dobitniej wskazane powiązania.  

Dokładnie tych samych (i wielu dodatkowych) korzyści można upatrywać  
w pracy z mapami wykonanymi za pomocą aplikacji GIS. Tu także działania 
uczącej się osoby polegają na łączeniu różnych warstw tematycznych i poszuki-
waniu zależności oraz określaniu prawidłowości przestrzennych. Co więcej, 
uczeń ma realny wpływ na konstrukcję mapy, odwzorowanie kartograficzne, 
skalę, metody prezentacji zjawisk i szatę graficzną. Kształcenie prowadzone  
w ten sposób osadzone jest głęboko w paradygmacie konstruktywistycznym, 
zgodnie z którym wiedza nie jest przekazywana w gotowej, finalnej postaci,  
a budowana przez podmiot z wielu elementów (informacji, bodźców) pochodzą-
cych ze świata zewnętrznego, odpowiednio przetworzonych przez jego aparat 
poznawczy. 

Pomimo powszechnej zgodności środowiska dydaktyków i geografów co do 
korzyści płynących z włączenia GIS do praktyki edukacyjnej, proces upow-
szechnienia tych systemów w szkole przebiega nadzwyczaj opieszale. Jedną  
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z barier hamujących implementację jest nadal ograniczona liczba dostępnych dla 
nauczycieli publikacji z tego zakresu. Celem opracowania jest ukazanie różnych 
aspektów wykorzystania Geograficznych Systemów Informacyjnych w kształ-
ceniu. Autor odnosi się do takich zagadnień, jak: przesłanki dla wdrożenia GIS, 
rozwój kompetencji nauczycieli, bariery na drodze włączenia GIS do procesu 
dydaktycznego, przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA  
GIS W EDUKACJI 

Pozytywny wpływ zastosowania GIS na rozwój myślenia przestrzennego,  
w tym myślenia geograficznego, nie został dotychczas w wystarczającym zakre-
sie opisany w literaturze naukowej. Większość badaczy zgadza się, że stawianie 
tez o istnieniu tego rodzaju wpływu jest jak najbardziej uzasadnione (np. Smith 
2005, Govorov, Gienko 2013). Pojawia się jednak potrzeba empirycznego po-
twierdzenia teoretycznych przypuszczeń. Zintensyfikowania rozwoju myślenia 
przestrzennego można oczekiwać zważywszy na charakter czynności wykony-
wanych przez użytkownika GIS, takich jak: zbieranie i selekcja danych, ich 
zestawianie, przetwarzanie do postaci numerycznej i kartograficznej oraz analiza 
uzyskanych wyników. Otwarte pozostaje pytanie, czy uczniowie wykorzystujący 
GIS osiągaliby lepsze rezultaty własnej pracy niż gdyby podejmowali działania 
przy użyciu tradycyjnych metod badania środowiska geograficznego. S. Bednarz 
(2004) wymienia trzy główne powody do wprowadzenia GIS do praktyki 
szkolnej: 

1. Uzasadnienie edukacyjne – GIS wraz ze swoją podbudową teoretyczną 
(GIS science) wspiera nauczanie i uczenie się geografii i innych przedmiotów 
przyrodniczych. GIS modeluje naturalne procesy myślenia przestrzennego,  
a tym samym ukazuje osobom uczącym się różnorodne kognitywne strategie 
wykorzystywane w tego rodzaju myśleniu. W efekcie zdolność ucznia do myś-
lenia przestrzennego wzrasta. 

2. Uzasadnienie zawodowe – GIS jest kluczowym narzędziem wielu pra-
cowników umysłowych w XXI w.; jest postrzegany jako system wspierający 
podejmowanie decyzji, zdolny do zarządzania coraz bogatszym zbiorem danych 
przestrzennych. Ich wykorzystanie staje się niezbędne do zarządzania działal-
nością rosnącej liczby przedsiębiorstw. 

3. Uzasadnienie oparte na lokalności – GIS jest idealnym narzędziem do 
poznawania środowiska najbliższej okolicy. Umożliwia efektywne eksplorowa-
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nie i badanie lokalnego środowiska geograficznego, dostarczając narzędzi i me-
tod wykorzystywanych do uczenia się przez działanie. Tego typu podejście 
wpisuje się w koncepcję dydaktyczną Deweya. 

Odnosząc się do drugiego argumentu sformułowanego przez S. Bednarz 
(2004), postanowiono dokonać skróconego przeglądu zastosowań GIS. Początki 
Geograficznych Systemów Informacyjnych sięgają lat 50. XX w. Pierwsze tego 
typu rozwiązania pojawiły się już dziesięć lat po wynalezieniu komputera  
z twardym dyskiem. Współcześnie GIS staje się przydatny lub nawet niezbędny 
w coraz liczniejszych dziedzinach. Od dawna jest wykorzystywany w badaniach 
naukowych, ale też cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm i instytucji, które 
czerpią korzyści z analizy danych przestrzennych. Zastosowaniem, o którym 
słyszał niemal każdy kierowca, jest nawigacja samochodowa oparta na mapach 
w formie elektronicznej oraz lokalizatorze GPS. Innym przykładem wykorzy-
stania GIS jest serwis Google Earth, umożliwiający wirtualne podróże do naj-
dalszych zakątków globu bez potrzeby ruszania się sprzed ekranu komputera. Na 
uwagę zasługuje także wkład rozwiązań opartych na danych geoprzestrzennych 
w rozwój wielu instytucji. Sięgając jedynie do przykładów z Polski: Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała System Ewidencji 
Działek Rolnych, Lasy Państwowe posiadają System Informacji Lasów Pańs-
twowych, a Ministerstwo Ochrony Środowiska współtworzy System NATURA 
2000. Przykłady można by mnożyć. Wiele zastosowań ma charakter typowo ko-
mercyjny (geomarketing, logistyka), inne – służą dobru publicznemu, zwiększa-
jąc dostęp obywateli do bogatego zbioru informacji przestrzennej. 

ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELI  
W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA GIS 

Wobec mnogości zastosowań GIS w nowoczesnej gospodarce, może nie-
pokoić ich nieobecność w kształceniu geograficznym na większości etapów 
edukacyjnych w polskich szkołach. Szkoła ma za zadanie wyposażać uczniów  
w przydatne w życiu, także zawodowym, kompetencje. W obecnej sytuacji duża 
część istotnych, docenianych na rynku pracy kompetencji, nie zostaje wykształ-
cona w optymalnym zakresie. Dlatego należy postawić pytanie, kto powinien 
zająć się wprowadzeniem GIS do szkół? Osobami zajmującymi się projekto-
waniem i praktycznym wykorzystaniem GIS są w dużej mierze geografowie. 
Studia geograficzne obejmują najczęściej podstawowy kurs z zakresu GIS,  
m.in. dlatego wielu absolwentów geografii znajduje zatrudnienie w branżach 
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korzystających z analiz i prezentacji przestrzennych. Zatem to na geografach 
powinna spoczywać odpowiedzialność za rozpropagowanie GIS w szkołach. Tu 
pojawia się kolejne pytanie o to, czy nauczyciele geografii są gotowi podjąć to 
wyzwanie? Można mieć poważne wątpliwości, zważywszy na to, że wielu z nich 
ukończyło studia w czasach, gdy w Polsce (i nie tylko) nie mówiło się o GIS,  
a tym samym nie mieli okazji przekonać się o możliwościach i wartości tych 
systemów. By nauczyciele mogli realnie przyczynić się do rozwoju wiedzy  
i umiejętności z zakresu GIS u swoich wychowanków, powinni najpierw podjąć 
trud podniesienia poziomu własnych kompetencji. 

 

 
Ryc. 1. Fazy rozwoju kompetencji według D. Ekiert-Grabowskiej (1994) 

Fig. 1. Stages of competence development according to D. Ekiert-Grabowska (1994) 
Źródło: D. Ekiert-Grabowska (1994) 

Rozwój kompetencji, nie tylko w sferach związanych z wykonywaniem 
zawodu, odbywa się zgodnie z sekwencją opisaną przez D. Ekiert-Grabowską 
(1994). W pierwszej fazie podmiot nie jest świadomy własnej niekompetencji. 
Oznacza to, że nie odczuwa motywacji do podnoszenia swoich umiejętności  
i poszerzania wiedzy, ponieważ nie wie, jakie korzyści mogą wynikać z ich na-
bycia. Do tej grupy można zaliczyć nauczycieli geografii, którzy nigdy nie 
słyszeli o GIS, a tym samym nie mogą dostrzegać zalet jego wykorzystania  
w praktyce szkolnej. Z całą pewnością można odnaleźć tego typu osoby w pol-
skich szkołach. W kolejnej fazie (ryc. 1) podmiot zdobywa podstawowe infor-
macje na temat możliwości rozszerzenia swoich kompetencji. Jednocześnie 
uświadamia sobie własne braki. Jest to etap, na którym powinna pojawić się 
motywacja wewnętrzna skłaniająca do samorozwoju. Warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia takiego stanu jest jednak nabycie przekonania o celowości po-
dejmowania wysiłku. Biorąc to pod uwagę, należy podkreślić znaczenie edukacji 
czynnych nauczycieli zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. 

Drugi etap można uznać za kluczowy dla rozwoju kompetencji, ponieważ 
podmiot podejmuje w tym czasie decyzję o dokształcaniu lub wycofuje się  
z dalszych działań. Z tego powodu ważne jest wsparcie organizacyjno-insty-
tucjonalne ze strony dyrektora szkoły oraz pomoc merytoryczna zapewniana 
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przez specjalistów z zakresu GIS, w tym producentów oprogramowania. Jeżeli 
nauczyciel nabędzie wewnętrznego przekonania o tym, że jest w stanie podnieść 
swoje kompetencje w obszarze GIS oraz, że warto to zrobić, to będzie o krok od 
przejścia do etapu trzeciego – świadomej kompetencji. Zdobywanie kolejnych, 
nowych umiejętności powinno przynieść satysfakcję i dodatkowo zwiększyć 
motywację wewnętrzną. Po kilku latach praktyki nauczyciel geografii może stać 
się ekspertem w sferze wykorzystania GIS w edukacji szkolnej, a tym samym 
osiągnąć fazę czwartą rozwoju kompetencji. 

 

 
Ryc. 2. Poziomy zastosowania GIS w kształceniu geograficznym 

Fig. 2. Levels of GIS use in geography education 
Źródło: opracowanie własne 

Niekiedy problematyczne może okazać się określenie, czy to, co robi nau-
czyciel, jest edukacją opartą na GIS. Wynika to z istnienia różnych definicji GIS 
i różnych wymiarów ich wykorzystania (ryc. 2). Autor niniejszego opracowania 
proponuje wyróżnienie czterech poziomów wykorzystania GIS. Poziom pierwszy 
obejmuje statyczną prezentację informacji, np. na mapie wykonanej za pomocą 
odpowiedniego oprogramowania. Można wyobrazić sobie sytuację, w której na-
uczyciel kopiuje gotowe opracowanie kartograficzne i używa go w ten sam spo-
sób, w jaki zazwyczaj pracuje z tradycyjną mapą. Praktyka tego typu prowadzi 
do zatracenia większości walorów GIS, ale nie sposób zanegować samego faktu 
jego wykorzystania przez nauczyciela. Kolejny poziom zastosowania GIS wy-
maga pracy na komputerze lub innym urządzeniu o podobnych funkcjach. Tym 
razem chodzi o wyświetlanie mapy z możliwością włączania i wyłączania 
poszczególnych warstw tematycznych. Serwisami udostępniającymi takie mapy 
są np. geoportale jednostek samorządu terytorialnego. Tego rodzaju zastoso-
wanie byłoby analogiczne z praktyką propagowaną przez Z. Batorowicza (patrz 
odwołanie we wstępie) w „epoce przedgisowskiej”. 

Wspólną cechą dotychczas opisanych poziomów jest korzystanie z gotowych 
opracowań bez możliwości zmiany danych wejściowych. W rezultacie użytkow-
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nik nie musi wykazywać się żadnymi umiejętnościami poza podstawową obsłu-
gą komputera. Pomiędzy poziomem drugim i trzecim (ryc. 2) przebiega ważna 
granica, której przełamanie wymaga od nauczyciela znacznie większego nakładu 
pracy. Poziom trzeci obejmuje działania polegające na wprowadzaniu własnych 
danych (pozyskanych z badań terenowych lub gotowych źródeł, np. roczników 
statystycznych) w celu stworzenia oryginalnych, autorskich map. Wejście na po-
ziom trzeci wymaga podstawowych umiejętności korzystania z programów GIS. 
Należy dodać, że mogą to być proste programy, dostępne także w sieci, bez ko-
nieczności ich instalacji. Tego typu oprogramowanie nazywane jest WebGISem. 
Pozytywnym aspektem używania WebGIS jest w większości przypadków brak 
opłat i niewielkie wymagania sprzętowe, ponieważ duża część operacji oblicze-
niowych odbywa się na serwerze. Wreszcie czwarty, najwyższy poziom obej-
muje wykorzystanie mniej lub bardziej zaawansowanych funkcji analitycznych 
oprogramowania. Znacznie bardziej efektywne i wszechstronne w tym przy-
padku będzie oprogramowanie „desktopowe” (instalowane na komputerze użyt-
kownika) niż aplikacje WebGIS, choć te drugie przechodzą obecnie okres 
dynamicznego rozwoju i nie wiadomo, czy za kilka lat nie dorównają swoimi 
możliwościami niektórym programom „desktopowym”. Osiągnięcie poziomu 
czwartego przez nauczyciela stanowi oczywiście sytuację idealną, do której 
powinno się dążyć. Tym niemniej wymaga dość dużych nakładów pracy i czasu. 
Z tego powodu napotyka na wiele przeszkód. 

BARIERY NA DRODZE UPOWSZECHNIENIA  
GIS W SZKOŁACH 

Wypełnienie luki w stanie wiedzy na temat oddziaływania GIS na rozwój 
kompetencji, w tym umiejętności myślenia przestrzennego, jest trudne przede 
wszystkim za sprawą bardzo niewielkiego upowszechnienia GIS w kształceniu 
geograficznym w szkołach. Implementacja GIS do zastosowań oświatowych 
napotyka na wiele barier, leżących zarówno po stronie samych nauczycieli, 
producentów oprogramowania, jak i funkcjonowania placówek edukacyjnych. 
Poglądy tego typu prezentowali m.in. J. Kerski (2003), S. Brodie (2006),  
L. Chalmers (2006), G. Kidman, G. Palmer (2006), M. Meaney (2006), B. West 
(2006), C.C. Lam, E. Lai, J. Wong (2009). Dalej zostanie zaprezentowany prze-
gląd wyników badań prowadzonych w różnych częściach świata. Dzięki temu 
możliwe będzie porównanie barier zdiagnozowanych w odmiennych konteks-
tach kulturowych i edukacyjnych. 
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Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z niewielką grupą nauczycieli  
w Stanach Zjednoczonych S. Bednarz (2004) stwierdziła, że na przeszkodzie 
powszechnemu wprowadzeniu GIS stają takie czynniki, jak: 

– brak czasu na samodzielne dokształcanie się w zakresie użytkowania opro-
gramowania GIS, 

– niedostępność szkoleń z zakresu GIS przystosowanych do oczekiwań 
nauczycieli, 

– niedostateczne wsparcie instytucjonalne kierowane do nauczycieli chcą-
cych wprowadzać GIS, 

– niedostosowanie curriculum do zastosowania GIS. 
P. Wheeler i in. (2010) w wyniku badań ankietowych na znacznie większej 

próbie (193) nauczycieli geografii w australijskim stanie Wiktoria doszli do 
bardzo podobnych wniosków. Większość ankietowanych jako najważniejszą 
barierę do implementacji GIS wskazała brak własnej wiedzy w tym zakresie. Na 
kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: 

– niewystarczająca ilość czasu na opracowanie curriculum z zastosowaniem 
GIS, 

– trudności z dostępem do pracowni informatycznych w szkołach w czasie 
prowadzenia lekcji geografii, 

– niewystarczające finansowanie geografii (brak środków na zakup oprogra-
mowania), 

– brak podręczników i innych pomocy zawierających przykładowe lekcje 
oparte na GIS i niedostępność odpowiednich danych, 

– niewystarczające zasoby komputerowe, 
– wypełnienie curriculum innymi treściami w stopniu wykluczającym 

wprowadzanie nowych elementów. 
Problem barier dla wprowadzania GIS do szkół podjęli w ostatnich latach 

także niemieccy geografowie. Dzięki badaniom na reprezentatywnej próbie 
(410) nauczycieli szkół ponadpodstawowych stwierdzili, że trzy główne czyn-
niki ograniczające upowszechnienie GIS to: 

– brak wystarczającej wiedzy i praktyki wśród nauczycieli, 
– niedostatek czasu lekcyjnego, który można przeznaczyć na zapoznanie 

uczniów z funkcjonowaniem GIS, 
– brak łatwych, możliwych do powielenia scenariuszy lekcji opartych na 

GIS (Höhnle, Schubert, Uphues 2013). 
S. Höhnle, J.C. Schubert i R. Uphues (2013) dowodzą ponadto, że w opinii 

nauczycieli aplikacje GIS nie są zbyt skomplikowane dla uczniów szkół ponad-
podstawowych. Zatem bariera nie leży po stronie oprogramowania samego  
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w sobie, ale możliwości jego wykorzystania przez nauczycieli w warunkach 
szkolnych. 

Kolejną pracą zawierającą podobne wnioski jest artykuł L.Y. Yap i in. 
(2008), którzy przeprowadzili badania na próbie 323 nauczycieli geografii  
w Singapurze. Okazuje się, że także w tym przypadku brak czasu zarezerwo-
wanego w curriculum oraz materiałów dydaktycznych w postaci gotowych sce-
nariuszy lekcji wskazywane są jako główne przyczyny spowolnionej implemen-
tacji GIS. 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 

Przezwyciężenie barier z całą pewnością nie jest łatwym zadaniem. Można 
jednak odnaleźć przykłady dobrych praktyk, które na poszczególnych pozio-
mach w różny sposób przyczyniają się do wzrostu znaczenia GIS w kształceniu. 
Są to m.in. rozwiązania wprowadzane w ramach strategii typu top-down (z góry 
w dół), których przejawem jest np. umieszczenie w curriculum (w Polsce – 
podstawie programowej) obowiązku wykorzystania GIS. Rozprzestrzenienie 
GIS w szkołach ma nastąpić „od góry”, począwszy od najwyższej rangi doku-
mentu ministerialnego, przez programy nauczania, podręczniki, a skończywszy 
na codziennej praktyce lekcyjnej. Jednocześnie można odnaleźć coraz więcej 
przykładów reprezentujących podejście typu bottom-up (z dołu do góry), w któ-
rych od pojedynczych nauczycieli lub zespołów nauczycieli wychodzi inicja-
tywa wprowadzania innowacji edukacyjnych, w tym wdrożenia GIS. 

Strategia typu top-down wprowadzana jest od jakiegoś czasu w Polsce. Pod-
stawa programowa opublikowana w 2009 r., a realizowana w klasach drugich 
szkół ponadgimnazjalnych od 2013 r., zakłada wykorzystywanie GIS przez ucz-
niów w następujący sposób: „Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie 
informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym rów-
nież technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Syste-
mów Informacyjnych (GIS)” (Podstawa programowa z komentarzami, t. 5: 
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Przyroda, 
geografia, chemia, fizyka 2009, s. 169). Wprowadzenie takiego zapisu można 
uznać za krok w dobrym kierunku. Jednakże do realnej zmiany w praktyce 
edukacyjnej konieczne byłoby wyraźne wskazanie w wymaganiach szczegóło-
wych zakresu wykorzystania GIS. Wypełniając założenia podstawy programo-
wej w obecnym kształcie, nauczyciel może ograniczyć się do epizodycznie za-
danej pracy domowej, wymagającej skorzystania z określonego portalu opartego 
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na GIS. Działanie tego rodzaju zapewne nie spowoduje właściwego wykorzy-
stania potencjału edukacyjnego tych systemów.  

Przechodząc do strategii typu bottom-up, warto podać przykład projektu 
badawczego zrealizowanego w Zakładzie Dydaktyki Geografii Uniwersytetu 
Łódzkiego. W 2011 r. wykonano pracę licencjacką na temat stanu i możliwości 
wykorzystania GIS w edukacji geograficznej na poziomie szkoły ponadgimnaz-
jalnej (autor: Jakub Trzepałkowski, opiekun: Arkadiusz Głowacz, promotor: 
Elżbieta Szkurłat). Jednym z ogniw badań był wywiad kwestionariuszowy z na-
uczycielami łódzkich szkół, który miał dostarczyć wstępnego materiału dotyczą-
cego obecności GIS w praktyce szkolnej. Okazało się, że żaden z nauczycieli nie 
wykorzystywał GIS na swoich lekcjach, ale większość z nich wiedziała, czym 
jest GIS. Po dokonaniu przeglądu wyposażenia pracowni komputerowych  
w szkołach, student stwierdził, że w żadnej z nich nie istnieje bariera sprzętowa 
dla implementacji GIS. 

Kluczową część badań stanowiła lekcja eksperymentalna w klasie jednego  
z liceów ogólnokształcących. Z założenia treść lekcji miała być zgodna z pro-
gramem realizowanym w szkole. Wybrano temat: „struktura demograficzna spo-
łeczeństwa polskiego”. Z racji ograniczeń czasowych, student skupił się przede 
wszystkim na strukturze wieku ludności. W czasie zaledwie 45 minut dwu-
dziestu uczniów musiało stawić czoła nie tylko merytorycznemu opracowaniu 
zagadnień, ale także, a może przede wszystkim, zapoznać się i wykorzystać 
aplikację GIS. Do badań wybrane zostało ogólnodostępne, bezpłatne oprogra-
mowanie Quantum GIS. Efektem prac uczniów było m.in. stworzenie kilku map 
tematycznych (przykład – ryc. 3), które następnie poddano słownej analizie 
(poza oprogramowaniem) w celu określenia prawidłowości przestrzennych. 
Dzięki przeprowadzonej lekcji uczniowie mieli okazję nabyć podstawowe umie-
jętności wykorzystania GIS, takie jak:  

– wyświetlanie map z pliku wektorowego .shp, 
– wczytywanie atrybutów ujętych w tabeli, 
– wykorzystanie podstawowych narzędzi selekcji i zapytań logicznych. 
W trakcie badań student dokonał cennych obserwacji. Wraz z pojawieniem 

się na ekranach komputerów samodzielnie stworzonych map, uczniowie reago-
wali entuzjastycznie i wykazywali chęć do dalszej pracy. Padały także pytania 
dotyczące możliwości wykonania innych map w programie oraz funkcji tabeli 
atrybutów. Po zakończonej lekcji uczniowie chcieli dowiedzieć się więcej na 
temat zastosowań GIS w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Jednogłośnie 
stwierdzili, że praca w środowisku GIS wpłynęła na podniesienie atrakcyjności 
lekcji geografii. Do bardzo zbliżonych wniosków w swojej pracy doszedł  
E. Aladag (2010), który prowadził eksperymenty dydaktyczne w szkole pod-
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stawowej w Ankarze. Aladag stwierdził ponadto, że już dzieci 11–12-letnie  
są w stanie poradzić sobie z obsługą podstawowych funkcji programów GIS 
(ArcView 9.2). 

 

 

Ryc. 3. Mapa wykonana przez uczniów LO z wykorzystaniem  
zapytań logicznych w programie Quantum GIS 

Fig. 3. A map made by upper secondary school students  
with the use of query in Quantum GIS 

Źródło: opracowanie własne 

W badaniach łódzkich (Trzepałkowski 2011) uczniowie wyrażali jednak wąt-
pliwości dotyczące wpływu zastosowania GIS na lepsze zrozumienie rozpatry-
wanych problemów. Uczniowie sygnalizowali, że używanie programu Quantum 
GIS sprawia im znaczne trudności i bez jednoznacznych instrukcji nauczyciela 
(studenta) nie byliby w stanie sami rozwiązywać postawionych problemów. 
Należy jednak pamiętać, że dla wszystkich uczniów był to pierwszy kontakt  
z profesjonalnym narzędziem GIS. Warto w tym miejscu nadmienić, że w ostat-
nich latach pojawił się bezpłatny, dostępny w Internecie podręcznik dla począt-
kujących użytkowników otwartego oprogramowania Quantum GIS (Szczepanek 
2013). Tym samym bariera kosztów zakupu oprogramowania GIS i szkoleń  
z ich obsługi powinna zostać zniwelowana. 



Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GIS... 
 

 

83 

Sięgając do przykładów dobrej praktyki z innych krajów, warto przyjrzeć się 
Irlandii Północnej, która jest liderem w tej dziedzinie w całym Zjednoczonym 
Królestwie. Wprowadzenie GIS do tamtejszych szkół przybrało formę roz-
wiązań systemowych i odbywa się wielotorowo. Wart odnotowania jest fakt 
opracowania i przyjęcia „Strategii Informacji Geograficznej dla Irlandii Pół-
nocnej”, w myśl której GIS ma być wprowadzany do wszystkich szkół.  
W pierwszej kolejności zadbano o wyposażenie placówek oświatowych w od-
powiednią ilość sprzętu komputerowego o określonych parametrach. Liczba 
komputerów przypadających na jednego ucznia w 2008 r. w szkołach ponad-
podstawowych wynosiła cztery, a w szkołach podstawowych pięć (Roulston 
2013). Drugim krokiem było stworzenie serwisów internetowych oferujących 
podstawowe funkcje aplikacji GIS. Treść map została dostosowana do wymagań 
irlandzkiego curriculum, tak aby nauczyciele chcieli i byli w stanie z nich sko-
rzystać. Jednocześnie wyeliminowano problem bariery finansowej pojawiającej 
się przy zakupie rozbudowanych, komercyjnych programów GIS. Efektem tych 
działań jest szerokie poparcie nauczycieli i dyrektorów dla wprowadzania no-
wych rozwiązań do szkół. Wielu z nich używa ogólnodostępnych map stworzo-
nych w GIS na swoich lekcjach. S. Roulston (2013) wyraża wprawdzie obawę, 
czy korzystanie przez nauczycieli wyłącznie z gotowych, udostępnionych  
w Internecie map nie doprowadzi do pominięcia wartościowych funkcji GIS, 
takich jak możliwość dodawania własnych danych czy przeprowadzania analiz 
przestrzennych. Jednakże zrobienie pierwszego kroku przez wielu nauczycieli 
może w przyszłości prowadzić do bardziej zaawansowanego wykorzystania GIS 
w nauczaniu geografii. 

Ostatni przykład dobrej praktyki pochodzi z Holandii. Na Uniwersytecie 
Amsterdamskim zrealizowano rozprawę doktorską, której centralnym elemen-
tem były badania nad efektywnością nauczania geografii z wykorzystaniem GIS 
w szkołach średnich. Uczniowie mieli za zadanie zaplanować oraz zrealizować 
projekt na jeden wybrany temat, taki jak np.: „opinia mieszkańców o ich są-
siedztwie”, „ruch i bezpieczeństwo uliczne”, „mikroklimaty”. Dane zebrane zo-
stały w terenie, a następnie wprowadzone, zaprezentowane i analizowane za 
pomocą oprogramowania GIS. Autorzy sformułowali kilka wskazówek doty-
czących prowadzenia tego typu projektów. Należy zadbać o to, aby: 

– problem badawczy był interesujący, prawdziwy i istotny z punktu wi-
dzenia uczniów, 

– projekt miał proste założenia teoretyczne, 
– badane zjawisko było zróżnicowane przestrzennie i najlepiej zależne od 

innego zjawiska, również o charakterze przestrzennym, 
– istniała możliwość zebrania reprezentatywnej próby badawczej, 
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– zakres badań wymuszał współpracę w grupach, 
– nauczyciel był przygotowany na typowe trudności pojawiające się przy 

podobnych projektach (sygnalizowana potrzeba publikacji poradników instruk-
tażowych). 

Uczniowie realizujący projekty byli zadowoleni z podjęcia tego wysiłku. 
Doceniali innowacyjność i nowe podejście do nauczania geografii. 

PODSUMOWANIE 

Zdecydowana większość geografów zgadza się, że wprowadzenie GIS do 
szkół przyniosłoby wiele korzyści dla uczniów jak i statusu szkolnej geografii. 
Podkreśla się przy tym wpływ GIS na zwiększenie motywacji do uczenia się  
i rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego. Jednocześnie wiele badań 
potwierdza istnienie licznych barier dla procesu implementacji GIS do szkolnej 
edukacji geograficznej. Najważniejsze z nich to brak odpowiednich kompetencji 
nauczycieli i niewielka motywacja do ich poszerzania, niedostatek publikacji 
zawierających projekty lekcji wkomponowanych w obowiązującą podstawę pro-
gramową i wykorzystujących GIS oraz brak zarezerwowanego czasu w podsta-
wie programowej na zaznajomienie uczniów z narzędziami GIS.  

Odgórne inicjatywy mające na celu upowszechnienie wykorzystania GIS  
w szkołach są potrzebne, ale ich skuteczność bywa ograniczona. Pozytywnie 
należy ocenić zamieszczenie odniesień i przykładów zastosowania GIS w pod-
stawie programowej. Tego rodzaju działania zostały zapoczątkowane także  
w Polsce wraz z reformą programową szkolnictwa zainicjowaną w 2009 r. Choć 
kierunek zmian w tym zakresie jest słuszny, konieczne są dalsze kroki, by 
obecność GIS w założeniach programowych była bardziej zauważalna, a ich 
użycie w praktyce szkolnej jednoznacznie wymagane. Pod uwagę należy wziąć 
także właściwą alokację czasu kształcenia, w celu wyeliminowania jednej z naj-
częściej wskazywanych barier dla wdrożenia GIS do szkół. 

Żadne rozwiązania programowe czy organizacyjne nie mogą jednak być 
skuteczne bez zmiany myślenia nauczycieli geografii. Ich przychylność dla idei 
wykorzystania GIS z całą pewnością można zdobyć poprzez przygotowanie  
i rozpowszechnienie scenariuszy lekcji i poradników ułatwiających skorelowa-
nie obowiązującej podstawy programowej z metodami opartymi na nowych 
narzędziach. Rozwiązania stosowane w niektórych krajach można uznać za 
wzorce dobrej praktyki. Warto z nich korzystać, pamiętając oczywiście o do-
stosowaniu podejmowanych kroków do polskich uwarunkowań. 
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Możliwości sprzętowe i dostępność oprogramowania nie stanowią bariery dla 
wdrażania GIS w szkołach wyposażonych choćby w jedną pracownię kompu-
terową. Problemem może być co najwyżej świadomość nauczycieli na temat 
istniejących możliwości pozyskania, instalacji, wykorzystywania oprogramo-
wania GIS oraz danych przestrzennych. Na tym polu nauczyciele potrzebują 
wsparcia w postaci publikacji i szkoleń oferowanych przez ośrodki akademickie, 
wydawnictwa, instytucje zajmujące się dokształcaniem pedagogów czy firmy 
wytwarzające i wdrażające Geograficzne Systemy Informacyjne. Odpowiednio 
przygotowana oferta skierowana do nauczycieli stanowiłaby bodziec dla rozwi-
jania przez nich swoich kompetencji. 

Najtrudniejsze w procesie implementacji GIS do praktyki edukacyjnej jest 
zazwyczaj postawienie pierwszego kroku. W celu przełamania początkowych 
trudności nauczyciele mogą odwiedzać działające fora internetowe, na których 
użytkownicy wymieniają się własnymi doświadczeniami. Przykładem takiego 
forum jest http://forum.grass-gis.pl. Cennym źródłem porad i informacji mogą 
być także strony internetowe producentów GIS, np. http://www.esri.com. 
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TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA GIS  
W SZKOLNEJ EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 

 
Streszczenie 

 
Większość geografów jest zdania, że wykorzystanie Geograficznych Systemów 

Informacyjnych (GIS) w szkołach przyniosłoby wiele korzyści dla uczniów jak i statusu 
geografii jako przedmiotu szkolnego. Podkreśla się przy tym wpływ kształcenia 
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opartego na GIS na zwiększenie motywacji do uczenia się i rozwijanie umiejętności 
myślenia przestrzennego. Jednakże proces implementacji GIS do praktyki edukacyjnej 
przebiega bardzo opieszale.  

Jedną z barier hamujących upowszechnienie jest nadal ograniczona liczba dostęp-
nych dla nauczycieli publikacji z tego zakresu. Celem opracowania jest ukazanie 
różnych aspektów wykorzystania Geograficznych Systemów Informacyjnych w kształ-
ceniu. Autor odnosi się do takich zagadnień, jak: przesłanki dla implementacji GIS, 
rozwój kompetencji nauczycieli, bariery na drodze włączenia GIS do procesu dydak-
tycznego, przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Postawiony problem rozpatrywany 
jest w świetle wyników badań z wielu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Holandii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Singapuru, Australii i Nowej Zelandii. W pra-
cy dowodzi się, że możliwości sprzętowe i dostępność oprogramowania nie stanowią 
bariery dla wdrażania GIS w szkołach wyposażonych choćby w jedną pracownię 
komputerową. Problemem jest za to świadomość nauczycieli na temat istniejących 
możliwości pozyskania, instalacji, wykorzystywania oprogramowania GIS oraz danych 
przestrzennych oraz korzyści z tego płynących. Na tym polu nauczyciele potrzebują 
wsparcia w postaci publikacji i szkoleń oferowanych przez ośrodki akademickie, 
wydawnictwa, instytucje zajmujące się dokształcaniem nauczycieli czy firmy wytwa-
rzające i wdrażające Geograficzne Systemy Informacyjne. Odgórne inicjatywy mające 
na celu upowszechnienie wykorzystania GIS w szkołach są potrzebne, ale ich skutecz-
ność bywa ograniczona. Planując przyszłe reformy oświaty, należy wziąć pod uwagę 
właściwą alokację czasu kształcenia, tak by zbyt mała liczba jednostek lekcyjnych 
przestała stanowić barierę dla wdrożenia GIS do szkół. 

Słowa kluczowe: GIS, edukacja geograficzna, szkoła. 

 
 

THEORETIC AND PRACTICAL ASPECTS OF GIS USE  
IN SCHOOL GEOGRAPHY EDUCATION 

 
Summary 

 
Most geographers agree that introducing GIS to schools would bring many benefits 

for students and ameliorate the status of geography as a subject. Researchers underline 
positive impacts of GIS use on the enhancement of learner's motivation and its 
stimulating role in the process of spatial thinking. The aim of the paper is to overview 
different aspects of engaging Geographic Information Systems into the educational 
practice. The author refers to the following issues: rationale for GIS dissemination in 
schools, teacher's competence development, barriers to the GIS implementation, 
examples of good educational practice. The problem is considered in the light of the 
results of research originating from various countries such as: Poland, UK, Germany, 
Netherlands, United States, Turkey, Singapore and Australia. An important conclusion is 
that hardware and software access is not a real barrier to GIS use in the schools with at 
least one computer lab. A real constraint is connected with teacher's awareness of the 
opportunities of acquiring, installing and using of GIS utilities and spatial data. In this 
area teachers require special support in the form of publications and workshops offered 
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by universities, publishing houses, in-service training institutions or GIS suppliers. Top- 
-down initiatives aimed to popularize GIS, however praiseworthy, prove to be less 
successful. Lastly, while planning future education system reforms, it is crucial to cater 
for a proper time allocation for GIS initial training in classes. This will hopefully lead to 
the removal of at least one serious obstacle hindering GIS incorporation by teachers into 
their curricula. 

Key words: GIS, geography education, school. 
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NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM  
NARZĘDZI GIS – PRZYKŁADY ROZWIJANIA 

UMIEJĘTNOŚCI ANALIZOWANIA INFORMACJI 
PRZESTRZENNYCH 

WPROWADZENIE 

Polskie szkoły nieustannie przechodzą „czas przemian”. Obecnie, podobnie 
jak to bywało „od zawsze”, szkoła zderza się z problemem różnicy pokoleń oraz 
szeregiem nowych pytań: Jak sprawić, żeby w XXI w. „tradycyjny” nauczyciel 
miał wspólny język z „cyfrowym” uczniem. Jak najlepiej przekazać wiedzę 
młodemu człowiekowi, który ponad tekst przedkłada obraz i dźwięk? Jak 
dopasować dotychczasowe metody nauczania do współczesnych realiów, czyli 
m.in. ogromu informacji, chaosu danych, multizadaniowości, wszechobecnego 
Internetu, nieodłącznych smartfonów?  

Większość polskich nauczycieli nie zalicza się do pokolenia, które dorastało  
z tabletem czy telefonem komórkowym w kieszeni. „Cyfrowi imigranci”, jak ich 
nazwał M. Prensky (2001), autor książek o nowoczesnej edukacji, muszą się 
porozumieć z młodzieżą – „cyfrowymi tubylcami”, dla których nowe media „od 
zawsze” są codziennością. Młodzi ludzie z pewnością będą się chętniej uczyć, 
jeśli znajdzie się dla nich odpowiedni środek przekazu, będzie mówić zrozu-
miałym dla nich językiem oraz wskaże im właściwą drogę w gąszczu danych  
i informacji, spośród których trzeba umieć wybierać to, co wartościowe. 

Celem opracowania jest ukazanie szerokich zastosowań technologii syste-
mów informacji przestrzennej jako narzędzia wspierającego proces nauczania- 
-uczenia się. Podstawowym źródłem przemyśleń są doświadczenia własne 
autorek opracowania, nabyte podczas licznych warsztatów z nauczycielami oraz 
uczniami w szkołach. 
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GIS – NOWATORSKIE NARZĘDZIE  
NA TRADYCYJNEJ LEKCJI 

Wśród wielu rozwiązań, mających za zadanie wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, jest platforma ArcGIS Online. Jest ona dopaso-
wana do potrzeb edukacji, przez co jest używana przez tysiące nauczycieli na 
świecie. Wykorzystanie narzędzi GIS w szkole m.in. na lekcjach geografii, 
biologii lub historii powinno służyć uatrakcyjnieniu tych zajęć. Używanie inno-
wacyjnych narzędzi, w tym interaktywnych aplikacji mapowych, ponadto daje 
uczniom możliwość aktywnego udziału w lekcjach. Systemy informacji geogra-
ficznej stały się jednym z pomostów między zagadnieniem poruszanym na lekcji 
za pomocą tradycyjnego podręcznika a nowoczesną, interaktywną technologią, 
przez pryzmat której współczesny uczeń postrzega świat. GIS (ang. Geographic 
Information System) to system informacji wykorzystujący dane przestrzenne. 
Zbiór narzędzi pozwala uczniom pozyskiwać dane z otaczającego ich środo-
wiska, analizować je, tworzyć ciekawą wizualizację i prezentować wyniki. 
Serwis ArcGIS Online, dostępny na stronie www.arcgis.com, to narzędzie do 
przeglądania map użytkowników z całego świata, źródło danych, ale przede 
wszystkim wirtualna przestrzeń do pracy własnej. 

Przygotowanie lekcji z wykorzystaniem ciekawej aplikacji mapowej kształ-
tuje u uczniów umiejętność analitycznego myślenia, gdyż zadaje on kolejne 
pytania i chce samodzielnie poszukiwać więcej informacji. Jeśli obudzimy 
ciekawość świata w młodym człowieku, to już za nami najtrudniejszy pierwszy 
krok, w konsekwencji którego wchodzimy na wyższy etap „wtajemniczenia” 
ucznia w poznawane zagadnienia. Zamiast pracy z tradycyjnym atlasem i goto-
wymi zestawami danych podopieczni mają szansę stworzyć własną interaktywną 
mapę tematyczną. Mogą dowolnie modyfikować treści wyświetlane na mapie  
w postaci warstw, tworzyć zakładki przestrzenne i korzystać z narzędzi do 
wyznaczania odległości, powierzchni czy lokalizacji obiektów (ryc. 1). W ten 
sposób uczniowie poszukują odpowiedzi na zadane im pytania, odnajdują 
związki w środowisku przyrodniczym i analizują zależności między jego ele-
mentami, rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe. 

Zaletą serwisu jest możliwość korzystania z dziesięciu map bazowych, 
będących tłem dla dodawanych przez autora obiektów punktowych, liniowych  
i poligonowych, zapisanych na warstwach (ryc. 2). W zależności od potrzeb  
i skali opracowania możliwe jest wybranie np. mapy topograficznej, zdjęcia 
satelitarnego czy dokładnej mapy ulic.  
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Ryc. 1. Okno narzędzi do wyznaczania powierzchni, odległości lub lokalizacji  

w serwisie ArcGIS Online (www.arcgis.com) 
Fig. 1. Measure toolbox: Find area, length or location in ArcGIS Online 

(www.arcgis.com) 

 

Ryc. 2. Widok galerii map bazowych 
Fig. 2. Gallery of base maps 
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PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA GIS NA LEKCJACH GEOGRAFII 

„Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem” 

Rycina 3 przedstawia interaktywną mapę, udostępnioną w Internecie1, która 
może być cennym źródłem wiedzy na lekcji dotyczącej wielkich odkryć geogra-
ficznych. W treści mapy „Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem” (Na-
poleon, Brook 2008) widoczne są warstwy tematyczne: „Linia zmiany daty”, 
„Sewilla”, „Przystanki”, „Trasa Magellana”, „Równik”, „Wyspy Korzenne” oraz 
„Kanał Panamski”. Za mapę bazową służy mapa topograficzna świata. Każdy  
z obiektów jest aktywny, co oznacza, że po kliknięciu na niego pojawia się okno 
podręczne z opisem (nazwą, cechami obiektu, zagadką lub podpowiedzią dla 
ucznia). Korzystając z danych zapisanych na warstwach, uczeń odpowiada na 
pytania zamieszczone w scenariuszu lekcji zamieszczonym w Strefie Nauczy-
ciela na stronie portalu edukacyjnego Edu.esri.pl. W ten sposób uczeń poznaje 
dzieje portugalskiego żeglarza, odkrywcy morskiego i podróżnika Ferdynanda 
Magellana, który jako pierwszy podjął się dotarcia do Wysp Korzennych. Uczeń 
może się także dowiedzieć, że Magellan swoją podróż odbył pod żaglami floty 
hiszpańskiej, gdyż król jego rodzimej Portugalii odmówił mu wsparcia finanso-
wego. W 1519 r. wyruszył on, z załogą liczącą pięć statków, w niezapomnianą 
podróż, która okazała się pierwszą podróżą człowieka dookoła świata. Podró-
żując jego śladami, uczeń poznaje historię i wielkie odkrycia, jakie pozostawiła 
na kartach historii wyprawa tego wielkiego odkrywcy. 
 

 
Ryc. 3. Mapa „Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem” 
Fig. 3. A map ‘Around the Globe with Ferdinand Magellan’ 

                          
1 http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/serwisy-mapowe 
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Lekcja geografii „Odkrywając Afrykę” 

Przykładem wykorzystania GIS na zajęciach może być fragment lekcji „Od-
krywając Afrykę”, zamieszczonej na portalu Edu.esri.pl w Strefie Nauczyciela. 
Uczniowie rozpoczynają pracę w serwisie ArcGIS Online od otwarcia projektu, 
w którym na warstwach zostały przedstawione dane wektorowe dla Afryki: 
miasta, rzeki, PKB, liczba osób potrafiących pisać i czytać oraz osadnictwo na 
świecie (ryc. 4). Oprócz poleceń i wskazówek każda lekcja zawiera ciekawostki 
i linki do stron, na których uczniowie mogą zdobyć wiedzę o danym zagadnie-
niu, np.: 

 

Czy wiesz, że…? Nazwa „Afryka” pochodzi z łaciny i oznacza ziemię 
Afrów – plemienia zasiedlającego pierwotnie tę część świata. Począt-
kowo termin ten odnosił się do jednej z nadmorskich prowincji cesar-
stwa rzymskiego. Wówczas kontynent określano jako Libię, czyli w ten 
sam sposób, w który obecnie nazywane jest jedno ze śródziemno-
morskich państw leżących na Czarnym Lądzie.  

Na podstawie porównania dwóch warstw: Miasta Afryki i Rzeki uczniowie 
odpowiadają na pytania: Jaką dostrzegasz zależność w rozmieszczeniu naj-
większych miast w Afryce? Jakie prawidłowości determinują rozkład prze-
strzenny tych miast?  
 

 

Ryc. 4. Mapa „Odkrywając Afrykę” dostępna w serwisie ArcGIS Online 
(www.arcgis.com) 

Fig. 4. A map ‘Discovering Africa” published in ArcGIS Online (www.arcgis.com) 

Kolejne zadania wiążą się z analizą sieci osadniczej (warstwa „Osadnictwo 
na świecie”). Uczniowie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące roz-
mieszczenia ludności miejskiej i wiejskiej. W tym celu tworzą mapę, która przy 
użyciu odpowiedniej symbolizacji wyróżni te państwa w Afryce oraz na całym 
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świecie, w których współczynnik urbanizacji przekracza 50%. Symbolizacja 
obiektów na mapie jest oparta na danych zapisanych w tabeli atrybutów przy-
pisanych danej warstwie, a wynik przedstawiają ryciny 5–6.  
 

  

Ryc. 5. Mapa po zmianie symbolizacji, 
przedstawiająca państwa, których wskaźnik 
urbanizacji przekracza 50% (ciemny kolor)  

i nie przekracza 50%  
(jasny kolor) 

Fig. 5. A map after changing symbology. 
Countries with urbanization index 50% and 

more (dark colour) and lower than 50% 
(light colour) 

Ryc. 6. Okno podręczne, które wyświetla 
się po wskazaniu obiektu na mapie. 

Możliwa jest dowolna modyfikacja okna 
przez uczniów, m.in. dodawanie  

wykresów i zdjęć 
Fig. 6. A pop-up window that is displayed 
for every object on the map. Students can 
modify pop-ups (diagrams and photos are 

available) 
 

   

Ryc. 7. Mapa Afryki 
Fig. 7. A map of Africa 

 

Ryc. 8. Kartogram 
prezentujący PKB w 2008 r. 
Fig. 8. Choropleth map with 

GDP index in 2008 

Ryc. 9. Warstwa „Liczba 
osób potrafiących pisać  

i czytać” 
Fig. 9. A layer ‘A number  

of literate people’ 
 

Uczniowie mogą zmieniać ustawienia symbolizacji, zwiększając liczbę klas  
i parametry przedziałów procentowych informujących o współczynniku urbani-
zacji. Odpowiadają na pytanie: jaką widzisz zależność w kształtowaniu się tych 
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proporcji między poszczególnymi krajami kontynentu afrykańskiego? Następnie 
– patrząc na mapę całego świata – porównują wyniki.  

Bazując na umiejętnościach nabytych podczas wykonywania poprzednich 
poleceń, uczniowie wykonują analizy porównawcze dla wybranych zagadnień. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli atrybutów sprawdzają, czy istnieje 
korelacja między wartością PKB a poziomem umiejętności pisania i czytania  
w poszczególnych państwach afrykańskich. W tym celu tworzą specjalną wizu-
alizację, dzięki której mogą porównać dane na mapach tematycznych (ryc. 7– 9).  

Zaciekawienie ucznia zjawiskami geologicznymi  
w „Dynamicznej Ziemi” (Palmer i in. 2008) 

Innym przykładem ciekawej lekcji z GIS jest propozycja wykonania własnej 
mapy i aplikacji przedstawiającej zjawiska wulkanizmu i trzęsień ziemi na 
świecie na podstawie danych przestrzennych, pochodzących z różnych źródeł 
m.in. amerykańskiej agencji naukowo-badawczej USGS (United States Geo-
logical Survey) na stronie www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/. Dzięki 
kreatorowi map możliwe jest wyszukiwanie i wczytywanie warstw tematycz-
nych, na których zaprezentowane zostały dane przestrzenne, np. rozmieszczenie 
wulkanów na świecie (ryc. 10).  
 

 
Ryc. 10. Mapa składająca się z dwóch warstw: topograficznej mapy bazowej oraz 

„Wulkany”; po lewej stronie widoczne są nazwy warstw z symbolizacją 
Fig. 10. A map with layers: topographic basemap and ‘Volcanoes’; on the left layers 

with symbology 

Następnym zadaniem jest wyszukanie w serwisie i wczytanie warstwy „Płyty 
tektoniczne”. Ze względu na zastosowanie symbolizacji dla unikalnych wartości 
(każdej z płyt) wczytana warstwa przysłania cały obszar mapy, co pokazuje 
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rycina 11. Aby poprawić czytelność mapy, uczniowie zmieniają symbolizację, 
nadając 100% przejrzystości i pozostawiają wyłącznie obrys płyt tektonicznych 
w postaci czarnych konturów. 

 

 

Ryc. 11. Warstwa „Płyty tektoniczne” widoczna w oknie  
mapy w ArcGIS Online 

Fig. 11. A layer ‘Earth’s tectonic plates’ in a map window  
in ArcGIS Online 

Ryciny 12–13 przedstawiają fragment mapy wzbogaconej o aktualne dane  
o trzęsieniach ziemi na świecie z ostatniej doby (warstwa „Trzęsienia 2–3.02. 
2015”). Warstwa została pozyskana ze strony amerykańskiej agencji naukowo- 
-badawczej USGS (United States Geological Survey) http://earthquake.usgs. 
gov/earthquakes/map/. 

 

 

Ryc. 12. Mapa przestawiająca trzy warstwy tematyczne: „Trzęsienia 2–3.02.2015”, 
„Płyty tektoniczne”, „Wulkany” na tle mapy bazowej w odcieniach szarości 

Fig. 12. A map with layers: ‘Earthquakes 2–3.02.2015’, ‘Earth’s tectonic plates’, 
‘Volcanoes’ and ‘Light Grey Canvas’ basemap 
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Ryc. 13. Fragment mapy po zmianie symbolizacji i mapy bazowej 

Fig. 13. A map after symbology change 

Oprócz tworzenia własnych interaktywnych map i udostępniania ich w Inter-
necie uczniowie oraz nauczyciele mogą tworzyć aplikacje mapowe, wykorzy-
stując gotowe szablony, np. profil wysokościowy. Szablon tej aplikacji składa 
się z trzech części: widoku mapy, która została opisana powyżej, legendy oraz 
okna z profilem terenu (ryc. 14). Aby wygenerować profil, uczeń wyznacza 
linię, wzdłuż której zostanie automatycznie utworzony profil wysokościowy. 
 

 
Ryc. 14. Aplikacja z profilem wysokościowym  

dla wulkanu Manam 
Fig. 14. Web mapping application with elevation  

profile for Manam volcano 
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GIS – NARZĘDZIE NIE TYLKO DLA  
NAUCZYCIELA GEOGRAFII 

Nauczyciel wyposażony jedynie w laptop i projektor w klasie może nauczać 
o danym zagadnieniu, posiłkując się aplikacjami zawieszonymi w chmurze Esri 
na platformie ArcGIS Online. Ci nauczyciele geografii, którzy korzystają z apli-
kacji mapowych, uważają, że posługiwanie się tymi mediami jest bardzo proste, 
a co ważne – ich zdaniem – dla uczniów jest to ciekawe i przystępne.  

Z danych posiadanych przez Zespół Esri Polska wynika, że oprócz nauczy-
cieli geografii, z GIS korzystają również nauczyciele przyrody, biologii, historii, 
WOS i informatyki. Na lekcjach z tych przedmiotów mapa bywa również 
wykorzystywana. Interesujące dla uczniów jest to, gdy mapę można „odkrywać” 
i analizować w formie interaktywnej. Przykładowo na lekcji historii uczeń może 
się uczyć o średniowiecznym mieście na przykładzie układu i budowy rynku 
Starego Miasta w Warszawie, w trakcie rozwiązywania zadania polegającego na 
poszukiwaniu ukrytych złotych monet, będących odpowiedziami na przestrzen-
ne zagadki postawione uczniowi na lekcji. GIS stał się na tyle funkcjonalny,  
że jest możliwe jego wykorzystywanie nawet na lekcjach języka polskiego. 
Warszawa śladami Lalki (http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/serwisy-mapowe) 
jest aplikacją mapową przedstawioną w postaci dziennika, dzięki której uczeń 
poznaje Warszawę z czasów Bolesława Prusa, uwiecznioną na kartach jego 
słynnej powieści. 

Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie GIS w procesie dydaktycznym 
na lekcjach historii i WOS. Świadczą o tym liczne zasoby map historycznych  
w serwisie ArcGIS Online, np. wspomniana wcześniej mapa przygotowana do 
lekcji o wielkich odkryciach geograficznych. Na potrzeby edukacji muzealnej 
również przygotowuje się interaktywne przewodniki, np. wykonany dla Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Najcenniejszymi elementami apli-
kacji, stworzonej z gotowego szablonu dostępnego na platformie ArcGIS Online 
o nazwie „Mapa wycieczki”, są historyczne zdjęcia oraz zeskanowany histo-
ryczny plan sytuacyjny (ryc. 15). Główną zaletą tego typu pomocy dydaktycz-
nych jest pobudzanie ciekawości i zachęcanie to poszukiwania historycznych 
danych dotyczących ich miejsca zamieszkania.    
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Ryc. 15. Aplikacja ze zdjęciami „Wilanów Królewski kiedyś i dziś” 

Fig. 15. Web Mapping Application ‘Royal Wilanow in the past and now’ 

 
Ryc. 16. Aplikacja umożliwiająca porównanie dwóch map  

(http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/serwisy-mapowe) 
Fig. 16. Web Mapping Application with a two maps comparison 

(http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/serwisy-mapowe) 

Do lekcji WOS może być przydatna wizualizacja danych Państwowej Ko-
misji Wyborczej z wyborów prezydenckich w latach 2005 i 2010. Na jej 
podstawie znacznie łatwiej będzie uczniom odpowiadać na pytania o zależności 
przestrzenne wyników oraz preferencje wyborcze Polaków (ryc. 16).  

GIS NA STUDIACH WYŻSZYCH 

Technologia GIS od dawna jest powszechnie wykorzystywana w procesach 
dydaktycznych i badaniach naukowych na większości polskich uczelni wyż-
szych, gdzie coraz częściej studenci mogą kontynuować edukację na kierunkach 
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lub specjalnościach związanych z geoinformatyką. Jest tu możliwość konty-
nuacji i poszerzenia umiejętności, z którymi uczniowie zapoznali się w szkołach 
na niższych etapach kształcenia, a zwłaszcza z tymi aplikacjami GIS, których 
funkcjonalność ułatwi im przyswajanie wiedzy, wyszukiwanie danych prze-
strzennych, tworzenie autorskich map tematycznych, np. na potrzeby Olimpiady 
Geograficznej.  

Jeśli uczeń ma okazję poznać GIS w szkole i chce się rozwijać właśnie w tym 
zakresie, czeka na niego szeroki wybór kierunków i specjalności z geoinforma-
tyki i jej zastosowań w przeróżnych dziedzinach, jakie oferują mu polskie i za-
graniczne uczelnie wyższe. Jako przykładowe kierunki związane z GIS można 
wymienić Geoinformację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Geoinformatykę w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym na 
Uniwersytecie Warszawskim czy Geoinformację na Uniwersytecie Łódzkim.  

Polskie uczelnie bardzo wyraźnie wpasowują się w globalne zjawiska, wy-
zwania i kierunki rozwoju GIS w edukacji. Udoskonalają swoje programy, sta-
rając się odpowiadać na potrzeby rynku oczekującego na wykształconych absol-
wentów, a jednocześnie wciąż borykają się z problemem szybko zmieniającej się 
technologii i trendów w obszarze IT. Różnorodność specjalności geoinformacyj-
nych na uczelniach wyższych i potrzeba kształcenia coraz bardziej wszechstron-
nych analityków lub programistów powodują, że czekają one na najlepszych 
studentów, którzy są gotowi do dalszego kształcenia w obszarze geoinformatyki 
na wysokim poziomie. 

Uczelnie, aby zwiększać świadomość o zastosowaniach GIS już na poziomie 
szkół, a także wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem szkoły, które chcą 
wdrażać nowe technologie na przedmiotach, od kilku lat kształcą nauczycieli  
i prowadzą wykłady otwarte dla uczniów przygotowujących się na studia. 
Przykładem są festiwale nauki, które odbywają się corocznie w większych 
miastach Polski. Większość akademickich jednostek geoinformatycznych anga-
żuje się w prowadzenie zajęć z zakresu GIS dla uczniów szkół, a czasem nawet 
przedszkolaków. Koło Naukowo-Badawcze GIS, działające na Wydziale Geo-
inżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, przygotowuje co 
roku zabawy edukacyjne. Na jednym z festiwali, oprócz cieszącego się dużym 
zainteresowaniem Geocachingu, studenci przygotowali grę „Zabaw się Świa-
tem”, gdzie uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę o państwach świata. 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Koło 
Geoinformatyki i Teledetekcji UW co roku gości szkoły i zaprasza na otwarte 
wykłady i warsztaty „Obrazy satelitarne i GIS”. Koło Gospodarki Przestrzennej 
na Wydziale Geodezji i Kartografii PW pracowało z małymi „studentami” nad 
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projektem budowy miasta idealnego. Koło Naukowe GISOTEKA na Wydziale 
Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prowadziło grę terenową 
„Azymut Gdynia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w sali kompute-
rowej czekały na uczniów warsztaty z oprogramowaniem ArcGIS „Jak powstaje 
mapa”. Podczas światowego dnia GIS również podejmowane są inicjatywy na 
rzecz szkół. Krakowski Dzień GIS zatytułowany „Bajkowy GIS Day”, który 
odbył się 19 listopada 2015 r., był adresowany niemal wyłącznie do uczniów. 

W Centrum Wodnym SGGW z inicjatywy Wydziału Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska SGGW i Esri Polska, przy współudziale Centrum Badań 
Kosmicznych odbył się cykl sześciu cotygodniowych warsztatów „GIS w Cen-
trum Wodnym” dla nauczycieli. Ponieważ świat technologii komputerowych 
ciągle się zmienia, co oczywiście wzbogaca edukację, to mobilizuje nauczycieli 
do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności na temat TIK. Bezpłatny cykl 
warsztatów GIS dla nauczycieli w Centrum Wodnym SGGW wyszedł naprzeciw 
potrzebom współczesnego nauczyciela i ucznia. Prowadzący zajęcia dostarczyli 
ciekawych pomysłów na interesujące zajęcia z uczniami. Ważne jest, że wśród 
proponowanych aplikacji są programy darmowe, ogólnodostępne w wersji tra-
dycyjnej na komputer i mobilnej na tablet czy smartfon.  

PODSUMOWANIE 

Przykłady zaprezentowanych lekcji oraz projektów edukacyjnych potwier-
dzają potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii, w tym systemów 
informacji przestrzennej w szkołach. GIS rozwija umiejętności poznawcze i ana-
lityczne uczniów, będąc przy tym nieocenionym wsparciem dla każdego dy-
daktyka, poszukującego interesujących form nauczania.  

Szeroki zakres tematyczny map oraz aplikacji mapowych, który umożliwia 
wykorzystywanie ich na lekcjach różnych przedmiotów, stanowi potwierdzenie 
tezy o wielodziedzinowym obliczu GIS. Jak pokazują opisane przykłady, dane 
przestrzenne mogą uatrakcyjnić nie tylko lekcje geografii, ale również zajęcia  
z historii, WOS i biologii. Interaktywne warstwy tematyczne, np. ukazujące 
rozmieszczenie wulkanów na świecie, pomogą odpowiedzieć na pytania zwią-
zane ze zjawiskami magmowymi czy z rozmieszczeniem płyt tektonicznych. 
Aplikacja internetowa przedstawiająca mapę zagrożonych gatunków, opraco-
wana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), 
może stanowić cenne wzbogacenie lekcji przyrody. Wizualizacja danych za-
wartych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych wraz ze zdjęciami  
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i lokalizacją gatunków, zachęci zaś uczniów do korzystania z pomocy inter-
aktywnych.  

Z pewnością zapoznanie uczniów z interaktywnymi narzędziami może 
zachęcić ich do poszukiwania innych źródeł danych, jak wspomniana strona 
amerykańskiej agencji naukowo-badawczej USGS. Na tej stronie publikowane 
są aktualne dane o trzęsieniach ziemi na całym świecie. Niemniej ciekawe może 
być dla uczniów poszukiwanie źródeł historycznych zdjęć miejscowości, z któ-
rej pochodzą. Na ich podstawie mogłyby powstać aplikacje, jak ta wykonana 
przy współpracy z Muzeum w Wilanowie (ryc. 15). Dostęp do zaawansowanych 
narzędzi, dzięki którym uczniowie sami tworzą kartogramy i wykresy, pomagają 
szukać odpowiedzi na nurtujące pytania i efektywnie zdobywać wiedzę. W ten 
sposób otrzymują oni dane do opracowania (np. zastosowania odpowiedniej 
symbolizacji) zamiast gotowych i nieedytowalnych zestawów danych (jak  
w lekcji „Odkrywając Afrykę”). Nie można zapomnieć o lekcjach informatyki, 
na których również można korzystać ze wspomnianych narzędzi.  

Nauczanie tego, jak tworzyć GIS, powinno się koncentrować na opracowywaniu 
rozwiązań informatycznych, programowaniu różnych aplikacji, które mają za 
zadanie realizować różne funkcje. Edukacja w tym zakresie jest już realizowana na 
wyspecjalizowanych kierunkach studiów, np. na wydziałach geodezji, geografii czy 
informatyki (Puchacz 2015).    

Wielu sceptyków twierdzi, że nowe media mogą nieść różnego rodzaju za-
grożenia, m.in. zaburzyć rozwój młodego człowieka (Spitzer 2013). Tę tezę 
należy uzupełnić, że będzie to zgodne z prawdą tylko wtedy, gdy narzędzia te 
będą nieumiejętnie używane. Bo teraz, w czasach cyfrowych tubylców, pozo-
staje nam stanąć przed wyborem: albo ignorować nowe technologie informa-
cyjno-komunikacyjne w praktyce szkolnej, albo pójść „z duchem czasu” i podjąć 
się wyzwania, żeby z nich korzystać. Wydaje się, że jest możliwe, aby w od-
powiedni, mądry sposób szkoły przygotowały do życia młodych, zdolnych cyf-
rowych tubylców, a szkoły wyższe stworzyły im możliwości pełnego rozwoju 
zainteresowań na miarę XXI w. 
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NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI GIS – PRZYKŁADY ROZWIJANIA 

UMIEJĘTNOŚCI ANALIZOWANIA INFORMACJI PRZESTRZENNYCH 
 

Streszczenie 
 

Technologie informacyjne stały się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. 
Nowoczesne rozwiązania są coraz chętniej wykorzystywane w szkołach zarówno przez 
nauczycieli, jak i uczniów, głównie na lekcjach geografii, biologii, historii i WOS oraz 
informatyki. Zaprezentowane przykłady pokazują, w jaki sposób nauczyciel może 
uatrakcyjnić tradycyjne zajęcia, używając cyfrowych map. 

Autorki artykułu zaprezentowały swoje pomysły, aby zachęcić nauczycieli do korzy-
stania z narzędzi GIS podczas lekcji. Jest to szczególnie wartościowe dla uczniów, 
ponieważ w ten sposób mogą rozwijać umiejętności przestrzennego myślenia. Materiały 
lekcyjne dla szkół „Dookoła świata z Ferdynandem Magellanem”, „Odkrywając Afry-
kę” czy „Dynamiczna Ziemia” zawierają pytania, zestawy danych przestrzennych oraz 
przewodniki pomagające zgłębić dane zagadnienia.   

Takie działania są możliwe dzięki serwisowi opartemu na technologii „wirtualnej 
chmury”. ArcGIS Online jest dopasowanym do potrzeb uczniów i nauczycieli narzę-
dziem, dzięki któremu możliwe jest przeglądanie gotowych map i aplikacji mapowych, 
tworzenie własnych, używania gotowych szablonów i publikowania własnych projektów 
w Internecie. Jest to również serwis posiadający narzędzia do analizowania danych 
przestrzennych udostępnianych przez wiele instytucji na całym świecie.  

Efektywne korzystanie z narzędzi GIS oraz rozwijanie myślenia przestrzennego 
uczy, jak najlepiej wizualizować i prezentować interesujące zjawiska i rezultaty badań. 
Te umiejętności są szczególnie pożądane na uczelniach wyższych oraz w pracy w wielu 
branżach.  

Słowa kluczowe: systemy informacji geograficznej, geoinformatyka, interaktywne 
mapy, dane przestrzenne, źródła danych, aplikacje mapowe, uczeń, absolwent, student, 
ciekawa lekcja, materiały dla nauczycieli. 
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TEACHING USING GIS TOOLS – EXAMPLES OF WAYS TO DEVELOP SKILLS  
TO ANALYZE SPATIAL INFORMATION 

 
Summary 

 
Information technology has become a part of everyday life. In schools new solutions 

are more and more willingly used by educators and students to study geography, 
biology, history and social science, information technology. Examples described in that 
article show how teachers can replace traditional methods to digital mapping in a new 
and interesting way.  

In this article authors have presented many practical ideas for GIS activities and 
encouraged teachers to use GIS tools during lesson. It's valuable especially for students 
that develop their spatial thinking in this way. Materials for schools like “Around the 
Globe with Ferdinand Magellan”, “Discovering Africa” or “Dynamic Earth” present 
questions, spatial data and guides that help to investigate problems using GIS.   

It is possible with “cloud-based” and intuitive software. ArcGIS Online is a com-
prehensive tool that allows teachers and students explore ready to use maps and mapping 
applications, create their own content, use templates and publish story maps for 
everybody. This platform also contains tools to measure and analyze geographic data 
delivered by many institutions around the globe.  

Using GIS effectively and developing spatial thinking teach how to present a topic of 
interest and visualize results of our research. What is the most important it is desirable at 
universities and work in many disciplines. 

Key words: geographic information systems, geoinformatics, interactive maps, 
spatial data, data sources, mapping applications, student, graduate student, an interesting 
lesson materials for teachers. 
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MULTIMEDIALNY GEOGRAFICZNY ATLAS 
ŚWIATA – WALORY I FUNKCJE EDUKACYJNE 

WPROWADZENIE 

Już od ponad stu lat szkolne atlasy geograficzne odgrywają ważną rolę  
w procesie kształcenia. Są one nie tylko źródłem wiedzy geograficznej, lecz 
również ważnym środkiem dydaktycznym służącym kształtowaniu umiejętności 
uczniów. Postęp technologii informacyjnej, z którym wiąże się rozwój społe-
czeństwa informacyjnego, wymusił na systemie edukacji pewne zmiany organi-
zacyjne. Przejawiają się one głównie w adaptacji nowoczesnych mediów dydak-
tycznych do procesu kształcenia. Nowoczesne technologie stały się symbolem 
społeczeństwa informacyjnego. Jest to wielkie wyzwanie, a zarazem zadanie dla 
całego systemu edukacji, aby w odpowiedni sposób włączyć nowoczesne tech-
nologie w proces dydaktyczny, nie zatracając jego głównych celów. W odpo-
wiedzi na tę „dydaktyczną rewolucję” wdrażane są nowe metody, techniki 
nauczania-uczenia się oraz środki dydaktyczne bazujące na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych. Przykładem takiego środka dydaktycznego jest 
multimedialny geograficzny atlas świata, będący przedmiotem szczegółowej 
analizy. W tym celu autorzy przeprowadzili badania ankietowe, które miały 
odpowiedzieć na postawione pytania o funkcję multimedialnego atlasu we 
współczesnym kształceniu geograficznym oraz o oczekiwania nauczycieli geo-
grafii wobec takiego typu środków dydaktycznych. 

ZMIENIAJĄCA SIĘ STRUKTURA GEOGRAFICZNYCH  
ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH 

Środki dydaktyczne od wielu lat są przedmiotem zainteresowania dydakty-
ków i nauczycieli geografii. Geografia jako przedmiot szkolny przekazuje 
bardzo dużą i zróżnicowaną tematycznie ilość różnorodnych treści. Aby wspo-
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móc ich przedstawienie, nauczyciele używają środków dydaktycznych. Praktyka 
ta wywodzi się z XVII w. i została zainicjowana przez Jana Amosa Komeń-
skiego, którą nazwał zasadą poglądowości. Wynika to m.in. z charakteru geo-
grafii jako przedmiotu kształcenia oraz z zadań, jakie stawia współczesna szkoła 
temu przedmiotowi nauczania. Stąd też zagadnienie środków dydaktycznych 
powinno być dla nauczyciela geografii kwestią zasadniczą. Środki dydaktyczne 
są to „materialne przedmioty umożliwiające usprawnienie procesu nauczania-
uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych” (Okoń 1996, s. 281). 
W geografii dzieli się je na pomoce dydaktyczne oraz przyrządy pomiarowe  
i urządzenia dydaktyczne (Piskorz 1997). Próba sklasyfikowania i opisania środ-
ków dydaktycznych używanych na lekcjach geografii była podejmowania przez 
wielu badaczy, m.in.: M. Wiszniewicz, G. Wuttke (1954), K. Tywońskiego 
(1983), A. Dylikową (1990), S. Piskorza (1997). Zaproponowane przez nich kla-
syfikacje, pomimo że od dawna stosowane, obecnie wymagają pilnej aktuali-
zacji. Głównym powodem jest fakt, że od czasu ich opracowania system szkol-
nictwa przeszedł kilka różnorodnych reform, w tym zmiany treści podstawy 
programowej, które dla geografii nie zawsze były korzystne, a często zmniej-
szały zakres jej treści i liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację. Kolejną 
przyczyną tych zmian jest postęp technologiczny, który spowodował odejście od 
tradycyjnych środków dydaktycznych na rzecz nowoczesnych, elektronicznych 
programów i urządzeń dydaktycznych, w tym multimedialnych.  

Problematyka klasyfikacji oraz doboru środków dydaktycznych do naucza-
nia-uczenia się geografii jest bardzo obszerna i bez wątpienia wymaga szerszej 
dyskusji, jednakże autorzy na tym etapie proponowaliby kilka zmian w najnow-
szym dostępnym podziale geograficznych środków dydaktycznych opracowa-
nym przez S. Piskorza (1997). Pierwszą grupę tego podziału stanowią pomoce 
dydaktyczne. Grupa ta najmniej straciła na aktualności, a jedynie można by 
dopisać kilka nowych pomocy dydaktycznych do jej struktury, które znalazłyby 
się w grupie multimediów. Byłyby to wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne 
bazujące na zasobach Internetu, które w podziale zaproponowanym przez  
S. Piskorza znalazły się w grupie przyrządów pomiarowych i urządzeń dydak-
tycznych. Struktura urządzeń dydaktycznych jest najbardziej zdezaktualizowana, 
gdyż wiele środków dydaktycznych z tego podziału zastąpiono nowoczesnymi 
urządzeniami. Jednakże autorzy proponowaliby, żeby w nazwie tej grupy zna-
lazło się jeszcze jedno określenie, a mianowicie narzędzia dydaktyczne. Wynika 
to z tego, iż wśród środków dydaktycznych zaklasyfikowanych do tej grupy już 
przez S. Piskorza (1997) znalazły się Geograficzne Systemy Informacji (GIS), 
które obecnie są powszechnie używanym narzędziem pracy geografa, a umie-
jętnie wdrożone w proces dydaktyczny mogą stać się ważnym narzędziem 
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kształcenia. Wiele środków dydaktycznych z tej grupy usunięto bądź zastąpiono 
ich nowoczesnymi odpowiednikami. Przykładem są tu przyrządy do pomiaru 
składników pogody, które całkowicie zniknęły ze szkolnej rzeczywistości lub 
też zastąpiła je elektroniczna stacja meteorologiczna. Z podziału usunięto grupę 
urządzeń audytywnych, których obecnie już nie używa się na lekcjach geografii, 
a dodano grupę urządzeń interaktywnych, które zyskują coraz większą rangę  
w procesie kształcenia.  

Tabela 1. Propozycja do aktualizacji podziału środków dydaktycznych  
używanych w szkolnej geografii 

Table 1. A proposal to update the distribution of teaching  
aids used in school geography 

Pomoce dydaktyczne Przyrządy pomiarowe, urządzenia 
 i narzędzia dydaktyczne 

1. Okazy naturalne i wyroby: 
– okazy minerałów, skał, 

skamieniałości, surowców 
mineralnych; próbki gleb; okazy 
etnograficzne; okazy roślinności; 
półfabrykaty i wyroby gotowe 

2. Modele: 
– globusy; przystawki i pierścienie  

do globusów; tellurium; 
zenitarium; horyzontarium; model 
struktur fałdowych i zrębowych; 
mapy plastyczne; model poziomic  
i warstwic; modele ukształtowania 
powierzchni terenu 

3. Obrazy realistyczne i schematyczne: 
– statyczne: fotografie i rysunki 

schematyczne 
– dynamiczne: film; animacje 

4. Obrazy symboliczne: 
– plany; mapy; atlasy geograficzne; 

wykresy 
5. Mowa pisana: 

– szkolny podręcznik; tablice 
statystyczne zeszyt ćwiczeń; 
zeszyt przedmiotowy 

6. Multimedia: 
– komputerowe programy 

edukacyjne; Internet; 
multimedialny atlas geograficzny 

1. Przyrządy pomiarowe: 
– gnomon; kompas; busola; taśma 

miernicza; zegar słoneczny; termometr; 
wiatromierz; barometr; deszczomierz, 
stacja meteorologiczna (elektroniczna); 
kwasomierz; odbiornik GPS 

2. Urządzenia i narzędzia dydaktyczne: 
2.1. Wizualne: 

– tablica ścienna; tablica magnetyczna; 
ekran; grafoskop; wizualizer 

2.2. Audiowizualne: 
– projektor multimedialny; telewizor; 

magnetowid; odtwarzacz DVD 
2.3. Automatyzujące nauczanie: 

– kserograf; komputer; drukarka; 
skaner; aparat fotograficzny; kamera 
cyfrowa 

2.4. Interaktywne:  
– tablica interaktywna; tablet; 

interaktywny system odpowiedzi; 
panel interaktywny 

2.5. Warsztat pracy nauczyciela: 
– pracownia geograficzna; ogródek 

geograficzny; klasopracownia 
2.6. GIS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Piskorz (1997, s. 105). 
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Przedstawiony podział jest jedynie próbą uaktualnienia obecnie dostępnych 
klasyfikacji środków dydaktycznych przeznaczonych do nauczania geografii 
(tab. 1). Autorzy mają świadomość, że „proponowana próba” jest niepełna  
i wymaga dalszego uzupełnienia. Może w przyszłości powstanie całościowe  
i aktualne opracowanie jakże ważnego obszaru dydaktyki geografii, jakim są 
środki dydaktyczne.  

SZKOLNY ATLAS GEOGRAFICZNY JAKO PODSTAWOWY  
ŚRODEK DYDAKTYCZNY NA LEKCJI GEOGRAFII 

„Geografia jako nauka zajmuje się zróżnicowaniem powłoki ziemskiej, wza-
jemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania 
działalności ludzkich społeczeństw” (Flis 1977, s. 9). Definicja ta wskazuje na 
przestrzenny charakter nauk geograficznych. Do jego zobrazowania w geografii 
wykorzystywana jest mapa. Stanowi ona pewnego rodzaju kompendium wiedzy 
na temat Ziemi, zachodzących na niej procesów i występujących zjawisk fizycz-
nych i społeczno-gospodarczych. Skoro mapa jest podstawowym narzędziem  
w geografii jako nauce, również bardzo istotną rolę będzie odgrywała w edu-
kacji. 

Najważniejszym zbiorem map, które są wykorzystywane na lekcji zarówno 
ze względów praktycznych, jak i formalnych, jest atlas geograficzny. Mapy  
w nim zawarte umożliwiają m.in.: 

– wizualizację omawianych treści, 
– kształtowanie umiejętności pomiarowych i obliczeniowych, 
– zdobywanie wiedzy geograficznej, 
– przeprowadzanie analiz, 
– zdobywanie i doskonalenie umiejętności czytania i praktycznego korzy-

stania z map, 
– rozwijanie wyobraźni ucznia, który poprzez pracę z mapą wykonuje wiele 

operacji myślowych, kształtując swoje umiejętności percepcyjne i dedukcyjne 
(Stankiewicz 2000).  

Autorzy obowiązującej podstawy programowej kładą bardzo duży nacisk na 
wykorzystanie mapy na lekcjach geografii, szczególnie na III etapie eduka-
cyjnym, co wynika z jej bezpośredniego zapisu. W wielu pozostałych treściach 
nauczania geografii na III i IV etapie edukacyjnym, choć nie wynika to wprost  
z zapisu podstawy programowej, niezbędny do zrealizowania zapisanych celów 
kształcenia jest atlas geograficzny, rozumiany zarówno jako źródło wiedzy, jak  
i środek dydaktyczny. Do istotnych celów wykorzystania mapy na lekcjach 
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geografii należą egzaminy zewnętrzne. Jak wykazują analizy przeprowadzone 
przez T. Wieczorek i J. Soję (2008), w arkuszach maturalnych zawarto od kilku 
do kilkunastu zadań, w których sprawdzano opanowanie umiejętności pracy  
z barwną mapą szczegółową. W latach późniejszych dzięki analizie przeprowa-
dzonej przez A. Świętek i R. Pacynę (2014) zauważono, że odsetek tych zadań 
w arkuszach maturalnych zajmował już ok. 30%. Konkluzje wynikające z tych 
analiz ukazują, że maturzyści dobrze radzą sobie z odczytywaniem treści przed-
stawionych na mapach, lecz trudność przysparza im wnioskowanie na podstawie 
zdobytych informacji oraz ich praktyczne zastosowanie. Spore kłopoty mają 
również z właściwym zrozumieniem poleceń do zadań z mapą. Przedstawione 
argumenty akcentują bardzo istotną rolę mapy na lekcjach geografii w zdoby-
waniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności uczniów.  

Obecnie nauczyciel geografii ma do dyspozycji inne materiały dydaktyczne, 
w których są zawarte różnorodne mapy, m.in.: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, 
dodatkowe materiały wydawnictw. Jednocześnie coraz częściej można spotkać 
pomoce w nowej, multimedialnej formie. Ta bogata oferta daje nauczycielom 
geografii możliwość wyboru odpowiedniego atlasu do wykorzystania na lekcji  
z uczniami, ale również przeznaczonego do samodzielnej pracy w domu. Istotne 
zatem są kompetencje nauczycieli geografii do oceny przydatności atlasów 
geograficznych do celów edukacyjnych. Muszą oni mieć bogatą wiedzę karto-
graficzną, geograficzną oraz dydaktyczną, aby prawidłowo ocenić dany atlas  
i przedstawione w nim treści (Forkasiewicz, Osuch, Piskorz 2000). 

ROLA GEOGRAFII W REALIZACJI PROCESU  
KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO 

Zadaniem współczesnej szkoły jest kształcenie multimedialne, polegające na 
wykorzystaniu w procesie kształcenia prostych, jak i elektronicznych środków 
dydaktycznych, coraz częściej nazywanych mediami dydaktycznymi oraz nada-
niu im odpowiednich funkcji dydaktycznych (Strykowski 2003). Ranga tej edu-
kacji systematycznie wzrasta. Głównym powodem jest to, że nowoczesne multi-
media interaktywne są dla uczniów atrakcyjnym i niekiedy jedynym źródłem 
informacji. Liczne walory kształcenia multimedialnego to kolejny powód, który 
przyczynił się do wzrostu jej pozycji. Kształcenie wielostronne, oddziałujące na 
różne zmysły, wszechstronnie aktywizujące, interaktywne, czy też chociażby 
ułatwiające organizację procesu dydaktycznego, to przykłady zalet wykorzy-
stania multimediów w edukacji. Takie podejście wymusza odmienną niż dotąd 
organizację procesu kształcenia, dzięki czemu behawioralne ramy organizacji 
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procesu dydaktycznego ustępują miejsca nauczaniu poszukującemu i multime-
dialnemu, które swoimi korzeniami sięga do nauczania poglądowego i poznaw-
czego, tak ważnego w kształceniu geograficznym. W koncepcji kształcenia 
multimedialnego media edukacyjne są rozumiane zarówno jako środki maso-
wego przekazu, jak i różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały, które 
umożliwiają zdobywanie lub przekazywanie informacji od nadawcy do odbiorcy 
w formie słownej, obrazowej lub dźwiękowej, czyli multimedialnej. 

Wśród treści omawianych na lekcjach geografii dużą część zajmują zagad-
nienia dotyczące odległych miejsc świata. Nowoczesne technologie pozwalają 
na dokładne przybliżenie omawianych obszarów, zilustrowanie ich fotografiami, 
filmami, a niekiedy dają możliwość podglądu na żywo dzięki kamerom interne-
towym. Kolejna grupa zagadnień, której prezentowanie na lekcjach znacznie 
ułatwiły nowoczesne technologie, to procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtu-
jące powierzchnię Ziemi. Treści te bardzo często sprawiały uczniom trudności, 
gdyż nie mogli oni sobie wyobrazić omawianych procesów. Statyczny obraz  
i opowiadanie nauczyciela były jedynym instrumentem wyjaśniającym te dyna-
miczne zjawiska. Nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, tj. animacje, 
filmy, pozwoliły na dokładne zaprezentowanie przebiegu tych procesów, a inter-
aktywne programy dały możliwość ich modelowania. Przytoczone przykłady to 
tylko nieliczne treści realizowane na lekcjach geografii, które dzięki nowo-
czesnym rozwiązaniom technologicznym stały się bliższe uczniom, a na pewno 
łatwiejsze do zrozumienia.  

Geografia jako przedmiot nauczania ma duże możliwości adaptacji nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych do swojego warsztatu dydaktycznego. 
Wynika to z różnorodności prezentowanych treści, z czym łączy się możliwość 
wprowadzania zróżnicowanych metod kształcenia oraz środków dydaktycznych. 
Jednakże nauczyciel musi pamiętać, aby nie zatracić się w tej multimedialnej 
rzeczywistości, że to, co jest możliwe do bezpośredniego poznania przez ucz-
niów, powinno być nadal realizowane metodą obserwacji bezpośredniej. Zajęć 
terenowych nie zastąpią nawet komputery z najlepszymi programami eduka-
cyjnymi. 

MULTIMEDIALNY ATLAS GEOGRAFICZNY ODPOWIEDZIĄ  
NA POTRZEBY SYSTEMU EDUKACJI 

Atlasy geograficzne w kształceniu szkolnym występują już od ponad stu lat. 
Wraz z upływem czasu uzupełniano ich treści, zmieniano układ, dodawano 
treści pomocnicze w postaci wykresów, ilustracji, tabel. Wszystkie te nowości 
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wprowadzano celowo, aby poprawić ich jakość merytoryczną i wizualną. Naj-
nowsze zmiany dotyczące atlasu geograficznego jako środka dydaktycznego nie 
dotyczą jego merytorycznych aspektów, lecz technicznych. Ich celem jest dosto-
sowanie tradycyjnych map do powszechniejszego używania środowiska multi-
mediów, poprawa wartości użytkowej przez dodanie funkcjonalności, które pod-
noszą jego wartość dydaktyczną, oraz ułatwienie dostępności dla użytkowników. 

Wśród środków dydaktycznych do geografii w 2010 r. pojawił się kolejny 
element – multimedialny atlas geograficzny – wydany przez wydawnictwo 
Meridian. Składa się on z 23 ogólnogeograficznych map świata sklasyfikowa-
nych w czterech grupach: geopolityka, geografia fizyczna, biogeografia i ekono-
mia. Każda z grup zawiera kilka tematycznych map świata. Mapy zawarte  
w multimedialnym geograficznym atlasie świata są dodatkowo obudowane róż-
norodnymi interaktywnymi materiałami. Są to fotografie, opisy ciekawych miejsc, 
diagramy, które uzupełniają treści prezentowane na mapach. Treści map w mul-
timedialnym atlasie są podobne do tych zawartych w tradycyjnych drukowanych 
atlasach. Elementem odróżniającym jest elektroniczna forma i zastosowane w nim 
technologiczne rozwiązania nazwane przez jego autorów funkcjonalnościami. 
Powiększanie i pomniejszanie dowolnego obszaru mapy, dynamicznie przelicza-
jąca się skala, projektant mapy umożliwiający wybór wyświetlanych elementów, 
minimapa, warstwy interaktywne – to przez te rozwiązania oraz elektroniczne 
środowisko można uznać atlas geograficzny za multimedialny. Różne drogi 
przekazu informacji, możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wyboru 
obszaru, który ma być prezentowany, sprawiają, że ten środek dydaktyczny stał 
się odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, które tradycyjne 
mapy samochodowe, czy chociażby turystyczne, odłożyło na półki, a korzysta  
z nowoczesnych aplikacji w mobilnych urządzeniach je zastępujących. 

Organizacja i przebieg badania 

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania, autorzy przeprowadzili wśród 
nauczycieli geografii korzystających z multimedialnego atlasu geograficznego 
badanie ankietowe. Badanie zostało przeprowadzone przez Internet, gdzie res-
pondenci wypełniali rozesłany do nich formularz ankiety. Uzyskano odpowiedzi 
jedynie od 19 nauczycieli z całego kraju (zwrot ankiet wyniósł 17%), uczących 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Aż 78% respondentów stanowiły 
kobiety, a 22% mężczyźni. Były to osoby w wieku od 35 do 50 lat, lecz 70% 
spośród nich było powyżej 45 roku życia. Znaczny odsetek badanych (45%) to 
nauczyciele z ponad 20-letnim stażem pracy.  
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Multimedialny geograficzny atlas świata  
czynnikiem wzmocnień pozytywnych 

Motywowanie uczniów do aktywnego oraz samodzielnego kształtowania 
swojej osobowości było i nadal jest problemem dla wielu nauczycieli. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego przed edukacją stoi również wyzwanie – jak wy-
korzystać entuzjazm młodych ludzi posługujących się nowoczesnymi mediami 
elektronicznymi w procesie kształcenia? 

Pierwszym i według autorów najważniejszym wnioskiem z przeprowadzo-
nego badania jest motywacyjna funkcja multimedialnego atlasu geograficznego. 
Większość respondentów wskazała, że elektroniczna forma, jaką przyjmuje atlas, 
i zastosowane w nim rozwiązania technologiczne (funkcjonalności) w porówna-
niu z pozostałymi elementami jego struktury (układ map, prezentowane treści) 
są głównym elementem motywującym uczniów do korzystania z niego (ryc. 1).  

 

 
Ryc. 1. Ocena wybranych elementów multimedialnego atlasu geograficznego 

Fig. 1. Evaluation of selected elements of multimedia geographical atlas 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 

Uczniowie korzystający z multimedialnego atlasu geograficznego mają mo-
żliwość współtworzenia środka dydaktycznego używanego na lekcji, przez co są 
bardziej zaangażowani w organizację, a zarazem realizację procesu dydaktycz-
nego. Aż 83% badanych wskazało, że stosowanie multimedialnego atlasu geo-
graficznego na lekcji podnosi motywację uczniów do aktywnego uczestnictwa  
i do samokształcenia. Elektroniczne i multimedialne środowisko atlasu ułatwia 
im pracę, dzięki czemu chętniej sięgają po ten środek dydaktyczny. Ważnym 
elementem motywującym uczniów do pracy są dodatkowe interaktywne ma-

Ocena: 
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teriały. Opisy ciekawych miejsc, fotografie, diagramy uzupełniające prezento-
wane informacje na mapach podnoszą ich ciekawość do zgłębienia omawianego 
zagadnienia. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają również na 
indywidualizację doboru treści prezentowanych na mapach na potrzeby i moż-
liwości uczniów. Funkcja ta sprawia, że chętniej korzystają oni z map zawartych 
w multimedialnym atlasie, gdyż sami wybierają prezentowane treści, co ułatwia 
im pracę z mapą w stosunku do map zawartych w atlasach tradycyjnych, na 
które nie mają wpływu. 

Zalety wynikające z korzystania z multimedialnego  
atlasu geograficznego 

Nauczyciel wybierając środek dydaktyczny, który będzie wykorzystywał na 
lekcji, kieruje się różnymi kryteriami. Najważniejszym kryterium powinien być 
jego walor dydaktyczny, czyli korzyści wynikające z jego wykorzystania  
w procesie dydaktycznym. Wśród nich są m.in.: efektywność kształcenia, akty-
wizacja ucznia do uczestnictwa w lekcji, zrozumienie tematu, łatwość zastoso-
wania i korzystania z niego oraz wiele innych. W tabeli 2 zestawiono korzyści, 
jakie niesie za sobą stosowanie multimedialnego atlasu geograficznego na lekcji. 

Tabela 2. Korzyści wynikające ze stosowania multimedialnego  
atlasu geograficznego na lekcji 

Table 2. Benefits for lessons arising from the use  
of multimedia geographical atlas 

 
Korzyści wynikające ze stosowania multimedialnego atlasu geograficznego na lekcji 

dla ucznia dla nauczyciela 
‒ czynnik motywujący do samodzielnej 

pracy 
‒ podniesiona aktywność na lekcji 
‒ łatwość pracy 
‒ osiąganie lepszych efektów 
‒ dostęp do aktualnych treści 
‒ możliwość indywidualizacji  doboru 

treści  
‒ interaktywność (współtworzenie 

wykorzystywanych map) 
‒ korzystanie z jednego środka 

dydaktycznego w szkole i w domu 

‒ komplet map „zawsze pod ręką” 
‒ korelacja z obowiązującą podstawą 

programową 
‒ dostęp do aktualnych treści 
‒ wspomaganie organizacji procesu 

dydaktycznego 
‒ uniwersalny środek dydaktyczny  

na różne zajęcia (przyroda, WOS, 
historia, zajęcia indywidualne  
z uczniem) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 
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Jak wynika z przedstawionego zestawienia, zalet wykorzystania multimedial-
nego atlasu geograficznego na lekcjach jest dużo. Dla nauczyciela skupiają się 
one wokół organizacji procesu dydaktycznego. Uczniom zaś atlas niesie wiele 
korzyści w nabywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Dzięki multimedial-
nemu środowisku, które jest bardzo bliskie uczniom, atlas jest atrakcyjnym 
źródłem wiedzy, ułatwia im korzystanie z niego i aktywizuje do uczestnictwa  
w lekcji. Ważne jest również, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom treści pre-
zentowane na mapach są aktualizowane, a certyfikat zakupu pozwala rozdać go 
wszystkim uczniom szkoły, do której został zakupiony. Dzięki temu uczniowie 
korzystają z aktualnych map, których często brakuje w tradycyjnych szkolnych 
mapach ściennych i atlasach geograficznych, oraz pracują na tym samym atlasie 
w szkole i w domu.  

Zagrożenia i bariery wynikające z korzystania  
z multimedialnego atlasu geograficznego 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga od nauczyciela wiedzy  
z zakresu kształcenia multimedialnego oraz umiejętności posługiwania się no-
woczesnymi narzędziami. Te kompetencje wraz z kompetencjami z zakresu 
danej specjalności oraz pedagogiki są kluczowe w edukacji społeczeństwa infor-
macyjnego. Nowoczesny nauczyciel nie tylko korzysta z najnowszych metod 
kształcenia i środków dydaktycznych, lecz korzysta z nich w sposób prawid-
łowy, tzn. taki, dzięki któremu uczniowie będą czerpali jak najwięcej korzyści. 
Jakiekolwiek braki w wiedzy nauczyciela przełożą się na to, że zamiast ocze-
kiwanych korzyści będą nieoczekiwane straty.  

Na podstawie przeprowadzonych badań nasuwają się pierwsze wnioski do-
tyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą wykorzystanie multimedialnego atlasu  
na lekcjach geografii. Nauczyciele korzystający z tego środka dydaktycznego 
bardzo często stosują nieadekwatne metody i formy pracy. Zasadą stosowania 
nowoczesnych technologii w procesie kształcenia są metody aktywizujące. 
Dotychczas najczęściej stosowanymi metodami kształcenia, którym towarzyszy 
multimedialny atlas geograficzny, był pokaz, pogadanka, wykład (aż 2/3 spośród 
badanych nauczycieli wskazało te odpowiedzi) (ryc. 2). W tak zorganizowanej 
lekcji jej najbardziej aktywnym uczestnikiem jest nauczyciel, a powinien być 
uczeń. 

Stosowane przez nauczycieli formy i metody pracy z nowoczesnymi środ-
kami dydaktycznymi mogą wynikać nie tylko z braku kompetencji ich prawi-
dłowego wykorzystania, lecz również z barier, jakie stawia dzisiejsza szkoła. 
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Nauczyciele biorący udział w badaniu najczęściej wskazywali na braki odpo-
wiedniego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt multimedialny lub jego ograni-
czony dostęp, co uniemożliwia nauczycielowi korzystanie z tych rozwiązań. 

 

 
Ryc. 2. Metody kształcenia stosowane przez nauczycieli z wykorzystaniem 

multimedialnego atlasu geograficznego 
Fig. 2. Teaching methods used by teachers using multimedia geographical atlas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 

Kolejną barierą dla nauczycieli do wprowadzenia nowoczesnych technologii  
do praktyki jest bardzo obszerna podstawa programowa przy zbyt małej liczbie 
godzin na jej realizację. Wskazywali oni, że w szkole obecnie nie ma czasu na 
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, gdyż brakuje czasu 
na realizację treści zapisanych w podstawie programowej. Oznacza to, że 
technologie informacyjno-komunikacyjne dla badanych nauczycieli są czymś 
dodatkowym na lekcji. Może to wynikać z ich niskich kompetencji z zakresu 
kształcenia multimedialnego oraz posługiwania się nowoczesnymi technolo-
giami. Nauczyciel, planując przebieg lekcji, powinien starać się wkomponować 
nowoczesne media dydaktyczne w jej etapy. Wówczas nie będzie on traktował 
tych rozwiązań jako dodatkowego elementu lekcji, lecz umiejętnie wdroży je  
w całość procesu dydaktycznego. 

Multimedialny atlas geograficzny – oczekiwania nauczycieli 

Proces adaptacji nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieu-
chronny. Nauczyciele biorący udział w badaniu wskazali, że nowoczesne media 
dydaktyczne są przyszłością procesu kształcenia. Dlatego ważnym elementem 
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prowadzonych badań powinny być ich oczekiwania w stosunku do opracowy-
wanych środków dydaktycznych, gdyż to oni wraz ze swoimi uczniami będą ich 
użytkownikami. Nauczyciele korzystający z multimedialnego atlasu geograficz-
nego wskazali na potrzebę bardziej kompleksowej jego zawartości, tzn. aby 
zawierał więcej map, w tym zestawów dla Polski, skorelowanych tematycznie  
z obowiązującą podstawą programową. Kolejnym elementem, jaki według bada-
nych powinien zawierać taki atlas, jest możliwość nanoszenia na mapy własnych 
treści (warstw interaktywnych), większa ilość materiałów dodatkowych (wykre-
sy, animacje, ryciny), łatwość obsługi oraz bardziej przystępna cena. 

WNIOSKI 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w kształceniu geograficznym od-
grywają coraz większą rolę. Są one ważnym narzędziem motywującym uczniów 
do pracy na lekcji, jak i do samokształcenia. Nauczyciele korzystający na lekcji 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych powinni mieć wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu kształcenia multimedialnego oraz posługiwania się nowoczesnymi 
narzędziami. Ich brak powoduje zmniejszenie skuteczności prowadzonych za-
biegów dydaktycznych i dezorganizuje lekcję. Multimedialny atlas geograficzny 
jest nowym elementem szkolnej edukacji geograficznej. Niesie on za sobą liczne 
korzyści i zagrożenia. Jego najważniejszą zaletą jest elektroniczne środowisko, 
które u dzisiejszych uczniów podnosi motywację do korzystania z niego. 
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MULTIMEDIALNY GEOGRAFICZNY ATLAS ŚWIATA  
– WALORY I FUNKCJE EDUKACYJNE 

 
Streszczenie 

 
Proces edukacji od wielu lat stanowi nieodłączny element życia człowieka. W ostat-

nich latach nabiera on odmiennych niż dotychczas ram organizacyjnych, które są 
odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne technologie są 
głównym źródłem oraz sposobem wymiany informacji. Stąd też bierze się główne 
wyzwanie dla systemu szkolnictwa, aby wykorzystać chęć młodych ludzi do posługiwa-
nia się nowoczesnymi urządzeniami w celach edukacyjnych. Zmiany te wyrażają się  
w opracowywanych nowych metodach kształcenia i środkach dydaktycznych. Przykła-
dem takiego środka jest multimedialny atlas geograficzny. Multimedialny geograficzny 
atlas świata jest nowoczesnym następcą tradycyjnego szkolnego atlasu geograficznego. 
Dzięki elektronicznej formie oraz zastosowanym funkcjonalnościom jest on bardzo 
ważnym elementem w sferze motywacyjnej do zdobywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności wśród uczniów. Zastosowane w multimedialnym atlasie geograficznym 
rozwiązania technologiczne pozwalają na indywidualizację procesu kształcenia. Stanowi 
on również kompendium podstawowych map ściennych wykorzystywanych przez 
nauczycieli na lekcjach geografii. Barierą w korzystaniu z multimedialnego atlasu na 
lekcji są jego wysokie wymagania techniczne. Dostęp do komputera lub tablicy inter-
aktywnej jest podstawowym warunkiem jego używania w szkole, co obecnie dość często 
eliminuje go z wykorzystania na lekcji. Mimo to w miarę dalszego rozwoju nowo-
czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych możliwe jest, że za kilka lat multi-
medialne atlasy w znacznym stopniu zastąpią w procesie kształcenia tradycyjne szkolne 
atlasy geograficzne.  

Słowa kluczowe: multimedialny atlas geograficzny, kształcenie multimedialne, mul-
timedia w geografii. 
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MULTIMEDIA GEOGRAPHIC ATLAS OF THE WORLD  
– EDUCATIONAL VALUES AND FUNCTIONS 

 
 

Summary 
 
The process of education for many years is an integral part of human life. In recent 

years, it becomes far different than the organizational framework that respond to the 
needs of the information society. Modern technologies are the main way exchange of 
information for these people. Therefore, there is a major challenge for the education 
system to enable modern educational media to the learning process, in order to show the 
young people of their educational function, not just entertainment. These changes are 
expressed in developed new methods of training and educational measures. An example 
of such a didactic, is a multimedia geographical atlas. Multimedia geographic atlas of the 
world is the modern successor to the traditional (printed) geographic atlas of the school. 
Thanks to digital form and used functionalities is a very important element in terms of 
motivation to acquire knowledge and skills in shaping today's students. Used in 
multimedia atlas technological solutions allow for personalization of learning. It is also  
a compendium of basic wall maps used by teachers of geography lessons. Barrier in the 
use of multimedia in the classroom atlas are its high technical requirements. Access to  
a computer or interactive whiteboard is a basic condition for its use in the school which 
is currently quite often eliminate it from the presence of the lesson. Still, in the course of 
further development of modern information and communication technologies, it is 
possible that in a few years multimedia atlases largely will replace school geographical 
atlases in traditional learning process.  

Key words: multimedia geographical atlas, multimedia education, multimedia in 
geography. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACE KOMISJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 
2015, t. 5, s. 121–135 

Katarzyna Kowalska 
 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII W NAUCZANIU-UCZENIU SIĘ  

PRZYRODY I GEOGRAFII 

WPROWADZENIE 

Czy możliwa jest nauka poprzez zabawę? A może nauka powinna być zaba-
wą i sprawiać przyjemność? W ten sposób uczniowie chętniej przyswajają wie-
dzę oraz umiejętności przyrodnicze i geograficzne, sami nie zauważając, kiedy 
zostały przez nich zaabsorbowane. Dzisiejsi uczniowie żyją inaczej niż my. 
Mają inne podejście do życia, inaczej organizują i spędzają swój czas. Nowo-
czesny nauczyciel powinien wziąć to pod uwagę i iść z postępem, starając się 
jak najlepiej zrozumieć świat swoich uczniów. Wczorajsze metody dziś nie 
sprawdzają się, a uczniowie oczekują od lekcji czegoś więcej niż pracy z tek-
stem w podręczniku i robienia notatek w zeszytach. Celem opracowania jest 
przedstawienie kilku wypróbowanych w praktyce pomysłów na pracę na lekcjach 
przyrody i geografii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zostaną one 
poddane waloryzacji poprzez omówienie ich zalet i wad. 

PREZI KONTRA POWERPOINT 

Tworzenie prezentacji multimedialnych jest powszechnie znane i wykorzy-
stywane na lekcjach. Jest to dobry sposób, by wzbogacić referat, pokazując jed-
nocześnie zdjęcia i inne infografiki dotyczące danego zagadnienia. Większość 
nauczycieli ma prawdopodobnie już dość klasycznych prezentacji PowerPoint. 
Mogą one być zrobione w bardzo nowoczesny sposób, z ciekawymi przejściami, 
animacjami oraz hiperłączami czy też nawigacjami, jednak to nadal forma 
prezentacji, która wszystkim już się „opatrzyła”. W tym rozdziale przybliżona 
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zostanie aplikacja Prezi1 jako alternatywa dla prezentacji liniowej. W przeci-
wieństwie do prezentacji PowerPoint, którą tworzy seria slajdów, prezentacja 
Prezi (tzw. prezitacja) znajduje się w całości na jednej nieograniczonej tablicy. 
Poszczególne elementy obranej koncepcji można dowolnie ustawiać, zmniej-
szać, powiększać (zooming presentation) i przestawiać niczym na tablicy korko-
wej. Przypomina to interaktywną mapę mentalną, na której można „przyczepić” 
teksty, zdjęcia, animacje, schematy, grafy czy krótkie filmy. Przeglądanie pre-
zentacji odbywa się poprzez naszkicowanie ścieżki, którą autor chce podążać 
wraz z odbiorcami. W każdym momencie wybrany fragment można przybliżyć 
lub oddalić, nie tracąc jakości obrazu. Tej możliwości nie daje prezentacja 
PowerPoint. W Prezi, rysując jeden graf, można dowolnie przenosić się na jego 
wybrane elementy, przyglądać się im lub pokazywać je w całości.  

Prezentację wykonuje się na stronie internetowej prezi.com po uprzednim 
zarejestrowaniu. Jest to strona bezpłatna, a prezentacje oznaczone jako „pub-
liczne” są dostępne wszystkim użytkownikom sieci (ryc. 1). Istnieje także możli-
wość zastrzeżenia prezentacji tylko do użytku prywatnego i udostępnienie jej 
jedynie wybranym osobom przez wysłanie specjalnego linka. Co jednak najistot-
niejsze, dostęp do prezentacji jest wszędzie tam, gdzie jest Internet, ale można ją 
również pobrać w wersji offline i zgrać na dysk przenośny. Wykonywanie pre-
zentacji jest bardzo proste, jednak za pierwszym razem dobrze skorzystać  
z filmu instruktażowego (LearnPrezinow), który ukazuje kolejne kroki i możli-
wości, jakie daje ten program. Prezi umożliwia stworzenie prezentacji z wyko-
rzystaniem gotowych schematów (ryc. 2), ścieżek i form (np. drzewo decyzyjne, 
mapa mentalna, drzewo genealogiczne) lub stworzenie jej od podstaw według 
własnej koncepcji (ryc. 3). Z myślą o użytkownikach, mających z tym problem, 
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach przygotował 
bardzo szczegółowy tekst instruktażowy w języku polskim, który można pobrać 
ze strony internetowej2. Każde słowo oraz grafikę można dowolnie obracać, 
zmieniać czcionkę, podkreślać lub powiększać. Dodawane elementy można po-
bierać bezpośrednio z Internetu, skopiować z dysku komputera osobistego lub 
napisać bezpośrednio w Prezi. Zaletą tej aplikacji jest także funkcja autozapisu. 
Dowolne obrazy lub słowa można grupować w tzw. ramki, aby były wyświet-
lane równocześnie na jednym ekranie. Stwarza to bardzo dobre warunki do 
dokonywania przez uczniów porównań, np. wskazania różnic w obiegu natu-
ralnym wody i w zlewni miejskiej (ryc. 3–4). 
                          

1 Prezi, http://prezi.com 
2 https://sites.google.com/a/e.metis.pl/kurs/home/pobierz/Tutorial_Prezi.pdf?attredire

cts=0&d=1 
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Ryc. 1. Przykłady publicznych prezentacji Prezi dotyczących geografii 
Fig. 1. Some examples of the public Prezi presentations on geography 

Źródło: zrzut ekranu ze strony prezi.com – różni autorzy udostępniający  
swoje prace na portalu 

 

 
Ryc. 2. Przykład prezentacji wykonanej w Prezi pt. „Obserwujemy rzekę” 

Fig. 2. An example of the presentation made in Prezi, title: ‘We observe a river’ 
Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 3. Przekrój poprzeczny przez dolinę rzeczną w prezentacji Prezi  

pt. „Obserwujemy rzekę” 
Fig. 3. Cross section of a river valley in the Prezi presentation ‘We observe a river’ 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ryc. 4. Fragment prezentacji Prezi nt. naturalnego obiegu wody i w zlewni miejskiej 

Fig. 4. A fragment of the presentation about urban basin made in Prezi 
Źródło: opracowanie własne (schematy pobrane z różnych stron internetowych) 
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Można je w każdym momencie przybliżyć i skupić uwagę słuchaczy tylko na 
wybranym aspekcie. Niedogodnością portalu dla niektórych uczniów i nauczy-
cieli może być fakt, że strona jest anglojęzyczna. Według badań wykonanych 
przez Lechosława Hojnackiego3, metodyka i trenera zdalnego nauczania, 90,5% 
ankietowanych stwierdziło, że język angielski nie sprawił im trudności podczas 
tworzenia prezentacji. W tej samej ankiecie aż 76,2% uczniów odpowiedziało, 
że wolą tworzyć prezentacje w Prezi niż w PowerPoint (badania przeprowa-
dzono w jednym z gimnazjów w Bielsku-Białej, gdzie uczniowie korzystają z tej 
aplikacji na lekcjach informatyki). Do zalet tej aplikacji jej użytkownicy zali-
czają: łatwość obsługi, efektowność, ładny wygląd oraz to, że „rozwija wyobraź-
nię”, można ją wykonać online, stwarza „dużo możliwości przedstawiania tego 
samego tematu”. Natomiast jako wady wskazują: „prezentacji nie można odtwo-
rzyć automatycznie” bez używania klawiatury lub myszki, długi czas ładowania 
się filmów oraz konieczność zalogowania się na stronie internetowej4. Jest to 
forma prezentacji nieliniowych, mimo to od niedawna można ją zapisać także  
w formacie pdf zgodnie ze ścieżką wyznaczoną przez autora prezentacji.  

Prezentacje w Prezi mogą być doskonałym narzędziem służącym podsumo-
waniu projektów czy relacjonowaniu wycieczek. Prezentacja daje możliwość 
równoczesnego edytowania przez kilka osób. Zatem jest to dobry środek do 
pracy w grupach. Stworzenie prezentacji może być świetnym sposobem na po-
wtórzenie materiału; prezentacja przypomina wtedy mapę myśli z zaznaczo-
nymi najważniejszymi zagadnieniami, które nauczyciel chce, aby zapamiętali 
uczniowie. Raz stworzona prezentacja może być w łatwy sposób edytowana  
i uaktualniana o nowe informacje i multimedia. Prezi to dobre, nowsze narzędzie 
pracy nauczyciela z uczniami, pozwalające nie tylko na bardziej twórcze przygo-
towanie, ale również wykorzystanie prezentacji na lekcji. Można za ich pomocą 
łatwo wytłumaczyć różne zależności, struktury i powiązania zjawisk geograficz-
nych. W szkole, w której uczy autorka niniejszego opracowania, nauczyciel 
informatyki wdraża uczniów do wykonania prezentacji z użyciem Prezi.  

KAHOOT – LEKCJA Z UŻYCIEM SMARTFONA 

Coraz więcej ludzi ma dziś dostęp do Internetu, komputerów, tabletów, 
iPadów i smartfonów. Autorka niniejszego rozdziału wykorzystuje na lekcjach 
m.in. smartfony. Do pracy niezbędny jest jeden telefon dotykowy na parę oraz 
                          

3 http://www.hojnacki.net 
4 http://www.enauczanie.com/narzedzia/prezentacje/prezi 
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tablica interaktywna, Wi-Fi w szkole (lub Internet w telefonach) oraz aplikacja 
Kahoot5. Jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania inter-
aktywnych quizów oparta na systemie Android. W praktyce nauczycielskiej 
sprawdza się m.in. bardzo dobrze podczas lekcji powtórzeniowej. Najpierw nau-
czyciel zakłada konto i loguje się na stronie internetowej getkahoot.com. 
Platforma umożliwia szybkie tworzenie testów wyboru. Pomocny może okazać 
się film pilotażowy: Jak stworzyć quiz w Kahoot? – krótki poradnik autorstwa 
Katarzyny Gorzędowskiej na youtube.com lub na blogu autorki6. Następnie nau-
czyciel wprowadza treść pytań oraz decyduje, ile będzie prawidłowych odpo-
wiedzi (od jednej do czterech; ryc. 5).  

Do każdego pytania można dołączyć element graficzny lub animację. Pytania 
mogą dotyczyć wstawionej grafiki lub może ona być tylko urozmaiceniem i do-
pełnieniem quizu. Następnie należy wpisać, ile czasu jest przeznaczone na 
udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania. W każdym momencie tworze-
nia quizu pytanie można usunąć lub dodać kolejne, zmienić je lub dodać grafikę. 
Po utworzeniu wszystkich zadań nauczyciel może prześledzić cały test, wybie-
rając opcję „Preview” i podglądając, jak będzie wyglądał na tablicy interaktyw-
nej oraz jaki obraz będą mieli uczniowie na swoich telefonach (ryc. 6). Cały test 
można rozwiązać uprzednio w domu, aby upewnić się, czy wszystko działa 
poprawnie. Następnie na lekcji nauczyciel loguje się na stronie getkahoot.com  
i wybiera quiz, który będzie rozwiązywany. Tymczasem uczniowie rejestrują się 
na stronie kahoot.it7, wprowadzając kod cyfrowy wyświetlający się na tablicy 
interaktywnej (muszą mieć dostęp do Internetu; ryc. 6).  

Na tablicy pojawią się kolejno imiona dzieci lub nazwy grup, które dołączają 
do testu. Kiedy wszyscy są zalogowani, nauczyciel wybiera opcję „Start now”. 
Na tablicy pojawia się pierwsze pytanie. Aplikacja daje możliwość najpierw 
zapoznania się uczniów z pytaniem, a dopiero po kilku sekundach pojawiają się 
możliwe odpowiedzi. Uczniowie na swoich smartfonach nie widzą pytania,  
a jedynie ekran podzielony na tyle części, ile jest proponowanych odpowiedzi 
(ryc. 7). Ich zadaniem jest jak najszybsze wybranie prawidłowej odpowiedzi 
poprzez naciśnięcie wybranego symbolu. Wygląda to podobnie jak zdalne gło-
sowanie, które możemy obserwować w programach telewizyjnych. 

 
 

                          
5 getkahoot.com – aplikacja do tworzenia quizów interaktywnych. 
6 http://nowoczesnenauczanie.pl/tag/kahoot/ – blog Katarzyny Gorzędowskiej. 
7 kahoot.it – aplikacja do gry dla uczniów.  
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Ryc. 5. Fragment listy pytań przygotowanych na lekcję powtórzeniową z przyrody 
Fig. 5. Part of the list of the questions prepared as a revision on the Natural Science lesson 

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem kahoot.it 

 
Ryc. 6. Strona do logowania – wersja podglądu dla nauczyciela 

Fig. 6. Log in webpage – teacher's version 
Źródło: kahoot.it 

 
 

Ryc. 7. Jedno z pytań z quizu powtórzeniowego na lekcji przyrody 
Fig. 7. One of the questions from the revision quiz on the Natural Science lesson 

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem kahoot.it 
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Po każdym pytaniu na stronie wyświetla się, która odpowiedź była poprawna 
oraz ile osób udzieliło właściwej, a ile niewłaściwej odpowiedzi. Po zakończo-
nym teście na ekranie ukazuje się liczba punktów uzyskanych przez poszcze-
gólnych graczy (tj. na każdym telefonie). Nauczyciel ma możliwość wybrania 
opcji zapisania odpowiedzi udzielonych przez wszystkich uczniów w programie 
Excel. Dzięki temu później, na spokojnie, może przeanalizować przebieg gry. 
Plusem takiej lekcji jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów 
edukacyjnych. Dla uczniów jest to niezwykle emocjonująca i atrakcyjna forma 
pracy na lekcji. Należy pamiętać, że quiz jest dynamiczny i powinien stanowić 
tylko część lekcji. Może to być również forma nagrody dla uczniów.  

Niedogodnością jest anglojęzyczny interfejs, który jednak nie jest skompliko-
wany i nie powinien sprawić większych problemów. W filmie instruktażowym 
wszystko jest wyjaśnione krok po kroku w języku polskim. Podczas wykorzy-
stania tej formy pracy na lekcji uczniowie często reagują emocjonalnie, przeży-
wają niepowodzenia, a każdy stara się być jak najszybszy. Po zakończeniu quizu 
może być trudno uspokoić uczniów, dlatego autorka proponuje przeprowadzanie 
tej gry na koniec zajęć. Problemem może być siła szkolnego Wi-Fi oraz brak 
właściwego sprzętu, zarówno tablicy interaktywnej w klasie, jak i smartfonów. 

Jest to bardzo ciekawa forma ćwiczeń, która pobudza uczniów do myślenia, 
ćwiczy ich refleks, a także sprawia, że chętnie pracują w grupie, by osiągnąć 
wspólny sukces. Dla uczniów istotna jest możliwość porównywania swojej 
wiedzy z innymi uczniami w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiasto-
wej informacji zwrotnej na temat poprawności udzielonych odpowiedzi. Można 
również zachęcić uczniów do przygotowania własnego quizu, np. jako podsumo-
wanie referatu. Będzie to dla nich wyzwanie, a także sposób na utrwalenie 
wiedzy i ćwiczenie umiejętności właściwego zadawania pytań. Prowadzący quiz 
decyduje o tym, kiedy pojawia się kolejne pytanie, i jeśli zachodzi taka potrzeba, 
zostawia wystarczająco dużo czasu, aby każde pytanie skomentować i omówić. 
Na stronie getkahoot.com znajduje się dużo ogólnodostępnych quizów z różnych 
dziedzin, także geograficznych. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na anglo-
języczny interfejs największą popularnością aplikacja ta cieszy się w Wielkiej 
Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. 

MILIONERZY, JEOPARDY I INNE TELETURNIEJE 

W telewizji jest wiele quizów, teleturniejów i konkursów, które lubią oglądać 
zarówno dorośli, jak i młodzież. Zawierają one zwykle element rywalizacji, 
który bardzo motywuje do działania, podejmowania szybkich decyzji i współ-
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pracy. Wzorując się na tych teleturniejach, można stworzyć ciekawą lekcję po-
wtórzeniową. Uczniowie zawsze chętnie biorą w nich udział, a lekcja przebiega 
dynamicznie i sprawnie. Jedną z form, stosowaną przez autorkę jest gra Milio-
nerzy. W Internecie można znaleźć różne propozycje przeprowadzenia tej gry, 
najczęściej w formie papierowej. Dla przykładu na stronie wydawnictwa Nowa 
Era8 można za darmo pobrać trzy scenariusze lekcji opisane przez Agnieszkę 
Baczyńską, w których przedstawia swoją wersję Milionerów. Na jej lekcji 
uczniowie odpowiadają na 12 pytań, które dają im możliwość uzyskania oceny 
celującej. W grze bierze udział tylko jeden uczeń (tak jak w teleturnieju telewi-
zyjnym) i losuje kolejne pytania z pudełka. Do każdego pytania uczeń ma 
podane cztery odpowiedzi, z których wybiera jedną. Ma także możliwość sko-
rzystania z trzech kół ratunkowych. Wersja gry przedstawiona w niniejszym 
rozdziale wykorzystuje tablicę interaktywną. W Internecie, głównie na stronach 
brytyjskich i amerykańskich, można znaleźć wiele wersji graficznych tej gry do 
pobrania. Różnice między nimi są niewielkie, głównie w założeniach graficz-
nych (ryc. 8–9). 

W grach tego typu zwykle bierze udział tylko jedna osoba, natomiast zada-
niem reszty klasy jest uważne słuchanie i pomaganie, gdy gracz wybierze 
„telefon do przyjaciela” lub „pomoc publiczności”. Według autorki istotne jest, 
by w lekcję była faktycznie zaangażowana cała klasa. Dlatego za lepszą uważa 
grę Jeopardy! (jej polskim odpowiednikiem był teleturniej: Va bank). W tej grze 
nauczyciel tworzy kilka kategorii (np. poszczególne tematy z powtarzanego 
rozdziału), a następnie tworzy do nich pytania ukrywające się pod kwadratami  
o różnych nominałach (100$, 200$, 300$ i 400$), od najłatwiejszego do naj-
trudniejszego (ryc. 10).  

W teleturnieju, na którym gra jest wzorowana, uczestnicy zamiast pytania 
otrzymują zdania twierdzące, np. „Żyzne gleby powstające w dolinach rzecz-
nych na terasie zalewowej”, natomiast odpowiadają, zadając pytanie, np. „Co to 
są mady?”. Podczas lekcji można zastosować tę samą formułę lub wprowadzić 
nowe formy zadań (ryc. 11). Aby zmobilizować całą klasę do pracy, można 
uczniów podzielić na rywalizujące ze sobą drużyny. Wzmocnienie motywacji  
i rywalizacji uczniów powodują fałszywe pieniądze (np. z gry Monopoly), które 
można rozdawać zgodnie z wartością pytania. Łatwo później policzyć, która 
grupa zwyciężyła. Podczas lekcji uczniowie mogą podchodzić do tablicy inter-
aktywnej i sami wybierać pytania oraz wracać do głównego menu. 

 
                          

8 http://www.nowaera.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=10075 
8&Itemid=4 
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Ryc. 8. Przykładowe pytanie z gry Milionerzy  

Fig. 8. One of the questions in Who wants to be a millionaire? prepared by the author 
Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem szablonu pobranego  

z http://tip.cfans.umn.edu 

 
Ryc. 9. Inny przykład gry Milionerzy 

Fig. 9. Another example of Who wants to be a millionaire? quiz 
Źródło: http://teach.fcps.net 

  
Ryc. 10. Strona początkowa quizu  
Fig. 10. The first page of the quiz  

 

Ryc. 11. Przykładowe pytanie z quizu 
wzorowanego na Jeopardy 

Fig. 11. One question from the quiz  
based on Jeopardy 

Źródło: opracowanie własne zastosowaniem szablonu pobranego  
z www.eslgamesworld.com 
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Podane tutaj przykłady absolutnie nie wyczerpują ogromnych zasobów 
pomysłów na ciekawe lekcje powtórzeniowe z wykorzystaniem tablicy inter-
aktywnej wzorowanych na teleturniejach i quizach. Wiele pomysłów i wzorów 
można znaleźć na stronach internetowych9.  

Lekcja poprowadzona na kanwie teleturnieju jest dla uczniów bardzo atrak-
cyjną formą, która mobilizuje ich do działania. Wizja „zdobytych pieniędzy” 
(oraz oceny) sprawia, że starają się odpowiadać jak najlepiej i nie podpowiadają 
innym. W klasie panuje zdrowa rywalizacja, a uczniowie często nawet nie zdają 
sobie sprawy, jak wiele z tego zapamiętali (ponieważ byli zaangażowani w lek-
cję emocjonalnie). Warto, by pytania były zbliżone do tych, które pojawią się na 
sprawdzianie, aby już w trakcie lekcji powtórzeniowej uczniowie dostrzegli 
swoje braki. Zaletą tej formy jest również tempo gry. Ponieważ to nauczyciel 
decyduje, kiedy pojawi się kolejne pytanie oraz komentuje kolejne odpowiedzi, 
może dostosować tempo do możliwości uczniów każdej klasy. Istnieje także 
możliwość ułożenia zadań do takiego powtórzenia przez uczniów. Jednak muszą 
to być uczniowie godni zaufania, a ostateczną wersję pytań musi zaakceptować 
nauczyciel. Wadą jest niewątpliwie praco- i czasochłonność przygotowania 
takiej lekcji. Można ją jednak później bardzo łatwo i szybko modyfikować dla 
kolejnych klas i roczników. Należy pamiętać, że dla uczniów jest to gra, której 
czasami towarzyszą silne emocje. Po zakończeniu gry należy ją zawsze podsu-
mować, można przypomnieć, z czym uczniowie mieli największe problemy, a co 
już mają dobrze opanowane. 

WADY I ZALETY OMÓWIONYCH  
APLIKACJI I PROGRAMÓW 

Podsumowując przedstawione w tym rozdziale pomysły na pracę na lekcjach 
przyrody i geografii z użyciem nowoczesnych technologii zestawiono poniżej 
(tab. 1) wady i zalety zauważone podczas prowadzenia zajęć. 

 
 

                          
9 Przykłady: http://englishmedialab.com/games_puzzles.html, 

http://www.presentationhelpdesk.com/who-wants-to-be-a-millionaire-game-source.html, 
http://teach.fcps.net/trt14/Power%20Point%20Games/power_point_games.htm, 
http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.htmlczy 
http://www.internet4classrooms.com/technology_tutorials/powerpoint_game_templates_
technology_tutorials.htm 
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Tabela 1. Wady i zalety stosowania opisanych w rozdziale aplikacji i programów 
Table 1. Advantages and disadvantages of the applications and programmes  

described in this chapter 

Wady Zalety 
Przygotowanie lekcji jest pracochłonne 
 

Uczniowie wykorzystują nowoczesne 
technologie w edukacji przyrodniczej  
i geograficznej  

Przygotowanie lekcji jest czasochłonne Uczniowie mogą uczestniczyć  
w przygotowaniu zajęć – sami mogą 
wykonywać część materiałów do pracy 
na lekcji  

Mogą wzbudzać trudne do 
kontrolowania, silne emocje 
– nadmierny entuzjazm uczniów  
może dezorganizować lekcję 

Uczniowie szybciej i łatwiej przyswajają 
materiał dzięki włączeniu emocji  
w procesie nauczania-uczenia się 

Trudne do prowadzenia w bardzo 
licznych klasach – im liczniejsza klasa, 
tym większy może być chaos podczas 
lekcji 

Lekcje są atrakcyjne i emocjonujące 

Niezbędny jest dostęp do komputera, 
Internetu, tablicy interaktywnej i innych 
urządzeń  

Po zakończeniu gry uzyskuje się 
natychmiastową informację zwrotną  
(ważne z punktu widzenia uczniów)   

Większość materiałów dostępna jest 
tylko w języku angielskim (może to  
być problemem dla osób zupełnie 
nieznających tego języka) 

Dostępne są filmy i teksty instruktażowe  
w języku polskim 

- 
Sprzyjają rywalizacji, która pobudza  
do działania i szybkiego przetwarzania 
informacji 

- 
Motywują do współpracy, jeśli 
wykorzystamy wymienione gry  
do pracy w grupach 

- Motywują do szybkiego podejmowania 
decyzji 

- Można je potraktować jako nagrodę dla 
klasy za dobrą pracę 

Źródło: opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Te i wiele innych nowoczesnych programów i aplikacji wykorzystywanych 
przez autorkę na lekcjach przyrody i geografii jest przyjmowana przez uczniów 
z ogromnym entuzjazmem i zapałem do pracy. Uczniowie chętnie biorą udział  
w lekcjach, ale równie chętnie pracują podczas „normalnych” zajęć, wiedząc, że 
np. na lekcji powtórzeniowej będą mogli wykonać zadania z użyciem telefonów 
lub na tablicy interaktywnej. Stosowanie opisanych programów i aplikacji ma 
wiele zalet, jednak nie jest też pozbawione wad i niedogodności. Warto wzbo-
gacić o nie swój warsztat pracy, tym bardziej, że wykorzystanie nowych techno-
logii i stosowanie opisanych form zajęć odpowiada aktualnym oczekiwaniom  
i potrzebom uczniów. Podczas pracy z zastosowaniem nowoczesnych aplikacji 
edukacyjnych uczniowie uczą się na własnych błędach i szybko przyswajają 
informacje. Aby móc w pełni ocenić, jak ich wykorzystanie wpływa na sposób 
konstruowania, trwałość wiedzy, kształtowane umiejętności i postawy, potrzeba 
dalszych, szczegółowych badań. 
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII  
W NAUCZANIU-UCZENIU SIĘ PRZYRODY I GEOGRAFII 

 
Streszczenie 

 
Celem opracowania było przedstawienie kilku nowoczesnych narzędzi stosowanych 

przez autorkę w praktyce szkolnej. Zaprezentowane pomysły pracy na lekcji wykorzy-
stują tablicę interaktywną, telefony komórkowe oraz aplikacje dostępne w Internecie. 
Pod wpływem nowoczesnych technologii w ostatnich dekadach zmienili się uczniowie,  
a przede wszystkim ich mózgi. Inaczej się uczą, są bardziej wrażliwi na bodźce wzro-
kowe i wielozadaniowi. Za tymi zmianami próbują nadążyć nauczyciele i cały system 
edukacji. Zatem nieuniknione są zmiany w kształceniu i włączenie (choćby częściowe) 
nowoczesnych technologii w proces edukacyjny. Nie oznacza to odejścia od nauczania 
metodami tradycyjnymi. Nowoczesne narzędzia i aplikacje powinny je uzupełniać, 
wzbogacając i urozmaicając lekcje. Dla uczniów jest to atrakcyjna forma zajęć, w której 
chętnie uczestniczą i szybko przyswajają wiedzę. W rozdziale przybliżono sposób przy-
gotowania prezentacji nieliniowych Prezi, a także ich wady, zalety i propozycje zastoso-
wania. Drugą aplikacją stosowaną przez autorkę jest Kahoot, który pozwala na kreo-
wanie quizów i umożliwia włączenie do pracy na lekcji telefonów dotykowych. Celem 
rozdziału było m.in. wskazanie źródeł niniejszych aplikacji oraz stron, na których można 
znaleźć wskazówki do ich przygotowania, a także krótkie zarysowanie procesu two-
rzenia materiałów do lekcji opartych na tych aplikacjach. W części trzeciej zapropono-
wano wykorzystanie szablonów gier telewizyjnych w celu stworzenia ciekawych lekcji 
powtórzeniowych. Aplikacje te nie są pozbawione wad, są praco- oraz czasochłonne, 
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wymagają dostępu do komputera, Internetu oraz tablicy interaktywnej. Wzbudzają także 
silne emocje, które mogą być trudne do kontrolowania. Emocje te równocześnie przy-
czyniają się do szybszego zdobywania wiedzy przez uczniów. Proces nauczania można 
łatwo odwrócić, mobilizując uczniów do przygotowania materiałów wykorzystujących 
powyższe aplikacje.  

Słowa kluczowe: Prezi, Kahoot, smartfon, lekcja geografii, nowoczesne nauczanie 
geografii i przyrody. 

 
 

EXAMPLES OF ICT USE IN LEARNING AND TEACHING  
OF NATURAL SCIENCE AND GEOGRAPHY 

 
Summary 

 
The aim of the chapter is to present some modern tools used by the author at school. 

These ideas include activities on an interactive whiteboard and smartphonesand some 
applications available on the Internet. Under the influence of new technologies, the 
students have changed in the last decades and so have their brains. They learn in  
a different way than they used to, they are multitaskers and they are more sensitive to 
visual stimuli. Both the teachers and the system of education try to follow these changes. 
The reforms in the educational system and the integration of modern technologies and 
traditional methods of teaching are inevitable (at least to some extend). Thus, modern 
tools and applications should enrich the process of education and make the lessons more 
attractive to students. If the lesson is interesting, the students absorb the knowledge fast 
and they eagerly take part in it. Additionally, the chapter describes how to create non-
linear type of presentations in Prezi application, its pros and cons as well as the examples 
of its implementation in the process of teaching Geography and Natural Sciences. 
Another application used by the author is Kahoot that enables quiz creation and includes 
smartphones usage during the lessons. The chapter aims at providing Geography 
teachers with the website addresses of the applications and the instructions how to use 
them. In the third part, you can find some suggestions how to plan an interesting revision 
lesson with the usage of television quiz shows' templates. These applications are not free 
of faults, they are time-consuming and laborious, they require the access to a computer, 
an interactive whiteboardand the Internet. They may evoke strong emotions that can be 
difficult to control in the classroom. However, thanks to these feelings, the students 
memorize the information faster and more effectively. The process of teaching can be 
easily reversed to motivate the students even more – they can prepare a quiz, a pre-
sentation or a game themselves.  

Keywords: Prezi, Kahoot, smartfon, Geography lesson, modern teaching on Geo-
graphy and Natural Science lessons. 
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ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE W GEOGRAFII  
– REFLEKSJE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU 
„ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA 

TALENTÓW – FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI” 

WPROWADZENIE 

Efektem nowej gospodarki rozumianej jako zespół zjawisk, procesów i zależ-
ności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, dla których podstawą są 
nowoczesne technologie informacyjne i automatyzacyjne, jest kształtowanie się 
społeczeństwa informacyjnego. Jego funkcjonowanie możliwe jest dzięki dyna-
micznemu rozwojowi technologii teleinformatycznych. Za przyczyny przemian 
uznaje się rewolucję informatyczną, kryzys gospodarczy kapitalizmu oraz socja-
lizmu radzieckiego, a także rozwój kulturowych ruchów społecznych (Castells 
1998). Podstawą rozwoju społeczeństw informacyjnych stała się informacja  
i wiedza (Casey 2001). W ich przekazywaniu coraz mniejsze znaczenie ma od-
ległość. Podczas obrad w ramach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informa-
cyjnego uznano, że  

społeczeństwo informacyjne to takie, w którym każdy ma możliwość tworzenia, 
dostępu, wykorzystywania i udostępniania informacji i wiedzy, co pozwala jed-
nostkom i społecznościom osiągnąć pełen potencjał w dochodzeniu do zrówno-
ważonego rozwoju i poprawie jakości życia (Declaration of principles 2003).   

Wzrost dostępności do telefonii komórkowej i Internetu umożliwia e-pracę, 
e-handel, e-kulturę, e-edukację i e-naukę. Podstawą kształtowania społeczeństwa 
informacyjnego powinno być masowe wykorzystanie technologii informacyj-
nych w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza w edukacji. W Polsce zwrócono 
na to uwagę, m.in. w dokumencie Ministra Nauki i Informatyzacji pt. Propono-
wane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku, 
uznając za priorytetowe np. inicjatywy na rzecz e-edukacji (Sienkiewicz, Świe-
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boda 2007). Jest to jedna z metod prowadzenia edukacji na odległość, którą sto-
suje się już od wielu lat. M. Kubiak (2000, s. 11) określił ją jako  

prowadzenie procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie 
(studenci) są od siebie oddaleni [...] i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując 
do przekazywania informacji – oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się – 
również współczesne [...] technologie telekomunikacyjne.  

E-edukacja dynamicznie zaczęła rozwijać się w latach 90. ubiegłego wieku 
wraz z rozwojem Internetu. E-edukacja umożliwia prowadzenie procesu nau-
czania-uczenia się z dowolnego miejsca, pozwala na dostęp do materiałów 
edukacyjnych w dowolnym czasie, nie tylko podczas zajęć szkolnych. Ponadto 
daje uczniom więcej czasu na przemyślenia, co jest ograniczone w trybie syn-
chronicznym. Coraz częściej w edukacji szkolnej wykorzystuje się nauczanie 
mieszane (blended learning). E-edukację stosuje się wówczas jako uzupełnienie 
metod tradycyjnych. W Polsce e-edukację traktuje się przede wszystkim jako 
eksperyment, testując możliwości jej wykorzystania i efektywność. Podobnie 
potraktowano realizację projektu systemowego „Świętokrzyski System Wspie-
rania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” w województwie świętokrzyskim  
w 2014 r. Jednym z jego podstawowych celów było wdrożenie uczniów do 
wykorzystywania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia.  

W świetle powyższych uwag, celem niniejszego opracowania jest przedsta-
wienie założeń tego projektu oraz wskazanie dobrych i słabych stron prowadzo-
nej w jego ramach e-edukacji w zakresie geografii. 

„ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW – FASCYNUJĄCY 
ŚWIAT NAUKI” – CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Projekt systemowy „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynu-
jący Świat Nauki” był realizowany w ramach Priorytetu IX – Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki1.  

Projekt wykonano w województwie świętokrzyskim przez Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) w Kielcach w partnerstwie z Uni-

                          
1 http://fsn.scdn.pl/index.php?id=1 (dostęp 03.03.2015). 
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wersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
Opracowano go po zapoznaniu się z analizami i diagnozami dotyczącymi sytu-
acji młodzieży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, systemu pracy 
z uczniem zdolnym, przedstawionymi m.in. przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Kielcach, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli.  

Z opracowań wynikało, że2: 
1. W szkołach województwa świętokrzyskiego objętych badaniami nie funk-

cjonował jednolity system wspierania rozwoju uzdolnień uczniów. Badane 
szkoły w zakresie wspierania rozwoju uzdolnień uczniów często stosowały 
wypracowane przez siebie rozwiązania organizacyjne, które rzadko bywały 
ukierunkowane na powiązanie szkolnej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym 
wykorzystaniem.  

2. W większości badanych szkół działania skierowane do uczniów zdolnych 
realizowane były dzięki aktywnej postawie i dużemu zaangażowaniu nauczy-
cieli. Rzadko jednak koncentrowały się wokół działań podejmowanych we 
współpracy z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz edukacji. 

3. Zajęcia pozalekcyjne nie były powszechnie przyjętą praktyką wspierania 
uczniów zdolnych; dla tej grupy przeznaczono tylko 20% godzin pozalekcyjnych. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów było tylko jednym z wielu celów organi-
zowania zajęć pozalekcyjnych i nie było dostosowane do indywidualnych po-
trzeb uczniów. 

5. Istnieje obowiązek rozwijania różnorodnych zainteresowań uczniów,  
w zakresie pogłębiania kompetencji kluczowych związanych z wymogami rynku 
pracy. 

Dlatego stwierdzono, że istnieje potrzeba rozwijania różnorodnych form 
wspomagających szkoły w rozwoju zainteresowań i pasji uczniów zdolnych oraz 
podjęto działania zmierzające do ich kompleksowego wspierania w tym zakresie 
przy współpracy nauczycieli, pracowników naukowych i przedstawicieli insty-
tucji działających na rzecz edukacji. 

W projekcie wzięło udział 384 uczniów laureatów oraz finalistów ogólno-
polskich i wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych (72 uczniów  
z 40 szkół podstawowych, 312 ze 100 gimnazjów). Wsparcie otrzymało ponadto 
300 nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi.  

Głównymi celami projektu było: 
– rozwijanie kompetencji naukowych uczniów w zakresie formułowania 

problemów badawczych i wyciągania wniosków, 
                          

2 Jak w przypisie 1. 
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– rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron oraz orga-
nizowania własnego procesu uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupie, 

– rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania nowoczes-
nych technologii informatycznych do pozyskiwania, tworzenia, prezentowania  
i wymiany informacji, 

– rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie podejmowania i organizo-
wania współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, ukierunko-
wanej na wsparcie uczniów zdolnych. 

Założone cele były realizowane w formie seminariów naukowych, warszta-
tów badawczych, laboratoriów, zajęć terenowych i konsultacji e-learningowych. 
Zajęcia dla uczniów i ich nauczycieli były prowadzone przez pracowników nau-
kowych UJK, instytucji działających na rzecz edukacji i pracowników ŚCDN. 

W ramach projektu, za pomocą wiodącego obecnie w Polsce narzędzia, jakim 
jest MOODLE, zbudowano platformę e-learningową, stanowiącą cyfrową prze-
strzeń współpracy uczniów i nauczycieli z pracownikami naukowymi Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz nauczycielami konsultantami Świę-
tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zorganizowano 16 sieci dla 
uczniów i 16 sieci dla nauczycieli. Umożliwiło to prowadzenie zajęć blended 
learningowych. Platforma ta została wykorzystana podczas realizacji dodatko-
wych zajęć dla uczniów prowadzonych metodą projektu badawczego i w trakcie 
zajęć dla nauczycieli. Umieszczono na niej zasoby dydaktyczne w postaci stron 
tekstowych i HTML, zawierających materiały źródłowe (teksty, grafiki, anima-
cje) oraz przydatne linki do stron www. Składowymi umożliwiającymi komu-
nikację oraz sprawdzanie wiedzy, umiejętności i postawy uczestników projektu 
były: zadania do wykonania, fora dyskusyjne, czaty, kwestionariusze ankiet, gło-
sowania i indywidualne oceny. Wszystkie wypracowane materiały i narzędzia 
wzbogacają ofertę edukacyjną świętokrzyskich szkół, ułatwiają wykorzysty-
wanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania-uczenia 
się i służą nauczycielom w realizacji programów rozwojowych szkół poprzez: 

– wzbogacenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej dostosowanej do indy-
widualnych potrzeb ucznia uzdolnionego, przygotowanej we współpracy z inny-
mi instytucjami, w szczególności z uczelniami, 

– zwiększenie atrakcyjności programów nauczania wspierających młodych, 
uzdolnionych ludzi w obszarze praktycznego kształcenia kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy, 

– doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym3. 

                          
3 Jak w przypisie 1. 



Zajęcia e-learningowe w geografii 
 

141 

„ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW  
– FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI” – GEOGRAFIA 

Autorzy projektu w zakresie geografii (ze strony ŚCDN nauczyciel, doradca 
metodyczny Dariusz Kwiecień, ze strony UJK pracownik naukowo-dydaktyczny 
Instytutu Geografii, Zakładu Turystyki i Dydaktyki Geografii Mirosław Mular-
czyk) w uzasadnieniu wyboru tematu stwierdzili, że w podstawach programo-
wych kształcenia ogólnego w niewielkim stopniu reprezentowana jest tematyka 
osadnictwa wiejskiego i jego przemian. 

Na świecie funkcjonuje coraz mniej tradycyjnych wsi, które można zdefini-
ować na podstawie zajęć mieszkańców jako osady ludzi zajmujących się rol-
nictwem oraz związanymi z nim usługami. 

Współczesne przekształcenia obszarów wiejskich zachodzą w aspekcie eko-
nomicznym (zmiana struktury zatrudnienia, zmiany statusu ekonomicznego 
mieszkańców), ludnościowym (wyludnianie się wsi na obszarach peryferyjnych 
na skutek emigracji do miast, wzrost liczby ludności obszarów wiejskich wokół 
miast), socjologicznym (przenikanie miejskiego stylu życia na wieś), przestrzen-
nym (zmiany układów i rodzaju zabudowy). 

Procesy urbanizacji obszarów wiejskich (semiurbanizacja) wywołują wiele 
następstw. Zmienia się struktura zatrudnienia mieszkańców wsi. Coraz większy 
udział mają tam zawody związane z handlem, obsługą ruchu turystycznego, 
oświatą, ochroną zdrowia, administracją, przemysłem. Zwiększające się zatrud-
nienie w zawodach pozarolniczych przyczynia się do rozwoju nowych funkcji 
osiedli wiejskich.  

Z jednej strony ludność wiejska coraz częściej porzuca pracę w rolnictwie, 
poszukując jej w innych działach gospodarki narodowej. Nie zawsze wiąże się 
to z opuszczeniem dotychczasowego miejsca zamieszkania, zwłaszcza jeżeli 
osady wiejskie znajdują się w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Z drugiej 
strony na obszary wiejskie przenoszą się mieszkańcy miast, którzy pragną ciszy, 
czystego powietrza, własnego ogrodu. Ceną za to są zwykle uciążliwe dojazdy 
do pracy. Skutkiem semiurbanizacji jest przekształcenie jednorodnego wcześniej 
społeczeństwa wiejskiego w zróżnicowane, w którym rozwija się miejski styl 
życia, pojawia się coraz więcej cech miejskich. Niestety, często są to także 
cechy negatywne, np. osłabienie więzi sąsiedzkich, powierzchowność kontaktów 
międzyludzkich, wręcz anonimowość, zatracenie tradycji.  

W wyniku przekształceń wsi rozwija się budownictwo mieszkaniowe, wzno-
szone są budynki niezbędne dla nowej działalności gospodarczej, np. obiekty dla 
obsługi ruchu turystycznego, obiekty przemysłowe, handlowe. Budowane są 
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wodociągi i kanalizacja oraz oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu podnosi się 
standard życia mieszkańców wsi. Z kolei presja budownictwa niszczy bezpo-
wrotnie tradycyjne układy przestrzenne ukształtowane niejednokrotnie w wielo-
letniej historii. Semiurbanizacja i suburbanizacja wywołują radykalne zmiany  
w intensywności i sposobie zagospodarowania przestrzennego wsi, zwłaszcza 
podmiejskich. Zmiany te polegają przede wszystkim na: intensyfikacji budow-
nictwa, zwłaszcza mieszkaniowego; przemianach morfologicznych osiedli wiej-
skich; rozwijaniu większych całości przestrzennych w postaci zespołów osad-
niczych czy zespołów produkcyjno-osadniczych; przeobrażeniach w strukturze 
samego rolnictwa. Najbardziej widoczne w krajobrazie wiejskim są zmiany  
w strukturze morfologicznej osiedli, których skutkami są przede wszystkim: 
rozdrobnienie działek siedliskowych i zagęszczenie zabudowy, rozwój zabu-
dowy wzdłuż dróg polnych wychodzących z siedliska, powstawanie nowych, 
rozległych szeregów zabudowy kosztem rozłogów pól, powstawanie nowych 
jednostek nierolniczych typu kolonia, osiedli zamkniętych (grodzonych) czy też 
rozwój zabudowy nieregularnej. Często prowadzi to do zaburzenia ładu prze-
strzennego na obszarach wiejskich. Proces ten potęgują m.in.: chęć tworzenia 
obiektów o cechach indywidualnych; pomijanie kontekstu otoczenia, projekto-
wanie i realizacja tzw. architektury „spadochronowej”; przesycenie architektury 
elementami ozdobnymi (daszki, wieżyczki, balustrady) – tzw. gargamelizacja 
(Mularczyk, Kwiecień 2014). 

Dlatego poszerzenie wiedzy uczniów, zwłaszcza z województwa świętokrzy-
skiego, charakteryzującego się jednym z najwyższych w Polsce odsetkiem 
mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zakresie wydawało się przydatne.  
W projekcie założono, że będzie odbywać się to przede wszystkim w wyniku 
samodzielnej pracy badawczej uczniów prowadzonej w terenie i na podstawie 
analiz map, zdjęć satelitarnych i danych statystycznych z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii informatycznych. Autorzy projektu założyli ponadto, że 
jego realizacja zaopatrzy uczniów w narzędzia i metody, które pozwolą im nie 
tylko zrozumieć istniejące zjawiska i procesy, ale także analizować je i oceniać. 

Postawiono uczniom następujące pytania badawcze: 
– jak zmienia się zagospodarowanie przestrzeni, gospodarka oraz ludność 

współczesnej polskiej wsi? 
– jakie są pozytywne, a jakie negatywne skutki tych przemian? 
– jakie są przyczyny poznanych zmian? 
Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania pozwoliły uczniom na zrea-

lizowanie następujących celów projektu badawczego: 
– poznanie współczesnych przemian zagospodarowania przestrzeni, gospo-

darki i ludności obszarów wiejskich w Polsce, 
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– poznanie pozytywnych i negatywnych skutków zachodzących przemian 
na obszarach wiejskich, 

– poznanie przyczyn zachodzących zmian, 
– rozwijanie myślenia naukowego, umiejętności wykorzystania wiedzy o cha-

rakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także 
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, 

– rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji terenowych, 
– rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi tech-

nologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej ana-

lizy informacji, 
– rozwijanie umiejętności samokształcenia i autoprezentacji, 
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 
Prace rozpoczęto od przygotowania platformy e-learningowej i opracowania 

zasobów dydaktycznych, umożliwiających realizację prezentowanego projektu 
badawczego. Opracowano scenariusze tematycznych seminariów naukowych, 
warsztatów badawczych, zajęć e-learningowych, zajęć terenowych dla nauczy-
cieli oraz uczniów. Dalej zostanie przedstawiony przykład scenariusza zajęć  
e-learningowych. 

Temat: Zróżnicowanie tempa budownictwa na obszarach wiejskich woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Autor: Mirosław Mularczyk. 
Forma zajęć: zajęcia e-learningowe. 
Cele: 
Uczeń/uczennica: 
– wyszukuje na oficjalnej stronie internetowej GUS dane statystyczne doty-

czące liczby ludności, liczby nowo oddanych do użytku budynków w wybranych 
czterech gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie największych miast 
województwa świętokrzyskiego oraz czterech położonych peryferyjnie, 

– oblicza wskaźnik intensywności budownictwa w wybranych gminach  
(np. liczba budynków nowych oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców), 

– konstruuje wykresy obrazujące zmiany intensywności budownictwa w wy-
branych gminach dla roku 2004, 2008, 2012, 

– porównuje intensywność budownictwa w wybranych gminach dla lat 2004 
–2012, 

– formułuje wnioski dotyczące przyczyn opisanego zróżnicowania.   
Metody i formy pracy:  
– zajęcia online z wykorzystaniem platformy, 
– realizacja zadań. 
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Materiały dydaktyczne:  
– dane statystyczne zamieszczone na oficjalnej stronie GUS (http://stat. 

gov.pl/bdl/), 
– zasoby platformy e-learningowej. 
Czas trwania zajęć:  
– trzy godziny dydaktyczne. 
Przebieg zajęć: 
Czynności prowadzącego: 
– sprawdzenie, czy w kalendarzu kursu wprowadzone zostały terminy zajęć, 
– przedstawienie uczniom instrukcji do wykonania zadania, 
– zainicjowanie, śledzenie oraz moderowanie dyskusji: zróżnicowanie in-

tensywności budownictwa na obszarach wiejskich województwa świętokrzy-
skiego, 

– sprawdzenie, czy terminy wykonania zadań zostały prawidłowo wprowa-
dzone, 

– udzielenie informacji zwrotnej uczniom biorącym udział w dyskusji, 
– udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez uczniów  

w czasie zajęć. 
Czynności ucznia: 
– wykonanie zadania, 
– prezentacja wyników wykonanych prac, 
– udział w dyskusji. 
Instrukcja do wykonania zadania e-learningowego: 
1. Wybierz cztery gminy wiejskie sąsiadujące z jednym z największych 

miast województwa świętokrzyskiego (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Stara-
chowice, Skarżysko Kamienna) oraz cztery położone peryferyjnie (z dala od 
miast). 

2. Z oficjalnej strony internetowej GUS http://stat.gov.pl pobierz dane doty-
czące liczby ludności [Bank Danych Lokalnych – Dane roczne – Ludność – Stan 
ludności i prognozy – Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, po-
produkcyjnym według płci (NTS-5, 1995–2012) – Region Wschodni – wojewódz-
two świętokrzyskie – … – wybór gmin – wiek ogółem – płeć ogółem, czynności 
należy powtórzyć dla lat 2004, 2008, 2012] i nowych budynków oddanych do 
użytku dla lat 2004, 2008, 2012 w wybranych gminach [Dane dla liczby nowych 
budynków: Bank Danych Lokalnych – Dane roczne – Przemysł i budownictwo – 
Budynki – Budynki nowe oddane do użytku (NTS-5, 2004–2013) – Ogółem – 
dalej jw.]. 

3. Dane zapisz do tabeli w arkuszu kalkulacyjnym: 
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Wzór tabeli 
 

Liczba ludności Liczba budynków Liczba budynków na 
1000 mieszkańców Gmina 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 
          

 
4. Oblicz liczbę budynków na 1000 mieszkańców dla wybranych gmin  

w poszczególnych latach. 
5. Skonstruuj wykres liniowy prezentujący opisywane zmiany. Kolor czer-

wony zastosuj dla gmin sąsiadujących z miastami, kolor zielony dla gmin poło-
żonych peryferyjnie. 

6. Krótko scharakteryzuj zaprezentowane zmiany w intensywności budow-
nictwa na wybranych obszarach podmiejskich i peryferyjnych. 

7. Wyprowadź wnioski na temat zależności intensywności budownictwa od 
położenia gmin wiejskich względem miast. 

* Wykonane zadanie zapisz na dysku Twojego komputera w jednym doku-
mencie, np. w dokumencie tekstowym typu Word lub arkuszu kalkulacyjnym 
Excel, a następnie prześlij prowadzącemu.  

 
Uczniowie dobrze poradzili sobie ze zbieraniem z oficjalnych stron GUS 

oraz innych źródeł internetowych danych statystycznych, niezbędnych do wyko-
nania powyższego i pozostałych zadań. Poprawnie wykonywali obliczenia, pre-
zentując je w tabelach. Dzięki zasobom umieszczonym na platformie e-learnin-
gowej, konsultacjom z pracownikami UJK oraz ŚCDN prowadzonym przy jej 
pomocy na odległość, uczniowie dobrze scharakteryzowali procesy społeczne, 
gospodarcze i przestrzenne zachodzące na obszarach wiejskich województwa 
świętokrzyskiego. Bez trudu potrafili przesyłać i umieszczać w zasobach plat-
formy e-learningowej wyniki swoich prac, a w razie trudności korzystać z moż-
liwości konsultacji „na odległość”. Najwięcej problemów przysporzyło uczniom 
biorącym w projekcie skonstruowanie wykresów w wybranym arkuszu kalkula-
cyjnym. W tym przypadku zdarzało się, że i nauczyciele nie byli w stanie im 
pomóc. Aby zdobyć umiejętności konstruowania wykresów w arkuszach kalku-
lacyjnych, niezbędne okazały się spotkania bezpośrednie w ramach warsztatów 
prowadzonych przez pracowników UJK i ŚCDN.   
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PODSUMOWANIE 

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że zaproponowany 
uczniom i ich nauczycielom projekt w zakresie geografii pozwolił osiągnąć zało-
żone cele. Udało się wzbogacić i unowocześnić ofertę edukacyjną dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb uczniów uzdolnionych oraz zwiększyć atrakcyjność 
programów nauczania wspierających młodych, uzdolnionych ludzi w obszarze 
praktycznego kształcenia kompetencji kluczowych. Świadczą o tym wyrażone 
opinie uczniów, np.:  

Warsztaty badawcze i seminarium naukowe były dla mnie bardzo interesującym 
doświadczeniem. Pozwoliły mi zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu geografii, 
która jest moją pasją. [...] Warsztaty badawcze są bardzo ciekawe, można nauczyć 
się korzystania z Internetu w celach naukowych. [...] Były one całkiem interesujące. 
Dzięki warsztatom zdobyłem nowe umiejętności.  

Pojawiły się także pojedyncze opinie, w których uczniowie zakwestionowali 
atrakcyjność proponowanej tematyki projektu, np.:  

Powinniśmy rozmawiać o bardziej interesujących rzeczach niż o wsiach. Jedyną 
rzeczą, która mnie zainteresowała, to korzystanie z map satelitarnych Geoportalu  
i odczytywanie danych statystycznych ze stron GUS, które być może przydadzą mi się 
w przyszłości.  

Potwierdza to potrzebę wspólnego z uczniami poszukiwania tematów do rea-
lizacji projektów edukacyjnych. W analizowanym przypadku było to niemożli-
we ze względów organizacyjnych.  

Mocną stroną projektu było niewątpliwie zbudowanie platformy e-learnin-
gowej, dzięki której można było w praktyce realizować priorytetowe postulaty 
związane z rozwijaniem w Polsce społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez 
inicjatywy na rzecz e-edukacji. Uczniowie mieli możliwość rozwijania umie-
jętności poszukiwania, tworzenia, wykorzystywania i udostępniania zdobytych 
informacji oraz wiedzy. W Declaration of principles (2003) uznano je za nie-
zbędne dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, dążącego do zrów-
noważonego rozwoju i poprawy jakości życia.  

Zdobyte w czasie realizacji opisywanego projektu doświadczenia wskazują 
jednak, że aby uczniowie mogli efektywnie rozwijać wyżej wymienione umiejęt-
ności, zasoby umieszczane na platformach powinny być przedstawiane w atrak-
cyjny i urozmaicony sposób, dostosowany do poziomu ich rozwoju psychofi-
zycznego. Zauważono, że materiały źródłowe do wykonania zadań w postaci 
długich tekstów, z licznymi odsyłaczami do stron www były czytane nieuważ-
nie. Najlepiej odbierane były zasoby opracowane przez nauczycieli prowadzą-
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cych zajęcia. Były one urozmaicone, zawierały ilustracje w postaci fotografii, 
map, wykresów, tabel z danymi statystycznymi. Dostosowano je do indywidual-
nych potrzeb uczniów gimnazjów biorących udział w projekcie. 

Przydatne dla rozwijania umiejętności poszukiwania, tworzenia, wykorzy-
stywania i udostępniania informacji oraz wiedzy okazały się strony internetowe 
GUS oraz Geoportalu. Wykonywane przez gimnazjalistów zadania na podstawie 
umieszczonych tam zasobów pozwoliły na ograniczenie przeświadczenia, że 
jedynymi źródłami informacji i wiedzy w Internecie są Google i Wikipedia. 
Podobnych spostrzeżeń na temat znaczenia jakości umieszczanych na platfor-
mach e-learningowych zasobów oraz minimalizowania tzw. googlizmu i wiki-
pedyzmu w odniesieniu do studentów dokonali m.in. I. Mokwa-Tarnowska 
(2014) oraz Z. Osiński (2013). 

Można stwierdzić, że platforma e-learningowa zawierająca opracowane zaso-
by dydaktyczne znacząco ułatwiła realizację opisywanego projektu badawczego. 
Stanowiła cyfrową przestrzeń współpracy uczniów i nauczycieli z przedstawi-
cielami instytucji zewnętrznych działających na rzecz edukacji, w tym przypad-
ku pracownikami naukowymi UJK i nauczycielami doradcami metodycznymi  
z ŚCDN. W przestrzeni tej odległość fizyczna nie miała znaczenia. Nowoczesne 
technologie ułatwiły kontakty bez potrzeby podróżowania. Nie było potrzeby 
organizowania częstych, bezpośrednich spotkań, wymagających dodatkowych 
wysiłków organizacyjnych, związanych np. z przejazdami. Platforma e-learnin-
gowa dała możliwość organizacji sieci współpracy i samodoskonalenia nauczy-
cieli. 

Nie wszystkie jednak napotykane przez uczestników projektu problemy były 
możliwe do rozwiązania w ramach kontaktów poprzez platformę e-learningową. 
Niektóre, np. związane z konstruowaniem i interpretacją wykresów, wymagały 
spotkań bezpośrednich. Ograniczenie sfery kontaktów interpersonalnych jest 
uznawane za największą wadę e-learningu (Sasin 2013), dlatego wydaje się, że 
wybór metody blended learningowej był w tym przypadku słuszny. Działania na 
platformie e-learningowej nie mogą w pełni zastąpić metod tradycyjnych. Po-
winny jednak być ich atrakcyjnym uzupełnieniem w edukacji szkolnej, przy-
bliżającym do spełnienia postulatów społeczeństwa informacyjnego. 
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ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE W GEOGRAFII – REFLEKSJE  
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM  

WSPIERANIA TALENTÓW – FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI” 
 

Streszczenie 
 
Podstawą kształtowania społeczeństwa informacyjnego powinno być powszechne 

wykorzystanie technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza  
w edukacji. W Polsce zwrócono na to uwagę m.in. w dokumencie Ministra Nauki  
i Informatyzacji pt. Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce do 2020 roku, w którym za priorytetowe uznano np. inicjatywy na rzecz  
e-edukacji. Celem opracowania jest przedstawienie założeń projektu: „Świętokrzyski 
System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” oraz wskazanie dobrych i sła-
bych stron prowadzonej w jego ramach e-edukacji w zakresie geografii. Zaproponowany 
do realizacji uczniom i ich nauczycielom projekt w zakresie geografii pozwolił osiągnąć 
założone cele. Udało się wzbogacić i unowocześnić ofertę edukacyjną dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb uczniów uzdolnionych oraz zwiększyć atrakcyjność programów 
nauczania wspierających młodych, uzdolnionych ludzi w obszarze praktycznego kształ-
cenia kompetencji kluczowych. Mocną stroną projektu było zbudowanie platformy  
e-learningowej, dzięki której można było w praktyce realizować priorytetowe postulaty 
związane z rozwijaniem w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Platforma e-learnin-
gowa, zawierająca opracowane zasoby dydaktyczne, znacząco ułatwiła realizację opisy-
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wanego projektu badawczego. Stanowiła cyfrową przestrzeń współpracy uczniów i nau-
czycieli z przedstawicielami instytucji zewnętrznych działających na rzecz edukacji. Nie 
wszystkie jednak napotykane przez uczestników projektu problemy możliwe były do 
rozwiązania w ramach kontaktów poprzez skonstruowaną platformę e-learningową. 
Dlatego stwierdzono, że działania w przestrzeni cyfrowej nie mogą w pełni zastąpić 
metod tradycyjnych. Powinny jednak być ich atrakcyjnym uzupełnieniem w edukacji 
szkolnej, przybliżającym do spełnienia postulatów społeczeństwa informacyjnego. 

Słowa kluczowe: platforma e-learningowa, edukacyjny projekt badawczy, geografia 
obszarów wiejskich. 

 
 

E-LEARNING COURSES IN GEOGRAPHY – AFTERTHOUGHTS  
ON THE EXAMPLE OF „ŚWIĘTOKRZYSKI TALENT SUPPORT  

SYSTEM – FASCINATING SCIENCE WORLD” 
 

Summary 
 
A mass usage of information technologies in different aspects of life, especially edu-

cation, should serve as a basis of shaping the information society. In Poland, attention 
was brought to this aspect, among others, by the Minister of Science and Informatisation 
in the document „Proposed development directions of information society in Poland till 
2020” in which initiatives for e-learning were considered a priority. The aim of this 
paper was to present the objectives of the project: „Świętokrzyski Talent Support System 
– Fascinating Science World” and to point out advantages and disadvantages of  
e-learning in the field of Geography, pursued within this project. The project in the field 
of Geography proposed to the students and their teachers allowed to achieve the assumed 
objectives. It allowed to enrich and modernise educational offer adapted to the individual 
needs of talented students and also to increase attractiveness of teaching programmes 
supporting the young, talented people in practical training of key competencies. Building 
an e-learning platform which allowed to fulfill the priority postulates connected to 
developing the information society was the strong point of the project. The e-learning 
platform which included the elaborated didactic resources strongly facilitated an 
implementation of the described project. It played the role of a digital space of 
cooperation between students and teachers and representatives of external institutions 
working for education. However, not all of the problems that participants faced could 
have been solved based on contacts established on the constructed e-learning platform. 
This was the reason for stating that activities in the digital space cannot fully replace the 
traditional methods. They should, nevertheless, be an attractive complement to the 
traditional methods in school education helping to meet the postulates of information 
society. 

Key words: e-learning platform, educational research project, rural geography. 
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Małgorzata Pietrzak 
 

CHMURA EDUKACYJNA W PRAKTYCE 
AKADEMICKIEJ 

WPROWADZENIE 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat stosuje się technologie informa-
cyjno-komunikacyjne (TIK) w prowadzeniu zajęć. Przykładem wykorzystania 
TIK w kształceniu jest wirtualny uniwersytet o nazwie Academia Electronica, 
który od 2007 r. działa w sieci, w środowisku graficznym 3d – tj. Second Life 
(Academia Electronica, strona internetowa). Celem działalności Academii jest 
prezentowanie otwartych wykładów i dyskusji oraz przeprowadzanie ogólno-
polskich kursów akceptowanych przez ośrodki akademickie. Od 2008 r. Michał 
Ostrowicki, działający w świecie wirtualnym pod pseudonimem Sidey Myoo, 
prowadzi na tym portalu oficjalny kurs akademicki zatytułowany „Środowisko 
elektroniczne jako rzeczywistość człowieka”1. Kolejnym przykładem stosowania 
ICT jest Jagielloński Kampus Wirtualny, który tworzą dwie platformy zdalnego 
nauczania oparte na technologii Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment): Smok i Pegaz. Pegaz to platforma umożliwiająca 
prowadzenie zajęć zdalnych, prezentację materiałów dydaktycznych (takich jak 
strony www, prezentacje i filmy edukacyjne) oraz komunikację pomiędzy wy-
kładowcami i studentami (za pośrednictwem forów dyskusyjnych i czatów). 
Każdy z pracowników UJ może stworzyć kurs e-learningowy wspomagający 
nauczanie bezpośrednie. System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Stu-
diów) automatycznie generuje e-kursy na platformie Moodle do każdego z kur-
sów proponowanych przez program studiów. Platforma Smok przeznaczona jest 
do udostępniania kursów otwartych, dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich 
internautów (Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, strona 
internetowa). Najdłużej, bo od 10 lat, nowoczesne technologie wykorzystuje się 
na kierunku geografia. W 2004 r. Uniwersytet uruchomił Studia Podyplomowe 
                     

1 http://www.ostrowicki.art.pl/ (dostęp 10.01.2015). 
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Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS w Zakładzie Systemów Informacji 
Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem Paris- 
-Lodron w Salzburgu. Zajęcia prowadzone są w trybie nauki na odległość na 
platformie Pegaz. W czasie trwania zajęć kontakt studentów z nauczycielami 
akademickimi odbywa się głównie poprzez platformę e-learningową oraz pocztę 
elektroniczną (Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS, 
strona internetowa). 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano przykłady zastosowania chmury 
edukacyjnej, technologii mobilnych, sieci społecznościowej i platformy zdalne-
go nauczania w kształceniu studentów geografii. Wszystkie przykłady pochodzą 
z realizacji zajęć „Transmedia in Science Education”, „Dydaktyka szkoły wyż-
szej w naukach geograficznych”, „Dydaktyka przyrody”, „Absolwent na rynku 
pracy”, „Podstawy nauk o Ziemi” i „Dydaktyka geografii”. Zaprezentowane roz-
wiązania technologiczne nie wymagały specjalistycznej wiedzy i wykorzystują 
darmowe aplikacje, ogólnie dostępne urządzenia i media cyfrowe (np. komputer, 
telefon, kamera, Internet, biblioteka cyfrowa, strona internetowa, gry kompute-
rowe), tym samym są użyteczne dla studentów i przyjazne wszystkim pokole-
niom nauczycieli akademickich. Kurs „Absolwent...” od ponad 10 lat jest 
prowadzony techniką analizy nagrań próbnych (microteachingu), natomiast po-
zostałe kursy od 2009 r. powszechnie wykorzystują technologie informacyjno- 
-komunikacyjne (TIK).  

PODSTAWOWE POJĘCIA 

Opis działań edukacyjnych wykorzystujących TIK wymaga zdefiniowania 
pojęć związanych z mediami używanych w niniejszym opracowaniu, tj. media 
społeczne, technologia mobilna, nauczanie na odległość, chmura internetowa.  

Media społeczne (social media) to podlegające społecznej kontroli środki 
przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Cechuje je  
m.in. otwartość dostępu do treści, możliwość współtworzenia informacji i od-
niesienia się do przekazanej informacji (Królewski, Sala 2013). Przykładem 
aplikacji umożliwiających prezentowanie poglądów, wymianę opinii, współ-
dzielenie zasobów, komunikację, kooperację są blogi, wiki, YouTube, Flick, 
Slideshare, Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn (Kaplan 2012). Wśród wy-
mienionych aplikacji znalazły się serwisy społecznościowe (social networking), 
czyli grupy stron internetowych funkcjonujące wśród określonej społeczności 
(np. serwisy branżowe, tematyczne, skierowane do konkretnych grup społecz-
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nych, dające możliwość tworzenia własnych profili). Sposób funkcjonowania 
wymienionych mediów umożliwia zatem tworzenie edukacyjnych zasobów oraz 
współpracę studentów.  

Technologia mobilna to technologia używana do bezprzewodowej komuni-
kacji pomiędzy urządzeniami. Od początku XXI w. urządzenia mobilne szybko 
ewoluowały od pagera, przez telefon komórkowy, zastosowanie nawigacji GPS, 
laptopy, smartfony z wbudowanymi przeglądarkami, aż po tablety. Urządzenia 
mobilne umożliwiają koordynację prac studentów, komunikację pomiędzy 
uczestnikami kursu i dostęp do zasobów informacyjnych dedykowanych danemu 
kursowi, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.  

Współcześnie, dzięki bogatej ofercie otwartych kursów online (ang. MOOC 
– massive open online courses) (List of MOOCs), duże znaczenie ma nauczanie 
na odległość (e-learning) z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. 
Zasoby informacyjne Internetu i oferowane online edukacyjne filmy, teksty, 
prezentacje animacje, symulacje bądź gry edukacyjne stanowią bardzo dobrą 
bazę do realizacji projektów, stawiania pytań, formułowania problemów i poszu-
kiwania rozwiązań.  

Platformy zdalnego nauczania są natomiast środowiskiem nauki o ograni-
czonym dostępie do zgromadzonych materiałów edukacyjnych. Są to wirtualne 
środowiska nauczania, instalowane na serwerach lokalnych (np. uniwersytec-
kich) lub hostowanych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Są dedyko-
wane tworzeniu, modyfikacji i przechowywaniu treści kursów edukacyjnych. 
Zainstalowane aplikacje umożliwiają prowadzenie zajęć w trybie online oraz 
zdalną obsługę kursantów. Jednak konieczność instalacji platformy e-learning 
Moodle na wskazanym przez szkołę (uniwersytet) serwerze lokalnym lub ze-
wnętrznym pociąga za sobą koszty budowy oprzyrządowania i hostingu. Każda 
z platform zdalnego nauczania ma swoje ograniczenia i określony sposób 
funkcjonowania, nie zawsze odpowiadający potrzebom nauczanego przedmiotu. 
Pomimo to może stanowić swego rodzaju bibliotekę i przewodnik po realizo-
wanym przez studentów kursie (oferując np. wykłady online, wideorozmowy, 
tworzenie testów, quizów, zadań).  

Podobną funkcję, ale bez ograniczeń wielkości przechowywanych plików 
oraz ich formatów, pełni chmura internetowa (cloud computing). Precyzyjnie  
i obrazowo wyjaśnia pojęcie chmury M. Kędziora (2010) na swoim blogu. Na 
strukturę chmury składają się następujące elementy (ryc. 1):  

1) ulokowanie sprzętu w serwerowni, z dostępem do sieci oraz zasilania,  
z zapewnieniem wsparcia administratorów, czyli tzw. kolokacja,  

2) zapewnienie sprzętu, czyli tzw. Infrastructure as a Service (IaaS),  
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3) utrzymanie i zarządzenie systemem operacyjnym, czyli tzw. Platform as  
a Service (PaaS),  

4) umożliwienie korzystania z różnych aplikacji online, czyli tzw. Software 
as a Service (SaaS), 

5) możliwość korzystania z oprogramowania zainstalowanego na własnym 
komputerze z opcją użycia na zasadzie usługi powoduje, że środowiskiem pracy 
staje się, oprócz personalnego komputera, wirtualne środowisko internetowe 
(Softaware+Service).  
 

 
 

Ryc. 1. Schemat funkcjonowania chmury internetowej. Wyjaśnienia skrótów w tekście 
Fig. 1. Diagram of the functioning of the cloud. Explanations of abbreviations in the text 

Źródło: opracowanie własne 

W uproszczeniu można zatem stwierdzić, że chmura internetowa to usługa 
korzystania ze sprzętu i oprogramowania na żądanie, z dowolnych urządzeń  
z dostępem do sieci, pozwalająca na współdzielenie, gromadzenie i wytwarzanie 
informacji/danych w środowisku internetowym.  
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Według GUS korzystanie z usług chmury obliczeniowej (cloud computing) 
rozumiane jest jako korzystanie ze skalowalnych usług ICT za pomocą Inter-
netu. Usługi mogą obejmować dostęp do oprogramowania, korzystanie z okreś-
lonej mocy obliczeniowej, przechowywanie danych (GUS, chmura obliczeniowa, 
dokumentacja elektroniczna). Chmurę internetową wykorzystuje się w różnych 
gałęziach gospodarki, stąd duża liczba definicji tego pojęcia. Dokument McKin-
sey & Company (2009) prezentuje 22 charakterystyki chmury obliczeniowej, 
uznając określenie Gartnera jako najprecyzyjniej i najbardziej syntetycznie opi-
sujące zjawisko. Według cytowanego autora chmura obliczeniowa to ogół pro-
duktów konsumenckich i biznesowych, usług i rozwiązań informatycznych 
dostarczonych oraz wykorzystywanych w czasie rzeczywistym przez Internet 
(McKinsey, dokumentacja elektroniczna). Inna z przytaczanych definicji objaś-
nia chmurę obliczeniową jako model usług, umożliwiający wygodny dostęp do 
sieci do wspólnych zasobów (np. serwerów, pamięci masowej, aplikacji, usług), 
udostępnianych i realizowanych przy minimalnej interakcji usługodawcy zarzą-
dzającego infrastrukturą. Potocznie, przechowywanie danych w chmurze i na 
wirtualnym dysku oznacza to samo.  

Chmurę internetową na potrzeby edukacyjne wiąże się z e-learningiem i wy-
korzystaniem aplikacji web 2.0, a w perspektywie kilku lat z web 3.0 (Kelly 
2012). Do głównych zalet nauczania w chmurze zalicza się (Weaver 2013, Katz 
i in. 2014):  

1) automatyczne zapisywanie tworzonych treści; 
2) przechowywanie różnych rodzajów danych, w tym filmów, muzyki, zdjęć, 

e-książek, aplikacji, w tym prac studentów; 
3) dostępność zasobów z urządzeń mobilnych; 
4) możliwość edycji dokumentów przez wielu użytkowników w tym samym 

czasie; 
5) dostępność treści internetowych (bez konieczności kopiowania i noszenia 

urządzeń z danymi); 
6) łatwość organizacji zadań i sprawdzianów; 
7) ograniczenie wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania, z uwagi na 

korzystanie z zasobów online;  
8) oszczędność czasu ze względu na bezpłatne zarządzanie infrastrukturą 

przez usługodawcę (dostępne bez instalacji, na wszystkich urządzeniach). 
Efektywna komunikacja możliwa jest dzięki odpowiednim dostępowym łą-

czom, zwłaszcza szerokopasmowym 5 (cechującym się dużą szybkością prze-
pływu informacji mierzonym w setkach kilobitów na sekundę lub w megabitach 
na sekundę). Należy zauważyć, że wprowadzenie i rozszerzanie się standardu 
bezprzewodowego przesyłu danych LTE (ang. Long Term Evolution) przezwy-
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cięży dotychczasowe ograniczenia łączności, takie jak powolna transmisja 
danych, duże opóźnienia czy niestabilność połączenia. Wraz z rozwojem no-
wych technologii obserwuje się wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystają-
cych z połączeń internetowych przy użyciu technologii mobilnej (oprócz trady-
cyjnego komputera PC). Jak podaje raport GUS (Społeczeństwo informacyjne... 
2014), za najczęstszą przyczynę braku dostępu do Internetu w domu wskazano 
niechęć do korzystania z niego, niedostatek odpowiednich umiejętności oraz 
zbyt wysokie koszty sprzętu, w tym dostępu do Internetu. Ogółem w 2014 r. 
udział podmiotów wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu wyniósł 
94,4%.  

KSZTAŁCENIE W CHMURZE INTERNETOWEJ 

Chmura edukacyjna to środowisko nauki, w której aplikacje i zasoby Inter-
netu zostały zorganizowane w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych 
celów kształcenia. Chmura to środowisko, a Internet to zasoby. Dalej zaprezen-
towano strategie kształcenia dopasowane do wymienionych we wstępie przed-
miotów, poziomu kształcenia, wykorzystujące korzyści wynikające z pracy  
w chmurze internetowej. 

Do percepcji informacji przez aktywne wykonywanie czynności służy stra-
tegia asymilacyjno-refleksyjna. Polega ona na tworzeniu przez studentów ese-
jów, baz danych, prezentacji multimedialnych, e-portfolio, map myśli, a także na 
uczestnictwie w burzy mózgów, czytaniu literatury, analizie informacji zamiesz-
czonych w chmurze.  

Strategia pragmatyczno-komunikacyjna natomiast służy poszukiwaniu po-
mysłów do praktycznego wykorzystania teorii. Strategia ta bazuje na prowa-
dzeniu dyskusji na portalach społecznościowych, partycypacji w strumieniu 
informacji, dodawaniu komentarza do treści zamieszczonych na wirtualnym 
dysku.  

Identyfikowaniu i definiowaniu problemów oraz odkrywaniu rzeczywistości 
poprzez eksperymenty służy strategia obserwacyjno-eksperymentalna. Polega 
ona na rejestracji prowadzonych pokazów, obserwacji terenowych, doświadczeń 
oraz eksperymentów, i poddawaniu ich późniejszej krytycznej analizie. Filmy, 
zdjęcia i opisy z wymienionych działań znajdują się w chmurze. 

Do percepcji informacji przez przeżywanie i doświadczanie oraz autoreflek-
sję służy strategia emocjonalno-empiryczna. Polega ona na przeprowadzaniu 
analizy realnych przypadków (dostępnych online), filmowaniu odgrywanych 
przez studentów ról, a także zastosowaniu gier dydaktycznych. 
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Stosując różnorodne strategie kształcenia, umożliwiamy studentom wykorzy-
stanie różnych stylów uczenia się. Należy przy tym zauważyć, że  

interakcja z narzędziami zmienia sposób naszego myślenia oraz percepcji; gdy 
manipulujemy narzędziami, szybko zostają one wchłonięte w schemat naszego ciała, 
a to zasadniczo zmienia sposób postrzegania oraz pojmowania środowiska (Kirsh 
2013, s. 281).  

J. Morbitzer (2010, s. 9) stwierdza, że  

to nie Internet powinien kształtować oblicze szkoły, to obowiązkiem szkoły jest 
wskazywać cele oraz racjonalne obszary i optymalne metody wykorzystania tego 
niewątpliwie bardzo użytecznego medium.  

Różne strategie, metody i techniki kształcenia pozwalają koncentrować się na 
zawartości merytorycznej przekazywanej wiedzy, odpowiedzialności studenta za 
jej zdobywanie i umacnianiu otwartej postawy w kontaktach społecznych. Ideą 
kształcenia w chmurze jest rozszerzenie kompetencji, a nie odstawienie starych 
umiejętności, tym samym robiąc miejsce na inne. W nauczaniu w chmurze 
ważna jest umiejętność wyszukiwania informacji, stawianie pytań, prowadzenie 
dociekań naukowych i postawa gotowości dzielenia się wiedzą. Powyższe 
podejście łączy trzy koncepcje uczenia się: a) koncepcja behawiorystyczna  
w postaci nauczania programowanego kierowanego przez nauczyciela; b) kon-
cepcja konstruktywistyczna, kiedy student samodzielnie konstruuje swój sy-
stem wiedzy, np. dzięki e-learningowi, obserwacji, prowadzonym doświadcze-
niom; c) koncepcja konektywizmu, w której istotnym elementem jest naby-
wanie umiejętności sprawnego odnajdywania informacji w sieci i uczenie się 
poprzez kooperację w społecznościach sieciowych.  

ORGANIZACJA PRACY W CHMURZE  
– WYBRANE PRZYKŁADY 

Na wirtualnym dysku Google został zorganizowany zasób informacji (w pos-
taci uporządkowanych folderów) i środowisko nauki dedykowane poszczegól-
nym przedmiotom (ryc. 2). Studentom zarejestrowanym na wybrany kurs za-
pewniono dostęp do folderów i ich zasobów. W zależności od kursu struktura 
folderu jest bardziej lub mniej rozbudowana. Podstawą każdego kursu jest 
stworzenie środowiska do pracy (opis w punkcie 1), miejsca gromadzenia prac 
studentów i dokumentacji fotograficznej (opis w punktach 2 i 3), udostępniania 
literatury oraz prowadzenia ewaluacji (opis w punktach 4 i 5) (ryc. 3). 
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Ryc. 2. Zorganizowany zasób informacji w postaci uporządkowanych folderów  
na wirtualnym dysku Google 

Fig. 2. Structured resource information in the form of structured folders  
on the virtual disk Google 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

Ryc. 3. Zorganizowane środowisko pracy kursu „Transmedia in Science Education” 
Fig. 3. Organized working environment course „Transmedia in Science Education” 

Źródło: opracowanie własne 

Jeżeli zajęcia tego wymagają, tworzone są kolejne foldery. Zasoby znajdu-
jące się w wymienionych folderach i przykładowe sposoby pracy podczas zajęć 
zostały scharakteryzowane poniżej.  

1. Nauczanie mieszane (blended-learning). W chmurze znajdują się mate-
riały wykorzystywane podczas zajęć w pracowni komputerowej, w salach lek-
cyjnych, w terenie, w laboratorium (gleboznawczym i geomorfologicznym). 

Przykładowe pliki zamieszczane w tym folderze to:  
– dokumenty, przeznaczone do wspólnej redakcji przez studentów, 
– webquesty przeznaczone do rozwiązania podczas zajęć,  
– instrukcje do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych,  
– mapy z fotokodami (QR Code) do zajęć terenowych. 
Poprzez dokumenty w chmurze rozumiane są pliki zarówno tekstowe, jak  

i arkusze kalkulacyjne, graficzne mapy myśli, prezentacje, infografiki, filmy. 
Elementem odróżniającym pracę w chmurze od indywidualnej pracy studentów 
z wykorzystaniem TIK jest możliwość pracy kilkuosobowej grupy osób na jed-
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nym dokumencie, w tym samym czasie. Zaletą równoczesnej pracy na wspól-
nym dokumencie jest zaangażowanie, konieczność śledzenia postępów prac 
innych osób, w taki sposób, aby uniknąć powtarzania się treści, duże tempo 
pracy, pomysłowość inspirowana (wymuszana) przez innych. Mimo że studenci 
pracują indywidualnie, albowiem każdy siedzi przy swoim komputerze i dodaje 
własne uwagi, cały czas (zmuszony jest obserwować) obserwuje, jak dokument 
powiększa się o treści dodawane przez inne osoby. Taki proces skłania do 
empatii i wyczulenia na sposób postrzegania świata przez innych, wymusza 
współpracę i komunikację, ale przede wszystkim umożliwia uczenie się od 
siebie. 

Webquest w przypadku przedstawianych zajęć to dokument zawierający 
opis pewnego zjawiska lub lista pytań (bądź zagadnień) wraz z linkami do 
wartościowych zasobów internetowych. W takim miejscu można poszukiwać 
informacji, odpowiedzi bądź drążyć temat i stawiać kolejne pytania. Webquest 
w chmurze prowadzi do analizy problemu na podstawie wskazanych źródeł 
internetowych (np. z zastosowaniem refleksji Bortona). W tradycyjnym ujęciu 
webquest jest metodą projektu wykorzystującą internetowe źródła informacji. 
Przykładowa tematyka webquestów to: „alternatywne metody ewaluacji”; „jak 
tworzyć medialne środowisko uczenia się”; „czy technologie IK wpływają na 
zachowanie?”, „jak Internet wpływa na proces uczenia się”, „komunikacja od-
wzajemniona versus media społecznościowe”, „jak szukać pracy w Internecie”. 
Niepodważalną wartością pracy online jest aktualność poruszanej problematyki  
i natychmiastowe odwołanie się do rzeczywistych przykładów. Dużym zaintere-
sowaniem studentów cieszył się przykładowo projekt prowadzenia badań na-
ukowych online „Planet hunters” czy śledzenie misji Rosetta (ryc. 4).  

Studenci tworzą instrukcje opisujące ćwiczenia i eksperymenty labora-
toryjne przed zajęciami i umieszczają opisy w odpowiednim folderze. Dostępne 
w chmurze zdjęcia z pokazów i demonstrowanych doświadczeń stanowią uzu-
pełnienie i dodawane są do instrukcji po zajęciach. Studenci, mając podgląd 
zaprezentowanych eksperymentów, na kolejne zajęcia przygotowują nowe, bez 
konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji, ponieważ wszystko jest udo-
stępnione online. 

Podczas zajęć terenowych uczestnicy wykorzystują urządzenia mobilne. Pro-
wadzący umieszcza w chmurze materiały potrzebne do zajęć, np. mapy tema-
tyczne i historyczne, szkice, przekroje, zdjęcia archiwalne, rysunki, obrazy, 
schematy. Nauczyciel tworzy mapę z trasą wycieczki, na której umieszczone są 
fotokody (QR Code) do wymienionych zasobów lub stron internetowych.  
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Ryc. 4. Przykładowy folder z webquestami, instrukcjami, dokumentami, opisami gier 
Fig. 4. Sample folder with WebQuests, instructions, documents, descriptions of games 

Źródło: opracowanie własne 

Nauczanie przez działanie (mobile learning) pozwala na równoczesne 
łączenie obserwacji terenowej z wykorzystaniem szerokiej gamy informacji 
umieszczonych w chmurze (przygotowanych wcześniej przez studentów i nau-
czyciela) oraz zasobów internetowych. Rozwiązaniem pozwalającym na szybkie 
dotarcie do informacji w dokładnie zaplanowanym punkcie wycieczki terenowej 
jest korzystanie z umieszczonej w chmurze mapy z fotokodami. Każdy ze stu-
dentów ma możliwość wydruku mapy lub korzystania z niej online. Skanują oni 
fotokod i otwierają wybrany przez nauczyciela zasób informacyjny, np. histo-
ryczną panoramę miasta wykonaną dokładnie z tego miejsca, w jakim się znaj-
dują. W przypadku zajęć „Transmedia in Science Education” i wycieczki po 
Krakowie, na tarasie Wawelu studenci czerpią wiedzę z obrazów, zasobów 
Muzeum Narodowego, np. dzieła Aleksandra Płonczyńskiego „Widok z Wa-
welu”, Stanisława Wyspiańskiego „Zakole Wisły”, zdjęcia z zasobów Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, np. „Panorama kopca z 1897 roku”. Po zwie-
dzeniu jaskini smoczej i obserwacji zrębów Wawelu, Skałki, zrębów Pogórskich 
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i Dębnickich, studenci weryfikują obserwację terenową z informacją pozyskaną 
z portalu internetowego Muzeum Geologicznego, na którym jest zamieszczona 
mapa geologiczna okolic Krakowa wraz z przekrojami. Linki do Muzeum 
Archeologicznego i do stron internetowych PAN, na których są prezentowane 
wyniki eksploracji archeologicznej w obrębie Starego Miasta i Zrębu Sowińca, 
umożliwiają studentom podjęcie dyskusji o związkach osadnictwa prehistorycz-
nego i historycznego ze środowiskiem geograficznym. Łatwość dostępu do 
danych, możliwość analizowania zwizualizowanych wyników badań naukowych 
(a nie tekstów), pozwalają na podjęcie wielu wątków podczas wycieczki tere-
nowej (ryc. 5). 

 

 
 

Ryc. 5. Przykładowy folder z mapami zawierającymi fotokody  
i materiały do zajęć terenowych 

Fig. 5. Sample folder with maps containing QR codes  
and materials for outdoor activities 

Źródło: opracowanie własne 
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2. E-portfolio. Studenci zamieszczają w chmurze prace tekstowe, graficzne 
czy prezentacje przygotowane i przedstawiane podczas zajęć. Tematyka wszyst-
kich prac stanowi pewną całość (np. zaprezentuj innowacje w dydaktyce geo-
grafii). Wśród studentów rodzi się poczucie odpowiedzialności za oryginalny 
wkład do zajęć. Przykładowo, w 2014 r. doktoranci przedstawili następujące 
zagadnienia: „podcast jako narzędzie w nauczaniu geografii”, „rzeczywistość 
rozszerzona w nauczaniu geografii”, „szkolnictwo wojskowe”, „mentoring  
w szkolnictwie wyższym”, „zastosowanie TIK w ściąganiu”, „holographic lear-
ning”, „conceptboard – wspólna idea, jeden pomysł”. Do oryginalnych prac 
należy współtworzenie treści w nauczaniu z wykorzystaniem transmediów. 
Transmedialna edukacja jest dochodzeniem do wiedzy poprzez zaangażowanie 
uczniów „badaczy” przez nauczyciela „narratora-przewodnika” w eksplorację 
naukowego, multiformatowego opowiadania filmowego oraz współtworzenie 
treści edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, docelowo dzieląc się wiedzą w me-
diach społecznościowych (Pietrzak 2013). W roku akademickim 2014/2015 
grupa studentów uczestniczących w programie Erasmus po raz pierwszy rea-
lizowała projekt pt. „Exploring Kraków with Teme”, uczestnicząc w zajęciach 
kameralnych, laboratoryjnych, wycieczkach i hospitacjach. Wszystkie materiały 
do zajęć i nagrania ze spotkań znajdowały się w chmurze oraz na platformie 
Pegaz. Dostęp do zasobów kursu w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie 
ułatwiał organizację pracy i prowadzenie nauczania metodą poszukującą. 

3. Zdjęcia. Dokumentację filmową z zajęć prowadzi nauczyciel akademicki 
w sposób, który nie rozprasza studentów podczas ćwiczeń, lecz tak, aby wy-
konać ściśle zaplanowane ujęcia. Na ich podstawie analizuje bowiem ze stu-
dentami proces uczenia się podczas kolejnych spotkań. Z doświadczenia wynika, 
że studenci bardzo emocjonalnie podchodzą do przeglądania zdjęć, są zacieka-
wieni i w pierwszej kolejności logowania się do chmury oglądają folder za-
wierający albumy fotograficzne. 

Studenci również wykonują dokumentację fotograficzną i filmową, co uczy 
ich wnikliwej obserwacji zjawisk, rejestrowania zasadniczych etapów obserwo-
wanego procesu oraz selektywnej obróbki zapisanego materiału. Proces post-
produkcji uczy dyscypliny, koncentracji na faktach, myślenia o odbiorcy, bez-
względnie weryfikuje jakość działań podjętych podczas rejestracji zdjęć, gdyż 
na tym etapie student stwierdza brak pewnych ujęć, nieodpowiednie tempo, 
sekwencje, brak komentarza. Taka analiza własnych działań uczy prawidłowego 
sposobu przeprowadzania obserwacji i eksperymentów zgodnie z zasadami dy-
daktyki. Zamieszczone w albumie (w chmurze) zdjęcia pozwalają na przeglą-
danie w terenie, dlatego też szkice, przekroje, mapy tematyczne, mapy histo-
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ryczne, zdjęcia archiwalne są dostępne bezpośrednio na wycieczce i umożliwiają 
analizę obserwowanego krajobrazu oraz zjawisk w kontekście zgromadzonych 
danych (np. map geologicznej, geomorfologicznej, historycznej, obrazów malar-
skich, 100-letnich fotografii). W przeciwieństwie do platform e-learningowych, 
niemal nieograniczona pojemność wirtualnego dysku, jakim jest chmura, poz-
wala na swobodne zamieszczanie całej dokumentacji filmowej z zajęć. Otwarty 
dostęp i możliwość wielokrotnej edycji fotografii przez wszystkich uczestników 
kursu, dodawania treści pozwalają na dołączanie do opisów tekstowych zdjęć 
oraz filmów wykonanych w trakcie realizacji zajęć. Z jednej strony samo 
doświadczenie (pokaz, prezentacja, odgrywanie ról) zostaje nagrane, co ułatwia 
jego późniejsze odtworzenie, z drugiej zaś strony student wykonujący takie 
doświadczenie ma szansę zweryfikować (ocenić, zaobserwować) sposób, w jaki 
je przeprowadził. Przykładowo, odtworzenie sfilmowanej symulacji rozmowy 
kwalifikacyjnej uzmysławia studentom ich sposób mówienia, gestykulacji czy 
uzewnętrzniania emocji. Oglądanie zdjęć i filmów z zajęć pozwala na analizę 
detali, dostrzeganie szczegółów, uświadamianie popełnianych błędów i utrwa-
lanie dobrych nawyków.  

4. Literatura w chmurze gromadzona jest w sposób narastający (dynami-
czny/czynny). Początkowo w zasobie znajduje się literatura polecana przez 
nauczyciela. Systematycznie jej zasób rośnie w momencie uzupełniania jej przez 
studentów, którzy mają obowiązek krótkiego przedstawienia proponowanych 
materiałów podczas zajęć. Przykładowo są to sprawozdania z sympozjów i kon-
ferencji, publikacje z abstraktami, wartościowe strony internetowe, blogi nau-
kowe, filmy. Studenci zamieszczają w chmurze krótkie notki o prezentowanym 
artykule lub książce z linkiem (z poszanowaniem praw autorskich). Zamiesz-
czają także linki do wykładów online prezentowanych na YouTube, w tym 
filmów wyjaśniających zjawiska czy pokazujących studia przypadków. Poprzez 
samodzielne wyszukiwanie literatury studenci weryfikują swoją wiedzę, zadając 
sobie pytania: co wiem, czego nie wiem, jakie informacje są mi potrzebne. Taka 
praca prowadzi do efektywnego wykorzystania informacji zamieszczonych  
w Internecie, w tym kształcenia umiejętności przeszukiwania niewidzialnych 
zasobów sieci. Studenci uczą się ponadto konwersji danych do wielu formatów, 
tak aby były dostępne w chmurze dla swoich kolegów i koleżanek (np. skan 
artykułu do formatu pdf czy zgrupowanie sekwencji zdjęć lub rysunków do 
formatu gif). 

5. Ewaluacja. Ważnym elementem edukacji jest informacja zwrotna dla stu-
dentów ukazująca im wartościowe elementy wykonanej pracy, własne nie-
dociągnięcia bądź błędy, lecz przede wszystkim wskazówki pokazujące, jak 
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osiągnąć wyznaczone cele edukacyjne. W zależności od poziomu kształcenia 
(1–3 stopień studiów) kryteria oceniania zostają ustalone wraz ze studentami. Na 
trzecim etapie studiów studenci wzajemnie oceniają swoje prace, wykazując się 
przy tym pomysłowością. Przykładowo, aby ocenić postery wykonane podczas 
zajęć, doktoranci poprosili studentów o ocenę własnych prac według przedysku-
towanych kryteriów. Ten sposób ewaluacji był podwójnie wartościowy: dokto-
ranci bowiem uczyli swych młodszych kolegów zasad oceniania, sami zaś otrzy-
mali szeroką gamę niezależnych uwag i opinii. Skonfrontowali się również  
z wątpliwościami i rozczarowaniem własnych kolegów i koleżanek. Z punktu 
widzenia psychologicznego takie działanie uczy dążenia do mistrzostwa, a nie 
do formalnego zaliczenia ćwiczenia. Studenci ponadto zdobywają doświad-
czenie w ewaluacji oraz samokontroli. Dostępne online wyniki w postaci 
punktów za poszczególne zadania oraz komentarze do prac ułatwiają poprawę 
popełnianych błędów i doskonalenie umiejętności. Oceny są jawne, ale są to 
oceny opisowe, stosuje się bowiem ocenianie kształtujące. Zapisane uwagi 
widoczne są dla wszystkich uczestników kursu, co mobilizuje do niepopełniania 
tych samych błędów, a z drugiej strony umożliwia dodanie własnego polemicz-
nego lub wyjaśniającego komentarza. Chmura internetowa charakteryzuje się 
automatycznym zapisem każdej aktywności członków kursu i w historii doku-
mentów można śledzić postęp prac każdego studenta. Ten aspekt może stać się 
środkiem motywującym do systematycznej pracy lub unaocznić jej brak. 

Cechy nauczania mieszanego z wykorzystaniem chmury internetowej: 
1) dynamiczne środowisko nauki współtworzone przez studentów; 
2) dostępność (mobilność) materiałów edukacyjnych i aplikacji, również 

podczas zajęć terenowych i laboratoryjnych; 
3) swoboda w podejmowaniu tematów zadań i sposobów ich realizacji 

prowadząca do odpowiedzialności oraz zaangażowania; 
4) współdzielenie wiedzy – otwartość i jawność wszystkich projektów, wy-

konywanych zadań; 
5) równoczesna praca grupowa lub zespołowa na jednym dokumencie bu-

dząca zaciekawienie i wspomagająca szybkie tempo pracy oraz umiejętność 
współpracy; 

6) wzajemne nauczanie i wspólne działanie uczące sprawnej organizacji 
pracy oraz prowadzące do samokontroli; 

7) komunikacja odwzajemniona;  
8) aktualność dyskutowanych zagadnień (dostęp do archiwów, repozytoriów, 

baz danych, informacji o projektach). 
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JAKIE SĄ WADY PRACY W CHMURZE? 

W całym opracowaniu skoncentrowano się na zaletach korzystania z chmury 
internetowej. Tak naprawdę najważniejszy jest sposób organizacji pracy studen-
tów, a nie samo posiadanie zasobów w chmurze. Nie ma kształcenia idealnego, 
odpowiadającego każdemu uczniowi, w każdym momencie. Z doświadczenia 
wynika, że największą przeszkodą w organizacji pracy w chmurze nie jest 
dostęp do Internetu i możliwość korzystania z mobilnych urządzeń, lecz zmiana 
przyzwyczajeń studentów z pasywnych odbiorców na przybieranie postawy 
odpowiedzialnych poszukiwaczy wiedzy. W czasach sformalizowanych syla-
busów i wylistowanych efektów nauczania, otwarte zajęcia, podczas których 
odpowiedzialność za formułowanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi spada na 
studentów, staje się wyzwaniem. Wśród studentów dominuje jedno pytanie: co 
mam zrobić, żeby zaliczyć... Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego 
zorganizowanie i zarządzanie chmurą wymaga wiele czasu i wysiłku. Sam fakt, 
że środowisko internetowe jest dynamiczne, powoduje, że każde zajęcia wyma-
gają zweryfikowania linków i uaktualnienia przykładów. Stworzenie materiałów 
e-learningowych na platformę zainstalowaną na uniwersytecie wymaga ich 
dostosowania do danego typu platformy. Równoczesna praca na platformie 
Pegaz i w chmurze internetowej zwielokrotnia czas pracy poświęcony tym 
samym treściom. Ponadto selekcja zdjęć, konwersja filmów do odpowiednich 
formatów, opracowanie graficzne webquestów i infografik, tworzenie map i opi-
sów z fotokodami wymagają dobrej znajomości różnych aplikacji interneto-
wych.  

PODSUMOWANIE 

Technologia może często stanowić barierę dla nauczania i uczenia się. 
Wielość urządzeń, koszty ich zakupu, konieczność obsługi oprogramowania, 
krótka żywotność urządzeń i aplikacji na „rynku” edukacyjnym, brak zgodności 
oprogramowania i sprzętu uniemożliwiające współpracę systemów komputero-
wych mogą powodować zniechęcenie wdrażaniem konkretnych rozwiązań. 
Technologia cyfrowa rozwija się tak szybko, że nie ma w niej przyszłości dla 
konkretnego urządzenia lub aplikacji. Cały czas powstają nowe rozwiązania i nie 
wiemy, jakie możliwości dostarczy nam urządzenia cyfrowe za kilka lat. Kon-
centracja na nauczaniu pojedynczych programów czy doskonaleniu umiejętności 
obsługi wybranych urządzeń ma sens tylko w przypadku studiów zawodowych. 
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W kształceniu uniwersyteckim przygotowującym przyszłych nauczycieli należy 
ćwiczyć umiejętności nauki i współpracy w Internecie, tj. ogólnoświatowej sieci 
komputerowej, z szerokim dostępem do zasobów, wykorzystując serwisy spo-
łecznościowe, korzystając z otwartych, powszechnych kursów online lub two-
rzonych przez siebie zasobów. Dzięki chmurze studenci współtworzą środo-
wisko nauki, uczą się od siebie i współpracują przy dociekaniach naukowych.  
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CHMURA EDUKACYJNA W PRAKTYCE AKADEMICKIEJ 
 

Streszczenie 
 
W opracowaniu zdefiniowano i przedstawiono przykłady zastosowania chmury edu-

kacyjnej, technologii mobilnych, sieci społecznościowej i platformy zdalnego nauczania 
w kształceniu studentów geografii. Wykazano, że chmura internetowa jako usługa 
korzystania ze sprzętu i oprogramowania na żądanie, z dowolnych urządzeń z dostępem 
do sieci, umożliwia współdzielenie, gromadzenie i wytwarzanie informacji w środo-
wisku internetowym. Student samodzielnie konstruuje swój system wiedzy dzięki 
nauczaniu mieszanemu wspomaganemu e-learningiem, obserwacji terenowej, lekcjom 
muzealnym, prowadzonym doświadczeniom, hospitacjom w ośrodkach kształcenia, 
odgrywaniem ról. Dzięki stałej dostępności materiałów edukacyjnych i aplikacji studenci 
nabywają umiejętności sprawnego odnajdywania informacji w sieci i uczenie się poprzez 
kooperację w społecznościach sieciowych. Do głównych zalet edukacji z wykorzy-
staniem chmury internetowej należą: dynamiczne środowisko nauki współtworzone 
przez studentów, komunikacja odwzajemniona, dostępność zasobów z urządzeń mo-
bilnych, możliwość tworzenia i przechowywania różnych rodzajów danych, w tym 
filmów, infografik, muzyki, e-książek, zdjęć, aplikacji. 

Słowa kluczowe: chmura, Internet, technologia mobilna, nauczanie na odległość, 
media społeczne, nauczanie mieszane, webquest, e-portfolio. 
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A CLOUD OF ACADEMIC EDUCATION IN PRACTICE 
 

Summary 
 
This article defines and presents examples of how the educational cloud, mobile 

technology, social networking and e-learning platforms may be used in the education of 
geography students. It's been shown that the cloud considered as a service, whereby you 
may avail of hardware and software on request by way of any given devices with 
internet access allows co-sharing, gathering and creation of information/data in the 
internet environment. Students may create their own systems of knowledge using 
blended learning supported by e-learning and field observations, lessons in the museum, 
conducted experiments, visitations in educational centres, role play, etc. Thanks to 
constant availability of educational materials and applications students acquire the skills 
of efficient screening for information online and learning via cooperation within social 
networks. Dynamic learning environment co-created by students, reciprocated com-
munication, contents accessibility from mobile devices, possibility of creation and 
storing various types of data like films infographic images, music, e-books, pictures and 
applications are all among the biggest advantages of educational system supported by the 
cloud. 

Key words: cloud, Internet, mobile technology, distance learning, social media, 
blended learning, WEBQUEST, e-portfolio. 
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PLATFORMA EDUKACYJNA EDMODO  
W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

WPROWADZENIE 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, znanej pod skró-
tem TIK, przestało być w polskiej szkole przedsięwzięciem innowacyjnym. 
Przypomnijmy, że jednym z zadań szkoły wyrażonych w obowiązującej pod-
stawie programowej jest wykształcenie wśród młodzieży na III i IV etapie 
edukacyjnym umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi techno-
logiami informacyjno-komunikacyjnymi. W ciągu sześciu lat obowiązywania 
wyżej wymienionego dokumentu zrobiono wiele dla rozwoju kompetencji ucz-
niów w tym zakresie. Należy tu wspomnieć program „Cyfrowa szkoła”, realizo-
wany pilotażowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2012–2013, 
który zaowocował rekomendacjami dla wieloletniego programu cyfryzacji szkół. 
W sieci pojawiło się coraz więcej rozwiązań dla nauczycieli – czy to w postaci 
szkoleń z wykorzystania TIK w praktyce szkolnej (np. projekt „Aktywna edu-
kacja” Centrum Edukacji Obywatelskiej), czy też informacji dostępnych w coraz 
to nowej postaci (zasoby Ośrodka Rozwoju Edukacji, blogi edukacyjne, sieci 
współpracy w mediach społecznościach, platformy edukacyjne itp.).  

Pozornie wydaje się, że oferta dla nauczycieli jest bogata. W rzeczywistości 
programy oparte na cyfryzacji szkoły są dostępne jedynie nielicznym. Więk-
szość z nich ma ograniczenia finansowe, zatem bierze w nich udział niewielka 
liczba szkół. Dla przykładu, w programie „Cyfrowa szkoła” wzięły udział za-
ledwie 402 szkoły z całej Polski, na 3517 aplikujących (Sprawozdanie z rea-
lizacji... 2014). Inny przykład to funkcjonowanie portalu edukacyjnego oraz 
platformy edukacyjnej Eduscience – tu udział w programie dotyczył jedynie  
250 szkół z całej Polski1. 

                        
1 www.eduscience.pl (dostęp 15.02.2015). 
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Zasoby wypracowane w ramach projektów są obecnie udostępniane zainte-
resowanym szkołom. Jako przykład mogą służyć wspomniane zasoby ORE czy 
Eduscience (platforma została udostępniona do wykorzystania przez pozostałe 
szkoły po zakończeniu realizacji projektu w 2014 r.). Aby się po nich swobodnie 
poruszać, użytkownicy potrzebują jednak przeszkolenia. Większość nauczycieli 
to tzw. cyfrowi imigranci, którzy – w przeciwieństwie do „tubylców”, czyli 
uczniów – nie czują się pewnie w rzeczywistości wirtualnej. Starają się nadążyć 
za nowinkami technicznymi i wprowadzić jak najwięcej narzędzi do swojej 
praktyki szkolnej, jednak w poszukiwaniach natrafiają na mur w postaci swoistej 
„bariery językowej” – posuwają się na oślep, komunikują „na migi”, mając 
nadzieję na spotkanie kogoś, kto im w tej drodze pomoże. Okazuje się, że o takie 
spotkanie wcale nie jest łatwo, czego doskonałym przykładem jest autorka ni-
niejszego opracowania.  

Wraz z postępem technologicznym, e-learning staje się coraz bardziej popu-
larną formą edukacji. Coraz częściej w sieci można znaleźć szkolenia ukierun-
kowane na różne grupy zawodowe, również nauczycieli. Wiele jest platform  
e-learningowych, oferujących bezpłatne kursy z różnych dziedzin, prowadzone 
przez światowe wiodące instytucje edukacyjne. Przykładem może być platforma 
FutureLearn2. Oferowane na niej, darmowe kursy dla każdego zainteresowa-
nego, są organizowane przez współpracujące z platformą renomowane instytucje 
naukowe, jak British Museum, British Council oraz liczne, głównie brytyjskie, 
uniwersytety. Zatem wydaje się istotne, by w dobie wszechobecnej cyfryzacji 
przygotować ucznia do poruszania się w świecie elektronicznego kształcenia 
ustawicznego. Zadanie to bardzo dobrze spełnia wykorzystanie do pracy z ucz-
niami platformy edukacyjnej.  

Celem opracowania jest przybliżenie dobrej praktyki szkolnej – doświadczeń 
autorki we wdrażaniu w pracy z uczniami gimnazjum i liceum technologii 
informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem możliwości platformy eduka-
cyjnej Edmodo.  

PLATFORMA EDUKACYJNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

Autorka opracowania jest „cyfrowym imigrantem”, nauczycielką z długolet-
nim stażem, która od początku swojej pracy starała się wprowadzać na lekcjach 
nowości, oferowane przez postęp technologiczny. Wiadomo, że człowiek przy-
swaja informacje w różny sposób, w zależności od reprezentowanego typu 
                        

2 www.futurelearn.com (dostęp 17.02.2015). 
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komunikacji i uczenia się: wzrokowy, słuchowy lub ruchowy (kinestetyczny) 
(Rose, Nicholl 2003).  

Pracując w trzydziestoosobowej klasie możemy mieć pewność, że znajdują 
się w niej przedstawiciele każdego z tych typów. Zatem im większa różno-
rodność form przekazu wykorzystanych na lekcji, tym większa szansa na to, że 
każdy z uczniów zrozumie poruszane na lekcji zagadnienie. Dlatego tak ważne 
są w praktyce szkolnej zarówno praca z tekstem, jak i wykład nauczyciela, po-
parte pomocą wizualną i ćwiczeniami praktycznymi (Piskorz 1997). Obserwując 
współczesną młodzież, należałoby dodać jeszcze jeden element: wykorzystanie 
możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Żyjemy w „cyfrowym świecie”, 
w którym młodzi ludzie poruszają się doskonale. Obserwacje i przeprowadzone 
przez autorkę wywiady wskazują jednak, że młodzież nie wiąże możliwości, 
jakie daje im korzystanie z „cyfrowego świata”, z uczeniem się. Szkoła jest 
traktowana przez uczniów jako zło konieczne i kojarzy się niezmiennie z zieloną 
tablicą i białą kredą3. Skąd wynika takie podejście?  

Okazuje się, że nowoczesne technologie są nadal rzadko wykorzystywanym 
w szkole nośnikiem informacji. Co prawda, większość szkół ma pracownie kom-
puterowe z dostępem do Internetu i biblioteki multimedialne, duża część dys-
ponuje multimedialnymi pracowniami językowymi i przedmiotowymi, to nadal 
stanowią one jedynie kroplę w morzu potrzeb. Zazwyczaj, jeśli szkoła dysponuje 
jedną pracownią komputerową z kilkustanowiskowym dostępem do Internetu, to 
przeprowadzane w niej będą lekcje informatyki, a dostępność pracowni dla 
pozostałych przedmiotów będzie bardzo ograniczona. Podobnie z pracowniami 
multimedialnymi: są, ale dostępność ich dla nauczyciela, np. geografii, jest 
bardzo niewielka. Z tego względu lekcja z wykorzystaniem IT jest kojarzona 
przez uczniów jako coś wyjątkowego, swoisty przerywnik w tradycyjnie funk-
cjonującej szkole. Nie może zatem dziwić fakt, że uczniowie nie kojarzą nau-
czania-uczenia się z nowoczesnymi technologiami.  

W coraz szybciej rozwijającym się cyfrowym świecie konieczne staje się 
wypełnienie tej luki. Chcemy, aby młodzi ludzie w przyszłości byli nastawieni 
na ustawiczne zdobywanie nowej wiedzy i potrafili wykorzystać w tym celu 
możliwości oferowane przez nowoczesne technologie. Należy zatem już w szko-
le wprowadzać uczniów w świat e-learningu. Jedną z możliwości jest upow-
szechnienie w praktyce szkolnej platformy edukacyjnej.  

                        
3 Badania własne autorki, przeprowadzone w październiku 2014 r. w formie wy-

wiadu z uczniami klasy pierwszej tyskiego liceum ogólnokształcącego (grupa liczyła 50 
osób).  
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CZYM JEST I JAK FUNKCJONUJE PLATFORMA EDUKACYJNA? 

Platforma edukacyjna jest systemem komputerowym, pozwalającym organi-
zować i wspomagać nauczanie przez Internet, spójnym dla określonej instytucji 
(Nojszewski 2003). W praktyce wszelkie zasoby i informacje umieszczane są na 
serwerach zewnętrznych (w tzw. chmurze) i dostępne z każdego punktu, w któ-
rym jesteśmy w stanie się zalogować. Obecnie w sieci funkcjonuje wiele dostęp-
nych platform edukacyjnych. Bardzo popularna jest platforma Moodle, coraz 
popularniejsza staje się wcześniej wspomniana platforma Eduscience. Istnieją 
platformy przeznaczone dla szkół, powiązane z dziennikami (np. Librus).  

Etap I: poszukiwania. Każda z wielu dostępnych platform ma swoje zalety  
i wady, jak zatem znaleźć tę najlepiej odpowiadającą oczekiwaniom? Punktem 
wyjścia jest sprecyzowanie tych oczekiwań. W 2012 r., kiedy autorka opraco-
wania poszukiwała alternatywnej do pracy w szkole formy prowadzenia zajęć  
z maturzystami, podjęto kilka prób wykorzystania platform dostępnych na stro-
nach kilku polskich wydawnictw edukacyjnych. Próby te jednak zakończyły się 
fiaskiem – tego typu platformy były zbyt ograniczone, nie odpowiadały zatem 
potrzebom. W przypadku autorki, oczekiwania przedstawiały się następująco:  

1. Dostępność i bezpieczeństwo – platforma musi być ogólnodostępna, 
darmowa, wymagająca do rejestracji jak najmniej informacji z kategorii wraż-
liwych danych osobowych. Dobrze, jeśli posiada również wersję mobilną.  

2. Funkcjonalność – powinna zawierać wiele różnych opcji, w tym kalendarz 
z możliwością edycji wydarzeń, możliwość dodawania zasobów (biblioteka 
zasobów), możliwość kreowania zadań dla uczniów.  

3. Atrakcyjność – wygląd platformy powinien zachęcać ucznia do korzysta-
nia z platformy, nie kojarzyć mu się ze szkołą, lecz z aktywnością czasu wol-
nego.  

4. Wersja w języku angielskim (opcjonalnie) – porozumiewanie się w języ-
kach obcych, zwłaszcza w powszechnie używanym w zachodnim kręgu kultu-
rowym języku angielskim, jest konieczne i powinno być trenowane w różnych 
aspektach życia.  

Wszystkie powyższe oczekiwania spełnia platforma Edmodo, która została 
wybrana jako narzędzie do pracy z uczniami. 

Etap II: poznaj, jak to działa. Edmodo jest amerykańskim edukacyjnym 
portalem społecznościowym, bardzo popularnym szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie i Australii. Portal został założony w 2008 r. w Chicago, 
obecnie główna siedziba firmy znajduje się w Kalifornii. Według informacji na 
stronie głównej portalu, posiada obecnie ponad 47 mln użytkowników na całym 
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świecie. Platforma jest dostępna w jedenastu językach, w trakcie zbierania ma-
teriałów do niniejszego opracowania nie było wśród nich języka polskiego. 
Założycielom portalu przyświecał ważny cel: zbudowanie pomostu łączącego 
życie prywatne młodych ludzi z życiem szkolnym. Zależało im na przeniesieniu 
szkoły w realia XXI w., na zlikwidowaniu przepaści między opartym na nowo-
czesnych technologiach realnym życiem a szkołą, tkwiącą nadal w poprzednim 
stuleciu. Ważne jest nie tylko to, czego młodzi się uczą, ale również, jak to 
robią4. Interesujące, że nie tylko polska szkoła ma problem z nadążeniem za 
zmieniającą się rzeczywistością.  

Portal Edmodo spełnił wszystkie oczekiwania stawiane dobrej platformie 
edukacyjnej.  

1. Jest to platforma całkowicie darmowa. Aby się zarejestrować, należy jedy-
nie założyć konto na portalu (ryc. 1). Założenie konta nie wymaga podawania 
żadnych tzw. danych wrażliwych. Jeśli przy rejestracji użytkownik poda adres  
e-mail, będą na niego przesyłane informacje o wpisach, które pojawiły się w in-
teresującej go grupie.  

 

 
Ryc. 1. Strona logowania do platformy Edmodo: www.edmodo.com 

Fig. 1. Login page Edmodo platform: www.edmodo.com 

Portal ma wersję mobilną, którą można pobrać na każde tego typu urządzenie 
(np. smartfon). Jest to wielka zaleta dla ucznia, który najczęściej dysponuje 
takim narzędziem. Uczniowie w trakcie rejestracji muszą podać kod grupy, do 
                        

4 Edmodo (dostęp 15.02.2015). 
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której chcą należeć. Nauczyciel widzi każdego ucznia w grupie i może na bie-
żąco monitorować jej skład. Uczeń może należeć do tylu grup, ile kodów dostę-
pu uzyska od nauczyciela. Przykładowo, w szkole kilku nauczycieli założyło 
klasy na Edmodo. Uczeń rejestruje się tylko raz, ale wpisuje się do wszystkich 
klas, do których otrzymał kody (np. klasa z geografii i języka angielskiego, jak 
to ma miejsce w Zespole Szkół Nr 1 w Tychach, gdzie pracuje autorka). Dodat-
kowym atutem jest możliwość założenia konta dla rodzica; rodzic otrzymuje 
swój własny kod, który umożliwia mu wyłącznie zaglądanie na konto swojego 
dziecka oraz możliwość korespondowania z nauczycielem.  

2. Portal jest wyjątkowo funkcjonalnym narzędziem. Głównym beneficjen-
tem jest nauczyciel i to on ma najwięcej możliwości poruszania się po portalu. 

2a. Najważniejszą funkcją jest możliwość zakładania dowolnej liczby wirtu-
alnych klas (ryc. 2), do której każdy ma dostęp jedynie poprzez podanie unikal-
nego dla niej kodu. Na każdym etapie nauczyciel monitoruje skład swojej klasy, 
może dowolnie zmieniać jej skład. W ramach każdej klasy istnieje możliwość 
utworzenia mniejszych grup (np. zadaniowych), grupy takie można również 
tworzyć międzyoddziałowo (np. grupy konkursowe, maturalne). Nauczyciel ma 
dostęp do konta każdego z uczniów, co jest przydatną funkcją w razie utraty 
hasła do konta, co często zdarza się uczniom; możliwe jest zresetowanie hasła  
i ustawienie nowego z poziomu nauczyciela. 

 
 

 
Ryc. 2. Interfejs platformy Edmodo – widok z konta nauczyciela (Teacher): 

www.edmodo.com 
Fig. 2. Interface Edmodo platform – the view from your teacher (Teacher): 

www.edmodo.com 
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2b. Informację dla wirtualnej klasy lub poszczególnych jej członków prze-
syła się, dokonując wpisów na tablicy klasowej. Można na nią również wstawiać 
pliki (np. z wymaganiami do sprawdzianów) lub przydatne linki do zasobów 
internetowych. Stają się one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. 

2c. Platforma jest doskonałym narzędziem do tworzenia zadań w formie 
quizów (ryc. 3). Nauczyciel może wprowadzić zadania w postaci zadań zam-
kniętych (wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, luk do wypełnienia oraz na do-
bieranie) i otwartych (tzw. krótkiej odpowiedzi). W przypadku zadań zamknię-
tych są one sprawdzanie automatycznie według schematu zadanego systemowi 
przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje punktację ze wskazaniem odpowiedzi po-
prawnych i błędów, nauczyciel zaś zestawienie zbiorcze wszystkich uczniów 
(ryc. 4). Nauczyciel ma dostęp do efektów pracy każdego ucznia, widzi również 
uśrednione wyniki dla całej grupy. Jest to bardzo przydatne narzędzie do analiz, 
gdyż widać, które zadania stanowiły dla uczniów problem i nad czym jeszcze 
trzeba z klasą popracować. W przypadku zadań otwartych, oceny dokonuje sam 
nauczyciel. Wszystkie typy zadań w quizach mają możliwość dodania komen-
tarza pod zadaniem. Jest to bardzo cenne narzędzie do przekazania uczniowi 
informacji zwrotnej.  

2d. Zadania można również przekazać uczniom w bardziej tradycyjnej 
formie, umieszczając plik w formacie programu Microsoft Word. Zadanie takie 
uczeń otwiera na swoim urządzeniu, wykonuje zadanie w programie Word,  
a następnie zapisany plik przesyła z powrotem do nauczyciela. W przypadku 
tego typu zadań nauczyciel ma wiele sposobów sprawdzenia pracy: program 
daje możliwość dokonywania zaznaczeń w tekście, podkreśleń, dodawania ko-
mentarzy, co wspomaga znacznie dokładną informację zwrotną (ryc. 5).  

 

 
Ryc. 3. Narzędzie do tworzenia testów – strona startowa: www.edmodo.com 

Fig. 3. The tool for creating tests – home page: www.edmodo.com 
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Ryc. 4. Narzędzie do tworzenia zadań typu quiz – statystyka odpowiedzi uczniów  

dla nauczyciela: www.edmodo.com 
Fig. 4. A tool for creating jobs quiz – statistics students' answers for the teacher: 

www.edmodo.com 

2e. Platforma ma możliwość dodawania zasobów w postaci plików oraz lin-
ków do stron www. Bibliotekę można pogrupować w foldery, udostępniane kla-
som w razie potrzeby.  

2f.  Interaktywny kalendarz pozwala na umieszczenie w nim wszelkiego 
typu istotnych dla klasy wydarzeń, np. terminów sprawdzianów i zaliczeń, 
terminów wykonania prac projektowych, dat zamknięcia quizów.  

2g. Istnieje na platformie także możliwość szybkiego zebrania informacji  
w postaci ankiety. Przykładowo, nauczyciel chciałby rozpoznać, jak uczniowie 
oceniają swoje umiejętności przed sprawdzianem lub jak oceniają lekcję, która 
właśnie miała miejsce. Wstawiając na platformę krótką ankietę (jedno pytanie, 
zamknięta kafeteria kilku odpowiedzi), otrzymuje szybką informację zwrotną od 
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uczniów na interesujący go temat. Jeśli zostanie wykorzystana do tego aplikacja 
mobilna, zainstalowana w uczniowskich smartfonach, odpowiedź uzyskuje się 
natychmiast po zadaniu pytania, np. na koniec lekcji.  

 

 
Ryc. 5. Narzędzie ułatwiające przekazywanie informacji zwrotnej. Przykład pracy 

ucznia przygotowującego się do konkursu; z prawej komentarz nauczyciela: 
www.edmodo.com 

Fig. 5. The tool to facilitate the transfer of information feedback. An example  
of student work preparing for the competition; right teacher’s commentary:  

www.edmodo.com 

2h. Platforma łączy się bezpośrednio z chmurą dysku Google, co ułatwia 
dostęp do zawartych tam zasobów nauczyciela i uczniów.  

2i.  Platforma ma możliwość instalowania szeregu dodatkowych aplikacji,  
w znaczącej części darmowych. Jest to rozwiązanie opcjonalne, rzadziej wyko-
rzystywane, mogące jednak urozmaicić pracę z uczniami.  

3. Atrakcyjność platformy jest przede wszystkim jej interfejs (ryc. 1), bardzo 
przypominający popularny portal społecznościowy Facebook. Uczniowie w wie-
ku gimnazjalnym i starsi w większości mają konta na portalach tego typu, stąd 
nawiązanie w wyglądzie do tego popularnego medium. Zabieg ten spełnia swoje 
zadanie; z doświadczenia autorki wynika, że uczniowie w czasie pierwszej pre-
zentacji platformy są od razu nią zainteresowani, właśnie ze względu na jej wy-
gląd. Mamy tu więc potwierdzenie wcześniej przedstawionej tezy o konieczno-
ści zmniejszania przepaści między realnym życiem współczesnych nastolatków  
i oderwaną od ich codziennego życia szkołą. Uczniom podoba się również 
możliwość wyrażania swoich opinii w postaci ikonek typu emotikon.  
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4. Platforma Edmodo nie jest dostępna w języku polskim, co z punktu wi-
dzenia wspomnianych wcześniej zadań współczesnej szkoły można uznać za 
atut. Uczniowie ćwiczą korzystanie z narzędzi udostępnionych w języku obcym, 
co zwiększa ich kompetencje językowe. Należy dodać, że wszystkie wpisy mogą 
być dokonywane w dowolnym języku, zatem zadania i udostępniane materiały 
przygotowane są w języku polskim. Jedynie poruszanie się po platformie wy-
maga znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.  

Etap III: zastosuj. Jak wygląda kwestia zastosowania praktycznego plat-
formy Edmodo w szkole? Czy narzędzie takie może być skutecznie wdrożone  
w szkole publicznej?  

Platforma Edmodo była wdrażana przez autorkę do praktyki szkolnej stop-
niowo. Na początku, w 2013 r., wykorzystywana była pilotażowo do pracy  
z uczniami szczególnie zainteresowanymi geografią – uczestnikami konkursu 
przedmiotowego z geografii w gimnazjum i maturzystami z geografii w liceum. 
Celem wprowadzenia narzędzia było przetestowanie jego możliwości oraz re-
akcja uczniów na nową formę pracy. Kilkumiesięczny okres pilotażowy dał 
bardzo dobre wyniki i zachęcił autorkę do szerszego wykorzystania platformy. 
W roku szkolnym 2013/2014, obok grup dla olimpijczyków i maturzystów, 
pojawiły się pierwsze wirtualne klasy geograficzne, jednak tylko w liceum. 
Wykorzystanie narzędzia w dalszym ciągu pozostawało na etapie testowania  
i zdecydowano, że lepszą informację zwrotną nauczyciel otrzyma od uczniów 
bardziej dojrzałych. Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum zostali zobli-
gowani do wpisania się do swoich grup. Uczynili to w większości bez oporów, 
jedynie w kilku przypadkach konieczna była interwencja nauczyciela. Wymie-
nione przypadki można zaliczyć do tzw. szkolnych buntowników, którzy gene-
ralnie sprzeciwiają się szkolnym zasadom, najczęściej zanim poznają, czego one 
dotyczą. Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak wykorzystanie platformy 
zadziała w skali masowej, w odniesieniu do wszystkich uczniów. Na platformie 
pojawiały się wszelkie informacje dla uczniów, wymagania do sprawdzianów 
oraz kilka zadań i quizów. Uczniowie nie mieli jednak obowiązku wykonywania 
zadań, były one traktowane na zasadzie zadania dodatkowego.  

Etap IV: sprawdź, czy to działa, czyli ewaluacja. Funkcjonowanie plat-
formy dało oczekiwane rezultaty. Nową formą pracy zainteresowali się ucznio-
wie gimnazjum i od drugiego semestru założone zostały wirtualne grupy dla klas 
drugiej i trzeciej tego typu szkoły na podobnych zasadach jak w liceum. W roku 
szkolnym 2014/2015 już wszystkie prowadzone przez autorkę klasy są zalogo-
wane na Edmodo.  

Zasady korzystania z portalu nadal są te same, jak w ubiegłorocznym pilo-
tażu. Każdy musi mieć konto, aby otrzymywać wszelkie istotne informacje, ale 
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nie musi wykonywać umieszczanych tu zadań. Wyjątkiem jest, nowo wprowa-
dzone w bieżącym roku szkolnym, obligatoryjne umieszczanie na platformie 
efektów pracy uczniów metodą projektu. Wstawienie pracy projektowej na plat-
formę zastąpiło przesyłanie ich pocztą elektroniczną lub dostarczanie na nośni-
kach zewnętrznych. Takie rozwiązanie na dziś przynosi oczekiwane rezultaty.  
W ciągu półtorarocznego okresu wdrażania platformy do praktyki szkolnej ani 
razu nie zdarzyła się sytuacja, w której uczeń sygnalizowałby brak przygoto-
wania do zajęć z powodu nieznajomości wymagań czy terminów. Wcześniej, 
gdy informacje te były przekazywane w formie papierowej lub przesyłane drogą 
elektroniczną na skrzynkę klasową, takie przypadki zdarzały się stosunkowo 
często. Teraz każdy uczeń, nawet nieobecny w szkole, wie, że wystarczy zaj-
rzeć na Edmodo i wszystko co trzeba jest pod ręką. Pojedyncze przypadki szkol-
nych buntowników również zaniknęły w momencie, gdy na hasło „nie wiedzia-
łem” rzucone do nauczyciela padała chóralna riposta klasy „przecież to było na 
Edmodo”. Jest to również bardzo dobry argument w dyskusji z rodzicem ucznia. 
Dość częste są przypadki, kiedy rodzic nie wie, co dzieje się w szkole i, wierząc 
swojemu dziecku bezkrytycznie, udaje się do nauczyciela po wyjaśnienia. 
Wystarczy w rozmowie pokazać rodzicowi, jak funkcjonuje i do czego służy 
platforma, aby problem został na miejscu rozwiązany.  

Bogactwo zalet stosowania platformy edukacyjnej na lekcjach nie oznacza, 
że nie ma ono wad. Wynika stąd m.in. stosowanie przez autorkę zasady nie-
obowiązkowych zadań do wykonania na platformie.  

Dostęp do platformy wymaga dostępu do Internetu. Zatem wymaga od ucz-
nia dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z możliwością połączenia 
się z Internetem. W tym miejscu pojawia się dylemat natury moralnej. Czy na-
uczyciel może nakazać uczniowi korzystanie z platformy edukacyjnej? Innymi 
słowy: czy ma prawo zadawać mu zadania podlegające ocenie poprzez plat-
formę? Wszak nie każdy uczeń w Polsce ma możliwości finansowe, pozwalające 
na posiadanie własnego dostępu do Internetu. Tu z pomocą przychodzi szkoła. 
W każdej szkole jest pracownia komputerowa lub czytelnia multimedialna, 
zatem jedynie dostęp do niej stoi na przeszkodzie wykonaniu przez ucznia 
zadania. Szkoły powinny udostępniać uczniom pracownie tego typu w celach 
edukacyjnych. Jeszcze lepszym sposobem jest darmowe udostępnienie uczniom 
Internetu poprzez sieć WiFi – mogą się wtedy logować na swoich urządzeniach 
mobilnych bez konieczności ponoszenia kosztów przesyłu informacji za pomocą 
sieci komórkowych. Takie rozwiązanie istnieje w pracowni autorki od grudnia 
2014 r. i daje oczekiwane rezultaty.  

Co zatem z zadaniami dla ucznia, wymagającymi dostępu do Internetu? 
Opcja autorki – zadania nieobowiązkowe. Rozwiązanie takie ma jedną złą stro-
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nę: uczeń musi chcieć zrobić zadanie, nie jest do tego zobligowany. Jednak, 
zdaniem autorki, jest to temat na osobne rozważania. W tym miejscu należałoby 
zakończyć dyskusję nad zastosowaniem w szkole platformy edukacyjnej, a za-
cząć tę na temat samego funkcjonowania szkoły jako instytucji. Czy zadanie 
domowe zadane w formie „analogowej”, tradycyjnie, gwarantuje, że uczeń je 
wykona? Oczywiście można go do tego próbować zmuszać, stosując różne 
środki nacisku, czy jednak da to pożądany efekt? W większości przypadków nie. 
Wie to każdy, kto szkołę zna od którejkolwiek strony: jako uczeń, nauczyciel 
czy rodzic. Problem nie tkwi w formie zadania, ale w motywacji do jego wy-
konania. Autorka, stosując na zajęciach od kilku lat zasady oceniania kształtu-
jącego, jest co do tego całkowicie przekonana.  

Z obserwacji autorki wynika, że poziom zwrotu prac zadanych na platformie 
sięga średnio ok. 50%. W bieżącym roku szkolnym większy procent uczniów  
w stosunku do roku ubiegłego wykonuje zadania na platformie, jest jednak za 
wcześnie na dokonywanie podsumowań. Wydaje się jednak, że wykorzystanie 
platformy edukacyjnej sprzyja lepszej ewaluacji pracy przez samego nauczy-
ciela niż nauczanie tradycyjne.  

PODSUMOWANIE 

Analizując przedstawione za i przeciw wykorzystaniu w praktyce szkolnej 
platformy edukacyjnej na przykładzie Edmodo, wyraźnie więcej widać pozyty-
wów niż negatywów. Wykorzystanie platform wpisuje się w trend promowania 
nowoczesnej, „cyfrowej” szkoły oraz wspomaga ideę uczenia się przez całe ży-
cie z wykorzystaniem e-learningu. Problemem jest wciąż niewystarczające wy-
posażenie szkół w odpowiednią infrastrukturę. Można jednak temu w pewnym 
stopniu zaradzić, wprowadzając do szkół możliwość wykorzystania w procesie 
uczenia się własnych mobilnych urządzeń uczniów (Hojnacki 2011). Jest to 
trend intensywnie popularyzowany przez nauczycieli nowatorów, skupionych  
w wielu grupach (jako przykład można wymienić grupę blogową Superbelfrzy 
czy portal EduNews). Jedno wydaje się pewne – szkoła bez Internetu, pracy  
w „chmurze” i e-learningu nie będzie szkołą nowoczesną, a jej absolwent bez 
umiejętności wykorzystania wymienionych narzędzi w praktyce – na straconej 
pozycji na starcie w dorosłe życie. Należy zatem promować i wspierać wykorzy-
stanie w praktyce szkolnej różnorodnych narzędzi oferowanych przez nowo-
czesne technologie cyfrowe, takie jak platforma edukacyjna Edmodo, która 
świetnie sprawdza się w pracy z uczniami na III i IV etapie edukacyjnym.  
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PLATFORMA EDUKACYJNA EDMODO W PRAKTYCE SZKOLNEJ 
 

Streszczenie 
 
Wykorzystanie na lekcjach narzędzi TIK przestaje być w szkole działaniem innowa-

cyjnym. Nowoczesna szkoła wymaga nowoczesnych strategii nauczania. Liczne dzia-
łania ze strony państwa, instytucji oświatowych czy też samych nauczycieli wspomagają 
ten proces, nie są jednak wystarczające. Nauczyciel – „cyfrowy imigrant” – jest zmu-
szony poruszać się po omacku w świecie, który jest dla niego częstokroć obcy i nie-
zrozumiały.  

Rozwój technologiczny daje wiele możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej 
nowych narzędzi. Jednym z nich jest wspomaganie pracy z uczniami za pomocą 
platform edukacyjnych. Autorka, nauczycielka geografii, spośród wielu możliwości wy-
brała platformę Edmodo – ogólnodostępne medium o charakterze portalu społecznościo-
wego, popularne w wielu krajach, zwłaszcza USA, Kanadzie i Australii. Wybór nie był 
przypadkowy; platforma musiała spełniać kilka warunków, które zostały postawione na 
etapie poszukiwania właściwego narzędzia. Należą do nich m.in.: dostępność, bezpie-
czeństwo użytkowania, funkcjonalność oraz atrakcyjność dla ucznia.  
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Wdrażanie Edmodo w szkole rozpoczęło się pod koniec 2012 r. i trwało dwa lata.  
W roku szkolnym 2014/2015 platforma weszła na stałe do warsztatu pracy autorki i jest 
wykorzystywana na bieżąco we wszystkich prowadzonych przez nią klasach. Głównym 
zadaniem platformy jest wspomaganie zindywidualizowanego kontaktu z każdym ucz-
niem, co odbywa się za pomocą wzajemnego przekazywania informacji, proponowania 
zadań do wykonania online, a także prezentowania efektów pracy ucznia i nauczy-
cielskiej informacji zwrotnej.  

Wykorzystanie platformy edukacyjnej, która z zasady potrzebuje dostępu do Inter-
netu, najlepiej szerokopasmowego, może sprawiać pewne problemy. Jednak po kilku-
letniej pracy z narzędziem autorka może stwierdzić, że jego zalety zdecydowanie prze-
wyższają nieliczne wady. Można zatem polecić Edmodo każdemu nauczycielowi, który 
w swojej pracy widzi miejsce dla nowoczesnych narzędzi, jakie oferuje dynamicznie 
rozwijający się cyfrowy świat.  

Słowa kluczowe: edukacja, cyfrowa szkoła, technologie informacyjno-komunika-
cyjne, platforma edukacyjna. 

 
 

LEARNING PLATFORM EDMODO IN SCHOOL PRACTICE 
 

Summary 
 

The use of ICT tools in the classroom is no longer an innovative action in teacher's 
work. A modern school requires modern teaching strategies. The government, educa-
tional institutions, or the teachers themselves try to support this process, however these 
actions are not sufficient. The teacher – a “digital immigrant” – is forced to move in an 
incomprehensible and unfamiliar digital world without proper skills.  

Technological development provides many opportunities for use many new tools in 
school. One of them is to support working in classroom with educational platforms. The 
author, a teacher of geography, chose the Edmodo platform – one of freely available 
social networking service, quite popular in many countries, especially the US, Canada 
and Australia. The choice was not accidental; the platform had to meet several condi-
tions, including, among the others, availability, safety, functionality and attractiveness 
for students. 

Implementation of Edmodo to the author's work with students started in 2012. From 
the beginning of the school year 2014/2015, the platform has been used on a regular 
basis. Its main task is to support personalized contact with students, which is done by 
exchange information, proposing homework to do online, presenting results of student's 
work and teacher's feedback as well.  

The use of any educational platform which, in principle, needs access to the Internet, 
can cause some problems. However, after several years of working with this tool, the 
author can say, that there are definitely more benefits than drawbacks. The Edmodo can 
be therefore recommended to every teacher, who would like to work with modern tools 
offered by the rapidly developing digital world. 

Key words: education, digital school, ICT, educational platform. 
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Małgorzata Kopek 
 

GAMIFIKACJA JAKO METODA EFEKTYWNEGO 
NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ GEOGRAFII 

WPROWADZENIE 

Technologie informacyjno-komunikacyjne są obecne w każdej dziedzinie 
życia człowieka, stanowią jego integralną część i trudno wyobrazić sobie życie 
bez nich. Współcześni uczniowie żyją w świecie komputerów, Internetu, smart-
fonów, telewizji satelitarnej, gier komputerowych. Należą do generacji, która 
całe swoje świadome życie spędziła w otoczeniu narzędzi cyfrowych – stanowią 
one integralną część ich egzystencji. M. Prensky (2001) nazwał to pokolenie 
digital native – cyfrowi tubylcy. To urodzeni użytkownicy mediów cyfrowych, 
nieznający świata bez dostępu do 24-godzinnej informacji, gier komputerowych, 
wszędzie dostępnego Internetu. Cyfrowi tubylcy doskonale znają narzędzia 
cyfrowe – telefon komórkowy to nie tylko narzędzie służące „do dzwonienia”, 
ale także odtwarzacz mp3, aparat fotograficzny, kamera video, nie wspominając 
o możliwości wysyłania e-maila czy przeszukiwania stron internetowych. 

Jak zatem wygląda współczesna szkoła? Szkoły są wyposażone w Internet, 
urządzenia multimedialne, np. rzutnik, tablice cyfrowe oraz e-booki dostępne 
niemal do każdego przedmiotu. Ale czy nauczyciele mają kompetencje do posłu-
giwania się nimi? Duża liczba sprzętu cyfrowego nie oznacza wysokiego pozio-
mu cyfryzacji dydaktyki. Często narzędzia te służą jako gadżet wspomagający 
tradycyjny wykład nauczyciela, natomiast nie stanowią systemowego wsparcia 
modeli dydaktycznych (Srokowski 2013). Cyfrowi imigranci boją się narzędzi 
cyfrowych, ponieważ dla wielu jest to równoznaczne z utratą tradycyjnego auto-
rytetu, ponadto budzi obawę przeniesienie na grunt szkoły systemu wartości i re-
lacji społecznych budowanych przez te narzędzia.  

Dla efektywnego wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i dy-
daktycznych do szkół ważne jest zapewnienie zgodności tych rozwiązań z war-
tościami nauczycieli oraz podstawą programową i realnymi zadaniami szkoły,  
w tym przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych (Srokowski 2013). 
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METODA GRY DYDAKTYCZNEJ W EDUKACJI 

Metoda kształcenia to świadomy układ czynności zarówno nauczyciela, jak  
i uczniów realizowany po to, by spowodowały one zmiany w osobowości ucz-
niów (Okoń 1987). Kształcenie obejmuje więc proces nauczania i uczenia się. 
Jedną z metod są gry dydaktyczne, których rozwój przypada w krajach wysoko 
rozwiniętych na lata 60. XX w., w Polsce natomiast na lata 80. W literaturze 
przedmiotu brak jest jednak jednoznacznej definicji gier dydaktycznych. Według 
W. Okonia (1987) gra ma przyzwyczajać ucznia do respektowania ściśle okreś-
lonych reguł, przez co spełnia funkcje kształcąco-wychowującą, służy procesowi 
poznania i uczy poszanowania norm. Z kolei R. Maidment i R.H. Bronstein 
(1973) uważają, że gra dydaktyczna to „aktywność obejmująca interakcje 
między jednostkami lub grupami dążącymi do realizacji celów”. K. Kruszewski 
(1991) natomiast zalicza gry dydaktyczne do metod problemowych. Mają one za 
zadanie przybliżyć uczniowi zjawiska, sytuacje czy procesy za pomocą modeli, 
którymi można dowolnie manipulować. 

Nowe podejście do metody gier dydaktycznych, które prezentuje autorka 
niniejszego opracowania, ma swoje początki w takich dziedzinach, jak marke-
ting, reklama czy finanse i nawiązuje do mechanizmu, jaki jest stosowany  
w grach fabularnych i komputerowych. Pozwala on na modyfikowanie zacho-
wań ludzi w sytuacjach życiowych, po to, by zwiększyć ich zaangażowanie. 
Kiedy Nick Pelling po raz pierwszy użył pojęcia „gamifikacja”, oznaczało ono 
„zestaw działań wpisanych w sferę gier fabularnych i komputerowych, które 
chciano zaadaptować do innych dziedzin” (Marczewski 2012). 

Metoda ta opiera się na przyjemności, jaką czerpią uczestnicy z pokonywania 
kolejnych osiągalnych celów, rywalizacji, współpracy itp. Gamifikacja (inaczej 
grywalizacja) pozwala również zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne  
z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne i rutyno-
we. W gamifikacji ważny jest więc cel – ale cel, który jest osiągalny, np. przej-
ście z punktu A do punktu B bądź rozwiązanie zadania. Ważne również są 
komunikaty zwrotne – uczestnik musi wiedzieć, na jakim jest etapie gry, które 
miejsce zajmuje w rankingu – te działania wpływają mobilizująco i motywująco. 
Istotna jest przyjemność z osiągania małych zwycięstw – nawet najmniejszy 
sukces eliminuje psychologiczne skutki porażki, na rzecz wiedzy „kolejny raz 
tego błędu nie popełnię”.  

Grywalizacja daje możliwość zarówno rywalizacji, jak i współpracy z innymi 
graczami, daje możliwość wykorzystania swoich predyspozycji, pokazania moc-
nych stron, które przyczynią się do osiągnięcia celu i być może zwycięstwa 
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drużyny. Gra komputerowa zbudowana jest według zasad, które wpływają bez-
pośrednio na nasze zachowanie: wymuszają zaangażowanie, poświęcenie i lojal-
ność. Skoro mechanizmy te działają w reklamie, finansach czy marketingu, dla-
czego nie mogłyby zadziałać w szkole. Dane statystyczne wskazują, że nie gra 
ok. 3% nastolatków w wieku od 12 do 17 lat i ok. 30% 35-latków (Penenberg 
2010).  

MECHANIKA GAMIFIKACJI A METODYKA NAUCZANIA  
– WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW GIER  

KOMPUTEROWYCH W EDUKACJI 

Aby zaplanować dobrze grywalizację, nie wolno zapomnieć o aspekcie zaba-
wy; należy klarownie określić cele – nie tylko te wynikające z podstawy progra-
mowej, zaplanować zachowanie grupy, zaprojektować ścieżki aktywności oraz 
użyć właściwych narzędzi. 

Cele powinny być określone w czasie, okresowo powinny być łatwe – 
zwłaszcza na początku każdego poziomu – i co najważniejsze powinny być 
wymierne i proste do określenia przez ucznia. Planując grę, nie wolno zapo-
minać o małych zwycięstwach – dlatego powinniśmy ustalić artefakty (małe 
nagrody). Stan posiadania i utrata tego, co już zdobyte, jest jednym z filarów 
wpisanych w gry komputerowe. Stawiamy wyzwania i planujemy nagrody – 
wyzwania powinny być precyzyjne, realistyczne i dostosowane do poziomu 
graczy. Sygnalizujemy postępy – uczestnicy gry muszą na bieżąco znać swoje 
wyniki i być informowani o swoich osiągnięciach. Bardzo ważnym elementem 
grywalizacji jest instrukcja – uczniowie muszą znać cel, sposób jego osiągnięcia, 
jasno zdefiniowane zasady gry. Współpraca w grywalizacji jest jednym z istot-
nych aspektów – gra zespołowa pozwala osiągnąć cel, daje możliwość uczenia 
się od siebie nawzajem, wytwarza więzi społeczne i daje poczucie wspólnoty. 

Jednym z istotniejszych elementów metody jest podział zadań w grupie 
między jej członków, które dają możliwość wykorzystania umiejętności i zdol-
ności poszczególnych uczestników gry. Wykorzystanie pewnych predyspozycji 
z jednej strony może pozwolić „zaistnieć” w grupie, z drugiej strony dobrze 
wykonane zadanie może przyczynić się do zdobycia cennego punktu i zwy-
cięstwa.  

Nauczyciel w metodzie gamifikacji odgrywa rolę eksperta, ustala zasady gry, 
jest sędzią w sporach, ale również ustala szczegółowe cele i wyzwania, dosto-
sowując je do potrzeb i poziomu uczniów. Wymaga to od niego dużego za-
angażowania w zaprojektowanie samej gry oraz znajomości i zastosowania 
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narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, by gra była jak najbardziej atrakcyjna. 
Kluczowym obszarem wykorzystania TIK do gamifikacji jest reprezentowanie 
osiągnięć i wyników, komunikacja między uczestnikami gry, natomiast same 
zadania mogą być wykonywane zarówno w obszarze wirtualnym, jak i realnym.   

ZASTOSOWANIE GAMIFIKACJI  
W KONKRETNYM SCENARIUSZU 

Opisana wyżej metoda gamifikacji została wykorzystana w konkretnym sce-
nariuszu „Poszukiwacze skarbów” na lekcji na poziomie gimnazjum. Współ-
twórczynią tego scenariusza jest autorka niniejszego opracowania. Lekcja 
według tego scenariusza obejmowała dwie jednostki lekcyjne i została przepro-
wadzona w pięciu klasach gimnazjalnych. Na pierwszej lekcji uczniowie wyko-
nywali zadania w terenie, na drugiej – prezentowali efekty całej gry. 

Celem lekcji wynikającym z podstawy programowej była m.in. umiejętność 
obserwacji i pomiarów w terenie, umiejętność korzystania z map, orientacji 
mapy, określania położenia matematyczno-geograficznego obiektów. Nauczy-
ciel przed lekcją musiał poznać teren, dokonać odpowiednich pomiarów, przy-
gotować zadania dla uczniów, przygotować „oczekiwane” odpowiedzi, by móc 
szybko reagować w czasie gry, przygotować mapy topograficzne, udostępnić na 
dysku Google lub innym podobnym rozwiązaniu niezbędne materiały i instruk-
cje, z którymi uczniowie musieli się zapoznać przed rozpoczęciem gry.  

Już na tym etapie zostały zastosowane techniki informacyjno-komunika-
cyjne: do przygotowania map posłużył program Google maps, materiały zostały 
zamieszczone na portalu społecznościowym. W czasie gry uczniowie wykorzy-
stywali aplikacje, które wcześniej udostępnił nauczyciel, takie jak: kompas 
(aplikacja umożliwiająca określenie azymutu oraz współrzędnych geograficz-
nych), moje trasy (za pomocą której uczniowie rejestrowali swoją wędrówkę), 
skaner do odkodowania QR (kodów, pod którymi ukryte były dodatkowe za-
dania).  

Uczniowie zostali podzieleni na grupy pięcioosobowe. Każdy członek grupy 
miał przydzielone konkretne zadanie, za które był odpowiedzialny: kartograf – 
umie pracować z mapą, nawigator – odpowiedzialny za wyznaczanie azymutów, 
mierniczy – umie przeliczać jednostki miar i strefy czasowe, PR-owiec – odpo-
wiada za kontakt z nauczycielem, fotograf – dokumentuje przebieg gry za pomo-
cą zdjęć lub filmu. Sukces grupy zależał więc od zaangażowania się w lekcję 
każdego jej uczestnika, ale także od posiadanych lub nabytych przez nich 
umiejętności. 
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Głównym celem gry było przejście w jak najkrótszym czasie od punktu A do 
punktu C, rozwiązując po drodze szereg zadań, np. obliczenie różnicy czasu 
słonecznego, wysokości górowania Słońca nad horyzontem i innych. 

Wzdłuż trasy rozmieszczone były zadania dodatkowe, ukryte za QR kodami, 
za rozwiązanie których można było zdobyć dodatkowe punkty. Oprócz osiąg-
nięcia celów operacyjnych lekcji, o których mowa była wyżej, podczas zajęć 
uczniowie nabywali umiejętności korzystania z aplikacji oraz uczyli się współ-
pracy i pracy w zespole, a także odpowiedzialności za powierzone im zadania.  
O postępach w grze byli na bieżąco informowani przez nauczyciela, który infor-
macje zwrotne wysyłał przez portal społecznościowy lub za pomocą telefonu 
komórkowego (SMS, MMS, rozmowa telefoniczna). Efektem końcowym gry 
było stworzenie prezentacji z przebiegu całej gry.  

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH  
METODĄ GAMIFIKACJI 

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wypełnili ankiety, w których 
mogli wyrazić swoją opinię na temat lekcji i zastosowanej metody. W badaniach 
wzięło udział 84 uczniów z drugich i trzecich klas gimnazjum, w tym 52 dziew-
czynki i 32 chłopców. 

Gra została przeprowadzona w terenie. Uczniowie musieli pokonać trasę po-
dzieloną na kilka odcinków, w tzw. punktach kontrolnych wykonywali przygo-
towane wcześniej zadania – poprawne ich wykonanie dawało możliwość przej-
ścia do następnego punktu, przy czym liczył się również czas wykonania 
poszczególnych zadań.  

 

 

Ryc. 1. Procentowy udział uczniów, którzy uznali lekcję za interesującą 
Fig. 1. Percentage of pupils who felt lesson as an interesting 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdecydowana większość, bo 89% uczniów, uznało lekcję za interesującą 
(49% – zdecydowanie tak, 40% – tak (ryc. 1). Uczniom zadano również pytanie, 
które elementy lekcji podobały im się najbardziej – przy tym pytaniu można 
było wybrać kilka możliwości. Okazuje się, że wspomniany wcześniej element 
rywalizacji podobał się 47% uczniów, z kolei dla 81% uczestników gry ważna 
okazała się możliwość odbycia zajęć poza salą lekcyjną. Praca w zespole była 
ważnym aspektem dla 66% uczniów, natomiast 58% uczniów uznało wykorzy-
stanie technik informacyjno-komunikacyjnych za ciekawy element zajęć (tab. 1).  

Tabela 1. Zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów biorących 
udział w lekcjach przeprowadzonych metodą gamifikacji 

Table 1. Summary results of a survey of pupils participating in lessons conducted  
by gamification 

Uczniowie 
udzielający 
odpowiedzi 

Które elementy lekcji podobały Ci się najbardziej  
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

liczba  procent  
Rywalizacja między grupami 40 47 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak smartfony, 
tablety, aplikacje itp. 

50 58 

Możliwość odbycia zajęć poza budynkiem szkoły 70 81 
Możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w życiu 
codziennym 

29 34 

Jasno określone przydziały zadań dla członków grupy (zespołu)  13 15 
Konieczność wcześniejszego przygotowania się do zajęć 6 7 
Praca w zespole 57 66 
Konieczność dokonania obliczeń matematycznych 5 6 
Konieczność wykonania prezentacji multimedialnej 18 21 
Sposób komunikacji między uczniami a nauczycielem 34 40 
Odpowiedzialność poszczególnych członków grupy za swoje 
konkretne zadania 

24 28 

Inne 3 3 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednym z zadań, które umożliwiały przejście na następny poziom gry, było 
wykonanie obliczeń czasu miejscowego we wskazanych stolicach Europy i był 
to element, który najmniej podobał się uczniom – stwierdziło tak 47% uczestni-
ków gry. Nie budzi to zdziwienia, gdyż obliczenia matematyczne na lekcjach 
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geografii sprawiają trudność większości uczniom. Niechęć budziła także ko-
nieczność wcześniejszego przygotowania się do zajęć – 27% uczniów uznało to 
za ogniwo gry, które im się nie podobało (tab. 2). 

Tabela 2. Zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów biorących 
udział w lekcjach przeprowadzonych metodą gamifikacji 

Table 2. Summary results of a survey of pupils participating in lessons conducted  
by gamification 

Uczniowie 
udzielający 
odpowiedzi 

Który elementy lekcji zdecydowanie Ci się nie podobały  
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

liczba  procent  
Rywalizacja między grupami 18 21 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak smartfony, 
tablety, aplikacje itp. 

4 5 

Możliwość odbycia zajęć poza budynkiem szkoły 1 1 
Możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w życiu 
codziennym 

2 2 

Jasno określone przydziały zadań dla członków grupy (zespołu)  11 13 
Praca w zespole 2 2 
Konieczność wcześniejszego przygotowania się do zajęć 23 27 
Konieczność dokonania obliczeń matematycznych 40 47 
Konieczność wykonania prezentacji multimedialnej 23 27 
Sposób komunikacji między uczniami a nauczycielem 4 5 
Odpowiedzialność poszczególnych członków grupy za swoje 
konkretne zadania 

13 15 

Inne 5 6 

Źródło: opracowanie własne. 

Badanie wykazało również, jak ważna jest dla uczniów możliwość wykorzy-
stania podczas zajęć narzędzi cyfrowych. Na pytanie, czy chcieliby ponownie 
wziąć udział w zajęciach, na których zostałyby zastosowane techniki informa-
cyjno-komunikacyjne – 82% pytanych odpowiedziało twierdząco, 10% udzieliło 
negatywnej odpowiedzi (ryc. 2). Większość uczniów – bo 71% – również 
stwierdziła, że nie chciałaby tych zajęć odbyć tradycyjną metodą (ryc. 3).  
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Ryc. 2. Procentowy udział uczniów, którzy chcieliby ponownie wziąć  

udział w lekcji wykorzystującej TIK 
Fig. 2. Percentage of pupils who wish to re-take participation in lessons using ICT 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ryc. 3. Procentowy udział uczniów, którzy wyrazili chęć realizowania tych samych 

treści lekcyjnych tradycyjną metodą w klasie 
Fig. 3. Percentage of pupils who expressed their desire to pursue the same content the 

traditional method of teaching in the classroom 
Źródło: opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 

Zdaniem autorki opracowania metoda gamifikacji daje wiele ciekawych moż-
liwości realizacji treści programowych z geografii, zwłaszcza przy zastosowaniu 
w niej narzędzi cyfrowych. Dla uczniów sposobność wykorzystania technik 
informacyjno-komunikacyjnych powoduje, że lekcja staje się atrakcyjniejsza,  
a treści są lepiej przyswajane. Tabela 3 przedstawia dane na temat, które umie-
jętności uczniowie nabyli lub doskonalili w czasie zajęć. Należy zwrócić uwagę, 
że podczas gry członkowie poszczególnych grup odpowiedzialni byli za kon-
kretne zadania, np. pomiar odległości, obliczenie czasu słonecznego czy wyzna-
czenie azymutu, dlatego nie wszyscy w jednakowym stopniu nabywali poszcze-
gólnych kompetencji. 



Gamifikacja jako metoda intensywnego nauczania-uczenia się geografii 

 

 

191 

Tabela 3. Zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów biorących 
udział w lekcjach przeprowadzonych metodą gamifikacji 

Table 3. Summary results of a survey of pupils participating in lessons conducted  
by gamificatin 

Uczniowie 
udzielający 
odpowiedzi 

Które umiejętności nabyłeś i doskonaliłeś podczas gry w terenie  
(można wybrać więcej niż jedną możliwość) 

liczba procent 
Posługiwanie się GPS 46 53 
Marsz na azymut 48 56 
Obliczanie czasu słonecznego 32 37 
Określenie współrzędnych geograficznych 38 44 
Kartowanie terenu 17 20 
Orientacja mapy  54 63 
Znajomość stolic europejskich 31 36 
Rozpoznawanie obiektów w terenie 39 45 
Obliczanie czasu strefowego 28 33 
Rozpoznawanie kierunków geograficznych 39 45 
Inne 3 3 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ryc. 4. Procentowy udział uczniów, którzy uważają, że umiejętności nabyte  

na lekcji wykorzystają w życiu codziennym 
Fig. 4. Percentage of pupils who believe that the skills acquired  

on a lesson they will use in everyday life 
Źródło: opracowanie własne 
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Niewątpliwie na uwagę zasługuje fakt, że ponad 70% biorących udział  
w lekcji przyznało, że nabyte umiejętności przydadzą im się w życiu codzien-
nym, a przecież jednym z założeń wykorzystania cyfryzacji w szkole jest prze-
kazanie uczniom, w jaki sposób praktycznie mogą wykorzystać te narzędzia. 
Dzięki temu uczniowie zdobywają ogólne przydatne kompetencje, uczą się sa-
modzielnie wyszukiwać informacji, konkretnych programów (ryc. 4). 
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GAMIFIKACJA JAKO METODA EFEKTYWNEGO  
NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ GEOGRAFII 

 
Streszczenie 

 
W XX i XXI w. rozwinęła się myśl technologiczna, a zwłaszcza rozpowszechniły 

techniki informacyjno-komunikacyjne (TIK). Przez to młody człowiek już od najmłod-
szych lat ma bezpośredni kontakt z innowacjami. Okazuje się, że wyżej wymienione 
techniki mogą nie tylko uatrakcyjnić, ale również usprawnić lekcję geografii oraz 
sprawić, że treści nauczania będą efektywniej przyswajane. Jedną z metod, dającą 
szerokie możliwości wykorzystania TIK, jest gamifikacja, zwana także grywalizacją. 
Gamifikacja to metoda zwiększająca zaangażowanie uczniów w edukację przez objęcie 
szerokiego zakresu, a nawet ogółu czynności edukacyjnych systemem motywującym, 
naśladującym przebieg gry komputerowej. 

Gra komputerowa jest zbudowana według zasad, które wpływają bezpośrednio na 
nasze zachowanie: wymuszają zaangażowanie, poświęcenie i lojalność. Metoda ta daje 
możliwość zarówno rywalizacji, jak i współpracy z innymi graczami oraz wykorzystania 
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swoich predyspozycji, pokazania mocnych stron, które przyczynią się do osiągnięcia 
celu. 

Gamifikacja została wykorzystana w konkretnym scenariuszu lekcji „Poszukiwacze 
skarbów”, w którym to uczniowie, wykorzystując wcześniej zdobyte wiadomości oraz 
aplikacje zainstalowane w smartfonach, takie jak: moje trasy, Google maps, kompas, 
skaner QR kodów, pokonują kolejne etapy gry w terenie, rozwiązują zadania i zdo-
bywają punkty. 

Słowa kluczowe: metoda nauczania, gamifikacja, rywalizacja, cyfrowi tubylcy. 
 
 

GAMIFICATION AS A METHOD OF EFFECTIVE  
TEACHING IN GEOGRAPHY 

 
Summary 

 
The 20th and the 21st centuries contributed to the development of technological 

thought, and particularly to dissemination of information and communication techniques 
(ICT). Thereby, a young man from an early age is in direct contact with innovations.  
It turns out that the above mentioned techniques not only can make geography lessons 
more attractive, but can also improve them and let the learning content be more 
effectively acquired. One of the methods providing range of possibilities to use ICT is 
gamafication, also called grivalization. It increases students involvement in education by 
comprising the motivating system which imitates the course of computer game into wide 
scope, or even entirety of educational actions. 

A computer game runs according to the rules which directly influence our behavior – 
they impose commitment, dedication and loyalty. This method provides competing as 
well as cooperation with other players. What is more, it makes possible to take 
advantage of students' aptitudes, to show their strengths which will all contribute to 
achieving the aim. 

Gamification has already been used in a real lesson plan “Treasure hunters” when the 
students, using previously acquired knowledge together with applications such as my 
routes, Google maps, compass, QR code skanner downloaded on their smart phones, 
overcome the successive stages of a game in the field, solving tasks and scoring points. 

Key words: teaching method, gamification, rivalry, digital natives. 
 

 
 

 

 

 

 



Małgorzata Kopek 

 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACE KOMISJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ 
2015, t. 5, s. 195–204 

 

Wojciech Koman 
 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- 
-KOMUNIKACYJNE W PRACY NAUCZYCIELI 

GEOGRAFII I PRZYRODY – WNIOSKI  
I SPOSTRZEŻENIA 

WPROWADZENIE 

Jednym z zadań współczesnej polskiej szkoły jest przygotowanie młodzieży 
do życia w społeczeństwie informacyjnym. Według Declaration of Principles 
(2003) społeczeństwo takie ma możliwość  

tworzenia, dostępu, wykorzystania i udostępniania informacji oraz wiedzy, co 
pozwala poszczególnym jednostkom oraz społecznościom osiągnąć pełen potencjał 
w dochodzeniu do zrównoważonego rozwoju i poprawie jakości życia. 

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne, naukowo-techniczne po-
wodują, że w ramach globalnej cywilizacji obserwujemy wzrost znaczenia 
technologii informacyjnej (Daniel 2013). Zatem społeczeństwo informacyjne 
oraz nowe technologie informacyjne są efektem procesu globalizacji, któremu 
współczesny człowiek nie jest w stanie się oprzeć, a co więcej, jest coraz bar-
dziej zainteresowany jego funkcjonowaniem. 

Szkoła polska, starając się sprostać nowoczesnym wymaganiom stawianym 
młodym ludziom, nieustannie modyfikuje program kształcenia, dostosowując go 
do najnowszych wymagań. Istotę dostosowywania się polskiej szkoły do no-
wych wymogów podkreślił S. Piskorz (1997), upatrując ich sens nie tylko  
w pracy z tekstem w praktyce szkolnej, ale również wkładem nauczyciela po-
partym pomocą wizualną oraz ćwiczeniami praktycznymi. To właśnie wzmian-
kowany przez niego wkład oraz zaangażowanie nauczyciela stanowi doskonały 
sposób na uwspółcześnienie szkoły polskiej. Istoty dopasowania się edukacji 
polskiej do wymagań współczesnego świata należy upatrywać – z punktu 
widzenia poruszanej problematyki – nie tylko w samych metodach, ale także,  
a może przede wszystkim, w zastosowanych narzędziach, tj. narzędziach techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych.   
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Obowiązująca podstawa programowa wyraźniej eksponuje wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. W nowej 
podstawie dotychczasowy termin „technologie informacyjne” (TI) został zastą-
piony nowym – „technologie informacyjne i komunikacyjne” (TIK), zarówno  
w zapisach treści z informatyki, jak i z pozostałych przedmiotów. Jednym  
z powodów jest rosnące znaczenie nowoczesnej komunikacji i jej roli w rozwoju 
ekonomicznym społeczeństw oraz gromadzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu 
informacji, a także kooperacji i kreatywności (Sysło, Jochemczyk 2009). Tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne są doskonałym narzędziem łączności ze 
światem, pozwalającym uczniowi wejść w tę przestrzeń i funkcjonować trans-
planetarnie.  

Jak zauważa E. Kawecka (2009), nowa podstawa programowa z 2008 r. 
zawiera tylko ogólne zalecenia dotyczące stosowania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w nauczaniu. Wśród umiejętności kształcenia ogólnego zdo-
bywanych przez uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych została wymie-
niona umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi. Autorka podkreśla, że w przypadku takich 
przedmiotów, jak biologia, chemia i geografia, w celach kształcenia i wymaga-
niach ogólnych widnieją zapisy zalecające stosowanie TIK do pozyskiwania  
i przetwarzania informacji z różnych źródeł. Nieco bardziej sprecyzowany zapis 
widnieje w treściach nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej. Znalazł 
się tu wątek tematyczny „Nauka w komputerze”, gdzie m.in. zalecono wyko-
rzystanie narzędzi informatycznych w geografii, w tym do modelowania zjawisk 
i procesów przyrodniczych oraz posługiwania się Internetem do opracowania 
informacji na wybrany temat (np. aktualnych wydarzeń społecznych i gospo-
darczych lub zagadnień przyrodniczych – w kraju, na kontynencie, na świecie). 

Pojawia się też pytanie, czy nauczyciele wykorzystują technologie informa-
cyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym i przyrodniczym? W opra-
cowaniu podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie, na podstawie przeglądu 
wybranych internetowych forów tematycznych dla nauczycieli. Przedstawiono 
także obszary oraz narzędzia i sprzęt technologiczny, w których nauczyciele 
wykorzystują nowoczesne technologie.  

METODYKA BADAŃ 

Termin „technologie informacyjno-komunikacyjne” doczekał się licznych, 
bardziej lub mniej trafnych definicji. W opracowaniu posłużono się definicją 
stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Pod pojęciem technologii infor-
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macyjnych oraz komunikacyjnych (w skrócie ICT, ang. information and com-
munication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno- 
-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) 
kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających 
informacje w formie elektronicznej. Węższym pojęciem są „technologie infor-
matyczne” (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami  
i oprogramowaniem, niezwiązanych jednak z technologiami komunikacyjnymi  
i dotyczącymi sieci. Rozwój technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz 
bardziej spójne, będąc przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego 
i gospodarczego.  

Podjęte badania mają charakter badań praktycznych, służących rozwojowi 
praktyki edukacyjnej, a nie rozwojowi samej nauki (Rubach 2008). Ich nad-
rzędnym celem mają być wnioski i spostrzeżenia stanowiące podstawę do 
udoskonalenia systemu działania w obszarach kształcenia, wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne. Przedmiotem badań były cztery fora 
internetowe, wybrane na postawie największej liczby aktywnych użytkowników. 
Analizie poddano łącznie 1407 wątków tematycznych, przypisanych do forów 
dyskusyjnych funkcjonujących na następujących witrynach:  

– www.oswiata.org.pl, 
– www.gazeta.pl, 
– www.45minut.pl, 
– www.dobrynauczyciel.fora.pl. 
Kolejnym etapem analizy było wydzielenie tych wątków tematycznych, które 

odnosiły się w sposób bezpośredni do kwestii związanych z TIK w szkołach na 
różnym poziomie edukacyjnym. Uzyskany w ten sposób węższy już zakres wąt-
ków dał podstawę do próby określenia najwęższego, czyli tego, który bezpo-
średnio traktuje o technologiach informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu 
geografii oraz przyrody na każdym etapie kształcenia. 

WYNIKI ANALIZY 

Spośród 1407 wątków tematycznych trzydzieści z nich dotyczyło wykorzy-
stania TIK na niemal każdym przedmiocie na poszczególnych etapach kształ-
cenia. Temat ten najczęściej podejmowany był na forum strony internetowej 
oswiata.org.pl. Ponad pięć punktów procentowych stanowiły tematy dotyczące 
technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w for-
mie elektronicznej. Mniejsze zainteresowanie tego typu tematyką wystąpiło na 
pozostałych forach (ryc. 1). 
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2,13%

97,87%

tematy dotyczące TIK tematy pozostałe
 

Ryc. 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako temat poruszany  
przez użytkowników forów tematycznych 

Fig. 1. ICT as a subject moved by users thematic forums 
Źródło: opracowanie własne 

Analiza pod kątem wykorzystania TIK w procesie nauczania i uczenia się 
geografii oraz przyrody wskazuje, że znikoma grupa użytkowników poruszała 
kwestię wykorzystania tych technologii na zajęciach przyrodniczych. Osoby te 
stanowiły nieco ponad 6% ogółu nauczycieli zainteresowanych IT. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dominacji wykorzystania technologii 
czy to informacyjnych, czy komunikacyjnych, głównie z zakresu matematyki. 
To właśnie nauczyciele matematyki stanowili zdecydowaną większość wypo-
wiadających się na temat istniejących i stosowanych w praktyce narzędzi oraz 
sprzętu technologicznego. Co ciekawe, opiniowali oni stosowane w swej pracy  
z uczniami narzędzia bardzo pozytywnie, motywując jednocześnie pozostałych 
nauczycieli do ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Wielu z nich dzieliło się 
przykładami pozytywnego wpływu takich narzędzi na zrozumienie przez ucznia 
wprowadzonych treści nauczania (głównie z zakresu geometrii). 

Aktywna na forach grupa nauczycieli przyrody oraz geografii bardzo często 
podejmuje temat zasadności wykorzystania tego typu rozwiązań w nauczaniu. 
Wielu z nich podaje przykłady, w których można zastosować TIK, lub ich 
zastosowanie ułatwi dojście do założonych celów. Zbierając informacje z tego 
typu postów, można wydzielić trzy obszary, w jakich są wykorzystywane te 
technologie.  

Pierwszy obszar, w którym najczęściej wykorzystywane są technologie 
informacyjno-komunikacyjne, to przygotowywanie się nauczycieli do zajęć 
dydaktycznych. Nauczyciele często sięgają do pomocy przygotowanych przez 
wydawnictwa, udostępnianych na platformach internetowych i witrynach portali 
o charakterze edukacyjnym.  
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Ryc. 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako temat poruszany przez 
użytkowników. Oznaczenia: A – www.oswiata.org.pl, B – www.45minut.pl,  

C – www.dobrynauczyciel.fora.pl, D – www.gazeta.pl 
Fig. 2. ICT as a subject moved by users. Symbols: A – www.oswiata.org.pl,  
B – www.45minut.pl, C – www.dobrynauczyciel.fora.pl, D – www.gazeta.pl 

Źródło: opracowanie własne 

 

93,34%

6,66%

tematy dotyczące TIK Tematy dotyczące TIK w nauczaniu geografii i przyrody

 

Ryc. 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu geografii i przyrody 
 na tle wszystkich tematów na forach o TIK  

Fig. 3. Information and communication technologies in teaching geography and nature 
against all the topics on forums about ICT 

Źródło: opracowanie własne 

Drugim, mniej popularnym obszarem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem TIK. Obserwuje się małą liczbę postów dotyczących możli-
wości wykorzystania wybranej pomocy dydaktycznej TIK w czasie prowadzenia 
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lekcji. Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że przyczynami tego stanu jest brak 
odpowiedniego sprzętu w szkołach i brak wystarczających umiejętności z tego 
zakresu. Część osób zauważa brak szkoleń i wynikające z tego konsekwencje.  

Trzeci obszar to weryfikacja wiedzy poprzez platformy edukacyjne. Sama 
platforma to nic innego jak system komputerowy, pozwalający organizować  
i wspomagać nauczanie przez Internet, spójny dla określonej instytucji (Nojsze-
wski 2003). Wiele istniejących wydawnictw, oprócz przygotowania tradycyjnej 
bazy dydaktycznej, przygotowuje dla nauczycieli i uczniów platformy, w ra-
mach których uczeń, korzystając z własnego konta, rozwiązuje zadania różnego 
typu, mające za zadanie sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy meryto-
rycznej. Niejednokrotnie jednak nauczyciele oprócz zalet wskazują też na słabe 
strony tego typu rozwiązań. Wśród nauczycieli (forowiczów) pojawiają się 
kontrowersje dotyczące zakresu i poprawności merytorycznej przygotowanych 
materiałów. Dla nauczycieli – określanych mianem cyfrowych tubylców – roz-
wiązaniem są pojawiające się coraz częściej w edukacji portale typu MODLE. 
Są to bowiem platformy, gdzie to oni są moderatorami i gdzie to oni określają 
zasady ich funkcjonowania. Z jednej strony wymagają one dużego nakładu pra-
cy ze strony pedagoga przy ich tworzeniu, z drugiej dają mu pewność popraw-
ności treści zawartych w różnego rodzaju pytaniach. Póki co, obszar ten wydaje 
się jednak być w fazie rozwojowej.  

Stosunkowo niewielka grupa użytkowników dotykała tej problematyki, nato-
miast wielu nowych użytkowników wykazywało zainteresowanie, dopytując 
innych o ocenę funkcjonowania platform e-learningowych. Zdecydowanie wię-
cej wypowiedzi traktowało o sensie wprowadzenia tego typu rozwiązań eduka-
cyjnych. Wśród postów można było znaleźć takie, które ewidentnie wskazywały 
na schematyczny system pracy oparty na podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz 
zeszycie przedmiotowym. Ich autorzy wskazywali wiele obaw dotyczących 
funkcjonowania tego typu platform, podkreślając jednocześnie zalety dotychcza-
sowych, klasycznych metod pracy z uczniem. Warto tu jeszcze podkreślić, że 
osoby te otwarcie pisały o swoich problemach związanych z obsługą sprzętu, jak 
również jego negatywnym wpływie na współczesne społeczeństwo. 

Nauczyciele przyrody oraz geografii, aktywnie wypowiadający się na forach, 
zainteresowani nowinkami technologicznymi, często wskazywali w wymianie 
doświadczeń różnego rodzaju narzędzia i sprzęt – środki dydaktyczne, głównie 
urządzenia dydaktyczne. Częstotliwość ich pojawiania się w postach dała możli-
wość zestawienia grupy najczęściej wykorzystywanych pomocy dydaktycznych 
oraz najczęściej stosowanych przyrządów dydaktycznych (tab. 1).  
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Tabela 1. Pomoce i przyrządy dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli  
w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Table 1. Teaching aids and devices used by teachers within ICT 
 

Pomoce dydaktyczne  
(narzędzia) 

Przyrządy dydaktyczne  
(sprzęt) 

Prezentacje multimedialne 
Strony internetowe 
Filmy wideo 
E-mail 
Edukacyjne programy komputerowe 
Platformy e-learningowe 
Podręczniki elektroniczne 
Gry komputerowe 
Aplikacje do tablic interaktywnych 
Fora dyskusyjne 
Serwisy społecznościowe 
Czaty 

Komputer 
Rzutnik multimedialny 
Telewizor 
Tablica interaktywna 
Aparat fotograficzny 
Kamera 
Tablet 
Smartfon 

Źródło: opracowanie własne. 

Częstotliwość ich występowania na ogół jest zgodna z wyznaczanymi 
obszarami zastosowania TIK w kształceniu. Stąd też w analizowanych postach 
najwięcej pojawiało się przykładów „narzędzi” i „sprzętu” wykorzystywanego  
w czasie przygotowywania lekcji. 

PODSUMOWANIE 

Analiza podstawy programowej pod kątem stosowania TIK dla poszcze-
gólnych przedmiotów przyrodniczych nie wypada najlepiej (Kawecka 2009). 
Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w braku ewidentnych zapisów obligu-
jących nauczycieli do ich stosowania. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele 
XXI w. są tylko i wyłącznie zwolennikami konwencjonalnych metod nauczania. 
Argumentem potwierdzającym to stwierdzenie jest spojrzenie na tę kwestię 
poprzez wypowiedzi nauczycieli na forach tematycznych. 

Przeprowadzona analiza forów internetowych pozwala stwierdzić, że współ-
cześni nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komu-
nikacyjne w kształceniu geograficznym oraz przyrodniczym. Należy jednak 
podkreślić, że pomimo sporego potencjału, stopień ich wykorzystania jest rela-
tywnie niski. Najbardziej prawdopodobną przeszkodą „rozprzestrzeniania się” 
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nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest blokada mental-
na określonej grupy nauczycieli. Znacznie mniejsze znaczenie ma bariera wy-
posażenia szkół w środki dydaktyczne. Wraz z upływem czasu i jednoczesnym 
rozwojem technologii pojawiają się nowe obszary ich wykorzystania. Dotych-
czasowy najważniejszy obszar – przygotowywanie się nauczycieli do zajęć 
dydaktycznych – zaczynają uzupełniać dwa kolejne, a mianowicie obszar pro-
wadzenia zajęć oraz obszar weryfikacji wiedzy nauczycieli poprzez dostępne im 
platformy edukacyjne.  

Jak wynika z analizy postów zamieszczonych na forach internetowych, nau-
czyciele pozytywnie odnoszą się do TIK i chcą z nich korzystać, pracując  
z uczniem na każdym etapie kształcenia. Jedną z ciekawszych pozytywnych 
wypowiedzi jest ta, umieszczona na forum oswiata.org.pl przez autora podpisa-
nego nazwiskiem Tomek Węgrzyn.  

Wychodzenie poza kanon nie tylko musi być związane z wyjściem z klasą na 
wycieczkę. Oczywiście każdy z nas chętnie to robił, bo nie musiał siedzieć w szkole. 
Ale czy zawsze wiązało się to z potrzebą poznania? Raczej jest to ucieczka od lekcji! 
Wspomniany przez Ciebie Internet. Tam się nie tylko przepisuje/kopiuje. To samo się 
tyczy przekazywania wiedzy. Można rozwiązywać zadania na WSIPnet, oglądać filmy 
edukacyjne, studiować opracowania. Dla młodzieży interesujące jest to, co jest 
interaktywne (a to właśnie daje Internet) i tą drogą powinniśmy zmierzać, jeśli 
chcemy do nich dotrzeć.  

Istotnym wnioskiem wydaje się być też ogromne zainteresowanie współ-
czesnych pedagogów szkoleniami z zakresu możliwości wykorzystania TIK, jak 
i samej obsługi sprzętu technologicznego i narzędzi. Osoby, które są już infor-
macyjnymi tubylcami, podsyłają informacje o tego typu szkoleniach. Dosko-
nałym przykładem jest tu post zamieszczony przez „Panią Asię” na witrynie 
www.dobrynauczyciel.pl.  

Drodzy nauczyciele, polecam szkolenie w ramach programu AKTYWNA 
EDUKACJA, na stronie CEO znajdziecie wszelkie informacje o rekrutacji do szkoły 
moderatorów. Jest to niesamowite szkolenie, gwarantujące wymianę doświadczeń  
z innymi nauczycielami, zdobycie umiejętności trenerskich, rozwijanie własnych 
umiejętności w zakresie stosowania TIK podczas lekcji – naprawdę polecam.  

Jednak w świetle postępującego procesu globalizacji technologie informa-
cyjno-komunikacyjne rozpatrywane w aspekcie dydaktycznym należy uznać za 
„raczkujące”. 
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY NAUCZYCIELI 
GEOGRAFII I PRZYRODY – WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA 

 
Streszczenie 

 
Współczesna szkoła ma za zadanie przygotować młodzież do życia w społeczeństwie 

informacyjnym. Przedstawiciele oświaty, starając się sprostać temu wyzwaniu, zmienili 
podstawę programową, odnosząc się do kwestii wykorzystania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. W przypadku nauczania geografii czy przyrody nie zawiera 
ona jednak bezpośrednich zaleceń do stosowania TIK, a traktuje je tylko bardzo ogólnie, 
skłaniając nauczyciela do ich wykorzystania. Celem opracowania było określenie, czy 
nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geo-
graficznym oraz przyrodniczym. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy 
1407 wątków tematycznych zawartych na forach wybranych stron internetowych. Tok 
analityczny wykazał, że współcześni nauczyciele wykorzystują technologie informa-
cyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym oraz przyrodniczym, aczkolwiek 
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poziom ich wykorzystania należy uznać za relatywnie niski. Często wśród opinii 
nauczycieli – „forumowiczów” – pojawiały się głosy chęci korzystania z tego typu 
rozwiązań przy jednoczesnej potrzebie szkoleń z zakresu ich zastosowania oraz 
możliwości. Rozpatrując poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyj-
ne w aspekcie dydaktycznym, należy uznać go za „raczkujący”. 

Słowa kluczowe: technologie informacyjno-komunikacyjne, obszary wykorzystania 
TIK, sprzęt technologiczny, narzędzia TIK. 
 
 

INFORMATION-COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY  
AND NATURE TEACHER’S JOB – CONCLUSIONS AND OBSERVATION 

 
Summary 

 
Modern school's aim is to prepare youths to life in an information society. 

Educational system trying to respond to the above challenge changed the curriculum 
aiming at using information-communicative technologies. However, in case of 
Geography and Nature teaching principles there are no direct recommendations to use 
ICT but only general suggestions inducing teachers to use ICT. The objective of this 
study is to specify whether teachers use information-communicative technologies in 
teaching Geography or Nature. The research was carried out basing on analysis of 1407 
topics included in discussion threads on chosen websites. The analysis showed that 
contemporary teachers use information-communicative technologies in teaching 
Geography and Nature but they use it relatively seldom. It was revealed that among 
teachers on discussion threads there are many opinions implying their eagerness to use 
information-communicative technologies along with the need to have appropriate 
trainings. Considering information – communicative technologies in a teaching aspect it 
is still developing. 

Key words: information and communication technologies, areas the use of ICT, 
technological equipment, ICT tools. 
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