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Globalizacja, cyfryzacja, rozwój nauki i nowocze-
snych technologii, to tylko niektóre zjawiska, w jakie ob-
fituje XXI wiek. Mo¿na zatem �mia³o mówiæ o ewolucji,
która dotyka niemal wszystkich sfer ludzkiego ¿ycia.

W obliczu tak wyra�nie postêpuj¹cej transformacji,
równie¿ obszar szkolnictwa nie móg³by prawid³owo pro-
sperowaæ bez wdro¿enia innowacyjnych rozwi¹zañ
w zakresie przetwarzania i wykorzystania informacji.
Wystarczy przeanalizowaæ ostatnie 10 lat, by zaobser-
wowaæ, jak bardzo zmieni³a siê szko³a w dziedzinie wy-
korzystania nowoczesnych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych do celów edukacji.

Laptop, g³o�niki, projektor multimedialny i tablica in-
teraktywna to obecnie niemal najbardziej po¿¹dany i z �
mojej perspektywy � najlepszy zestaw, w jaki mo¿e zo-
staæ wyposa¿ony nauczyciel przygotowuj¹cy siê do pro-
wadzenia zajêæ. Krótki film, animacja i prezentacja mul-
timedialna, to tylko niektóre rozwi¹zania, jakie z powo-
dzeniem wykorzystujê w codziennej pracy na zajêciach
biologii w gimnazjum.

Tre�ci realizowane w ramach zajêæ, z uwagi na
mnogo�æ i specyfikê nauk biologicznych, nie nale¿¹ do
naj³atwiejszych. Czêsto skomplikowane procesy i me-
chanizmy musz¹ byæ przedstawione w odpowiedni spo-
sób, by sta³y siê zrozumia³e. Niezmiernie pomocne w tym
aspekcie s¹  multimedia przygotowane przez wydaw-
nictwa naukowe, które doskonale wkomponowuj¹ siê
w tematykê omawianych tre�ci, skutecznie aktywizuj¹
i przykuwaj¹ uwagê uczniów.

Wykorzystanie TIK na zajêciach jest tak¿e �wiet-
nym rozwi¹zaniem w przypadku posiadania niewielkiej
liczby pomocy dydaktycznych. Brak mikroskopów dla
ka¿dego ucznia nie jest ju¿ przeszkod¹ dla przeprowa-
dzenia ciekawych zajêæ z mikroskopowania. Wystarczy
zaledwie laptop, projektor i jeden sprawny, wyposa¿ony
w specjaln¹ kamerê mikroskop, by w 45 minut zapre-
zentowaæ efekty prawid³owo przeprowadzonego procesu
mikroskopowania, poprawnego obliczania powiêkszenia
i wykonywania rysunków obrazu mikroskopowego.

TIK w n@ucz@niu
biologii
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Wspomniana powy¿ej poczta elektroniczna jest bar-
dzo pomocnym narzêdziem kontaktu nauczyciela
z uczniem � nie tylko przy realizacji zadañ domowych,
ale tak¿e pomaga uzupe³niaæ zaleg³o�ci zwi¹zane z ab-
sencj¹. Wszelkie zrealizowane na zajêciach karty pracy
i zadania domowe uczniowie mog¹ otrzymaæ w formie
elektronicznej zawsze, gdy o to poprosz¹. Czêsto poja-
wiaj¹ce siê na etapie tworzenia pracy domowej proble-
my, równie¿ mo¿na wyja�niaæ poprzez kontakt mailowy.

W mojej ocenie jednym z lepszych rozwi¹zañ tech-
nologicznych we wspó³czesnych szko³ach jest wprowa-
dzenie �e-dzienników�, które s¹ dodatkowym elemen-
tem kontaktu z rodzicami, umo¿liwiaj¹ bie¿¹c¹ kontrolê
wyników edukacyjnych i zachowania oraz upraszczaj¹
pracê nauczyciela-wychowawcy pod wzglêdem formal-
nym (np. poprzez automatyczne obliczanie frekwencji,
generowanie �wiadectw, kart wycieczek, og³oszeñ, seryj-
nego dodawania i mo¿liwo�ci modyfikowania ocen itp.).

Na zakoñczenie pragnê zaznaczyæ, ¿e wykorzysta-
nie TIK podczas prowadzenia zajêæ dydaktycznych,
mimo rozlicznych zalet i mo¿liwo�ci, zdecydowanie nie
powinno uchodziæ za dominuj¹c¹ formê pracy z ucznia-
mi, a jedynie za dodatkowy aspekt urozmaicaj¹cy reali-
zacjê lekcji, gdy¿ w d³u¿szej perspektywie mog³oby oka-
zaæ siê nu¿¹ce i ma³o atrakcyjne. Ponadto, nawet
najlepszy komputer, prezentacja i gra nie zrekompensu-
je uczniom walorów wynikaj¹cych z bezpo�redniego
obcowania z przyrod¹ (poprzez wycieczki i warsztaty
w terenie), przeprowadzania do�wiadczeñ i obserwacji.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e pomimo rozwoju technolo-
gicznego, nowoczesne technologie wci¹¿ nie s¹ dostêp-
ne dla wszystkich, dlatego planuj¹c wszelkie prace z wy-
korzystaniem komputera i internetu, nale¿y stworzyæ
alternatywê dla tych uczniów, których mo¿liwo�ci s¹
w tym zakresie ograniczone.ö

Pawe³ Mañkowski
nauczyciel biologii

w Zespole Szkó³ w Stowiêcinie

Z powodzeniem wykorzystujê tak¿e technologiê
informacyjn¹, kszta³tuj¹c u uczniów umiejêtno�ci rozpo-
znawania pospolitych gatunków ro�lin (zarodnikowych
i nasiennych) oraz zwierz¹t bezkrêgowych. Do niedawna
tego typu dzia³ania wymaga³y od nauczyciela po�wiê-
cenia mnóstwa czasu na zebranie odpowiedniego mate-
ria³u biologicznego, jego oznaczenia w celu przygoto-
wania kart zielnikowych i gablot pogl¹dowych, które ze
wzglêdu na nietrwa³o�æ nale¿a³o co pewien czasu two-
rzyæ na nowo. Z uwagi na konieczno�æ ochrony wielu
gatunków flory i fauny, przybli¿enie uczniom morfologii
rzadkich i zagro¿onych gatunków ro�lin i zwierz¹t by³o
niezwykle trudne. Obecnie dziêki w³asnym solidnie opra-
cowanym prezentacjom multimedialnym, a tak¿e æwi-
czeniom wykorzystuj¹cym mo¿liwo�ci tablicy interak-
tywnej, nauka staje siê bardziej przyjemna i atrakcyjna
dla ucznia.

Na zajêciach bardzo czêsto posi³kujê siê tak¿e stro-
nami internetowymi, na których dostêpne s¹ ró¿norod-
norodne animacje i wizualizacje np.:
Æ identyfikacja pospolitych gatunków drzew: http://

www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/,
Æ interaktywny model cia³a cz³owieka: http://www.zy-

gotebody.com/#nav=1.87,82.13,250,
Æ wizualizacje biologiczne: http://www.wiking.edu.pl/

article.php?id=622.

M³odzi ludzie bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajê-
ciach niestandardowych. Prowadzenie zajêæ w pracowni
komputerowej pozwala mi skutecznie zaktywizowaæ
uczniów do samodzielnego poszukiwania i selekcjono-
wania informacji za po�rednictwem internetu oraz wy-
konywania ró¿norodnych zadañ (np. krzy¿ówek, obli-
czeñ i wykresów) z wykorzystaniem narzêdzi pakietu
Microsoft Office. Ciekawym i ciesz¹cym siê aprobat¹
uczniów rozwi¹zaniem jest tak¿e przeprowadzanie po-
wtórzeñ wiadomo�ci z poszczególnych dzia³ów, poprzez
komputerowe gry edukacyjne i zadania interaktywne.

TIK mo¿na tak¿e wykorzystaæ, planuj¹c zadania
domowe i prace d³ugoterminowe. Referaty w formie
prezentacji multimedialnej dotycz¹ce np.: �Grzybów i ich
znaczenia w przyrodzie�, �Chorób genetycznych� czy
te¿ �Dowodów bezpo�rednich i po�rednich ewolucji� s¹
przez uczniów bardzo chêtnie przygotowywane. Z sa-
tysfakcj¹ mogê przyznaæ, ¿e niektóre spo�ród otrzyma-
nych do oceny prac przekraczaj¹ moje oczekiwania pod
wzglêdem technicznym i wizualnym. Oczywi�cie reali-
zacja tego typu zadania (praca w grupach maksymalnie
dwuosobowych) wi¹¿e siê tak¿e z konieczno�ci¹ prze-
s³ania pracy domowej za po�rednictwem poczty elek-
tronicznej, co z perspektywy nauczyciela biologii mo¿na
uznaæ nie tylko za �ekologiczne�, ale tak¿e i praktyczne,
poniewa¿ unika siê d�wigania uczniowskich zeszytów.
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