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Moja przygoda z nauczaniem na odległość rozpoczęła się 
na studiach podyplomowych przygotowujących do tworzenia 
platform e-learningowych. Odkryłam wówczas wiele zalet takiego 
nauczania, które pomogły mi w tworzeniu koncepcji podręcznika 
„Zajęcia komputerowe z pomysłem”.
Wśród walorów takiego nauczania warto wymienić:

• Stały dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na ziemi,
•  umieszczenie wszystkich potrzebnych materiałów w jednym miejscu w sieci, co sprzyja porządkowaniu 

zasobów, ich ciągłemu rozwijaniu i ulepszaniu,
•  indywidualizacja procesu uczenia się,
•  atrakcyjny sposób prezentowania informacji z użyciem multimediów, co w dużym stopniu aktywizuje 

uczniów,
• możliwość wielokrotnego wykorzystania materiałów umieszczonych na platformie,
•  możliwość efektywnego komunikowania się online z uczniem, sprawdzania opanowanej wiedzy i umiejęt-

ności, a także rozwijania zainteresowań.

Najlepsze efekty osiąga się, stosując blended learning, czyli połączenie e-learningu z nauczaniem tradycyjnym. Dla-
tego duży nacisk położyłam na pełną integrację podręcznika z platformą edukacyjną. Platforma została tak zaprojek-
towana, aby zarówno nauczyciel, jak i uczeń nie mieli problemów z odtwarzaniem plików. Zasoby dostępne na 
platformie to przede wszystkim: prezentacje multimedialne ppt, fi lmy wmv, dokumenty tekstowe doc/odt/pdf, arkusze 
kalkulacyjne, pliki interaktywne, pliki grafi czne, interaktywne testy z informacją zwrotną o uzyskanym wyniku.

Niemal od pierwszych lekcji w klasie czwartej uczniowie mają możliwość korzystania z ćwiczeń, zadań, prezentacji 
multimedialnych, fi lmów instruktażowych, testów, gier oraz słownika pojęć informatycznych i słownika angielsko-
-polskiego umieszczonych na platformie. Najczęściej, aby przejść do kolejnego etapu lekcji, należy wykonać ćwi-
czenie znajdujące się na platformie. Jako utrwalenie każdej lekcji przygotowano zadania domowe, których część 
znajduje się również na platformie edukacyjnej. Dzięki fi lmom edukacyjnym uczniowie krok po kroku zapoznają 
się z prezentowanymi tematami i umiejętnościami, a także mogą poszerzyć swoją wiedzę. Nauczyciel otrzymuje 
gotowe materiały online potrzebne do przeprowadzenia lekcji. Wykorzystując tak zróżnicowane materiały, ucznio-
wie mogą przyswoić złożone zagadnienia i przećwiczyć zdobytą wiedzę w formie ciekawych ćwiczeń, quizów czy 
gier edukacyjnych.
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Przykłady zadań umieszczonych na platformie 
edukacyjnej do wykonania na lekcji

Zadania domowe realizowane z wykorzystaniem 
platformy

Klasa 4.

Klasa 4.

Klasa 5.

Klasa 5.

Klasa 6.

Klasa 6.
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Przykłady fi lmów znajdujących się na platformie

Wstawianie obrazków
w edytorze tekstu Word

Wyznaczanie trasy w mapach
Google

Zastosowanie ciekawych fi ltrów
w programie Inkscape
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W dzisiejszych czasach internet i zasoby multimedialne towarzyszą w zabawie i nauce małym dzieciom, jeszcze
przed rozpoczęciem nauki w szkole. Jeżeli umożliwimy uczniom kontakt z odpowiednio przygotowanymi progra-
mami edukacyjnymi, wówczas mamy szansę zwiększyć ich motywację do nauki. Jeżeli w czasie lekcji uczniowie
będą korzystać z różnorodnych (atrakcyjnych dla nich) form pracy, ułatwi to im naukę i zapamiętanie nowych
wiadomości.


