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Prezentowany dokument zawiera ewaluację bieżącą, prowadzoną w trakcie realizacji projektu
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowanego w ramach działania 3.5 Projekty
innowacyjne, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
Prace związane z prezentowanymi wynikami badań przeprowadzono w terminie od stycznia
do marca 2012 roku i zakończono sporządzeniem niniejszego raportu. Badanie zostało
zrealizowane przez zespół ewaluacyjny, w składzie:
 mgr inż. Łukasz Rypina, kierownik projektu
 mgr Monika Stańczyk, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
Zebrane w niniejszym dokumencie wyniki umożliwią dokonanie oceny stopnia zadowolenia
beneficjentów ostatecznych z produktu, osiągnięcia założonych wyników w trakcie
testowania produktu. Wyniki i wnioski ewaluacji wewnętrznej przede wszystkim pozwolą
sprawdzić realność osiągnięcia założonych celów takich jak:


liczba nauczycieli, którzy podniosą poziom nauczania poprzez nowe rozwiązania
dydaktyczne min. 38,



liczba uczniów, wśród których nastąpi wzrost kompetencji z zakresu fizyki, min 869
uczniów,



procent wzrostu motywacji uczniów do samodzielnego dochodzenia do prawd, pojęć,
reguł, wartość docelowa 50%,



procent wzrostu aktywności uczniów w wyciąganiu wniosków. Wartość docelowa
65%.

Raport opublikowany zostanie na stronie internetowej projektu: www.studiaNET.pl
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1. Wprowadzenie
Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, realizowany przez Politechnikę
Koszalińską w ramach działania 3.5 Projekty innowacyjne, objęto trzyetapową metodą
ewaluacji wewnętrznej. We wrześniu 2011 roku opracowano raport, w którym dokonano
oceny planowanych działań pod względem trafności z punktu widzenia potrzeb oraz spójności
co do celów i sposobu ich realizacji (I etap ewaluacji). Badanie ewaluacyjne zawarte w
niniejszym raporcie realizowane jest w celu oceny wyników testowania stanowi drugi etap
ewaluacji. Ma ono charakter jakościowy, a wyniki przedstawiono w formie opisowej. Będą
one wykorzystane przy ewaluacji końcowej, gdzie głównym obszarem badań będą uzyskane
wyniki i rezultaty w nauce. Dzięki obserwacji i analizie statystycznej dynamiki zachodzących
zmian zostanie dokładnie określona skuteczność proponowanego rozwiązania innowacyjnego
(III etap ewaluacji).
Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego składa się z 6 części, kolejno:
1. Wprowadzenie
2. Cele badania
3. Zakres badania ewaluacyjnego
4. Opis zastosowanej metodologii badawczej
5. Wyniki badań
W części drugiej i trzeciej określono cele i zakres badania ewaluacyjnego oraz sformułowano
pytania badawcze. Część czwarta i piąta opisują sposób postępowania w badaniu, tj.
zastosowanie celowo dobranej i zaplanowanej oraz świadomie wybranej techniki badawczej,
charakterystykę badanej grupy z wykorzystaniem danych „metryczkowych”. Przedstawiono
również wyniki prac ewaluatorów.
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2. Cele badania
Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena stopnia osiąganych wyników w trakcie
testowania – określenie rzeczywistych efektów (rezultatów i oddziaływania) projektu.
Konieczna jest również ocena korzyści uzyskanych przez wszystkich odbiorców projektu.
Dlatego też badacze skupili się głównie na zadowoleniu beneficjentów ostatecznych z
testowanego produktu, określeniu ich zainteresowania produktem, sprawdzeniu poziomu
aktywności i motywacji do nauki fizyki. Ewaluacja powinna dostarczyć nam informacji w jaki
sposób różne grupy korzystają z oferowanej pomocy i czy realizacja projektu na bieżącym
etapie przynosi konkretne efekty.
Niezbędnym etapem każdych badań społecznych, w tym o charakterze ewaluacyjnym jest
sformułowanie pytań badawczych (kluczowych), które pozwolą sprecyzować potrzeby
informacyjne, określić możliwe źródła informacji, a następnie dokonać wyboru najbardziej
odpowiednich metod badania, technik badawczych oraz w dalszej kolejności – skonstruować
narzędzia badawcze. W ramach tego badania podjęto następujące problemy badawcze
(pytania kluczowe):
1. Czy projekt wpływa na wiedzę, zachowanie grupy docelowej , czyli w jakim stopniu
realizacja projektu przyczynia się do rozwiązania problemu i przynosi korzyści grupie
docelowej?
2. W jakim stopniu projekt spełnia oczekiwania grupy docelowej?
3. Na ile realizowana inicjatywa pobudza inne działania?
4. Jakie są przeszkody i bariery w realizacji projektu na etapie testowania?
Dobór pytań kluczowych sam w sobie stanowi swoistą selekcję i weryfikację zagadnień
przeznaczonych do badań w ramach realizowanej w projekcie ewaluacji, a odpowiedzi na
postawione pytania posłużą do przygotowania raportu ewaluacyjnego.
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3. Zakres badania ewaluacyjnego
Podstawowym elementem badania ewaluacyjnego jest określenie przedmiotu badań, czyli
sprecyzowanie, co będzie podlegało ewaluacji. Wybór przedmiotu ewaluacji jest w znacznej
mierze podyktowany rodzajem ewaluacji ze względu na termin jej realizacji. Ponieważ
niniejsza ewaluacja przeprowadzana jest w czasie trwania projektu, główny nacisk położono
na ocenę dotychczasowego sposobu realizacji projektu oraz ocenę zadowolenia beneficjentów
ostatecznych z produktu. Badanie ewaluacyjne przedstawione w następującym raporcie
zostało zrealizowane w okresie styczeń – marzec 2012 roku, czyli w czasie testowania
wstępnej wersji produktu. Tym samym przedmiotem badania jest trwający etap testowania,
który rozpoczął się we wrześniu 2011 roku, a zakończy w maju 2012 roku. Jego uczestnikami
jest grupa 54 nauczycieli i nauczycielek przedmiotu fizyka (użytkownicy) z 49 szkół
ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Dobór grup
użytkowników (nauczycieli) wykonano zgodnie z następującymi kryteriami:


minimum roczny staż nauczania fizyki w szkole,



osobiste zainteresowanie nauczyciela przedmiotu fizyka wdrażaniem edukacyjnych
gier wideo w swojej szkole,



nie mniej niż 50% nauczycielek (kobiet) wśród rekrutowanych użytkowników,



podpisane przez dyrektora szkoły przystępującej do projektu oświadczenie o zgodzie
na wykorzystanie przekazywanych edukacyjnych gier wideo na zajęciach z fizyki.

Grupą docelową są również uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
zarówno o profilu podstawowym, jak i rozszerzonym. Niejednorodna grupa odbiorców
umożliwia zbadanie wpływu innowacji na całą populację docelową i sprawdzenie w jakich
obszarach innowacja jest skuteczna, a w jakich napotyka na trudności. Warto zaznaczyć, że w
testowaniu bierze udział ponad 1242 uczniów. Dobór grup odbiorców (uczniów i uczennic)
wykonano zgodnie z następującymi kryteriami:
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osobiste zainteresowanie ucznia rozwojem swojej wiedzy oraz podwyższeniem
poziomu kompetencji z zakresu fizyki,



deklaracja przez ucznia zamiaru, iż rozważa on możliwość studiowania w przyszłości
na kierunku technicznym lub możliwość pozyskania zawodu ujętego na liście
zawodów technicznych w Polsce [Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z
dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz. U. z dnia 11 maja 1995 r.)].

Testowanie odbywa się w toku zwykłych lekcji fizyki. Jego celem jest sprawdzenie produktu
pod względem merytorycznym, zbadanie jego przydatności i skuteczności. Zadaniem
nauczycieli jest przeprowadzenie min 76 h lekcyjnych z wykorzystaniem innowacyjnego
narzędzia edukacyjnego, który ma wspomagać ich pracę, a przede wszystkim aktywizować i
mobilizować uczniów do nauki przedmiotu fizyka. Wstępną wersję edukacyjnych gier wideo
przekazano grupie uczniów i nauczycieli, którzy jako ostateczni beneficjenci najlepiej ocenią
jego przydatność.
W trakcie ewaluacji zgodnie z przedmiotem badań przeprowadzono kompleksową analizę
trwającego etapu testowania. Badanie ewaluacyjne obejmuje:


internetowe badanie sondażowe użytkowników i odbiorców grupy testującej,



ankietę ewaluacyjną skierowaną do użytkowników grupy testującej (nauczycieli i
nauczycielek szkół ponadgimnazjalnych testujących produkt),



badanie ankietowe sprawdzające zadowolenie uczniów ze stosowania produktu (grupa
odbiorców testujących).

W badaniu sondażowym uzyskano odpowiedź na pytanie: Czy wdrożenie portalu ekspertów
przyczyniło się do wzrostu efektywności Państwa pracy?, natomiast w ankiecie ewaluacyjnej
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do użytkowników grupy testującej uzyskano zbiór odpowiedzi na 7 pytań:
1. Czy Pani/Pana zdaniem proponowany produkt pobudza aktywność uczniów w trakcie
lekcji oraz zwiększa motywację do nauki fizyki? Proszę uzasadnić w jakim stopniu i
dlaczego?
2. Jak Pani/Pana zdaniem testowany produkt wpływa na wzrost umiejętności uczniów:
słabych, zdolnych?
3. Czy Pani/Pana zdaniem projekt w swoich działaniach zwiększa zainteresowanie uczniów
fizyką i w przyszłości przyczyni się do kontynuowania ich kształcenia na studiach o
kierunkach technicznych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
4. Czy innowacyjny produkt wspomaga Pani/Pana pracę podczas zajęć? Proszę uzasadnić
swoją odpowiedź.
5. Czy innowacyjny produkt pobudza Panią/Pana do podejmowania dodatkowych działań
w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć?
6. Jakie problemy towarzyszą Pani/Panu podczas testowania produktu?
7. Inne uwagi i spostrzeżenia
W ankiecie badającej zadowolenie uczniów ze stosowania produktu pytano o:
1. Płeć
2. Typ szkoły
3. Klasę
4. Czy chętnie uczęszczałaś/łeś na zajęcia z udziałem interaktywnych filmów i gier? Jeśli
tak, to co miało największy na to wpływ?
5. Czy zajęcia wpłynęły na poprawę Twoich wyników edukacyjnych? Jeśli tak to w jakim
stopniu zajęcia z udziałem interaktywnych gier zwiększyły twoje umiejętności w
dziedzinie fizyki?
6. Oceń przydatność informacji uzyskanych dzięki zajęciom z udziałem filmów?
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7. Czy Twoim zdaniem zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
pomagają rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów?
8. Czy chętnie grałaś/łeś w gry po zajęciach lekcyjnych w celu utrwalenia zdobytej
wiedzy i zwiększania swoich kompetencji?
9. Jaka jest Twoja opinia na temat gier interaktywnych?
10. Czy Twoim zdaniem zdobyte na zajęciach wiadomości przydadzą się do dalszej
edukacji?
11. Czy poleciłbyś innym kolegom i koleżankom proponowaną formę kształcenia?

4. Opis zastosowanej metodologii badawczej
4.1 Sonda internetowa
Aby poznać

opinię

dużej

społeczności

zastosowano

badanie

sondażowe.

Sondę

przeprowadzono na platformie internetowej Portal Ekspertów projektu „Wirtualna Fizyka –
Wiedza Prawdziwa”, pod adresem www.e-ai.eu, co gwarantowało równy dostęp dla
wszystkich uczestników projektu. Wszyscy chętni i zainteresowani skonfrontowaniem
własnej opinii z opinią innych osób na temat efektywności pracy po wdrożeniu Portalu
Ekspertów wzięli udział w anonimowym badaniu. Odpowiadając na proste
pytanie przyczynili się do poprawy jakości produktu, zyskując tym samym możliwość
porównania swojej opinii z opinią większej grupy respondentów. Korzyścią takiego badania
jest:


brak kosztów ankietera,



anonimowość,



dostępność,



jednoczesne kodowanie danych, szybkość analizy.
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4.2 Ankieta ewaluacyjna skierowana do beneficjentów ostatecznych
W celu przebadania zadowolenia beneficjentów ostatecznych z produktu użyto ankiety najbardziej
popularnego narzędzia ewaluacyjnego. Jej bezosobowy charakter, pytania i ich kolejność nie
tylko ułatwia opracowanie danych, ale wpływateż na respondenta skłaniając go do refleksji
nad problemami, podjętymi w badaniach Ponadto zapewniona w ankiecie anonimowość
wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów niż nawet
wywiady przeprowadzone w cztery oczy, ponieważ w tego rodzaju wywiadach występuje
także pewne skrępowanie, zwłaszcza przy pytaniach drażliwych.
Ankietę rozesłano drogą elektroniczną umożliwiło to znacznie szybsze przebadanie całej
zbiorowości. Kwestionariusz zawierał jedynie pytania otwarte, pozostawiając respondentom
swobodę udzielania odpowiedzi. Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą
ograniczyła się więc do opracowania odpowiedniej ankiety; wyboru osób, które poddano
badaniom; rozprowadzenia ankiet, wskazania sposobu ich zwrotu oraz zebrania wypełnionych
ankiet.
Ankietę internetową badającą zadowolenie uczniów ze stosowania produktu skierowano
również do uczniów testujących produkt. Lista pytań z ankiety była dość krótka lecz treściwa,
nie

zniechęcała

uczniów

do

wypełniania,

jednocześnie

pozwoliła

na

uzyskanie

wyczerpujących informacji niezbędnych do osiągnięcia celu badania.
5. Wyniki badań
5.1 Sonda internetowa
W badaniu wzięły udział 382 osoby, co stanowi 19,4% wszystkich uczestników projektu
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”. Badanie sondażowe zastosowano w celu zbadania
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satysfakcji użytkowników z produktu, wyniki uzyskane podczas sondażu można uznać w
pewnym stopniu za reprezentatywne także dla całej interesującej badacza populacji.
Wykres 1
Rozkład procentowy odpowiedzi udzielonych w internetowym badaniu sondażowym
Czy wdrożenie portalu ekspertów przyczyniło się do
wzrostu efektywności Państwa pracy?
11%
tak

27%
62%

nie mam zdania

nie

Jak pokazuje powyższe zestawienie większość respondentów, biorących udział w badaniu,
pozytywnie oceniło funkcjonowanie Portalu Ekspertów. Większość z nich tj. 62 % badanych
stwierdziło, że jego uruchomienie zwiększyło efektywność ich pracy. Przypuszczać więc
można, że Portal korzystnie ocenia ta część osób, która w znaczący sposób korzysta z
wszelkich jego możliwości. Prawie 27% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Być
może wynika to z nieznajomości portalu i dopiero w późniejszym czasie osoby te zajmą
jednoznaczne stanowisko. Pozostałe 11% respondentów uznało, że uruchomienie platformy z
portalem edukacyjnym i forum dyskusyjnym nie przyczynia się do wzrostu efektywności ich
pracy.

5.2 Ankieta ewaluacyjna skierowana do nauczycieli i nauczycielek
Kwestionariusz ankiety rozesłano drogą elektroniczną do 54 nauczycieli testujących produkt,
z czego 50 nauczycieli odesłało wypełnioną ankietę. 4 nauczycieli nie odesłało żadnej
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informacji zwrotnej. Osoby prowadzące ewaluację, doskonale znające specyfikę projektu i
znające uczestników, mogą wnioskować, że przyczyną tego stanu rzeczy może być brak
zaangażowania w zadania nie obowiązkowe. Rozkład płci prezentuje poniższy wykres.
Wykres 1
Rozkład badanych wg płci

44%
Kobiety

56%

Mężczyźni

Jak wynika z wykresu w grupie osób, które dobrowolnie uzupełniły ankietę ewaluacyjną
znajduje się 56% kobiet i 44% mężczyzn. Z uwagi na to, że produkt testowany jest w dwóch
województwach: zachodniopomorskim i lubuskim przeanalizowano strukturę ankietowanych
osób w podziale na województwa: Prezentuje to poniższy wykres.
Wykres 2
Rozkład badanych wg województw

30%
zachodniopomorskie

70%

lubuskie
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Jak wynika z analizy wśród badanych znalazło się dokładnie 70% nauczycieli i nauczycielek
szkół ponadgimnazjalnych testujących produkt z województwa zachodniopomorskiego.
Pozostałe 30% badanych osób testuje produkt w województwie lubuskim.

Wyniki ankiety
W odpowiedzi na pytanie pierwsze, odwołujące się do tego czy produkt pobudza aktywność
uczniów w trakcie lekcji oraz zwiększa ich motywację do nauki fizyki wszyscy nauczyciele
wykazali, że produkt, jeżeli jest umiejętnie wkomponowany w omawiany na lekcji temat, w
dużym stopniu pobudza aktywność uczniów w trakcie lekcji oraz zwiększa ich motywację do
nauki fizyki. Uzasadniając swoją odpowiedź nauczyciele i nauczycielki stwierdzają, że:


uczniowie wykazują większe zainteresowanie lekcjami fizyki, dodatkowo zwiększyła się
frekwencja na lekcjach. Uczniowie biorący udział w projekcie chętniej odrabiają
prace domowe i lepiej przygotowują się do lekcji. Największe zainteresowanie i
pobudzenie do działań można zauważyć w klasach II i III, niestety klasa i jest bardzo
mało zainteresowana współpracą co może być spowodowane ogromnymi brakami z
zakresu szkoły gimnazjalnej i niezrozumieniem podstawowych treści z zakresu
przedmiotu;



w filmach przedstawiane są doświadczenia, których większość nie można zrobić na
lekcji z powodu braku przyrządów;



część filmów motywuje uczniów do nauki fizyki, lecz w momencie powrotu do liczenia
zadań szybko zapominają o tym, że oglądali film. sprawa gier wygląda następująco:
aktywność jest mocno podniesiona, ale głównie dlatego, że uczniowie traktują czas gry
jako „luźny czas”. grą najbardziej coś wnoszącą jest ryzyk-fizyk;



pomysł na program wirtualna fizyka jest świetny, aczkolwiek w związku z reformą
szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych – spóźniony (od przyszłego
roku szkolnego fizyka zostanie zredukowana w zakresie podstawowym do 30 godzin.)
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produkt umożliwi nauczycielom realizacji lekcji fizyki i podsumowania materiału w
sposób aktywny, a z drugiej strony umożliwi uczniom obejrzenie doświadczeń, o
których najczęściej się tylko wspomina. uczniowie chętnie grają w gry flash: ryzyk
fizyk, monopol, puzzle, nieco mniej aktywnie w koło fortuny, a najmniej są
zainteresowani grami quiz master i krzyżówka, które są oceniane jako trudne
(niemożliwe) do przejścia dla przeciętnego ucznia, lub nużące w aktualnej postaci;



według mnie aktywność uczniów podczas lekcji wzrosła, większość uczniów
odpowiada na postawione pytanie. liczą ile osób jest za daną możliwością odpowiedzi.
próbują wytłumaczyć, uzasadnić, dyskutują dlaczego ma być dana odpowiedź;



tak 1. stwarza sytuacje problemowe, które uczeń lubi rozwiązywać. 2. poprzez ciekawe



przedstawienie niektórych zagadnień, zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy np.
zadania kinematyki czy elektrostatyki;



uczniowie mają coraz większe problemy z koncentracją, dlatego konieczne jest
wprowadzanie na lekcjach wszelkich pomocy i form w celu zwrócenia ich uwagi i
zaktywizowania na lekcjach. zarówno filmy, jak również gry spełniają świetnie to
zadanie;



moim zdaniem materiały wykorzystywane w ramach projektu urozmaicają lekcje
fizyki. filmy w ciekawy sposób przedstawiają realizowane zagadnienia oraz dają
możliwość sprawdzenia opanowania danego materiału podczas rozwiązywania
zawartego w nich zadania problemowego. produkt pobudza aktywność uczniów,
ponieważ jest znacznie ciekawszą formą przekazu informacji w porównaniu z
wykładem;



prezentowane na lekcji filmy wideo wyraźnie zwiększają aktywność uczniów na
zajęciach,
prezentując najczęściej to czego nie się pokazać w gabinecie ( z wielu względów ) z
pewnością przekłada się to na większą motywację do nauki fizyki ale trudno określić w
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jakim stopniu;


proponowane produkty projektu z całą pewnością znacząco pobudzają aktywność
uczniów w trakcie zajęć, jak też zwiększają motywację do nauki fizyki. motywująca i
podnosząca aktywność jest w zdecydowanej większości przypadków ciekawie dobrana
tematyka filmów i gier flashowych. interaktywne filmy video w sposób oczywisty dla
ucznia , zawierają indagujące zakończenie, które niejako automatycznie moderuje jego
świadomość w kierunku zwiększonej interakcji. bardzo dobrym stymulatorem
aktywności jest uzasadnienie odpowiedzi do pytania zawartego filmie, dające pretekst
do analizy, niezależnie od trafności odpowiedzi. warto w miarę możliwości wszystkie
filmy zaopatrzyć w uzasadnienie odpowiedzi;



filmy w stopniu zdecydowanym, inicjują prace w grupie, wymuszają szukanie
rozwiązań realnych problemów; gry uzupełniają i pozwalają przyswoić pojęcia i
prawa fizyczne;



bardzo podoba mi się pomysł programu „wirtualna fizyka”. to dodatkowe, ciekawe
narzędzie w ręku nauczyciela, które powinno pobudzić aktywność uczniów w trakcie
lekcji. uczniowie lubią nowinki. lubią też widzieć, a nie tylko słuchać;



przestawiony produkt na pewno pobudza aktywność uczniów ponieważ na podstawie
doświadczeń prezentowanych w filmach mogą wyciągać wiele ciekawych wniosków;



produkt znacznie pobudza aktywność uczniów w czasie lekcji. uczniowie dyskutują,
dociekają, proszą o dopowiedzenie pewnych wiadomości pokazanych w filmach
edukacyjnych. częściej sięgają po podręcznik, by zasięgnąć informacji potrzebnych do
gier flash. chętniej uczęszczają na lekcje fizyki, zmniejszył się odsetek uczniów biernie
obserwujących zajęcia;



produkt znacznie pobudza aktywność uczniów w trakcie lekcji. jednak jeżeli chodzi o
wzrost motywacji, to nie zaobserwowałam znacznego jej wzrostu u większości grupy.
moją grupą testującą jest klasa humanistyczna, więc tylko kilka osób jest
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zainteresowanych przedmiotem, ale za to te właśnie osoby uważają, że jest to ciekawe
urozmaicenie zajęć i pokazanie, że fizyka faktycznie występuje na co dzień (choć nie
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę);


tak proponowany produkt pobudza aktywność uczniów i zwiększa motywację do nauki
fizyki. myślę, że w znacznym stopniu. uczeń ma możliwość zdobywania wiedzy, a także
sprawdzenia zdobytych wiadomości w inny sposób, za pomocą innych źródeł;



testowany produkt znacznie pobudza aktywność uczniów w trakcie lekcji. prowadzenie
zajęć z wykorzystaniem gier pobudza uczniów do współpracy jak również pozytywnej
rywalizacji, poszukując odpowiedzi na pytania uczniowie często korzystają z różnych
źródeł informacji, utrwalają zdobytą wiedzę. filmy w trakcie zajęć skorelowane z
tematem lekcji ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień, motywują do dyskusji,
próby własnych sił w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, wyciągania
wniosków;



według moich obserwacji dla większości uczniów (szczególnie klas i) proponowany
produkt jest bardzo atrakcyjny. wywołuje ich zaciekawienie i pobudza do dyskusji. co
prawda chętniej odpowiadają na pytania nie wymagające wykonania obliczeń, ale
sprawia

im

dużo

satysfakcji

zarówno

fakt,

gdy

ich

obliczenia

znajdują

odzwierciedlenie we właściwej odpowiedzi, jak i wtedy, gdy odkrywają, że w
odpowiedziach zakradł się błąd;


produkt pobudza aktywność uczniów w sposób umiarkowany, z dosyć dużym
zainteresowaniem oglądają filmy zadając sporo pytań lecz znacznie bardziej
interesują ich gry interaktywne;



tak, zwiększa aktywność i motywację w stopniu lekkim, w niektórych przypadkach w
stopniu dużym, ponieważ uczniowie mają możliwość zobaczenia pewnych sytuacji na
filmach, których nie można pokazać w warunkach szkolnych;



tak, uczniowie chętnie oglądają filmy, po obejrzeniu starają się odszukiwać podobne
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przykłady w praktyce, dyskutują o grach, są zawiedzeni jeżeli na lekcji nie
wykorzystana zostaje jedna z form produktu. lekcje , zdaniem uczniów nie są nudne;


produkt w niewielkim stopniu pobudza aktywność uczniów. dużym zainteresowaniem
cieszą się gry interaktywne;



proponowany produkt powoduje wzrost atrakcyjności zajęć;



uważam, że umiejętne wkomponowanie filmów i gier w omawiany temat lekcji, może w
zasadniczy sposób zwiększyć motywację uczniów. szczególnie sprawdza się to w
sytuacjach powtórzeniowych, kiedy uczniowie są w stanie ze zrozumieniem, po własnej
analizie merytorycznej , dać właściwą odpowiedź na zadane pytanie;



wraz z dłuższym czasem z testowanym produktem daje się zauważyć rosnącą
aktywność uczniów w czasie zajęć. uczniowie klasy i zaczynają z zaciekawieniem
oczekiwać jakie zagadnienia będą prezentowane w czasie projekcji filmowych.
dodatkowo potęguje to załączony od początku zajęć na monitorze "wirtualna fizyka wiedza prawdziwa" . jeżeli film jest wprowadzeniem do tematu można zauważyć
oczekiwanie na następne filmy stąd znacząco podnosi to motywacje uczniów w czasie
zajęć. prezentacja drugiego filmu przyjmowana jest z większą aktywnością i
motywacją. bardzo dobrze przyjmowane są przez uczniów skorelowane z
doświadczeniami filmowymi doświadczenia przeprowadzane na sali w czasie lekcji w
mechanice na torze powietrznym czy obecnie z elektrostatyki. w tych momentach
zarówno aktywność jak i motywacje można ocenić maksymalnie;



produkt pobudza uczniów zainteresowanych nauką do aktywności na lekcjach głównie
ze względu na pokaz zastosowań praktycznych oraz pokaz przebiegu zjawisk w
zwolnionym tempie (z możliwością powtarzania poszczególnych sekwencji. w
przypadku uczniów biernych,
nie zainteresowanych nauką przyjęcie różnych form aktywizujących ma mniejsze
znaczenie dlatego też produkt jest przez nich przyjmowany obojętnie;
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wykorzystywanie filmów ww. produktu na lekcjach fizyki pobudza aktywność uczniów
poprzez zaciekawienie demonstracjami przedstawianymi na filmach, np. dotyczących
zachowania się ciał (w szczególności gazów) w skrajnie niskich temperaturach (ciekły
azot), poprzez graficzne przedstawianie sił w zderzeniach, oddziaływaniach
kulombowskich i składaniu wektorów sił. przedstawiane wykresy wzajemnych
zależności sił tarcia i sił nacisku zmusza uczniów do rzetelnej analizy tych wykresów i
wyciągania właściwych wniosków - oczywiście dotyczy to niewielkiej grupy uczniów
przejawiających zainteresowanie fizyką. atrakcyjność demonstracji zjawisk fizycznych
wyzwala w większej grupie uczniów chęć natychmiastowej odpowiedzi, dość często
nietrafnej -

jednakże odpowiedzi. można zatem założyć, że ww. walory filmów

zwiększają zainteresowanie uczniów fizyką i chyba nieznaczny wzrost motywacji do jej
nauki;


testowany produkt w bardzo dużym stopniu pobudza aktywność uczniów w trakcie
lekcji, przez co zwiększa motywację do nauki fizyki. przedstawione filmy i gry w jasny i
prosty sposób pokazują skomplikowane zagadnienia fizyczne;



każda innowacja na lekcji sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy a co najważniejsze,
zaciekawia uczniów. wykorzystywanie filmików na lekcji na pewno pobudza aktywność
uczniów. na razie jest to forma testowa i nasuwa się dużo uwag co do merytorycznej
strony jak i ich długości. mam nadzieję, że po weryfikacji i dopracowaniu technicznym
będzie to dobry produkt, godny propagowania w szkole. uczniowie są zadowoleni,
więcej przyswajają i zapamiętują, a to przyczynia się do polepszenia ocen i przede
wszystkim przyjaźniejszego traktowania przedmiotu jakim jest "trudna" fizyk;



produkt pobudza aktywność uczniów w stopniu dość wysokim. związane to jest z
innowacją jaką jest produkt wykorzystywany na lekcjach, jednak poziom motywacji do
nauki fizyki nie zmienia się lub zwiększa w zależności od grupy uczniów;



jak najbardziej. lekcje fizyki prowadzone z wykorzystaniem filmów i gier flash są dla
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ucznia dużo atrakcyjniejsze. pozwalają na wykorzystanie narzędzi it, dzięki którym
łatwiej jest do ucznia trafić;


testowany produkt w dużym stopniu pobudza aktywność uczniów w czasie lekcji, mają
możliwość obejrzenia doświadczeń, których nie można wykonać w klasie. chętnie
rozwiązują gry flash;



produkt pobudza aktywność uczniów podczas zajęć, gdyż pokazuje wiele doświadczeń,
których z różnych powodów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w sali podczas zajęć.
dodatkowo filmy zawierają zadania problemowe, które wywołują prawdziwe dyskusje
na temat poprawnego ich rozwiązania;



jest to dobry sposób na przekazanie treści dotyczących lekcji i na pewno pobudza
aktywność uczniów;



tak. gry i inne elementy wzmagają zainteresowanie przedmiotem; wiele rzeczy nie
udaje

się

pokazać

na

lekcji

-

a

np.

filmy

to

swego

rodzaju

demonstracje/doświadczenia;


produkt na pewno pobudza aktywność i zwiększa motywację gdyż prezentowane filmy
w ciekawy sposób pokazują zachodzące zjawiska i ich wykorzystanie w technice;



tak, filmy pokazują często coś, co trudno byłoby opowiedzieć;



moim zdaniem produkt pobudza i zwiększa aktywność uczniów. jednak chcę podkreślić
że czasem trudno wkomponować grę lub film w temat lekcji. uważam że mało jest
filmów dotyczących optyki;



tak, pozwala na pokazanie zjawisk, które ciężko pokazać ze względu na czas lub
niezbędne środki lub pomoce;



uważam, że produkt znacznie przyczynił się do zainteresowania fizyką ponieważ
zabawa zjawiskami przyrody w połączeniu z testami sprawia uczniom przyjemność
poznawczą;



w jakimś stopniu na pewno. na wielu lekcjach, zwłaszcza tych z przedmiotów
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humanistycznych, młodzież widzi tylko nauczyciela tablicę i kredę. a tutaj widzą
przeprowadzane doświadczenia. faktem jest to, że gdyby mogli sami przeprowadzić
takie doświadczenia to aktywność byłaby prawie 100% (bo są tacy co ich nic nie
interesuje). fizyka wspomagana filmami jest odbierana w tej chwili jako przedmiot na
którym "coś się dzieje" i zaciekawienie tym przedmiotem na pewno wzrosło;


wzbudza aktywność, bo zmusza ucznia do dokonanie samodzielnego wyboru jego
zdanie poprawnej odpowiedzi;



z powodu braku możliwości pokazania doświadczeń projekt daje możliwość analizy
przykładów i doświadczeń- jest mi niezwykle pomocny;



tak- niektóre doświadczenia nie można wykonać na lekcji( albo brak czasu, albo nie
ma odpowiedniego sprzętu do doświadczeń fizycznych)- zwykle na końcu są pytania
pobudzające do myślenia, obliczeń;



tak. uczniowie chętnie odpowiadają na pytania po filmach;



proponowany przez państwa produkt pobudza aktywność uczniów w trakcie lekcji, jest
to nowość dla uczniów i dlatego wzbudza ich zainteresowanie. niektórych
doświadczeń nie można przeprowadzić w szkole np.: z braku sprzętu, a udostępnione
filmy dają taką możliwość



tak moim zdanie produkt pobudza aktywność uczniów jest to coś nowego zwłaszcza
gry komputerowe, uczniowie chętniej i aktywniej biorą udział w lekcji;



proponowany produkt pobudza aktywność uczniów w znacznym stopniu na lekcji fizyki
jak również na zajęciach koła fizycznego. łatwiej uczniom jest zrozumieć zadanie gdy
jest przedstawiona jego wizualizacja. doświadczenia prezentowane na lekcji w formie
filmów są doskonałym uzupełnieniem braków jakie szkoła posiada w zasobach
pracowni fizycznej;



stopień pobudzenia aktywności jest uzależniony od tematyki zajęć. są takie
zagadnienia, które nie wywołują u uczniów entuzjazmu. filmy unaoczniają zjawiska,
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gry zdecydowanie systematyzują i utrwalają wiedzę;


produkt pobudza aktywność uczniów i zwiększa motywację do nauki fizyki w znacznym
stopniu
poprzez prezentację zagadnień w ciekawej, innowacyjnej formie, różnorodności
proponowanych aktywności edukacyjnych, możliwości samokształcenia prezentowania
zjawisk fizycznych bardzo przystępnie i poglądowo, wykorzystywanie technicznych
możliwości spowalniania ich przebiegu.

W odpowiedzi na pytanie pierwsze, 47 nauczycieli wskazuje na istotny wzrost aktywności
uczniów w trakcie lekcji oraz zwiększoną motywację do nauki fizyki. W opinii nauczycieli
wzrost aktywności i motywacji powoduje, że uczniowie wykazują większe zainteresowanie
lekcjami fizyki, dodatkowo zwiększyła się frekwencja na lekcjach. Uczniowie biorący udział w
projekcie chętniej odrabiają prace domowe i lepiej przygotowują się do lekcji(…). Jak się
okazuje duże zainteresowanie produktem rozwiązuje też problemy z koncentracją, dlatego
konieczne jest wprowadzanie na lekcjach wszelkich pomocy i form w celu zwrócenia ich
uwagi i zaktywizowania na lekcjach (…).
W drugim pytaniu nauczycieli poproszono o uzasadnienie w jaki sposób testowany produkt
wpływa na wzrost umiejętności uczniów słabych i zdolnych. Uzyskano następujące
odpowiedzi:


słabsi uczniowie w większości są zrażeni do fizyki i nie ma w nich odrobiny wiary aby
film lub gra coś miała zmienić;



umożliwia promocję do klasy wyższej, stanowi urozmaicenie standardowych metod
nauczania;



słabi uczniowie lepiej przyswajają umiejętności jeśli jest to pokaz doświadczenia przy
użyciu zazwyczaj prostych przyrządów;
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zachęca i motywuje do samodzielnej pracy;



uczniowie słabsi, mają możliwość wielokrotnego powtarzania i utrwalania nowych
wiadomości co ułatwia im zapamiętywanie;



interesuje, zwraca uwagę;



uważam, że w pewnym stopniu na pewno -

zwłaszcza w obszarze wiedzy;testowane

produkty charakteryzuje gradacja stopnia trudności ordynowanych treści, jak też
formuły przekazu audiowizualnego, w szczególności indagującej konkluzji filmów. w
niektórych filmach konieczne jest wdrożenie procedur obliczeniowych, a w innych
wystarczy intuicja lub dobrze zinterpretowana wiedza z życia wzięta, co daje szanse
aktywizacji uczniów słabszych, o mniejszych predyspozycjach analitycznych lub
słabszej znajomości czy też umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych;


pobudza do myślenia;



na etapie testowania motywuje uczniów do pracy, bo otrzymują za pracę oceny.
stanowi urozmaicenie standardowych metod nauczania;



w niewielkim stopniu;



uczniowie częściej korzystają z podręcznika, szukając w nim odpowiedzi na zadawane
pytania, grając, np. w ryzyk – fizyk zapamiętują odpowiedzi na zadane tam pytania co
też zwiększa poziom ich wiedzy, ciekawa formuła produktu, zwłaszcza gier flash
sprawia, że z chęcią po niego sięgają i obcują z fizyką, czego wcześniej nigdy nie
robili;



nieznaczny wzrost umiejętności;



uczeń może lepiej zrozumieć poprzez obserwację przebieg wielu zjawisk fizycznych.
utrwala pojęcia fizyczne, poznaje sposoby wyjaśniania zjawisk;



indywidualna dostępność do gier, możliwość powrotu do gry, ponowne jej
rozwiązanie,
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zróżnicowanie poziomu trudności daje uczniom po rozwiązaniu satysfakcję. uczniowie,
dla których fizyka jawi się bardzo trudnym, niezrozumiałym przedmiotem zaczynają
próbować własnych sił w udzielaniu odpowiedzi na pytania, nawet jeżeli nie są pewni
poprawności
odpowiedzi;


słabsi uczniowie lepiej odnajdują się w przyswajaniu wiedzy teoretycznej. przykłady z
życia są dla nich bardziej przekonujące i już nie mogą mówić, że tego czego się uczą
do niczego im się nie przyda i nie ma zastosowania;



zagadnienia przedstawiane na filmach są zbyt skomplikowane dla uczniów słabych,
którzy nie rozumieją większości treści w nich zawartych;



poprzez gry typu flash utrwalają im się pojęcia, z którymi się tam zetknęli. W
szczególności w grze „ryzyk-fizyk”, gdzie na niektóre pytania kilkakrotnie udzielają
odpowiedzi;



potrafią skupić się na zjawiskach przedstawionych w formie filmowej, są
dowartościowani poprzez rozwiązanie gier, dużo informacji przekazanych w wersji
filmowej zapamiętują. Dobrze czują się w zespole klasowym, chwalą się swoimi
osiągnięciami do uczniów, którzy nie są w projekcie. Uczą się odpowiedzialności
(wykonują polecenia nauczyciela, związane z projektem);



uczniowie słabi nie rozumieją zagadnień przedstawianych na filmach, ale chętnie
grają, ponieważ mogą wielokrotnie próbować;



ułatwia przyswajanie wiedzy poprzez wizualizację zagadnień fizycznych co znacznie
ułatwia i przyspiesza proces nauczania;



ważna jest wizualizacja zjawisk, których nie można w trakcie lekcji przedstawić na
żywo. uczeń słaby zapamiętuje zjawisko oraz poprawną odpowiedź do zadanego
pytania. Ma również okazję wysłuchać wyjaśnienia wyboru odpowiedzi podanej czy to
przez prowadzącego zajęcia, czy też innego ucznia. Postawione pytanie zachęca go do
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postawienia własnej hipotezy;


można u nich zauważyć (a większość moich uczniów należy do tej grupy) wzrost
zainteresowania i aktywności w czasie zajęć, dużo gorzej wypada praca własna w
szczególności zadania domowe w ramach których, uczniowie powinni rozwiązywać
zadania rachunkowe oraz korzystać z proponowanych dydaktycznych. Słaby poziom
wiedzy merytorycznej jest powodem szybkiego zniechęcania się i rezygnacji z pełnego
rozwiązywanie proponowanego problemu;



pozwala na znajdowanie małych sukcesów w odtwarzaniu poznanych pojęć np. grach
dając namiastkę sukcesu edukacyjnego, których może motywować do dalszej pracy i
nauki;



obserwacje zjawisk fizycznych na pewno mają wpływ na ich zdolność poznawczą i
zapewne wzrost ich umiejętności, np. rozpoznawaniu charakteru tych zjawisk i ich
odniesieniu do otaczających ich urządzeń technicznych;



pozwala na obrazowe pokazanie określonych zjawisk i zagadnień fizycznych,
dokonywanie prostych obliczeń, przekształceń wzorów;



dla tych uczniów jest to bardziej przystępna metoda i pokazywane na filmikach
sytuacje uświadamiają im, że to czego się uczymy jest obok nas, w naszym codziennym
życiu i z tym mogą się spotkać, a więc warto wiedzieć co i jak, dlaczego;



pobudza aktywność, zwiększa poziom skupienia na zajęciach;



filmy interaktywne przyczyniają się do tego, że wiadomości są przekazywane uczniom
w sposób ciekawy i przystępny. Gry flash pozwalają uzupełnić i utrwalić wiadomości,
a co ważne korzystanie z nich jest przyjemne;



uczniowie w większości są wzrokowcami więc po obejrzeniu filmu więcej zapamiętują i
łatwiej jest im zrozumieć pewne zjawiska;



uczniowie słabi nie zawsze uczą się w domu na kolejne zajęcia. najczęściej uczniowie
ci korzystają tylko z wiedzy zdobytej podczas zajęć. Filmy i gry flash bardziej zapadają
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w pamięć takiemu uczniowi niż zwykły druk w podręczniku. Dodatkowo bardzo często
uczniowie słabsi proszą o ponowne odtworzenie filmu, co też czynię, aby lepiej
zapamiętać zawarte w nim informacje;


zachęca ich do pracy na lekcji;



aby rozwiązać puzzle, krzyżówkę musi znać podstawowe pojęcia. Po pewnym czasie
taki "delikwent" zaczyna kojarzyć pewne fakty z nieco "wyższego pułapu";



ułatwia zrozumienie i wyobrażenie procesów i zjawisk fizycznych;



konieczność przeprowadzenia dość szczegółowych (złożonych) obliczeń dla uzyskania
odpowiedzi w przypadku niektórych zadań obnaża braki ich umiejętności i wiedzy, co
nie dla wszystkich jest czynnikiem motywującym do nauki;



materiał jest ciekawie i czytelnie przedstawiony co pozwala na dobre zrozumienie
zagadnień fizyki. uczeń słaby lepiej rozumie prawa fizyki kiedy widzi to czego w życiu
codziennym trudno zobaczyć;



pozwala na powiązanie oglądanych zjawisk z życiem codziennym;



testowany produkt szczególnie budzi zainteresowanie uczniów słabych, ponieważ nie
muszą rozwiązywać zadań otwartych;



daje im lepsze wyobrażenie o zjawiskach i prawach fizycznych, o których się uczą;



zachęca do poszukiwania poprawnych odpowiedzi;



widzą przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce;



pozytywnie, mają wyobrażenie o zjawiskach fizycznych - często przedstawionych jako



praktyczne doświadczenia, zabawa w quizach, inne gry interaktywne;



zaproponowałam udział trzem klasom. Dwóm dobrym i jednej słabej- z tej słabej nikt
nie oddał ankiet jakie trzeba było do państwa odesłać, zostały więc tylko dwie- dalszy
komentarz jest chyba zbędny;



filmy wiążą teorię z wykorzystaniem w życiu codziennym, a gry ćwiczą
zapamiętywanie pojęć fizycznych
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uczniowie słabsi chętniej biorą udział w lekcji, są aktywniejsi, kiedy uda im się
odpowiedzieć poprawnie motywuje ich to do dalszego zdobywania wiedzy;



uczniowie słabi chętniej uczestniczą w toku lekcji, odważniej stawiają hipotezy na
zadawane im problemy fizyczne;



uczniowie w sposób bezstresowy (gry) pogłębiają umiejętności, wzrasta ich poziom
aktywności na zajęciachuczniowie dzięki zastosowaniu produktu dostrzegają
powiązanie teorii z życiem codziennym, uczą się obserwować zjawiska zachodzące w
najbliższym otoczeniu, mogą sprawdzać stopień opanowania materiału, łatwiej
przyswajają treści edukacyjne.

Jak wynika z wypowiedzi badanych, w przypadku uczniów słabych 43 nauczycieli uznaje, że
produkt wspomaga ich rozwój, pobudza do myślenia, przykuwa uwagę oraz zachęca do pracy.
Ich zdaniem filmy, przedstawiające zastosowanie zjawisk fizycznych w życiu codziennym
dają szanse na zaktywizowanie uczniów słabszych, o mniejszych predyspozycjach
analitycznych lub umiejętnościach wykorzystania narzędzi matematycznych.
Filmy dają możliwość wielokrotnego powtarzania i utrwalania wiadomości co umożliwia
zapamiętywanie przerabianego na lekcjach materiału. Stanowi również urozmaicenie
standardowych metod nauczania. Poprzez obserwację mogą oni lepiej zrozumieć przebieg
wielu zjawisk oraz utrwalić pojęcia fizyczne.
Indywidualna dostępność do gier, możliwość powrotu, ponowne jej rozwiązanie,
zróżnicowanie poziomu trudności po rozwiązaniu daje uczniom satysfakcję. Ci, dla których
fizyka jest trudnym, niezrozumiałym przedmiotem zaczynają próbować własnych sił w
udzielaniu odpowiedzi na pytania, nawet jeżeli nie są pewni ich poprawności. Odważnie
stawiają hipotezy na zadawane im problemy fizyczne.
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Słabsi uczniowie lepiej odnajdują się w przyswajaniu wiedzy teoretycznej. Przykłady z życia
są dla nich bardziej przekonujące, już nie mogą powiedzieć, że to czego się uczą do niczego
im się nie przyda. Potrafią skupić się na zjawiskach przedstawionych w filmie, są
dowartościowani poprzez rozwiązanie gier. Zapamiętują dużo informacji. Dobrze czują się w
zespole klasowym, chwalą się swoimi osiągnięciami uczniom, którzy nie uczestniczą w
projekcie. Uczą się odpowiedzialności (wykonują polecenia nauczyciela, związane z
projektem). Grając w gry flash poszukują odpowiedzi na pytania, ich ciekawa formuła
sprawia że chętnie sięgają po podręcznik i obcują z fizyką, czego wcześniej nie robili.
Utrwalają pojęcia, z którymi się tam zetknęli. W szczególności w grze „ryzyk-fizyk”, gdzie na
niektóre pytania kilkakrotnie udzielają odpowiedzi.
Jeśli chodzi pytanie trzecie w którym zapytano: Jak Pani/Pana zdaniem testowany produkt
wpływa na wzrost umiejętności uczniów zdolnych sytuacja została opisana następująco:


uczniowie zdolniejsi lubią wszelkie nowe formy i chętniej uczestniczą w lekcjach
ciekawych,wspomaganych różnymi środkami dydaktycznymi, pobudza ich to

do

zadawania pytań i zagłębiania się w poznawane treści;


rozwiązują trudniejsze zadania;



uczniowie traktują filmy i gry jako urozmaicenie lekcji, raczej z filmów zbyt dużo nie
wynoszą;



zachęca do samodoskonalenia, rozwija duch współ rywalizacji;



myślę, iż u zdolnych uczniów wzrasta także atrakcyjność poznawanych zagadnień. nie
wpływa produkt na rozwój umiejętności rozwiązywania zadań;



zmusza do poszukiwań innych rozwiązań;



rozwija zainteresowanie;



uczniowie zdolni nawet bez takiego projektu przykładają się do realizacji zakresu
fizyki, ponieważ wiążą swoją przyszłości z politechniką. nie mniej jednak udział w
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projekcie daje im szersze spojrzenie na przedmiot i większą mobilizację do nauki;


w dużym stopniu gdyż to oni rozwiązują postawione problemy, rozwiązują zadania,
które nie należą do łatwych;



uczniowie o większym potencjale, wśród oferowanych produktów znajdą coś dla
siebie. dotyczy to szczególnie produktów, których obszar merytoryczny dotyczy zakresu
rozszerzonego lub wykracza poza zakres podstawowy. w moich klasach projektowych
realizuję fizykę na poziomie podstawowym i z autopsji mogę stwierdzić, że jest to
atrakcyjna propozycja dla ambitniejszych uczniów realizujących zakres podstawowy;



pozwala uporządkować wiedzę oraz zwiększa sprawność zadaniową;



zachęca do samodoskonalenia, poszerza horyzonty, umożliwia rozwój takich procesów
jak analiza i synteza;



znacząco wzrasta aktywność;



w mojej grupie brakuje uczniów zdolnych, ale myślę, że uczniowie zdolniejsi, którzy
nie mają problemów z odpowiedziami na pytania zawarte w testowanym produkcie
czują się zachęcani do pogłębiania swojej wiedzy, chętniej i częściej biorą aktywny
udział w lekcjach, udzielają;



pomocy słabszym a to sprawia, że fizyka staje się dla nich atrakcyjna i częściej do niej
wracają, a to zwiększa ich umiejętności;



nieco większy wzrost umiejętności (być może związany z lepszym rozumieniem
zagadnień);



uczeń może zaspokoić potrzebę obserwacji świata przez eksperyment, który powinien
wywoływać ciekawość i aktywność;



uczeń zdolny jest liderem grupy, inicjatorem dyskusji. zadania o podwyższonym
stopniu trudności, z zakresu rozszerzonego pobudzają do samodzielnego poszukiwania
wiedzy, zwiększają kreatywność;



podobnie jak w przypadku uczniów słabych. jednak kiedy wykonują obliczenia do
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przykładów, mają większą motywację. Poza tym, często dyskutują na proponowanymi
rozwiązaniami, co przyczynia się do rozwoju ich umiejętności;


uczniowie korzystają z filmów i gier, które urozmaicają lekcje i umożliwiają im
szybsze zrozumienie tematów;



w swojej grupie takich nie mam;



ambitnie dążą do zakończenia gier. Rywalizują między sobą. Przy grach często
korzystają z materiałów źródłowych do rozwiązania np. krzyżówek. oglądając filmy na
lekcji robią samodzielnie notatki, aby po zakończeniu filmu odpowiedzieć na pytania;



uczniowie zdolni korzystają z wiadomości prezentowanych na filmach i grach;



w przypadku tej grupy uczniów bardzo cenne jest powiązanie zasad fizyki z procesami
występującymi w przemyśle, wpływa to dodatkowo na zwiększenie motywacji do nauki
tego przedmiotu;



w niektórych grach video nie wystarczy standardowe podstawienie wielkości do
znanego wzoru. wówczas mają okazję wykazać się uczniowie zdolni;



moim zdaniem produkt ten powinien pozytywnie wpływać na wzrost ich aktywności i
motywacji, należałoby jednak usprawnić możliwość szybszego zapisania ostatecznego
hasła np. krzyżówek czy koła fortuny jeżeli uczeń wcześniej zna odpowiedź. Jest to
moja sugestia gdyż obecnie nie pracuje z uczniami bardzo zdolnymi;



pozwala na powtórzenie podstawowych pojęć w trakcie gier ale przy wykorzystaniu
filmów dydaktycznych pozwala na wyobrażenie omawianego zjawiska i stawianie
kolejnych pytań typu: jeśli jest tak, to jak będzie w przypadku gdy…? Produkt rozwija
umiejętności zadawania pytań i planowania doświadczalnego sprawdzania zjawisk.
rozwija wyobraźnię ucznia;



dla uczniów zdolnych (choć w nieznacznej ilości) wspomniane już wyniki pewnych
pomiarów przedstawianych graficznie na pewno zmuszają ich do precyzyjnej analizy
tych wykresów,
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dokonywania obliczeń i dopiero udzielania właściwej odpowiedzi;


skłania

do

podejmowania

bardziej

skomplikowanych

obliczeń,

głębszego

zastanowienia się nad wybranymi zjawiskami i zagadnieniami fizycznymi;


ci uczniowie mają większy zasób wiedzy teoretycznej ale pokaz filmików daje im
potwierdzenie tego, że praktyka urzeczywistnia teorię ( utrwala ją ). bardzo dobrze na
wzrost ich umiejętności wpływają gry. sprawdzają i utrwalają swoja wiedzę;



utrwala i pogłębia wcześniej zdobytą wiedzę, projekt przedstawia przedmiot ze strony
niestandardowej, innowacyjnej;



wiadomości, przekazywane przez wspomniany produkt, pobudzają do myślenia i
dopingują ucznia do poszukiwania rozwiązań;



uczniowie dodatkowo rozwiązują zadania domowe i są bardziej zaangażowani w
czasie zajęć;



uczniowie zdolni podczas oglądania filmów mają szansę przewidywać skutki
pokazywanych doświadczeń i zjawisk. Dobór filmów jest na tyle zróżnicowany, że przy
niektórych zagadnieniach i oni muszą się dłużej zastanowić, jednak uczniowie zdolni
bardziej skłaniają się do gier flash, gdyż tam mogą w lepszym stopniu sprawdzić swoją
wiedzę z danego tematu;



uczy dociekliwości;



jest świetną okazją do powtórzenia i utrwalenia… nie mówiąc już o tym, że niektóre
doświadczenia są w zasadzie nie do wykonania w gabinecie i nie do zauważenia (bez
szybkiej kamery);



pobudza i rozwija zainteresowanie fizyką i aspektami technicznymi;



pozwala uświadomić, że pewne zdarzenia do tej pory interpretowane "intuicyjnie"
można zwyczajnie obliczyć i uzasadnić matematycznie, co z pewnością wpływa na
wzrost umiejętności;



myślę że produkt podobnie wpływa na uczniów zdolnych. W filmach i grach każdy
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znajdzie coś dla siebie;


poprawnie udzielone odpowiedzi podczas filmów i gier pobudzają motywację do
dalszych działań;



zdolni uczniowie są bardziej aktywni. Próbują powtórzyć niektóre doświadczenia w
"zaciszu gabinetu fizycznego" lub w domu, a później chętnie o efektach swoich
doświadczeń opowiadają, również chętniej podejmują się rozwiązywania problemów
testowych zawartych na końcu filmów. myślę, że przez takie działania ich umiejętności
wzrastają;



weryfikuje ich wiedzę i wywołuje zastanowienie, dlaczego czasami nie mają racji;



rozwój wyobraźni i umiejętności matematycznych;



niektóre pytania na koniec działu zmuszają ich do pełniejszego poznania wiedzy z
danego tematu;



uczniowie z klas zdolnych osiągnęli znaczny postęp- widać to po wynikach
sprawdzianów, są one dużo lepsze niż oczekiwane wyniki;



rozwija

ich

zainteresowania,

zachęcając

do

samodzielnego

poszukiwania

dodatkowych informacji;


uczniowie zdolni rozwiązują zadania problemowe najczęściej z filmów kiedy zrobią
dobrze mają satysfakcję, rywalizują między sobą;



uczniowie produkt testowany traktują jako podsumowanie swoich umiejętności,
realizując zakres

podstawowy

chętniej

sięgają

po zagadnienia z

zakresu

rozszerzonego;


dzięki filmom (przede wszystkim) systematyzują wiedzę- filmy wyjaśniają zjawiska
fizyczne precyzyjniej niż wykład;



pogłębia zainteresowania przyrodnicze i techniczne, zmusza do aktywności w
zdobywaniu

wiedzy,

wdraża

do

samokształcenia,

rozwija

eksperymentalnego weryfikowania samodzielnie stawianych hipotez.
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W opinii 46 nauczycieli wśród uczniów zdolnych wzrosło zainteresowanie fizyką, co daje
szersze spojrzenie na przedmiot i większą mobilizację do nauki, dzięki czemu rozwiązują
trudniejsze zadania.
Projekt przedstawia przedmiot ze strony niestandardowej, innowacyjnej. Zachęca ich do
samodoskonalenia, poszerza horyzonty oraz umożliwia rozwój takich procesów jak analiza i
synteza. Pozwala uporządkować wiedzę oraz zwiększa sprawność zadaniową.
Uczniowie zdolniejsi, którzy nie mają problemu z odpowiedziami na pytania zawarte w
testowanym produkcie czują się zachęcani do pogłębiania swojej wiedzy, oglądając filmy na
lekcji robią samodzielnie notatki, aby po jego zakończeniu odpowiedzieć na pytania. Chętniej
i częściej biorą aktywny udział w lekcjach oraz udzielają pomocy słabszym. Zadania o
podwyższonym stopniu trudności, z zakresu rozszerzonego, pobudzają ich do samodzielnego
poszukiwania wiedzy, zwiększają ich kreatywność.
Produkt

rozwija

umiejętności

planowania

doświadczalnego,

sprawdzania

zjawisk,

podejmowania bardziej skomplikowanych obliczeń, głębszego zastanowienia się nad
wybranymi

zjawiskami

i

zagadnieniami

fizycznymi. Wyniki

pewnych pomiarów,

przedstawianych graficznie zmuszają ich do precyzyjnej analizy tych wykresów,
dokonywania obliczeń i dopiero udzielania właściwej odpowiedzi. Ci uczniowie mają
większy zasób wiedzy teoretycznej, jednak pokaz filmowy daje im potwierdzenie tego, że
praktyka urzeczywistnia teorię. Pozwala uświadomić sobie, że pewne zdarzenia do tej pory
interpretowane „intuicyjnie” można zwyczajnie obliczyć i uzasadnić matematycznie.
Bardzo ważną kwestię przeanalizowano w kolejnym pytaniu, Czy Pani/Pana zdaniem projekt
w swoich działaniach zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką i w przyszłości przyczyni się
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do kontynuowania ich kształcenia na studiach o kierunkach technicznych? Proszę
uzasadnić swoją
odpowiedź. Uzyskano zbiór odpowiedzi:


produkt z pewnością zwiększa zainteresowanie fizyką, co może w przyszłości
skutkować podjęciem nauki na kierunkach technicznych;



jak napisałam w pytaniu wyżej, uczniowie którzy przykładają się do nauki fizyki są
zainteresowani zdawaniem tego przedmiotu na maturze, bo wiedzą, że jest im to
niezbędne do dostania się na kierunek techniczny. podkreślam, że uczniowie naszej
szkoły kształcą się w kierunkach technicznych, gdzie fizyka jest niezbędna do dalszego
kształcenia się w danym kierunku;



trudno powiedzieć, za krótki okres czasu;



uważam że chyba nie. produkt byłby bardziej wydajny gdyby usunąć z niego
„zabijacze czasu” – czyli gry typu puzzle, koło fortuny. zostawić ryzyk-fizyk oraz
nakręcić znacznie większą ilość filmów. ponadto przydałoby się dużo wizualizacji
komputerowych. chodzi mi o zjawiska, których nie można przedstawić za pomocą
kamery – przydałaby się dobra robota grafika 3d;



uważam, że tak, z tym, że odbiór fizyki przez uczniów jest mocno zróżnicowany.
efektywność programu zapewne będzie wyższa w latach kolejnych. aktualnie produkt
jest na etapie testowania, co nie pozwala na pełne jego wykorzystanie. globalne
wdrożenie

programu

powinno

być

zaplanowane

po

modernizacji

sprzętu

komputerowego w szkołach (dotyczy gier flash). bez tego elementu praca na
programie staje się często frustrująca;


na pewno zwiększa zainteresowanie fizyką, niektóre zagadnienia nie wydają się im tak
trudne do zrozumienia;



zagadnienia z „ życia wzięte” zachęcają do zainteresowania się bardziej danym
tematem. na pewno przykłady techniczne np. wycinanie blachy, zachęci do kierunków
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technicznych. uczeń, który przerobi wszystkie przykłady przedstawione w produkcie
ma pogląd na wykorzystanie praktyczne fizyki, a to jest początek podjęcia decyzji o
studiowaniu na uczelni technicznej;


sądzę, że bardzo zwraca ich uwagę na waszą uczelnię, kilkoro pytało mnie, jakie
macie kierunki kształcenia i czy bez zdawania matury z fizyki (której bardzo się boją)
mogą ubiegać się o miejsce na politechnice, uczniowie klas biorących udział w
projekcie chętniej uczestniczą w lekcjach fizyki, w tych klasach jest mniejsza absencja
i trochę lepsze wyniki (wyższe oceny śródroczne;



uważam, że tak, o ile będą państwo mieli kogo kształcić. zgodnie z nową reformą szkół
ponadgimnazjalnych siatka godzin fizyki w szkole średniej to 1 godzina w toku nauki
(1 godzina na 3 lata!!! w liceum;



projekt zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką, wzbogacając proces dydaktyczny
innowacyjnymi i atrakcyjnymi zarazem w percepcji uczniowskiej produktami. projekt
niewątpliwie generuje wartość dodaną w dydaktyce, a jednocześnie czyni fizykę
bardziej przystępną, krusząc z relatywnie dobrym skutkiem stereotyp fizyki jako nauki
dla większości populacji hermetycznej i wyalienowanej. niewątpliwie daje do asumpt
do przypuszczenia, iż uczniowie będą chętniej podejmować decyzję o kształceniu na
studiach o kierunkach technicznych;



w moim przypadku produkt skierowany był do uczniów już zainteresowanych fizyką i
planujących podjęcie studiów politechnicznych; udział w projekcie utwierdził uczniów
w ich przekonaniach;



efektywność programu zapewne będzie większa w późniejszych latach. aktualnie
produkt jest na etapie testowania, co nie pozwala na pełne jego wykorzystanie. co do
studiów to niestety nie wiem. pracuję z uczniami klas 1 i 2. decyzje o studiach często
podejmowane w klasie 3 i 4 (nie raz dopiero po zdaniu matury);



sądzę, że na pewno zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką, gdyż mogą bliżej
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zapoznać się z formami doświadczeń fizycznych, przyrządami stosowanymi w trakcie
doświadczeń;


nie wiem, czy przyczyni się do kontynuowania nauki na studiach technicznych, ale na
pewno zwiększa zainteresowanie fizyką i naukami ścisłymi. odkąd zaczęliśmy testować
produkt uczniowie stali się aktywniejsi, chętniej się uczą i sięgają do różnych źródeł
wiedzy. uczniowie przestali się bać fizyki i myślę, że nie osiągnęlibyśmy tego w naszej
szkole gdyby nie projekt;



uważam, że w związku z tym, że w naszym regionie (koszalin) jest uczelnia
politechniczna i jest wiele kierunków, które wymagają wiedzy z fizyki, projekt może
przyczynić się do tego, że nowym studentom będzie łatwiej zrozumieć pewne
zagadnienia;



tak, ten projekt na pewno zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką, a to wiąże się z
możliwością kontynuowania ich kształcenia na studiach o kierunkach technicznych;



jedna uczennica z testowanej grupy zadeklarowała zdawanie na egzaminie
maturalnym fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym w przyszłym roku szkolnym.
testowana grupa na zajęciach realizuje poziom podstawowy. trudno powiedzieć, czy
uczniowie z testowanej grupy będą w przyszłości kontynuowali studia techniczne, jest
to klasa ogólna, raczej słaba;



myślę, że pokazanie fizyki w praktyce, w życiu, pozwala młodzieży odejść od
przekonania, że ten przedmiot jest oderwany od rzeczywistości i polega tylko na
rozwiązywaniu zadań. to z pewnością w przypadku uczniów nie mających problemów z
matematyką, może się przełożyć
na wybór studiów na kierunkach technicznych



produkt trochę zwiększa zainteresowanie fizyką ale nie sądzę aby wpłynął na wybór
studiów technicznych, które są nie popularne wśród młodzieży bo nie dają nadziei na
przyszłą dobrą pracę;
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zwiększa zainteresowanie i na pewno jakaś grupa osób zdecyduje się studiować na
kierunkach technicznych, ponieważ mają świadomość, że po studiach technicznych
znajdą miejsce pracy,



projekt zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką, niestety odstrasza ich matematyka w
zadaniach z fizyki. uczniowie mają duże braki z matematyki i fizyki z gimnazjum. nawet
jeżeli rozumie on zjawisko w większości nie potrafi rozwiązać zadania z danego
tematu. studia na wydziałach technicznych , niestety to matematyka. jeżeli sugeruję
uczniowi dalszą naukę na tym kierunku, słyszę odpowiedź " nie poradzę sobie z
matematyką"



projekt w żadnym wypadku nie wpływa na zwiększenie zainteresowań młodzieży
studiami technicznymi, filmy nie zawierają nowinek technicznych, które mogłyby
zaabsorbować młodzież. wprowadzana w ostatnich latach reforma szkolnictwa
zniechęca uczniów do wyboru trudnych kierunków technicznych. łatwiej i szybciej
kończą kierunki humanistyczne i marketingowe;



w związku z uatrakcyjnianiem lekcji fizyki oraz pokazywaniem zasad fizycznych w
życiu codziennym, na pewno produkt ten w znaczący sposób ułatwia uczniom
przyswajanie wiedzy, co da im szansę na kontynuowanie edukacji na kierunkach
technicznych;



moim zdaniem projekt uatrakcyjnia prowadzone zajęcia i to jest jego najważniejszym
walorem, w propagowaniu zainteresowania fizyką;



sam produkt budzi zainteresowanie uczniów daje się to zauważyć szczególnie wśród
ogółu nauczanej młodzieży, która nie uczestniczy w testowanej grupie, a ma jedynie
sporadycznie prezentowane filmy jako ogniwo wzbogacające proces dydaktyczny.
wśród uczniów testowanych można zauważyć powolny wzrost zainteresowania
przedmiotem przejawia się to w zadawanych pytaniach i prowadzonej dyskusji
zarówno po prezentowanych filmach jak również zaprezentowaniu co będzie na
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
http:/www.StudiaNET.pl

Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 106-3D
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

następnych lekcjach. niektórzy uczniowie dochodzą do wniosku, że dobrze było by
zająć się nauką fizyki poważniej na wyższym poziomie. duże obawy budzi u nich
bardzo słaby poziom przygotowania matematycznego do rozwiązywania problemów
obliczeniowych. rośnie u nich świadomość że przygotowanie matematyczne
gwarantuje sukces w uczeniu się przedmiotów ścisłych. część uczniów która poważnie
traktuje przedmiot założyło dodatkowy zeszyt zadań, w którym systematycznie
rozwiązuje problemy i zadania z fizyki. po rozwiązaniu minimum 16 zadań ( umowne
z-16) prezentuje je nauczycielowi i wspólnie omawiane są zadania : rozwiązania
błędne lub "metodą na piechotę"
na rzecz poszukiwania rozwiązań ogólnych na symbolach bez wartości liczbowych.
mam nadzieję że będzie to również element wzrostu liczby uczniów zainteresowanych
kontynuacją nauki na studiach technicznych. fakt ten odzwierciedla się w sytuacjach
gdy podczas pytań na koniec filmu oczekiwane jest szybkie obliczenie danej wielkości
fizycznej i wybór prawidłowej odpowiedzi, obecnie często są to "strzały";


trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie ze względu na wiele zmiennych.
uczniowie objęci projektem są w nim zaangażowani aktualnie w okresie jednego
semestru (na 4 semestry nauki). ponieważ jednak produkt rozwija umiejętności
przygotowania i przeprowadzania eksperymentu należy sądzić, że aktywna nauka tak
realizowanego przedmiotu (pod warunkiem wykonywania przez uczniów nawet
najprostszych doświadczeń w klasie) w przyszłości zaowocuje zwiększeniem
zainteresowania studiami technicznym;



zainteresowanie uczniów fizyką zależy głównie od ich zdolności, samodzielnej analizy
zadań problemowych itp., stąd też sposób przekazywania wiedzy przez ww. projekt na
pewno w jakimś stopniu przyczyni się do wyboru części uczniów kształcenia się na
kierunkach technicznych;



trudno tak naprawdę powiedzieć. fizyka to jednak trudny przedmiot i niewiele osób w
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mojej szkole wybiera go na egzaminie maturalnym, a tym samym niewielki mamy
odsetek kontynuujących naukę na kierunkach technicznych. niestety nie ma
"pasjonatów" tego przedmiotu. jednak realizowany projekt zwiększa zainteresowanie
zjawiskami fizycznymi, a tym samym samą fizyka;


na pewno zwiększa zainteresowanie fizyką i ogólnie techniką, ale czy przyczyni się do
kontynuowania nauki na studiach technicznych - trudno powiedzieć. ma na to wpływ
nie tylko zainteresowanie nauką ale i sytuacja w kraju. daje się zauważyć, że młodzież
nie widząc perspektyw pracy nawet po skończeniu studiów, raczej unika trudnych
studiów technicznych. mam nadzieję, że kilka osób wybierze się jednak na takie studia
( podobnie jak w tym roku);



zainteresowanie fizyką i chęć dalszego kształcenia na studiach technicznych są bardzo
indywidualne i zależy od jednostki (ucznia). w grupie objętej realizacją projektu są
osoby, które wyraźnie wyróżniają się na tle grupy i posiadają potencjał, który mogą
wykorzystać w dalszym kształceniu;



projekt bezsprzecznie zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką. fizyka to już nie tylko
zadania i "sucha" teoria, ale także przedstawione przy użyciu nowych technologii
doświadczenia, które uczą twórczego myślenia. zainteresowanie to może przyczynić się
do wybieranie przez uczniów kierunków technicznych;



na pewno lekcja z użyciem filmów i gier cieszy się większym zainteresowaniem
uczniów;



uczniowie wybierają uczelnie techniczne z różnych względów, jednak moim zdaniem
wprowadzanie czegoś nowego (jak filmy i gry) rozwinie w nich chęć do poszukiwania
odpowiedzi i przedstawi ciekawe zjawiska rozbudzając ich "apetyt" na wiedzę
techniczną;



zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką i może przyczynić się do kształcenia na
studiach technicznych(uczniowie zadają mnóstwo dodatkowych pytań na lekcji;
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myślę, że tak - ale mimom wszystko to i tak jest kwestia "rynku" pracy (życie wszystko
weryfikuje) ale produkt - na pewno może wspomóc decyzje - bo jeśli fizykę lepiej
rozumiem - to się jej nie będę bać;



uważam, że uczniowie którzy posiadają pewne zdolności i predyspozycje do nauk
technicznych będę w znacznym stopniu zainteresowani kontynuacją nauki na poziomie
technicznym;



myślę, że produkt zwiększy zainteresowanie, ale nie wiem czy zwiększy się ilość osób
które będą się kształcić w tym kierunku. wiele zależy od programu nauczania w danej
szkole. jedna godzina fizyki tygodniowo to bardzo mało. program nauczania powinien
być skorelowany z państwa produktem i obowiązkowy, wtedy zwiększy się ilość osób,
które będą się kształcić w tym kierunku;



tak prezentowane zagadnienia i pytania pozwalają przekonać uczniów, że fizyka nie
jest taka trudna jak dotąd im się wydawało;



uważam, że produkt przyczyni się do wzrostu zainteresowania ucznia wiedzą
techniczną i popularno-naukową co z kolei może spowodować ukierunkowanie w
przyszłości ucznia na studiowanie nauk technicznych;



myślę, że tak. ta innowacyjność, którą wdrażamy, zwiększa zainteresowanie tą
dyscypliną ;



projekt testuje z klasą matematyczno-fizyczną, więc w tym gronie zainteresowanie
studiami politechnicznymi i tak jest duże;



mam taką nadzieję- zwiększa, widać to na zajęciach;



z decydowanie tak- uczniowie widzą, że fizyka ma odniesienie do życia codziennego.
łatwiej im opanować wiedzę z fizyki na poziomie szkoły średniej;



zwiększa zainteresowanie fizyką, ale chyba tylko w zakresie "uzyskać dobrą ocenę i w
rezultacie lepsza średnią"



myślę, że tak. szczególnie filmy pokazujące konkretne wykorzystanie fizyki w życiu
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
http:/www.StudiaNET.pl

Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 106-3D
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



codziennym;



projekt ma znaczący wpływ na zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką. moim
zdaniem może przyczynić się w przyszłości do kontynuowania nauki na kierunkach
technicznych. w uzasadnieniu można podać kilka punktów: uczeń dobrze
zmotywowany pracą i chęcią poznawania fizyki uznaje ją jako ciekawą i łatwą; uczeń,
który ma kształcone umiejętności badania przyrody,



w przypadku uczniów, w klasach w których produkt jest testowany trudno przewidzieć,
czy zainteresowanie fizyką teraz, znajdzie odzwierciedlenie w wyborze kierunku
studiów. uczniowie nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących kontynuacji
kształcenia;



projekt niewątpliwie zwiększa zainteresowanie fizyką, ale niekoniecznie zaowocować
musi kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych. wielu uczniów aktywnie
uczestniczących w projekcie deklaruje dalszą edukację w kierunkach humanistycznych.

Odpowiedzi na pytanie trzecie usystematyzowano na poniższym wykres kołowym:
Wykres 3
Procentowy rozkład opinii na temat zwiększenia zainteresowania uczniów fizyką i
przyczynienia się do kontynuacji kształcenia na kierunkach technicznych
2%

4%

12%

tak

nie

82%

trudno powiedzieć

brak odpowiedzi

Jak wynika z obliczeń, 41 ankietowanych nauczycieli jednoznacznie stwierdza, że testowany
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produkt przyczynia się do zwiększenia zainteresowania uczniów fizyką. Ich zdaniem
zagadnienia „z życia wzięte” zachęcają uczniów do zainteresowania się danym tematem.
Uczeń, który przerobi wszystkie przykłady przedstawione w produkcie ma pogląd na
wykorzystanie praktyczne fizyki, a to jest początkiem podjęcia decyzji o studiowaniu na
uczelni technicznej.
Nauczyciele zauważają różnicę wśród młodzieży, która nie uczestniczy w projekcie. Ich
zdaniem efektywność będzie jeszcze wyższa w kolejnych latach, dlatego proponują globalne
wdrożenie programu, ale przed tym potrzebują modernizacji sprzętu komputerowego. Wg.
nauczycieli projekt niewątpliwie generuje wartość dodaną w dydaktyce, a jednocześnie czyni
fizykę bardziej przystępną, krusząc z relatywnie dobrym skutkiem stereotyp fizyki jako nauki
dla większości populacji hermetycznej i wyalienowanej. Niewątpliwie daje to powód do
przypuszczenia, iż uczniowie będą chętniej podejmować decyzje o kształceniu na studiach o
kierunkach technicznych.
5 respondentów, jest zdania, że projekt owszem zwiększa zainteresowanie uczniów fizyką, ale
niekoniecznie ów zainteresowanie zaowocuje dalszą kontynuacją kształcenia na kierunkach
technicznych. Nauczyciele zaznaczają bowiem, że wpływ na zainteresowanie nauką ma także
sytuacja w kraju. Młodzież, która nie widzi perspektyw pracy nawet po ukończeniu studiów,
unika studiów technicznych. Duże obawy przed podjęciem studiów technicznych budzi u nich
także bardzo słaby poziom przygotowania matematycznego do rozwiązywania problemów
obliczeniowych.
12% respondentów uznaje natomiast, że na obecnym etapie trudno im udzielić jednoznacznej
odpowiedzi. Ich zdaniem produkt na etapie testowania nie pozwala na jego pełne
wykorzystanie. 4% badanych jest zdania, że produkt nie zwiększa zainteresowania uczniów
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fizyką i w przyszłości nie przyczyni się do kontynuowania kształcenia na kierunkach
technicznych, głównie dlatego, że brakuje mu nowinek technicznych. Ich zdaniem produkt
byłby bardziej wydajny, gdyby nakręcić znacznie większa ilość filmów, a także dużo
wizualizacji komputerowych, co dotyczy zjawisk, których nie można przedstawić za pomocą
kamery. Ich zdaniem wprowadzona w ostatnich latach reforma szkolnictwa zniechęca
uczniów do wyboru trudnych studiów technicznych. 1 respondent nie udzielił w ogóle
odpowiedzi na pytanie.
Do pytania czwartego, Czy innowacyjny produkt wspomaga Pani/Pana pracę podczas zajęć?
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź, nauczyciele i nauczycielki ustosunkowali się w sposób
następujący:


tak, ponieważ jedna godzina w tygodniu nie pozwala na realizacje jakichkolwiek
doświadczeń, dodatkowo dochodzi do tego ubogie zaplecze pracowni. Projekt pozwala
na zobrazowanie uczniom pewnych zjawisk i pokazanie, gdzie w życiu codziennym jest
zastosowana fizyka;



tak ze względu na krótki czas prezentowanych filmów;



myślałem, że produkt zdecydowanie bardziej wzbogaci lekcję. Uczę fizyki w zakresie
podstawowym i część filmów pokazuje jedynie jako atrakcje;



na pewno tak – z dwóch powodów: pierwszy to obowiązki wynikające z podpisania
umowy, drugi zaś polega na wizualizacji przekazywanych treści. problemem jest brak
czasu w związku z małą liczbą godzin fizyki oraz wypadaniem lekcji (święta,
uroczystości, wycieczki). Niestety godzin tych będzie jeszcze mniej;



udział w tym projekcie bardzo wspomaga moją pracę lekcje stały się bardzo
atrakcyjne, uważam, iż dużym plusem jest to, że filmy są krótkie i pobudzają uczniów
do myślenia. sama nie byłabym w stanie przeprowadzić tylu doświadczeń;



tak, część zagadnień przedstawionych na filmach zastępuje mi pracę domową i
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sprawdzenie wiedzy bieżącej. jest sposobem dobrym na wprowadzenie do nowego
tematu;


bardzo wspomaga, krótkie filmy są świetnym dodatkiem do teoretycznych treści, ze
względu na



coraz bardziej okrojoną liczbę godzin fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych mam
bardzo mało czasu na przeprowadzanie doświadczeń, słabo wyposażona pracownia
nie pozwala na ich przeprowadzanie, krótkie filmy świetnie tą lukę uzupełniają;



wykorzystuje filmy podczas realizacji materiału, uczniowie korzystają z gier online za
co ich nagradzam ocenami (ogólnie wszyscy jesteśmy zadowoleni;



oczywiście tak. Trafny dobór filmu wideo do poszczególnych celów lekcji pozwala na
ich osiągnięcie w krótszym czasie, z większą skutecznością;



zdecydowanie tak, jest to cenne wsparcie procesu dydaktycznego i pracy nauczyciela.
szeroki wachlarz filmów nakręconych w różnych konwencjach. Filmy w konwencji
doświadczenia laboratoryjnego interesująco

pokazują eksperymenty, które w

warunkach statystycznej szkoły są niemożliwe do zrealizowania, z kolei inne filmy
pokazują ciekawe zjawiska i procesy fizyczne, które nie są dostępne codziennej
obserwacji lub pomagają odkryć „obszary codzienności”, na które zazwyczaj nie
kieruje się wysiłek poznawczy, ze szkodą dla wiedzy i umiejętności. Na zajęciach
edukacyjnych ruchem pilota można przywołać przekaz audiowizualny konstruktywnie
wspierający dydaktykę fizyki;


tak, pozwala na unaocznienie problemów fizycznych, bądź zjawisk fizycznych nie
angażując przy tym dodatkowego sprzętu i czasu potrzebnego na przygotowanie
doświadczeń;



produkt powstał między innymi po to, by wspomagać nauczycieli podczas zajęć.
Problem polega na tym, że aby nauczyciel trafnie wykorzystał właściwy film powinien
znać treść wszystkich filmów i gier – tytuł nie zawsze mówi wszystko. niekiedy w grach
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flash zdarza się mix. W zasadzie dopiero w drugim półroczu, po przetestowaniu
wszystkich filmów (bo, nie można było tego zrobić od razu w sierpniu) można mówić o
metodycznym wykorzystaniu programu;


krótkie pokazy doświadczeń w formie filmów zdecydowanie wspomagają moją pracę
ponieważ nie wszystkie zjawiska jestem wstanie pokazać na lekcji ze względu na brak
pomocy naukowych;



bardzo wspomaga. Brak własnej pracowni i zestawów do doświadczeń powodował, że
wiedza była przekazywana zwykle słownie. możliwość zaprezentowania nagrań i
wyjaśnienie w nich ogromu zjawisk znacznie ułatwia pracę. korzyść odnosi i
nauczyciel, gdyż podnosi to atrakcyjność jego zajęć, i uczeń, który zdobywa wiedzę w
ciekawy i interesujący sposób;



pomagały, ale nie zawsze, np. w niektórych grach nie można było wpisać odpowiedzi
w momencie, gdy młodzież odgadła hasło, tylko należało grać do końca (przez co
tracił się czas), w filmach, zaznaczenie złej odpowiedzi (kliknięcie nawet przez
przypadek), skutkowało oglądaniem danego filmu po raz kolejny.

 produkt okazywał się pomocny szczególnie wtedy, gdy nie można było wykonać danego
doświadczenia (ze względów technicznych), to młodzież mimo wszystko mogła
zobaczyć konkretne zagadnienie;


tak, ten produkt wspomaga moją pracę. jest dodatkowym środkiem dydaktycznym
pobudzającym zainteresowanie uczniów



produkt wspomaga pracę podczas zajęć, ponieważ uatrakcyjnia zajęcia, obrazowo
przedstawia zjawiska fizyczne, uczniowie doznają więcej wrażeń wzrokowych i
słuchowych. uczeń lepiej zapamięta to co zobaczy, a nie tylko o tym usłyszy.
przygotowanie i przeprowadzenie niektórych doświadczeń jest czasochłonne. produkt
zdecydowanie skraca ten czas. jednakże nie powinien on wyprzeć doświadczeń
przeprowadzanych na lekcjach. nauka przez bezpośrednie działanie jest
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najskuteczniejsza;


tak ten produkt wspomaga moją pracę. przede wszystkim pokazuje fizykę w
codziennym życiu, ale często pomaga w wizualizacji pewnych pojęć, wyjaśnieniu
zjawisk. to sprawia, ze zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów i nie są znudzeni jak
podczas lekcji z kredą i tablicą;



tak gdyż urozmaica przebieg lekcji i wzbudza większe zainteresowanie młodzieży
trudnymi zagadnieniami;



tak, wspomaga. Wykorzystuje zarówno filmy jaki i gry… uatrakcyjniam w ten sposób
lekcję;



lekcje prowadzi mi się lżej, nie mam problemu z dyscypliną, filmy wzbudzają
zainteresowania wśród uczniów nadpobudliwych - są grzeczni. uczniowie lubią zajęcia
z wykorzystaniem stanowisk komputerowych do gier - dla mnie jest to okazja do
obserwacji uczniów, z czym mają problemy , czy umiejętnie korzystają z platformy, czy
rozumieją polecenia;



wspomaga moją pracę ponieważ urozmaica metody prowadzenia zajęć;



jak już wspomniałam w poprzednich pytaniach zdecydowanie tak, wpływa na
uatrakcyjnienie;



tak, dzięki niemu łatwiej jest sprowokować dyskusję wśród uczniów na temat
omawianych treści. chętniej posługują się oni metodą dedukcji podczas szukania
właściwej odpowiedzi, a o to właśnie chodzi;



jest to bardzo cenne wzbogacenie procesu dydaktycznego. zarówno gdy są
wykorzystywane jako treści przypominające omówienie zagadnienia gdyż film
wprowadza do tematu lekcją bądź też jako jego posumowanie;



tak. uzasadnienie wynika z wyżej przytoczonych odpowiedzi: możliwość pokazania
zjawisk w zwolnionym tempie, możliwość pokazania zjawisk niemożliwych do
pokazania w klasie (warunki techniczno-organizacyjne oraz możliwości sprzętowe),
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skrócenie

czasu

trwania

pokazu,

możliwość

wielokrotnego

powtarzania

doświadczenia;


tak, wspomaga, ponieważ większość filmów zawartych w projekcie dokonuje niejako



podsumowania zagadnień wprowadzanych w pierwszej części lekcji danego tematu;



tak. pracuję w małej szkole bez pracowni fizycznej, więc ten produkt w ogromnym
stopniu pomaga mi podczas zajęć;



częściowo tak. Gdybym znał wcześniej tematykę filmów, to lepiej dopasowałbym je do
rozkładu lekcji, ponadto już korzystam z różnych multimedialnych form przekazu
wiedzy i wasz produkt je uzupełnia;



materiały multimedialne zawarte w projekcie wspomagają pracę podczas zajęć,
ponieważ ułatwiają przeprowadzanie pokazów i demonstracji uzupełniając braki
sprzętu w pracowni;



testowany produkt znacznie ułatwia mi prowadzenie lekcji. Wiadomo, że brak środków
doprowadził do tego, że w wielu szkołach pomoce dydaktyczne są przestarzałe, często
już ich stan uniemożliwia korzystanie z nich. przeprowadzenie niektórych doświadczeń
wymaga

odpowiednich

warunków

i

odpowiedniego

sprzętu.

dzięki

filmom

interaktywnym mogę uczniom zaprezentować większość doświadczeń w wygodny
sposób bez oglądania się na wspomniane ograniczenia;


testowany produkt pomaga mi w pracy, w momencie gdy omawiam jakieś zjawisko i
mogę zademonstrować je, korzystając z filmu;



filmy sprawdzają się w 100%. są idealnym uzupełnieniem normalnych zajęć
dydaktycznych. pokazują to czego ja, jako nauczyciel w sali zrobić nie mogę. jeśli
chodzi o gry flash, to są one idealne jako wstęp do lekcji lub jako jej podsumowanie.
korzystam z nich podczas zajęć na tablicy interaktywnej czasem również jako
przerywnik lekcji;



produkt wspomaga pracę uczniów i moją (ciekawe przedstawienie różnych sytuacji
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fizycznych);


tak; ułatwia ilustrację zjawisk i daje dodatkowe okazje do atrakcyjniejszego
powtarzania i utrwalania wiedzy;



na pewno ułatwia przedstawienie omawianych zagadnień;



tak, nawet w sytuacjach, kiedy film (zadanie) nie odnosi się bezpośrednio do tematu
lekcji jest ciekawą odskocznią pokazującą, że fizyka jest "wszędzie";



wspomaga, jest to dobry produkt. filmy są krótkie i nie nudzą ucznia;



filmy przedstawiają zjawiska, które niekiedy sam widzę pierwszy raz i pomimo, że
wiemy iż tak musi być to nigdy nie mogłem dotąd tego oglądać;



tak jak najbardziej, wykorzystywany jest na zajęciach do zobrazowania zjawisk i
doświadczeń przy małej ilości godzin fizyki w szkole ponadgimnazjalnej;



oczywiście że tak. zamiast opowiadać o zjawiskach, których nie mogę pokazać
wyświetlam po prostu film;



tak, dzięki filmom lekcje są bardziej atrakcyjne i urozmaicone;



zdecydowanie zwiększa atrakcyjność zajęć;



tak- korzystanie z prezentacji gotowych pozwala na dokładniejsze przedstawienie
problemów fizycznych dla uczniów. możliwość rozbicia zajęć dla lepszych i słabszych,
możliwość wytłumaczenia niejasności w ramach dodatkowych zajęć;



tak, uczniowie mogą zobaczyć doświadczenia jakich ja na pewno nie zrobię w klasie,
np. doświadczenie z ciekłym azotem;



tak, chociaż nie na wszystkich lekcjach mogę go wykorzystać. ze względu na podstawę
programową i ograniczenia czasowe;



tak wspomaga zajęcia są ciekawsze i ułatwia mi to przygotowanie się do lekcji;



tak, produkt uatrakcyjnia moje lekcje i pozwala na zaprezentowanie uczniom
doświadczeń, których sama nie mogę przeprowadzić na słabe uposażenie pracowni;



produkt pomaga w realizacji zajęć. zastępuje ilustracje zamieszczone w podręczniku i
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komentarz, - dołączam własny wyjaśniający zjawiska, które nie zawsze są czytelne;


innowacyjny projekt wspomaga w znaczącym stopniu moją pracę w czasie zajęć,
ponieważ

pozwala

przedstawiać

prawa,

zjawiska

i

zależności

fizyczne

z

wykorzystaniem różnorodnych technik
Zdaniem 48 respondentów produkt uatrakcyjnia lekcje, pomaga przedstawiać zjawiska
fizyczne i doświadczenia, których sami zwykle nie są w stanie przeprowadzić w słabo
uposażonych pracowniach. Z uwagi na ograniczenia czasowe i podstawę programową bardzo
wygodne jest więc dla nich korzystanie z krótkich, gotowych filmów wprowadzających lub
podsumowujących temat lekcji. Produkt jest idealnym uzupełnieniem normalnych zajęć
dydaktycznych.
Celem piątego pytania było sprawdzenie, czy innowacyjny produkt pobudza nauczycieli do
podejmowania dodatkowych działań w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.
Respondenci mieli do wyboru dwie odpowiedzi –tak i nie, poproszono ich również, aby
uzasadnili swoją odpowiedź. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.
Wykres 4
Rozkład procentowy opinii na temat podejmowania dodatkowych działań uatrakcyjniających
zajęcia fizyki
6%
16%
tak

78%

nie

brak odpowiedzi
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78% nauczycieli stwierdziło, że innowacyjny produkt pobudza ich do podejmowania
dodatkowych działań w celu uatrakcyjnienia zajęć. W uzasadnieniu podawano następujące
przykłady:
 jeżeli brakuje mi odpowiedniego filmu zaczynam poszukiwania w Internecie, aby
znaleźć film bardziej odpowiadający tematyce lekcji;
 zajęcia muszą być atrakcyjne. w przeciwnym razie lekcje są stracone. gry flash mogą
przydać się w realizacji powtórzeń wiadomości i w formie kontroli. gry video skrócą
czas przygotowania doświadczenia oraz umożliwią pokaz doświadczeń, nie możliwych
do realizacji w szkole;
 chętniej sięgam do różnych programów komputerowych, dyrekcja szkoły dzięki waszej
inicjatywie (po dostarczeniu odtwarzacza), wyposażyła moją klasopracownię w
telewizor lcd, co umożliwia mi podłączenie laptopa i prezentowanie waszych
produktów poza pracownią internetową do, której nie zawsze mam dostęp;
 działania ułatwiające wykorzystanie produktu. a mianowicie stworzenie z gabinetu
fizyki sali multimedialnej z projektorem i dostępem do Internetu;
 innowacyjne produkty projektu niewątpliwie są ważkim impulsem do dodatkowych
działań;
 filmy i gry są komponentem zajęć edukacyjnych, który należy umiejętnie inkorporować
do zajęć. standardową czynnością jest przemyślenie momentu i zaaranżowanie
sposobu jego wprowadzenia, żeby uzyskać dydaktyczny efekt synergii. istotne w
którym ogniwie scenariusza zajęć pojawi się produkt projektu i wykonany zostanie
magiczny ruch pilotem. w przypadku wykorzystania gier np. ryzyk-fizyk lub koło
fortuny, w realizacji niektórych partii materiału metodami heurystycznymi pożyteczne
jest wykorzystanie rzutnika, co wyśmienicie inspiruje do kolektywnego poszukiwania
odpowiedzi;
 gry flash przydają się w realizacji powtórzeń wiadomości i w formie kontroli. gry
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video

skracają

czas

przygotowania

doświadczenia

oraz

umożliwią

pokaz

doświadczeń, nie możliwych do realizacji w szkole;


samodzielne wykonywanie niektórych doświadczeń, sprawdziany oparte na grach;



dodatkowo trzeba zastosować sprzęt do odtwarzania płyt, stosuję też rzutnik
multimedialny połączony z komputerem, korzystam z Internetu;



zakup pomocy dydaktycznych

do wykorzystania na zajęciach, lekcje z

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, zajęcia w pracowni komputerowej;
 próbuję też sama nagrywać fragmenty programów popularno-naukowych i pokazywać
je w ramach lekcji. niektóre filmy projektowe mogą służyć jako instruktażowe np. do
przeprowadzenia doświadczenia na żywo w klasie;


częściej stosuję środki multimedialne, wprowadzam współzawodnictwo między
uczniami, co uaktywnia młodzież;



przeprowadzanie podobnych doświadczeń ( np. ze świeczkami) oraz wykorzystuję pod
koniec lekcji gry np. koło fortuny, którego hasło zapisywane jest na tablicy;



filmy motywują mnie do wykonywania prostych doświadczeń w warunkach klasowych



czasami przeprowadzam wspólnie z uczniami doświadczenia;



widząc wpływ filmów na proces edukacji sama i wraz z uczniami poszukujemy filmów
o tematyce fizycznych w różnych źródłach;

 testowanie produktu samo w sobie jest uatrakcyjnianiem zajęć;


mając na uwadze tematykę prezentowaną na filmie w ramach danej lekcji dodatkowo
przygotowują

prezentacje

doświadczeń

pokazowych

rozszerzających

dane

zagadnienie, w których uczestniczą uczniowie jako przeprowadzający doświadczenie.
następnie po

zakończonych prezentacjach odbywa się dyskusja mająca na celu

uogólnienie i wyciągnięcie wniosku;
 jak wyżej zapisałem samo wyświetlanie filmów i gier nie podniesie jakości zajęć. W
praktyce prawie każda lekcja musi być wzbogacona pokazem lub doświadczeniem
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(stosowanie filmów powoduje natomiast to, że uczniowie chcą takich doświadczeń i
pokazów). stosowane metody aktywizacji (pokazy przeprowadzane przez nauczyciela
na lekcji, doświadczenia uczniowskie (zakres możliwy do realizacji w klasie), badania
własne uczniów

domu np.: określanie prędkości nurtu rzeki, wyznaczanie

przyspieszenia ziemskiego, określanie prędkości średniej w drodze do szkoły itp.), tzw.
doświadczenia z kieszeni(pokazy zjawisk fizycznych przy użyciu sprzętu dostępnego w
każdym domu);
 tak, bowiem przedstawiane w niektórych filmach techniczne zastosowania niektórych
zjawisk fizycznych staram się poszerzyć poprzez zadawanie uczniom opracowań
(referatów) poszerzających zakres stosowania tych zjawisk fizycznych, np. w
dziedzinie hydrauliki (prasy hydraulicznej, kształtowniki) czy też pneumatyki
(siłowniki pneumatyczne spotykane w urządzeniach technicznych);
 uatrakcyjnieniem zajęć jest już samo wykorzystanie testowanego produktu. przy 1
godzinie fizyki w tygodniu nie mogę (nad czym bardzo ubolewam) uatrakcyjnić zajęć
tak jak bym tego chciała. niestety czasami 45 min nie wystarczają nawet na
dokończenie omawianego tematu;
 tak, zastanawiam się nawet na stworzeniu własnych filmików edukacyjnych. nie mam
jednak odpowiedniego zaplecza technicznego by były one wysokiej jakości i w miarę
interaktywne. myślę na razie o rejestracji doświadczeń przeprowadzanych przez
uczniów w ramach kółka technicznego;
 w czasie korzystania z filmów interaktywnych i gier flash dzielę uczniów na grupy i
wprowadzam element rywalizacji co wzmaga zainteresowanie uczniów lekcją i
zwiększa ich aktywność;
 często korzystam z gier flash oraz filmów;
 zaczęłam częściej korzystać ze zdobyczy techniki - tablica interaktywna, tworzę
specjalne scenariusze lekcji wplątując w nie filmy i gry;
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 przedstawiam innego rodzaju doświadczenia ( korzystam w tym celu z programów
takich jak Galileo;
 zachęcam uczniów do podawania pomysłów na inne przedstawienie zjawisk a także do
wyszukiwania dodatkowych rozwiązań problemów w innych źródłach (np. w
Internecie). przykładowo film ze spadającym wiadrem i wyciekającą wodą świetnie
ilustruje nieważkość i jest pretekstem do pomysłów na inne metody /sposoby
obserwacji tego stanu;
 realizacja zajęć wymaga rozszerzenia prezentowanej wiedzy w celu wyjaśnienia gier
flash
 tak, wprowadziłem kilka zadań "praktycznych" w dotychczasowych sprawdzianach
wiadomości;
 tak pobudza, lekcje są ciekawsze. po przedstawieniu zagadnienia na filmie z płyty BluRay państwa produktu włączam symulacje fizyczne ze strony http://phet.colorado.edu/
które są kontynuacją przedstawiania praw fizyki. uczeń ma szansę w doskonały
sposób zrozumieć zagadnienie;


poszukuję w sieci programów i filmów pozwalających na przedstawienie zjawisk;

 tak, (przykłady działań uatrakcyjniających zajęcia) temat drgań harmonicznych i
ruchu falowego z wykorzystaniem produktu spowodował, że uczniowie jako
dodatkowe zadanie domowe wykonali konstrukcję własnych wahadeł i falownic;
 młodzież bardzo często pyta… "czy dzisiaj obejrzymy jakiś film". jeśli nie mam filmów;
 z działań uatrakcyjniających lekcje proponuje przeprowadzenie doświadczenia
(najczęściej w formie pokazu). i tak z prądu elektrycznego sprawdzaliśmy prawo
Ohma i prawa Kirchhoffa. a dla bardziej zainteresowanych pomiary oporu metodą
techniczną i za pomocą mostka;
 przygotowuję dodatkowe zadania i testy
 tak- różnego typu prace domowe inspirowane tym produktem .zadania domowe w
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ramach pracy z tym produktem dla uczniów;


samo wprowadzenie na lekcję filmów, uzupełnia treści wprowadzane na zajęciach;



tak próbujemy wykonywać więcej doświadczeń;



tak, (przykłady działań uatrakcyjniających zajęcia): zamiast standardowej karty
zadań wybieram filmy, w których należy dokonać obliczeń np. masy wózka z
zastosowaniem zasady zachowania pędu; wykorzystanie filmów do kształtowania u
uczniów stawiania hipotez; na podstawie filmów uczę uczniów planowania własnych
doświadczeń;



filmy wykorzystałam podczas zajęć fakultatywnych dla maturzystów jako materiał
poglądowy

towarzyszący

usystematyzowaniu

wiedzy.

niektóre

doświadczenia

zasugerowały możliwość wykonania podobnych lub takich samych w warunkach
szkolnej pracowni;
 poszukiwanie materiałów filmowych, animacji, prezentacji dotyczących omawianego
materiału, szczególnie w tematyce nie opracowanej w materiałach projektu.
Jedynie 16% ankietowanych uznało, że produkt nie pobudza ich do podejmowania żadnych
dodatkowych działań, uatrakcyjniających lekcje. Uzasadniając swoją odpowiedź przedstawiali
następujące argumenty:


ograniczenia czasowe i finansowe pozbawiają nas większych możliwości realizacji
przedmiotu mimo że produkt nas pobudza;



produkt w założeniach jest ciekawy, ale jak pisałem wyżej szerokie wdrażanie go w
przyszłości może natrafić na problem braku czasu. Produkt trzeba będzie dostosować
do nowej podstawy programowej, która jest bardzo mocno okrojona. produkt sprawdzi
się w szkołach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych z fizyką zakres
rozszerzony;



niestety nie, ponieważ, prezentując filmy, czas podczas lekcji mam wypełniony
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maksymalnie, a niektóre filmy wymagają np. powtórzenia;


jestem zwolenniczą namacalnych doświadczeń i sama wykonuję je na lekcji. a filmy to
tylko inspiracja do ich wykonania;



nie dlatego, że mój warsztat pracy jest już takimi działaniami nasycony, a jedyny
problem to czas jakim dysponujemy na realizację programów;



nie, ponieważ sam projekt jest dostatecznie atrakcyjny;



bez produktu starałam się robić wszystko, aby zajęcia fizyki były dla uczniów
atrakcyjne i jego wprowadzenie tego nie zmieniło;



nie, bo materiały przygotowane w projekcie w zupełności wystarczają do realizacji
treści programowych;



nie, bo poza filmami, doświadczeniami i zadaniami problemowymi nie mam za wiele
czasu, a jeszcze należy wyegzekwować wiedzę uczniów.

39 nauczycieli i nauczycielek, (co stanowi 78% wszystkich ankietowanych) śmiało przyznaje,
że innowacyjny produkt pobudza ich do podejmowania dodatkowych działań, aby
uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Korzystają z tablic interaktywnych, tworzą specjalne
scenariusze lekcji wplątując w nie filmy i gry. Poszukują w sieci innych programów i filmów
przedstawiających zjawiska fizyczne. Część z nich przygotowuje dodatkowe zadania i testy
oraz prace domowe inspirowane testowanym produktem. Wykorzystują produkt na kółkach
fizycznych oraz na zajęciach fakultatywnych dla maturzystów jako materiał poglądowy
towarzyszący usystematyzowaniu wiedzy.
16% badanych przyznaje natomiast, że nie podejmuje już żadnych dodatkowych działań, bo
jak twierdzą ich warsztat pracy jest mocno nasycony, przy i tak ograniczonym czasie jakim
dysponują. Czynniki demotywujące do podejmowania własnych wysiłków w podejmowaniu
dodatkowych działań w celu uatrakcyjnienia zajęć mogą wynikać z niechęci do pokonywania
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barier. Pozostałe 6% nie udzieliło żadnej odpowiedzi na pytanie.
Pytanie szóste dotyczyło problemów i trudności, towarzyszących ankietowanym
nauczycielom podczas testowania produktu. Najczęściej wymieniane przez nauczycieli i
nauczycielki trudności to:


mała liczba godzin lekcyjnych z fizyki (przeważnie 1 godzina tygodniowo), gdyż fizyka
jako przedmiot szkolny została przez politykę oświatową skutecznie zminimalizowana
zarówno pod względem godzin realizacji zajęć jak i potrzeby jej nauki;



sale, w której odbywają się lekcje fizyki nie są salami komputerowymi a nie zawsze
możliwy jest dostęp do pracowni komputerowej;



w pracowniach komputerowych jest przestarzały sprzęt komputerowy;



słabe łącza internetowe w szkołach lub niekiedy całkowity brak stałego łącza
szerokopasmowego;



brak w szkole telewizorów HD nie pozwala wykorzystać jakości w systemie blu-ray;



problem z utrzymanie dyscypliny wśród uczniów.

Natomiast pytanie siódme- ostatnie, dotyczyło pozostałych uwag i spostrzeżeń. W większości
przypadków miejsce na odpowiedź pozostało puste lub wpisano krótkie „brak”. Nie można
jednak pominąć jednostek, które opisały swoje dodatkowe uwagi. Ankietowani zgłaszają
zapotrzebowanie na większe ilości filmów, wymieniają jakich zagadnień brakuje im w
produkcie (fizyka współczesna, relatywistyczna, termodynamika, optyka, grawitacja, budowa
materii, fizyka jądrowa, astronomia). Widzą potrzebę dokładnego dobrania tematyki filmów
do nowej podstawy programowej. Ponadto wielu respondentów wyraża zadowolenie z udziału
w projekcie i dziękuje w tym miejscu za miłą współpracę z kadrą zarządzającą projektem.
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Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonego badania już w trakcie testowania 47 nauczycieli (których
uczniowie stanowią ok 87% grupy docelowej) zaobserwowało, że stosowanie podczas zajęć
innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wpływa zdecydowanie na wzrost aktywności uczniów
w trakcie lekcji, co z kolei przekłada się na zwiększenie ich motywacji do nauki fizyki.
Ponadto zdaniem większości nauczycieli produkt wpływa na wzrost umiejętności zarówno
uczniów słabych jak i zdolnych. W opinii 43 nauczycieli, uczniom słabszym pozwala m.in.
powtórzyć i utrwalić wiadomości, a dzięki wizualizacjom lepiej zrozumieć omawiane
zjawiska. W opinii 46 nauczycieli uczniom zdolnym pozwala zwiększać i rozwijać
zainteresowanie przedmiotem fizyka, pozwala na samodoskonalenie.
Na tej podstawie wnioskować można, że w przyszłości nastąpi wzrost poziomu kompetencji u
większości uczniów. 48 badanych jednoznacznie twierdzi, że produkt wspomaga ich pracę
podczas zajęć, jest on dla nich idealnym uzupełnieniem normalnych zajęć dydaktycznych produkt pokazuje wszystko to czego nauczyciele nie byli w stanie zrobić w sali/pracowni
lekcyjnej.
Dodatkowo 39 badanych nauczycieli przyznaje, że innowacyjny produkt pobudza ich do
podejmowania dodatkowych działań w celu uatrakcyjnienia zajęć. Powyższe wyniki dają duże
prawdopodobieństwo, że w efekcie stosowania innowacyjnego produktu podczas zajęć min 38
nauczycieli podniesie swój poziom nauczania .
5.3 Ankieta sprawdzająca zadowolenie uczniów ze stosowania produktu
Spośród 2057 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego
i lubuskiego, którzy uzyskali dostęp do ankiety, wypełniało ją 425 osób, z czego 23 w sposób
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nieprawidłowy tzn.

użyło

niewłaściwych

przeglądarek

internetowych,

postępowało

niezgodnie z instrukcją lub jedynie przejrzało nie udzielając odpowiedzi. W efekcie
prawidłowo ankietę wypełniło 402 uczniów.
Na początku ankiety zamieszczono trzy pytania metryczkowe respondentów, które dotyczyły
cech społeczno-demograficznych respondentów tj. płci, szkoły, klasy. Strukturę badanych ze
względu na płeć wzięto pod uwagę gdyż projekt służy realizacji polityki horyzontalnej Unii
Europejskiej w zakresie równych szans, w tym również równości płci. Strukturę wg płci
prezentuje poniższy wykres.
Wykres nr 1
Rozkład badanych według płci

Jak wynika z analizy wśród badanej próby znalazło się 171 kobiet i 231 mężczyzn, co stanowi
42,5% w przypadku kobiet i 57,5% w przypadku mężczyzn.
Udział procentowy uczniów i uczennic, biorących udział w ankiecie ze względu na typ
szkoły, w której się uczą ilustruje poniższy wykres.
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Wykres nr 2
Rozkład badanych według typu szkoły

Jak wynika z wykresu największy odsetek wśród badanej młodzieży stanowią uczniowie
liceów ogólnokształcących, tj. 53,2% ogółu. Kolejne 34,3% stanowią uczniowie z technikum.
W dalszej kolejności znajdują się szkoły zasadnicze i licea profilowane, wśród badanej
zbiorowości licea profilowane stanowią 7,2%, a szkoły zasadnicze 5,2%. Procentowy rozkład
uczniów wg klas ilustruje poniższy wykres kołowy.

Wykres nr 3
Rozkład badanych według klas

I tak kolejno, klasy pierwsze stanowią 37,4% ogółu ankietowanych, klasy drugie najwięcej,
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bo aż 46,8%, klasy III 15,8% ogółu.
W badaniu wśród uczniów, w pierwszej kolejności sprawdzono czy wykorzystanie
interaktywnych filmów i gier na lekcjach fizyki wpływa na chęć uczestnictwa uczniów w
lekcjach.

Wykres nr 4
Ocena zadowolenia uczniów z uczęszczania na zajęcia z udziałem gier wideo

49,9%
43,5%
%

5,9%
%

0,7%
%

Jak wynika z analizy uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia z udziałem edukacyjnych gier
wideo. Ponad 93% ankietowanych stwierdziło jednoznacznie, że chętnie (49,9%) i raczej
chętnie (43,5%) uczęszczało na takie zajęcia. Tylko dla nielicznych ankietowanych
wykorzystanie gier wideo i gier flash na lekcjach raczej nie (5,9%) lub nie wpływało (0,7%)
zachęcająco na ich udział w zajęciach.
Pytania doprecyzowano o dodatkową informację, mianowicie- co wpływało najbardziej na
chęć uczestnictwa badanych w zajęciach z udziałem filmów i gier. Poniższy wykres ilustruje
procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi.
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Wykres nr 4.1
Uzasadnienie, co miało największy wpływ na zadowolenia uczniów z uczęszczania na zajęcia
z udziałem interaktywnych filmów i gier

51,2%
%
22,7%
%

26,1%
%

Jak się okazuje, największy wpływ na chęć uczestnictwa w lekcjach fizyki miały dla uczniów
zastosowane gry wideo, co przyznało 51,2% badanych. Pozostałe 26,1% wskazało motywację
do nauki, 22,7% tłumaczyło, że największy wpływ na to ma interesująca tematyka zajęć.
W badaniu poddano analizie wpływ zajęć z wykorzystaniem gier wideo na poprawę wyników
edukacyjnych uczniów.
Wykres nr 5
Ocena wpływu zajęć na poprawę wyników edukacyjnych

78,4%
%
21,6%
%
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Jak wynika z analizy, dokładnie 78,4% ankietowanych stwierdza jednoznacznie, że zajęcia
wpłynęły pozytywnie na poprawę ich wyników w nauce, pozostałe 21,6% nie zauważyło
poprawy. Ankietowani, doprecyzowali odpowiedź twierdzącą i określili w jakim stopniu
zajęcia z udziałem interaktywnych filmów zwiększyły ich umiejętności w dziedzinie fizyki.
Wykres nr 5.1
Sprawdzenie w jakim stopniu zajęcia z udziałem gier zwiększyły umiejętności uczniów z fizyki

40,4%
%
30,8%
%
7,9%
%

11%

9,9%
%

W stopniu dobrym poprawę wyników edukacyjnych w dziedzinie fizyki oceniło ponad 40%
ankietowanych, w stopniu bardzo dobrym 9,9%. Ponad 30% dostrzega pozytywne zmiany na
średnim poziomie, a niecałe 19% poniżej.
Wykres nr 6
Ocena przydatności informacji uzyskanych na zajęciach z udziałem filmów

47%

50,7%
%
2,2%
%
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Zbadano przydatność informacji uzyskanych dzięki zajęciom z udziałem gier wideo.
Uczniowie uznali jednoznacznie, że są one przydatne (47%)

lub częściowo przydatne

(50,7%). Tylko nieliczne jednostki (2,2%) oceniły informacje jako nie przydatne.
Badacze zapytali, czy zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
pomagają uczniom rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Rozkład odpowiedzi prezentuje
poniższy wykres.

Wykres nr 7
Ocena zadowolenia w zakresie rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów

94,3%
%
5,7%
%

Jak wynika z analizy, zdaniem prawie 95% ankietowanych stosowanie na lekcjach
innowacyjnych narzędzi wpływa pozytywnie na rozwijanie zainteresowań i zdolności
uczniów i uczennic, tylko niewielki odsetek, 5,7% uczniów jest odmiennego zdania.
Stopień zadowolenia ze stosowania produktu

przeanalizowano także pod kątem

wykorzystania przez uczniów edukacyjnych gier poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
http:/www.StudiaNET.pl
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 106-3D
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykres nr 8
Ocena zadowolenia uczniów na podstawie wykorzystania gier po zajęciach lekcyjnych

56,5%
%
19,5%
%

24%

Całe 24% badanych wskazało, że bardzo często korzystało z gier flash po zajęciach
lekcyjnych, aby utrwalać zdobytą na lekcjach wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.
Kolejne 56,5% ankietowanych rzadziej grało w edukacyjne gry. Pozostałe 19,5% uczniów
przyznaje, że niezbyt chętnie grało w takie gry w domu.
Celu sprawdzenia zadowolenia uczniów ze stosowanego w ramach projektu produktu,
poproszono ich o wydanie krótkiej opinii na temat filmów interaktywnych. Poniższy wykres,
stanowi graficzną formę przedstawienia wyników badanego zjawiska.
Wykres nr 9
Ocena gier interaktywnych

62,3%
%
8,3%
%

29,4%
%
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Uczniowie, na temat gier wideo wystawili najwięcej pozytywnych opinii. Dokładnie 62,3%
wszystkich badanych stwierdziło jednoznacznie, że testowany produkt się im podoba. 29,4%
wstrzymało się od opiniowania, zaznaczając nie mam zdania. Tylko pozostałym 8,3%
badanych edukacyjne gry nie przypadły do gustu.
Jeśli chodzi o ocenę uczniów pod kątem przydatności zdobytych na zajęciach wiadomości w
dalszej edukacji, sytuacja jest dość jasna.

Wykres nr 10
Ocena przydatności zdobytej wiedzy w dalszej edukacji

50,1%
%

48,6%
%

1,2%
%

Ponad połowa badanych uczniów jest już świadoma zdobytych wiadomości i zdecydowanie
wie, że przydadzą się one do dalszej edukacji (50,1%). Druga połowa uczniów nie wie jaki
jest stopień przydatności wiedzy, którą pozyskują na zajęciach z fizyki (48,6%). Można
przypuszczać, że w tej grupie respondentów znaleźli się w większości uczniowie klasy I,
którzy na tym poziomie testowania wstąpili dopiero w szeregi szkół ponadgimnazjalnych.
Tylko 1,2% uczniów uważa, że wiedza zdobyta na lekcjach fizyki zdecydowanie nie przyda
im się do dalszego kształcenia.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
http:/www.StudiaNET.pl
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 106-3D
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadowolenie uczniów ze stosowania produktu przejawia się w ogólnej ocenie proponowanej
formy kształcenia.
Wykres nr 11
Ocena proponowanej formy kształcenia

54,7%
%
35,9%
%
8,7%
%

0,7%
%

W sumie ponad 90% ankietowanych poleciłoby swoim kolegom i koleżankom proponowaną
formę kształcenia. Tylko 9,4% nie i raczej nie polecałoby innym rówieśnikom podobnych
rozwiązań.

Wnioski
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 49% uczniów chętniej uczęszcza na zajęcia z fizyki,
podczas których testowane jest innowacyjne narzędzie edukacyjne. W opinii uczniów
informacje uzyskane dzięki zajęciom z udziałem gier są przydatne, rozwijają ich umiejętności
i zwiększają wiedzę z fizyki. Blisko 78% uczniów uważa, że poprawiło już swoje wyniki
edukacyjne z fizyki.
Uczniom podobają się także gry flash. Lubią w nie grać w po zajęciach lekcyjnych, utrwalają
dzięki nim poznane na lekcji wiadomości, uczą się czegoś całkiem nowego lub nadrabiają
zaległości. Badania dowodzą, że 50% młodzieży uważa, że stosowany produkt będzie im
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przydatny w dalszej edukacji. Uczniowie są zadowoleni z produktu i zdecydowanie polecają
taką formę kształcenia swoim kolegom i koleżankom.

PODSUMOWANIE
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej ewaluacji dowodzą, że innowacyjne narzędzie
edukacyjne jest przydatne zarówno zdaniem uczniów jak i nauczycieli.

W opinii 48

nauczycieli produkt uatrakcyjnia lekcje fizyki i wspomaga ich pracę. Większość z nich (ponad
87%) zaobserwowała wzrost aktywności uczniów na zajęciach prowadzonych z
wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia edukacyjnego. Zwiększyła się też ich chęć do
poszerzania swojej wiedzy i mobilizacja do nauki. Obserwacje nauczycieli potwierdzone
zostały wypowiedziami uczniów biorących udział w zajęciach podczas, których testowany
jest produkt.

Zdecydowana większość jest z niego zadowolona. Wszystkie wnioski z

badania mają charakter pozytywny, w związku z czym nie ma konieczności
zastosowania dodatkowych działań usprawniających realizację projektu „Wirtualna
Fizyka – Wiedza Prawdziwa”.
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Załącznik 1
ANKIETA EWALUACYJNA W TRAKCIE REALIZACJI
DLA NAUCZYCIELI TESTUJĄCYCH PRODUKT
W RAMACH PROJEKTU „WIRTUALNA FIZYKA- WIEDZA PRAWDZIWA”
Metryczka (proszę podkreślić lub zaznaczyć x)
A. Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
B. Województwo:
 zachodniopomorskie
 lubuskie

1. Czy Pani/Pana zdaniem proponowany produkt pobudza aktywność uczniów w
trakcie lekcji oraz zwiększa motywację do nauki fizyki?
Proszę uzasadnić w jakim stopniu i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Jak Pani/Pana zdaniem testowany produkt wpływa na wzrost umiejętności
uczniów:
słabych
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zdolnych
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3. Czy Pani/Pana zdaniem projekt w swoich działaniach zwiększa zainteresowanie
uczniów fizyką i w przyszłości przyczyni się do kontynuowania ich kształcenia na
studiach o kierunkach technicznych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Czy innowacyjny produkt wspomaga Pani/Pana pracę podczas zajęć? Proszę
uzasadnić swoją odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Czy innowacyjny produkt pobudza Panią/Pana do podejmowania dodatkowych
działań w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć?
Tak, (przykłady działań uatrakcyjniających zajęcia)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nie, (dlaczego?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Jakie problemy towarzyszą Pani/Panu podczas testowania produktu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Inne uwagi i spostrzeżenia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
http:/www.StudiaNET.pl
Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 106-3D
Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina
Sekretariat: tel. (094) 3679587, fax. (094) 3679594, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2
OCENA ZADOWOLENIA UCZNIÓW ZE STOSOWANIA PRODUKTU
W PROJEKCIE „WIRTUALNA FIZYKA – WIEDZA PRAWDZIWA”
1. Płeć
□ kobieta
□ mężczyzna
2. Typ szkoły
□ zasadnicza
□ liceum ogólnokształcące
□ liceum profilowane
□ technikum
3. Klasa
□I
□ II
□ III
4. Czy chętnie uczęszczałaś/łeś na zajęcia z udziałem interaktywnych filmów i gier?
□ tak
□ raczej tak
□ nie
Jeśli tak, to co miało największy na to wpływ?
□ wyłącznie interesująca tematyka zajęć
□ zastosowane filmy dydaktyczne
□ motywacja do nauki
5. Czy zajęcia wpłynęły na poprawę Twoich wyników edukacyjnych?
□ tak
□ nie
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Jeśli tak to w jakim stopniu zajęcia z udziałem interaktywnych gier zwiększyły twoje
umiejętności w dziedzinie fizyki
□1 □2 □3 □4 □5
6. Oceń przydatność informacji uzyskanych dzięki zajęciom z udziałem filmów?
□ przydatne
□ częściowo przydatne
□ nie przydatne
7. Czy Twoim zdaniem zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
pomagają rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów?
□ tak
□ nie
8. Czy chętnie grałaś/łeś w gry po zajęciach lekcyjnych w celu utrwalenia zdobytej
wiedzy i zwiększania swoich kompetencji?
□ tak, bardzo chętnie
□ tak, ale tylko czasami
□ nie, niezbyt chętnie
9. Jaka jest Twoja opinia na temat gier interaktywnych?
□ podobają mi się
□ nie podobają mi się
□ nie mam zdania
10. Czy Twoim zdaniem zdobyte na zajęciach wiadomości przydadzą się do dalszej
edukacji?
□ zdecydowanie tak
□ nie wiem
□ zdecydowanie nie
11. Czy poleciłbyś innym kolegom i koleżankom proponowaną formę kształcenia?
□ tak
□ nie
□ raczej tak
□ zdecydowanie nie
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