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Od roku 2008 Zak³ad Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu,
przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Funduszu
Rozwoju Systemów Edukacji oraz Polskiego Towarzystwa
Fizycznego organizuje regularnie, na pocz¹tku grudnia
ka¿dego roku, Ogólnopolskie Seminarium na temat
„Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”.
Ka¿dorazowo uczestniczy w nim grupa ok. 30-40 osób,
g³ównie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Celem
seminarium jest przekazanie nauczycielom, pracownikom
uczelni, studentom oraz uczniom szkó³ œrednich mo¿liwie
szerokiej oferty dydaktycznej, dotycz¹cej mo¿liwoœci
wykorzystania komputera nie tylko do modelowania
procesów fizycznych i jako Ÿród³a informacji, ale jako
rzeczywistego przyrz¹du pomiarowego, w dziedzinie
biologii, chemii, ochrony œrodowiska, fizyki i technik
materia³owych.

W programie seminarium przewidziane s¹ wyk³ady
plenarne z wybitnymi specjalistami w zakresie dydaktyki
nauk przyrodniczych, informatyki, pedagogiki oraz
warsztaty interaktywne, w zakresie doœwiadczeñ
wymagaj¹cych zestawów pomiarowych, doœwiadczeñ
mo¿liwych do przeprowadzenia za pomoc¹ komputera
osobistego oraz eksperymentów nie wymagaj¹cych
komputera (hands-on). Przedstawiane s¹ doœwiadczenia
krajowych i zagranicznych oœrodków naukowych oraz
g³ówne technologie dostêpne na rynku polskim.
Komputerowo sterowane doœwiadczenia, nie tylko z fizyki,
maj¹ cztery aspekty1:
1) komputerowy – wybranego standardu pomiarowego

i oprogramowania, w którym nale¿y uruchomiæ
odpowiedni „klawisz”,

2) fizyczny – czytnik, np. po³o¿enia, wykorzystuje
okreœlony proces fizyczny, jak np.  rozchodzenie siê
ultradŸwiêków,

3) elektroniczny – sygna³ z czytnika (np. napiêcie
z czujnika piezoelektrycznego) jest odpowiednio
wzmacniany i/lub zamieniany na sekwencjê bitów
przesy³anych do komputera,

4) dydaktyczny – czyli umiejêtnoœæ wyboru tych
eksperymentów, które z komputerem s¹ szybsze
w wykonaniu i precyzyjniejsze w przekazie wiedzy.
Seminarium odbywa siê na Wydziale Fizyki,

Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul.
Grudzi¹dzkiej 5/7. W dotychczasowych trzech ods³onach
aktywny udzia³ wziêli wyk³adowcy i specjaliœci krajowi
i zagraniczni, m.in. dr Laurence Rogers z Uniwersytetu
Leicester w Anglii (Teaching and learning skills with ICT)2,
patrz fot. i rys. 1, prof. dr hab. Henryk Szyd³owski z UAM
w Poznaniu (Podstawy pomiarów wspomaganych
komputerowo), prof. dr hab. Maria Kozielska z Politechniki
Poznañskiej (Technologie informacyjne w nauczaniu
eksperymentu fizycznego), prof. dr hab. Andrzej
Maziewski z bia³ostockiego uniwersytetu (Doœwiadczenia
fizyczne on-line), prof. dr hab. Bronis³aw Siemieniecki
z UMK w Toruniu (Komputer we wspó³czesnej szkole)
i inni. Warto podkreœliæ interdyscyplinarny charakter tych
spotkañ – naukowcy reprezentuj¹ i œrodowiska nauk
przyrodniczych, i pedagogicznych.

rzeczywistoœci¹, a przez to w ¿yciu codziennym,
w codziennych przemyœleniach – tych, które nie
opuszczaj¹ ich g³owy – kontempluj¹ niewykorzystane
szanse i niezrealizowane marzenia. W takiej sytuacji
owszem, ¿ycie mo¿e byæ ci¹giem zim. ¯ycie to sztuka
tracenia oraz zaakceptowania tego, co ono nam przynosi.
W doœæ ironiczny sposób ujê³a to inna, wspó³czesna ju¿
pisarka – Elizabeth Bishop, pisz¹c: „Traæ co dzieñ coœ
nowego. Przyjmuj bez obawy stracon¹ szansê, up³yw
chwil, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno
dojœæ do wprawy”2.

Wed³ug mnie jest to doskona³a recepta na szczêœcie
– nale¿y d¹¿yæ do realizacji naszych pragnieñ, lecz gdy

nam siê nie udaje, nale¿y szukaæ nastêpnych i przesuwaæ
dalej swój horyzont. Dziêki temu zima nie bêdzie tak¹,
jak ta zaprezentowana w wierszu Karola Orleañskiego,
nie bêdzie tak odmienn¹ od lata.

Agata S.,
(I rok jêzyk francuski)

Przypisy
1 Praz M., Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie

literatury i sztuk plastycznych, Wydawnictwo s³owo/
obraz terytoria, Gdañsk 2006, s. 23

2 Elizabeth Bishop, Ta jedna sztuka,  prze³.
S. Barañczak, [w:] www.literaturajestsexy.pl/
elizabeth-bishop  
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Dr Laurencje Rogers w trakcie omawiania
przyk³adów z mechaniki, na stole przygotowane

proste doœwiadczenia z termodynamiki
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W ka¿dej edycji du¿¹ wagê przywi¹zujemy do
organizowania warsztatów, w których ka¿dy
z uczestników ma mo¿liwoœæ samodzielnego
eksperymentowania i pracy z zestawami
doœwiadczalnymi. Odby³y siê ju¿ prezentacje i zajêcia
dotycz¹ce m.in. œrodowiska Labview, zestawów Pasco
i Coach, kalkulatorów graficznych, doœwiadczeñ
wspomaganych komputerowo, multimediów w edukacji,
niekomputerowych laboratoriów szkolnych, prostych
eksponatów dydaktycznych, geogebry itd. Warto dodaæ,
¿e w drugiej i trzeciej edycji seminarium czêœæ zajêæ
i warsztatów prowadzili sami nauczyciele, wczeœniejsi
uczestnicy naszych spotkañ. Zestawy doœwiadczalne
PASCO, prezentowane na naszym seminarium, s¹
wykorzystywane na lekcjach fizyki w V i VIII LO w Toruniu.
Formu³a seminarium jest otwarta – bardzo chêtnie
widzielibyœmy aktywnoœæ nauczycieli i ich w³asne
zg³oszenia propozycji zajêæ i warsztatów oraz dzielenia
siê swoimi doœwiadczeniami.

eksperymentów, prezentacje i inne materia³y dydaktyczne
dostêpne na miejscu b¹dŸ poprzez Internet. Gor¹co
zachêcamy do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji naszego
seminarium, w terminie 1-3 grudnia 2011 r.

Tematem przewodnim tegorocznego seminarium
bêdzie interdyscyplinarne spojrzenie na przyrodê.
Podsumujemy tym samym ca³oroczny cykl spotkañ
Œrodowiskowego Seminarium Dydaktyki Fizyki, które
odbywa siê raz w miesi¹cu w Instytucie Fizyki UMK. Jego
uczestnikami s¹ nauczyciele z regionu i wszyscy
zainteresowani. Organizowane jest wspólnie przez
Zak³ad Dydaktyki Fizyki UMK i Toruñski Oœrodek Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Dotychczasowe spotkania w roku 2011 obejmowa³y
m.in. zagadnienia z astronomii (prof. Maciej Miko³ajewski
– „S³oñce a klimat na Ziemi”), diagnostyki medycznej (prof.
Dariusz Wiœniewski – „Komputerowa tomografia anihilacji
pozytonów”), filozofii (prof. Micha³ Tempczyk –
„O niew³aœciwej popularyzacji fizyki”, prof. Grzegorz
Karwasz – „Na pocz¹tku..., czyli czy fizyka pozostaje
w sporze z teologi¹”) i sztuki (prof. Piotr Targowski –
„Wybrane metody fizyko-chemiczne badania dzie³
sztuki”). Na grudniowe seminarium planujemy
kontynuowaæ tego rodzaju tematykê oraz dodatkowo
m.in. specjalny wyk³ad prof. Lutos³awa Wolniewicza
dotycz¹cy mechaniki kwantowej oraz omówienie
wspó³czesnych tendencji pedagogicznych w Stanach
Zjednoczonych przez dr Dorotê Siemienieck¹ z UMK
w Toruniu. Wiêcej informacji na naszej stronie internetowej
- http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2011/
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Staramy siê zawsze zapewniaæ w jakiejœ formie
dostêp do materia³ów konferencyjnych – bywa³y to ju¿
proste zestawy doœwiadczalne, poradniki, opisy

 Symulacja procesów przewodnictwa cieplnego œciany
zewnêtrznej domu, przyjêty model i obliczenia

Doœwiadczenia wspomagane komputerowo uczestnicy
warsztatów wykonuj¹ samodzielnie. Po prawej -

wykresy wartoœci zmierzonych przez czujniki si³ w dwóch
doœwiadczeniach (bez dodatkowego obci¹¿enia),

wózki po³¹czone gumk¹ na torze3


