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Wprowadzenie

Dzisiejsi gimnazjaliści to młodzi ludzie, którzy od wczesnego dzieciństwa korzystają 
z mediów elektronicznych i technologii informacyjnych. Nazywani pokoleniem „cyfrowych 
tubylców” (ang. digital natives) w sposób naturalny, bez oporów radzą sobie w świecie kom-
puterów, gier wideo oraz internetu; lubią wielozadaniowość, najlepiej funkcjonują na zasa-
dach networkingu np. w portalach społecznościowych, preferują swobodny i szybki dostęp 
do informacji (Prensky, 2001). Zmieniające się podejście „cyfrowych tubylców” do uczenia 
się oraz trendy w teoriach i koncepcjach pedagogicznych na temat uczenia się i nauczania 
wymagają od nauczycieli posiadania specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności 
w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii informacyjnych, w tym organizacji procesu dydaktycznego.

Nauczanie wyprzedzające – odwrócona klasa 

Stosowana coraz powszechniej w nauczaniu na różnych poziomach edukacyjnych idea 
odwróconej klasy (ang. flipped classroom, flip teaching) zrodziła się pod koniec XX wieku 
w USA i związana była wykorzystywaniem przez nauczyciela wspomagania komputerowego 
– filmów edukacyjnych. Dzięki czemu uczniowie mogli uczyć się poza budynkiem szkoły, 
w dowolnym miejscu i czasie oraz narzucając sobie indywidualne tempo pracy. Na polskim 
gruncie podczas realizacji projektu „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program naucza-
nia przedmiotów matematyczno – przyrodniczych” (Dylak i Duda, 2010) rozpropagowana 
została idea „uczenia się wyprzedzającego”, która polega na wcześniejszym, przed lekcją, 
przygotowaniu się uczniów według wskazówek nauczyciela do zajęć, w trakcie których 
uczniowie interpretują pozyskane wcześniej wiadomości i rozwiązują problemy bazujące na 
tych wiadomościach. Nowoczesne technologie są ważne w pracy metodą odwróconej lekcji, 
pozwalają zaangażować uczniów w proces uczenia się. W ten sposób nauka przedstawiona 
jest w sposób przystępny, ciekawy i skuteczny. 

Strategia kształcenia wyprzedzającego (SKW) była przedmiotem trzyletniego projektu 
„Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych”, 
realizowanego w partnerstwie między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
a Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (Oddział w Poznaniu), współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głów-
nym efektem projektu była modyfikacja metodyki nauczania przedmiotów przyrodniczych 
oraz matematyki, podniesienie poziomu nauczania tych przedmiotów, a także zwiększenie 
uczniowskiego zainteresowania tymi przedmiotami. Dynamiczny rozwój technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych oraz aktywność uczniów w tej dziedzinie skłoniły autorów do 
uwzględnienia tego stanu w projektowaniu zmian w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 



116

Nauczanie wyprzedzające oraz indywidualizacja nauczania-uczenia się chemii na przykładzie korzystania z zasobów 
mobilna chemia – woda i roztwory wodne

(Dylak(red)., 2013). W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu powstało 15 modułów 
tematycznych wraz ze scenariuszami nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej (Gulin-
ska et al., 2011). 

Mobilna chemia

Biorąc pod uwagę oczekiwania nauczycieli i uczniów, wcześniejsze doświadczenia 
w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz nowoczesne metody nauczania w dziale tematycznym 
„Woda i roztwory wodne” zaproponowano nowy układ treści (rysunek 1). Dzięki temu apli-
kacja daje nowe możliwości interakcji ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Każda z pię-
ciu części Mobilnej chemii została opracowana z myślą zarówno o użytkownikach urządzeń 
mobilnych jak i komputerów, i jest zgodna z obowiązującą Podstawą Programową nauczania 
chemii w gimnazjum. 

Dział V Mobilnej chemii, składa się z siedmiu modułów tematycznych zakończonych 
podsumowaniem:
1.	 Właściwości wody
2.	 Woda w przyrodzie
3.	 Woda jako rozpuszczalnik
4.	 Rozpuszczalność substancji
5.	 Stężenia roztworów
6.	 Obliczanie stężeń roztworów
7.	 Skażenie i uzdatnianie wód
8.	 Podsumowanie działu

Rysunek 1. Kadr z aplikacji Mobilna chemia – Woda i roztwory wodne

Każdy moduł rozpoczyna aktywność Eksperymentuj samodzielnie (rysunek 2) – propozy-
cja doświadczenia, które uczeń może wykonać przed lekcją jako wprowadzenie do omawia-
nych zagadnień. Tematyka doświadczeń związana jest z tematem lekcji, a materiały potrzeb-
ne do wykonania zostały tak dobrane, aby uczeń nie miał problemu z ich skompletowaniem 
w domu. Jednocześnie zaleca się, aby przebieg doświadczenia uczniowie zarejestrowali 
w postaci fotorelacji lub krótkiej sekwencji filmowej i umieścili w swoim portfolio. Najcie-
kawsze materiały są dobrym wprowadzeniem do tematu lekcji lub mogą być wykorzystane 
podczas lekcji powtórzeniowych.
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Rysunek 2. Kadr z aplikacji Mobilna chemia – Woda i roztwory wodne – Eksperymentuj 
samodzielnie 

W razie trudności lub wątpliwości uczeń może konsultować się z osobami z klasy lub 
z nauczycielem, ale także ma możliwość porównania swoich wyników z przykładową relacją 
zamieszczoną w Domowym laboratorium (rysunek 3). 

Rysunek 3. Kadr z aplikacji Mobilna chemia – Woda i roztwory wodne – Domowe 
laboratorium 

Alternatywnie aktywność Eksperymentuj samodzielnie może być wykorzystana jako do-
świadczenie wprowadzające w klasie na początku lekcji. 

Każdy moduł tematyczny zawiera strony poświęcone nowym wiadomościom o dużym 
stopniu zróżnicowania oraz szereg dodatkowych aktywności, w tym m.in.:
• hiperteksty, które po wskazaniu rozwijają się w dodatkowe materiały wzbogacone zdję-

ciami i ilustracjami; oś czasu oraz zestawienia tabelaryczne, które stanowią cenne uzu-
pełnienie wiedzy uczniów przez tworzenie skojarzeń wizualnych; 

• rozmaitości – dodatkowe informacje ilustrowane zdjęciami lub schematami;
• sekwencje filmowe o różnym charakterze:

 - pokazujące krok po kroku rozwiązywanie zadań, obliczanie stężeń procentowych 
(rysunek 4), np. 
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Rysunek 4. Kadr z aplikacji Mobilna chemia - Sekwencje filmowe – typu Khan Academy

 - ukazujące przebieg eksperymentów chemicznych zarówno w dużej, jak i małej skali 
(rysunek 5); 

Rysunek 5. Kadry z aplikacji Mobilna chemia - Sekwencje filmowe – eksperyment 
chemiczny

 - odwołujące się do sytuacji i zjawisk, z którymi spotykamy się w codziennym życiu 
codziennym (rysunek 6), np.

Rysunek 6. Kadry z aplikacji Mobilna chemia - Sekwencje filmowe – w życiu codziennym

Filmy te mają w nauczaniu chemii szczególne znaczenie ze względu na eksperymen-
talny charakter przedmiotu. Mogą zastępować prezentację eksperymentów, które w warun-
kach szkolnych nie będą z różnych względów wykonane. Mogą być również wizualną in-
strukcją wykonania doświadczenia, które uczeń ma samodzielnie przeprowadzić. Łatwość 
zatrzymania, cofania i wielokrotnego oglądania sekwencji jest szczególnie pomocna 
w filmach objaśniających jak rozwiązać zadania problemowe z zakresu chemii. Interaktywne 
zadania i ćwiczenia z opcją sprawdzania poprawności rozwiązania (rysunek 7);
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Rysunek 7. Kadr z aplikacji Mobilna chemia - strona z przykładowymi aktywnościami

Zadaniem nauczyciela korzystającego z aplikacji Mobilna chemia na lekcji przedmiotu 
jest dobranie materiału tak, aby każdy uczeń (również ten z różnymi dysfunkcjami) opanował 
treści niezbędne mu do dalszej nauki i wskazane w podstawie programowej oraz pogłębił 
swoją wiedzę i umiejętności. 

W dalszej części modułu umieszczono aktywności pozwalające uczniowi na sprawdzenie 
swoich wiadomości i umiejętności. Aktywność Sprawdź, co już potrafisz (rysunek 8) jest 
zadaniem polegającym na uzupełnianiu haseł i stworzeniu słownika najważniejszych pojęć 
omawianych podczas lekcji. Na tej podstawie oraz rozwiązanych zadań (ikona znajduje się 
u dołu strony) uczeń samodzielnie weryfikuję swoją wiedzę. Zamieszczone w aplikacji ćwi-
czenia interaktywne to jeden z cennych elementów wyzwalających aktywność i sprzyjające 
powtarzaniu materiału.

 

Rysunek 8. Kadr z aplikacji Mobilna chemia - Sprawdź co już potrafisz

Zakres materiału do powtórki uczeń znajdzie w dalszej części modułu – Czego się dowie-
dzieliście, w której poznane treści ujęte zostały w nieco inny sposób, często usystematyzowa-
ne w tabele, schematy, wykresy. 

Dział tematyczny „Woda i roztwory wodne” kończy Podsumowanie działu z najważniej-
szymi wiadomościami w formie repetytorium oraz aktywności w postaci:
• zadań filmowych – pozwalających na obejrzenie filmu bez komentarza i po analizie uzu-

pełnianie tekstu lektora;
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• infografik, związanych z działam tematycznym, pozwalających na zapamiętanie najważ-
niejszych wiadomości;

• zadań, dla których punktem wyjścia i wizualną bazą są infografiki;
• testu gimnazjalnego – przygotowanego zgodnie z nową formułą;
• gier edukacyjnych, poprzez m.in. tworzenie połączeń obrazkowych opartych na skojarze-

niach np. symbol pierwiastka, a jego nazwa i zastosowanie;
• zestaw doświadczeń wykorzystujących czujniki PASCO – proponowane w podręczniku 

zadania są każdorazowo związane z działem tematycznym, pomagają rozwijać umiejęt-
ności badawcze uczniów, uczą pracy analitycznej, zasad pobierania próbek i badania ich 
składu. System może stać się szkolnym centrum naukowym, zapewniającym wsparcie 
w odkrywaniu zarówno uczniom jak i nauczycielom. 

Podsumowanie

Dzięki zastosowanym technologiom uczniowie mogą uczyć się we własnym tempie 
w sposób dla nich najefektywniejszy i w dowolnym miejscu: zarówno w szkole jak i w domu. 
Nawet nie będąc na lekcji z powodu choroby, mogą obejrzeć zamieszczone w modułach fil-
my czy animacje, a także wykonać doświadczenia z domowego laboratorium. Swoją wiedzę 
i umiejętności mogą zaś sprawdzić rozwiązując liczne zadania. Interaktywny sposób pracy 
wskazany przez nauczyciela pozwala dostosować poziom nauczania do możliwości uczniów, 
stawiając im mniejsze lub większe wyzwania w zależności od stopnia opanowania tematu. 
Trudność materiału jest dostosowywana sukcesywnie do stopnia nabywania kompetencji, co 
pozwala uniknąć zaległości w nauce.

W stosunku do tradycyjnego podręcznika nowe media pozwalają na wprowadzenie kom-
ponentów motywacyjnych, lepszą wizualizację złożonych zależności i dostęp do rozszerzo-
nych treści, których nie znajdzie się w klasycznym podręczniku.

Korzystnym rozwiązaniem dla uczących się może być tworzenie własnego portfolio, 
indywidualnych zakładek lub podkreśleń. Tak powstać może całkowicie spersonalizowane 
środowisko uczenia się. W tym przypadku przydatne mogą okazać się efektywne narzędzia 
wyszukiwania, a także zapisywania wyników swojej pracy. 

Bez wątpienia wszystkie te walory mogą pozytywnie odróżnić e-podręcznik od tradycyj-
nych rozwiązań książkowych. Jednak okazuje się, że indywidualizacja procesu kształcenia 
nie zawsze prowadzić będzie do lepszych efektów uczenia się, a osamotniony uczeń może 
wręcz całkowicie zniechęcić się do działań edukacyjnych (Carr, 2011).

Moduły przeznaczone do nauczania chemii metodą wyprzedzającą stwarzają uczniom 
różnorodne możliwości pracy w środowisku rzeczywistym i cyfrowym. Uczniowie mogą 
pracować samodzielnie lub w grupie, mogą porozumiewać się między sobą oraz z nauczycie-
lem, a różnorodne materiały dydaktyczne sprzyjają takim aktywnościom uczniów, jak m.in. 
analizowanie, uogólnianie, sprawdzanie i wnioskowanie. 
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