
Porozmawiajmy o 
podręcznikach

co to jest Multiedukacja ?



Wszystkiego Najlepszego



Skąd się biorą 
podręczniki

Na tablecie?



Skąd się biorą 
podręczniki



Uczeń"
NauczycielWydawca

Treści 
Materiały 

przygotowane przez 
doświadczonych autorów przy 
współpracy z nauczycielami

Narzędzia 
Technologie 
przygotowane przez 

specjalistów - informatyków, 
edukatorów przy współpracy z 

nauczycielami, dyrektorami

Skąd się biorą 
podręczniki



My dbamy o to, by na 
stronie 52 było to samo
na tablecie, komputerze, w telefonie i na papierze





Jak Jasiek się uczy?

Tablet Komputer Telefon"
„smartfon”

Papier

Jak chce !



Zasady zaproponowane przez Radę 
Pedagogiczną szkoły im. Lady Sue Ryder 

w Woli Batorskiej:

▪ Wszystkie podręczniki wykorzystywane przez ucznia zainstalowane na 

tablecie (praca bez dostępu do internetu)"

▪ Dostęp do internetu - nowa infrastruktura"

▪ Ćwiczenia w wersji papierowej - dlaczego?"

▪ Praca na baterii "

▪ Tablet własnością ucznia lub szkoły"

▪ Tablet 10 cali (ostatecznie 7 cali)"

▪ Jeden uczeń ma dostęp do podręczników na 2 urządzeniach"

▪ Każdy uczeń ma dostęp do podręczników przez cały okres trwania 

etapu edukacji



Realizacja

Wrzesień 2012 

• 180 uczniów, 

• 70 nauczycieli 

• 7 szkół,  

• 4 wydawców

Wrzesień 2013 

• 593 uczniów,"

• 200 nauczycieli,"

• 21 szkół,  

• 9 wydawców



Skąd się biorą 
podręczniki

w ogóle ?



UWAGA
co to jest i jak z tego korzystać?







Przesyt

Nuda

Komfortowo

za dużo bodźców

za mało bodźców

Marvina Zuckermana "
teoria zapotrzebowania na bodźce



Nośnik

Jakość 
Cena 
Dostępność 
Atrakcyjność 
Co mówi o mnie?

System 
Teoria 
Prawo

Wydawca 
Metodyk

Teza

Źródło

Metoda Naukowa

Dowód
Podręcznik 
Internet 
Wykładowca 
dyskusja

Uwaga

Motywacja
z braku - chcę wiedzieć 
chcę się uczyć 
chcę się uczyć tak: … 
muszę to wiedzieć, żeby … 
przyda mi się to do …

Strategia
Jak się tego nauczyć ? 
Jak to zapamiętać ? 
Z czym to się łączy ?

Pamięć"
operacyjna

Pamięć"
długotrwała



Strategie 
Poznawcze

czyli jak się tego nauczyć ?



Powtarzanie Elaboracja Organizowanie

Strategie Poznawcze



MonitorowaniePlanowanie Regulowanie

Strategie metapoznawcze





Organizacja warunków uczenia się

Kierowanie czasem

Zarządzanie pracą

Strategie zarządzania zasobami

Wsparcie od innych



W jakiej pracujemy 
koncepcji ?

albo, czy ktoś już miał ten problem co my ?



ideał 
wychowania Wiedza Rola 

Nauczyciela
ważne w programie 

nauczania

Perenializm 
(racjonalizm)

wychowanie 
człowieka 

racjonalnego, 
rozwijanie intelektu

trwała, czerpana z 
przeszłości, oparta na faktach

pomagać uczniom 
myśleć racjonalnie, 

metoda sokratyczna i 
słowna, bezpośrednia 
nauka tradycyjnych 

wartości

przedmioty klasyczne analizy 
literackie, stały program

Esencjializm 
(Idealizm, Realizm)

wspomagać rozwój 
intelektualny 

jednostki, wykształcić 
człowieka 

kompetentnego

podstawowe umiejętności, 
dyscypliny naukowe, pojęcia i 

zasady

jest autorytetem w 
swoim przedmiocie 

bezpośrednie 
nauczanie 

tradycyjnych wartości

umiejętności podstawowe 
(3R) i główne przedmioty - 
język ojczysty, przedmioty 

przyrodnicze, historia 
matematyka, języki obce

Progresywizm 
(Pragmatyzm)

wspomagać 
demokrację w życiu 

społecznym

wiedza służy rozwojowi, 
sytuacje życiowe, aktywne i 

adekwatne uczenie się

prowadzi w trakcie 
rozwiązywania 

problemów i badań 
metodami naukowymi

zainteresowania uczniów, 
sprawy i problemy życiowe, 

interdyscyplinarna aktywność 
i wykonywanie projektów

Rekonstrukcjonizm 
(Pragmatyzm)

doskonalić i 
rekonstruować 
społeczeństwo, 
wychowanie dla 
zmian i reformy 

społecznej

umiejętności i treści 
potrzebne w celu określenia 

co poprawić w 
społeczeństwie, działanie w 

tym kierunku, uczenie się jest 
aktywne i dotyczy 

społeczeństwa 
współczesnego i przyszłego

Jest nosicielem 
zmian, kieruje 
projektami i 

badaniami, pomaga 
uświadomić sobie 
problemy stojące 
przed ludzkością

Nauki społeczne i ich metody 
badawcze, rozpatrywanie 
problemów społecznych 

ekonomicznych i 
politycznych tendencje zmian 
teraz i w przyszłości, ogólne 

problemy kraju i 
międzynarodowe
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–H.G. Rickover 
European vs American secondary schools, Phi Delta Kappa, 1958 listopad, s. 61

„W przypadku wszystkich dzieci proces 
dydaktyczny ma polegać na gromadzeniu 

wiedzy faktologicznej do granic pojemności ich 
umysłów” 



–A. Bestor 
The restoration of Learning, New York: Knopf 1955 s.120

„Zainteresowanie osobistymi problemami 
młodzieży wzrosło tak bardzo, że wypchnęło z 

pola widzenia to, czym szkoła powinna 
interesować się przede wszystkim, mianowicie 

rozwój intelektualny uczniów”
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Jaka jest słuszna 
koncepcja edukacyjna ?

SPÓJNA
WSPÓLNA

REALIZOWANA





Metody
Zastosowane do prowadzenia tej lekcji



Dziś i jutro"
Nowa Era





Podsumowanie
• Lekcje wykorzystują technologie mobilne, ale nie są od nich 

uzależnione - mogą się odbyć bez nich 

• Angażujemy uwagę ucznia - interaktywnością i 
poszukiwaniami 

• Uczymy samodzielności i poszukiwania oraz korzystania z 
technologii informacyjnych 

• Pozwalamy uczniom na samodzielną pracę, ale nie 
uniemożliwiamy współpracy
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Dostępność 
Atrakcyjność 
Co mówi o mnie?

System 
Teoria 
Prawo

Wydawca 
Metodyk

Teza

Źródło

Metoda Naukowa

Dowód
Podręcznik 
Internet 
Wykładowca 
dyskusja

Uwaga

Motywacja
z braku - chcę wiedzieć 
chcę się uczyć 
chcę się uczyć tak: … 
muszę to wiedzieć, żeby … 
przyda mi się to do …

Strategia
Jak się tego nauczyć ? 
Jak to zapamiętać ? 
Z czym to się łączy ?

Pamięć"
operacyjna

Pamięć"
długotrwała



Powtarzanie Elaboracja Organizowanie
Strategie Poznawcze

MonitorowaniePlanowanie Regulowanie

Strategie metapoznawcze
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Szkolenia

Maciej Jonek 
multidukacja.pl/szkolenia"

mjonek@multiedukacja.pl

mailto:mjonek@multiedukacja.pl


Warsztat

Godzina"

Sala

13.00

0.312



Dziękuję
Za uwagę



Dziękuję

Maciej Jonek 
multiedukacja.pl/szkolenia"

mjonek@multiedukacja.pl

Za uwagę

mailto:mjonek@multiedukacja.pl


Dziękuję

multiedukacja.pl 
podreczniki.multiedukacja.pl"

biuro@multiedukacja.pl

Za uwagę

mailto:biuro@multiedukacja.pl

