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Oprogramowanie edukacyjneOprogramowanie edukacyjne
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SkrzydSkrzydłło o 
informacyjne konstrukcyjneinformacyjne

Prezentacja Prezentacja 
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(Papert, 1999(Papert, 1999 Introduction in: Logo Philosophy and Implementation )Introduction in: Logo Philosophy and Implementation )
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Instrukcje i poradnikiInstrukcje i poradniki
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SkrzydSkrzydłło o 
konstrukcyjne

SkrzydSkrzydłło o 
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Przetwarzane danychPrzetwarzane danych
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Pomiary wspomagane komputerowoPomiary wspomagane komputerowo
WideopomiaryWideopomiary
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NarzNarzęędzia TIdzia TI

Coach Insight Modellus
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Coach 6Coach 6
NarzNarzęędzia TIdzia TI
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NarzNarzęędzia TIdzia TI
DataloggingDatalogging & Simulation Insight& Simulation Insight
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NarzNarzęędzia TIdzia TI
ModellusModellus
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NarzNarzęędzia TIdzia TI

Niewielkie umiejNiewielkie umiejęętnotnośści techniczneci techniczne

Dedykowane przedmiotom przyrodniczymDedykowane przedmiotom przyrodniczym

Dane numeryczneDane numeryczne & & analiza danychanaliza danych
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Nauczanie z TINauczanie z TI

UmiejUmiejęętnotnośści operacyjneci operacyjne

UmiejUmiejęętnotnośści metodyczneci metodyczne

UmiejUmiejęętnotnośści pedagogiczneci pedagogiczne
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Nauczanie z TINauczanie z TI

PorPoróównanie wykreswnanie wykresóów z pomiarw z pomiaróów w 
wspomaganych komputerowo z filmemwspomaganych komputerowo z filmem
PorPoróównanie wynikwnanie wynikóów modelowania z wynikami w modelowania z wynikami 
pomiarpomiaróóww
PorPoróównanie wykreswnanie wykresóów z animowanym ruchem na w z animowanym ruchem na 
symulacjachsymulacjach
PorPoróównanie symulacji z obserwacjami w czasie wnanie symulacji z obserwacjami w czasie 
wykonywania pomiarwykonywania pomiaróów wspomaganych w wspomaganych 
komputerowokomputerowo
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GGłłóównywny celcel

Opracowanie międzynarodowego 
kursu dla nauczycieli dotyczącego
zastosowania TI w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych
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WaWażżnene aspektyaspekty
KursKurs zzłłoożżonyony jest z jest z modumodułłóóww, , kakażżdydy modumodułł jest jest 
popośświwięęconycony jednemujednemu tematowitematowi z z dziedzinydziedziny
biologiibiologii, , chemiichemii i i fizykifizyki
W moduW modułłach ach wykorzystwykorzystywywaneane ssąą technikitechniki
informatyczneinformatyczne ((przynajmniejprzynajmniej dwiedwie), ), ktktóórere
wspomagajwspomagająą konstruktywistyczne nauczanie konstruktywistyczne nauczanie 
przedmiotprzedmiotóów przyrodniczychw przyrodniczych::

pomiarpomiaryy wspomaganwspomaganee komputerowo (data komputerowo (data logginglogging)),,
wideowideopomiarpomiaryy,,
mmodelodelowaniowaniee i i symulacjsymulacjee. . 

ĆĆwiczenia zostawiczenia zostałły tak zaprojektowane, aby y tak zaprojektowane, aby 
stosowanie stosowanie TI TI pomagapomagałło w rozumieniu zagadnieo w rozumieniu zagadnieńń
przyrodniczych, wprowadzaprzyrodniczych, wprowadzałło wartoo wartośćść dodandodanąą. . 
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TypyTypy modumodułłóóww
I.I. ModuModułłyy wstwstęępnepne –– wprowadzeniewprowadzenie

do do oprogramowaniaoprogramowania (Coach, (Coach, 
Insight, Insight, ModellusModellus))

II.II. ModuModułłyy ksztakształłccąącece umiejumiejęętnotnośścici
tworzeniatworzenia i i analizyanalizy wykreswykresóóww

III.III. ModuModułłyy śściciśślele zwizwiąązanezane z z podstawpodstawąą
programowprogramowąą

IV.IV. ModuModułłyy rozszerzrozszerząąjacejace
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I. I. ModuModułłyy wstwstęępnepne -- DrganiaDrgania

PPomiaryomiary wspomagane wspomagane 
komputerowo, modelowanie komputerowo, modelowanie 
ii wideopomiarywideopomiary w w CoachCoach 6, 6, 
PPomiaryomiary wspomagane wspomagane 
komputerowo, modelowaniekomputerowo, modelowanie
i symulacje w i symulacje w InsightInsight, , 
MModelowanieodelowanie i symulacje i symulacje 
w w ModellusieModellusie. . 
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ModuModułłyy ksztakształłccąącece umiejumiejęętnotnośścici
tworzeniatworzenia i i analizyanalizy wykreswykresóóww

2.2. Wprowadzenie do wykresWprowadzenie do wykresóów i torw i toróów w 
ruchuruchu

3.3. Wektory, prWektory, pręędkodkośćść i przemieszczeniei przemieszczenie
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ModuModułłyy śściciśślele zwizwiąązanezane z z 
podstawpodstawąą programowprogramowąą

4.4. Mocne i sMocne i słłabe kwasyabe kwasy
5.5. Fotosynteza i oddychanieFotosynteza i oddychanie
6.6. Zmiany stanu skupieniaZmiany stanu skupienia
7.7. Obwody elektryczneObwody elektryczne
8.8. Modelowanie reakcji chemicznychModelowanie reakcji chemicznych
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ModuModułłyy rozszerzrozszerząąjacejace

9.9. Skoki na Skoki na bungeebungee
10.10. Energia i organizm ludzkiEnergia i organizm ludzki
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StrukturaStruktura modumodułłuu
WprowadzenieWprowadzenie

PPodstawy teoretyczneodstawy teoretyczne
WWymaganaymagana wiedza wstwiedza wstęępnapna
PPojojęęciacia naukowe rozwijane w modulenaukowe rozwijane w module
IInnenne uużżyteczne informacje yteczne informacje –– linki, literatura ...linki, literatura ...

PodejPodejśście dydaktycznecie dydaktyczne
KontekstKontekst pedagogicznypedagogiczny
TypoweTypowe ttrudnorudnośścici uczniaucznia
EEwaluacjawaluacja wykorzystania TIwykorzystania TI
WskazWskazóówkiwki dydaktycznedydaktyczne dladla nauczycielanauczyciela
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StrukturaStruktura modumodułłuu
ĆĆwiczeniawiczenia uczniowskieuczniowskie
przykprzykłładyady ććwiczewiczeńń, , ktktóórere momożżnana wykorzystawykorzystaćć jakojako
oddzielneoddzielne ććwiczeniawiczenia alboalbo sekwencjsekwencjęę
nastepujnastepująącychcych popo sobiesobie ććwiczewiczeńń..

OpisyOpisy ććwiczewiczeńń dladla nauczycielinauczycieli zawierajzawierająącece: : 
zastosowana TI, poziom nauczania, zalecany zastosowana TI, poziom nauczania, zalecany 
spossposóób prowadzenia b prowadzenia ććwiczewiczeńń, cele nauczania, , cele nauczania, 
umiejumiejęętnotnośści informatyczne, umiejci informatyczne, umiejęętnotnośści ci 
metodyczne, materiametodyczne, materiałły, opis y, opis ććwiczenia, pytania, wiczenia, pytania, 
analiza danych, wskazanaliza danych, wskazóówki i rady...)wki i rady...)
ĆĆwiczeniawiczenia w w programieprogramie –– zadaniazadania dladla uczniucznióóww
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ModuModułł: : SkokiSkoki nana bungee   bungee   
Skoki na Skoki na bungeebungee przyciprzyciąągajgająą wszystkich, wszystkich, 
ktktóórzy lubirzy lubiąą wynikajwynikająące z ce z 
niebezpieczeniebezpieczeńństwa podniecenie. stwa podniecenie. 
WzbudzajWzbudzająą one zainteresowanie one zainteresowanie 
uczniucznióów i mogw i mogąą bybyćć wspaniawspaniałłym ym 
kontekstem w nauczaniu fizyki. kontekstem w nauczaniu fizyki. 
Niniejszy moduNiniejszy modułł zawiera zawiera ććwiczenia:  wiczenia:  

WideopomiaryWideopomiary:: przeprowadzenie pomiarprzeprowadzenie pomiaróów w 
z wykorzystaniem nagrania wideo z wykorzystaniem nagrania wideo 
przedstawiajprzedstawiająącego skok na cego skok na bungeebungee
NabNabóór danych pomiarowych: r danych pomiarowych: eksperymenty eksperymenty 
laboratoryjne dotyczlaboratoryjne dotycząące pomiaru sice pomiaru siłły y 
dziadziałłajająącej na skoczka podczas skoku; cej na skoczka podczas skoku; 
badanie dla lin o rbadanie dla lin o róóżżnych wspnych wspóółłczynnikach czynnikach 
sprsprężężystoystośści. Pomiar sici. Pomiar siłły podczas rozciy podczas rozciąągania gania 
liny przez rliny przez róóżżne masy. ne masy. 
Modelowanie:Modelowanie: tworzenie modelu tworzenie modelu 
dynamicznegodynamicznego opisujopisująącego ruch skoczkacego ruch skoczka
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ModuModułł: : EleElektrycznoktrycznośćść

WWłłasnoasnośści prostych obwodci prostych obwodóów w 
elektrycznych, rozumienie elektrycznych, rozumienie 
podstawowych pojpodstawowych pojęćęć..
ĆĆwiczeniawiczenia: : 

Pomiary wspomagane Pomiary wspomagane 
komputerowokomputerowo:: dodośświadczenia wiadczenia 
laboratoryjne laboratoryjne -- badanie zalebadanie zależżnonośści ci 
natnatężężenia od napienia od napięęcia i obwodcia i obwodóów w 
szeregowych i rszeregowych i róównolegwnoległłychych
SSyymulamulacjecje:: ŚŚrodki wizualne rodki wizualne 
wspomagajwspomagająące ce rozumienie zjawiskrozumienie zjawisk
w obwodach elektrycznychw obwodach elektrycznych
ModelModelowanieowanie: : modele modele 
matematyczneopisujmatematyczneopisująącece zalezależżnonośści ci 
mimięędzy natdzy natężężeniem, napieniem, napięęciem, mocciem, mocąą. . 

ĆĆwiczenia z zastosowaniem wiczenia z zastosowaniem 
programprogramóóww InsightInsight –– pomiary i pomiary i 
Simulation InsightSimulation Insight
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Proponowane Proponowane ććwiczeniawiczenia

Pomiary wspomagane komputerowoPomiary wspomagane komputerowo

ZaleZależżnonośćść natnatężężenia prenia prąądu od napidu od napięęcia dla cia dla 
opornika (opornika (żżararóówki, diody)wki, diody)

Szeregowe i rSzeregowe i róównolegwnoległłe e łąłączenie oporczenie oporóóww
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Proponowane Proponowane ććwiczeniawiczenia

SSymulacjeymulacje

PrzepPrzepłływ pryw prąądu przy szeregowych i rdu przy szeregowych i róównolegwnoległłychych
popołąłączeniach elementczeniach elementóóww
RozkRozkłład napiad napięęcia przy szeregowym cia przy szeregowym łąłączeniu elementczeniu elementóóww
NapiNapięęcie miarcie miarąą zmiany energii jednostkowego zmiany energii jednostkowego łładunkuadunku
Szeregowe i rSzeregowe i róównolegwnoległłe e łąłączenie opornikczenie opornikóóww
Moc tracona w obwodzieMoc tracona w obwodzie
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Proponowane Proponowane ććwiczeniawiczenia

ModelModelowanieowanie

ZaleZależżnonośćść mimięędzy natdzy natężężeniem preniem prąądu a du a 
napinapięęciem dla ciem dla żżararóówkiwki

OpOpóór zastr zastęępczy przy rpczy przy róównolegwnoległłym ym łąłączeniu czeniu 
trzech oporniktrzech opornikóóww

NapiNapięęcie zasilania przy zmianach oporu cie zasilania przy zmianach oporu 
obciobciążążajająącegocego
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ModelModel:  3c  Internal resistance of battery :  3c  Internal resistance of battery 
and and ‘‘lost voltslost volts’’**DoDośświadczenie wiadczenie –– badanie oporu wewnbadanie oporu wewnęętrznego bateriitrznego baterii

DD--LoggingLogging: 1a  Light bulb characteristic: 1a  Light bulb characteristic
ModelModel:  3a  Resistance of a light bulb:  3a  Resistance of a light bulb

**DoDośświadczenie z wiadczenie z żżararóówkwkąą –– wpwpłływ temperatury na opyw temperatury na opóór r elekrelekr..
**DoDośświadczenia ze spiralwiadczenia ze spiraląą grzewczgrzewcząą

DD--LoggingLogging:  1a  Resistor characteristics:  1a  Resistor characteristics
DD--LoggingLogging:  1b  Resistors in series and :  1b  Resistors in series and 
parallelparallel
SimulationSimulation:  2d  Calculating resistance:  2d  Calculating resistance
ModelModel:  3b  Calculating resistance:  3b  Calculating resistance

**DoDośświadczenia wiadczenia –– szukanie zaleszukanie zależżnonośści mici mięędzy natdzy natężężeniem eniem 
a napia napięęciem dla elementciem dla elementóów obwoduw obwodu

Definicja oporu elektrycznegoDefinicja oporu elektrycznego
**DoDośświadczenia z opornikami powiadczenia z opornikami połąłączonymi szeregowoczonymi szeregowo
i ri róównoleglewnolegle

SimulationSimulation:  2a  Currents in circuits:  2a  Currents in circuits
SimulationSimulation:  2b  Voltage in series:  2b  Voltage in series

SimulationSimulation:  2c  Elec. energy in circuits:  2c  Elec. energy in circuits

SimulationSimulation:  2e  Electric power:  2e  Electric power

**DoDośświadczenia z przewodnikami i izolatoramiwiadczenia z przewodnikami i izolatorami
**DoDośświadczenia z bateryjkami, wiadczenia z bateryjkami, żżararóówkami i wywkami i wyłąłącznikamicznikami

Wprowadzenie pojWprowadzenie pojęćęć: : łładunek i pradunek i prąąd elektrycznyd elektryczny
NapiNapięęcie jako przyczyna przepcie jako przyczyna przepłływu prywu prąądu du 
PojPojęęcie energii elektrycznejcie energii elektrycznej::

napinapięęcie jako energia na jednostkcie jako energia na jednostkęę łładunkuadunku
**DoDośświadczenia wiadczenia –– pomiar napipomiar napięćęć na elementach pona elementach połąłączonych   czonych   
szeregowoszeregowo
**DoDośświadczenia wiadczenia –– pomiar mocy pomiar mocy 

IT for US ActivitiesIT for US ActivitiesSekwencja dydaktycznaSekwencja dydaktyczna
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Modele pokazujModele pokazująą jak wajak ważżne prawa fizyczne mogne prawa fizyczne mogąą bybyćć wyrawyrażżone w one w 
prosty sposprosty sposóób z zastosowaniem wzorb z zastosowaniem wzoróów matematycznych.w matematycznych.
Wyniki modelowania moWyniki modelowania możżna porna poróównawnaćć z wynikami rzeczywistych z wynikami rzeczywistych 
pomiarpomiaróów wspomaganych komputerowo przeprowadzonychw wspomaganych komputerowo przeprowadzonych
z obwodami elektrycznymi.z obwodami elektrycznymi.
Model 1 Model 1 pozwala badapozwala badaćć zmiany oporu spowodowane zmianzmiany oporu spowodowane zmianąą
temperaturytemperatury..
Model 2 Model 2 momożże bye byćć poszerzony na dowolnposzerzony na dowolnąą iloilośćść opornikopornikóów o w o 
dowolnych wartodowolnych wartośściach.ciach.
Model 3 Model 3 pozwala symulowapozwala symulowaćć efekt efekt ‘‘starzenia sistarzenia sięę’’ baterii. baterii. 

ModelowanieModelowanie
1. 1. ŻŻararóówkawka
2. 2. Oporniki poOporniki połąłączone rczone róównoleglewnolegle
3. 3. OpOpóór wewnr wewnęętrzny baterii trzny baterii 

Wizualizacja abstrakcyjnych pojWizualizacja abstrakcyjnych pojęćęć w teorii elektrycznow teorii elektrycznośści:ci:
-- prprąąd jako przepd jako przepłływ yw łładunku adunku 
-- zachowanie zachowanie łładunku (1. prawo adunku (1. prawo KirchhoffaKirchhoffa))
-- potencjapotencjałł elektryczny jako energia jednostkowego elektryczny jako energia jednostkowego łładunkuadunku
-- napinapięęcie (SEM i rcie (SEM i róóżżnica potencjanica potencjałłóów) jako energia przekazywana  w) jako energia przekazywana  
przez jednostkowy przez jednostkowy łładunek adunek 
-- zachowanie energii w obwodzie elektrycznymzachowanie energii w obwodzie elektrycznym

SSyymulamulacjecje

Wykres zaleWykres zależżnonośści natci natężężenia prenia prąądu od napidu od napięęcia jest wycia jest wyśświetlany w wietlany w 
czasie przeprowadzania pomiarczasie przeprowadzania pomiaróów.w.
MoMożżna natychmiast obserwowana natychmiast obserwowaćć zmianyzmiany..
NarzNarzęędzia do analizy wykresdzia do analizy wykresóów pozwalajw pozwalająą szczegszczegóółłowo badaowo badaćć
zalezależżnonośści mici mięędzy danymi.dzy danymi.

Pomiary wspomagane Pomiary wspomagane 
komputerowokomputerowo

1. Wykresy nat1. Wykresy natężężenia od napienia od napięęciacia
2. 2. ŁąŁączenie szeregowe i czenie szeregowe i 

rróównolegwnoległłe opornike opornikóóww

KorzyKorzyśści pci płłynynąące z zastosowania TIce z zastosowania TIĆĆwiczeniewiczenie
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Modelowanie reakcji chemicznychModelowanie reakcji chemicznych

PrzykPrzykłładowe adowe ććwiczeniawiczenia
w Excelu i w Excelu i Modellusie Modellusie 

Autor : Vitor Duarte Teodoro
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Wprowadzane pojWprowadzane pojęęcia:cia:

SzybkoSzybkośćść reakcjireakcji
RRóównanie kinetycznewnanie kinetyczne
StaStałła szybkoa szybkośścici
RzRząąd reakcjid reakcji
RRóównanie rwnanie róóżżniczkoweniczkowe
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ĆĆwiczenia przedstawione w module:wiczenia przedstawione w module:

ssąą przeznaczone dla uczniprzeznaczone dla ucznióów szkw szkóółł ponadgimnazjalnychponadgimnazjalnych, student, studentóów w 
pierwszego roku i nauczycieli szkpierwszego roku i nauczycieli szkóółł śśrednich.rednich.

ilustrujilustrująą w prosty sposw prosty sposóób zastosowanie interaktywnych narzb zastosowanie interaktywnych narzęędzi (dzi (Modellus Modellus 
i arkusz kalkulacyjny i arkusz kalkulacyjny npnp. Excel) do modelowania zjawisk fizycznych.. Excel) do modelowania zjawisk fizycznych.

mogmogąą bybyćć szczegszczegóólnie przydatne w jednoczesnym szkoleniu nauczycieli lnie przydatne w jednoczesnym szkoleniu nauczycieli 
chemii i matematyki,  promujchemii i matematyki,  promująąc interdyscyplinarnoc interdyscyplinarnośćść, pobudzaj, pobudzająąc do refleksji c do refleksji 
na temat pojna temat pojęćęć i ich reprezentacji.i ich reprezentacji.

uułłatwiajatwiająą wprowadzenie prostych metod numerycznych poprzez wprowadzenie prostych metod numerycznych poprzez 
wprowadzenie rwprowadzenie róównawnańń typu:typu:

nowa wartonowa wartośćść = stara warto= stara wartośćść + szybko+ szybkośćść zmiany x mazmiany x małły przedziay przedziałł czasuczasu
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Modelowanie w Modelowanie w ModellusieModellusie reakcji:reakcji:
AA BB
AA B B 

AA ++ BB CC
AA B + CB + C
AA BB CC
AA BB CC
AA BB CC
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Badania ankietoweBadania ankietowe
Analiza aktualnej sytuacji w zakresie Analiza aktualnej sytuacji w zakresie 

przygotowania nauczycieli przedmiotprzygotowania nauczycieli przedmiotóów w 
przyrodniczych do wykorzystania technologii przyrodniczych do wykorzystania technologii 

informacyjnoinformacyjno--komunikacyjnych w szeroko komunikacyjnych w szeroko 
rozumianym procesie dydaktycznym. rozumianym procesie dydaktycznym. 
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Wielkość próby 
N=267 nauczycieli

Polska
36%

(N=95)

Holandia
 25%

(N=67)

Cypr
11%

(N=30)

Wielka Brytania
8%

(N=21)Portugalia
20%

(N=54)
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LubiLubięę uużżywaywaćć TIK podczas moich zajTIK podczas moich zajęćęć..
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Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie zgadzam się. Nie mam pewności. Zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam.
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ChcChcęę uużżywaywaćć TIK w mojej pracy w TIK w mojej pracy w 
przyszprzyszłłoośści.ci.
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Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie zgadzam się. Nie mam pewności. Zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam.
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Jak czJak częęsto wykorzystujesz komputery dla nisto wykorzystujesz komputery dla niżżej ej 
wymienionych celwymienionych celóów?w?

Przeprowadzając pomiary wspomagane komputerowo
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Nigdy. Czasami (2-5 razy w miesiącu). Często (1-2 razy w tygodniu). Bardzo często (3-4 razy w tygodniu).
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W jakim zakresie zgadzasz siW jakim zakresie zgadzasz sięę z poniz poniżższymi opiniami szymi opiniami 
odnoodnośśnie pomiarnie pomiaróów wspomaganych komputerowo? w wspomaganych komputerowo? 

Są bardzo czasochłonne
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Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie zgadzam się. Nie mam pewności. Zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam.
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W jakim zakresie poniW jakim zakresie poniżższe czynniki wpsze czynniki wpłływajywająą na efektywne na efektywne 
wykorzystanie modelowania podczas prowadzenia lekcji?wykorzystanie modelowania podczas prowadzenia lekcji?

Wiedza nauczyciela o modelowaniu.
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Nie ma w pływ u. Raczej nie ma w pływ u.

Nie mam pew ności. Ma mały w pływ .

Zdecydow anie ma duży w pływ  na w ykorzystanie modelow ania.
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Wyniki badaWyniki badańń

http://http://wwwwww..itforusitforus..oeiizkoeiizk..wawwaw..plpl//

http://www.itforus.oeiizk.waw.pl/
http://www.itforus.oeiizk.waw.pl/
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Testowanie materiaTestowanie materiałłóów kursowychw kursowych

Analiza zaprojektowanych moduAnaliza zaprojektowanych modułłóów i w i 
dostosowane ich do sytuacji w danym krajudostosowane ich do sytuacji w danym kraju

Przygotowanie wersji narodowychPrzygotowanie wersji narodowych

Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Cypryjski, OEIiZKOEIiZK, Akademia , Akademia 
Pedagogiczna w KrakowiePedagogiczna w Krakowie
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Seminaria i warsztaty IT FOR US :Seminaria i warsztaty IT FOR US :
testowanie modutestowanie modułłóów kursowychw kursowych

Seminaria dla nauczycieli Seminaria dla nauczycieli ((raz w miesiraz w miesiąącu w latach 2004 cu w latach 2004 --20072007) ) 
-- lipiec lipiec 20062006 i styczei styczeńń 20072007

20 godzinne warsztaty dla nauczycieli 20 godzinne warsztaty dla nauczycieli ‘‘Pomiary wspomagane Pomiary wspomagane 
komputerowo komputerowo źźrróóddłłem wiedzy przyrodniczej,em wiedzy przyrodniczej,””,  listopad 2006 ,  listopad 2006 

22--godzinne warsztaty dla nauczycieli  w czasie oggodzinne warsztaty dla nauczycieli  w czasie ogóólnopolskich lnopolskich 
konferencji i zjazdkonferencji i zjazdóów  PSNPP:w  PSNPP:

Coroczna konferencja PSNPP (wrzesieCoroczna konferencja PSNPP (wrzesieńń 2005, 2006, 2007)2005, 2006, 2007)
Nowe technologie w nauczaniuNowe technologie w nauczaniu –– konferencja organizowana przez konferencja organizowana przez , , 
Microsoft, IntelMicrosoft, Intel (Warszawa (Warszawa –– kwieciekwiecieńń 2007, Che2007, Chełłm2007)m2007)
VI OgVI Ogóólnopolski Zjazd Opiekunlnopolski Zjazd Opiekunóów pracowni internetowych w w pracowni internetowych w 
Mrozach (Maj 2007)Mrozach (Maj 2007)



IT for US IT for US -- CODN, 21CODN, 21--0909--20072007

IT for US workshops – July 2006
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Przemiany energii w organizmie ludzkimPrzemiany energii w organizmie ludzkim
2- godzinne warsztaty

Paliwo gPaliwo głłóównym wnym źźrróóddłłem energiiem energii
Spalenie orzeszka Spalenie orzeszka -- wyznaczanie wartowyznaczanie wartośści energetycznej ci energetycznej 
pokarmpokarmóóww
Kalibracja pojemnoKalibracja pojemnośści cieplnej kalorymetru za pomocci cieplnej kalorymetru za pomocąą
żżararóówkiwki

Energia wydzielana przez organizm ludzkiEnergia wydzielana przez organizm ludzki
Pomiary (lub film i analiza wynikPomiary (lub film i analiza wynikóów) w) -- bilans energiibilans energii

Pomiary wspomagane komputerowo
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Pomiar wartoPomiar wartośści energetycznej chipsci energetycznej chipsóóww
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W skrzyni...W skrzyni...
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Modelowanie i symulacjeModelowanie i symulacje
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Warsztaty w szkoWarsztaty w szkołłachach
I.I. Warsztaty wprowadzajWarsztaty wprowadzająącece
II.II. Analiza otrzymanych materiaAnaliza otrzymanych materiałłóóww
III.III. Lekcje w szkole oparte na Lekcje w szkole oparte na 

wybranych moduwybranych modułłachach
IV.IV. Spotkanie podsumowujSpotkanie podsumowująące ce ––

prezentacja opracowanych prezentacja opracowanych 
scenariuszy lekcjiscenariuszy lekcji
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DziDzięękujemy kujemy ☺☺

http://http://wwwwww..oeiizkoeiizk..wawwaw..plpl
http://http://wwwwww..itforusitforus..oeiizkoeiizk..wawwaw..plpl

http://www.oeiizk.waw.pl/
http://www.oeiizk.waw.pl/
http://www.itforus.oeiizk.waw.pl/
http://www.itforus.oeiizk.waw.pl/
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