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Rozwój sieci Internet w tempie,

prezentowaniem informacji. Do-

w procesy związane z zarządza-

wielokrotnie określanym mianem

starcza ona użytkownikowi na-

niem wiedzą. Z jednej strony jest

„wybuchu”, wymusza na użyt-

rzędzia, za pomocą których może

to ułatwienie, z drugiej krok ku

kownikach szybkie dostosowania

on pozyskiwać informacje, selek-

optymalizacji

się do zaistniałych warunków

cjonować je, analizować, przetwa-

skuteczniejsze realizowanie obo-

i zarazem

rzać,

wiązków służbowych wynikają-

samoistnie

napędza

proces samoedukcji. Zmieniające

gromadzić,

i przekazywać innym

zarządzać
ludziom.”1

mającej

na

celu

cych z zajmowanego stanowiska.

się środowisko, pojawianie się

Skoro definicja, mimo iż

nowych technologii w wydatny

przydługa, jednakże jak najbar-

należałoby się przyjrzeć dostęp-

sposób wpływa na kształtowanie

dziej adekwatnie przedstawiająca

nemu oprogramowaniu syste-

się nowego słownictwa lub dosto-

zjawisko została już przedstawio-

sowywania już istniejącego do

na,

potrzeb rzeczywistości. Jeszcze

rozwiązań mających na celu uła-

kilkanaście lat temu zwrot IT dla

twienie życia wszystkim osobom

większości był pustym dwulite-

bezpośrednio

rowym

idiomem

oznaczającym

pozostaje

zaprezentowanie

zaangażowanym

Na samym początku

mowemu. Oszczędności, jakim
wielokrotnie musimy stawić czoła, zmuszają do poszukiwania
czegoś taniego lub darmowego.

angielskim

„mniej

więcej

wszystko, co dotyczy informatyki”. Obecnie IT rozumiemy jako
„całokształt

zagadnień,

metod,

środków i działań związanych
z przetwarzaniem

informacji.

Stanowi połączenie zastosowań
informatyki

i

telekomunikacji,

obejmuje również sprzęt komputerowy

oraz

oprogramowanie,

a także narzędzia i inne technologie związane ze zbieraniem, prze-

rys.1 http://www.ubuntuvibes.com/2011/

twarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i

11/edubuntu-weblive-service-crosses1http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_in

formacyjna [2015-02-05]

100k.html
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Przykładem tego typu działań

konieczności instalacji na dysku

tor graficzny, który zawiera kil-

może być sprawdzenie oferty

twardym. Wersja 0.9 bazuje na

kadziesiąt typów połączeń mię-

systemów, posiadających miano „

PCLinuxOS MiniMe i Mandriva

dzycząsteczkowych, które mogą

Linux; wcześniejsze wydania były

się znaleźć w schemacie za pomo-

oparte

cą jednego kliknięcia”4.

tworzonych przez ludzi i dla
ludzi” czyli LINUX.
Okazuje się, że na tym
polu można dostać zawrotu gło-

na

kodzie

źródłowym

dystybucji Knoppix i Ubuntu.
Dystrybucja jest dosto-

wy. Skończyły się czasy, kiedy
zwrot Linux był, tajemnym sło-

sowana do wymogów polskich

wem szeptanym tylko i wyłącznie

szkół, udostępniana jest użyt-

pomiędzy

syste-

kownikom na licencji GPL (bez-

mowymi”. Dostępne dystrybucje

płatnie, również do wszelkich

wychodzą naprzeciw oczekiwa-

zastosowań

„ortodoksami

niom użytkowników i tak: EDU
UBUNTU

komercyjnych).

Jej

autorem jest Rajmund Radziewicz.”3

„dystrybucja

rys. 3 http://linux.softpedia.com/

Linuksa

get/Science-and-Engineering

przeznaczona do użycia podczas

/Chemistry/Chemtool-1262.shtml

zajęć szkolnych. Jest to gałąź dystrybucji Ubuntu z preinstalowanym

oprogramowaniem

Stellarium – „to dar-

Linux

mowe, otwarte kompute-

Terminal Server Project oraz sze-

rowe planetarium. Dzięki

regiem innych aplikacji użytko-

niemu

wych i edukacyjnych: GCompris,
KDE

Edutainment

rys. 2 http://www.computerworld.pl/ftp/
linuxeducd.html

i OpenOffice.org. Pierwsze wydanie dystrybucji pojawiło się
13 października 2005 i zbiegło
z wydaniem Ubuntu 5.10 Breezy
Badger – kolejne również będą
równoległe. Mottem Edubuntu
jest „Linux dla młodych istot
ludzkich”2
Kolejna

dystrybucja:

LinuxEduCD: „Linux-EduCD to
polska dystrybucja Linuksa uruchamiana z napędu CD-ROM, bez

oglądać

realistyczne niebo w 3D,

Suite,

Tux4Kids, Schooltool Calendar

można

zupełnie tak, jakby patrzeć
gołym okiem, przez lornetkę lub
teleskop.”5 Używany jest do pro-

Można także pominąć in-

jekcji w planetariach.

stalowanie systemów, na rzecz
dodawania do istniejącego już
systemu dostępnego oprogramowania. Przykładem tego typu
oprogramowania, możliwego do
wykorzystania w edukacji są:
Chentool – „to mały program

rys. 4 http://www.stellarium.org/pl

do rysowania schematów strukturalnych

cząsteczek

chemicz-

nych. posiada funkcjonalny edy-

4http://www.sciagnij.pl/programy/p/Linux-

2http://pl.wikipedia.org/wiki/Edubuntu

3http://pl.cyclopaedia.net/wiki/Linux-

5http://www.stellarium.org/pl/

[2015-02-05]

EduCD [2015-02-05]

05]

Edukacja-Nauki_scisle-Chemtool/1467
[2015-02-05]

[2015-02-
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Podobnym projektem, jednak
tym

razem

przedstawiającym

Ziemię jest:

Schematicmind – „czyli apli-

Alternatywne

techniki

kacja do tworzenia map myśli

zapamiętywania lub obrazowania

(mind maps), czyli łączenia róż-

nieuchronnie kierują nas na tory:

Marble Portable – „to dosko-

nych wątków i graficznego obra-

Scetchnotingu – „z angielskie-

nałe narzędzie edukacyjne dla

zowania tego, co siedzi nam

go sketch – ‘szkic’, noting – ‘no-

geografów.

w głowie. Prosta w obsłudze,

towanie’. Czyli notatki rysunko-

funkcjonalna i darmowa.”7

we,

rys. 6 http://cdn9.staztic.com/app/a/1110/11

szkicowania, bazgrania, rysowa-

10785/schematicmind-free-mind-map-9-2-s-

nia”8. Doskonałym narzędziem

Aplikacja

zawiera

globus i prosty interfejs, który

notowanie

z

elementami

pozwala na dokładną eksplorację
interesujących

obszarów,

jest

doskonałą propozycją dla nauczycieli,

którzy

chcą

zachęcić

dzieci do geografii. Program nie
wymaga instalacji dlatego też
może zostać uruchomiony z dowolnej lokalizacji”6.

307x512.jpg

rys. 5 https://www.kde.org/announcements/
4.1/

W celu rozwijania naszych zdolności językowych nie
należy zapomnieć o podcastach

Jednak nie tylko programy

i adekwatnym oprogramowaniu:

służące do nauczania są dostępne,

spełniającym wszystkie wymagania może okazać się:
OpenCanvas

- „to aplikacja

do malowania pochodząca z Japonii. Program jest szczególnie
popularny

wśród

rysowników

mangi, choć nie tylko do nich

na dziś coraz większym zaintere-

kierowany. Jego funkcje mogą

sowaniem cieszą się programy

być z powodzeniem wykorzysta-

wspomagające uczenie się. Wy-

ne do rysowania w dowolnym

stępują w wersjach na komputer,

stylu.”9

ale także na telefon. Przykładem
takiego programu może być:

rys. 7 http://www.radiodiaries.org/podcast/

8http://www.klaudiatolman.pl/myslenie-

6http://www.sciagnij.pl/programy/p/Windo

ws-Edukacja-GeografiaMarble_Portable/16312 [2015]

7http://droidek.pl/schematicmind-kolejna-

darmowa-mapa-mysli-na-androida/ [201502-05]

wizualne/sketchnoting-co-to-jest/ [2015-0205]
9http://www.dobreprogramy.pl/openCanvas,
Program,Windows,24439.html [2015-0205]
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świadomości

reglamentowania

danych osobowych w szczególności

wchodzących

w

zakres

ustawy o ochronie danych osobowych. Jak tego dokonać, otóż
należy pamiętać o właściwym
zabezpieczeniu komputera, poprzez ustalenie właściwego hasła,
zainstalowanie oprogramowania
antywirusowego, ustalenia ograniczonego

dostępu

do

po-

rys. 8 http://4ob.dobreprogramy.pl/open
Canvas,Program,Windows,24439.html

I na zakończenie dostępnych aplikacji, aby sprawdzić
jakość oraz ilość przedstawionego
materiału, przydałoby się jakieś
narzędzie do tworzenia testów,
z jednej strony w pełni funkcjonalny tester, a z drugiej – całkowicie darmowy. Czy jest to możliwe? Dzięki pasjonatom tak.

rys. 9 http://zurawek.com/itest.html

Itest – „Skrypt iTest ma za zadanie

pomóc

w szybkim

rozważne dobieranie programów,

nauczycielom

przeprowadzaniu

wierzchni dyskowych, poprzez

Posiadając te narzędzia,
pamiętać przy

testów wyboru. Jego zasada dzia-

folderów lub plików. Monitoro-

okazji korzystania z sieci Internet.

łania jest prosta – nauczyciel

wanie sieci w celu znajomości

Pierwsza podstawowa kwestia:

przygotowuje

komputerze

klasyfikacji

wszystko opublikowane w sieci

test, a uczniowie, logując się na

wych

pozostaje na zawsze. Nigdy nie

poszczególnych

komputerach

właściwe podmioty, jakimi mogą

mamy pewności, że ktoś nie zro-

wypełniają go, otrzymując jedno-

być:

bił zrzutu ekranu lub nie ściągnął

cześnie wyniki”10

www.dyzurnet.pl,

na własny komputer naszej pu-

www.nask.pl,

blikacji. Usunięcie przez nas mo-

www.helpline.org.pl

że mieć zatem tylko wymiar fik-

pozwoli nam spokojnie pracować

cyjny. Kolejnym ważnym pro-

i korzystać z zasobów sieci Inter-

blemem

net.

na

10http://zurawek.com/itest.html

05]

[2015-02-

o czym

należy

których celem jest udostępnianie

będzie

wypracowanie

incydentów

siecio-

opracowywanych

przez
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rys. 10 http://di.com.pl/news/3872
8,0,Rosnie_liczba_zgloszen_nielegalnyc
h_tresci_w_internecie.html

