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Od wielu lat podejmuje sig dzia-

lania maj4ce na celu zwigkszenie sku-

teczno6ci proces6w ksztalcenia, w kt6-

rych du2e znaczenie majE odpowied-

nie zestawy Srodk6w dydaktycznych

oraz metody nauczania. Nieustan-

nie poszukuje sig nowych metod na-

lczania, kt6re aktywizowalyby ucznia

i prowadziiy go do osi4gania cel6w na-

tczania w jak najkr6tszym czasie Il].
W biologii skuteczna okazala sig me-

toda, w kt6rej stosuje sig nie tylko do-

Swiadczenia, ale tez r62ne formy gier

dydaktycznych. Powszechny dostgp

do Internetu otworzf nowe mo2li-

wodci tak2e w edukacji. Niemal ka2da

szkola posiada strong internetow4, na

kt6rej opr6cz podstawowych informa-

cji o plac6wce i wydarzeniach, kt6re

maj4 w niej miejsce, pojawiaj4 sig za-

kladki z przer6znymi materialami dla

uczni6w. Im wigcej informacji cieka-

wych dla uczni6w zawiera strona, tym

czgsciej jest ona przez nich odwiedza-

na. Uczniowie szczeg6lnie lubi4 ogl4-

dai zdjgcia z r6znych wydarzeri szkol-

nych, w kt6rych uczestnicz4, ale nie

tylko... Okazuje si9, 2e chgtnie zaglq-

daj4 tez do zakladek, w kt6rych np.

prezentowane s? prace ich autorstwa.

Pomysl utworzenia,,kqcika biologd'

na stronie internetowei szkoty zro-

dzil sig dwa lata temu, kiedy uznalam,

ze prace wykonane przez uczni6w s4

bardzo ciekawe i warto pokazai je in-

n)'m. Bardzo latwo mo2na zatwazy{

2e uczniowie maj4 pewien przesyt in-

formacji docierajEcych do nich. Coraz

trudniej zachgcii ich do zainteresowa-

nia pomocami dydaktycznymi, kt6re

s4 im ,,podsuwane'i Zatem mo2e war-

to pomy6lei o tym, 2eby sami ucznio-

wie stali sig autorami material6w dy-

daktycznych?

,,K4cik' tworzq i rozbudowuj4
przede wszystkim chgtni uczniowie,
ukierunkowani na konkretne zagad-
nienia omawiane w czasie lekcji. My-
{lg, ze za jaki6 czas dtna czg$( "Kqci-
ka Biologd' bgdzie mogla pelnii rolg
wirtualnej ksi42ki gier dydaktycznych
i do6wiadczefi edukacyjnych w bio-
logii, kt6rej autorami bgd4 wla6nie
uczniowie. Tworzenie tego tFpu mate-
rial6w dydaktycznych sprzyja mimo-
wolnemu przyswajaniu wiedzy oraz
moZe stai sig przydatne r6wnie2 dla
innych uczni6w. Aktualnie w,,K4ciku
Biologd' mo2na obejrzet modele ko-
m6rek ro6linnych i zwierzgcych, mo-
dele serca, prezentacjg,,naszych ulu-
bieric6w", szkolnq galerig zi6l oraz
propozycje material6w dydaktycznych
zawier ajEcy ch: krzyz6wki, pr ezentacie
multimedialne oraz rebusy, kt6rych
autorami s4 wla6nie uczniowie.

Modele kom6rek roSlinnych
i zwierzgcych wykonane zostaly 16z-
nymi technikami. Wedlug mnie szcze-
g6lnie ciekawie prezentuj4 sig kom6r-
ki zrobione z latwo dostgpnych mate-
rial6w: gipsu, masy solnej i plasteliny.
Niekt6re modele kom6rek obejrzane
byly ponad dwa tysi4ce razy.Uczniom
udalo sig te2 skonstruowai modele,
kt6re pracuj4 podobnie jak serce. U2yli
do tego bardzo prostych i tanich mate-
rial6w: kawalek plastikowej rurki, ba-
lonik, plastikowy lejek, kuleczkg, pla-
stikowy pojemnik (z pokrywkq), klej
i sznurek [2]. Modele, kt6re zbudowa-
li naprawdg dzialaj4. Mo2na sig o tym
przekonai ogl4dajEc kr6tkie filmy i ga-
lerig zdjgi, zamieszczone na stronie in-
ternetowej.

,,Nasi ulubiericy'' to zakladka
w ,,k4ciku biologa", w kt6rej prezentu-
jemy zwierug lub ro6ling, bgd4ce ,,ulu-

biericern' kt6regoS z naszych uczni6w
Opr6cz zdjgi ulubienca zamieszcza'
ne s4 podstawowe informacje o nim,
kt6re standardowo zawierai4: nazwg
zwierzgcia lub ro6liny, wystgpowanie,
wygl?d, po2ywienie, spos6b hodowli
i inne ciekawostki.

SzkolnE galerig zi6l utworzyli6my
zewzglgdu na fakt, Le nasza szkola ma
ponad l50-letniE tradycjg i w czasach

,,historycznych' podczas zajgi dydak-
tycznych uczniowie r6wnie2 Pozna-
wali r62ne ziola. Ponadto ziola znowu
staly sig uznawanyrni ro6linami lvyko
rzystywanymi nie tylko w medycynie.
W roku ubieglym zytva galeria prezen-
towana byla dla uczni6w wszystkich
zapr zy1 aLnionych szk6l gimnazj alnych
bior4cych udztal w konkursie ,,Lepiej
zyJemy, kiedy zdrowo jemy'i Zachg-
cam do obejrzenia wirtualnej szkolnej
gileriizi6l.

W6r6d material6w dydaktycznych
szczeg6lnie polecanych przez nasz

,,K4cik Biologa" znajduj4 sig Wzy26w -

ki, rebusy i prezentacje multimedial-
ne przygotowane przez uczni6w dla
uczni6w. Tematyka wy2ej wymienio-
nych material6w obejmuje zakres tre-
6ci omawianych na lekcjach biologii.
Prezentacje natomiast przygotowywa-
ne s? w oparciu o tre6ci wykraczaj4ce
poza tematy omawiane na lekcjach.

,,Kqcik Biologd' jest na bie2Eco
rozbudowywany. Zachgcam do zaPo-
znania sig z materialami, kt6re w nim
s4 i w przyszlo{ci bgd4 sig pojawiai.

lakgo znaleti? Nale2y odwiedzii stro-
ng: www.czernichow.edu.pl. Po lewej
stronie znajdtje sig zakladka: ucznio-
wie, w kt6rej po rozwinigciu w Pory-
cji trzeciej od g6ry znajduje sig ,,K4-
cik Biologa'l
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Agnieszka Marzgcka jest nauczycielkE
biologii w Zespole Szk6l Rolnicze Cen-
trum Ksztalcenia Ustawicznego w Czer-
nichowie. Ukortczyla podyplomowe stu-
dia z promocji zdrowia na Uniwersltecie

|agiellofskim uzyskujqc uprawnienia pro-
motora i edukatora zdrowia.
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