
Projekt E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane 

środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia 

naukowego, umiejętności informacyjnych oraz 

kompetencji językowych uczniów II i III etapu 

edukacyjnego sfinansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego 

Funduszu Społecznego zakładał stworzenie i 

pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów 

przyrodniczych (w zakresie chemii, fizyki, biologii w szkołach gimnazjalnych oraz 

przyrody w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w 

klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której 

osadzone zostały materiały dydaktyczne multimedialne wykonane w technologii 

Flash. 

 

Głównym celem projektu E-nauczyciel 

przyrody było zwiększenie zainteresowania 

uczniów nauką chemii, fizyki, biologii i 

przyrody, a w rezultacie zachęcenie ich do 

kontynuacji kształcenia na kierunkach o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy. 

 

Celami szczegółowymi projektu były: 

 zmiana podejścia nauczycieli do procesu nauczania z transmisyjnego do 

konstruktywistycznego, 

 rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi, 

  zmiana podejścia uczniów do nauk przyrodniczych z postaci encyklopedycznej 

do analitycznej, 

 przejście z pojmowania nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz zdolności 

informacyjnych jako oddzielnych nauk do rozumienia nauki jako wielomodułowej 

i interdyscyplinarnej całości. 

 rozwijanie umiejętności kluczowych.  

 

Program ETOS (od ang. E-Tutor of Science – E-nauczyciel przyrody) wraz z 

wypracowanymi metodami i materiałami jest narzędziem, które może być 

wykorzystywane w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli oraz możliwości 

szkół, w których program jest realizowany. 

http://ifa.amu.edu.pl/e-nauczyciel/qta


Platforma e-learningowa stanowi środowisko pracy uczniów w trakcie zajęć 

dodatkowych (45 minut tygodniowo), podczas których zapoznają się oni z 

zagadnieniami chemii, fizyki, biologii oraz przyrody. Proces nauczania oparty jest na: 

 realnej dyskusji z nauczycielem zgodnie z założeniami metody Questioning 

the Author (QtA) na podstawie komputerowych animacji (tzw. CASUMÓW) 

prezentujących ciekawe zjawiska;  

 indywidualnej pracy na platformie z TUTORIALAMI, w których wirtualna 

nauczycielka Monika prezentuje wybrane zagadnienia przyrodnicze ucząc 

przy tym języka angielskiego. TUTORIAL składa się z następujących po sobie 

elementów: zjawiska, wyjaśnienia, powtórki, sprawdź się, połącz słowa 

 indywidualnej pracy na platformie z modułem miniSiećWWW, który stanowi 

bazę artykułów dotyczących omawianych zagadnień wyposażoną w 

wyszukiwarkę artykułów. 

Projekt realizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z 

firmą Boulder Language Technologies z USA.  

 

„Nie sposób wymienić wszystkie osoby i jednostki wspierające budowę programu, 

gdyż praca ta nie powstałaby bez zaangażowania niemal 70-osobowego zespołu 

specjalistów w skład którego weszli m.in. specjaliści nauk przyrodniczych oraz 

językowych, programiści, graficy, nauczyciele, pracownicy administracji, narratorzy i 

reżyserzy dźwięku. Spośród tego licznego zespołu, twórcy publikacji chcieliby 

wymienić najważniejsze osoby oraz jednostki, dzięki którym realizacja projektu była 

możliwa. 

Jednostki UAM: 

• Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka 

• Wydział Studiów Edukacyjnych 

• Wydział Anglistyki 

• Wydział Fizyki 

• Wydział Chemii 

• Wydział Biologii 

• Dział Programów Europejskich  

Zarząd projektu i twórcy koncepcji programu: 

• Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – kierownik projektu 

• Dr Ronald A. Cole (Boulder Language Technologies) – z-ca kierownika projektu 

http://www.amu.edu.pl/
http://www.bltek.com/


• Dr Anna Basińska – koordynator procesu dydaktycznego 

• Dawid Pietrala – koordynator działań 

• Teresa Pietrala – mentor metody Questioning the Author w Polsce 

Twórcy scenariuszy zajęć, animacji oraz artykułów naukowych 

• Dr Tomasz Polak (fizyka) 

• Dr Tomasz Zaleski (fizyka) 

• Prof. dr hab. Hanna Gulińska (chemia) 

• Dr Małgorzata Bartoszewicz (chemia) 

• Dr Eliza Rybska (biologia) 

• Dr Agnieszka Cieszyńska (biologia) 

Eksperci metody Questioning the Author 

• Jeannine Moineau (Boulder Language Technologies) 

• Dr Anna Basińska 

• Teresa Pietrala 

• Urszula Zielińska 

Twórcy zawartości językowej 

• Dr Michał Remiszewski 

• Małgorzata Mazańska 

Nauczyciele-recenzenci 

• Adam Kobiałka 

• Jolanta Morisson 

• Hanna Wojciechowska 

• Marzanna Chobot-Kłodzińska.i” 

 

Więcej informacji na stronie projektu http://wa.amu.edu.pl/e-nauczyciel/ 
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