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Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu � uczeniu siê

podstaw przedsiêbiorczo�ci

Od czasu wprowadzenia komputerów do szkó³ w Polsce w po³owie lat 80. XX w., urz¹dzenia te
i ich oprogramowanie sta³y siê jednymi ze �rodków dydaktycznych stosowanych m.in. w na-
uczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci. Postêp techniczny zaowocowa³ jednak no-
wymi �rodkami dydaktycznymi1, w tym niemieszcz¹cymi siê w dotychczasowych klasyfikacjach
stworzonych na potrzeby takich dyscyplin naukowych, jak dydaktyka geografii (np. Piskorz
1997). Od 1998 r. realizowane s¹ programy modernizacyjne obejmuj¹ce kolejno ka¿d¹ gminê,
szko³ê podstawow¹, gimnazjum i liceum (szko³y ponadgimnazjalne). By³y one finansowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej (dawniej kolejno: MENiS, MEiN), a od czasu wej�cia Polski
do UE s¹ w trzech czwartych wspó³finansowane przez Europejski Fundusz Spo³eczny. W wyni-
ku realizacji wspomnianych programów publiczne szko³y ponadgimnazjalne zosta³y wyposa¿o-
ne w pracownie komputerowe z dostêpem do internetu (z³o¿one z 15 komputerów dla uczniów),
komputery w bibliotekach (po 4 sztuki) tworz¹ce internetowe centra edukacji multimedialnej,
wybrane programy komputerowe, a obecnie s¹ wyposa¿ane m.in. w komputery przeno�ne i pro-
jektory multimedialne, czyli tzw. mobilne zestawy multimedialne2. Znacz¹c¹ aktywno�æ w zakre-
sie tworzenia �rodków dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej (TI) przejawiaj¹
komercyjne wydawnictwa edukacyjne.

Komputerowe programy edukacyjne i ich obudowa internetowa

Czê�æ wydawnictw edukacyjnych, wykorzystuj¹c wyposa¿enie szkó³ w �rodki dydaktyczne
z zakresu technologii informacyjnej, próbuje, za pomoc¹ komputerowych programów edukacyj-
nych na p³ytach CD-ROM do³¹czanych do podrêczników lub z nimi powi¹zanych, przyci¹gn¹æ
wiêksz¹ liczbê klientów i zwiêkszyæ efekty procesu nauczania � uczenia siê podstaw przedsiê-
biorczo�ci. W 2002 r. ukaza³ siê program �Kariera�, do³¹czony do podrêcznika �Przedsiêbior-
czo�æ bez tajemnic� wydanego przez WSiP (Gregorczyk, Romanowska, Sopiñska, Wachowiak
2002). Sk³ada siê on z kilku modu³ów. W module �Curriculum vitae� zamieszczono zasady pisania
¿yciorysów, interaktywne æwiczenie w ich tworzeniu oraz 5 przyk³adowych ¿yciorysów do wy-
drukowania. W dziale �List motywacyjny� znajduj¹ siê rady, jak pisaæ listy motywacyjne, oraz
5 przyk³adowych listów do wydrukowania. W module �Rozmowa rekrutacyjna� przedstawiono
rady, jak przygotowaæ siê do rozmowy rekrutacyjnej i jak siê podczas niej zachowywaæ oraz inte-
raktywn¹ rozmowê z przysz³ym pracodawc¹. W dziale �Testy� znajduj¹ siê informacje o testach

1 �rodki dydaktyczne zalecane do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie przed-
miotów ogólnokszta³c¹cych, MEN, Warszawa, http://www.srodki-dydaktyczne.men.gov.pl/, 18.11.2006 r.
2 Pracownie komputerowe dla szkó³. Projekt na lata 2004�2006, MEN, Warszawa, http://www.men.gov.pl/
edu_infor/projekty_efs/pracownie.php, 18.11.2006 r.
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psychometrycznych, którym mo¿e zostaæ poddany kandydat do pracy, dotycz¹ce ich rady oraz
przyk³adowy interaktywny test psychometryczny. W module �Rób karierê!� u¿ytkownik ma
mo¿liwo�æ przej�æ procedurê rekrutacyjn¹ (CV, rozmowa rekrutacyjna, test psychometryczny)
do 4 wybranych zawodów. Program zawiera równie¿ demonstracyjn¹ wersjê obudowy interneto-
wej podrêcznika z przyk³adowymi modu³ami przeznaczonymi dla ucznia i nauczyciela, dostêpn¹
tak¿e w aktualnej, pe³nej wersji na stronach serwisu internetowego WSiPnet (www.wsipnet.pl).
W podrêczniku umieszczono ikony odsy³aj¹ce do obudowy internetowej. W obudowie interne-
towej, w czê�ci dla uczniów, ka¿dy temat lekcji zawiera: informacje tekstowe ilustrowane interak-
tywnymi animacjami lub æwiczeniami, æwiczenia i zadania, a na zakoñczenie dzia³u test
interaktywny oraz odno�niki do wybranych stron internetowych. W czê�ci dla nauczyciela
ka¿dy temat lekcji zawiera: informacje tekstowe z celami kszta³cenia i zalecan¹ literatur¹; odno-
�niki do wybranych stron internetowych oraz materia³y dodatkowe w postaci projektów æwiczeñ
dodatkowych, mo¿liwych do pobrania projektów testów w formatach pdf i doc; a tak¿e foliogra-
my w formacie pdf. W obudowie czê�æ odno�ników do stron internetowych jest ju¿ nieaktualna.

Mankamentem programu dla u¿ytkowników nowoczesnych monitorów jest sta³a rozdziel-
czo�æ 800 x 600 pikseli, z któr¹ on pracuje. Program �Kariera� do³¹czany jest równie¿ do wydane-
go przez WSiP podrêcznika do podstaw przedsiêbiorczo�ci dla zasadniczej szko³y zawodowej.

W 2002 r. ukaza³ siê równie¿ program �Szansa dla interaktywnych�, do³¹czony do podrêcznika
�Szansa dla przedsiêbiorczych� wydanego przez Wydawnictwo eMPi2 (Pietraszewski 2002). Dziêki
wykonaniu interfejsu programu w jêzyku HTML, automatycznie dostosowuje siê on do aktual-
nej rozdzielczo�ci ekranu. Tre�ci merytoryczne tworz¹ce program �Szansa dla interaktywnych�
s¹ pogrupowane wed³ug rozdzia³ów w podrêczniku. Oprócz zagadnieñ merytorycznych w po-
staci tekstów, rycin, interakcji i filmów dydaktycznych, w ka¿dym dziale zamieszczono seriê
rysunków satyrycznych �Na weso³o o ...� oraz krótkie interaktywne testy z zadaniami wyboru
wielokrotnego. Zawarto�æ programu uzupe³niaj¹: wykaz kilkuset przydatnych adresów interne-
towych, �Kalkulator przedsiêbiorczego� i �S³owniczek przedsiêbiorczego� zawieraj¹cy ponad
600 hase³ oraz grê ekonomiczn¹ pt. �Szansa na zysk�. W serwisie internetowym wydawnictwa
dostêpne s¹ aktualizacje danych statystycznych do podrêcznika �Szansa dla przedsiêbiorczych�
oraz aktualizacja 2 tabel do zeszytu æwiczeñ �Szansa dla aktywnych�. Mog¹ one byæ drukowane
z poziomu strony internetowej. Czê�æ danych i adresów internetowych zamieszczonych w pro-
gramie jest ju¿ zdezaktualizowana, ale jest mo¿liwo�æ �ci¹gniêcia i zainstalowania pliku z aktuali-
zacj¹ tre�ci podrêcznika i p³yty CD-ROM, która funkcjonuje jako osobny program. Wydawnictwo
eMPi2 oferuje równie¿ podrêcznik pt. �Elementarz ¿ycia gospodarczego� (Pietraszewski 2001)
wraz z p³yt¹ CD-ROM pt. �Dociekliwy na rynku� do modu³u �Wychowanie do aktywnego udzia-
³u w ¿yciu gospodarczym� w przedmiocie wiedza o spo³eczeñstwie w gimnazjum. Ze wzglêdu na
czas powstania programu, w serwisie internetowym firmy jest dostêpna jego aktualizacja. Oprócz
nieaktualno�ci danych wynikaj¹cej z czasu powstania programów Wydawnictwa eMPi2, wad¹
czê�ci ich stron jest to, ¿e wymagaj¹ przewijania zawarto�ci ekranu w pionie. Wyniki badañ
pokazuj¹, ¿e oko³o po³owy u¿ytkowników komputerów czyni to rzadko lub nie czyni wcale, tym
samym czê�æ zawarto�ci programów jest dla nich niedostêpna.

W 2005 r. Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci wyda³a uaktualnion¹ wersjê podrêczni-
ka podstaw przedsiêbiorczo�ci pt. �Ekonomia stosowana�, wzbogacon¹ o p³ytê CD-ROM
(Belka 2005). Pod tym samym tytu³em po raz pierwszy wydano równie¿ zeszyt æwiczeñ wraz
z p³yt¹ CD-ROM (Neneman 2005). W obu programach zawarto�æ jest uporz¹dkowana w modu-
³ach odpowiadaj¹cych rozdzia³om w podrêczniku i zeszycie æwiczeñ. W ka¿dym module jest kilka
czê�ci. Program do³¹czony do podrêcznika zawiera tre�ci merytoryczne w postaci tekstów, interak-
tywnych rycin, wyk³adów multimedialnych, filmów, interaktywnych æwiczeñ itp. Do programu
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do³¹czono dwa osobne modu³y zatytu³owane �S³ownik� i �Byæ przedsiêbiorczym�. Ten ostatni
modu³ po�wiêcony jest rozwijaniu wiedzy i umiejêtno�ci z zakresu szeroko rozumianej komunika-
cji interpersonalnej. Na p³ycie CD-ROM do³¹czonej do zeszytu æwiczeñ zamieszczono wiele
interaktywnych æwiczeñ z zadaniami: wyboru wielokrotnego, typu prawda-fa³sz, na przeci¹ganie
itp. Pracuj¹c z programem, uczeñ nie ma mo¿liwo�ci udzielenia b³êdnej odpowiedzi, gdy¿ takie nie
s¹ akceptowane. Æwiczenia w poszczególnych rozdzia³ach czêsto koñcz¹ siê krzy¿ówk¹ zwi¹za-
n¹ tematycznie z rozdzia³em. Do programu æwiczeniowego do³¹czono osobny modu³ � s³ownik.

W czwartym wydaniu podrêcznika podstaw przedsiêbiorczo�ci Wydawnictwa Nowa Era
(Makie³a, Rachwa³ 2005) zamieszczono p³ytê CD-ROM przygotowan¹ wspólnie z Wydawnic-
twem Young Digital Poland (�rutowska 2006). Wydawnictwo Young Digital Poland ma kilkulet-
nie do�wiadczenie w konstruowaniu podrêczników multimedialnych, m.in. z serii EduROM
i EduLAN (Soczówka 2002). Program ma jasne t³o, zastosowano w nim ciep³e barwy, funkcjonal-
ne rozwi¹zania zapewniaj¹ce przemieszczanie siê miêdzy stronami, u³atwiaj¹ce prezentacjê tre�ci
oraz interakcjê z u¿ytkownikiem. Na przyk³ad: rozbudowane animacje mog¹ byæ odtwarzane
w ca³o�ci, zatrzymane w trakcie odtwarzania w dowolnym momencie lub odtworzone w czê�ci
w postaci stanowi¹cej pewn¹ ca³o�æ wart¹ powtórzenia lub szczegó³owego omówienia. Program
sk³ada siê z 7 modu³ów odpowiadaj¹cych rozdzia³om w podrêczniku. Przeciêtny modu³ sk³ada siê
z kilkunastu stron (a te czêsto dodatkowo z 2 lub 3 podstron), z których pocz¹tkowe zawieraj¹
g³ównie tre�ci merytoryczne. Maj¹ one postaæ krótkich tekstów, rycin, wykresów, filmów, anima-
cji, symulacji, wyk³adów multimedialnych itp. Ostatnie strony to æwiczenia: wiele interaktyw-
nych zadañ wyboru wielokrotnego i zadañ typu prawda-fa³sz, których rozwi¹zywanie polega na
zaznaczaniu, przeci¹ganiu lub ³¹czeniu ze sob¹ ró¿nych elementów. Uzupe³nieniem omówionych
modu³ów jest modu³ �Druki urzêdowe�. Zamieszczone z nim druki u¿ytkownik mo¿e wype³niaæ.
Program zawiera równie¿ modu³y dodatkowe, u³atwiaj¹ce korzystanie z niego: �S³owniczek�
i �Szukaj� (umo¿liwiaj¹cy wybór poszukiwanych tre�ci z alfabetycznej listy). Inny sposób wy-
szukiwania polega na wpisaniu kodu z podrêcznika na stronie startowej programu, w specjalnym
polu edycyjnym, a nastêpnie naci�niêciu klawisza �enter�. Pojawia siê wówczas strona tytu³owa
danej lekcji oraz kilka stron z tre�ciami merytorycznymi i æwiczeniami. Warto podkre�liæ, ¿e auto-
rzy omawianego programu równie¿ w innych publikacjach pakietu edukacyjnego czêsto zalecaj¹
wykorzystywanie technologii informacyjnej w nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbior-
czo�ci. W poradniku metodycznym (Makie³a, Rachwa³ 2005) wskazuj¹ programy komputerowe,
które mog¹ byæ wykorzystywane na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci, i zamieszczaj¹ katalog
stron www przydatnych na tego typu zajêciach. W scenariuszach kilkunastu zajêæ edukacyj-
nych (Bachta 2003) wskazuj¹ mo¿liwo�ci wykorzystania komputera i internetu, m.in. serwisu
wydawnictwa Nowa Era, w którym s¹ dostêpne pliki zawieraj¹ce aktualne wersje wa¿nych aktów
prawnych.

Od jesieni 2005 r. nauczycielom podstaw przedsiêbiorczo�ci udostêpniono nowy rodzaj kom-
puterowych programów edukacyjnych, powi¹zanych z podrêcznikami, lecz sprzedawanych jako
odrêbny produkt. S¹ to plansze interaktywne (Gregorczyk, Majewski 2005) przygotowane przez
WSiP, które s¹ rozszerzon¹ elektroniczn¹ wersj¹ publikacji �Przedsiêbiorczo�æ bez tajemnic. Ze-
staw foliogramów dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych�. Program zawiera 54 plansze obej-
muj¹ce tre�ci z nastêpuj¹cych grup tematów: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania
przedsiêbiorczo�ci (6 plansz), makrouwarunkowania przedsiêbiorczo�ci (11 plansz), przedsiê-
biorczo�æ w sferze ¿ycia zawodowego (17 plansz), przedsiêbiorczo�æ w rodzinie (12 plansz),
zachowania przedsiêbiorcze na rzecz �rodowiska lokalnego (6 plansz), pracownik w przedsiê-
biorstwie (2 plansze). Ró¿ni¹ siê one od tradycyjnych foliogramów obecno�ci¹ elementów mul-
timedialnych i interakcyjnych. Stanowi¹ je uruchamiane przez u¿ytkownika krótkie komentarze
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d�wiêkowe, interaktywne opisy tekstowe prawie wszystkich rycin i schematów, które mo¿na
w³¹czyæ i wy³¹czyæ jednym klikniêciem myszy. Ostatnia ze wskazanych funkcji umo¿liwia projek-
towanie i prowadzenie lekcji z programem w sposób zmierzaj¹cy do odkrycia wy³¹czonego ele-
mentu, jego zwi¹zków z innymi elementami schematu itp. Jest bardzo przydatna do kontroli
wiedzy uczniów. Aby wybraæ jedn¹ z plansz, mo¿na skorzystaæ z 4 sposobów ich sortowania.
Program umo¿liwia równie¿ sprawdzenie wiedzy uczniów w inny sposób, dziêki osobnemu mo-
du³owi testowemu, w którym zebrano po dwa pytania testowe wielokrotnego wyboru dotycz¹ce
ka¿dej planszy. U¿ytkownik mo¿e okre�liæ zakres tematyki objêtej testem, a po jego wykonaniu
przejrzeæ wyniki z automatycznie wygenerowanym wskazaniem poprawnych odpowiedzi, a na-
wet wydrukowaæ oceniony test. Wady tego programu to d³ugi, trwaj¹cy oko³o 40 sekund czas
uruchamiania, niemo¿no�æ sortowania plansz wed³ug dzia³ów w podrêczniku, a tak¿e czêsto zbyt
ma³a liczba plansz przydatnych na pojedynczej lekcji.

Do prowadzenia lekcji z omawianym programem w pracowni przedmiotowej mo¿na wykorzy-
staæ dostêpne w coraz wiêkszej liczbie szkó³ tzw. mobilne zestawy multimedialne. Inne rozwi¹za-
nie to lekcja w szkolnej pracowni komputerowej. Ta druga mo¿liwo�æ jest dostêpna dziêki
dostosowaniu programu do pracy w lokalnej sieci komputerowej i udzieleniu przez wydawnic-
two licencji dla 10 stanowisk. Niestety, liczba udzielonych licencji nie zosta³a dostosowana do
przeciêtnej liczby komputerów w pracowniach informatycznych w szko³ach ponadgimnazjal-
nych (co najmniej 15 sztuk). Najpó�niej po dwutygodniowym okresie testowania program nale¿y
zarejestrowaæ za po�rednictwem internetu, aby móc z niego korzystaæ.

Programy o charakterze ogólnym oraz pliki tworzone przez nauczycieli i uczniów

Niektóre programy komputerowe nie zawieraj¹ co prawda tre�ci z zakresu podstaw przedsiê-
biorczo�ci, ale mog¹ byæ przydatne w ich pozyskiwaniu, archiwizowaniu i prezentacji. Brak ³¹czy
internetowych w wiêkszo�ci pracowni przedmiotowych, ich ograniczona przepustowo�æ w czê-
�ci tych pracowni, okresowe znikanie niektórych serwisów, np. na czas konserwacji serwera,
oraz zmiany zawarto�ci tych serwisów powoduj¹, ¿e nauczyciel mo¿e byæ zainteresowany ich
archiwizowaniem. Zdaniem autora niniejszego artyku³u najlepszym programem do tego celu jest
HTTrack Website Copier 3.40-2 (www.httrack.com). Istotn¹ zalet¹ czê�ci programów komputero-
wych jest mo¿liwo�æ integracji przez nie ró¿nych tre�ci. Jednym z nich jest program StarTree Studio
v. 3.0 firmy Inxight Software (http://pedagogika.net), który umo¿liwia tworzenie swoistych interak-
tywnych map my�li, z³o¿onych z elementów, które za pomoc¹ wpisanych w nie �cie¿ek dostêpu
pozwalaj¹ szybko uruchomiæ dowolne pliki znajduj¹ce siê na twardym dysku komputera, w sta-
cjach roboczych lub w internecie. Taka konstrukcja programu, w powi¹zaniu z mobilnym zestawem
multimedialnym, umo¿liwia nauczycielowi dostosowanie tre�ci wykorzystywanych na lekcji do
poziomu klasy i przebiegu lekcji, która nie zawsze jest zgodna z pierwotnym planem.

W nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci, zw³aszcza z u¿yciem mobilnego ze-
stawu multimedialnego, mog¹ byæ stosowane programy typu Office, np. pakiety biurowe Micro-
soft Office b¹d� bezp³atny OpenOffice 2.0, zawieraj¹ce m.in. programy do edycji tekstów, arkusze
kalkulacyjne oraz programy do tworzenia i wy�wietlania prezentacji multimedialnych. Umiejêt-
no�æ tworzenia ró¿norodnych tekstów jest dzi� niezbêdna niemal w ka¿dej pracy, a wykorzysta-
nie arkuszy kalkulacyjnych znacznie u³atwia obróbkê danych liczbowych, w tym finansowych.
Za stosowaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela
przemawia niewielka liczba gotowych do u¿ycia w szkole materia³ów w postaci elektronicznej,
zawieraj¹cych tre�ci z zakresu podstaw przedsiêbiorczo�ci, np. informacji spo³eczno-gospodar-
czych, zw³aszcza dotycz¹cych regionu, w którym znajduje siê szko³a (Soczówka, Uliszak 2004).
Przeciw wykonywaniu przez uczniów lub nauczycieli i stosowaniu prezentacji multimedialnych
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na lekcjach przemawia g³ównie ich pracoch³onno�æ oraz mo¿liwo�æ powstawania i upowszech-
niania b³êdów merytorycznych b¹d� metodycznych, np. w u³o¿eniu tre�ci. Prezentacje multime-
dialne i witryny internetowe stwarzaj¹ jednak szansê na aktywizacjê przynajmniej czê�ci uczniów
wokó³ tworzenia i udostêpniania innym osobom efektów projektów edukacyjnych oraz na zwi¹-
zan¹ z ich tworzeniem korelacjê miêdzyprzedmiotow¹ realizowan¹ przez nauczycieli podstaw
przedsiêbiorczo�ci i informatyki, wzorowanej na podobnej aktywno�ci nauczycieli geografii oraz
technologii informacyjnej (Rokicki, Kopaczyñski 2004). Uczniowie mog¹ wówczas rozwijaæ umie-
jêtno�ci wyszukiwania, segregowania, oceniania informacji oraz pracy w grupach, w zbyt ma³ym
stopniu rozwijane na tradycyjnych lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci.

Do�æ liczna grupa programów komputerowych u³atwia tworzenie �map� my�li w postaci gra-
ficznej. Aby znale�æ o nich informacje i odpowiednie pliki instalacyjne (najczê�ciej w wersji trial
� dzia³aj¹ce bezp³atnie przez 3�4 tygodnie) wystarczy w dowolnej przegl¹darce internetowej
wpisaæ has³o �Mind Mapping�. Niektóre z takich programów, np. FreeMind 0.80, s¹ bezp³atne.
Dziêki takim programom mo¿na urozmaiciæ wykorzystywanie wskazanej metody kszta³cenia.

Osobn¹ grupê, s³abo dotychczas reprezentowan¹ w szko³ach ze wzglêdu na wysokie ceny
zestawów, s¹ programy do obs³ugi tablic interaktywnych. Przyk³adem jest program StarBoard
Software 6.2 (2005), opracowany przez firmê Hitachi dla tablicy interaktywnej StarBoard F-75.
W Polsce s¹ one dystrybuowane przez WSiP. Tablica interaktywna i jej oprogramowanie nie
zawieraj¹ ¿adnych tre�ci z podstaw przedsiêbiorczo�ci, umo¿liwiaj¹ jedynie, za pomoc¹ kompu-
tera i projektora multimedialnego, prezentacjê zawarto�ci innych programów, filmów i �róde³
internetowych. Pozwalaj¹ ponadto na ich uzupe³nianie o notatki u¿ytkowników, archiwizowanie
i drukowanie. Tablice interaktywne mog¹ byæ wykorzystywane jako mobilne lub stacjonarne;
drugie rozwi¹zanie jest znacznie mniej skomplikowane ze wzglêdu na ³atwiejsz¹ obs³ugê.

Internet w nauczaniu � uczeniu siê podstaw przedsiêbiorczo�ci

Oprócz korzystania z opisanych wy¿ej obudów internetowych podrêczników i do³¹czanych
do nich p³yt CD-ROM do podstaw przedsiêbiorczo�ci, mo¿na siêgn¹æ do internetu. Znajduje siê
w nim wiele serwisów zawieraj¹cych warto�ciowe informacje. W nauczaniu � uczeniu siê pod-
staw przedsiêbiorczo�ci czêsto wykorzystuje siê dane statystyczne. W przypadku aktualizacji
i rozszerzania danych dotycz¹cych Polski warto korzystaæ z serwisu GUS (www.stat.gov.pl).
Oprócz ró¿norodnych danych ogólnokrajowych zawiera on du¿o danych dotycz¹cych regio-
nów. S¹ to przede wszystkim dane Banku Danych Regionalnych. Tego typu informacje s¹ zbyt
rzadko wykorzystywane na lekcjach podstaw przedsiêbiorczo�ci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
ludno�æ Polski jest ma³o mobilna przestrzennie, a miejsce urodzenia ucznia jest czêsto miejscem
jego przysz³ej dzia³alno�ci zawodowej. Dlatego dok³adna charakterystyka tego regionu, zw³asz-
cza w zakresie szybko zmieniaj¹cych siê danych spo³eczno-gospodarczych, jest mo¿liwa (So-
czówka, Uliszak 2004), a bêdzie bardzo u¿yteczna. Godnym polecenia serwisem edukacyjnym
jest Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, dzia³aj¹cy od 2003 r. Jest on dostêpny w interne-
cie lub w postaci 5 archiwów off-line na p³ytach CD-ROM. Te ostatnie powstawa³y od 2003 r.,
a obecnie 2 ostatnie (p³yta 4 � Edycja MONETA, p³yta 5 � Edycja BANKNOT) s¹ dostêpne dla
wszystkich chêtnych darmo w centrali i oddzia³ach terenowych NBP. Portal jest podzielony na
kilka dzia³ów, w trzech zak³adkach. W zak³adce Na pocz¹tek s¹ dostêpne m.in. dzia³y Bloki
tematyczne, Porady, Zbiory wiedzy; w zak³adce Centrum wiedzy mieszcz¹ siê dzia³y E-learning,
Prezentacje, Gry i Rozrywka, a w zak³adce Szkolny NBPortal.pl dostêpne s¹ m.in. dzia³y Cen-
trum nauczyciela i Centrum ucznia. Uzupe³niaj¹ je narzêdzia w postaci S³ownika Ekono-
micznego PWN, Wirtualnej Biblioteki i Kalkulatorów. Podstawow¹ czê�æ portalu tworzy
7 e-lerningowych kursów multimedialnych, zatytu³owanych: Ekonomia wokó³ nas, Euro coraz
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bli¿ej, Analiza finansowa firmy, Kredyty i Ty, Historia monetarna Polski, Bankowo�æ oraz
Grosz do grosza, czyli jak inwestowaæ. W wersji on-line s¹ one dostêpne dla zarejestrowanych
u¿ytkowników w postaci ponad 200 godzin lekcji zawieraj¹cych wyk³ady multimedialne, w któ-
rych wykorzystywane s¹ liczne animacje, ilustracje i krótkie filmy. S¹ one czêsto przeplatane
æwiczeniami sprawdzaj¹cymi i utrwalaj¹cymi wiedzê.

W 2005 r. badano stan edukacji z zakresu podstaw przedsiêbiorczo�ci w wybranych szko³ach
oraz opinie nauczycieli tego przedmiotu, doradców metodycznych, dyrektorów szkó³ oraz uczniów
(Szmulczyñska 2006). W wyniku porównania tych opinii z ofert¹ opisywanego portalu stwier-
dzono, ¿e nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na tematy dotycz¹ce: poszukiwania pracy, planowania
i podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej, rynku pracy i bezrobocia. Mo¿na natomiast zreduko-
waæ tre�ci po�wiêcone na ma³o popularne w�ród uczniów zagadnienia: etykê w biznesie, rolê
banków w gospodarce i planowanie bud¿etu gospodarstwa domowego.

Podsumowanie

Ze wzglêdu na du¿e obci¹¿enie szkolnych pracowni internetowych w szko³ach ponadgimna-
zjalnych, najlepsze warunki do nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjnych istniej¹ w szko³ach dysponuj¹cych kilkoma pracowniami, z których jedna
mo¿e byæ u¿ywana g³ównie do nauczania przedmiotów innych ni¿ informatyka (Uczkiewicz 2005).
Istniej¹ ju¿ projekty i przyk³ady realizowanych w takiej pracowni lekcji (Kulikowska 2005). Je¿eli
ten warunek nie jest spe³niony, a szko³a ma jeden (lub wiêcej) z coraz powszechniej dostêpnych
mobilnych zestawów multimedialnych, to najlepszym miejscem do realizacji omawianego sposo-
bu nauczania jest pracownia przedmiotowa. Aby siê do tego nadawa³a, powinna mieæ dobre
zaciemnienie, miejsce na zamontowanie ekranu lub ekran zamontowany na sta³e oraz doprowadze-
nie ³¹cza internetowego. Niezbêdne s¹ równie¿ warto�ciowe programy. Przegl¹d komputerowych
programów edukacyjnych do³¹czanych do podrêczników postaw przedsiêbiorczo�ci lub z nimi
zwi¹zanych prowadzi do wniosku, ¿e programy powsta³e pó�niej s¹ lepsze pod wzglêdem meryto-
rycznym. Zastosowane w nich rozwi¹zania interfejsu oraz sposoby przedstawiania tre�ci s¹ bar-
dziej przyjazne, dziêki interaktywno�ci zwiêkszaj¹ zaanga¿owanie u¿ytkownika w obs³ugê programu
(aktywizacja) i u³atwiaj¹ poznanie oraz omówienie rozbudowanych filmów i animacji.

W celu poprawy efektów nauczania � uczenia siê podstaw przedsiêbiorczo�ci z wykorzysta-
niem mobilnego zestawu multimedialnego, nale¿y spe³niæ kilka warunków. Przy projektowaniu
komputerowych programów edukacyjnych nale¿y pamiêtaæ o ograniczonej do 4�6 liczby stron
z tre�ciami merytorycznymi, które mo¿na, odpowiednio obudowane metodycznie, wykorzystaæ
w ci¹gu jednej lekcji. Programy te nale¿y projektowaæ wraz podrêcznikami, zeszytami æwiczeñ
i ich obudow¹ dydaktyczn¹, tak aby by³y wzajemnie w jak najwiêkszym stopniu powi¹zane
i skorelowane tre�ciowo. Programy edukacyjne powinny móc pracowaæ w 2 trybach lub byæ
tworzone w postaci odrêbnych wersji dla uczniów i nauczycieli. W tych ostatnich nale¿y za-
mieszczaæ nieco mniej tre�ci merytorycznych, u³o¿onych w sposób u³atwiaj¹cy ich wykorzysta-
nie na lekcji. W komputerowych programach edukacyjnych nale¿y stosowaæ bardziej kontrastowe
barwy, by zwiêkszyæ czytelno�æ. Poniewa¿ korzystanie z tre�ci z zakresu podstaw przedsiêbior-
czo�ci w postaci elektronicznej jest bardziej czasoch³onne ni¿ korzystanie z tre�ci zaprezentowa-
nych tradycyjnym drukiem, a bywa mniej czytelne dla odbiorców ni¿ podrêcznik, nale¿y d¹¿yæ
do zamieszczania w tych programach i plikach g³ównie tre�ci w postaciach niedostêpnych lub
rzadkich w tradycyjnych �rodkach dydaktycznych, czyli ró¿nego rodzaju elementów interak-
tywnych, animacji, symulacji, filmów itp., a nie w postaci ci¹g³ego tekstu do czytania, gdy¿
funkcjê tê lepiej spe³nia tradycyjna ksi¹¿ka. Pozosta³e elementy powinny byæ zamieszczane rza-
dziej, ale prezentowane w postaci pe³noekranowej lub do niej zbli¿onej. Ze wzglêdu na trudno�ci
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praktyczne w wykorzystywaniu mobilnych zestawów multimedialnych (Soczówka 2006), warto
je zast¹piæ przez rozwi¹zania stacjonarne. Powinny równie¿ nast¹piæ zmiany w zakresie realizo-
wanych tre�ci merytorycznych, np. polegaj¹ce na wprowadzeniu zajêæ z zakresu funkcjonowa-
nia e-biznesu (Uczkiewicz 2005), oraz w u¿ywanych metodach kszta³cenia, polegaj¹ce m.in. na
czêstszym stosowaniu metod aktywizuj¹cych (np. metody projektów).
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The Use the Information Technology

for Teaching Basis of Entrepreneurships

This paper presents results of review and didactical analysis of some multimedia discs publi-
shed with handbooks for �Basis of Entrepreneurships� for high schools, their internet casing
and chosen thematic internet services. On the base of his own research the author presents
some changes needed to better use the information technology in schools especially for te-
aching and learning �Basis of Entrepreneurships�.
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