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Streszczenie 

W pierwszej części opracowania podjęte zostały rozważania odnośnie do umiejscowienia mediów 
telematycznych, a w ślad za tym – dydaktycznych gier komputerowych w stosunku do psychologii 
behawioralnej i kognitywnej. Finalna część opisuje praktyczną realizację interaktywnej symulacji 
działania kolektora słonecznego, zrealizowanego za pomocą programu Adobe Flash CS3 Professional, 
jako przykład symulatora będącego rodzajem gry dydaktycznej. Sama zaś komputerowa gra dydak-
tyczna ze względu na swoje walory została ukazana jako nieoceniony środek w procesie dydaktycz-
nym.  

Abstract 

The first part of this chapter aims to analyse the reference to telematic communication and di-
dactic games in behavioral and cognitive psychology. The final part describes the process of im-
plementation of an interactive simulation of a solar heat exchanger, presented using Adobe Flash 
CS3 Professional, as an example of a didactic game. Taking into account its qualities, the game, 
has been shown to be an invaluable instrument in the educational process. 

Wstęp 

Zapis „zero – jedynkowy” informacji, globalizacja, cyfryzacja przekazów 
i informatyzacja społeczeństwa, walnie przyczyniła się do transformacji społe-
czeństwa w kierunku „johoka shakai”1. Obecnie postępująca konwergencja me-

 
1 Sam termin „społeczeństwo informacyjne” pochodzi z Japonii, a jako pierwszy użył go 

w 1963 roku Tadao Umesamo. Od tego czasu po ponad czterech dekadach lawinowego rozwoju 
informatyki i telekomunikacji, nikt nie kwestionuje słuszności tezy japońskiego uczonego Yonsji 
Masuda, że cywilizacja, którą zbudujemy w XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną symbo-
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diów, operujących tym samym uniwersalnym kodem rejestracji i transmisji infor-
macji otwiera nowe możliwości dla przekazów dydaktycznych. Otrzymujemy nowe 
wieloplatformowe urządzenia techniczne, multimedialne oraz nowe formy przekazu 
informacji, a co za tym idzie – nowe kanały dystrybucji treści dydaktycznych.  

W ujęciu psychologii behawioralnej wszystkie te technologie prowadzą do 
rozpatrywania mediów telematycznych jedynie w kategoriach narzędzi transmi-
syjnych informacji.  

Jednakże przekazy telematyczne i ich wpływ na młodego człowieka mają 
jednak w dzisiejszym świecie znacznie szersze znaczenie. Powinny być rozpa-
trywane jako czynniki wspomagające powstanie warunków do ukierunkowane-
go, aktywnego i społecznego budowania wiedzy. Technologie w takim ujęciu 
z łatwością stają się zestawem środków dydaktycznych i narzędzi poznawczych, 
kreujących bądź odzwierciedlających istniejącą rzeczywistość.  

Dobór środków dydaktycznych winien gwarantować sukces procesu dydak-
tycznego określonego przez W. Okonia jako ciąg systematycznych czynności 
nauczycieli i uczniów umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy o świecie, 
wyrobienie sprawności w jej stosowaniu, rozwijanie zdolności i zainteresowań, 
kształcenie przekonań i postaw2. W dzisiejszym świecie kluczowe staje się pyta-
nie, co zrobić, aby ów „ciąg systematycznych czynności nauczycieli i uczniów” 
nie stał się nudny, jak aktywizować uczniów i w konsekwencji zwiększyć sku-
teczność procesów nauczania.  

W myśl trendów psychologii kognitywnej winniśmy koncentrować się na inte-
rakcji uczącego się ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci, 
postrzeganej jako mechanizm zapamiętywania i przypominania sobie informacji. 

Odpowiedzią na te postulaty z pewnością jest projektowanie rozwiązań tech-
nologicznych prowadzących do budowania bogatego w informację środowiska, 
w którym uczący się miałby rzeczywistą lub symulowaną możliwość oddziały-
wania na to środowisko, obserwacji konsekwencji tych oddziaływań i formuło-
wania własnych interpretacji – wszystko we współpracy z innymi członkami 
społeczności uczących się3.  

1. Komputerowe gry dydaktyczne a aspekt konstruktywizmu w edukacji 

Chociaż obrazy statyczne są dobrym środkiem przekazywania informacji, 
często obrazy zmieniające się dynamicznie, są znacznie efektywniejsze, 

 
lizowaną przez ogromne konstrukcje materialne, ale będzie faktycznie cywilizacją niewidoczną: 
cywilizacją informacyjną. 

2 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 314. 
3 W. Bednaruk, Wpływ technologii edukacyjnych na pedagogikę. M.A. Concordia (Educa-

tional Technology). 
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zwłaszcza dla zjawisk zmiennych w czasie, zarówno rzeczywistych, jak i abs-
trakcyjnych.  

Coraz popularniejsze stają się filmy animowane i interakcyjna grafika kom-
puterowa, zarówno w wizualizacji naukowej, jak i inżynierskiej. Daje to nowe 
możliwości w konstruowaniu treści dydaktycznych czy formułowaniu nowych 
programów nauczania, wzbogaconych o treści trudne do zrealizowania tradycyj-
nymi technikami nauczania4. Dzięki łączeniu wielu różnych sposobów przeka-
zywania informacji (strumieni graficznych i dźwiękowych), przekazywane wia-
domości budzą wśród uczniów większe zainteresowanie.  

Naturalną logiczną konsekwencją wydaje się być wprowadzenie do procesu 
dydaktycznego, komputerowych gier dydaktycznych, pozwalających na syntezę 
wizualną i słuchową, ponadto dzięki interakcji możliwe jest zachęcenie uczniów 
do myślenia twórczego. Wprowadzenie takich elementów przybliża nas do kon-
struktywistycznych rozwiązań technologicznych usprawniających procesy po-
znawcze, czyli analizę, syntezę i ocenę obserwowanego zjawiska. Osadzenie 
takich gier na platformach umożliwiających swobodny dostęp z nieomal dowol-
nego miejsca na świecie oraz zapewnienie wymiany spostrzeżeń pomiędzy 
uczniami, daje możliwość do negocjacji społecznej nabytej wiedzy i w pełni 
wpisuje się w założenia nurtu konstruktywizmu w edukacji. 

Komputerowe gry dydaktyczne posiadają takie same cechy jak tradycyjne gry 
dydaktyczne5. Z dydaktycznego punktu widzenia, według J. Bednarka, gry kom-
puterowe można podzielić na następujące kategorie: 

Dydaktyczne gry komputerowe 
1. problemowe: 

1a. strategiczne, 
1b. symulatory, 

2. role-playing games (RPG), 
3. przygodowe, 
4. sportowe, 
5. zręcznościowe, 
6. logiczne, 
7. tekstowe. 

Obecnie można zaobserwować gwałtowny rozwój gier, w których aspekt 
edukacyjny wiąże się nie tylko z możliwością pozyskania nowej wiedzy, ale 
i rozwiązywaniem sytuacji problemowych. W zależności od rodzaju gry, kształ-
tują one różne cechy. Sprzyjają myśleniu produktywnemu, wspomagają rozwój 

 
4 A. Stefan, Wizualizacja i interaktywność w procesie dydaktycznym http://www. partnerstwo 

dlaprzyszlosci.edu.pl/is/Lists/Aktualnoci (dostęp 25.10.2010.). 
5 J. Bednarek, Multimedia w kształceniu,Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 113–148. 
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spostrzegawczości i aktywności poznawczej6, zatem gry tego typu winny być 
wykorzystywane w procesie dydaktycznym, tak często jak to tylko możliwe. 
Poniżej zostanie omówiona budowa gry problemowej stanowiącej symulator 
działania kolektora słonecznego.  

2. Struktura gry 

Rozpoczynając pracę przy tworzeniu interakcyjnej grafiki lub animacji od-
zwierciedlającej rzeczywisty proces kluczowe staje się określenie klas danych 
wejściowych albo obiektów, które mają być generowane i reprezentowane 
obiektowo oraz określenie, jak ma przebiegać interakcja między użytkownikiem 
a programem użytkowym przy tworzeniu i modyfikowaniu modelu i jego wizu-
alnej reprezentacji. Większość zadań programisty koncentruje się na tworzeniu 
i edycji modelu oraz obsłudze interakcji. Aplikacja użytkowa tworzy informacje, 
zapamiętuje je w modelu i odzyskuje je od niego. Model może reprezentować 
dane albo obiekty, jakie mają być wyświetlane na ekranie, przy zachowaniu 
chronologii ich ekspozycji. Wizualizacja stanu elementów modelu tworzona jest 
w wyniku wcześniejszych obliczeń albo w wyniku interakcyjnej sesji użytkow-
nika, który świadomie ingeruje w zachowanie elementów modelu. W konse-
kwencji tej ingerencji model aktualizuje zmienne i dostosowuje animacje zgod-
nie z nowymi warunkami i danymi wynikowymi. 

Model, który chciałbym zaprezentować odzwierciedla działanie płaskiego ko-
lektora słonecznego opartego o sterowanie różnicowe pompą. Model ma na celu 
uzmysłowić proces produkcji ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu ener-
gii promieniowania słonecznego. Użytkownik obserwując symulację może 
wpływać na zmianę poszczególnych parametrów, w konsekwencji wchodzi 
w interakcję z badanym modelem. Interakcja aktywizuje użytkownika, co z kolei 
prowadzi do lepszego zrozumienia działanie tego urządzenia. Aby lepiej zrozu-
mieć budowę symulatora należy omówić zjawisko w szerszym kontekście. 

3. Analiza zjawiska 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się w obecnym czasie 
bardzo popularne, a w ślad za tym idzie rozwój licznych urządzeń takich jak: 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory czy turbiny wiatrowe. Niezna-
jomość zasad działania nowych urządzeń rodzi wiele mitów i błędnych obiego-
wych opinii, powtarzane rodzą negatywne nastawienie do ich efektywności 

 
6 J. Laszkowska, Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież, „Problemy Opiekuńczo-

-Wychowawcze” 2000, nr 7, s. 26–34. 
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i sensowności zastosowań. W celach edukacyjnych podejście konstruktywi-
styczne, gdzie rola technologii informacyjnej daje możliwość wsparcia tych ele-
mentów, które pozwalają na aktywne, ukierunkowane i autentyczne działanie, 
może prowadzić do społecznego budowania rzetelnej wiedzy w tej dziedzinie. 

Do górnej granicy atmosfery na 1 m2 powierzchni ustawionej prostopadle do 
promieni słonecznych dociera promieniowanie o mocy 1,367 kW. Jest to tak 
zwana stała słoneczna oznaczana jako „I”. 

Promieniowanie słoneczne ulega częściowemu pochłanianiu i rozpraszaniu 
przez gazy i różne cząstki w atmosferze ziemskiej, zależne jest też od zachmu-
rzenia i zanieczyszczenia atmosfery. Oczywiście ma to zasadniczy wpływ na 
działanie urządzenia, a co za tym idzie, winno mieć odzwierciedlenie w funkcjo-
nowaniu symulatora. 

Dlatego też podczas symulacji użytkownik, by lepiej zrozumieć istotę zjawi-
ska i wyrobić sobie opinię na temat skuteczności kolektorów słonecznych, musi 
wpływać na takie parametry symulacji jak zmienny poziom nasłonecznienia, czy 
temperatura w zbiorniku ciepłej wody użytkowej.  

W opisanej symulacji wpływ na zmianę poziomu nasłonecznienia realizowany 
jest poprzez element graficzny „chmury” (kolejne kliknięcia zmieniają poziom 
chwilowego nasłonecznienia). W okresach letnich wartości te wahają się pomiędzy 
1 kW/m2 przy bezchmurnym niebie do 50 W/m2 przy całkowitym zachmurzeniu. 

Wpływ na zmianę temperatury w zbiorniku ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 
realizowany jest poprzez element graficzny „kran”. Kliknięcie i przytrzymanie 
wskaźnika myszy w obrębie kranu powoduje upływ ciepłej wody i zastąpieniem 
jej zimną, co wpływa na spadek temperatury wody w zbiorniku. 

4. Opis działania symulatora 

Obserwację zachodzącego procesu rozpoczynamy poprzez kliknięcie na sym-
bol „play”. Możliwość zatrzymania symulacji realizowana jest poprzez symbol 
„pauza”. W ten sposób możemy przyjrzeć się dokładnie stanowi poszczególnych 
elementów składowych symulacji (pompa, kolektor, rury), jak też poziomowi 
temperatury kolektora TI, temperaturze TII ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) czy 
wskaźnikowi „czasu symulacji” wyrażonego w minutach.  

 Ze względu na rzeczywiste tempo zachodzących zmian w procesie działania 
kolektora słonecznego symulacja przyspieszona jest stukrotnie w stosunku do 
realnie upływającego czasu. Czas, który upłynąłby w rzeczywistości reprezen-
towany jest przez „czas symulacji”. Czas ten ma charakter orientacyjny i nie 
wpływa na działanie symulacji.  

Kliknięcie symbolu „play” powoduje kontynuację działania symulatora.  
W każdej chwili działania symulacji użytkownik może wpływać na poziom 

nasłonecznienia jak też na proces pobierania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).  
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Możliwość resetowania czasu umożliwia przetestowanie różnych parametrów 
symulacji definiowanych przez użytkownika i odniesieniu się do wyników np. 
przyrostu temperatury c.w.u. w funkcji nasłonecznienia w stosunku do założone-
go interwału czasu. Przy założeniu, że praca odbywa się w grupie, a uczniowie 
mogą swobodnie się komunikować, możliwa staje się weryfikacja obserwowa-
nych parametrów i ich korelacja w jednolitym dowolnie wybranym interwale 
czasowym. Takie ujęcie niesie za sobą możliwość dzielenia się spostrzeżeniami 
w grupie, a samo pozyskiwanie wiedzy na temat urządzenia nie jest indywidual-
nym wyścigiem, stając się procesem społecznym.  

5. Praktyczne rozwiązanie 

Do realizacji założeń posłużono się programem Adobe Flash CS3 Professio-
nal. W głównej listwie czasowej zostały utworzone obiekty MovieClip odpowia-
dające składowym elementom modelu. 

 

 
Rys. 1. Główna listwa czasowa 

 
Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba następujące obiekty: 

• chmury, 
• słońce, 
• kolektor, 
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• pompa, 
• rury. 

Każdy z ww. obiektów posiada animację wewnętrzną, której kolejne cykle 
animacji sterowane są za pomocą skryptów języka Action Script. Rysunek 2 
ilustruje wewnętrzną budowę obiektu chmury. Kolejne fazy animacji wpływają 
nie tylko na położenie chmur względem słońca, pełnią też funkcję obiektów 
zmieniających parametry modelu7. 

 

 
Rys. 2. Wewnętrzna budowa obiektu MovieClip chmury 

 
Parametry te z kolei przekładają się na poziom temperatury kolektora, według 
ogólnej zależności.  

 
7 W tym przypadku zapis „_root.sterownik.n = 750;” oznacza przypisanie zmiennej globalnej 

n odpowiadającej chwilowemu nasłonecznieniu, wartości 750. Wartość ta zostaje przypisana po 
zwolnieniu klawisza myszy na przycisku, którym jest chmura. W kodzie źródłowym realizowane 
jest to przez zapis „on (release)”. 



 277 

Q= m·Cw·∆T 
gdzie:  
Q – ciepło (energia), m – masa ciała, ∆T – przyrost temp., Cw – ciepło właściwe. 
 

Symulacja zakłada wymianę energii pomiędzy kolektorem a zbiornikiem cie-
płej wody użytkowej c.u.w. poprzez działanie pompy o sterowaniu różnicowym, 
która wymusza obieg cieczy w instalacji.  

Logiczna część działania modelu ma odzwierciedlenie w poniższym kodzie 
źródłowym języka Action Script 2.0: 

 
//-----------------------parametry inicjujące działanie modelu---------------------------
------------- 
onClipEvent (load)  
{ 
//Animacje poszczególnych obiektów Movie Clip są zatrzymane. 
_root.rury.stop(); 
_root.pompa.stop(); 
_root.panel.stop(); 
_root.chmury.stop(); 
_root.slonce.slonce.stop(); 
postep = false; 
pompa = false; 
//poziom nasłonecznienia chwilowego wynosi 50W/m2 
  n=50; 
// początkowa temperatura kolektora ustawiona jest na 1 stopień Celsjusza 
  tp=1; 
  t1=1; 
// --początkowa temperatura wody w zbiorniku z c.w.u. wynosi 15 stopni Celsjusza 
t2=15; 
// s - zmienna odpowiadająca za przyspieszenie czasu symulacji względem realnego 
czasu 
s=0; 
 
} 
//---obliczenia realizowane w każdej klatce animacji symulatora---- 
onClipEvent (enterFrame)  
{ 
 if(postep) 
 { 
// --ok. stukrotne przyspieszenie czasu (animacja realizowana jest z parametrem 10 fps) 
  s=s+10; 
//-----------------------blok sterujący kolorem panelu słonecznego------------------------------
---- 
  if((t1-t2)>1) 
  _root.panel.gotoAndStop(1); 
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    if((t1-t2)>2) 
  _root.panel.gotoAndStop(3); 
   
  if((t1-t2)>3) 
  _root.panel.gotoAndStop(5); 
   
  if((t1-t2)>4) 
  _root.panel.gotoAndStop(9); 
   if((t1-t2)>5) 
  _root.panel.gotoAndStop(12); 
 //-----------koniec bloku sterującego kolorem panelu słonecznego------------------------- 
 //-----pompa różnicowa zaczyna działać przy różnicy temperatury t1-t1 = 6 stopni C 
  if(t1>(t2+6)) 
   { 
     pompa = true; 
  _root.pompa.play(); 
  _root.rury.play(); 
   } 
  //---pompa różnicowa zatrzymuje się przy różnicy temperatury t1-t2 = 3 
  else if(t1<=(t2+3)) 
   { 
     pompa = false; 
  _root.pompa.gotoAndStop(1); 
  _root.rury.stop(); 
   } 
//temperatura panelu obliczona przy założeniu: pojemność panelu 20 litrów,     
     powierzchnia panelu 3m2, brak strat 
  tp=(n*0.00035834)+tp; 
   
  if(pompa) 
   { 
 //przepływ 3 litry w ciągu minuty 
   tp=(0.975*tp)+(0.025*t2); 
   t1=tp; 
//założenia pojemność zbiornika 300 litrów, brak strat  
      t2 = (n*0.00002389)+t2;  
    } 
  else 
   { 
   
   t1=tp; 
   } 
   
   
 } 
//animacja skalowania słupka rtęci termometru t1 
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   _root.t1._yscale = t1; 
//animacja skalowania słupka rtęci termometru t2  
    _root.t2._yscale = t2; 
 czas = Math.round(s/60) +" min."; 
 t1s = Math.round(t1*10)/10; 
 t2s = Math.round(t2*10)/10; 
} 
 
Działanie opisanego symulatora można obserwować pod adresem: 
www.cloudus.net/solar 

Zakończenie 

Ostatnie lata zaowocowały pojawieniem się wielu platform edukacyjnych 
oferujących komputerowe gry dydaktyczne8, jednakże znalezienie stosownej 
w kontekście realizowanego programu gry edukacyjnej może nastręczać wiele 
problemów, nawet jeśli nauczyciel będzie osobą otwartą na nowe media. Trudno 
tutaj wymagać umiejętności programowania od nauczycieli biologii czy historii, 
jednak odpowiednie katalogowanie i indeksowanie już istniejących zbiorów, jak 
też tworzenie nowych gier dydaktycznych dedykowanych pod konkretne pro-
gramy nauczania, jest jak najbardziej możliwe. Konsekwentne i systematyczne 
działanie w tym kierunku po pewnym czasie winno zaowocować oczekiwanymi 
i postulowanymi zmianami wzbogacając istniejące programy nauczania nie tylko 
o elementy multimedialne, ale i interaktywne, co powinno prowadzić do uatrak-
cyjnienia i poprawy efektywności procesu dydaktycznego.  

Technologia Adobe Flash, za pomocą której został utworzony model, umoż-
liwia utworzenie zbioru modeli-animacji podobnych do przedstawionej i dostęp 
do nich z poziomu serwisu WWW. Utworzony w ten sposób serwis mógły sta-
nowić nieocenioną pomoc dydaktyczną na lekcjach fizyki czy techniki, a jedy-
nym wymogiem byłby dostęp uczniów do Internetu w czasie lekcji. 
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