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O czym bO czym bęędziemy mdziemy móówiwićć??

• OEIiZK
• nasza praca z dorosłymi
• wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży
• moduły słownik, wiki, baza 

danych na platformie 
e-learningowej Moodle

• co sądzą uczniowie o Wikipedii?



OOśśrodek Edukacji rodek Edukacji 
Informatycznej Informatycznej 

i Zastosowai Zastosowańń KomputerKomputeróóww
w Warszawiew Warszawie

http://www.oeiizk.waw.pl

Publiczna placówka doskonalenia 
nauczycieli w dziedzinie 
kształcenia informatycznego 
i dydaktycznych zastosowań
technologii informacyjnej.



Czym siCzym sięę zajmujemy?zajmujemy?
• Szkolenia nauczycieli
• Studia podyplomowe 

informatyki
• Seminaria metodyczne
• Konsultacje
• Konkursy informatyczne
• Kursy e-learningowe

dla uczniów



Seminaria metodyczneSeminaria metodyczne



Tematyka zajTematyka zajęćęć
• Edukacyjne programy przyrodnicze 
• Teksty, rysunki, obliczenia w domu 

i szkole 
• Malowanie po ekranie 
• Do you speak English? 
• Korzystanie z sieci 
• Linux dla najmłodszych
• E-wspomaganie realizacji projektów 

interdyscyplinarnych 
• Linux jako koło ratunkowe 



Lekcje z komputerem Lekcje z komputerem 



Jak uczymy?Jak uczymy?
• tworzymy i działamy, 
• pracujemy najlepiej, gdy to nas 

cieszy, 
• pokazujemy jak się uczyć, 
• mądrze gospodarujemy własnym 

czasem, 
• osiągamy sukcesy pokonując 

trudności.

KONSTRUKTYWIZM 





Jacy jesteJacy jesteśśmymy
• rysowanie portretów w edytorze graficznym 

i tworzenie bazy danych portretów klasy,

• pisanie krótkich notatek na tematy 
Co lubię robić? Czego nie lubię robić?

• poszukiwanie informacji i dzielenie się nimi 
na forum – Moi sławni imiennicy,

• rozwiązywanie zadań matematycznych –
Sprawdź, czy potrafisz?

• rozgrywanie gry edukacyjnej – Znajdź pary.



SzkoSzkołła Podstawowa nr 114 w Warszawiea Podstawowa nr 114 w Warszawie



Nasza Nasza ee--klasaklasa

• kurs programowania w Logo dla 
uzdolnionych informatycznie 
dzieci ze szkół podstawowych

• kurs programowania w Logo dla 
uczniów z wiejskich szkół gminy 
Mrozy





SSłłownik obrazkowyownik obrazkowy

• kolorowy rysunek rzeczy, postaci, 
zwierzęcia…

• pomysł na zadanie do wykonania 
w Logo

• opis rysunku
• bibliografia 

Główne źródło informacji to  http://pl.wikipedia.org

http://pl.wikipedia.org/


HasHasłło o -- koniczynakoniczyna





Baza danychBaza danych

• znalezienie ciekawego hasła
• opisanie własnymi słowami
• dołączenie rysunku pomocniczego
• przykład użycia polecenia



HasHasłło: o: entent
ent - ogólnie rzecz biorąc jest to funkcja zwracająca część całkowitą liczby –
nie mylić z zaokrąglaniem
Np. ent 2.5 = 2; ent 2.1 = 2; ent 2.9 = 2;
Przydaje się, gdy chcemy sprawdzić czy dana liczba jest parzysta (być może istnieje 
jakiś inny prostszy sposób, ale ja go nie znam       ). Trzeba zastosować warunek 
(ent :n/2)=(:n/2). Jeśli liczba jest parzysta ten warunek jest prawdą, w przeciwnym 
wypadku, liczba jest nieparzysta.
To zastosowanie przydaje się, gdy pętla ma być wykonywana raz w jeden sposób, raz 
w inny. Przydałoby się na przykład w zadaniu łańcuch, gdy ogniw miało być :n, a nie 
2*:n.
Przykład:
ent 2.5 = 2
ent 2.1 = 2
ent 5.9 = 5
(ent 5/2) = (5/2) -> fałsz
(ent 4/2) = (4/2) -> prawda

Autor: Stanisław Purgał

Część całkowita, cecha, entier (w informatyce 
podłoga) liczby rzeczywistej x to największa 
liczba całkowita nie większa od x. Część
całkowitą liczby x oznaczamy w matematyce 
symbolem [x]; w informatyce natomiast używany 
jest symbol ⌊x⌋. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_rzeczywiste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_ca%C5%82kowite


AnkietaAnkieta
• przeprowadziliśmy ankietę

w kilku warszawskich 
gimnazjach i liceach 

• zebraliśmy 125 ankiet 
• pytaliśmy uczniów o to, co 

wiedzą o Wikipedii, jak z niej 
korzystają, jaki mają wkład w jej 
rozwój





Co to jest Co to jest WikipediaWikipedia? ? 



Nazwa WikiWiki pochodzi od hawajskiego zwrotu wiki wiki, 
oznaczającego bardzo szybko.

Co oznacza i skCo oznacza i skąąd pochodzi d pochodzi 
ssłłowo owo wikiwiki??



Co oznacza i skCo oznacza i skąąd pochodzi d pochodzi 
ssłłowo owo wikiwiki??
• Wiki to zapewne „wiedza” w jakimś tam 

języku
• world international ……. Information
• Wiki jest to zdrobnienie od słowa Victory

(zwycięstwo) – czyli Wikipedia jest to 
zwycięska encyklopedia (wiktoria-
encyklopedia)

• Wiki pochodzi prawdopodobnie od słowa 
wiking, co może oznaczać, iż czasami nie 
można się spodziewać reakcji Wikipedii



Jakich informacji najczJakich informacji najczęśęściej ciej 
szukasz w Wikipedii?szukasz w Wikipedii?

• Od najbardziej błahych do tych poważnych.
• Pomocy w nauce, biografii różnych osób, 

podstawowych informacji historycznych i linków, 
które mogą pomóc szerszym zrozumieniu 
zagadnienia.

• Najczęściej w Wikipedii szukam informacji na temat 
różnych muzyków.

• Używam jej uzupełniając informacje do różnych 
prac, szukam biografii, czasem szukam cytatów na 
określone tematy.

• Najczęściej są to zagadnienia dotyczące informatyki 
– jednak wydaje mi się, ze szukam po równo 
zagadnień ze wszystkich dziedzin wiedzy.

• Prac domowych <Lol>



W ktW któórym roku powstarym roku powstałła a 
WikipediaWikipedia??



Do nauki ktDo nauki któórych przedmiotrych przedmiotóów w 
wykorzystujesz wykorzystujesz WikipediWikipedięę??

pierwsze wskazaniepierwsze wskazanie



Do nauki ktDo nauki któórych przedmiotrych przedmiotóów w 
wykorzystujesz wykorzystujesz WikipediWikipedięę? ? 



Czy korzystaCzy korzystałłeeśś kiedykiedyśś
z rz róóżżnych projektnych projektóóww

Wikipedii?Wikipedii?



WikisWikisłłownikownik, , 
WielojWielojęęzyczny szyczny słłownikownik

• język angielski, niemiecki (czeski 
– 1 osoba)

• Szukając słów, których nie 
znalazłam na ling.pl

• Wiele, ostatnio np.: tabela 
stratygraficzna, wulkany na 
świecie



WikicytatyWikicytaty, , 
Kolekcja cytatKolekcja cytatóóww

• Szukając cytatów dla własnej 
przyjemności

• Gdy postanowiłam pisać złote myśli 
sławnych ludzi =)

• gwiazdy [np. Marilyn Monroe], 
politycy [np. Gorbaczow], artyści [np. 
Hemingway]

• Wypowiedzi filozofów - szukałem 
cytatu Kartezjusza i znalazłem

• Jakiś tam cytacik polityków



WikicytatyWikicytaty, , 
Kolekcja cytatKolekcja cytatóóww

• Cytaty Lecha Wałęsy
• Cytaty Korwina, Lenina, Marksa, 

generała Pattona, Józefa Stalina
• Cytaty z Bismarcka i Janusza 

Korwina-Mikke, Al Bundy
• Sprawdzałem cytaty Johna 

Frusciante
• Cytaty z mów A. Hitlera
• Cytaty Winstona Churchila
• Np. do prezentacji na angielski  

(cytaty z filmów)



WikicytatyWikicytaty, , 
Kolekcja cytatKolekcja cytatóóww

• Cytaty o odwadze, np.: Kto ma 
odwagę, wygrywa (who dares, wins)

• Cytaty gwiazd rocka ☺
• Cytaty z „Kubusia Puchatka”

A.A. Milne
• Willy Brandt, J. K. Mikke, Woddy

Allen
• Szukanie cytatów na dzień ojca
• Cytaty z książek T. Pratchetta

(z ciekawości)
• Przez ciernie do gwiazd



WikiWikiźźrróóddłłaa, , 
Dokumenty Dokumenty źźrróóddłłoweowe

• Tablice matematyczne
• Konstytucja RP
• Teksty źródłowe z historii



Jak Ci siJak Ci sięę wydaje, jakie swydaje, jakie sąą
najwanajważżniejsze zasady, ktniejsze zasady, któóre nalere należży y 
zachowazachowaćć piszpisząąc artykuc artykułły?y?
• rzetelność
• logika wypowiedzi
• nie propagowanie żadnych idei
• obiektywizm
• nie kłamać
• należy podawać tylko prawdziwe 

informacje
• podawać sprawdzone informacje
• najważniejsze jest, aby trzymać się

tematu, który się opisuje i nie pisać
bzdur



Jak Ci siJak Ci sięę wydaje, jakie swydaje, jakie sąą
najwanajważżniejsze zasady, ktniejsze zasady, któóre nalere należży y 
zachowazachowaćć piszpisząąc artykuc artykułły?y?

• dbanie o to, żeby podać wszystkie 
źródła

• dokładność, poprawne formułowanie 
zdań, dbanie o ortografię, interpunkcję, 
wytłumaczenie zagadnienia na różnych 
poziomach w miarę swoich możliwości; 
nie należy się brać za temat, o którym 
nic się nie wie.

• zasada decorum (zasada zgodności 
treści z formą)



Jak Ci siJak Ci sięę wydaje, jakie swydaje, jakie sąą
najwanajważżniejsze zasady, ktniejsze zasady, któóre nalere należży y 
zachowazachowaćć piszpisząąc artykuc artykułły?y?
• przestrzeganie zasad ortografii, 

stylistyki oraz dokładne sprawdzenie 
zawartości merytorycznej

• wypowiedź powinna być spójna i nie 
odbiegać od tematu 

• kultura języka i rzetelność informacji
• należy przestrzegać praw autorskich 

i nie obrażać ludzi
• kultura wypowiedzi
• nie obrażanie innych użytkowników 



Przedstaw krPrzedstaw króótko w punktach co tko w punktach co śświadczy wiadczy 
o rzetelnoo rzetelnośści lub braku rzetelnoci lub braku rzetelnośści ci 
informacji zawartych w Wikipedii?informacji zawartych w Wikipedii?

Rzetelność
• wiele osób zaangażowanych 

w tworzenie
• najczęściej tworzone przez 

specjalistów zdanej dziedziny
• moderowane i sprawdzanie 

przez doświadczone osoby
• publiczna dyskusja, komentarze



Przedstaw krPrzedstaw króótko w punktach co tko w punktach co śświadczy wiadczy 
o rzetelnoo rzetelnośści lub braku rzetelnoci lub braku rzetelnośści ci 
informacji zawartych w Wikipedii?informacji zawartych w Wikipedii?

Rzetelność
• zgodność z innymi źródłami
• powoływanie się na źródła
• przejrzystość, poprawność

stylistyczna 
i ortograficzna

• szybki przepływ informacji
• ogromna popularność



Przedstaw krPrzedstaw króótko w punktach co tko w punktach co śświadczy wiadczy 
o rzetelnoo rzetelnośści lub braku rzetelnoci lub braku rzetelnośści ci 
informacji zawartych w Wikipedii?informacji zawartych w Wikipedii?

Nierzetelność
• tworzone przez wiele osób 
• liczne błędy ortograficzne 

i stylistyczne
• tworzone przez niespecjalistów 

lub wręcz dla żartów



Czy masz jakieCzy masz jakieśś dodośświadczenie wiadczenie 
w tworzeniuw tworzeniu stron stron wikiwiki, w tym , w tym 
stron Wikipedii?stron Wikipedii?

• Jedynie Bednarpedii, strony szkolnej 
opartej na mechanizmie Wiki

• Nie przepadam za tym, ponieważ nie 
umiem edytować graficznej strony 
artykułu

• Tak, mam
• Tak, o haśle „Aikido”
• Tak – zrobiłem hasło o Jabir ibn Hayyan

:D
• Niewielkie poprawki (np. ortografia)



Czy masz jakieCzy masz jakieśś dodośświadczenie wiadczenie 
w tworzeniuw tworzeniu stron stron wikiwiki, w tym , w tym 
stron Wikipedii?stron Wikipedii?

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wk%C5%8
2ad/80.55.253.117

• Kilkakrotna edycja pewnych artykułów, to 
wszystko

• Moje doświadczenie opiera się głównie na 
wyszukiwaniu i poprawianiu błędów 
ortograficznych i stylistycznych w artykułach

• Nie, raz tylko poprawiłam/rozbudowałam jeden 
artykuł

• Niestety, kiedyś chciałem ale w końcu nie 
ogarnąłem

• Tak, czasem edytuję jakieś artykuły, jeśli mam 
szersze, niż są zawarte w artykule, informacje 
na dany temat

http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wk%C5%82ad/80.55.253.117
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wk%C5%82ad/80.55.253.117


DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę ☺☺
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