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Geografia jest nauką interdyscyplinarną, czyli wykorzystującą
wiadomości i zdobycze z innych dyscyplin nauki. Współcześnie najwyraźniej
można zauważyć powiązania geografii z informatyką. Przykładem
wykorzystania informatyki w nauczaniu geografii są zajęcia prowadzone w
pracowni informatycznej.

W zajęciach geografii odbywających się w pracowni komputerowej
można wyróżnić trzy grupy celów do jakich wykorzystywany jest komputer:

1. źródło do poszukiwania informacji (Internet, encyklopedie
multimedialne),

2. narzędzie do rozwiązywania zadań (tworzenie wykresów, tabel,
opracowań czy też prezentacji),

3. narzędzie wspomagające sprawdzanie wiadomości i umiejętności (testy,
sprawdziany).

W każdym z omawianych celów bardzo ważna jest rola nauczyciela
prowadzącego zajęcia, który musi nie tylko przygotować odpowiednie
materiały, zainstalować wymagane programy ale sprawuje kontrolę w trakcie
wykonywania zadań przez uczniów. Wykorzystując możliwości stwarzane przez
współczesną Technologię Informacyjną, można w sposób ciekawy wprowadzać
nowy materiał, opracowywać zadane ćwiczenia oraz sprawdzać wiedzę i
umiejętności uczniów.

Pracując z wykorzystaniem TI należy uwzględnić poziom zaawansowania
uczniów w obsłudze komputera oraz ilość osób przypadającą do jednego
stanowiska komputerowego. Celowym staje się prowadzenie takich zajęć w
grupach, gdzie przy jednym komputerze pracuje dwoje uczniów, a ideałem jest
praca w pojedynkę, wówczas to można w sposób obiektywny ocenić pracę
każdego ucznia.

1. Komputer jako źródło poszukiwania informacji

W dobie coraz to łatwiejszego dostępu do Internetu poszukiwanie
informacji na żądany temat staje się zadaniem wydawałoby się prostym do
wykonania. Problem stanowi sposób poszukiwania informacji, czyli zadawanie
odpowiednich pytań wyszukiwarce.
Oto kilka sposobów zadawania pytań:
„zjawiska krasowe” – poszukane zostaną w Internecie strony zawierające frazę

„zjawiska krasowe”, czyli tam gdzie w tekście czy opisie ten
zwrot się znalazł,

zjawiska+krasowe – poszukane zostaną w Internecie strony, które zawierają
słowa zjawiska i krasowe przy czym nie muszą być one w
formie frazy,

zjawiska krasowe – poszukane zostaną w Internecie strony, które zawierają
słowa zjawiska lub krasowe i nie muszą one występować w



formie frazy czy też na jednej stronie, wystarczy że któreś ze
słów występuje.

Celowym okazuje się wprowadzanie do wyszukiwarek internetowych
pojedynczych słów lub zwrotów w czudzysłowie, wówczas mamy największą
szansę na otrzymanie pożądanego wyniku.

Oto kilka stron z wyszukiwarkami, na których można wprowadzić
odpowiednie zapytanie:
www.google.pl,
www.onet.pl,
www.wp.pl,
www.interia.pl.

Po otrzymaniu listy stron odpowiadającym naszemu zapytaniu pojawia się
kolejny problem z selekcją treści. Internet jest miejscem gdzie można
publikować informacje nie zawsze odpowiadające prawdzie lub mijające się z
celem naszych poszukiwań, dlatego ważne jest, aby do każdego dokumentu
podejść sceptycznie i ocenić jego przydatność.

Kolejnym przykładem wykorzystania komputera jako źródła informacji są
encyklopedie multimedialne, które znajdują się w Internecie (np. na stronie:
www.wiem.pl lub www.onet.pl) lub dostarczane na CD-ROM lub DVD
(Encyklopedia Multimedialna PWN, Geografia, Państwa Świata, Wielki Atlas
Multimedialny itd.).





Zaletą różnych encyklopedii multimedialnych oraz informacji
pochodzących z Internetu jest łatwość w ich obrabianiu i drukowaniu. Należy
jednak pamiętać o prawach autorskich twórców informacji, z których
korzystamy.

Bardzo atrakcyjnym źródłem wiadomości są EDU-ROMy. Treści na nich
zawarte pozwalają na ciekawsze przedstawienie pewnych zagadnień w tym
również z geografii.

2. Komputer jak narzędzie do rozwiązywania zadań.

Zadania jakie można postawić przed uczniami są różne i uzależnione od
tematyki zajęć. Mogą być one wieloetapowe, czyli polegające np. na poszukaniu
pewnych informacji przy wykorzystaniu Internetu i późniejszej ich interpretacji
graficznej w postaci diagramów czy tez kartodiagramów.

Do tworzenia diagramów można wykorzystać pakiet biurowy Microsoft
Works lub Microsoft Office. Tworząc popularne wykresy należy pamiętać o
odpowiednim zaprojektowaniu tabeli, która jest podstawą do wprowadzania
danych. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni typ wykresu do ilustracji danych.
Analizując pewne zjawiska w czasie można używać wykresów liniowych czy
też słupkowych, zaś do przedstawienia struktur celowe wydaje się zastosowanie
wykresów kołowych.

Użytkowanie ziemi w Polsce

Użytki rolne
60%

Lasy
29%

Wody
3%

Tereny osiedleńcze
3%

Tereny komunikacyjne
3%

Nieużytki
2%



Liczba ludności Polski w latach 1946-2000

0

10

20

30

40

50

1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Często w geografii pewne zjawiska przedstawia się na mapach w postaci
kartodiagramów. Aby przygotować taka mapę można skorzystać z programu
Microsoft Word gdzie na wprowadzoną uprzednio mapę nakłada się
odpowiednie elementy diagramu (słupki, prostokąty, koła o odpowiednich
parametrach) lub Microsoft Excel, w którym wykorzystuje się aplikację
Microsoft Map.

Chcąc uatrakcyjnić przedstawienie pewnych zagadnień lub przygotować
referat na zadany temat uczniowie mogą korzystać z programu do prezentacji
multimedialnych Microsoft Power Point. Wykorzystując w pełni możliwości
tego programu można przygotować prezentację zawierającą słowny komentarz,
podkład muzyczny i ruchomy pokaz slajdów co w połączeniu z projektorem
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daje nam niezłe narzędzie do przedstawienia w ciekawy sposób danego
zagadnienia.

Tradycyjną metodą wykorzystania komputera na zajęciach jest tworzenie
opracowań najczęściej w edytorze tekstu Microsoft Word lub Microsoft Works,
w którym to można zawrzeć treści pochodzące z różnych źródeł informacji
(Internet, encyklopedie multimedialne). W połączeniu z grafiką, tabelami,
wykresami i kartodiagramami pozwala to na pełniejszy opis danego
zagadnienia.

4. Komputer jako narzędzie wspomagające sprawdzanie wiadomości i
umiejętności

Geografia jest przedmiotem, na którym to dosyć często podczas
sprawdzania wiadomości i umiejętności wykorzystujemy testy. Komputer służy
wówczas jako narzędzie do tworzenia testów. Uczeń odpowiada na karcie
odpowiedzi na pytania testowe znajdujące się na ekranie monitora.

Sporo testów dostępnych jest w Internecie. Ich rozwiązanie możliwe jest
w komputerze, a końcowy wynik może być oceniony przez prowadzącego
zajęcia.

Niektóre sprawdziany mogą być rozwiązywane przez uczniów w
komputerze, wówczas nauczyciel tworzy taki dokument, który powinien być
przez ucznia prawidłowo uzupełniony i zapisany. Ważne jest, aby do takiego
testu była jasno przygotowana instrukcja dla ucznia.

Współcześnie nauczyciel prowadzący zajęcia nie tylko z geografii, ale tez
z innych przedmiotów, powinien mieć możliwość korzystania z pracowni
komputerowej. Przygotowywane przez nauczycieli zajęcia pozwolą uczniom na
łatwiejsze przyswojenie sobie wiedzy z danej tematyki oraz pogłębią
umiejętności korzystania z komputera.


