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Ponad 8 0 proc. ucz
niów polskich szkół 
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tradycyjne podręczniki 
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Do 2015 roku, w Korei Południo
wej mają całkowicie zniknąć pa
pierowe podręczniki. W zamian, 
dzieci otrzymają za darmo 
tablety. Digitalizacja materiałów 
edukacyjnych ma kosztować 
tamtej szy rząd ponad 2 miliardy 
dolarów. Nad wyeliminowaniem 
tradycyj nych podręczników pra
cuje także Wielkia Brytania oraz 
USA. Z badań wynika, że pod ta
kimi zmianami podpisałoby się 
także wielu polskich uczniów 
i rodziców. 

E-podręczniki byłyby o wiele 
tańsze i przede wszystkim dzieci 
nie musiałyby dźwigać do szkoły 
kilkukilogramowych tornistrów, 

wypchanych po brzegi podręcz
nikami, zeszytami, atlasami i in-
nymimateriałamiedukacyjnymi. 
Jednak digitalizacja podręczni
ków ma również minusy. Spę
dzanie czasu przy grach kompu
terowych, to dzisiaj główna ro
zrywka dzieci po powrocie 
ze szkoły. Gdyby do tego doszła 
nauka przy wykorzystaniu e-po-
dręczników, cały dzień byłyby 
narażone na szkodliwe działanie 
monitora. Już teraz ciężko wska
zać polską szkołę, która nie dy
sponowałaby pracownią infor
matyczną. Coraz częściej pow
stają klasy multimedialne, 
w których na komputerach prze
prowadza się np. lekcje historii. 

-Aby oczyjak najmniej na tym 
ucierpiały, uczniowie oraz nau
czyciele koniecznie muszą prze
strzegać podstawowych zasad hi
gieny pracy z komputerem - tłu
maczy dr Iwona Filipecka, 
z kliniki okulistycznej Okulus. 
W szkołachkorzysta się najczęś-

Górna krawędź monitora powinna znajdować się 
na wysokości oczu w odległości 60 cm 

ciej z komputerów stacjonar
nych. Ich zaletą jest możliwość 
ustawienia dużej czcionki. 

- Na małych ekranach czcio
nka jest mniej sza i czytanie wy
maga od oczu dużo większego 
wysiłku - twierdzi dr Iwona 
Filipecka. - Idealnym rozwiąza
niem mogą okazać się tablety. 
Można w nich tworzyć doku
menty, odtwarzać filmy czy pre
zentacje. Dodatkowo są bardzo 
lekkie. 

Papierowe podręczniki swo
bodnie może w przyszłości wy
przeć nowość na rynku elektro
niki, czyli e-czytniki. Są to urzą
dzenia stworzone wyłącznie 
do czytania. W e-czytnikach za
stosowano nowoczesny wy
świetlacz, nazywany e-papierem, 
który wyróżnia wysoki kontra
stem i niemigaj ący obraz - dzięki 
temu oczy mniej się męczą. Naj
gorszym rozwiązaniem jest wy
korzystywanie do nauki telefo
nów komórkowych. 
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