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Artykuł jest poświęcony problemowi tworzenia środowisk uczących w technologii 

wzbogaconej rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR). W artykule wyjaśniono pojęcie 

wzbogaconej rzeczywistości i wskazano tę technologie jako narzędzie do realizacji nauczania przez 

eksperymentowanie w sposób bezpieczny i tani, co ma wielkie znaczenie w warunkach szkolnych. W 

środowiskach uczących AR uczniowie mogą własnoręcznie wykonywać eksperymenty na 

wirtualnych obiektach przez manipulowanie przedmiotami w rzeczywistym otoczeniu. W artykule 

wspomniano o nowym podejściu do tworzenia interaktywnych scenariuszy uczących, o nazwie 

Augmented Reality Interactive Scenario Modeling (ARISM), w którym proces budowy środowisk 

uczących podzielono na trzy etapy. KaŜdy z tych etapów jest wykonywany przez uŜytkowników 

dysponujących róŜną wiedzą techniczną i dziedzinową. Podejście ARISM umoŜliwia nauczycielom 

róŜnych przedmiotów nieposiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej na samodzielne 

tworzenie środowisk uczących AR dla potrzeb ich uczniów. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Aktualnie większość szkół działa w oparciu o metody kształcenia, które w duŜym stopniu 

ograniczają proces zdobywania wiedzy przez ucznia do pasywnego przyswajania informacji. Natomiast 

we współczesnym świecie, w warunkach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, kreatywność i 

innowacyjność są cechami decydującymi o konkurencyjności na rynku pracy. Taki stan rzeczy stawia 

przed sektorem edukacji nowe wyzwania, z którymi musi się on zmierzyć moŜliwie jak najszybciej. 

Wyzwania te wymagają zmiany istniejących metod nauczania tak, aby uczniowie z pasywnych 

odbiorców wiedzy zmienili się w aktywnych uczestników procesu nauczania [1]. W odpowiedzi na te 

wyzwania, w ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania paradygmatem uczenia się przez działanie 

(ang. learning by doing), który akcentuje aktywność uczniów. WdroŜenie uczenia się przez działanie w 

szkołach wymaga zastosowania interaktywnych i dynamicznych środowisk uczących, w których 

uczniowie mogą zdobywać wiedzę samodzielnie wykonując eksperymenty i odkrywając wiedzę. Ten 

rodzaj nauczania jest określany mianem nauczania przez eksperymentowanie (ang. experiential learning). 

Zaoferowanie moŜliwości przeprowadzania doświadczeń bez odpowiedniego wsparcia ze strony 

nauczyciela jest niewystarczające do skutecznego nauczania przez eksperymentowanie. Warunkiem 

koniecznym do osiągnięcia zamierzonych celów pedagogicznych jest umoŜliwienie uczniom obserwacji 

zjawisk, refleksji nad nimi, a takŜe uogólnienia nowo zdobytej wiedzy w taki sposób, aby potrafić 
zastosować ją w podobnych sytuacjach w przyszłości. Dlatego nauczyciele powinni tworzyć takie 

środowiska uczące, które dadzą uczniom szansę aktywnego uczestniczenia w eksperymentach 

wykonywanych pod kierunkiem nauczyciela. Dzięki temu uczniowie będą znacznie częściej wyciągać 
właściwe wnioski z przeprowadzonych eksperymentów, co doprowadzi do znacznie wyŜszej skuteczności 

procesu nauczania. 

Kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy nauczanie przez eksperymentowanie jest 

efektywne czy nie, jest interaktywność. W odniesieniu do treści uczących, interaktywność naleŜy 

rozumieć jako stopień, w którym uŜytkownicy mogą zmieniać w czasie rzeczywistym treści 

prezentowane w środowiskach uczących. W tradycyjnym nauczaniu najwyŜszy poziom interaktywności 

oferują rzeczywiste laboratoria, w których uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty bezpośrednio 

przekładając wiedzę teoretyczną na umiejętności praktyczne. Jednak zastosowanie tradycyjnych 

laboratoriów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim jest obwarowane powaŜnymi 
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ograniczeniami, takimi jak: brak wystarczającej przestrzeni, brak odpowiedniego wyposaŜenia, 

konieczność przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz niedobór odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry nauczycielskiej. Dlatego zastosowanie w szkołach na szeroką skalę środowisk umoŜliwiających 

nauczanie przez eksperymentowanie jest mało realistyczne, głównie w powodu barier ekonomicznych, a 

ponadto nie wszystkie eksperymenty moŜna bezpiecznie przeprowadzić w warunkach szkolnych. 

W tym kontekście, wsparciem dla upowszechnienia nowych metod nauczania mogą być techniki 

informatyczne. Większość obecnie stosowanych rozwiązań opiera się głównie na technologiach WWW, 

które pozwalają na prezentowanie materiałów dydaktycznych na stronach internetowych z 

wykorzystaniem róŜnego rodzaju obiektów multimedialnych takich jak teksty, obrazy, sekwencje audio i 

wideo. Z perspektywy nauczania przez eksperymentowanie, takie rozwiązania są niewystarczające. 

Remedium na powyŜsze problemy są technologie wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality – 

VR) i wzbogaconej rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR). Techniki wirtualnej rzeczywistości 

umoŜliwiają tworzenie wirtualnych środowisk będących trójwymiarowymi (3D) cyfrowymi modelami 

światów istniejących lub wymyślonych, z którymi moŜna wchodzić w interakcje [2]. Główną zaletą 
środowisk wirtualnych jest znacznie większy stopień interaktywności w porównaniu ze środowiskami 

rzeczywistymi. UŜytkownicy mogą swobodnie nawigować w wirtualnych środowiskach, obserwować je z 

róŜnych perspektyw i wchodzić w interakcję ze znajdującymi się w nich obiektami wirtualnymi. 

W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe informacje na temat technologii wzbogaconej 

rzeczywistości. W rozdziale trzecim omówiono moŜliwości zastosowania technologii AR w edukacji ze 

szczególnym uwzględnieniem problemu tworzenia interaktywnych środowisk uczących AR. W rozdziale 

czwartym przedstawiono podejście ARISM słuŜące do budowy środowisk uczących AR przez osoby 

dysponujące róŜną wiedzą informatyczną. W rozdziale piątym zaprezentowano przykład zastosowania 

interaktywnych środowisk AR w nauczaniu chemii. W rozdziale szóstym zawarto wnioski końcowe. 

 

 

2. WZBOGACONA RZECZYWISTOŚĆ 

 

Techniki wzbogaconej rzeczywistości są rozwinięciem technik wirtualnej rzeczywistości. Polegają 
one na łączeniu na ekranie w czasie rzeczywistym trójwymiarowych obiektów wirtualnych 

wygenerowanych przez komputer z ruchomymi, cyfrowymi obrazami świata rzeczywistego filmowanego 

na Ŝywo, tworząc w efekcie środowiska wzbogaconej rzeczywistości [3]. Dzięki nim uŜytkownicy mogą 
obserwować obiekty wirtualne w otoczeniu rzeczywistych scen i przedmiotów. WaŜną zaletą technik AR 

jest naturalny i intuicyjny sposób interakcji uŜytkownika z wirtualnymi obiektami za pomocą obiektów 

rzeczywistych, bez konieczności stosowania skomplikowanych urządzeń wejściowych [4]. Szybki rozwój 

technologiczny przyczynił się do tego, Ŝe obecnie techniki AR zaczynają odgrywać coraz większą rolę w 

takich dziedzinach, jak edukacja, kultura, medycyna, obronność, a takŜe rozrywka, która często 

występuje łącznie z wyŜej wymienionymi dyscyplinami. 

Środowisko wzbogaconej rzeczywistości składa się z wirtualnej sceny i środowiska rzeczywistego 

zawierającego fizyczne przedmioty. Wirtualna scena jest w czasie rzeczywistym nakładana na cyfrowy 

obraz środowiska rzeczywistego. Wirtualna scena składa się z obiektów wirtualnych i wirtualnych 

reprezentacji przedmiotów. Wirtualne obiekty mogą być wyświetlone w dowolnym miejscu środowiska, 

podczas gdy wirtualne reprezentacje przedmiotów są wyświetlane dokładnie w miejscach, w których 

znajdują się odpowiadające im przedmioty. W celu określenia połoŜenia przedmiotów w środowisku 

wzbogaconej rzeczywistości są one automatycznie śledzone za pomocą technik przetwarzania obrazów 

[5]. PołoŜenie wirtualnych reprezentacji przedmiotów zmienia się w czasie rzeczywistym zgodnie ze 

zmianami połoŜenia odpowiadających im przedmiotów. Dzięki istnieniu wirtualnych reprezentacji 

fizycznych przedmiotów jest moŜliwa interakcja tych przedmiotów z obiektami wirtualnymi. W ten 

sposób środowiska AR dają uŜytkownikom wraŜenie, Ŝe obiekty wirtualne są integralną częścią 
środowiska rzeczywistego, w którym te obiekty współistnieją z fizycznymi przedmiotami. 

Systemy wzbogaconej rzeczywistości są wyposaŜone w kamery wideo oraz urządzenia 

wyświetlające. Kamery słuŜą do przechwytywania obrazów świata rzeczywistego, które następnie są 
wzbogacane treściami wirtualnymi i prezentowane uŜytkownikom końcowym za pomocą urządzeń 

wyświetlających. Urządzenia wyświetlające dzielą się na wyświetlacze nakładane na głowę (ang. Head-

Mounted Display – HMD), monitory komputerowe i wielkoekranowe systemy projekcyjne [6]. 

Wyświetlacze HMD mają formę okularów lub hełmów wyposaŜonych w małe ekrany umieszczone przed 

oczami uŜytkownika. Wyświetlacze HMD w systemach AR są najczęściej wyposaŜone w przymocowane 

do nich miniaturowe kamery. Dzięki temu uŜytkownicy mogą rozglądać się po otoczeniu i obserwować 
rzeczywiste obrazy wzbogacone o dodatkowe treści wygenerowane przez komputer. W przypadku 
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systemów AR opartych na monitorach komputerowych i systemach projekcyjnych stosuje się stacjonarne 

kamery skierowane na otoczenie uŜytkownika. Obrazy z kamer są wzbogacane treściami wirtualnymi i 

wyświetlane na ekranie monitora lub systemu projekcyjnego. W takich systemach uŜytkownicy wchodzą 
w interakcję z obiektami wirtualnymi manipulując fizycznymi przedmiotami, a jednocześnie obserwują 
efekty swoich działań na ekranie monitora lub systemu projekcyjnego. Zastosowanie wielkoekranowych 

systemów projekcyjnych jest szczególnie uŜyteczne w przypadku konieczności prezentacji środowisk AR 

większemu gronu uŜytkowników, np. grupie uczniów podczas lekcji. 

 

 

3. ZASTOSOWANIE WZBOGACONEJ RZECZYWISTOŚCI W EDUKACJI 

 

W dziedzinie edukacji, technologia AR otwiera nowe moŜliwości prezentacji wiedzy [7]. Techniki 

wzbogaconej rzeczywistości doskonale nadają się do budowy środowisk uczących umoŜliwiających 

uczenie się przez działanie, gdzie przez działanie naleŜy rozumieć interakcję i eksperymenty z 

wirtualnymi obiektami prezentowanymi w rzeczywistym, naturalnym otoczeniu. Środowiska uczące AR 

łączą interaktywne wirtualne treści uczące z rzeczywistymi środowiskami zawierającymi fizyczne 

przedmioty. 

Przykładowe środowisko uczące w technologii wzbogaconej rzeczywistości przedstawiono na 

rysunku 1. Środowisko to słuŜy do prezentacji treści uczących na temat dziedzictwa kulturowego w 

formie interaktywnego kwizu, który pozwala uczniom na zdobycie wiedzy na temat kolekcji artefaktów 

[1]. Prezentacja artefaktu w środowisku AR składa się trójwymiarowego modelu artefaktu, pytania oraz 

trzech obiektów wirtualnych zawierających moŜliwe odpowiedzi. Model artefaktu z pytaniem i obiekty z 

odpowiedziami są powiązane z fizycznymi przedmiotami. W prezentowanym przykładzie przedmioty 

mają formę kwadratowych kartoników z wydrukowanymi na ich powierzchni specjalnymi znacznikami, 

które umoŜliwiają śledzenie połoŜenia tych kartoników w środowisku AR [5]. 

 

 
 

Rys. 1. Interaktywny kwiz na temat dziedzictwa kulturowego  

w środowisku wzbogaconej rzeczywistości 

 

W czasie prezentacji kwizu w środowisku AR model artefaktu automatycznie się obraca, dzięki 

czemu uczeń moŜe go oglądać z róŜnych stron. Uczeń moŜe manipulować modelem artefaktu oraz 

wirtualnymi obiektami z odpowiedziami poruszając kartonikami, jak pokazano na rysunku 1. W celu 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie uczeń musi odwrócić kartonik z wybraną odpowiedzią na drugą 
stronę. Po odwróceniu kartonika, na jego drugiej stronie pojawia się obiekt wirtualny informujący 

uŜytkownika o tym, czy wybrana odpowiedź jest poprawna, czy błędna. Dodatkowo jest emitowany 

komunikat dźwiękowy wyraŜający aprobatę lub jej brak dla wybranej odpowiedzi. Za udzielenie 

poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie uczeń moŜe zdobyć określoną liczbę punktów. W przypadku 

błędnej odpowiedzi liczba punktów do zdobycia za dane pytanie ulega zmniejszeniu. Po udzieleniu 

poprawnych odpowiedzi na serię pytań dotyczących danego artefaktu, w środowisku pojawia się krótkie 

podsumowanie informacji na temat tego artefaktu. Następnie uczeń moŜe zakończyć kwiz lub przejść do 

prezentacji kolejnego artefaktu. 
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Technologia AR pozwala takŜe na budowanie bardziej zaawansowanych środowisk uczących, w 

których oprócz interakcji ucznia z obiektami wirtualnymi, występuje takŜe interakcja między obiektami 

wirtualnymi. W takich środowiskach uczniowie mogą własnoręcznie wykonywać eksperymenty na 

wirtualnych obiektach w bezpośredni i naturalny sposób przez manipulowanie tymi przedmiotami w 

rzeczywistym otoczeniu. Dzięki zastosowaniu środowisk uczących AR uŜytkownicy mają szansę 
aktywnie uczestniczyć w doświadczeniach, które byłyby niemoŜliwe lub trudne do przeprowadzenia 

innymi metodami w warunkach szkolnych. Zastosowanie środowisk uczących AR prowadzi do 

zmniejszenia kosztów dzięki zastąpieniu rzeczywistych drogich zasobów, takich jak wyposaŜenie 

laboratoriów i materiały, ich wirtualnymi odpowiednikami. Kolejną zaletą środowisk uczących AR jest 

bezpieczeństwo, poniewaŜ niedoświadczeni uczniowie mogą eksplorować potencjalnie niebezpieczne 

sytuacje w całkowicie bezpiecznym środowisku wirtualnym, nie ponosząc zbędnego ryzyka utraty 

zdrowia lub uszkodzenia drogiego wyposaŜenia. 

Liczba moŜliwych zastosowań środowisk AR w edukacji jest praktycznie nieograniczona [8]. 

Środowiska AR mogą być uŜyte do nauczania wiedzy o pojęciach i zjawiskach, które są niemoŜliwe do 

zaobserwowania gołym okiem ze względu na ich wielkość (np. ruchy cząsteczek), niebezpieczne (np. 

reakcje chemiczne) lub abstrakcyjne (np. pole magnetyczne). Ponadto poziom złoŜoności 

prezentowanych zjawisk moŜe być celowo zredukowany w celu ułatwienia uczniom przyswojenia wiedzy 

związanej z prezentowanymi pojęciami. Interaktywne środowiska uczące AR mogą być wykorzystane 

jako pomoc dydaktyczna w szerokim spektrum dziedzin rozpoczynając od nauk przyrodniczych (np. 

chemia, fizyka, biologia, astronomia), przez nauki ścisłe, techniczne i medyczne (np. matematyka, 

informatyka, mechanika, elektronika, biomedycyna), a kończąc na naukach humanistycznych (np. 

historia, lingwistyka, antropologia). 

Obecnie zastosowanie technik AR w edukacji jest wciąŜ we wczesnym stadium rozwoju. W 

ostatnich latach miały miejsce nieliczne próby zastosowania technik AR w nauczaniu, jednak systemy te 

zostały zaimplementowane dla konkretnych dziedzin, w celu praktycznego nauczania wąskiego zakresu 

umiejętności. W istniejących rozwiązaniach tworzenie treści uczących wymaga zatrudnienia ekspertów w 

dziedzinie projektowania i tworzenia interaktywnych treści trójwymiarowych. Konieczność silnego 

zaangaŜowania wykwalifikowanych informatyków na róŜnych etapach procesu tworzenia treści uczących 

jest główną przeszkodą w upowszechnieniu technologii AR w edukacji. PowaŜnym problemem jest takŜe 

trudność modyfikacji utworzonych treści, gdyŜ wymaga to ponownego zaangaŜowania programistów. W 

rezultacie nauczyciele są skazani na korzystanie z gotowych treści, których nie mogą w łatwy sposób 

tworzyć, uaktualniać i dostosowywać do swoich potrzeb, zmieniającego się programu prowadzonych 

zajęć, poziomu uczniów itp. Dlatego rozwiązanie problemu efektywnej budowy środowisk uczących AR 

przez ludzi nieposiadających zaawansowanych umiejętności informatycznych jest kluczowe dla 

upowszechnienia tych środowisk w sektorze edukacji. 

 

 

4. PODEJŚCIE ARISM 

 

Rozwiązaniem problemu tworzenia środowisk uczących AR jest podejście do tworzenia 

interaktywnych scenariuszy uczących, o nazwie ARISM (ang. Augmented Reality Interactive Scenario 

Modeling) [9]. To podejście umoŜliwia budowanie interaktywnych środowisk uczących AR osobom 

nieposiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej. W proponowanym podejściu wprowadzono 

pojęcia: AR-Klasy i AR-Obiektu zgodnie z podejściem obiektowym. Pojęcie klasy rozszerzono o 

elementy wymagane do budowania interaktywnych środowisk AR, takie jak: geometria, interaktywne 

zachowanie, obiekty medialne, zaleŜności między właściwościami, związki agregacji oraz ograniczenia 

nałoŜone na właściwości i związki. Właściwości i związki są wykorzystywane do parametryzacji 

geometrii i zachowania zawartego w AR-Klasach. Geometria i zachowanie AR-Obiektów mogą być 
zmieniane przez ustawianie odpowiednich wartości właściwości. W ten sposób wizualizacja AR-

Obiektów moŜe podlegać modyfikacjom podczas tworzenia treści zgodnie z merytoryczną wiedzą 
nauczyciela. Wartości właściwości mogą być zmieniane w czasie prezentacji obiektów w środowisku AR. 

W ten sposób wizualne i behawioralne własności AR-Obiektów mogą dynamicznie zmieniać się w 

czasie. 

W proponowanym podejściu środowisko AR jest reprezentowane przez graf złoŜony z węzłów 

odpowiadających AR-Obiektom. AR-Obiekty w ujednolicony sposób opisują trzy kategorie bytów, które 

mogą znaleźć się w środowisku AR, a mianowicie, obiekty rzeczywiste, obiekty wirtualne oraz sceny 

złoŜone z obiektów obu typów. Takie rozwiązanie pozwala opisywać całe spektrum środowisk 

wzbogaconej rzeczywistości, od środowisk rzeczywistych składających się wyłącznie z obiektów 
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rzeczywistych, przez środowiska hybrydowe złoŜone z obiektów rzeczywistych i wirtualnych, do 

środowisk wirtualnych złoŜonych wyłącznie z obiektów wirtualnych. 

W proponowanym podejściu treści uczące powstają w fazie przygotowania treści, podczas gdy 

wykorzystywanie treści odbywa się w fazie uŜycia treści. Faza przygotowania treści dzieli się na twa 

etapy: projektowanie treści i tworzenie treści. Z kolei faza uŜycia treści dzieli się na etapy: instalacja 

treści oraz uczenie. Obie fazy wraz z ich podziałem na poszczególne etapy pokazano na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Przygotowanie i uŜycie treści uczących w podejściu ARISM 

 

Proces budowy środowisk uczących AR jest podzielony na następujące etapy: projektowanie treści, 

tworzenie treści, instalacja treści. Etap projektowania treści jest wykonywany przez projektantów treści 

dysponujących odpowiednią wiedzą i umiejętnościami informatycznymi. Definiują oni AR-Klasy oraz 

zapisują je w repozytorium treści uczących. W drugim etapie, na podstawie AR-Klas, twórcy treści, 

zwykle nauczyciele dysponujący odpowiednią wiedzą dziedzinową, mogą tworzyć AR-Obiekty. AR-

Obiekty są tworzone przez określenie wartości ich właściwości oraz związków z innymi AR-Obiektami. 

AR-Obiekty, podobnie jak AR-Klasy, są przechowywane w repozytorium treści uczących. Etapy 

projektowania i tworzenia treści są wykonywane w dowolnym czasie przed lekcją. Etap instalacji treści 

jest wykonywany przez nauczyciela bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji w klasie. W etapie instalacji 

treści nauczyciel wybiera odpowiednią scenę z repozytorium i ładuje ją do systemu prezentacji 

scenariuszy, a następnie ustawia parametry jej prezentacji. 

Podejście ARISM umoŜliwia nauczycielom tworzenie środowisk uczących AR, które pozwalają 
uczniom na zdobywanie wiedzy zgodnie ze strategią nauczania przez eksperymentowanie. Nauczyciele 

nieposiadający umiejętności programistycznych są w stanie tworzyć zaawansowane interaktywne 

scenariusze edukacyjne dostosowane do potrzeb swoich i uczniów. W ten sposób w proces budowania 

środowisk uczących AR mogą być zaangaŜowani ludzie o róŜnym stopniu umiejętności technicznych 

oraz wiedzy dziedzinowej. 

W celu maksymalizacji efektywności procesu nauczania treści uczące prezentowane w 

środowiskach AR powinny być uzupełnione odpowiednimi instrukcjami w postaci poleceń i 

podpowiedzi. Instrukcje mogą przyjmować takie formy, jak graficzne znaki prezentowane w środowisku 

AR, dźwięki, teksty wyświetlane w środowisku wzbogaconej rzeczywistości lub nakładane na widok tego 

środowiska. Instrukcje pozwalają uczniom zidentyfikować kluczowe pojęcia oraz skupić ich uwagę na 

najwaŜniejszych aspektach prezentowanych treści. Ponadto instrukcje mogą zawierać objaśnienia, 

pytania, podsumowania i inne informacje, które zachęcają uczniów do zastanowienia się nad 

wykonywanymi czynnościami. Instrukcje pozwalają uczniom na lepsze przyswojenie nowej wiedzy na 

podstawie prezentowanych treści oraz na połączenie tej wiedzy z wiedzą juŜ posiadaną. 
 

 

5. ŚRODOWISKA AR W NAUCZANIU CHEMII 
 

Jak wspomniano, podejście ARISM moŜe znaleźć zastosowanie w nauczania przedmiotów z 

róŜnych dziedzin o róŜnych potrzebach i charakterystykach. Dziedziną, w której zastosowanie środowisk 

uczących AR jest szczególnie uzasadnione jest chemia, ze względu na szczególną charakterystykę. Po 

pierwsze, chemia jest nauką eksperymentalną, w której eksperymentowanie i obserwacja są niezbędne do 
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zrozumienia wielu chemicznych pojęć. Po drugie, dziedzina chemii jest bardzo wymagająca jeśli chodzi o 

interaktywną prezentację eksperymentów chemicznych ze względu na dynamiczne zmiany wizualizacji i 

zachowania cechujące reakcje chemiczne. W wyniku reakcji chemicznych pewne substancje mogą ulegać 
przekształceniom w inne substancje o zupełnie innych cechach wizualnych i behawioralnych. Ponadto 

wizualizacja i zachowanie substancji moŜe zmieniać się w czasie w zaleŜności od zmieniających się 
warunków, w których te substancje się znajdują. Dlatego równieŜ wizualizacja i zachowanie treści 

uczących powinny podlegać dynamicznym zmianom się w czasie. Wreszcie pewne eksperymenty 

chemiczne nie mogą być przeprowadzone przez uczniów ze względu na przepisy bezpieczeństwa, 

ograniczenia finansowe, ograniczoną przestrzeń lub brak odpowiednio wyszkolonego personelu. 

Przykładowe środowisko uczące z dziedziny chemii przedstawiono na rysunku 3. To środowisko 

umoŜliwia uczniom przeprowadzenie reakcji kwasu solnego z zasadą sodową. Produktami tej reakcji jest 

sól kuchenna i woda. Przeprowadzenie tego eksperymentu wymaga uŜycia wirtualnych modeli sprzętu 

laboratoryjnego, takich jak: zlewki, menzurka, pipeta, parowniczka, palnik laboratoryjny i szczypce. Jak 

pokazano na rysunku 3, na początku eksperymentu w środowisku AR znajdują się trzy naczynia z 

cieczami: zlewka z roztworem kwasu solnego (ang. HCl solution), zlewka z roztworem fenoloftaleiny 

(ang. Phenolphthalein solution) i menzurka z roztworem zasady sodowej (ang. NaOH solution). 

 

 
 

Rys. 3. Środowisko uczące w technologii AR słuŜące 

do przeprowadzania eksperymentów chemicznych 

 

Na początku eksperymentu uczeń za pomocą pipety wkrapla roztwór fenoloftaleiny do roztworu 

zasady sodowej, a następnie do powstałej mieszaniny wkrapla odpowiednią ilość roztworu kwasu 

solnego. Podczas wkraplania roztworów uczeń moŜe zaobserwować zmiany barwy cieczy w menzurce 

spowodowane zmianami odczynu pH tej cieczy. Po zobojętnieniu odczynu pH cieczy w menzurce uczeń 
przelewa ją do parowniczki. Następnie uczeń podgrzewa zawartość parowniczki nad palnikiem 

laboratoryjnym. Po odparowaniu wody na dnie parowniczki wytrąca się sól kuchenna w postaci osadu. 

Na przedstawionym rysunku pokazano fazę eksperymentu, w której uczeń wkrapla roztwór fenoloftaleiny 

do menzurki zawierającej roztwór zasady sodowej. W wyniku dodania roztworu fenoloftaleiny do 

roztworu o odczynie zasadowym kolor cieczy w menzurce ulega zmianie z bezbarwnego na róŜowy. Fakt 

rzeczywistego eksperymentowania przez uczniów w wirtualnym środowisku ma bardzo pozytywne 

konsekwencje dydaktyczne. 

 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Środowiska uczące AR dają uczniom moŜliwość aktywnego udziału w procesie dydaktycznym 

przez własnoręczne przeprowadzanie eksperymentów, dzięki czemu są oni lepiej zmotywowani do nauki. 

Środowiska uczące AR pozwalają na szybsze i efektywniejsze przyswajanie nauczanego materiału, 

poniewaŜ angaŜują jednocześnie kilka zmysłów, takich jak wzrok, słuch i dotyk. Kolejną zaletą 
środowisk uczących AR jest swoboda eksperymentowania, którą byłoby bardzo trudno osiągnąć w 

tradycyjnych laboratoriach ze względów bezpieczeństwa. Uczniowie mają moŜliwość testowania róŜnych 
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alternatywnych rozwiązań i sprawdzania, jakie byłyby ich rezultaty. W ten sposób uczniowie mogą 
samodzielnie odkrywać wiedzę, co zwiększa ich kompetencje i gruntowność przyswajanej wiedzy. 

Nauczanie w środowiskach AR moŜe szczególnie wysoce oddziaływać na wyobraźnię młodych ludzi, 

którzy taką formę uczenia się mogą postrzegać bardziej jako rozrywkę, niŜ proces dydaktyczny. 

Podejście ARISM umoŜliwia budowanie nowatorskich w formie, opartych na eksperymentowaniu, 

interaktywnych prezentacji, które same w sobie są atrakcją i dodatkową motywacją do nauki dla uczniów 

i studentów wychowanych w erze gier komputerowych i internetu. Te zalety w połączeniu z wysokimi 

walorami edukacyjnymi sprawiają, Ŝe zastosowanie opracowanego podejścia w szkołach przyczyniłoby 

się do zwiększenia efektywności procesu nauczania. 
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INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS IN  

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY 
 

In this paper, the problem of creation of learning environments based on augmented reality (AR) is 

considered. The concept of AR is presented as a tool for safe and cheap experimental learning. In AR 

learning environments students may acquire knowledge by personally carrying out experiments on virtual 

objects by manipulating real objects located in real environments. In the paper, a new approach to 

creation of interactive educational scenarios, called Augmented Reality Interactive Scenario Modeling 

(ARISM), is mentioned. In this approach, the process of building learning environments is divided into 

three stages, each of them performed by users with different technical and domain knowledge. The 

ARISM approach enables teachers who are not computer science experts to create AR learning 

environments adapted to the needs of their students.  

 

 

 


