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 Specjalizacja Chemia s¹dowa utworzona na Wydziale Chemii UJ jest ofert¹  dla 
studentów, którzy chc¹ poù¹czyã nabyt¹ wiedzê i umiejêtno�ci gùównie z zakresu chemii 
analitycznej z innymi dziedzinami m.in.: toksykologi¹, prawem, psychologi¹  
i medycyn¹ s¹dow¹. Zajêcia dla studentów specjalizacji odbywaj¹ siê podczas 
czwartego i pi¹tego roku studiów magisterskich. W tym czasie studenci bior¹ udziaù w 
szeregu wykùadów i seminariach oraz w laboratoryjnych ãwiczeniach praktycznych. W 
celu wzbogacenia �rodków dydaktycznych, pomocnych w zrozumieniu 
zaawansowanych technik analitycznych stosowanych w kryminalistycznych badaniach 
dokumentów, w Pracowni Chemii S¹dowej rozpoczêto prace nad tworzeniem 
multimedialnych pomocy naukowych.  

Wiadomo bowiem, ¿e multimedialne i interaktywne materiaùy dydaktyczne 
zwiêkszaj¹ efektywno�ã procesu uczenia i dziêki temu stanowi¹ doskonaùe uzupeùnienie 
standardowych kursów akademickich. Proces ten siê jest tym efektywniejszy, im wiêcej 
zmysùów zaanga¿ujemy do rejestracji napùywaj¹cych informacji [1].  

Projekt dydaktyczny realizowany byù w ramach dwóch prac magisterskich 
wykonywanych w Pracowni Chemii S¹dowej na Wydziale Chemii UJ. Autorami ww. 
prac byli: A. Strzelecki (�Przygotowanie multimedialnych i interaktywnych materiaùów 
edukacyjnych wspomagaj¹cych ãwiczenia laboratoryjne z Chemii s¹dowej�) oraz 
M. Sùoboda (�Przygotowanie multimedialnych materiaùów dydaktycznych na potrzeby 
specjalizacji Chemia s¹dowa. Ocena walorów dydaktycznych�). Produktem koñcowym 
ww. prac byùy materiaùy multimedialne mieszcz¹ce siê na 40 stronach. Zawieraj¹ one: 

 16 animacji obrazuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z elektroforez¹ kapilarn¹ 
 2 interaktywne schematy, pozwalaj¹ce na obserwacje zachowania siê 

ukùadu w zale¿no�ci od wybranych parametrów 
 7 filmów pokazuj¹cych przygotowanie próbki materiaùu kryj¹cego do 

analizy za pomoc¹ elektroforezy kapilarnej 
 4 quizy, po ka¿dym dziale, pomocne w rekapitulacji materiaùu prac  

Materiaùy te stanowi¹ elektroniczn¹ instrukcjê do ãwiczenia �Analiza materiaùów 
kryj¹cych metod¹ elektroforezy kapilarnej�. Celem tych zajêã jest zapoznanie 
studentów z technikami wykorzystywanymi w badaniach dokumentów, co do których 
istnieje podejrzenie o podrobienie lub przerobienie pisma rêcznego. Przygotowana w 
programie Flash MX 2004 aplikacja zawiera podstawowe informacje o metodzie 
elektroforezy kapilarnej, wzbogacone licznymi animacjami (w tym interaktywnymi), 
filmami prezentuj¹cymi pobieranie i przygotowanie próbki: naniesionej na papier pasty 
dùugopisowej oraz  krótkimi testami, pomocnymi w rekapitulacji materiaùu.  

Pierwsza wersja prezentacji multimedialnej zostaùa umieszczona w Internecie [2] i 
ju¿ wykorzystana na zajêciach ze studentami. Przeprowadzono ewaluacje, która 
potwierdziùa przydatno�ã tych materiaùów w przygotowaniu do zajêã. Po recenzji i 
naniesionych poprawkach, prezentacja zostanie doù¹czona do kolejnego wydania 
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podrêcznika �Chemia S¹dowa�, pod redakcj¹ prof. Wojciecha Piekoszewskiego i prof. 
Pawùa Ko�cielniaka.  

Realizacja projektu byùa mo¿liwa dziêki dofinansowaniu przez Rektorski Fundusz 
Rozwoju Dydaktyki �Ars Docendi� UJ. 
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