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Opis idei:
Nauka potrzebuje dyskusji. Wymiana poglądów jest najistotniejszym elementem mającym
wpływ na rozwój wiedzy. Starożytni znali gwiazdy, 6 planet i tylko jeden, ziemski Księżyc.
Wynalezienie lunety i skierowanie jej na sferę niebieską pozwoliło odkryć kolejne księżyce, jednak
to dyskusja dotycząca tego odkrycia pozwoliła wyciągnąć daleko idące wnioski, m.in. odejść
od ptolomejskiego modelu Układu Słonecznego i wskazać model heliocentryczny jako ten, który
realnie opisuje budowę Układu i nasze miejsce we Wszechświecie. Jeszcze na początku XX wieku
panowało przekonanie, że Droga Mleczna jest jedyną galaktyką we Wszechświecie. Katalogi ciał
niebieskich zawierały już wówczas tysiące obiektów mgławicowych. W części były to obiekty
o budowie spiralnej, nie do końca jednak wiedziano jak je klasyfikować. Zastanawiano się, czy należą
do naszej Galaktyki, czy też część z nich jest innymi galaktykami.
26 kwietnia 1920 roku w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie odbyła się wielka
debata pomiędzy Harlowem Shapleyem a Heberem Curtisem, którzy reprezentowali 2 strony sporu:
odpowiednio przeciwników i zwolenników teorii wskazującej, że mgławice posiadające spiralną
strukturę są innymi galaktykami. Kilka lat później Edwin Hubble wykazał, że to Curtis miał rację.
Niniejszy projekt to próba odtworzenia tamtej debaty historycznej, zaprezentowania
problemu z dwóch różnych punktów widzenia. Uczniowie powinni wcześniej poznać argumenty
obydwu stron (są dostarczone w materiałach), mogą zapoznać się z nimi w domu lub na wcześniejszej
lekcji. Uczestnicy wysuwają argumenty jednoznacznie zajmując stanowisko po jednej ze stron sporu.
Na zakończenie nauczyciel podsumowuje dyskusję: poprawność argumentów, ich jakość, kulturę
wypowiedzi, powinien także wyciągnąć wnioski wskazujące czy ówczesna nauka mogła rozwikłać
problem bez sięgania po nowe obserwacje.
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Cele z odniesieniem do podstawy
programowej fizyki

rozwój kompetencji miękkich,
rozwój umiejętności argumentacji naukowej,
rozwój umiejętności prezentacji,
ukazanie roli dyskusji w rozwoju nauki,
ukazanie, iż odkrycia nie zawsze były
przysłowiową "Eureką",
ukazanie ograniczeń technicznych w rozwoju
nauki.

posługiwanie się informacjami
pochodzącymi z analizy przeczytanych
tekstów,
wyciąganie wniosków z dostępnych
wyników doświadczeń,
poznanie budowy Wszechświata i miejsca
Układu Słonecznego w Galaktyce

Cele szczegółowe:

Cele z odniesieniem do innych
przedmiotów
poznanie historii odkryć astronomicznych,
poznanie rozwoju technik obserwacji
nieba oraz technik rejestracji obrazu

poznanie historii wielkiej debaty,
poznanie rozwoju wiedzy nt. mgławic,
ukazanie korelacji postępu rozwoju technicznego
z nowymi odkryciami astronomicznymi.

