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Partnerzy projektu

Partnerstwo CBK 
PAN oraz niewielkiej 
grupy nauczycieli ze 
szkół z całej Polski

Zespół rozwoju 
edukacji, 2  

nauczycieli z 
lokalnych szkół oraz 
IA-IPR (local education

authority)  

Zespół rozwoju 
edukacji oraz 4 

nauczycieli 
współpracujących z 

partnerem



Grupa docelowa

nauczyciele fizyki,
nauczyciele innych przedmiotów 

ścisłych i przyrodniczych



Cele realizacji projektu

➢ lepsze zrozumienie wybranych tematów podstawy programowej i zależności pomiędzy
poszczególnymi działami fizyki,

➢ wskazanie praktycznych i nowoczesnych przykładów zastosowań wiedzy fizycznej, odniesienia do
problematyki astronomii i badań kosmicznych - rzadko poruszanych na lekcjach fizyki w szkołach,

➢ ukazanie interdyscyplinarności nauk ścisłych i przyrodniczych (najprostszy model
innowacyjności),

➢ rozwój umiejętności przydatnych w życiu codziennym (kompetencje miękkie),

➢ niwelowanie nierówności w edukacji rosnących wraz ze poziomem nauczania (problematyka
opisana w raporcie “Różnice w wynikach nauczania a płeć uczniów” EACEA, Bruksela 2009 )



Zadania

➢ przygotowanie zbioru projektów edukacyjnych (lekcji prowadzonych metodą 
projektu) dla 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
scenariuszy, kart pracy i innych pomocy, 

➢ stworzenie innowacyjnego programu nauczania fizyki dla szkół podstawowych (7 
i 8 klasy) oraz ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym w 
Polsce,

➢ stworzenie katalogu dobrych praktyk w nauczaniu fizyki wraz z przykładami. 



Projekty edukacyjne

 praca na lekcji metodą projektową lub inną metodą aktywizującą,

 łączenie wybranych zagadnień z poszczególnych działów fizyki z odniesieniami do
innych nauk przyrodnicznych i ścisłych,

 ukazanie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy fizycznej w życiu 
codziennym (tzw. real – life context) oraz przykładów odniesionych do 
problematyki badań kosmicznych i zagadnień astronomicznych,



Projekty edukacyjne cd

 wykorzystanie nowoczesnych i dostępnych (powszechnych lub tanich) technologii w procesie nauczania:

o smartfony,
o wolne oprogramowanie (np.: Celestia, WorldWide Telescope, Stellarium, Universe Sandbox), tablice

interaktywne, 
o e-doświadczenia (projekt realizowany przez Politechnikę Gdańską) - tam, gdzie wykonywanie 

tradycyjnych doświadczeń jest utrudnione.

 rozwój umiejętności pracy w grupie (kompetencji miękkich),

 ukazanie badań kosmicznych jako interdyscyplinarnych zagadnień obecnych w życiu i posiadających 
wpływ na rozwój karier.



Wpływ realizacji projektu

 dotarcie do ok. 15% szkół w Polsce:

✓ zmiana sposobu przedstawiania treści podstawy programowej,

✓ przygotowanie materiałów pozwalających w ciekawy i przystępny sposób prowadzić lekcje w 
gimnazjach wyższych klasach szkoły podstawowej oraz liceach, technikach i (częściowo 
także) szkołach zawodowych,

✓ współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce - szkolenie specjalistów.



Wyniki projektu

Wszystkie rezultaty intelektualne projektu: 

➢ analizy, 
➢ projekty edukacyjne, 
➢ konspekty i scenariusze lekcji, 
➢ materiały wykorzystywane przez nauczycieli z Francji i UK

zostaną udostępnione na stronie WWW projektu: 

http://sat.cbk.waw.pl/rezultaty

Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku: https://facebook.com/projektSAT

http://sat.cbk.waw.pl/rezultaty
https://facebook.com/projektSAT


Włącz się w realizację 
projektu „Od śrubki do 

satelity” !



Zostań autorem projektu edukacyjnego 



Kluczowe cechy projektów edukacyjnych

 ORYGINALNE

 Proste do realizacji w szkole

 Zawierające proste doświadczenia, nie wymagające dobrego wyposażenia pracowni fizycznej, a tam 
gdzie jest to możliwe posiadające odnośniki do e-doświadczeń

 Pozwalające zrozumieć sedno problemu

 Łączące różne tematy z dziedziny fizyki – projekty atrakcyjne dla ucznia i nauczyciela

 Interdyscyplinarne – traktujące STEM jako całość



Zostań ambasadorem projektu 

1. zostań ambasadorem projektu „Od śrubki do satelity” – weź udział w konferencji i warsztatach w 
Centrum Badań Kosmicznych PAN a następnie przeprowadź szkolenie dla innych nauczycieli w swoim 
regionie.

2. Twoja szkoła może podpisać dokument Partnerstwo z Centrum Badań Kosmicznych PAN –
zagwarantujesz sobie udział uczniów w warsztatach prowadzonych w instytucie, zwiedzanie 
laboratoriów, wykłady oraz udział w konkursach.

3. eTwinning - projekty edukacyjne opracowane w ramach projektu „Od śrubki do satelity" 
realizowane mogą być w Twojej szkole jako eTwinning (krajowy lub europejski). 

KONTAKT: satproject@hotmail.com lub r.gabryszewski@cbk.waw.pl

mailto:satproject@hotmail.com
mailto:r.gabryszewski@cbk.waw.pl


Zapraszamy na nasz Facebook

facebook.com
/projektSAT

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-
Maker/d108388279k5425313o1l1/sat-project

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d108388279k5425313o1l1/sat-project


Dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych i ścisłych

budowanie kompetencji miękkich, wykorzystanie TIK

dr Ryszard Gabryszewski
Centrum Badań Kosmicznych PAN



Najważniejsze elementy zajęć lekcyjnych 

 praca w grupach – istota pracy metodą projektu, uczy współpracy, pozwala 
szybko dzielić się wiedzą i rozwijać umiejętności wewnątrz grupy,

 aktywności angażujące WSZYSTKICH uczniów w klasie –> eksperymenty, 
obliczenia i inne działania skupiające uwagę uczniów na problemie i sposobach 
jego rozwiązania,

 problematyka nawiązująca do życia codziennego oraz zagadnień badań 
kosmicznych – pokazuje fizykę jako naukę opisującą procesy zachodzące wokół 
nas, udowadnia, że fizyka jest potrzebna w życiu codziennym i kształtuje naszą 
przyszłość,



Rola nauczyciela w procesie nauczania

 inicjator i moderator dyskusji pomiędzy grupami,

 analiza problemu odbywa się na lekcjach pomiędzy grupami, pozwala ćwiczyć 
krytyczne myślenie i falsyfikować błędne teorie (preconceptions),

 dyskusje budują poczucie wartości własnej u uczniów,



Proces nauczania

Metoda naukowa vs engineering design process



Proces nauczania cd

 engineering design process - proste i zrozumiałe 
kroki pozwalające na uzyskanie rozwiązania problemu: 

✓ zdefiniuj problem,
✓ wykonaj podstawowe badania (dowiedz się na czym 

polega problem) i zdefiniuj wymagania dla szukanego 
rozwiązania,

✓ wskaż potencjalne rozwiązania podczas burzy mózgów,
✓ wybierz najlepsze z nich,
✓ stwórz prototyp (lub utwórz warunki testujące 

wybrane rozwiązanie),
✓ przetestuj i wprowadź poprawki … przetestuj i wprowadź poprawki …
✓ przedstaw rozwiązanie.



Proces nauczania cd

 publiczne przedstawienie rozwiązania (communication):

✓ krótkie podsumowanie, 

✓ wskazanie drogi (rozumowania), która doprowadziło do pożądanego 
rozwiązania problemu, 

✓ wnioski ze złych rozwiązań.



Narzędzia dydaktyczne

 Youtube/Vimeo/Kizoa – fragmenty filmów wykorzystywanych podczas 
wprowadzenia do zajęć, tworzenie własnych filmów na potrzeby zajęć 
lekcyjnych,

 PHET/Google Earth i inne symulatory wykorzystywane do zobrazowania 
omawianych zjawisk, (https://phet.colorado.edu/)

 powszechne wykorzystanie eksperymentów w grupach – tak, aby każda osoba w 
klasie była zaangażowana w działania (potrzebne dobre wyposażenie pracowni 
fizycznych w szkołach lub dostęp do komputera i Internetu – e-doświadczenia),



Narzędzia dydaktyczne cd

 wykorzystanie aplikacji w telefonach komórkowych oraz wolnego 
oprogramowania pozwalającego na komputerową analizę danych,

 wykorzystanie rzeczywistych danych z misji kosmicznych (ISS),

 czytelne arkusze pracy, flipped classroom, …



Materiały edukacyjne z misji kosmicznych 

 Praca z danymi pozyskanymi w 
warunkach nieważkości - proste 
eksperymenty w stanie nieważkości 
(fizyczne, biologiczne, etc):

➢ porównanie z eksperymentami 
prowadzonymi w warunkach 
ziemskich;

➢ analiza wyników prowadzona w 
szkołach;

http://astroacademy.org.uk/



Voting system 
 pozwala budować umiejętności przekrojowe i 

badawcze,

 pozwala nieśmiałym uczniom na udzielanie 
odpowiedzi tak, aby nie były widoczne dla innych 
uczniów, 

 daje nauczycielowi pełną informację nt
zaangażowania każdego ucznia, jego 
UMIEJĘTNOŚCI i opanowanej wiedzy 

 najważniejszy czynnik – definiowanie pytań do 
uczniów, pytania te powinny odnosić się do 
błędny (powszechnych) sądów (preconceptions), 
które następnie powinny zostać odrzucone w 
dyskusji jako niewłaściwe rozwiązania. 



Przykładowy plan lekcji wykorzystującej 
voting system

 krótkie wprowadzenie do tematu – max. 5 min,
 zdefiniowanie problemu – z wykorzystaniem multimediów, 

np.: fragmentem filmu z YouTube,
 pierwsze głosowanie – do 15 pytań odnoszących się do 

błędnych sądów (preconceptions),
 dyskusja rezultatów głosowania – w przypadku gdy grupy 

nie mogą dojść do właściwego rozwiązania, 
przeprowadzenie eksperymentu(ów), 

 drugie głosowanie,
 w przypadku wykonania eksperymentu – uczniowie 

wypełniają karty pracy, gdzie opisują działania i uzyskany 
rezultat, który powinien zostać przedyskutowany na koniec 
zajęć.



Voting system – rozwiązania bezpłatne 

 rozwiązanie sprzętowe pozwala zebrać wyniki głosowania, 
przenalizować i wyświetlić w ciągu sekund !

 istnieje wiele rozwiązań bezpłatnych: 
 plickers.com
 socrative.com
 kahoot (getkahoot.com)

systemy te nie są jednak tak wydajne, nie dają także pełnych 
możliwości systemów sprzętowych. 

 efekty stosowania:
 wzrost zaangażowania uczniów 
 wzrost średniej ocen o 20% (w stosunku do 

tradycyjnych metod)



Dziękuję za uwagę


