
Recenzja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych przygotowanych na potrzeby

projektu: "Od śrubki do satelity - dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach

oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych"

(ERASMUS+ projekt nr: 2015-1-PLOl-KA201-016801

Na produkt końcowy projektu "Od śrubki do satelity .... " składa się przede wszystkim ok. 20

indywidualnych projektów edukacyjnych, głównie autorstwa nauczycieli. Obejmują one

zakres szkoły podstawowej! gimnazjum i szkoły średniej (zakres podstawowy i rozszerzony).

Dotyczą takich dyscyplin, jak astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

i geografia. Zgodnie z założeniami Projektu są one interdyscyplinarne, na ogół z dużą

składową problematyki badań kosmicznych i zagadnień astronomicznych. Projekty są

umocowane w obecnym systemie szkolnym przez wymóg podania odniesienia do podstawy

programowej dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.

Za nadrzędną wartość zgłoszonych projektów przyjęto innowacyjność. Rozważając

innowacyjność i postęp w edukacji, należy się skupić raczej na korzyściach, które przynoszą,

niż na nowinkach i (przemijających) modach. Już sama praca w grupach metodą projektów

jest chyba najlepszym sposobem zdobywania przez uczniów kompetencji kluczowych.

Obfitość i różnorodność przedstawionych tu projektów zachęci, mam nadzieję, wielu polskich

nauczycieli do czynnego praktykowania tej metody.

Ale innowacja niejedno ma imię! Moją uwagę zwróciło przede wszystkim wykorzystanie

niezwykłych (jak na potrzeby edukacji) zasobów informacji, jakie stanowią zdjęcia

satelitarne (do oceny roślinności i analizy pokrycia powierzchni Ziemi) czy bazy danych

zawierające wartości przyspieszenia ziemskiego w różnych punktach Ziemi (Panta Rhei,

Kolory Ziemi, Guzy na globusie). To właśnie ten "widok z góry" pozwala odpowiedzieć na

wiele pytań typu i.A skąd my to wiemy?".

Kolejna rzecz godna uwagi to nowoczesne sposoby zbierania i przetwarzania danych (np.

Od rzutu piłką po kosmiczne skoki). We wszystkich projektach stosuje się, zgodnie z

założeniem, mniej lub bardziej zaawansowane metody TIK, których używanie w szkole

staramy się promować.

Czy nic nie zostało z metod tradycyjnych? Warto zauważyć projekt Przemiany, w którym

stosunkowo proste szkolne doświadczenia ilustrujące przemiany gazowe są uzupełnione

programem symulującym skutki ruchu cząsteczek gazu doskonałego. A w projekcie Wielki

Zderzacz Hadronów - największy eksperyment świata (LHC) uczniowie rozpoczynają pracę



od wykonania "żywego" doświadczenia wzbudzania siły elektrodynamicznej, leżącego u

podstaw metod przyspieszania naładowanych cząstek elementarnych, a więc w konsekwencji

naszej wiedzy o tych niezwykłych tworach.

Z kolei projekt Wpływ siły grawitacji na organizmy roślinne i zwierzęce stawia przed nami

pytanie, jak kształtuje żywe organizmy (a więc i nas) ich macierzysta planeta.

Mamy też projekty z tłem historycznym (Astronomia i historia. Tydzień z kosmosem czy

bardzo wartościowa dydaktycznie Debata historyczna - mgławice spiralne).

Podsumowując, wszystkie projekty są interesujące i nowatorskie, poprawne z formalnego

punktu widzenia i nośne dydaktycznie. Co najmniej połowa z nich to projekty wybitne.

Autor recenzji: dr Magdalena Staszel, emerytowany starszy wykładowca w Zakładzie

Dydaktyki Fizyki na Wydziale Fizyki UW.


