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Wprowadzenie 

Powszechni<: wiadomo, że nauczanie przedmiotów przy
rodniczych w wielu krajach świata napotyka obecnie na 
szereg problemów. Problemy te uwidaczniają się głównie 

poprzez zwiększający się brak zainteresowania uczeniem 
się przedmiotów przyrodniczych w szkole średniej oraz 
spadkiem liczby uczniów, którzy wybierają nauki przyrod
nicze jako przedmiot studiów wy:i:szych i przyszłą karierę 
zawodową (Sjoberg, 2003, Os borne i Dillon, 2007). Profe
sor Riep (Riep, 200!) odnosząc siy do sytuacji w Niem
czech pisze: "Aktualnie borykamy się z trzema problema
mi dotyczącymi nauc~:ania fizyki: brakiem zainteresowania 
fizyką jako przedmiotem szkolnym, brakiem rozumienia 
podstawowych pojęć i metod naukowych oraz brakiem 
zrozumienia społecznej i politycznej roli nauki . W konse
kwencji zwiyksza się naukowy analfabetyzm (scientific il
literacy) i w rezultacie prowadzi do obniżenia jakości po
dejmowanych przez społeczeństwo demokratycznych de
cyzji, dotyczących procesów naukowych i teclmicznych". 

Jako środek zaradczy na ww. sytuację w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych proponuje się najczęściej 

zreformowanie programu bztalcenia i dokształcania na
uczycieli (Turlo, 2001, Lampiselka J. Raykova Z., 2008), 
zmianę organizacji pracy szkoły, podniesienie jakości po
mocy edukacyjnych oraz sposobu oceny i egzaminowania 
uczniów. Naszym zdaniem oprócz tych istotnych elemen
tów, zmiana efektywności edukacji szkolnej może nastąpić 
również poprzez wprowadzenie odpowiednich programów 

nauczania oraz nowych, aktywizujących metod nauczania, 
w tym badawczych metod uczenia się, a w St.czególności 

opartych na szerszym wykorzystaniu w nich elementów 
Historii i Filozofii Przyrody (H IPS). 

Rys. 1. Wystawa "Jak eksperymentowano dawnie( 
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W latach 1997-2001 Pracowania Dydaktyki Fizyki, IF 
UMK pełniła rolę kontraktora i koorrlyn~tor~ w F.nropej
skim, Międzynarodowym Projekcie PHARErfEMPUS 
JEP-12267 na temat: "Modernizacja dwuprzedmiotowego 
kształcenia nauczycieli". Jednym z głównych partnerów 
tego projektu był Zespól Badawczy Dydaktyki Szkoły Wy
ższej i Historii Fizyki Uniwersytetu w Oldenburgu (Niem
cy), kierowany przez profesora Falka Riepa. W swoich pra
cach badawczych Zespól ten szczególnie podkreślał rolę 
eksperymentów hisLorycznych w zwiększaniu efektywno
ści nauczania (Herring, 1998, Riep, Heering, 1999), które 
jako metody doświadczalne są na ogól pomijane przez filo
zorów, hi sLoryków i socjologów. Tak więc, Zespół profeso
ra Riepa zrekonstruowal i zgromadził największą w Euro
pie kolekcję przyrządów historycznych i opracowal kon
cepcję ich metodycznego wykorzystania dla "lepszego zro
zumienia tTeści przedmiotów przyrodniczych oraz istoty 
samych nauk przyrodniczych". W tym samym czasie my 
również w ksztalceniu nauczycieli rozpoczęliśmy popiera
nie idei wzbogacania nauczania przedmiotów przyrodni
czych poprzez wykorz;ystanie przykładowych, zrekonstru
owanych, fizycznych eksperymentów historycznych. 
Większość wykonanych przez warsztat Instytutu Fizyki 

UMK replik oparta była na dokumentacji udostępnionej 
nam przez Zespół Badawczy z Oldcnburga (Turlo, 2001). 
Eksperymenty Witeluna oraz eksperyment Foucaulfa zo
stały zaprojektowane i zrekonstruowane przez fizyków rF 
UMK (Turla, 2002). Dzięki temu, mogliśmy zorganizować 
unikalne w Polsce eksperymentalne warsztaty dla 
kształcących i doskonahjcych się nauczycieli fizyki oraz 
zorganizować wystawę na temat: "Jak eksperymentowano 
dawniej?" dla społeczeństwa Polski Północnej podczas To
ruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz XXXVI Konfe
rencji Folskiego Towarzystwa Fizycznego (Rys. 1). 

Rys. 2. "Witelon" na wystawie FIAT LUX 
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Wymienione poniżej zrckonstmowane przyrządy przed
stawione były również na Zjeździe Polskiego Stowarzysze
nia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i podczas 
dwu SpotkaJ! Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów: 

l. Przyrząd Witełona (1230- ok. 1314) - pierwszy do
wód na prostoliniowe rozchodzenie sic; światła (Rys. 3 ). 

2. Rynna Galileusza (1564-1642) - odkrycie prawa 
spadku swobodnego (Rys. 4). 

3. Eleklry:tcr z kul<) siarkową Otto von Guericke'a 
(1 602-1686) - model budowy Wszechświata (Rys. 5). 

4. Elektrof~Jr i !"i gury Lichtenberga (1742- 1799) - tajem
nicze formy wyładowania elektrycznego (Rys. 6). 

5. Maszyna elektrostatyczna - wynalazek entuzjastów 
elektrostatyki w XVIII w. (Rys. 7) 

6. Butelki lejdejskie Musschenbroek'a (1692- 1761)
spektakularne zbiorniki eleklryc:tności (Rys. 8). 

7. Elektroskop kondensatorowy Volty ( 1745-1827)
pierwsza ocena wielkości odd:.dalywania elektrycznego 
(Rys. 9). 

8. Waga Coulomba (1736-1806) - do pomiarów od
działywm1 elektrostatycznych (Rys. 10). 

9. Stos ogniw Volty (1745- 1827)(Rys. ll )i duża bateiia 
(wieniec kubków) Rittera ( 1776- 1810) - pierwsze wydaj
ne źródła elektryczności (Rys. 12). 

10. Termoskop Rumforda ( 1753- 1814) - ku współcze
snej teorii .. ciepła'' jako formy mchu (Rys. 13). 

11. Pryzmat wodny Goethego (1749-1832) - odkrywa
nie tajemnic barw (Rys. 14). 

12. Wahadło Foucault'a (1819-1868) - , .Jesteście zapro
szeni po to, aby wbaczyćjak porusza sic; Ziemia!" (Rys. l 5). 

Od l . lutego 2008 roku współpracujemy z Kolegami 
z Niemiec, Grecji, Portugalii, Włoch, Węgier, Izraela 
i Wielkiej Brytanii w ramach 7 Programu Ramowego na te
mat: "Historia i Filozofia w ~auczaniu Przedmiotów Prz
rodniczych". którego koordynatorami są prof. Dietmar 
Hottecke i prof. f'alk Rjel3 z ?-Jiemiec. Ogólne cele tego Pro
jektu są następujące: 

J. Włączenie większej ilości elementów historii i filozo
fii nauki do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu 
osi<)gnic;cia a lfabetyzmu naukowego (,.scientific litcracy") 
społeczetlstw. 

2. Udoskonalenie strategii opracowywania i wykorzysty
wania właściwych materiałów oraz stosowania odpowied
nich metod w praktyce edukacyjnej. 

3. Wzmocnienie współpracy i zorganizowanie trwałych 
stmktur, w k tórych nad podniesieniem edukacji przyrodni
czej pracować wspólnie będzie sieć s~:kól. muzeów oraz 
uczelni wyższych. 

Metodolo~ia badań 

Badania ankietowe 

Na początku realizacji Projektu HIPST postanowiliśmy 

zebrać jak najwięcej infonnacji odnośnic stanu rzeczy 
w zakresie wykorzystania elementów Historii i Fi!oL.ofii 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Dla
tego też, wspólnie z naszymi Partnerami opracowaliśmy 
odpowiedni, specjalny kwestionariusz badań (ankietę) za
wierający l R pytań. W badaniach wzięło udzial 28 nauczy-
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cieli przedmiotów przyrodniczych, w tym przede wszyst
kim członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Przedmiotów Przyrodniczych z całej Polsk.i. Odpowia
dający byli głównie nauczycielami mianowanymi (80%) 
oraz fizykami (45%). Ankieta badawcza nosiła tytuł : ,.Ele
menty Historii i Filozofii ~auk.i (HFN) w • auczaniu 
Przedmiotów Przyrodniczych". Badaliśmy polską sytuację 

dotyczącą ~: a) Czy w programie studiów przygoto
wujących Pana/Panią do zawodu nauczyciela realizowane 
były elementy historii i lilozofii nauk przyrodniczych? b) 
Czy elementy historii i filozofii nauki wykorzystujesz 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych? c) Jeżeli nie, to 
dlaczego nic wykorzystujesz elementów historii i filozofii 
nauki podczas lekcji? d) W jakim celu historia i filozofia 
nauki powinna l może być wykorzystywana w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych? e) Wskal. zasoby edukacyj
ne (teksty źródłowe i inne pomoce dydaktyczne). którymi 
dysponujesz w swojej praktyce zawodowej , mogące być 
wykorzystane w projekcie HIPST (np. podczas lekcji pilo
tażowych lub podczas współpracy szkoły z muzemni) f) 
Wskaż warunki i czynniki, które mogą ułatwiać (lub utrud
niać) wprowadzanie elementów historii i filozoli i nauki do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych g) Jaką wiedzę 
i specyficzne umiejętności powinien posiadać nauczyciel, 
aby mógł osiągnąć sukces we wprowadt.aniu elementów 
historii i filozofii nauki w nauczaniu'> h) Jakie cechy po
winny posiadać materiały edukacyjne slul.ące do wprowa
dzania elementów HFN do nauczania przedmiotów przy
rodniczych? i) Wymień zagadnienia z zakresu podstawy 
programowej Twojego przedmiotu, których nauczanie mo
żna by wspomóc elementami historii i rilozofii nauki j) 
Przedstaw pomysły działań, które Twoim zd;miem po
zwolą na osi<jgnil(cic sukcesu podczas wprowadzenia cle
memów HFN do auczania przedmiotów prLyrodniczych. 
Najważniejsze wyniki tych badm1 wstaną przedstawione 

w następnym rozdziale. 

Organizacja pracy 

Podczas realizacji Projektu współpracowaliśmy z na
uczycielami z okolicznych szkol gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, z przedstawicielami muzeów i planetm·iów, 
Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centralnym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wm·szawie. Zor
ganizowaliśmy 4 grupy badawcze: 

• Grupa l - opracowanie materiałów i metodologii HFN 
w nauczaniu szkolnym. 
Spodziewane wyniki: Raport na temat .,Miejsce :HE\! 
w nowej polskiej Podstawic Programowej (od l. wrześ
nia 2009). prczcnacje dotyczące HP:-.1, scenariusze lek
cji i ich praktyczna realizacja w szkole (lekcje pilota
żowe) wraz z refleksj<! i opisem". Stworzyliśmy 

wspólną listę e-mail, dzięki której wszyst.kic materiały 

opracowane przez członków grupy i ich działania są 
dyskutowane i korygowane. Oprócz tego, członkowie 

grupy spotykają się średnio raz na dwa tygodnie. 
• Grupa 2 - opracowanie programu kształcenia i do

ksztalcan.ia nauczycieli z uwzglc;dnieniem elementów 
HFN. 
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Rys. 3. Przyrząd Witelana 

Rys. 5. Elektryzer Otto von Guericke'a 

Rys. 7. Maszyna elektrostatyczna 

Rys. 9. Elektroskop kondensatorowy Volty 

Rys. 12. Bateria Rittera 

Rys. 1 O. Wahadłowa 
waga Coulomba 
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Rys. 4. Równia i zegar wodny Galileusza 

Rys. 6. Elektrofor i zestaw do demonstracji figur Lichtenberga 

Rys. 8. Butelki lejdejskie 

Rys. 11 . Stos Volty 

Rys. 13. Termoskop Rumforda 
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Rys. 14. Pryzmat wodny Goethego 

Spodziewane wyniki: Analiza treści przedmiotu stu
diów nauczycielskich - Filozofia przyrody, ewentual
ne opracowanie nowego programu kursu tego przed
miotu. 

• Grupa 3 - opracowanie założeń, praktyc.w a realizacja 
i opis w Internecie wystHw inter~ktywnych. "/ ekspery
mentami historycznymi. 
Spodziewane wyniki : a) Zaplanowanie .i praktyczna re
alizacja interaktywnej wystawy: "FIAT LUX - od Wi
telo do tomografii optycznej" w Muzcum 
Regionalnym Tonmia (patrz Rys. 2) i http://dydakty
ka.fizyka.umk.pVFIA T _LUX/htmV , w Hcvelianum 
(Gdańsk), Plantcrium (O lsztyn) i w Legnicy (gdzie 
urodził się Witelo) b) Zorganizaowanie sieci współpra

cy pomiydzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, ~u
zeum Regionalnym i Planetarium w Toruniu oraz Cen
trum Hevelianum w Gdańsku. Koordynatorem tej sieci 
jest prof. Grzegorz Karwasz. 

• Grupa 4 - wykonanie replik ważnych w nauce ekspe
rymentów historycznych i matctialów do wykorzysta
nia w edukacj i s;r.kolncj i pozaszkolnej. 
Spod.dcwane wyniki: Rekonstrukcja przyrządu Wite
lona do badania prostoliniowości rozchodi.Cnia się 

światła i demonstrowania prawa odbicia oraz wykre
ślani a krzywych stożkowych. uproszczonej wersji 
astrolabium Kopernika oraz historycznego teleskopu 
Galileusza. 

Wyniki badań 

Bada11ia ankietowe 

Ponieżej przed~tawiamy wybrane, przykładowe wyniki 
badań ankietowych (odpowiedzi do pytań kwestionariusza) 
odnoszące się do narodowej sytuacji w zakresie HrN: .. Czy 
w programie kur~ów dokształcających naczycieli uw.~:ględ
niania była tematyka dotycząca nauczania elementów hi
storii i filozofii nauk przyrodniczych'>" (pyt. 8) ,.Czy ele
menty historii i rilozofi i nauki wykorzystujesz w nauczaniu 
przedmotów przyrodniczych?" (pyt. 9) 

Jeżel i w Pyt. 9 wybrałeś NIE, proszę podaj powody, dla
czego nie używasz elementów HF:--J w nauczaniu pr~:cd
miotów prLyrodniczych (pyt. 11). 

Odpowiedzi nauczycieli na pytanie 12 na temat: .. W ja
kim celu elementy HF:--J powinny/mogą być wkorLystywa
ne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych? (oraz na 
pyt. 13-16) pncdstawiają diagramy na str. 45. 
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Rys. 15. Wahadło Foucaulfa (widok z góry) 

Czy w progrOt/Tlili kursow doksztalcaj,ących nauuycitli uwzvltdniallli była 
tiA\&lyklli dOlYC:ZI\C"a Uat.KZ.vtid ~lffilMIOW IUSlOłil l rtłozorll 1\~ 

przyrodnkzy<.h? 

Odpowiedzi na pyt. 8 

Czy ełen•••lty llł$roril • filozofi naukt wykt»f'ZYS1uitst w na..Kzan•u 
przedmiotów pnyrodhk:zych7 

.,..~M 

Odpowiedzi na pyt. 9 
•:ad<• cze51o Wr<Uoczuto 

Je h li nie. to dl<ł<li~(IO ni~ wykorzystujuz elementów historii i filozofii 
nauki podczas lekcji? 

Odpowiedzi na pyt. 11. 1 -brak 1est odpowiednich programów 1 standardów nauczania. 
podręcmików 1 matenałów edukacyJnych ulatwia~ących realilactę tych elementów na lek

CJach (42%); 2 brak czasu w sraleegodzin na real~aqę dodall<owychtreśconauczania 158%) 

Konferencje. semhwria, warsztaty 

W lutym 2008 roku wzieliśmy udział w organizacyjnym 
spotkaniu Projektu HIPST we Florencji, gdzie postanowi
liśmy o organizacji podobnych spotkat1 w każdym z uczest
niczącyvch w Projekcie krajów i zobowiązaliśmy się do 
opracowania narodowych planów pracy. 

Pienvszc narodowe spotkanie w Tonmiu. w kótrym ucze
sniczyło 40 nauczycieli pm:dmiotów przyrodnicLych mialo 
miejsce 12 września 2008 roku. Podczas tego spotkania m.ie-
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legenda: 
1. dla podkreślenia faktu, że znajomość nauki i historii nauki jest częścią kultury, 

W jakim celu hi<Jtoria i filozofia nauki powh nalmote byc w;kor~yw~na w n::tu<:::hniu 
pr:&dml<ltó..., pt1"jrodniczycł1? 

2. dla poznania metod i charakteru badań naukowych, 

3. dla podkreślenia wartości etycznych w nauce. 
4. dla zdobycia umiejętności projektowania i przeprowadzania eksperymen-

tów, a w szczególnoŚCI eksperymentów wykonywanych .. własnymi rękoma", 
5. dla zwiększenia zainteresowań i motywacji uczniów, 
6. dla zwiększenia aktywności uczniów podczas lekcji, 
7. dla podniesienia efektywności nauc1ania przedmiotów przyrodniczych, 
8. dla rozumienia zastosowań wiedzy naukowej w kontekście ~technice, życiu 

codziennym), 
9. dla dostrzegania roli nauki w życiu osobistym (zdrowie, dieta, oszczędzanie 

energii), 
1 O. dla zdobycia umiejętności dyskusji na tematy naukowe z innymi, 
11. dla poznania przyczyn występowania prekoncepcJi i braku w rozumieniu 

pojęć u uczniów, 
10 11 12 13 14 12. uwzględrlienia interdyscyplinarności w nauczaniu przedmiotów PfZYrodniczych, 

13. dla zdobycia umiejętności oceniania mormacji uzyskanych z różnych źródeł, 

Odpowiedzi na pyt. 12 

14. inne 

Wsł:at warunki l czynnikt ktOr• mogą ubtwbC {lub utrudnia c) wprowad::-lnie el~m~ntow historii i 
filozofii nauki do nJucz Jrti3 pr;:edmictcw p.r:zvrodniczych 

1. przygotowanie merytoryczne, metoetyczne i techniczne nauczyciela 

uwzględnienie zagadnień HFN w standardach kształcenia i dokształcania nauczycieli 

3. ()pracowanie ogólnej strategii wy:<orzystania elementów HFN w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 

4. współpraca nauczycieli z ekspertami prowadzącymi baclania w zakresie HFN 

5. dostępność wysokiej Jakości materiałów edukacyjnych 

6. tematyka HFN w szkolnych programach nauczania i egzaminach końcowych 

7. postawa naLczyciela i wsparcie administracji w stosowaniu HFN w nauczaniu, 

S. inne. 

10 2U .30 ~o So 6'J 'l< Eii'J :<tO 

Odpowiedzi na pyt. 14 

Ja~ą wiedz~ i sp~c)'fi<:zne. umiejętno$ei pGWinien po~iad~t n auc::ydal . .:~by o~lągnąt suhe-s w~ 
wprow:.d::~n\u eiEomentow historii i filozofii n<Juki w n.luc:z<lniu? 

" 

l . umiejętność prowadzenia lekcji aktywnymi metodami, w tym metodą badawczą lt;"":'':':~"":'"':::::"":'~~E:~E:~~E:~-

2. umiejętność pisania scenariuszy i re..;yserowania uczniowskich przedstawień historycznych (,.granie ról") 

3. umiejętność interesującego opowiadania 

Odpowiedzi na pyt. 15 

4. umiejętność przekonywania i prowadzenia dyskusji naukowych 

5. umiejętność korzystania z zasobów Technologii lr1formacyjnej 

6. inne 

Jakif.ł cH h Y powinny posiJd.l.<: rn.l.teri<tly edukacyjne ~lu±ąee do wp rowadz.1nia e lementów HFN do 
n..-.ucuni:t przedmiotow przytodnkzyth? 

1. .. przyjame" dla użytkownika pod względem treści i formy 

2. dostosowane do p)trzeb nauczyciela oraz wieku, możliwości i zdolności ucznia 

3. zawierające scenariusze .,lekcji badawczych" w oparciu o elementy HFN 

4. różnorodne i zaadaptowane do warunków lokalnych 

5. powszechnie dostępne 

6. inne 

,, 6G 70 

Odpowiedzi na pyt. 16 
10 ?O JO 40 50 60 l'O 80 9C 1•JO 
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Rys. 16. ZdJęcie .tablicy astrono
micznej" Kopernika znajdujące się 

w Zamku w Olsztynie 

liśmy okazję przedyskutowania szczegółów narodowego pla

nu pracy Projektu z nauczycielami i ekspertami. Bion1c pod 

uwagę ww. plan pracy. progran1 spotkania był nastepujący: 

• Dr Józefina Turlo, Wprowadzenie do Projektu HIPST. 

• W yklad prof. dr hab. Andrzeja Bie lskiego pt.: "Witelo, 

pierwszy polski uczony przyrodnik (XIII w .) o znacze
niu międzynarodowym" 

• W yklad dr hab. Lecha Bicganowskiego i prof. dr hab. 
Janusza Małłka n t. : .. Wynalazek okularów w Europie" 

• Przerwa (kawa, he rbata), 

• W yklad prof. dr hab. Grzegorza K arwa<;za nt. : .. Prak
tyczna realizacja interaktywnej wystawy z opryki." 
(z elementami eksperymentów historycznych). 

• Dr Jó ;r.c f'ina Turlo, Przedstawienie wyników kwestio
nariu~za H!PST, stworzenie grup badawczych. planu 

pracy. zakończenie. 

NaJwa~niejsze osiqginęcia Projeklll HIPST i ich rv:po
wsz.echlrianie 

• Członkowie Gmpy tomńskiej . d1.ięki odpowiedziom an
kietowanych nauczycieli sporząd;.i li wstępną listę mate

riałów edukacyjnych. Część z nich została opisana. 

• W celu zaproponowania włączenia elementów HFN do 
programów naucLania najpierw nauczyciele prLedmio
tów przyrodniczych dokonali analizy nov. ych podstaw 

programowych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimna

zjalnych (które będą obowiązywać od J. września 2009 
roku) pod tym kątem. Doświadczeni naucLyciele prLy
gotowali bardzo obszerne opracowania . które wska
zują zagadnienia, któ rych nauczanie może być wspo
magane wprowadzen iem elementów HFN. Opracowa

nia te znajdują s ię na polskiej stronie intem ctowej Pro
jektu HTPST. 

• Aby udoskonalić strategi;r nauczania wybranych za
gadnień z optyki poprzez wzbogacenie ich e lementami 
HFN współpracujący z nami nauczyciele szkól śred
nich ro/.poczęli opracowywanie scenariuszy lekcji. 

w których wykort.ystują metodę badawc~:ą (Olson, 
2000). Lekcje te uwzgl;rdniały szczególową wiedzę 

o takich badac1.ach na tle epoki w których żyl i. i ich hi
storycznych eksperymentach, jak: Witelo (Bicganow
ski e t al., 1991. Bielski et al .. 2006). Mikołaj Kopernik 

(Sn iadecki. 1953, Przypkowski, 1958, Sikor~ki . 1993). 
Newton. Goethe. hi~Loryczne mikroskopy i ok ulary 
(Bieganowski, 1980). Więkswść z tych scenariuszy 
w stala już zrealizowana w warunkach szkolnych. 

a propozycja lekcj i nt. ,.Okulary jako prosty przyrząd 
optyczny, czyli od CLego to s i;r zaczęło ... " autorstwa 

Janusza Kosiekiego została opublikowana w nr 29 
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(112009) c z.asapisma .. Nauczanie Przedmiotów Przy
rodniczych'' (Kosicki. 2009). 

• D wie grupy nauczycieli (jedna w szkole średniej . a dru
ga w Instytucie Fizyki UMK) powtórzyły oryginalny, 
historyczny eksperyment Mikołaja Kopernika, w któ

rym wykorzystując mewdę gnomoniczno - odbiciową 

na ścian ie Krużganku Zamku OlsL.tyJ\skiego wykreślił 

on słynny ,.kalendarz słoneczny". W literatur LC najczę
ściej kalendarz ten na.qwa się tablicą astronomicLną 
Kopemika. Fotografię tablicy, k tórej autentyczność 

niedawno dowiedniono naukowo. przedstawia rywnek 
16 (Cyga1\ski, 2006). 

• Dla wzmocnienia d1.ia laJ\ w Projekcie dotyczących 
HFN poprosi liśmy J studentów - przyszłych nauczy
cieli f izyk i o współpracę z doświadczonymi nauczycie

lami . Tematy ich prac dotyczą: l . Aktywne metody na
uczania v. celu motywacji uczniów i efektywnego 
uczenia się fizyki . 2. PropoLycje metod nauczania fizy
ki wzbogaconych wprowadzeniem elemenrów Hł'N. 3. 
Opracowanie badawczo-interaktywnych metod na
uczania opartych na historyc1.nych eksperymentach 

Witelu i Kopernika. 
• Nawiązana została śc isła współpraca (utworzona sieć) 

pomiedt-y szkołami. muzeami a Uniwersytetem, w za

kresie dzialm\ zmierzających do likwidacji naukowego 
analfabe tyLmu orat- lepszego rot.unlienia nauki przez 

spułec1.eńst w o. 

• W sLczególności , interaktywna wystawa ,,FIAT LUX -
od Wite lo do tomogmlii optycmej" została zorganiwwa
na w okresie od 29 kwietnia do 15 icrpnia w Regional
nym Mut.eum w Toruniu. :--la wystawie tej eksponowane 
były m. in. repliki historycznych eksperymentów, ta
kich jak: przyrządy Witelo. pryzmat Goethe'go. wiele 
rodzajów historyc;nych okularów. instrumenty 

Mikołaja Kopemika. historyczne teleskopy itd. Wysta
wa ta hyła również eksponowana w Centrum Hevelia
num w Gdm\sku (20. 1 0.2008 - 15. 02.2009) oraL od l . 
marca 2009 roku znajduje się w Ols;.tyJ1skim Planeta 

rium. Przed otwarciem każdej L ww. sesji wystawo
wych odbywały się sesje instrukta.i.owe dla nauczycieli 
z odno:>nych Regionów. 

• W ogólności. opinia uczestników o wystawie fiAT LUX 
była bardzo pozytywna aJe niestety najCL't!Sciej. rac1.ej 

powiew.:howna. Doszl iśmy do wniosku, że aby t;mienić 
stosunek uczniów do istotnych wartości takich wyslaw, 
mtleży w przyszło.<ci umieścić na niej bardLiej szcze
gółowe opisy. a takLe załączyć narzędzia do ewaluacji. 

• Jednakże większość eksperymentów historycznych do
stępnych w kształceniu nauczyc ie li nie jest os iągalna 

w praktyce szkolnej, dlatego też zaproponowaliśmy, 
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bądź przygotowanie szkolnej wersji tych eksperymen
tów, albo ich wypożyczenie do wykorzystania w trak
cie lekcji. 

• Zainteresowani jesteśmy również poszerteniem naszej 
kolekcji zasobów edukacyjnych, w szczególności wyko
naniem replik innych historycznych przyrządów. I tak np. 
\Vykonaliśmy repliki historycznych przyrządów Witclo, 
teleskopu Galileusza oraz zrekonstruowaliśmy astrola
bium i astronomiczną tablicę Kopemika. 

• Organizujemy Narodowe spotkania nauczycieli przed
miotów przyrodniczych zainteresowanych wprowa
dzaniem elementów HFN do programu nauczania oraz 
Seminaria Regionalne. 

• Wszystkie opracowane materiały edukacyjne są syste
matycznie umieszczane na polskiej stronie Projektu 
HIPST: (http://hipstfizyka.umk.pl). 

DYSKUSJA l WNIOSKI 

Na podstawie odpowiedzi nauczyciel i przedmiotów przy
rodniczych na pytanie 8 (pyl. 8) możemy wywnioskować, że 

elementy HFN w ich programach kursów dokształcających 

byly wykorzystywane bardzo rzadko lub w ogóle (więcej niż 
70% odpowiedzi) i około 50% z nich równie:i: nie wykorzy
stuje tych elementów w nauczaniu (odpowiedź na pyt. 9). 
Natomiast jako powód tego, że nie posługują się oni elemen
tami HFN w nauczaniu (odpowiedzi na pyt. 11 ) podają: 

"brak odpowiednich programów i standardów nauczania, 
podręczników i materiałów edukacyjnych, które umożli 

wiałyby wprowadzenia HFN do programów nauczania 
przedmiotów przyrodniczych" (42%) oraz, że "brak jest do
statecznej ilo.~ci czasu w programie nauczania do wprowa
dzenia tych dodatkowych treści" (58%). 

Badani nauczyciele dostarczyli wyczerpujących odpo
wiedzi na pytanie 12 (pyt. 12 ). W ich opinii historia i filozo
fia nauki powinna być wykorzystywana głównic dla: 

• podkreślenia faktu, że znajomość nauki i historii nauki 
jest częściq kultury, 

• zwiększenia zainteresowań i motywacji uczniów, 
• rozumienia zastosowań wiedzy naukowej w kontekś

cie (technice, życiu codziennym), 
• poznania metod i charakteru badań naukowych, 
• uwzględnienia interdyscyplinamości w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych, 
• podniesienia efektywności naucz<mia przedmiotów 

przyrodniczych, 
• zdobycia umiejętności projektowania i przeprov. .. adza

niaeksperymentów, a w szczególności eksperymentów 
wykonywanych "własnymi rękoma". 

Jednakże, nauczyciele we wprowadzaniu elementów HFN 
w małym stopniu widzą możliwości pokazania skqd się biorą 

u uczniów prekoncepcje i miskoncepcje (braki \V rozumieniu 
pojc;ć), podkreślenia wartości etycznych w nauce, i na zdoby
cia umiejętności dyskusji na tematy naukowe z innymi. 
Określając warunki i czynniki, które mogą ułatwiać (lub 

przeszkadzać) we wprowadzeniu elementów HFN do na
uczania przedmiotów przyrodniczych (pyt. 14) nauczyciele 
wskazują przede wszystkim na: przemiotowe, metodyczne 
i techniczne przygotowanie nauczyciela, dostępność war-
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!ościowych materiałów edukacyjnych, uwzglc;dnienie za
gadnień HFN w kursach kształcenia i dokształcania na
uczycieli, jak również włączenie tych zagadnień do progra
mów nauczania i pytań egzaminów końcowych . 

Odpowiadając na pytanie 15 odpowiadajacy uważają, że: 
aby nauczyciel mógł osi<]gnąć sukces we wprowadzaniu 
elementów HFN do nauczania powinien pos iadać on głów

nie umiejętność prowadzenia lekcji metodami aktywnymi 
(włączając w to metody badawcze), umiejętność intere
sującego opowiadania, zdolność efektywnego wykorzysta
nia zasobów Tecluwlogii Informacyjnej (ICT), pi sania sce
nariuszy lekcji, kierowania grą "historycznych ról" 
uczniów oraz umiejętności przekonywania i prowadzenia 
naukowych dyskusji . 

Wymagania nauczycieli w stosunku do materialów edu
kacyjnych (pyL 16) są następujące : powinny być one dosto
sowane do potrzeb, wieku i możliwości poznawczych 
uczniów, zawierać scenariusze " lekcji badawczych", być 
,.przyjaznym dla użytkownika", powszechnie dostępne 

i dające się łatwo zaadoptować do warunków lokalnych . 

Pyranie 18 było następujące: "Podaj proszę propozycje 
(idee) dzialań, które Twoim zdaniem pozwolą osiągnąć 
sukces we wprowadzaniu elementów HFN do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych". Poniżej przytaczamy 
przykładowe, najbardziej interesuj<]Ce propozycje: 

l. Badania praktyczne (eksperymenty hands-on): 
• badanie ruchu z wykorzystaniem historycznej równi 
pochyłej Galileusza, 

• pomiar prędkości i częstotliwości dźwięku różnymi 
metodami, 

• badanie zjawisk elektrostatycznych z wykorzystaniem 
wahadłowej wagi Coulomba, 

• rekonstrukcja różnych historycznych pomiarów termo
dynamicznych i elektrycznych, 

• demonstracja najważniejszych eksperymentów histo
rycznych z zakresu optyki, 

• konstrukcja prostych przyrządów elektrycznych 
i optycznych pn:ez u<:zniów. 

2. Umieszczenie elementów HFN w programie naucza
nia, z uwzględnieniem warunków lokalnych. 

3. Wycieczki naukowe nauczycieli i uczniów do Muze
ów Nauki. 

4. Kursy (warsztaty) kształc'lce i dokształcające nauczy
cieli na tematy dotyczace elementów HFN w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych (AIIchin et aL, 1999). 

5. Publikacja materiałów edukacyjnych (ksi4żek) dla na
uczycieli z przykładowymi propozycjami. 

6. Zastosowanie metod badawczych dotyczących elemen
tów HFN w poł'lczeniu z "burzą mózgów'· i "graniem ról". 

7. Współpraca nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
z nauczycielami historii, literatury, 1ilozofii, etyki, religii, itd. 

8. Rozpowszechnianie wyników projektu HIPST u7.y
wając różnych, dostępnych środków (kolekcja scenariuszy, 
czasopisma, filmy, WWW, TV, gazety, itd.). 

9. Organizacja narodowych i regionalnych konferencji 
i warsztatów związanych z tematyką HTPST oraz wykłady 
z demonstracjami dotyczące eksperymentów historycz
nych dla nauczycieli i ich uczniÓ\\'. 
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l O. Organizacja konkursów - dla nauczycieli n t.: "Propo
zycje najbardziej efektywnego wykorzystania HFN w na
uczaniu przedmiotów przyrodniczych" (scenariusze lekcji 
lub/i propo:t.ycje eksperymentów historycznych), dla 
uc:t.niów: "Prezemacjc przedstawień związanych z najwa
żniejszymi odkryciami w nauce". 

11. Organizowarue systematycznych seminariów do
tyczących tematyki J-łF.'.1 dla nauczycieli pr~:edmiotów 

przyrodniczych. 
12. Utworzenie rzeczywistego Muzeum Nauki z interak

tywnymi eksperymentami on-line (również na odległość). 
Jak widzimy z powyższego podsumowania wyników na

szych badań, jesteśmy ciągle jeszcze daleko od pełnej reali
zacji ambitnych założet\ projektu HTPST. Jednakże, mamy 
możliwość współpracować z Kolegami :t. krajów Unii Eu
ropejskiej , którą mają znacznie większe doświadczenie 

we wprowadzaniu elementów HFN do programów naucza
nia, jak: Niemcy, (Riel), 2001 ), Grecja, Izrael, Wiochy, 
Wielka Brytania (Hodson 1988, Munk and Osbome, 1997). 
Elementy historii w programie naucz<mia w Wielkiej Bry
tanii zostały schrakteryzowane na przykład przez Martina 
Monk'a w len sposób: "W programieNarodowego Progra
mu Nauczania w Anglii, w wersji z roku 1999 elementy hi
storii nauki są umieszczone w części zatytuowanej Idee 
i dowody w nauce dla uczniów 11-14 ł at i tak: uczniowie 
powinni być nauczeni a) o wzajemnych zaleźnościach mię

dzy problemami e mpirycznymi, dowodami i naukowymi 
wyjaśnieniami z użyciem przykładów history<.:znych 
i współczesnych, b) o tym. że bardzo ważnym dla spraw
dzenia wyjaśnień j est stawianie przez nich hipotez i znajdo
wanie dowodów, które odpowiadajq tym hipotezom, c) 
o różnych metodut:h pracy, jakimi posługują się dzisiejsi 
uczeni i jak u<.:zeni pracowali w prz.eszłości , wł<jt:zając w to 
wkład ich narzędz i eksperymentalnych, dowodów i twór
czych myśli w rozwój idei naukowych" (Monk. 20()1 ). 

Zgadzamy się z modelem dydaktyczym oparmym o teo
rię konstruktywizmu, opracowanym pr~:cz Hodsona. Mun
ka i Os bom a, który zakłada, że: "Można znaleźć odpowied
nie miejsce dla historii nauki w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych, jeżeli w strategii pedagogicznej dokona
my pr:.wsunięc ia od podejścia "dydaktycznego" (werbalne
go) do dyskursywnego". Nie trudno zauważyć, że byli oni 
zainspirowani ideruni Erica Rogersa, zawartymi w jego 
książce pt: "Fizyka dla dociekliwych" (Rogers. 1960). 

W naszej pracy nad przykładowymi materiałami eduka
cyjnymi, które mog<j wzbogacić programy nauczania fizyki 
o elementy historii i filozofii nauki również dążymy do 
tego, aby zaproponować najbmdziej e fektywne metody na
uczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych dla "do
ciekliwych umysłów". 

Podziękowanict 

Jesteśmy wdzięczni European Commission. Directorate 
Generał for Research in Brussełs za finansowanie opisane
go powyżej projektu FP7- S iS - 2007, o. 2 l 7805 on: .. Hi
story and Philosophy in Science Teaching''. Składan1y ser
deczne podzi .. kowania koordynatorom projektu - Prof. D. 
Hottecke and Prof f . Riel3 i innym uczestnikom pojektu 
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HIPST za pomoc i wiele wartośc iowych dyskusj i, jak rów
nież współpracującym z nami naczycielom przedmiotów 
przyrodniczych i ich uczniom. 
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