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Cele i założenia projektu.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Gim nazjum  nr 52 Ojców Pija
rów w Krakowie, w ram ach obchodów Międzynarodowego Roku Chemii, za
proponowali uczniom  udział w konkursie prom ującym  zagadnienia związane 
ze zjawiskiem promieniotwórczości. D o udziału w projekcie zaproszeni zostali 
uczniowie klas pierwszych, ponieważ zgodnie z realizowanym programem na
uczania chemii, zagadnienia te omawiane są na tym poziom ie. Na lekcjach fi
zyki, zjawisko prom ieniotw órczości pojawi się w klasie trzeciej. Wtedy to opra
cowane przez uczniów m ateriały będą mogły zostać powtórnie wykorzystane.

M ała liczba godzin chem ii uniemożliwia dokładne zapoznanie się ze z ja
wiskiem prom ieniotw órczości, dlatego prace projektowe pozwalają poszerzyć 
wiadomości z tej dziedziny. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, kie
dy izotopy promieniotwórcze są tak szeroko wykorzystywane w wielu dziedzi
nach życia, a m im o to ciągle budzą wiele em ocji.

Projekt edukacyjny jako m etoda nauczania m a wiele zalet. Pracując tą 
metodą uczniowie nie tylko pogłębiają wiadomości, ale również nabywają 
um iejętności pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania wiadomości, 
podejm owania decyzji, wyciągania wniosków, argumentowania, samooceny, 
rozwiązywania problemów; stają się kreatywni, samodzielni; przygotowują się 
do wystąpień publicznych. W  projekcie może wziąć udział każdy uczeń, po
nieważ zadania są podzielone, więc każdy ma możliwość wykazania się w tej 
dziedzinie, w której czuje się najlepiej (np. informatyka, plastyka, redagowanie 
tekstów itd).

Zgodnie z tematyką projektu uczniowie mieli nie tylko poszerzyć swoje wia
dom ości z dziedziny promieniotwórczości, ale również zapoznać się z posta
cią M arii Skłodowskiej -  Curie, je j życiem, działalnością naukową i społeczną. 
Przypominanie postaci wybitnej Polki jest doskonałą okazją do kształtowania 
u uczniów postaw patriotycznych.

Ponadto projekt m iał na celu zwiększenie zainteresowania uczniów przed
m iotam i przyrodniczymi.

Uczniowie gimnazjum, po zapoznaniu ze zjawiskiem promieniotwórczości, 
powinni um ieć wyrazić swoją indywidualną opinię na kontrowersyjne tematy 
takie jak:
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powinni również um ieć uzasadnić swoje zdanie rzeczowymi argumentami. 

Realizacja projektu

Uczniowie pracowali przez 5 miesięcy. W stępne cele projektu zostały zapre
zentowane i przedyskutowane na pierwszym spotkaniu z uczniami. M ieli oni 
możliwość wyrażenia własnych opinii na ten tem at i zaproponowania najlep
szych i najciekawszych sposobów realizacji projektu.

Na tym spotkaniu uczniowie podzielili się na grupy i wybrali sobie tematy 
do opracowania. Został również sporządzony wstępny harm onogram  spotkań, 
tak aby cały zespół uczniowski był na bieżąco informowany o pracach poszcze
gólnych grup. Projekt zawierał zarówno badania literaturowe jak  i praktyczne. 
Te drugie wykorzystywały metodologię nauk społecznych (ankieta) i ścisłych 
(pom iar prom ieniotw órczości).

Projekt w całości został przygotowany i opracowany przez uczniów, a na
uczyciele, zgodnie z zasadami pracy tą metodą, jedynie koordynowali przebieg 
prac. Opiekunowie starali się, aby ich ingerencja była jak  najm niejsza, tak aby 
uczniowie sami mogli wykazać się swoją kreatywnością i m ieli poczucie, że jest 
to ich własna praca.

W  ramach prac nad projektem  uczniowie samodzielnie opracowali:

rządzili również analizę statystyczną wyników tej ankiety, a wnioski wyko
rzystali przygotowując prezentację końcową.

2. Prezentacje m ultim edialne zawierające podstawowe inform acje o zjawisku 
prom ieniotw órczości oraz zagadnieniach związanych z wykorzystaniem 
izotopów promieniotwórczych, a także zagrożeń związanych z tym izoto
pem (prezentacje te będą wykorzystywane zarówno na lekcjach chem ii jak

3. Plakat prom ujący projekt na forum szkoły.

mach tych działań uczniowie mieli możliwość obejrzenia pierwszego wyda
nia książki M arii Skłodowskiej -  Curie na temat prom ieniotw órczości oraz 
przeczytania kopii oryginalnych listów M arii Skłodowskiej -  Curie do prof. 
Karola Olszewskiego oraz do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Raport z badania poziom u prom ieniow ania w szkole. Najpierw uczniowie 
zapoznali się z zasadą działania licznika Geigera-M ullera, a następnie od
czytali natężenie promieniowania alfa i gamma w pobliżu czujników dymu

W ybrane osoby podjęły się dokumentowania realizacji projektu zarówno 
w formie pisemnej jak  i fotograficznej.
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W  ramach poszerzenia wiadomości uczniów o izotopach prom ieniotw ór
czych zorganizowano wycieczkę do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krako
wie. Po wycieczce uczestnicy napisali sprawozdanie z tej wycieczki, zawierające 
podstawowe inform acje, ale również własne refleksje (sprawozdania uczniów 
zostały dołączone do dokum entacji projektu).

W  ram ach dnia otwartego szkoły, odbyły się wykłady skierowane do sze
rokiego grona odbiorców pod tytułem „P rom ien iotw órczość n iebezp ieczna czy 
poży teczn a” prowadzone przez pracowników i studentów Wydziału Fizyki i In 
formatyki Stosowanej AGH. Oprócz podstawowych inform acji o zjawisku pro
mieniotwórczości, wykładowcy przedstawili m ateriały o elektrowni atomowej 
w Czarnobylu i przybliżyli postać M arii Skłodowskiej-Curie. Wykłady pozwo
liły uczestnikom  projektu uzupełnić opracowywane materiały.

Prezentacja wyników

Uczniowie zaprezentowali wyniki podczas trzech 45- minutowych wystą
pień (osobno dla każdego rocznika uczniów) połączonych z prezentacją m ul
tim edialną efektów pracy. W szyscy uczniowie szkoły m ieli możliwość wziąć 
udział w debacie -  prowadzonej przez uczestników projektu -  na temat budowy 
elektrowni atomowej w Polsce. Oprócz tego na gazetkach szkolnych w poszcze
gólnych klasach był umieszczony plakat wykonany przez uczniów.

Ocena

W  form ie pisemnej uczniowie podali, jakie m ieli plany związane z pracą w pro-

Praca została wysłana na ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny or
ganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodni
czych, gdzie zajęła II m iejsce (www.psnpp.org.pl)

Literatura:

Opracowując zagadnienia związane ze zjawiskiem prom ieniotw órczości, 
uczniowie korzystali z różnych źródeł: podręczników, książek, artykułów w ga
zetach, ale także z wiedzy rodziców i ich znajomych, co jest zgodne z m eto
dologią projektu, zachęcającą do zaangażowania w jego realizację środowiska 
lokalnego.

Poniżej podano wybrane pozycje literaturowe, które uczniowie wymieniali 
w swoich opracowaniach:

Edukacyjna, Warszawa 1998 ■ ■ ' "  •

2. A. Czerwiński, Blaski i cienie prom ieniotw órczości, WSiP, Warszawa 1995

3. B. W ahlstrom, Promieniowanie, zdrowie i społeczeństwo, PAA, Warszawa
2005
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4. R. Szepke, 1000 słów o atomie i technice jądrowej, Wydawnictwo M inister
stwa Obrony Narodowej, Warszawa 1977

Edukacyjne Z. Dobkowskiej, Warszawa 1993 ' ' '' '

6. S. Parker, M aria Skłodowska-Curie i rad, Warszawa 1992

7. M .Pilich, P. Pilich, N obliści znad Wisły, Odry i Niemna, Sport i Turystyka 
- Muza, 2005.

Chavannes z 1907 roku, WSiP, Warszawa 2004.
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