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Cel i zakres wykładu





podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej
(Piaget i jego kontynuatorzy, Wygotski i inni);
omówienie przeszkód poznawczych
u nieletnich uczniów i studentów fizyki
 dobór zadań, doświadczeń i demonstracji
 planowanie programu nauczania;
kształcenie uczniów wybitnie uzdolnionych.
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Tematyka wykładów
Wykłady 1-2 Dzieło i życie J. Piageta (epistemologia rozwojowa,
psychologia genetyczna, wyniki badań empirycznych).
Wykład 3 Wzorce rozumowania R. Karplusa (klasyfikowanie, zachowanie
wielkości fizycznych, myślenie proporcjonalne, zauważenie relacji
przyczynowej, rozumowanie korelacyjne i logiczne).
Wykład 4 Nauczanie odkrywające według J. Brunera. Rozwój pojęć
naukowych według L. S. Wygotskiego. Przeszkody epistemologiczne.
Wykłady 5-6 Trudności poznawcze (struktury nauki kontra struktury
dziecka; bariera pierwszych pojęć , wrażeń i doznań). Bariera języka,
rozwoju myślenia formalnego i wiedzy matematycznej. Obserwowanie
przyrody (wykonywanie doświadczeń przez uczniów).
Wykład 7 Przykłady przeszkód poznawczych.
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Przykłady przeszkód poznawczych
w nauczaniu fizyki
Największa i podstawowa przeszkoda
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Bogaty, często
niespójny obraz
świata tworzony
przez ucznia

Gotowa nauka
pełna abstrakcji,
matematyki,
ale i uproszczeń
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Przykłady przeszkód poznawczych
w nauczaniu fizyki
Bariera myślenia formalnego
Uczyć się fizyki  tworzyć i rozumieć pojęcia, łączyć je w struktury
Piaget: małoletni uczniowie nie są dojrzali do tego procesu
Badania amerykańskie: studenci collegów, którzy nie uczyli się fizyki ani w
wystarczającym stopniu matematyki, też nie są dojrzali do takiego procesu.
Możliwa jest jednak propedeutyka fizyki oparta na myśleniu konkretnym.
Bariera wiedzy matematycznej
Fizyka = matematyczne modelowanie świata
Braki w wiedzy matematycznej – przeszkoda nie do przebycia:
mechanika: prędkoś ć , przyspieszenie – rachunek różniczkowo-całkowy;
elektromagnetyzm: pola wektorowe – geometria różniczkowa.
Niezbędne duże ilości ćwiczeń rachunkowych
Unikanie opisu mat. – długofalowo niemożliwe
Stosowanie fałszywych uproszczeń mat. – karygodny błąd
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