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Pomiary i modelowanie – elementy kształcenia ustawicznego nauczycieli – wspomagające
nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa
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Rok podpisania umowy 2008
Wyzwania
Potrzeba ustawicznego kształcenia nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych, w tym fizyki, oraz stwarzanie warunków
do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane
jako jedne z najważniejszych działań służących wspieraniu
pozytywnego postrzegania nauk przyrodniczych.
Krótka charakterystyka projektu
Projekt MOSEM² narodził się jako naturalna kontynuacja
projektu MOSEM oraz SUPERCOMET 2, w których
przygotowane zostały różnorodnemateriały wspomagające
nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach
nadprzewodnictwa. Opracowywane w ramach projektu
seminaria dla nauczycieli będą promować aktywne kształcenie
z wykorzystaniem modeli, symulacji oraz zestawów
eksperymentalnych.
Cele
Szkolenie
nauczycieli
przedmiotów
przyrodniczych,
szczególnie fizyków, służące kształtowaniu umiejętności
profesjonalnego wykorzystania modelowania, symulacji
komputerowych oraz pomiarów w działaniach dydaktycznych.
Wskazywanie metod pracy stymulujących motywację i
entuzjazm, zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Grupa docelowa
Podstawową grupą docelową projektu są nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych oraz studenci – przyszli nauczyciele
fizyki. Grupę docelową stanowią także pracownicy ośrodków
kształcących i doskonalących nauczycieli, którzy mogą
prowadzić opracowane w ramach projektu seminaria.

Logo projektu: Magnes lewitujący nad
schłodzonym nadprzewodnikiem

Partnerzy projektu
30 partnerów w 11 krajach, w tym 9 uniwersytetów, 2 fundacje
oraz firmę SRD, pracujących nad realizacją projektu.
Oczekiwane rezultaty i ramy czasowe
Projekt MOSEM² poszerzy możliwości wykorzystania
zestawów doświadczeń przygotowanych w ramach projektu
bliźniaczego MOSEM. Zostaną one także wzbogacone o
przykłady modelowania i symulacji obejmujących szereg
zagadnień
elektromagnetyzmu
i
nadprzewodnictwa.
Uzupełnieniu ulegną również materiały wspomagające dla
nauczyciela, w tym seminarium oraz przewodnik metodyczny.
Materiały zostaną przygotowane w roku 2009-2010, a następnie
przetestowane i poprawione w roku 2010-2011. Wersje
ostateczne będą gotowe z końcem projektu.
Waloryzacja czyli upowszechnianie rezultatów
Krajowe organizacje zrzeszające nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych realizują zadania związane z upowszechnianiem
i wykorzystaniem efektów realizacji projektu. SRD, we
współpracy z krajowymi partnerami projektu, planuje dalsze
rozpowszechnianie efektów projektu, także po zakończeniu
jego realizacji.
Źródła www
mosem.no
supercomet.no
youtube.mosem.no
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