astronomia w szkole

Przenoœne planetarium pobudza mózg
Napisany piórem Radka Piora obszerny artyku³ traktuj¹cy
o Podboju Polskich Planetariów — akcji grupy przyjació³,
maj¹cej na celu odwiedzenie i opisanie wszystkich istniej¹cych w naszym kraju planetariów — ukaza³ siê w numerze 3/
2009 „Uranii–Postêpów Astronomii”.
Opis naszych podró¿y po Polsce szlakiem kopu³ mniejszych
i wiêkszych zakoñczyliœmy na szóstym etapie, po którym pojechaliœmy jeszcze do Kielc. W sierpniu 2009 r. we Fromborku, bardzo wa¿nym miejscu dla uczestników Podboju (patrz
„Magia fromborskiego nieba, czyli „Wakacje w planetarium”
okiem uczestnika”, 2/2009), odby³ siê fina³ naszej akcji. Zupe³nie przypadkiem w tym samym czasie Frombork goœci³
uczestników XIII OZMA. Korzystaj¹c z zaproszenia organizatorów, zaprezentowaliœmy dorobek naszej dwuletniej akcji.

Podbój Polskich Planetariów — ci¹g dalszy
Zadowoleni z wykonanego zadania, jakie przed sob¹ postawiliœmy rozpoczynaj¹c Podbój Polskich Planetariów jesieni¹ 2007 r., nie przewidzieliœmy, ¿e ¿ycie pisze dla nas
dalszy ci¹g. Dos³ownie dwa dni po powrocie z Fromborka
dowiedzieliœmy siê, ¿e na mapie Polski pojawi³y siê dwa kolejne planetaria. Zaskoczeni, ale szczêœliwi, ¿e to jeszcze nie
koniec Podboju, zasiêgnêliœmy o nich bli¿szych informacji.
Okaza³o siê, ¿e do grona polskich miast dysponuj¹cych w³asnymi planetariami do³¹czy³ Poznañ, a Szczecin mo¿e pochwaliæ siê ju¿ drugim planetarium.
O ile wszystkie odwiedzone przez nas planetaria by³y placówkami „klasycznymi”, umieszczonymi w specjalnie do tego
celu zaprojektowanym budynku, ewentualnie w wydzielonym pomieszczeniu, w zdecydowanej wiêkszoœci wyposa¿onym w projektor optomechaniczny, o tyle oba nowe planetaria nale¿¹ do ciekawej grupy tzw. planetariów przenoœnych,
zwanych równie¿ mobilnymi (z ang. portable planetarium).
Po raz pierwszy zetknêliœmy siê z tak¹ konstrukcj¹ w marcu 2008 r. w Krakowie, w centrum zabaw dzieciêcych Anikino, traktuj¹c je
wówczas jedynie jako ciekawostkê, swego rodzaju zabawkê edukacyjn¹.

³o¿enia i z³o¿enia, mo¿liwie lekka, dobrze wentylowana i bezpieczna. Ostatni warunek jest spe³niony dziêki temu, ¿e
w przenoœnym planetarium nie ma pod³ogi, wiêc z³o¿enie kopu³y to czynnoœæ zajmuj¹ca zaledwie kilka sekund.
Projektory wspó³czesnych przenoœnych planetariów s¹
w pe³ni cyfrowe. Jest to zazwyczaj dobrej jakoœci rzutnik FullHD, a za wyœwietlanie obrazu odpowiada komputer (oddzielny lub zintegrowany z projektorem). Rzutowanie obrazu jest
realizowane za pomoc¹ sferycznego lustra (a w zasadzie
æwiartki sfery) lub — w bardziej zaawansowanych planetariach — przy u¿yciu jasnego obiektywu typu „rybie oko”.
Istniej¹ te¿ przenoœne planetaria analogowe — rozwi¹zania starego typu o bardzo ograniczonych mo¿liwoœciach projekcyjnych. Wszystkie planetaria — od najprostszej optycznej instalacji umieszczonej wewn¹trz nadmuchiwanego
namiotu, poprzez rzutuj¹ce gwiazdy na zasadzie camera obscura, nowoczesne planetaria mobilne, a¿ po najwiêksze z systemem kilkudziesiêciu rzutników — pobudzaj¹ wyobraŸniê.
WyobraŸniê przedszkolaka, ucznia, studenta, widzów w sile
wieku oraz osób starszych. Magia nieba na ka¿dego dzia³a
tak samo silnie. Dodatkowe mo¿liwoœci projekcyjne, dziêki
zastosowaniu technologii cyfrowej, wzmacniaj¹ doznania
estetyczne.

Mózg w przenoœnym planetarium
Wizyta w planetarium synchronizuje pó³kule mózgu (patrz
ramka), rozwija wyobraŸniê. W akcie poznania wyobraŸnia
jest przecie¿ najwa¿niejsza. To rozwiniêta kreatywnoœæ prawej pó³kuli mózgu u³atwia poznanie empiryczne — domenê
lewej pó³kuli. Wszystko to, co robi przedszkole i szko³a, ma
zapewniæ uczniom lepsze szanse rozwojowe. Nauczanie ma
aktywizowaæ dzieci i m³odzie¿, wspieraæ ich ciekawoœæ, aktywnoœæ i samodzielnoœæ. Przenoœne planetarium ma wielk¹
zaletê: pomaga rozwijaæ te cechy w ka¿dej szkole, w du¿ym

Przenoœne planetarium
Planetarium przenoœne sk³ada siê z dwóch
elementów: nadmuchiwanej kopu³y oraz projektora. Kopu³a jest wykonana z materia³u i wype³niana powietrzem za pomoc¹ wentylatora.
Materia³ powinien spe³niaæ kilka warunków:
musi gwarantowaæ ca³kowite zaciemnienie
wnêtrza nawet w bardzo jasnym otoczeniu, nie
przepuszczaæ powietrza na zewn¹trz, byæ odporny na wielokrotne sk³adanie i rozk³adanie
(brak zagnieceñ i za³amañ) oraz charakteryzowaæ siê w³aœciwym poziomem szaroœci wewnêtrznej strony — tej, na której wyœwietlany
jest obraz. Kopu³a powinna byæ ³atwa do roz2/2011
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mieœcie, ma³ym miasteczku i na wsi. Wszêdzie
tam, gdzie mo¿na roz³o¿yæ pó³kulisty namiot
z aparatur¹ projekcyjn¹ wewn¹trz.
Obraz w planetarium otacza widzów ze
wszystkich stron. Nasycony barwami, ciekawy,
¿ywy i plastyczny pokaz pod sztucznym niebem
planetarium to niezwyk³a gratka dla widzów.
Subtelna narracja i podk³ad muzyczny sprawiaj¹,
¿e uczniowie czuj¹ siê pod miêkk¹ kopu³¹ dok³adnie tak, jakby byli bohaterami prezentowanego seansu. W jednym momencie s¹ w ciep³ym
ogrodzie, na pal¹cej Saharze, albo odwiedzaj¹
mroŸn¹ Antarktydê. W ka¿dej chwili mog¹ znaleŸæ siê w przestrzeni kosmicznej, wyl¹dowaæ na
Ksiê¿ycu, albo na Marsie. Stêsknieni szybko wracaj¹ do domu, pod swoje w³asne niebo.
Znajduj¹ siê jednak w tym samym planetarium. W przedszkolu, w szkole czy w domu kulNieba Pó³nocnego w murach gotyckiego zamku w Œwieciu n. Wis³¹
tury. Przenoœne planetarium daje mo¿liwoœæ Planetarium
podczas letniego pikniku naukowego. Fot. M. WoŸniak
prze¿ywania tych wszystkich atrakcji bez koniecznoœci organizowania specjalnych wycieczek, z natural- o barwne obrazy, domenê prawej pó³kuli, staj¹ siê akceptonym nawi¹zaniem do realizowanego w danej klasie progra- walne dla zwyk³ego obserwatora nieba (patrz ramka). Czy
nie to mieli na celu staro¿ytni twórcy gwiazdozbiorów? Pojemu nauczania.
dyncze, losowe punkty (lewa pó³kula) dopasowali do swoich
Planetarium jako pomoc naukowa
wierzeñ w sposób niezwykle sugestywny. Mamy na niebie
Planetarium idealnie sprawdza siê jako pomoc dydaktycz- ca³e legendy, opowieœci o wojownikach i mitycznych bogach
na na ka¿dym z poziomów edukacji. Narzucone przez pro- (prawa pó³kula). Wpatruj¹c siê w sztuczne niebo planetarium,
gram nauczania cele edukacyjne s¹ w planetarium realizo- ³atwo przypomnimy sobie legendê o walecznym Orionie albo
wane w sposób holistyczny. Uczestnicy seansów pod kopu³¹ pracowitym Herkulesie. W jasnych punktach na niebie doplanetarium rejestruj¹ informacje ca³ymi sob¹. Uczniowie strzegamy przede wszystkim osobist¹ wizjê œwiata. Wizja ta
s³uchaj¹ prelekcji lub nagranego seansu, ca³y czas obserwu- przek³ada siê na fakty, które mo¿na analizowaæ i wykorzyj¹c projekcjê na kopule. Niewielkie rozmiary przenoœnego stywaæ w celach edukacyjnych, czy naukowych.
planetarium oraz miêkka struktura dmuchanej kopu³y gwarantuj¹ tak¿e zastosowanie ruchu oraz zmys³u dotyku w po- Seanse astronomiczne a podstawa
programowa
znawaniu tajemnic Wszechœwiata.
Programy nauczania na poszczególnych etapach edukacji
Astronomiczne dane „wyjête” z zakamarków lewej pó³dzieci
i m³odzie¿y stawiaj¹ przed systemem szkolnym amkuli mózgu s¹ tylko suchymi faktami. Dopiero przyprawione
bitne cele. Budowanie wiedzy o œwiecie oraz
rozwijanie umiejêtnoœci prezentowania swoich przemyœleñ to jeden z istotnych elementów wychowania przedszkolnego. Lekcje
przyrody w szkole podstawowej maj¹ kszta³towaæ pozytywny stosunek do nauki oraz rozwijaæ ciekawoœæ w poznawaniu otaczaj¹cego
œwiata. Geografia w gimnazjum zapewnia
przyswojenie podstawowego zasobu wiadomoœci na temat teorii i praktyki, dotycz¹cych
tematów i zjawisk przyrodniczych bliskich doœwiadczeniom uczniów. Lekcje fizyki i astronomii w szko³ach ponadgimnazjalnych buduj¹
œwiadomoœæ istnienia praw rz¹dz¹cych mikroi makroœwiatem oraz wynikaj¹c¹ z nich refleksjê filozoficzno-przyrodnicz¹.
Planetarium z powodzeniem realizuje
wszystkie te cele. Dynamiczny obraz, wyœwieAparatura projekcyjna przenoœnego planeta- Wnêtrze planetarium Ursa Major w cza- tlany ponad g³owami widzów, to przecie¿
rium. Fot. M. Miko³ajewski
sie seansu
Wszechœwiat, o którym mówi siê w szkole.
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Galaktyczny mózg
Porównanie ludzkiego mózgu do obiektów astronomicznych jest stosowane rzadko. A przecie¿ ka¿dy z nas posiada narz¹d, który jak nic innego we Wszechœwiecie
przypomina… galaktykê. Liczba aktywnych komórek nerwowych w ludzkim mózgu siêga 100 mld, co oznacza
ten sam rz¹d wielkoœci, co iloœæ gwiazd w Drodze Mlecznej (zale¿nie od szacunków przyjmuje siê, ¿e w naszej
Galaktyce jest od 100 do 400 mld gwiazd). W³aœnie ta
astronomiczna liczba neuronów jest odpowiedzialna za
¿ycie ka¿dej istoty ludzkiej. Mózg steruje naszymi funkcjami ¿yciowymi, naszymi odruchami, pragnieniami,
zmys³ami i pamiêci¹. Od rozwoju poszczególnych czêœci mózgu zale¿y wiedza cz³owieka, jej zastosowanie,
umiejêtnoœæ wspó³¿ycia spo³ecznego oraz wszelkie pasje i zainteresowania, a tak¿e problemy emocjonalne.

Obserwacje otwartego mózgu
Typowy, uproszczony model ludzkiego mózgu to dwie
pó³kule, z których lewa jest odpowiedzialna za myœlenie
logiczne, a prawa za kreatywne. Interesuj¹cy jest fakt,
¿e to, w czym specjalizuje siê lewa pó³kula, jest zupe³nie obce prawej czêœci — i odwrotnie.
Lewa czêœæ naszego mózgu to przede wszystkim fakty: ich zapamiêtywanie, interpretacjê, analizê oraz wykorzystywanie. To lewa pó³kula bierze udzia³ w procesach œcis³ych, takich jak obliczenia i planowanie. Lubi
porz¹dek i dyscyplinê, nie znosi ba³aganu.
Prawa pó³kula to ta czêœæ mózgu, gdzie rodz¹ siê
wizje, wszelkiego rodzaju uzdolnienia artystyczne oraz
marzenia. Jest odpowiedzialna za nasze umiejêtnoœci
spo³eczne, kreatywnoœæ i wszystko to, co jest zwi¹zane
z muzyk¹, rytmem, obrazem, kolorem. To tutaj rodz¹
siê emocje. Pó³kula prawa nie zwraca uwagi na szczegó³y. Liczy siê obraz ca³oœciowy.

Có¿ lepiej ni¿ w³aœnie ¿ywe obrazy rzeczywistoœci mo¿e
ukszta³towaæ wra¿liwoœæ uczniów? Gdzie, jeœli nie w planetarium, mo¿na œmia³o realizowaæ teoretyczne wizje w praktyce? Jakie inne prezentacje umo¿liwi¹ poznanie nauki poprzez obcowanie ze sztucznym niebem?
Wa¿nym zadaniem edukacji szkolnej jest wzmacnianie
postawy ucznia-badacza. Polega ona na umo¿liwieniu
uczniom samodzielnego przygl¹dania siê zjawiskom i zdobywaniu informacji na ich temat. Ocenianie zjawisk przyrodniczych oparte ma byæ przecie¿ na realnych przes³ankach.
Dociekliwoœci badawczej i wymianie informacji s³u¿yæ ma
budowanie umiejêtnoœci wyra¿ania w³asnej opinii i jej uzasadniania. Prelekcje i interaktywne seanse pod miêkk¹ kopu³¹
przenoœnego planetarium sprzyjaj¹ wymienionym zadaniom
w sposób ciekawy, nowatorski i niezapomniany. Podobaj¹ siê
ma³ym dzieciom w przedszkolach, starszym w szko³ach podstawowych, gimnazjalistom, m³odzie¿y licealnej i doros³ym.

Planetarium w szkole
Przenoœne planetarium, jako pomoc naukowa, mo¿e byæ
stosowane we wszystkich typach szkó³. Aby lekcjê w plane2/2011

Mózgi astronomów
Porównajmy te dwa sposoby pracy mózgu: lew¹
i praw¹ pó³kul¹. Przyjrzyjmy siê astrofizykowi reprezentuj¹cemu najlepsz¹ szko³ê akademick¹ oraz amatorowi
astronomii, który ka¿d¹ pogodn¹ noc poœwiêca na fotografowanie nieba, zachwycaj¹c siê piêknem Kosmosu.
Skryty w zaciszu swojej pracowni, nowoczesny astrofizyk ca³y czas bada Wszechœwiat z pomoc¹ ró¿norakich przyrz¹dów i coraz bardziej nowoczesnych technik
obliczeniowych. Si³a ciê¿koœci w galaktyce jego mózgu
skierowana jest w lew¹ stronê. To gwiazd z lewej strony
jest wiêcej, œwiec¹ jaœniej, przesy³aj¹c miêdzy sob¹ wyspecjalizowany typ informacji. Astrofizyk lubi porz¹dek
i dok³adne obliczenia. Jest mistrzem planowania. Nie
dostrzega jednak piêkna Wszechœwiata, który sam
bada…
Zdolny astroamator, nieuczesany, w wygodnym, ale
niezbyt modnym ubraniu, ka¿dy wieczór spêdza poza
miastem. W s³uchawkach cicho przygrywa mu muzyka,
a on obserwuje. Fotografuje ciekawe obiekty i marzy
o wielkiej wystawie swoich prac. Zna wszystkie mity
o gwiazdozbiorach i wie doskonale, sk¹d jest najlepszy
widok na ca³e niebo. Niczego jednak nie obliczy³. Jego
galaktyka w œrodku g³owy œwieci przede wszystkim
praw¹ stron¹. Ten astronom myœli obrazami, dŸwiêkami
i zapachami. Zachwyca siê niebem, chocia¿ nigdy nie
widzia³ algorytmu na obliczanie wschodu s³oñca.
Lew¹ i praw¹ pó³kulê ³¹czy wi¹zka neuronów. To ona
odpowiada za rozumienie ca³ym mózgiem. Za myœlenie
holistyczne. Celem holistycznego poznania œwiata jest
wykorzystanie kreatywnoœci prawej pó³kuli do przyswojenia informacji istotnych dla lewej czêœci mózgu. Tylko
wtedy jest mo¿liwa prawid³owa obserwacja ca³ej galaktyki: bez jasnych i ciemnych stron.

tarium mo¿na by³o uznaæ za pe³nowartoœciowy warsztat,
wpisany w harmonogram zajêæ szkolnych, tematyka seansu
powinna byæ dobrana do wieku widzów oraz realizowanego
w szkole programu nauczania. O ile w klasycznych planetariach instytucjonalnych o wysok¹ jakoœæ seansów dbaj¹ astronomowie i technicy, o tyle w planetariach stacjonarnych trzeba byæ szczególnie wyczulonym na merytoryczn¹ stronê
pokazów. Bardzo ³atwo jest znu¿yæ dzieci i m³odzie¿ nudnym, nieumiejêtnie prowadzonym seansem lub seryjnie prezentowanym filmem zagranicznym (s¹ na œwiecie firmy produkuj¹ce filmy edukacyjne dla ma³ych i du¿ych planetariów),
a nauczycieli zniechêciæ do takiej formy uatrakcyjnienia programu nauczania. Najwa¿niejsza, naszym zdaniem, jest g³êboka astronomiczna pasja i chêæ jej przekazywania innym. Poza
pasj¹ bardzo istotna jest merytoryczna wiedza. Rzecz jasna nikt
nie wymaga, by w przenoœnym planetarium pracowa³ zawodowy astronom (chocia¿ i tak bywa); wystarczy, ¿e zajmuje siê
tym gruntownie przygotowany mi³oœnik astronomii.
Ogromn¹ zalet¹ ma³ego planetarium jest kameralnoœæ
i mo¿liwoœæ bezpoœredniego zadawania pytañ prowadz¹cemu podczas seansu lub po nim. Mo¿liwoœæ udzielenia odpo-
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wiedzi na pytania, które czêsto padaj¹ z ust widzów,
jest prawdziw¹ „wartoœci¹ dodan¹” przenoœnego planetarium — nie do przecenienia dla osób, dla których jest to nierzadko pierwszy kontakt z rozgwie¿d¿onym niebem i prawdziwym, „¿ywym”
astronomem (nawet jeœli, dodajmy od razu, nie jest
to astronom z uniwersyteckim dyplomem). Brak odpowiedzi na zadawane pytania lub odpowiedzi wymijaj¹ce, niepe³ne, maskuj¹ce brak podstawowej
wiedzy, bo pytania od widzów zazwyczaj dotycz¹
podstawowych praw rz¹dz¹cych ruchem nieba,
mog¹ ugruntowaæ w s³uchaczach stereotyp astronomii jako nauki trudnej, niezrozumia³ej, oderwanej
od naszej ziemskiej rzeczywistoœci, przynosz¹c skutki odwrotne do oczekiwanych.
Przenoœne planetarium Anuka

Pierwsze instalacje
Podbój Polskich Planetariów by³ pomyœlany jako okazja
do spotkania siê w gronie przyjació³ i niestandardowego spêdzenia czasu. Okazuje siê, ¿e zupe³nie nieœwiadomie zapocz¹tkowa³ nowe zjawisko w edukacji astronomicznej w Polsce. Dziêki naszemu opisowi wizyty w Krakowie,
w planetarium Anikino [1], zainteresowa³a siê nim dr Halina
Prêtka-Ziomek — astronom z Poznania. Wraz z mê¿em

Przenoœne planetaria
na stronach WWW:
[1] http://www.anikino.pl/index.php?s=oferta&id=19
[2] http://www.planetariummobilne.edu.pl/
[3] http://www.anuka.pl/
[4] http://www.niebowklasie.pl/
[5] http://przenosneplanetarium.pl/

Krzysztofem wystartowa³a z w³asnym przenoœnym planetarium Astrolab [2] we wrzeœniu 2009 r. Krótko po niej planetarium Planeta Anuka[3] w Warszawie otworzyli wspólnie
dr Agnieszka Krawczyk i dr Ryszard Gabryszewski, równie¿
astronomowie. Niemal w tym samym czasie w £odzi p. Marek Pytlewski uruchomi³ planetarium Ursa Major [4]. Równie¿ jeden z autorów niniejszego tekstu po dwuletnich staraniach i zbieraniu funduszy spe³ni³ swoje marzenie i otworzy³
w³asne planetarium przenoœne Bajkonur [5]. Drugi z autorów jest na zaawansowanym etapie przygotowañ.

Naturalna symbioza?
Na koniec zadajmy przewrotne pytanie: czy planetaria przenoœne mog¹ zagroziæ planetariom stacjonarnym? Wed³ug nas
odpowiedŸ brzmi — nie, nie mog¹, a co wiêcej — nie powinny byæ dla siebie konkurencj¹. Wrêcz przeciwnie, mog¹ doskonale siê uzupe³niaæ. Nie ka¿da szko³a czy przedszkole
mo¿e pozwoliæ sobie na zorganizowanie wyjazdu dla swoich
podopiecznych do planetarium stacjonarnego, nieraz bardzo
odleg³ego. WeŸmy pod uwagê takie czynniki, jak czas podró¿y, koszt wynajêcia autokaru, koniecznoœæ zorganizowania
86

zastêpstw dla nauczycieli bior¹cych udzia³ w wyjeŸdzie, ubezpieczenie uczniów… Liczba uczniów i opiekunów bior¹cych
udzia³ w wyjeŸdzie jest ograniczona do pojemnoœci autobusu, czyli mniej wiêcej dwóch przeciêtnych klas szkolnych.
Planetarium przenoœne w ci¹gu jednego dnia mo¿e zaprezentowaæ seanse astronomiczne kilku klasom, a w ci¹gu dwóch
lub trzech dni ca³ej du¿ej szkole. W dodatku od szko³y czy
przedszkola nie wymaga siê ¿adnych przygotowañ poza udostêpnieniem pomieszczenia odpowiedniego do rozstawienia
kopu³y. Uczniowie i nauczyciele zachêceni tym, co zobacz¹
w ma³ym planetarium, zechc¹ byæ mo¿e zorganizowaæ wycieczkê do „prawdziwego” planetarium, czêsto po³¹czonego
z obserwatorium, z pe³nym zapleczem edukacyjno-dydaktycznym, wystawami tematycznymi i salami wyk³adowymi.
W tym znaczeniu przenoœne planetarium jawi siê jako znakomite uzupe³nienie planetarium stacjonarnego i zachêta do
zainteresowania siê astronomi¹ oraz innymi naukami przyrodniczymi: fizyk¹, matematyk¹, geografi¹, a nawet biologi¹
i chemi¹. Pozwala dotrzeæ z nauk¹ tam, gdzie nauczyciele
maj¹ zapa³, by pokazaæ swoim wychowankom coœ nowego
i interesuj¹cego, ale z ró¿nych powodów nie mog¹ tych planów zrealizowaæ.
Tomasz Lewicki, Rados³aw K. Pior

Tomasz Lewicki jest absolwentem astronomii na Uniwersytecie Wroc³awskim. Przez kilka lat uczestniczy³ w akcji edukacyjnej „Wakacje w planetarium” we Fromborku. W ramach Podboju Polskich Planetariów odpowiada za kontakty z odwiedzanymi placówkami. Przez kilka lat zajmuj¹cy
siê zawodowo dziedzin¹ odleg³¹ od astronomii wraca teraz
do niej z w³asnym przenoœnym planetarium, z dum¹ wpisuj¹c w urzêdowych formularzach „astronom” w rubryce „Wykonywany zawód”.
Rados³aw K. Pior jest fizykiem, absolwentem Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowanie tematyk¹ planetariów realizowa³ miêdzy innymi w ramach
Podboju Polskich Planetariów. Obecnie zajmuje siê szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego. Jest trenerem szybkiego czytania, technik pamiêciowych i kreatywnych notatek
Intelektualnie.pl

Urania – Postêpy Astronomii

2/2011

