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1. Założenia ogólne 

Warsztaty „NanoLab – mikroskopia sondą skanującą” są elementem wydarzenia edukacyjne-

go pod nazwą „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, którego celem jest popula-

ryzacja wiedzy na temat zagadnień z zakresu nanonauki oraz nanotechnologii poprzez prowa-

dzenie na terenie wybranych szkół 6 godzinnego bloku zajęć tematycznych
i
. Na blok ten zło-

żą się następujące formy działań: 

 wykład wprowadzający, 

 warsztaty tematyczne w mobilnej pracowni NanoLab, 

 wystawa obrazów nanoświata NanoArt. 

Nadrzędny celem wszystkich form zajęć jest podniesienie kompetencji i umiejętności 

uczniów szkół podstawowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przede wszystkim fi-

zyki, wpisujące się w działania zmierzające do podniesienia kompetencji osób uczestniczą-

cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 

oraz społeczeństwa. Szczegółowy opis celów zwarto w części 2. Cele edukacyjne. 

 

Dokument zawiera kluczowe elementy konstytuujące program
ii
: 

 opis sposobu realizacji wybranych celów kształcenia i zadań edukacyjnych zawartych 

w wybranych przedmiotowych podstawach programowych kształcenia ogólnego
iii

; 

 procedury osiągania dodatkowych celów kształcenia wynikających z podjętej tematyki 

nanonauki i nanotechnologii
iv

, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy 

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program bę-

dzie realizowany;  

 propozycje narzędzi i metod umożliwiających ocenę skuteczności realizacji celów
v
. 

 

Warsztaty obejmują 2 godziny lekcyjne i stanowią wprowadzenie do zagadnień mikroskopii 

sondą skanującą na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uczniów 

klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów liceów ogólnokształcących. Szczegółowy opis 

treści zamieszczono w części 3. Materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi. 

 

Na program warsztatów składa się pokaz działania dwóch mikroskopów z sondą skanującą, tj. 

skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) oraz mikroskopu sił atomowych (AFM). 

Omówiona zostanie budowa mikroskopów, zasada działania oraz zaprezentowana będzie pro-

cedura pomiaru. Szczegółowy opis działań zawarto w części 4. Sposoby osiągania celów a 

wykorzystywane podczas zajęć transparencje zwarto w części 8. Załączniki.  
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2. Cele edukacyjne 

Głównym celem zajęć warsztatowych pn. „NanoLab – mikroskopia sondą skanującą” jest 

poszerzenie wiedzy oraz kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przede wszyst-

kim fizyki oraz chemii. 

 

W toku zajęć warsztatowych realizowane będą następujące, zbieżne z założeniami podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 
iii

, cele ogólne: 

o poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz 

kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
vi

; 

o wszechstronny rozwój osobowości ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

o wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dal-

szej edukacji; 

o kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu spo-

łecznym oraz odpowiedzialności zbiorowej; 

o zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejęt-

ności przygotowania własnego warsztatu pracy oraz pracy w zespole. 

 

Podczas warsztatów wchodzących w skład przedsięwzięcia pn. „NanoDay – dzień z nanonau-

ką i nanotechnologią” realizowane będę następujące przedmiotowe cele kształcenia – wyma-

gania ogólne (w nawiasach podano nazwę przedmiotu oraz oznaczenie celu z podstawy pro-

gramowej dla szkoły podstawowej 
iii

 – 4 pierwsze cele – oraz dla szkoły ponadpodstawowej – 

3 pozostałe cele
vii

): 

o wykorzystanie i tworzenie informacji – używanie języka matematyki do opisu rozu-

mowania i uzyskania wyników (matematyka II.3); 

o rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów - wskazy-

wanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną (chemia 

II.4); 

o planowanie i prowadzenie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki (biologia II.); 

o wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich 

przykładów w otaczającej nas rzeczywistości (fizyka I.). 

o rozumowanie i argumentacja – dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, 

formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności (matematy-

ka IV.2); 



  

 

 

     

 

5 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

o rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – wskazy-

wanie związku właściwościami substancji z ich zastosowaniem i ich wpływem na śro-

dowisko naturalne (chemia II.2); 

o przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki (fi-

zyka I.) 

 

Uszczegółowienie powyższych celów w postaci wymagań znajduje się w części 6. Opis zało-

żonych osiągnięć uczestnika. 



  

 

 

     

 

6 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

3. Materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi 

Poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw realizowane będzie 

z wykorzystaniem konkretnych zagadnień z obszaru nanonauki i nanotechnologii stanowią-

cych treść warsztatów. Podczas warsztatów „NanoLab – mikroskopia sondą skanującą” ucz-

niowie będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z podstawowymi narzędziami na-

nonauki i nanotechnologii, jakimi są skaningowy mikroskop tunelowy (STM) oraz mikroskop 

sił atomowych (AFM).  

 

 Skaningowy mikroskop tunelowy 

1. Prezentacja urządzenia, układ tłumiący drgania 

2. Zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego – zjawisko tunelowania 

elektronów przez barierę potencjału 

3. Budowa mikroskopu 

 Ostrze, prezentacja preparatyki ostrza z drutu Pt-Ir 

 Skaner, efekt piezoelektryczny 

4. Pokaz działania mikroskopu 

 Procedura zbliżania sondy do powierzchni 

 Parametry skanowania 

 Obserwacja powierzchni stopni atomowych oraz ziaren krystalicznych 

na polikrystalicznej próbce złota 

 Procedura wymiany próbki 

 Obrazowanie struktury krystalicznej grafitu (HOPG) z atomową zdol-

nością rozdzielczą 

5. Zastosowania STM 

 

 Mikroskop sił atomowych 

1. Prezentacja urządzenia 

2. Budowa mikroskopu: 

 Dźwignia skanująca (cantilever) 

 Detekcja wychylenia dźwigni  

3. Zasada działania mikroskopu sił atomowych 

 Zależność wartości siły oddziaływania z powierzchnią od odległości, 

potencjał Lenarda – Jonesa 

 Tryby pracy AFM, mod kontaktowy, mod bezkontaktowy, mod „tap-

ping” 

4. Pokaz działania mikroskopu: 

 Montaż cantilvera, dobór dźwigni do trybu pracy mikroskopu 

 Procedura zbliżania sondy do próbki 



  

 

 

     

 

7 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Obrazowanie nanostruktur (tzw. pitów i landów na powierzchni płyty 

DVD 

 Wymiana próbki 

 Obrazowanie jednej z wybranych próbek (nanosiatka kalibracyjna, 

ścieżki przewodzące w mikroczujniku, nanostruktury w układach elek-

tronicznych, itp.)  

5. Zastosowania AFM 
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4. Sposoby osiągania celów 

Warsztaty prowadzone będą dla całej 30 osobowej grupy w formie aktywizującej pogadanki 

oraz pokazu działania mikroskopów. W trakcie każdego wydarzenia pn. „NanoDay – dzień z 

nanonauką i nanotechnologią”, warsztaty pn. „NanoLab – mikroskopia sondą skanującą” 

prowadzone będą dwukrotnie, dla dwóch różnych grup uczniów, którzy wcześniej uczestni-

czyli w wykładzie oraz w wystawie. Na potrzeby warsztatów wynajęte zostały przenośne 

urządzenia NaioSTM oraz NaioAFM firmy Nanosurf.  

 

W trakcie warsztatów uczniowie będą poznawać zasady działania mikroskopów z sondą ska-

nującą oglądając te urządzenia podczas obrazowania powierzchni różnych próbek. Urządze-

nia będą pracować na specjalnie skonstruowanym statywie, zapewniającym izolację od drgań. 

Uczniowie, siedząc wokół będą współuczestniczyć w pomiarach mikroskopowych oraz będą 

mogli na bieżąco zadawać pytania i prosić o wyjaśnienie kwestii teoretycznych i praktycz-

nych.  

 

Do multimedialnej oprawy warsztatów wykorzystane zostaną dwa rzutniki multimedialne. Na 

jednym z nich uczniowie będą mieli bezpośredni podgląd na panel kontrolny mikroskopów i 

będą mogli śledzić w czasie rzeczywistym proces skanowania powierzchni próbek. Na dru-

gim rzutniku wyświetlane będą wybrane slajdy (nr 34-47) z prezentacji do wykładu B dla 

szkół ponadpodstawowych, dotyczące zasad działania STM i AFM. 

Podczas zajęć obrazowane będą próbki: 

 polikrystaliczne złoto zorientowane ścianą (111), 

 grafit pirolityczny – HOPG, 

 nanosiatka kalibracyjna 50 nm, 

 powierzchnia płyty DVD, 

 kontakty elektryczne nanometrowej grubości w mikroczujniku, 

 powierzchnia folii aluminiowej, 

 i in. 
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5. Plan realizacji zajęć 

Zgodnie z zapisami wniosku projektowego działania pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i 

nanotechnologią” realizowane będą w wyłonionych w procedurze rekrutacyjnej szkołach pod-

stawowych i ponadpodstawowych w terminie od stycznia do grudnia 2020 roku. 

 

Zaplanowane działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem: 

 

godzina forma 
liczba 

uczestników 

czas 

(min.) 
uwagi 

9:00 – 

10:30 
wykład 60 2 x 45 

sala audytoryjna z projektorem i możliwo-

ści prowadzenia pokazów 

10:30 – 

11:30 
wystawa 60 45 

sala audytoryjna lub korytarz szkolny z 

możliwością rozłożenia plakatów 

12:00 – 

13:00 

warsztaty 

A/B 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

13:15 – 

14:15 

warsztaty 

B/A 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

 

Warsztaty A i B odbywają się równolegle dla dwóch grup uczniów, po czym po krótkiej prze-

rwie następuje zamiana grup. Każde z tych działań będzie realizowane zgodnie ze stosowny-

mi programami merytorycznymi, których cele i treści będą skorelowane. Taki dobór aktyw-

ności ma na celu zmaksymalizować skuteczność oddziaływania dydaktycznego i przyczynić 

się do podniesienia kompetencji uczestników. 

 

Sekwencja zajęć zostanie powtórzona 6 krotnie w 6 szkołach podstawowych. Zakłada się, że: 

 liczba uczniów szkół podstawowych uczestniczących w zajęciach wyniesie przynajm-

niej 270 osób z czego połowę stanowić będą dziewczęta,  

 liczba osób które podniosły kompetencje w ramach planowanych działań uczelni 

wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie przynajmniej 240 z czego 

połowę będą stanowiły dziewczęta. 

 

Sekwencja zajęć zostanie powtórzona 4 krotnie w 4 szkołach ponadpodstawowych. Zakłada 

się, że: 

 liczba uczniów szkół podstawowych uczestniczących w zajęciach wyniesie przynajm-

niej 180 osób z czego połowę stanowić będą dziewczęta,  

 liczba osób które podniosły kompetencje w ramach planowanych działań uczelni 

wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie przynajmniej 160 z czego 

połowę będą stanowiły dziewczęta, 

 w zajęciach weźmie udział minimum 3 osób z niepełnosprawnościami. 
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6. Opis założonych osiągnięć uczestnika 

W wyniku realizacji zajęć warsztatowych pn. „NanoLab – mikroskopia sondą skanującą” 

odbywających się w ramach wydarzenia „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” 

uczestnicy: 

1. zdobędą wiedzę pozwalającą im: 

o stosować pojęcia mikroskopia z sondą skanującą, skaningowy mikroskop tune-

lowy, STM, mikroskop sił atomowych, AFM, struktura krystaliczna, atomowa 

zdolność rozdzielcza, sprzężenie zwrotne; 

o posługuje się pojęciami efekt tunelowy, zjawisko piezoelektryczne, prąd tunel-

wy, siły van der Waalsa, siły odpychania elektrostatycznego, nanostruktura, 

nanoskala, mikroskala; 

o opisać znaczenie skaningowej mikroskopii tunelowej i mikroskopii sił atomo-

wych na rozwój nanonauki i nanotechnologii; 

o opisać zasadę działania skaningowego mikroskopu tunelowego i mikroskopu 

sił atomowych; 

o omówić procedurę przeprowadzania pomiarów przy użyciu STM oraz AFMł 

o rozpoznać stopnie atomowe w krysztale; 

o rozpoznać obrazy w skali atomowej; 

o wymienić zastosowania mikroskopów: STM i AFM. 

2. wykształcą umiejętności, dzięki którym: 

o wskazują metody obrazowania powierzchni w skali nanometrycznej; 

o rozpoznają obrazy uzyskane przy użyciu mikroskopów z sondą skanującą; 

o wykazują badawcze podejście do świata. 

3. demonstrują postawy: 

o otwartości na różnorodność świata otaczającego; 

o świadomości znaczenia metod obrazowania powierzchni w nanoskali dla roz-

woju nanonauki i nanotechnologii; 

o świadomości znaczenia badań naukowych dla otrzymywania nanomateriałów 

oraz urządzeń wykorzystujących zdobycze nanotechnologii. 

 

Do opisu poziomu wiadomości i działań oraz umiejętności i kompetencji społecznych (po-

staw) wykorzystano zbiór czasowników operacyjnych użytych w podstawie programowej 

nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym
viii

. 

Poziom realizacji założonych osiągnieć uczestników zostanie określony z wykorzystaniem 

procedur i narzędzi opisanych w części 7. Projekt ewaluacji działań. 
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7. Projekt ewaluacji działań 

Ewaluacji skuteczności działań edukacyjnych, na które składają się warsztaty pn. „NanoLab – 

mikroskopia sondą skanującą” będzie prowadzona na bieżąco z wykorzystaniem ankiety ewa-

luacyjnej (za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz spra-

wozdań merytorycznych przygotowywanych przez trenerów po przeprowadzeniu bloku zajęć. 

Planuje się przeprowadzenie ankiety w formie elektronicznej przed rozpoczęciem działań 

oraz po ich zakończeniu w celu określenia czy i w jakim zakresie nastąpił przyrost kompeten-

cji uczestników działań w ramach „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

 

Na zakończenie przedsięwzięcia przygotowane zostanie sprawozdanie zbiorcze z realizacji 

wszystkich bloków zajęć edukacyjnych. 

 

Ankietę ewaluacyjną oraz wzór sprawozdania merytorycznego trenera znajduje się w części 

8. Załączniki. 
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8. Załączniki 

8.1 Ankieta ewaluacyjna 

Drogi Uczestniku! Niniejsza ankieta służy m. in. lepszemu przygotowaniu kolejnych spotkań dlatego 

zależy nam na Twoich szczerych odpowiedziach. W pytaniach 1 – 5 proszę zaznaczyć kółkiem jedną z 

cyfr 1 – 5, wskazującą w jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem. Poniższa tabela wyjaśnia zna-

czenie cyfr: 

 

5 – zdecydowanie 

zgadzam się 

4 – zgadzam 

się 

3 – nie mam 

zdania 

2 – nie zgadzam 

się 

1 – zdecydowanie nie 

zgadzam się 

 

 

W pytaniach 6 – 8 proszę o odpowiedź w formie zdań i opinii. 

 

Dziękujemy za współpracę. 

 

 

 

 

 

 

 

O WYKŁADZIE 

1. Treść pytań 
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

2.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

3.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

4.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

5.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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8.2 Wzór sprawozdania merytorycznego trenera 

 

Miejsce, data 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne trenera 

 

 

 

Imię i nazwisko trenera 

Nazwa i charakter prowadzonych zajęcia 

 

W dniu (data) w godzinach (od – do) przeprowadziłam/-em w (nazwa szkoły) w.w. zajęcia 

związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, 

w których uczestniczyło (ile) uczniów (x – dziewcząt, y – chłopców oraz z – osób z niepełno-

sprawnością).  

Zajęcia przebiegły bez przeszkód zgodnie z programem (nazwa programu) i pozwolił na rea-

lizację założonych celów edukacyjnych. 

Podczas zajęć (krótki opis przeprowadzonych działań i ich efektów).  

Lista obecności na zajęciach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

 

 

(podpis trenera) 

(podpis Kierownika Projektu) 
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8.3 Slajdy używane podczas warsztatów (pochodzą z Wykładu B) 

 

Rys. 34 Slajd pn. „Mikroskopia skaningowa”. 

 

Rys. 35 Slajd pn. „Prąd tunelowy”. 
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Rys. 36 Slajd pn. „Skaner piezoelektryczny”. 

 

 

Rys. 37 Slajd pn. „Ostrze mikroskopu”. 
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Rys. 38 Slajd pn. „Praca ze stała wysokością ostrza”. 

 

 

Rys. 39 Slajd pn. „Praca ze stałym prądem”. 
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Rys. 40 Slajd pn. „Przykłady obrazów STM”. 

 

Rys. 41 Slajd pn. „Przykłady obrazów STM” 
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Rys. 42 Slajd pn. „Mikroskop AFM”. 

 

 

Rys. 43 Slajd pn. „Tryby pracy AFM”. 
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Rys. 44 Slajd pn. „Pomiar odchylenia dźwigni”. 

 

 

Rys. 45 Slajd pn. „Budowa ostrza”. 
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Rys. 46 Slajd pn. „Tryby pracy - porównanie”. 

 

 

Rys. 47 Slajd pn. „Przykłady obrazów AFM”. 
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