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Platforma edukacyjna Copernicus College
Copernicus College to miejsce, gdzie
każdy może studiować za darmo, online,
po polsku, u najlepszych polskich uczonych
oraz młodych ambitnych naukowców
Copernicus College jest pierwszą polską
platformą MOOC (masowych otwartych
kursów online), czyli darmowym serwisem
umożliwiającym studiowanie przez Internet.
Poza nagranymi wykładami w kursach znajdziecie całe zestawy dodatkowych materiałów
- artykuły naukowe, fragmenty książek, literaturę uzupełniającą czy zestawy ćwiczeń i testów.
Po prostu wszystko to, co pozwoli Wam wygodnie przyswajać wiedzę i rozwijać swoje
zainteresowania nie wychodząc z domu.
Spośród dostępnych kursów zapraszamy do wzięcia udziału w kursie „Ewolucja wszechświata”
prowadzonego przez dr Łukasza Lamżę - naszego gościa podczas CWINT OPEN DAYS
ASTROSHOW. Sposób prowadzenia, ciekawe przykłady, zdjęcia, grafiki, animacje, pozwolą nam
uporządkować i znacząco poszerzyć swoją wiedzę na temat KOSMOSU! Zachęcamy również
do zapoznania się z najnowszą książką dr Lamży „Wszechświat krok po kroku” – będzie z pewnością
doskonałym uzupełnieniem kursu!

KURS: Ewolucja wszechświata

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie współczesnego stanu wiedzy na temat procesów
ewolucyjnych we Wszechświecie. Termin "proces ewolucyjny" jest tu rozumiany szeroko, w takim
mniej więcej sensie, w jakim pojawia się on choćby w kosmologii, astrofizyce, ale również i naukach
o Ziemi - a więc nie tylko na gruncie biologii, gdzie leży jego zasadnicze źródło. Pierwsza część
ursu poświęcona jest opisaniu terminu "ewolucja" w takim właśnie szerokim - czy wręcz:
"filozoficznym" - sensie.
Następnie opisane zostaną przykładowe procesy ewolucyjne, które sumarycznie prowadzą od
jednorodnego, niemal pozbawionego form Wszechświata w pierwszych chwilach jego istnienia, po
dzisiejszy świat pełen różnorodnych obiektów i zjawisk przyrodniczych. Opis ten podzielony jest
na trzy części, zatytułowane: "Wszechświat", "Planety" i "Życie". Kolejne wykłady składające się na
ten kurs omawiają kwestie takie, jak: ewolucja galaktyk, gwiazd i układów planetarnych, zjawiska
zachodzące na powierzchniach planet, a w końcu również i ewolucję życia od skali najszerszej
(globalne przemiany biosfery, powstawanie głównych gałęzi "drzewa życia") po poziom
"mikroewolucyjny".
Celem tego segmentu kursu jest zebranie w jednym miejscu wiedzy z zakresu wielu
szczegółowych nauk przyrodniczych, która wspólnie składa się na obraz Kosmosu "żywego",
ewoluującego. Kolejne fakty z zakresu wiedzy przyrodniczej uzupełniane są o opis bardziej
filozoficzny, nakierowany na próbę wychwycenia zasadniczych cech charakteryzujących
wszystkie w ogóleprzemiany ewolucyjne występujące we Wszechświecie, bez względu na
domenę, w której się dokonują.
Źródło: Copernicus College
https://www.copernicuscollege.pl

Łukasz Lamża (ur. 1985) - filozof
przyrody i popularyzator nauki,
specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce
oraz zagadnieniach filozoficznych
związanych z tymi naukami. Autor
wielu
artykułów
naukowych
i popularnonaukowych oraz książek
"Przekrój przez Wszechświat" (CC Press,
2014), "Granice Kosmosu - granice
kosmologii" (CC Press, 2015) oraz
„Wszechświat krok po kroku” (CC Press,
2017). Członek Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych.
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Na czas zimowych ferii CWINT przygotował dla młodzieży specjalny program edukacyjno
- naukowy. Podczas warsztatów będziemy zgłębiać wiedzę astronomiczną, nauczymy się
rozpoznawać konstelacje zimowego nocnego nieba oraz lokalizować najciekawsze obiekty
głębokiego nieba: gromady gwiazd, mgławice i galaktyki, będziemy wyznaczać lokalny południk
i zbudujemy zegar słoneczny, zajmiemy się rachubą czasu, strefami czasowymi i kalendarzami.
Zaplanowaliśmy również wyjazd do Centrum Nauki i Planetarium EC1 w Łodzi.
Szczegóły: CWINT- Piotr Duczmal, pd@ecis.pl, 601-97-70-54
www.cwint .org.pl, www.facebook.com/cwintpoland

