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Część I

RAPORTY ANALITYCZNE

1.4. DOŚWIADCZENIA I EFEKTY WSPÓŁPRACY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ZE SZKOŁAMI W ZAKRESIE
PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
Anna Dębicka, Ewa Dębowska, Maria Korabik, Joanna Łubocka, Krzysztof Migała,
Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Moskwa, Robert Tarka

1.4.1. WSTĘP
Ze względu na specyfikę projektu „Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” w ocenie
dotychczasowych doświadczeń współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykorzystano materiały z pięciu wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego:
•
•
•
•
•

Wydziału Chemii,
Wydziału Fizyki i Astronomii,
Wydziału Matematyki i Informatyki,
Wydziału Nauk Biologicznych,
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

W opracowaniu materiałów, w ramach poszczególnych Wydziałów lub Instytutów,
udział wzięli:
dr Maria Korabik – Wydział Chemii,
Zakład Dydaktyki Chemii, Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. praktyk pedagogicznych;
dr hab. prof. nadzw. UWr. Ewa Dębowska – Wydział Fizyki i Astronomii,
Zakład Nauczania Fizyki, Prodziekan ds. dydaktycznych;
Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu
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mgr Małgorzata Mikołajczyk – Wydział Matematyki i Informatyki,
Pracownia Dydaktyki Matematyki;
dr Joanna Łubocka – Wydziału Nauk Biologicznych,
Wydziałowy koordynator ds. dydaktycznych;
dr hab. prof. nadzw. UWr. Krzysztof Migała
– Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery;
dr Anna Dębicka – Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Pracownia Dydaktyki Geografii;
mgr Krzysztof Moskwa – Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Instytut Nauk Geologicznych, Samodzielna Pracownia Usług Geologicznych WRO-MIN.

1.4.2. KRÓTKA PREZENTACJA UCZELNI

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski ze swoją 300-letnią historią jest doskonałym przykładem uczelni,
która wtopiła się w tkankę miasta, które ją stworzyło. Łączy w sobie dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, żydowskiej i polskiej. Pamiętając o swoich początkach jako Akademii Leopoldyńskiej i o tradycji uniwersytetu pruskiego, kontynuuje
tradycje polskiego uniwersytetu we Lwowie i Wilnie.
Uniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis) jest uczelnią publiczną, działającą
w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późniejszymi zmianami) i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, w zgodności
z innymi aktami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyrażania poglądów oraz akceptuje ducha i fundamentalne zasady wyrażone w bolońskiej Magna Charta Uniwersytetów Europejskich z 1988
roku (www.magna-charta.org/pdf/mc_pdf/mc_polish.pdf). Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.
Uniwersytet Wrocławski chroni i rozpowszechnia dorobek pokoleń oraz wnosi własny i oryginalny wkład do kultury przez twórczą pracę badawczą i kształcenie.
80
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Uniwersytet Wrocławski pragnie spełniać swoją misję w szczególności poprzez:
1. ochronę i kontynuację dziedzictwa intelektualnego przeszłości;
2. przestrzeganie zasad wolności i etyki w zakresie badań i kształcenia;
3. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, realizując odwieczne
dążenie człowieka do otwierania nowych horyzontów myślowych. Uniwersytet
Wrocławski przypisuje szczególne znaczenie zakresowi i poziomowi prowadzonych
w nim badań naukowych;
4. kształcenie na najwyższym poziomie. Realizowany proces dydaktyczny formuje twórcze i tolerancyjne postawy wobec świata oraz służy nabywaniu wiedzy. Uniwersytet
Wrocławski przywiązuje wielką wagę do jakości kształcenia i tworzenia godnych
warunków, w jakich się ono winno odbywać;
5. szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, poprzez kontakty naukowe, wymianę personelu i studentów;
6. stwarzanie studentom możliwości uczestniczenia w życiu uczelni, wspierając ich
działalność naukową, kulturalną i samorządową;
7. troskę o uczynienie z Uczelni miejsca spotkań i wymiany myśli kręgów naukowych
i twórczych, stając się źródłem życia intelektualnego dla miasta, regionu i kraju;
8. zachowanie autonomii akademickiej i niezależności politycznej, które służą budowaniu społeczeństwa demokratycznego opartego na uniwersalnych prawach człowieka.
Uniwersytet Wrocławski kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie
warunki rozwoju i twórczej pracy.

Uniwersytet Wrocławski tworzy 10 wydziałów:
Wydział Filologiczny,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Wydział Fizyki i Astronomii,
Wydział Nauk Społecznych,
Wydział Chemii,
Wydział Matematyki i Informatyki,
Wydział Nauk Biologicznych,
Wydział Biotechnologii,
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
Na Uniwersytecie w latach 2003-2009 akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskały 43 kierunki a 19 czerwca 2008 r. – chemia – akredytację European Chemistry Thematic
Network Association.
Uniwersytet zatrudnia 3463 pracowników, w tym 1914 nauczycieli akademickich (530 profesorów i doktorów habilitowanych) – tab. 1.9 Na 43 kierunkach na studiach I stopnia, II
stopnia i jednolitych magisterskich kształci się ponad 36567 studentów, w tym 20850 na
studiach stacjonarnych. Na wszystkich dziesięciu wydziałach Uczelni działają studia doktoranckie, na których studiuje 1456 doktorantów – tab. 1.10.
Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu
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Tabela 1.9. Liczba nauczycieli akademickich Uczelni (według stanu na dzień 31.12.2009).

Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi
Podstawowe miejsce pracy

Tytuł lub stopień
naukowy albo
tytuł zawodowy

Razem

Profesor

Dodatkowe miejsce pracy
Umowa o pracę

Mianowanie

Umowa
o pracę

W pełnym
wymiarze
czasu pracy

W niepełnym
wymiarze
czasu pracy

219

184

28

6

1

Doktor
habilitowany

314

294

13

6

1

Doktor

1200

819

376

3

2

Magister

176

99

73

2

2

Pozostali

5

1

4

0

2

Razem

1914

1397

494

17

6

Źródło: dane Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tabela 1.10.
Liczba studentów Uczelni i uczestników studiów doktoranckich (według stanu na dzień 31.12.2009).

Forma kształcenia

Liczba studentów

Studia stacjonarne
w tym obcokrajowców

20 850

Studia niestacjonarne
w tym obcokrajowców

15 717

Razem
w tym ze stypendium doktoranckim

Liczba uczestników
studiów doktoranckich
1291

427

165

27

1456

36 567

706

Źródło: dane Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach poszczególnych Wydziałów lub Instytutów zostały powołane specjalne jednostki,
których celem jest kształcenie metodyczno-merytoryczne studentów specjalności nauczycielskich oraz wspieranie procesu kształcenia uczniów i nauczycieli. Poniżej wymieniono poszczególne jednostki, które zajmują się dydaktyką na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
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Wydział Chemii
– Zakład Dydaktyki Chemii,
Wydział Fizyki i Astronomii:
– Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii „Planetarium”
w Instytucie Astronomicznym,
– Pracownia Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej,
Wydział Matematyki i Informatyki
– Pracownia Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematycznym,
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
– Pracownia Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.
Na Wydziale Nauk Biologicznych powołany jest wydziałowy koordynator do spraw dydaktycznych, prowadzący działania związane z dydaktyką, realizowane w poszczególnych Instytutach. Natomiast w Instytucie Nauk Geologicznych za współpracę ze szkołami odpowiedzialna jest Samodzielna Pracownia Usług Geologicznych WRO-MIN.

1.4.3. PODSTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ZE SZKOŁAMI W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Cele współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w ramach kształcenia
umiejętności matematyczno-przyrodniczych
Wszelkie działania Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach współpracy ze szkołami różnych
poziomów edukacyjnych pomyślane są tak, aby stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy szkołą a wyższą uczelnią. Z jednej strony daje to możliwość „skrócenia drogi” między kolejnymi etapami nauki i przyczynia się do przybliżenia uczniom problematyki podejmowanej na
szczeblu wyższej uczelni. Z drugiej strony stanowi to element zachęcający pracowników
naukowych do przystosowywania różnorodnej tematyki badawczej do potrzeb i możliwości
uczniów i szkoły. Jednym z podstawowych celów tej współpracy jest umożliwienie studentom
różnych specjalizacji realizacji studiów na specjalizacjach nauczycielskich. Filarem kształcenia przyszłych nauczycieli, obok szeregu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych jest
dydaktyka, która musi być realizowana poprzez stałą współpracę ze szkołami. Współpraca
ta jest prowadzona zarówno w trakcie roku akademickiego, jaki i podczas praktyk pedagogicznych i opiera się na praktycznym wykorzystaniu i doskonaleniu umiejętności nauczania.
Ważnym elementem jest także doskonalenie czynnych zawodowo nauczycieli. Gwarantuje
to podniesienie poziomu jakości ich pracy oraz pozwala na integrację środowiska nauczycieli
szkolnych i akademickich. Poza podstawowym kształceniem studentów Uniwersytet organizuje różnorodne zajęcia oferujące uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, uzdolnień,
Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu
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poszerzania wiedzy. Różne formy zajęć pozwalają na obniżanie progu lęku przed uczeniem
się i studiowaniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia praktyczne prowadzone na
Uniwersytecie wpływają na doskonalenie takich umiejętności, jak planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, wnioskowanie, obserwacja, projektowanie działań na rzecz środowiska, praca w terenie itp. Ponieważ oferta Uczelni stanowi uzupełnienie programu nauczania i zawiera propozycje działań nietypowych dla pracy szkoły, jest chętnie wykorzystywana
przez nauczycieli szkół Dolnego Śląska. Stanowi ona także doskonałą promocję Uczelni i zachęca do studiowania na wybranych kierunkach.
Reasumując, do najważniejszych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w zakresie współpracy ze szkołami można zaliczyć:
• kształcenie metodyczno-merytoryczne studentów specjalności nauczycielskich;
• przygotowanie studentów do nauczania poszczególnych przedmiotów na różnych
poziomach edukacyjnych;
• przygotowanie studentów do organizacji warsztatu pracy nauczyciela,
w tym zastosowania technologii informacyjnej;
• doskonalenie nauczycieli czynnych zawodowo;
• współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym ze szkołami;
• rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi
i promowanie studiów na poszczególnych wydziałach;
• wspieranie uczniów uzdolnionych;
• stwarzanie uczniom możliwości uczestniczenia w zajęciach eksperymentalnych,
odbywających się w laboratoriach;
Uniwersytet Wrocławski podejmuje bardzo wiele różnorodnych działań w zakresie wspomagania kształcenia młodzieży szkolnej. O wiodącej roli Uniwersytetu Wrocławskiego w tym
zakresie na obszarze Polski południowo-zachodniej świadczy chociażby aktywność Uniwersytetu podczas kolejnych edycji Festiwalu Nauki (tab. 1.11).
Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami przyjmuje różnorodne formy. Nie
ograniczają się one tylko do tradycyjnych metod podawczych. Społeczeństwo informacyjne
i gospodarka elektroniczna formułują nowe wymagania kreatywności, interdyscyplinarności,
samodzielności i umiejętności współpracy z innymi. Poszczególne Wydziały dostrzegają potrzebę kształcenia uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych metod, nastawionych w większym stopniu na kształcenie umiejętności, a nie tylko na opanowywanie wiedzy.
Na przykładzie Festiwalu Nauki (tab. 1.12) widać, że dość duży odsetek form prezentacji stanowią warsztaty, pokazy czy prezentacje.
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Tabela 1.11. Aktywność wrocławskich uczelni w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Uczelnia

Ilość imprez zorganizowanych w danym roku

Łącznie

2008

2009

2010

Uniwersytet Wrocławski

204

253

268

725

Politechnika Wrocławska

145

185

320

650

Uniwersytet Ekonomiczny

29

25

31

85

Akademia Medyczna

108

76

84

268

Uniwersytet Przyrodniczy

47

56

47

150

Akademia Wychowania Fizycznego

39

38

38

115

Akademia Sztuk Pięknych

15

18

19

52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z biura DFN.

Tabela 1.12. Zestawienie różnych form prezentacji na Festiwalu Nauki przygotowanych
przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską.
Forma prezentacji

Laboratorium
Warsztat
Wycieczka
Pokaz
Prezentacja
Dyskusja
Wykład

Uczelnia

Rok

Łącznie

2009

2010

UWr

3

7

10

PWr

2

19

21

UWr

42

71

113

PWr

28

79

107

UWr

6

16

22

PWr

1

7

8

UWr

64

41

105

PWr

55

104

159

UWr

10

44

54

PWr

5

78

83

UWr

3

12

15

PWr

3

13

16

UWr

139

128

267

PWr

115

143

258

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z biura DFN.

Jak widać, doświadczenia Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie współpracy ze szkołami
są wielotorowe i bardzo szerokie. Poniżej przedstawiono charakterystykę najciekawszych
działań podejmowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach współpracy ze szkołami
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu
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Dolnośląski Festiwal Nauki
Jedną z najciekawszych, interdyscyplinarnych form prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod, jest coroczny Dolnośląski Festiwal Nauki. Jest to jedna z największych imprez
w Polsce popularyzujących naukę i kulturę. Zadaniem Festiwalu jest prezentowanie osiągnięć
nauki w zrozumiały i atrakcyjny sposób. Jest to jedna z nielicznych okazji do odwiedzenia
miejsc dostępnych na co dzień tylko dla naukowców i studentów. Impreza ta cieszy się dużą
popularnością wśród młodzieży szkolnej. W roku 2010 odbyła się już XIII edycja Festiwalu.
Tematem przewodnim tej edycji było „Piękno różnorodności”. Hasło to stanowi nawiązanie
do idei Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem
Różnorodności Biologicznej.
W ramach Festiwalu każdy Wydział przygotowuje ciekawą ofertę edukacyjną w postaci wykładów, prelekcji, konkursów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp. Rosnące zainteresowanie szkół uczestniczeniem w kolejnych edycjach Festiwalu i jednocześnie dotychczasowo zebrane doświadczenia pracowników naukowych owocują ciągłym poszerzaniem
oferty edukacyjnej. Oferta uczelni jest przeznaczona dla uczniów wszystkich poziomów
nauczania (przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Imprezy
organizowane w ramach Festiwalu odbywają się nie tylko we Wrocławiu, ale także w wielu
większych miastach Dolnego Śląska.
W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego ofertę edukacyjną na tę imprezę przygotowują przede wszystkim Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Zakład Kartografii. Oferta
edukacyjna klimatologów obejmuje między innymi wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe
i ćwiczenia laboratoryjne dotyczące praw fizycznych i mechanizmów formowania się wybranych zjawisk pogodowych. Podczas zajęć wprowadzane są także elementy udziału w standardowych obserwacjach meteorologicznych oraz pokazy sondażu balonowego na uwięzi.
Na osobne omówienie zasługuje akcja edukacyjna zrealizowana w 2005 roku w ramach VIII
edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Akcja edukacyjna „Zmiany klimatu” została przeprowadzona dzięki ogromnej pomocy British Council, która dostarczyła zestawy do interaktywnych warsztatów, w ramach których uczestnicy mogli własnoręcznie skonstruować np. model małej turbiny wiatrowej czy zegar zasilany ogniwem fotowoltaicznym. Stanowiło to część
kampanii „ZeroCarbonCity”, której głównym zadaniem było przekonanie społeczeństw do
oszczędzania energii oraz wykorzystywanie jej odnawialnych źródeł. Akcję rozpoczęto wykładem inauguracyjnym dr Brendy Boardman „Zmiany Klimatu: kształtowanie przyszłości”
i otwarciem w Gmachu Głównym UWr wystawy „NorthSouthEastWest”. Oprócz prezentacji
plakatów nawiązujących do szerokich aspektów zmian klimatu eksponowano również filmy, książki i publikacje z tego zakresu Najciekawszym elementem akcji były interaktywne
warsztaty, w których uczestniczyło ok. 1100 uczniów ze szkół trzech poziomów nauczania.
Warsztaty obejmowały następujące zajęcia:
• BIORÓŻ – Zajęcia polegające na rysowaniu znanych gatunków roślin i zwierząt
w różnych regionach Polski – uświadamianie istoty bioróżnorodności;
• SOLCLOCK – Konstruowanie zegara zasilanego przez ogniwo fotowoltaiczne
– wykorzystanie źródła energii odnawialnej;
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• WIATRAK – Konstruowanie małej turbiny wiatrowej
– wykorzystanie źródła energii odnawialnej;
• UVMETR – Konstruowanie osobistego miernika poziomu promieniowania UV;
• INTERNET – Warsztaty z wykorzystaniem pracowni komputerowej, polegające
na wskazywaniu ciekawych źródeł informacji o zmianach klimatu, jakie znaleźć
można w zasobach Internetu;
• OBSERW – Zwiedzanie Obserwatorium Meteorologicznego;
• WYKŁAD – Zmiany klimatu a ochrona przyrody.
W Zakładzie Kartografii zajęcia realizowane są głównie w pomieszczeniach Zbiorów Kartograficznych. Omawiana jest zasobność informacyjna map i atlasów, ich ewolucyjność, zmiana wizerunku, wiarygodność przekazu o otaczającym świecie, ich walory artystyczne oraz
metody ich badania i ich przydatność w procesach poznawczych i użytkowych.
Instytut Nauk Geologicznych bierze udział w Festiwalu Nauki od samego początku. Tematyka wykładów, zajęć warsztatowych, wystaw itp. jest bardzo różnorodna i ciągle modyfikowana: skały i minerały, wybrane zagadnienia z geologii historycznej, hydrologii i hydrogeologii, przyroda i badania Spitsbergenu. W 2010 roku Instytut przygotował 16 imprez w postaci
wykładów, pokazów, warsztatów, wycieczek i wystaw. Do najciekawszych z nich można
zaliczyć między innymi pokaz połączony z warsztatami „Wypłucz sobie złoto” czy pokaz „Co
w wodzie piszczy?”.

Fotografia 1.4.
Zajęcia w ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki „Wypłucz sobie złoto”. (fot. K. Moskwa)
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Dążąc do stałego polepszania współpracy ze szkołami Wydział Nauk Biologicznych uczestniczy również w przedsięwzięciach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki od początku jego działalności. Corocznie w ramach festiwalowych zajęć realizowane są wykłady i ćwiczenia popularyzujące szeroko pojęte nauki biologiczne. Zajęcia tego rodzaju prowadzone są zarówno
w czasie edycji wrocławskich, jak również na sesjach wyjazdowych w Wałbrzychu, Jeleniej
Górze i Ząbkowicach Śląskich. W ramach Festiwali odbywają się zajęcia laboratoryjne (Laboratorium w walizce – warsztaty biochemiczne) i warsztatowe, wykłady, prezentacje, pokazy
i konkursy, miedzy innymi z zakresu antropologii, biologii roślin i zwierząt, biologii komórki
i mikroskopii elektronowej czy pokazy o tematyce mikrobiologicznej. Ciekawą ofertą są wykłady wraz z pokazem dla młodzieży głuchoniemej, przygotowywane dla uczniów gimnazjum przez Instytut Genetyki i Mikrobiologii.
Konkurs geologiczny dla gimnazjalistów. (fot. K. Moskwa)

Dolnośląski Festiwal Nauki 2010 – Warsztaty – Jak umyć wodę? (fot. K. Moskwa)
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Każdego roku Wydział Matematyki i Informatyki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
organizuje Maraton Matematyczny, warsztaty gier logicznych i strategicznych oraz wykłady
popularnonaukowe. W ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbyły się wykłady
połączone z pokazem: „Matematyczne wyszywanki” i „Kostka Rubika – matematyka i magia”. Dokonano licytacji modeli matematycznego origami. Odbyły się interaktywne pokazy
w szkołach „Matematyczny alfabet”.
Także Wydział Fizyki i Astronomii bierze udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wśród różnorodnych form oferowanych młodzieży do szczególnie obleganych przez uczniów imprez
należą: „Cyrk fizyczny” i „Fizyka na wesoło”. Celem „Cyrku fizycznego” jest popularyzacja
fizyki poprzez pokazy doświadczeń fizycznych wraz z ich przystępnymi objaśnieniami. Podczas pokazu prezentowane są efektowne, zabawne i zaskakujące eksperymenty fizyczne.
Tematyka pokazów i zestawów doświadczeń z roku na rok ulega zmianom. „Fizyka na wesoło” jest od wielu lat towarzyszy „cyrkowi fizycznemu”. Obok sal wykładowych, w których
odbywa się cyrk, ustawiane są stoiska, obsługiwane głównie przez studentów fizyki, na
których pokazywane są eksperymenty fizyczne ze wszystkich działów fizyki.
Każdego roku Wydział Chemii zaprasza uczestników na Festiwal Nauki. Prezentowane są
wykłady połączone z pokazami efektownych doświadczeń, warsztaty dla uczniów różnych
typów szkół. Każdej z grup ćwiczeniowych towarzyszy opiekun, dbający o bezpieczeństwo
uczestników i pomagający w wykonywaniu doświadczeń. Część doświadczeń uczestnicy
wykonują sami, w niektórych przypadkach są to demonstracje prowadzone przez doświadczonych eksperymentatorów. Dzięki małej liczebności grup wszystko można dokładnie zobaczyć i prawie wszystko dotknąć. Uczestnicy zapraszani są również do laboratoriów naukowych, a przeprowadzane doświadczenia dotyczą tzw. „ciekawej chemii”. Warsztaty są
też okazją do bezpośrednich kontaktów z kadrą naukowo-badawczą i studentami. Można
porozmawiać na temat wyboru przyszłych studiów, poczuć atmosferę prawdziwego laboratorium. Każdego roku proponowane są nieco inne ćwiczenia.

Metody akademickie – Wykłady i prelekcje
Jedną z bardzo często stosowanych form popularyzowania wiedzy wśród uczniów są wykłady, odczyty i prelekcje.
Od dziesiątków lat sztandarowym tematem wykładów i prelekcji jest tematyka badań polarnych (Grenlandia, Alaska, Spitsbergen). Ze względu na ważną rolę i zasługi środowiska
wrocławskiego oraz z powodu posiadania własnej stacji badawczej, szczególnie popularnym tematem jest Spitsbergen i badania wrocławskich uczonych. Obiektem, który w ciągu
całego roku przyciąga uczniów jest Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii
i Ochrony Atmosfery. Dla grup wyrażających większe zainteresowanie oferowane są wykłady
i prelekcje nie tylko w zakresie tematyki polarnej, ale także dotyczące zjawisk pogodowych
i klimatycznych zachodzących na naszej planecie. Wykłady te są połączone ze zwiedzaniem
obserwatorium. Wykłady i prelekcje prowadzi również Zakład Kartografii. Oferta skierowana
jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania i dotyczy przede wszystkim historii, roli map
i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Od ośmiu lat w Instytucie Nauk Geologicznych
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prowadzone są cykliczne wykłady popularno-naukowe, przeznaczone dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą, maturzystów, pt: „Tajemnice Ziemi i Wszechświata” Wszystkie wykłady są wykładami multimedialnymi. Oprócz zdjęć i ilustracji na pokazach prezentowane są modele i schematy wyjaśniające zjawiska przyrodnicze i ułatwiające ich zrozumienie i zapamiętanie. Powszechne są
porównania zachodzących zjawisk, obserwowanych w najbliższym otoczeniu. Na Wydziale
Nauk Biologicznych prowadzone są w poszczególnych Zakładach cykle wykładów popularnonaukowych oraz pogadanki. Mają one na celu popularyzowanie budzących szczególne
zainteresowanie zagadnień biologii molekularnej i biochemii, zagadnień antropologicznych
czy odkryć mikrobiologicznych i ich znaczenia dla człowieka. Poruszane są także zagadnienia, dotyczące poznawania środowiska, życia roślin, znaczenia etyki zawodowej w pracy
biologa czy problematyka eksperymentu jako fundamentalnej metody badań. Wydział Matematyki i Informatyki od 1991 roku organizuje cykle odczytów popularnonaukowych pod
nazwą Wrocławskie Spotkania Matematyczne. Wykładowcami są pracownicy lub doktoranci
wydziału lub zaproszeni goście z innych uczelni. Wydział Fizyki i Astronomii wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym od lat prowadzi wykłady popularnonaukowe dla uczniów
i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Organizowane są
także seminaria środowiskowe „Problemy dydaktyki fizyki” dla nauczycieli fizyki wszystkich
typów szkół. W ich ramach odbywają się także ciekawe wykłady. Wydział Chemii otworzył
w semestrze letnim 2006 r. „Wszechnicę dla nauczycieli”. Spotkania w ramach Wszechnicy
były początkowo adresowane do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu. Poczynając od roku akademickiego 2009/2010, na wybrane spotkania
zapraszani są również uczniowie zainteresowani chemią.

Kształcenie umiejętności młodzieży szkolnej z wykorzystaniem
aktywnych metod akademickich
Uniwersytet Wrocławski posiada pokaźną bazę dydaktyczną, która jest wykorzystywana
również w edukacji młodzieży szkolnej. Do najciekawszych obiektów, z których mogą korzystać uczniowie należą muzea, obserwatoria, laboratoria, pracownie naukowe itp.
Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadza
pokazy i ćwiczenia laboratoryjne, podczas których prezentowane są proste doświadczenia
dotyczące praw fizycznych i mechanizmów kształtowania się wybranych zjawisk pogodowych. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego prowadzi formalną współpracę z Gimnazjum nr 20 im, Prof. Alfreda Jahna we Wrocławiu. Pracownicy Instytutu w różnych formach
współpracują ze szkołą (wykłady, lekcje terenowe, uczestnictwo w Święcie Szkoły, współorganizacja międzygimnazjalnego konkursu geograficznego „Alfred”). Dla grup zorganizowanych Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych prowadzi lekcje z zakresu nauk
o Ziemi. Tematyka lekcji dotyczy minerałów, skał i procesów geologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnego Śląska. Przykładowe tematy lekcji to: „Wprowadzenie do nauki
o minerałach, skałach i procesach geologicznych”, „Skały i skamieniałości jako zapis dziejów
Ziemi”, „Historia Życia na Ziemi”, „Surowce mineralne Dolnego Śląska” czy „Skały Masywu
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Ślęży”. Od 2008 roku w szkołach poza Wrocławiem prowadzone są przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych Dni Nauki. Są to konferencje popularnonaukowe łączące w sobie elementy wykładów warsztatów i laboratoriów. Te formy współpracy ze szkołami, znajdującymi się poza ośrodkami akademickimi, są bardzo cenioną przez uczniów i nauczycieli
formą przybliżania wiedzy i prowadzenia zajęć charakterystycznych dla szkół wyższych.

Fotografia 1.5. Warsztaty dla uczniów w Instytucie Nauk Geologicznych. (fot. K. Moskwa)

Na Wydziale Nauk Biologicznych lekcje muzealne połączone z warsztatami oferują przede
wszystkim Muzeum Człowieka w Zakładzie Biologii Człowieka i Muzeum Przyrodnicze. Lekcje
prowadzone w Muzeum Człowieka pozwalają na poznanie technik pomiarowych z zakresu
antropologii z wykorzystaniem przyrządów antropometrycznych, poznanie budowy kości
i czaszek przodków i ras człowieka, określanie płci i wieku na podstawie układu szkieletowego człowieka. Muzeum Przyrodnicze prowadzi lekcje muzealne mające na celu dostrzeganie
różnorodności biologicznej, poznanie podstawowych mechanizmów ewolucji, utrwalenie
nazewnictwa biologicznego w zakresie taksonomii. Wydział Nauk Biologicznych przeprowadził do tej pory w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szereg ćwiczeń
laboratoryjnych i warsztatów terenowych. Celem spotkań organizowanych przez Zakład Biologii Komórki jest zwiększenie samodzielności pracy laboratoryjnej, kontakt ze sprzętem oraz
sposobami pracy eksperymentalnej, doskonalenie umiejętności poruszania i formułowania
trudnych problemów natury biologicznej oraz stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.
Z kolei ćwiczenia laboratoryjne organizowane przez Zakład Biologii Mikroorganizmów pozwalają na poznanie zasad funkcjonowania różnych typów mikroskopów, obserwacje mikroorganizmów czy poznanie zasad rządzących hodowlą organizmów w sterylnych warunkach.
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Ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty terenowe organizował także Zakład Biologii Roślin. Zajęcia te doskonaliły nie tylko pracę laboratoryjną, ale także umiejętności obserwacji organizmów w warunkach naturalnych, dostrzeganie różnorodności biologicznej, projektowanie
i przeprowadzanie nieskomplikowanych eksperymentów w terenie. Szczególnie interesujące
były zajęcia w Ogrodzie Botanicznym, które pozwalały na poznanie zróżnicowania gatunkowego roślin, poznanie różnorodności ekosystemów, oznaczanie gatunków drzew czy cech
osobniczych i grupowych populacji i roślin. Oryginalnym pomysłem Wydziału Nauk Biologicznych jest program edukacyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet” skierowany do uczniów gimnazjum. Pilotażowa edycja odbyła się w roku akademickim 2008/2009. W roku 2010/2011
planowana jest kolejna edycja, poszerzona o program dla szkół podstawowych. Program
jest adresowany do wybranych uczniów o szczególnych zainteresowaniach ogólnobiologicznych i ma na celu pogłębienie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej, zdobycie dodatkowych
umiejętności, pokazanie najnowszych osiągnięć biologii oraz uwrażliwienie na problematykę
środowiskową i ochronę przyrody, a także pokazanie uczniom pracy uczelni i naukowców.
Zajęcia realizowane w ramach programu obejmują cykle wykładów połączonych tematycznie w zależności od organizującego Zakładu z zajęciami laboratoryjnymi, warsztatami terenowymi lub lekcjami muzealnymi. Ciekawą imprezą organizowaną przez Wydział Matematyki i Informatyki są Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację. Marsze organizowane
są od 2003 roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją
terenów zielonych Wrocławia i okolic. Jest to obecnie największa popularna impreza na
orientację w Polsce. Co roku bierze w niej udział ponad 800 osób. W zawodach uczestniczą
3-osobowe patrole uczniów lub nauczycieli i rodziców. Posługując się mapą i kompasem,
muszą odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie oraz wyznaczyć na mapie
i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, będące rozwiązaniami geometrycznych
zadań konstrukcyjnych i rebusów. Ostatni – VIII Matematyczny Marsz na Orientację odbył
się w 2010 roku w Sobótce. Inną ciekawą inicjatywą są obozy naukowe dla uzdolnionej matematycznie młodzieży z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Przez wiele lat brali w nich także
udział uczniowie z Niemiec. Organizowane są od 1989 roku. Na specjalne zamówienie szkół
odbywają się lekcje fizyki dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączone
z demonstracją doświadczeń fizycznych. Na terenie uczelni uczniowie uczestniczą w „Lekcjach z fizyki na uniwersytecie”, które są powtórkowymi wykładami podsumowującymi
przerobiony materiał szkolny. Ciekawą ofertą są także prezentacje w Planetarium Instytutu
Astronomicznego. Obecnie Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośmioma Liceami
Ogólnokształcącymi o numerach: I, III, V, VII, X, XIV i XVII oraz z Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu. Warto podkreślić, że wśród wymienionych liceów znajdują się jedne z najlepszych
w różnego rodzaju rankingach szkół. W ramach współpracy pracownicy prowadzą lekcje z fizyki w liceach – są to lekcje z fizyki kwantowej, szczególnej teorii względności oraz z astronomii i astrofizyki – dla klas realizujących rozszerzony program z fizyki (10 lekcji na każdą klasę
maturalną). Pracownicy pomagają i doradzają nauczycielom w przygotowaniu eksperymentów na lekcjach. Uczniowie klas z rozszerzoną fizyką wszystkich roczników przychodzą do
Instytutów na bezpłatne lekcje z fizyki z pokazami. Na tych wykładach demonstrowane są
przede wszystkim klasyczne doświadczenia, których w szkole nauczyciele nie demonstrują
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z powodu braku czasu i odpowiedniej bazy przyrządów fizycznych. Grupa uczniów z V LO,
realizująca program z matury międzynarodowej uczestniczy w zajęciach na l Pracowni fizycznej. W laboratoriach Wydziału Chemii, odbywają się również zajęcia zamawiane dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych np. klasy chemicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz uczniów Liceum z Lubina, Polkowic, Oleśnicy, Legnicy, Dzierżoniowa, Złotoryi.
Celem tych zajęć jest realizacja zagadnień poszerzających znajomość chemii, wykraczających
poza treści ujęte w podstawie programowej. Inną formą wystosowaną przez Wydział do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych są warsztaty przygotowujące do matury „Eksperyment
chemiczny w zadaniach maturalnych”. Program zajęć opiera się na wymaganiach maturalnych dostępnych w informatorach oraz bazuje na opublikowanych arkuszach maturalnych.
Zajęcia laboratoryjne poruszają tematykę eksperymentalną, która stwarza największe problemy na maturze – planowanie i projektowanie doświadczeń. Uczniowie podczas zajęć
samodzielnie wykonują doświadczenia lub obserwują eksperyment, ćwiczą poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych, wynikających z przeprowadzonych doświadczeń – zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego. Po wstępnym przygotowaniu,
uwzględniwszy wyznaczone cele nauczania, studenci Wydziału Chemii prowadzą zajęcia
eksperymentalne z uczniami Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. Uczniowie planują i wykonują
doświadczenia, rozwijają zdolności obserwacji i wyciągania wniosków, bardzo ważne elementy w nauczaniu chemii. Pobudza to ciekawość i zainteresowanie uczniów przedmiotem
oraz stanowi impuls do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Z drugiej strony
obecność uczniów na tych zajęciach jest doskonałą formą eksperymentalnych lekcji chemii
dla studentów. Tematyka zajęć jest ustalana w porozumieniu z nauczycielem szkoły. Uczniowie Gimnazjum nr 14 zostali wybrani z uwagi na długoletnią współpracę nauczycieli chemii
tej szkoły z Zakładem Dydaktyki Chemii.
Wśród wielu metod, stosowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach współpracy
ze szkołami, jest także metoda projektu edukacyjnego. Doświadczenia związane z wykorzystaniem tej metody jako metody kształcenia sięgają już wielu lat. Jednak szczególnego
znaczenia zaczęła ona nabierać w okresie ostatniej dekady. Coraz więcej pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego zaczyna dostrzegać jej niewątpliwe zalety. Podejmowane są działania, mające na celu nawiązywanie współpracy partnerskiej z wybranymi
szkołami w tym zakresie. Poszczególne wydziały dostrzegają potrzebę zmian i doskonalenia
oferty edukacyjnej dla szkół, zwłaszcza w aspekcie ostatnich zmian, spowodowanych reformą edukacji. Szczegółowe informacje, dotyczące wykorzystania metody projektu na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zostały
zaprezentowane wcześniej w części 1.2, dotyczącej analizy zalet nauczania metodą projektu.

Olimpiady przedmiotowe i konkursy
Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w organizacji wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych. W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego mieści się Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej, który obejmuje swoją działalnością województwo dolnośląskie i opolskie. Komitet jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia
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wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od siedmiu lat w Instytucie Nauk Geologicznych
prowadzone są konkursy wiedzy geologicznej dla gimnazjalistów. Szkoły, które deklarują
udział w konkursie w ramach przygotowania się do konkursu mają szansę odbycia lekcji
i warsztatów w Muzeum Geologicznym. W trakcie lekcji i warsztatów uczniowie wykorzystują sposoby akademickie przy rozpoznawaniu skał, na przykładach uczą się właściwości
fizycznych i chemicznych skał i minerałów (próba twardości, rysy, badanie reakcji na HCl itp.)
czy oznaczania podstawowych skamieniałości. Każdy konkurs ma wcześniej ogłoszony swój
temat przewodni (np. Wulkany, Lodowce i zlodowacenia, Kras).

Fotografia 1.6. Konkurs wiedzy geologicznej – rok 2008. (fot. K. Moskwa)

Stałym priorytetem Wydziału Nauk Biologicznych pozostaje współudział w organizacji
Olimpiady Biologicznej. W Instytucie Biologii Roślin mieści się Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Komitet jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie zawodów
I i II stopnia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dużo konkursów organizuje
Wydział Matematyki i Informatyki. Działają tu dwa komitety główne olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Lingwistyki Matematycznej a także komitet
regionalny międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic
pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany
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do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także:
umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności
językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do
konkursu bardzo integruje zespół klasowy. Inną inicjatywą Wydziału są Dolnośląskie Mecze
Matematyczne. Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia
się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania są odmienne od sztampowych zadań podręcznikowych i egzaminacyjnych. Są
ciekawe i mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na stosowanie różnych strategii
rozgrywki. Interesującym konkursem jest też Konkurs Matematyczny KOMA. Konkurs ma
niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie
tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Wydział Fizyki
i Astronomii organizuje i przeprowadza zawody I i II stopnia Olimpiady Fizycznej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Sprawowany jest także patronat nad Otwartym Międzyszkolnym Konkursem Fizycznym organizowanym przez X LO we Wrocławiu. Przy Wydziale Chemii
działa Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej. Na terenie Wydziału organizowany jest I i II
etap tej Olimpiady.

1.4.4. PODSUMOWANIE
W misji Uniwersytetu Wrocławskiego zostało zawarte stwierdzenie, że szkoła ta jest „uczelnią otwartą, w której każdy znajdzie dla siebie warunki rozwoju i twórczej pracy”. Hasło to
znajduje swoje odzwierciedlenie także we współpracy uczelni z dziećmi i młodzieżą. Chociaż
współpraca ze szkołami nie jest nadrzędnym zadaniem Uniwersytetu Wrocławskiego, to jednak poszczególne Wydziały podejmują szereg działań w tym zakresie. Pracownicy naukowi,
którzy zajmują się taką współpracą to często pasjonaci i świetni dydaktycy. Szereg Wydziałów i Instytutów posiada w swojej strukturze Zakłady Dydaktyki lub Pełnomocników Dziekana odpowiedzialnych za kontakty ze szkołami. Analiza aktywności wrocławskich uczelni
w organizacji imprez podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki potwierdza, że wybór Uniwersytetu Wrocławskiego na Partnera 1 w ramach projektu „Projekt Ekologia” nie był przypadkowy. Uczelnia wiedzie prym wśród wrocławskich szkół wyższych pod względem liczby
przeprowadzonych wykładów, prezentacji, jak i innych form aktywności poznawczej (metody aktywizujące). Uniwersytet Wrocławski posiada dobrą bazę naukowo-badawczą i dydaktyczną, która jest udostępniana w miarę możliwości zainteresowanym szkołom i uczniom.
Współpraca ze szkołami ma bardzo różnorodny charakter. Jak wiadomo dawne doświadczenia akademickie bazowały raczej na metodach podawczych (wykładach). Wykład był przez
wiele lat tradycyjną metodą nauczania. Ma to swoje odzwierciedlenie w pracy z młodzieżą,
zwłaszcza gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Wykłady, prelekcje są jednym ze sposobów poszerzania wiedzy merytorycznej uczniów, dotyczącej bardzo często współczesnych problemów badawczych, które są im przedstawiane w bardziej przystępny, ale naukowy sposób.
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Wykłady są dostosowywane do poziomu nauczania i możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży i wspomagane środkami multimedialnymi. Od wielu lat uczelnia dostrzega, że procesy
kształcenia muszą być spostrzegane szerzej. Wynika to z faktu, że wykład jest metodą edukacji, ale nie jest niestety metodą budowania kompetencji. Skuteczne budowanie potencjału
kompetencyjnego oznacza równoczesne i zintegrowane oddziaływanie na sferę poznawczą,
behawioralną oraz motywacyjną ucznia. Dlatego działania podejmowane przez pracowników
naukowych zmierzają w kierunku wykształcenia u uczniów takich umiejętności, które będą
pozwalały na rozwój kompetencji kluczowych. W realizacji tego zadania świetnie sprawdza się praca metodami aktywizującymi. Poszczególne Wydziały organizują demonstracje,
warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia eksperymentalne. Do innych form aktywności
można zaliczyć organizację wycieczek edukacyjnych, marsze na orientację, konkursy, olimpiady przedmiotowe itp. Szczególnego znaczenia dla uczelni zaczyna nabierać praca metodą
projektu edukacyjnego. Metoda ta przeżywa ostatnio swój renesans, zwłaszcza w naukach
eksperymentalno-doświadczalnych, a do takich należą właśnie nauki matematyczno-przyrodnicze. Biorąc pod uwagę ogrom pozytywnych skutków, które wynikają z pracy tą metodą,
wśród pracowników uczelni zdobywa ona sobie coraz więcej zwolenników.
Opisane powyżej przykłady współpracy Uniwersytetu nie wyczerpują wszystkich działań podejmowanych przez Uczelnię. Wskazują one jednak na wszechstronność i na fakt, że z roku
na rok uczelnia w coraz większym stopniu angażuje się we współpracę ze szkołami, dostrzega konieczność tej współpracy, weryfikuje metody kształcenia, dostosowuje je do wymagań
współczesnego ucznia i otaczającej go rzeczywistości.
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