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Wstęp
Ze względu na specyfikę „Projektu EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program naucza-
nia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” w ocenie dotychczasowych do-
świadczeń współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych wykorzystano materiały z pięciu wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: 
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Mate-
matyki i Informatyki, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Chemii.
Uniwersytet Wrocławski podejmuje bardzo wiele różnorodnych działań w zakresie wspomagania 
kształcenia młodzieży szkolnej. Z racji na ograniczone możliwości w poniższym materiale zostaną 
przedstawione tylko wybrane z nich. Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami przyjmu-
je różnorodne formy. Nie ograniczają się one tylko do tradycyjnych metod podawczych. Społeczeń-
stwo informacyjne i gospodarka elektroniczna formułują nowe wymagania kreatywności, interdyscy-
plinarności, 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. Poniżej 
przedstawiono charakterystykę najciekawszych inicjatyw podejmowanych przez Uniwersytet Wro-
cławski w ramach współpracy ze szkołami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Dolnośląski Festiwal Nauki
Jedną z najciekawszych, interdyscyplinarnych form prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych 
metod jest coroczny Dolnośląski Festiwal Nauki. Należy on do największych imprez w Polsce popu-
laryzujących 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 szkol-
nej. 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 do-
świadczenia pracowników naukowych owocują ciągłym poszerzaniem oferty edukacyjnej. Oferta 
uczelni jest przeznaczona dla uczniów wszystkich poziomów nauczania (przedszkole, szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Imprezy organizowane w ramach Festiwalu odbywają 
się nie tylko we Wrocławiu, ale także w wielu większych miastach Dolnego Śląska.

Dr hab. Robert Tarka
Uniwersytet Wrocławski

Rola Uniwersytetu Wrocławskiego 
we wspomaganiu kształcenia młodzieży szkolnej
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W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego ofertę edukacyjną na tę imprezę przygotowują 
przede wszystkim Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz Zakład Kartografii. Oferta eduka-
cyjna klimatologów obejmuje między innymi wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe i ćwiczenia 
laboratoryjne dotyczące praw fizycznych i mechanizmów formowania się wybranych zjawisk pogo-
dowych. W Zakładzie Kartografii zajęcia realizowane są głównie w pomieszczeniach Zbiorów Karto-
graficznych W prezentowanych tematach omawiana jest zasobność informacyjna map i atlasów, ich 
ewolucyjność, zmiana wizerunku, wiarygodność przekazu o otaczającym świecie, ich walory arty-
styczne 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 Spits-
bergenu. Dążąc do stałego polepszania współpracy ze szkołami Wydział Nauk Biologicznych uczest-
niczy 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. Podczas Festiwali realizowane były zajęcia laboratoryjne, odbywały się 
zajęcia warsztatowe, wykłady, prezentacje, pokazy i konkursy, miedzy innymi z zakresu antropologii, 
biologii roślin i zwierząt, biologii komórki i mikroskopii elektronowej czy pokazy o tematyce mikro-
biologicznej. Każdego roku Wydział Matematyki i Informatyki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki organizuje Maraton Matematyczny, warsztaty gier logicznych i strategicznych oraz wykłady 
popularnonaukowe. Także Wydział Fizyki i Astronomii bierze aktywny udział w Dolnośląskim Festi-
walu Nauki. Wśród różnorodnych form oferowanych przez naukowców młodzieży do szczególnie 
obleganych przez uczniów imprez należą: „Cyrk fizyczny” i „Fizyka na wesoło”. „Cyrk fizyczny” to im-
preza, której celem jest popularyzacja fizyki poprzez pokazy doświadczeń fizycznych wraz z ich przy-
stępnymi objaśnieniami. Podczas pokazu prezentowane są efektowne, zabawne i zaskakujące ekspe-
rymenty fizyczne. Tematyka pokazów i zestawów doświadczeń z roku na rok ulega zmianom. „Fizyka 
na wesoło” jest od wielu lat imprezą towarzyszącą „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 na Festi-
wal Nauki zaprasza także Wydział Chemii. Odbywają się 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 dokład-
nie zobaczyć doświadczenia i prawie wszystko dotknąć. Uczestnicy zapraszani są również do labo-
ratoriów naukowych, a przeprowadzane doświadczenia dotyczą ciekawej chemii. Warsztaty to też 
okazja 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.

Wykłady, odczyty, prelekcje
Jedną z bardzo często stosowanych form popularyzowania wiedzy wśród uczniów są wykłady, od-
czyty i prelekcje.
Od dziesiątków lat sztandarowym tematem wykładów i prelekcji na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształ-
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towania Środowiska jest tematyka badań polarnych (Grenlandia, Alaska, Spitsbergen). Ze względu 
na ważną rolę i zasługi środowiska wrocławskiego oraz z powodu posiadania własnej stacji badaw-
czej, szczególnie popularnym tematem jest Spitsbergen i badania wrocławskich uczonych. Obiek-
tem, 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 obserwa-
torium. 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 prak-
tycznego wykorzystania. Od ośmiu lat w Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone są cykliczne 
wykłady popularno-naukowe, przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą, maturzystów pt: „Tajemnice Ziemi i Wszechświa-
ta”. 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 od-
kryć mikrobiologicznych i ich znaczenia dla człowieka. Poruszane są także zagadnienia dotyczące 
poznawania środowiska życia roślin, znaczenia etyki zawodowej w pracy biologa czy problematyka 
dotycząca eksperymentu jako fundamentalnej metody badań. Wydział Matematyki i Informatyki od 
1991 roku organizuje cykle odczytów popularnonaukowych pod nazwą Wrocławskie Spotkania Ma-
tematyczne. Wykładowcami są pracownicy lub doktoranci wydziału lub zaproszeni goście z innych 
uczelni. Wydział Fizyki i Astronomii wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym od lat prowadzi wykła-
dy 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 swo-
jego zawodu. Poczynając od roku akademickiego 2009/2010 na wybrane spotkania zapraszani są 
również uczniowie zainteresowani chemią.

Kształcenie umiejętności młodzieży szkolnej z wykorzystaniem 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 o charakterze laboratoryjnym, podczas których prezentowane są proste doświadczenia 
dotyczące praw fizycznych i mechanizmów kształtowania się wybranych zjawisk pogodowych. Dla 
grup zorganizowanych Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych prowadzi lekcje z za-
kresu nauk o Ziemi. Tematyka lekcji dotyczy minerałów, skał i procesów geologicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 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. Na Wydziale Nauk 
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Biologicznych lekcje muzealne połączone z warsztatami oferują przede wszystkim Muzeum Człowie-
ka 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 mu-
zealne mające na celu dostrzeganie różnorodności biologicznej, poznanie podstawowych mechani-
zmów ewolucji, utrwalenie nazewnictwa biologicznego w zakresie taksonomii. Wydział Nauk Bio-
logicznych przeprowadził do tej pory w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szereg 
ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatów terenowych. Celem spotkań organizowanych przez Zakład 
Biologii Komórki jest doskonalenie 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, doskonalenie umiejętności mikroskopowania, obser-
wacje mikroorganizmów czy poznanie zasad rządzących hodowlą organizmów w sterylnych wa-
runkach. Ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty terenowe organizował także Zakład Biologii Roślin. 
Zajęcia te doskonaliły nie tylko umiejętności pracy laboratoryjnej, 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 grupo-
wych populacji i roślin. Oryginalnym projektem Wydziału Nauk Biologicznych jest program eduka-
cyjny „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 szcze-
gólnych 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 połączo-
nych 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 na-
uczycieli 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 Matematycz-
ny 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 fi-
zyki na uniwersytecie”, które są powtórkowymi wykładami podsumowującymi przerobiony materiał 
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szkolny. Na tych wykładach demonstrowane są przede wszystkim klasyczne doświadczenia, których 
w szkole nauczyciele nie demonstrują z powodu braku czasu i odpowiedniej bazy. Ciekawą ofertą są 
także prezentacje w Planetarium Instytutu Astronomicznego. W laboratoriach Wydziału Chemii, od-
bywają się również zajęcia zamawiane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem tych zajęć jest 
realizacja zagadnień poszerzających znajomość chemii, wykraczających poza treści ujęte w podsta-
wie 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 opubli-
kowanych 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 pokazowy, ćwiczą 
poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych, wynikających z przeprowadzo-
nych doświadczeń – zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego.

Metoda projektu edukacyjnego
Wśród wielu metod stosowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach współpracy ze szkołami 
jest także metoda projektu edukacyjnego.
W Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego podejmowanych było wiele działań w zakresie pracy 
z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Jednym z tych działań były warsztaty komplekso-
wej edukacji ekologicznej ZIELONE GÓRY. Projekt był finansowany przez Polskie Biuro Regionalnego 
Centrum Ekologicznego (REC) i realizowany we współpracy z Fundacją Karkonoską - Biuro Bilate-
ralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonoše w latach 1997 – 1998. W projekcie uczestniczyli 
uczniowie klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie i Szkoły Podstawowej nr 27 
we Wrocławiu (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10). Celem przedsięwzięcia było opracowa-
nie i wdrożenie przewodnika edukacji ekologicznej Innym ciekawym działaniem realizowanym przez 
ten Instytut był „Projekt interaktywnego ogrodu edukacji szkolnej „żywioły przyrody – rzeźbiarze 
natury”. Projekt został opracowany w 2006 roku w ramach współpracy Instytutu z wrocławskim 
Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna. Stworzono go na okoliczność udziału w konkursie „Pro-
jekt obiektu Eksploratorium w Parku Historii Naturalne”. Celem projektu było zaplanowanie stałej 
interaktywnej wystawy, która swym charakterem miała nawiązywać do idei przyszkolnego ogródka 
dydaktycznego, pełniąc funkcję międzyszkolnego, ogólnie dostępnego obiektu. Z racji różnorod-
ności tematów, wyposażenia wystawy i sposobu funkcjonowania planowaną ekspozycję nazwano 
„interaktywnym ogrodem edukacji geograficznej”. Tematy poruszane w ramach zajęć w interaktyw-
nym ogrodzie edukacji szkolnej miały się skupiać na pięciu podstawowych zagadnieniach: pogoda 
i klimat, woda i skała, ekosystem, zaplanuj swoją przestrzeń oraz mapa, kompas i satelita. Projekt 
stworzono bezkosztowo, nie uzyskał on jednak finansowania nie mieszcząc się w koncepcji Parku 
Historii Naturalnej. Instytut Nauk Geologicznych brał udział jako partner w projekcie „Wrocławskie 
dzieci uczą segregować śmieci”. Projekt miał charakter edukacyjny i zakładał kontynuację działań 
ekologicznych poprzez budowę sieci placówek promujących ekologię pod patronatem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. Celem 
projektu było przede wszystkim upowszechnienie segregowania odpadów w najbliższej okolicy.  
W projekcie wzięło udział 25 placówek. Instytut Nauk Geologicznych w ramach projektu prowadził 
warsztaty i wykłady dla uczniów wszystkich poziomów nauczania. Stanowił również rolę eksperta 
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podczas rozstrzygania niepewności podczas realizacji projektu. Wydział Nauk Biologicznych od lat 
współpracuje ze szkołami wykorzystując metodę projektu edukacyjnego. Do ważniejszych przedsię-
wzięć w tym zakresie można zaliczyć:

• projekt „Myśl globalnie – działaj lokalnie. Uczniowie badają lokalne środowisko   
 przyrodnicze” (2001 r.)

• projekt „Określanie zanieczyszczenia środowiska przy pomocy bioindykatorów”   
 (2001-2003 r.)

• projekt „Wykorzystanie grzybów Sporobolomyces roseus w badaniach 
 biomonitoringowych” (2002-2003 r.)
• projekt „Ocena mikrobiologiczna krowiego mleka Świerzego z gospodarstw 
 wiejskich Wrocławia oraz mleka przetworzonego” (2003-2004 r.)
• projekt genetyczno-środowiskowy „Genetyka – Nauka o Mnie, Mojej Rodzinie 
 i Gminie” (2009 r.)
• projekt „Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni pracowni 
 na terenie ZSO w Świdnicy” (2010 r.).

W odpowiedzi na rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie obowiązku zorganizo-
wania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego w gimnazjum Wydział Chemii nawiązał 
współpracę z Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. W roku szkolnym 2010/2011 będzie realizowany pro-
jekt edukacyjny korelujący treści chemii, biologii i matematyki „Wiem co jem”. Zaplanowane przez 
uczniów doświadczenia będą realizowane w laboratorium studenckim Wydziału Chemii z pomocą 
studentów I roku studiów magisterskich. Doświadczenia Wydziału Matematyki i Informatyki oraz 
Wydziału Fizyki i Astronomii w zakresie metody projektu skupiają się w znacznym stopniu na dosko-
naleniu metodyki nauczania. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego jest jednym z konwersato-
riów dydaktycznych prowadzonych na matematycznych studiach nauczycielskich. Na doskonalących 
studiach podyplomowych dla nauczycieli matematyki od 2009 roku wprowadzono oprócz naucza-
nia metodą projektu także warsztaty z nauczania metodą web quest. Efektem realizacji przedmiotu 
„Nauczanie metodą projektu edukacyjnego” na studiach podyplomowych było ponad sto projektów 
integrujących matematykę z innymi przedmiotami. Efektem tej pracy było wydanie książki pod re-
dakcją M.Mikołajczyk „Udane projekty nie tylko z matematyki”. Ponadto stworzono narzędzia pla-
nowania i oceniania pracy projektowej uczniów oraz metodologię opracowywania instrukcji do pro-
jektów. Na Wrocławskim Portalu Matematycznym systematycznie prowadzony jest dział poświęcony 
nauczaniu matematyki metodą projektu w ujęciu interdyscyplinarnym. Podobne propozycje adreso-
wane do uczniów (w formie konkursów) i nauczycieli (w formie materiałów metodycznych) pojawiają 
się na łamach Magazynu Miłośników Matematyki. Od 2007 roku realizowane są interdyscyplinarne 
projekty kształcenia wyobraźni geometrycznej poprzez zajęcia matematycznego orgiami, skiero-
wane do uczniów, studentów i nauczycieli, a także projekty skierowane do nauczycieli matematyki. 
Doświadczenia Wydziału Fizyki i Astronomii w pracy metodą projektu sięgają 2000 roku. Wtedy to 
zaczęto prowadzić prace magisterskie dla studentów zaocznych – czynnych już nauczycieli fizyki.  
W 2001 roku zostało obronionych kilka prac magisterskich dotyczących metody projektów uczniow-
skich na przykładach wybranych działów fizyki. W ciągu minionych dziesięciu lat pojawiło się kilka 
nowych prac magisterskich, na studiach dziennych, związanych z metodą projektów, a najśwież-
sza praca nosi tytuł „Wspomaganie nauczania fizyki w szkole na przykładzie zajęć z żeglarstwa”.  
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Magistrantka opisuje w niej projekt edukacyjny „Bez fizyki nie ma żeglowania”, którego uczestnikami 
byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w wędrownym obozie żeglar-
skim po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

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 Geogra-
ficznej, który obejmuje swoją działalnością województwo dolnośląskie i opolskie. Komitet jest od-
powiedzialny za organizację i przeprowadzenie zawodów I i II stopnia wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. 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 przykła-
dach 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 ogło-
szony swój temat przewodni (np. Wulkany, Lodowce i zlodowacenia, Kras). Stałym priorytetem Wy-
działu 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 Matema-
tycznej 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 do sze-
rokiego 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 ze-
spół klasowy. Inną inicjatywą Wydziału są Dolnośląskie Mecze Matematyczne. Mecze są nie tylko 
ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności ar-
gumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim 
luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania są odmienne od sztampowych zadań pod-
ręcznikowych 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 Okręgo-
wy Olimpiady Chemicznej. Na terenie Wydziału organizowany jest I i II etap tej Olimpiady.


