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Udział w projekcie MCE – zajęcia 
laboratoryjne na Wydziale 
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Wycieczka edukacyjna do 
Narodowego Centrum  
Badań Jądrowych w Świerku 

Wrocław, 8.03.2014 
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Wystąpienia publiczne  
w sali wykładowej 
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Regionalny Konkurs Chemiczny 
Młody Chemik Eksperymentuje  
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Warsztaty edukacyjne  
w plenerze 
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Wymiana doświadczeń  
między nauczycielami i pracownikami naukowymi 
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Wsparcie w zakresie 
merytorycznym i materiałów 
wydawniczych 
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Warsztaty edukacyjne w plenerze 
w Dolinie Baryczy 
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Tworzenie historii Uczelni 



 Nabywanie wiedzy i umiejętności z poszczególnych 
przedmiotów oraz przekonania, iż tak naprawdę 
większość dziedzin nauki jest ze sobą ściśle 
powiązana 

 Możliwość pracy z wykorzystaniem  sprzętu 
laboratoryjnego  

 Zmiana postawy z biernej na aktywną,  
co daje większą efektywność pracy doświadczalnej 
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 Nawiązywanie kontaktów przez uczniów z młodzieżą 
akademicką 

 Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole 

 Zdobywanie wiedzy i doświadczeń wykraczających 
poza „wiedzę szkolną” 

 Nabywanie praktycznych umiejętności 

 Przełamywanie własnych ograniczeń i obaw 
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 Wywiązywanie się z powierzonych zadań 

 Dokumentowanie przebiegu własnej pracy 
(sprawozdania) 

 Prezentowanie swoich osiągnięć na forum 

 Dokonywanie samooceny i oceniania siebie 
wzajemnie 
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 Wyrabianie i wzmacnianie pozytywnych cech 
charakteru, co aktywizuje, angażuje i motywuje 
uczniów 

 Obcowanie w murach wyższej uczelni  
z młodzieżą akademicką dowartościowuje  
i daje wiarę we własne siły 

 Uzyskanie certyfikatu z oceną 
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 Duma z osiągnięć własnego dziecka 

 Możliwość spotkania innych rodziców dzieci zdolnych 
i wymiany spostrzeżeń na temat rozwoju osobowego 
dziecka 

 Możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym 
własnego dziecka  

 Możliwość rozmowy z pracownikami naukowymi 
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Uczestnictwo w uroczystym 
podsumowaniu projektu MCE 
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 Promowanie uczelni  

 Pozyskanie przyszłych studentów 

 Kreowanie wizerunku uczelni jako przyjaznej  
i otwartej dla młodzieży z różnych poziomów 
kształcenia 
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 Czy projekt „Młody Chemik Eksperymentuje” 
odpowiada wyzwaniom dzisiejszej edukacji? 
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 Pozyskanie środków finansowych w celu 
umożliwienia wzięcia udziału większej liczbie uczniów 
w zajęciach laboratoryjnych na uczelni 

 Zorganizowanie kursu „Młody Chemik Nauczyciel” 

 … 
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Dziękuję za uwagę. 
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