Kurs dokształcający dla nauczycieli „Problemy współczesnej biologii”
Kurs dokształcający przeznaczony jest dla nauczycieli biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki i rezultatów badań prowadzonych w ramach działalności
naukowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także metodologii stosowanej w tych
badaniach. Udział w wykładach ułatwi nauczycielom zdobycie najnowszych wiadomości z poszczególnych dziedzin
biologii, natomiast uczestnictwo w zajęciach praktycznych przybliży im najnowsze techniki używane w
eksperymentach. Spotkania będą też okazją do prezentacji Wydziału jako jednostki kształcącej studentów, a za
pośrednictwem nauczycieli uczestniczących w warsztatach uczniowie mogą dowiedzieć się o tym, dlaczego warto
podjąć naukę na Wydziale. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia będzie również poznanie specjalistów z różnych
dziedzin, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania współpracy między środowiskiem naukowym i
nauczycielskim.
Pierwsza edycja kursu będzie realizowana w formie spotkań odbywających się dwa razy w miesiącu, w
soboty, w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 (7 spotkań, w terminach od 23.02.2013 – inauguracja, do
15.06.2013 – zakończenie kursu i rozdanie świadectw); czas spotkania to. 6 godzin lekcyjnych (od 11.00 do 15.30), w
tym 2 godziny lekcyjne (1,5 godziny) – wykład z cyklu „Nowe w biologii” (mogą być również prezentowane
zagadnienia z pogranicza biologii i innych nauk ścisłych i przyrodniczych), następnie zajęcia ćwiczeniowe realizowane
dla dwóch grup nauczycieli (wykonywanie/uczestnictwo w prezentacji doświadczeń biologicznych, zwiedzanie
pracowni, poznawanie technik badawczych, zapoznawanie się z kolekcjami itp.). Uczestnictwo w kursie jest odpłatne
(planowana jest stała, przystępna kwota za dzień zajęć stacjonarnych, nie przekraczająca 30 złotych – koszt wynajmu
sal i odczynników, oraz opłata za ćwiczenia terenowe – do 100 złotych od uczestnika - koszt związany jest jedynie z
przejazdem i noclegiem uczestników; całkowity koszt nie powinien przekroczyć 290 zł); kurs przeznaczony jest dla
grupy 30 nauczycieli, którzy do 16 stycznia 2013 zgłaszają się na zajęcia semestralne (o zakwalifikowaniu się do
grupy uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń i terminowe przesłanie zawartej między szkołą/uczestnikiem
a Wydziałem umowy o uczestnictwie w kursie). Wykłady i ćwiczenia przygotowują pracownicy zatrudnieni w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału Nauk Biologicznych: instytutach, katedrach, Muzeum
Przyrodniczym i Ogrodzie Botanicznym Aby zróżnicować spotkania pod względem tematycznym, zajęcia będą
poświęcone zagadnieniom z biologii eksperymentalnej i z biologii środowiskowej. W planie zajęć znajdują się także
dwudniowe, wyjazdowe ćwiczenia terenowe z ekologii płazów, ptaków i nietoperzy. Będą to zajęcia obligatoryjne,
realizowane w stacji terenowej Wydziału Nauk Biologicznych w Rudzie Milickiej (zajęcia sobotnio-niedzielne). Zajęcia
składające się na program kursu będą zatem obejmowały 3 obszary nauk biologicznych: 1) biologię eksperymentalną,
2) biologię środowiskową, 3) zajęcia praktyczne w terenie.
Uczestnik kursu na zakończenie otrzyma odpowiednie świadectwo ukończenia kursu, szczególnie przydatne
osobom starającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.
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