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EII'IY W MTODZIEZ

Rozmowa z prof. dr. hab. J6zef em Horabikiem, dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz dr
Jolant4 Cie5lq, kierownikiem projektu ,,Zosta6 odkrywcq fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty,
eksperymenty, badania", realizowanego przez instytut w ramach Przedsiqwziqcia ministra nauki
i szkolnictwa lvy2szego,,Scie2ki Kopernika",

Panuje przekonanie, 2e mlodzie2 niezbyt
chqtnie przyklada siq do nauki fizyki, chemii czy biologii.
J6zef Horabik: PodejScie mtodych ludzi do
przedmiot6w przyrodniczych i 5cistych jest 16zne. Duzo zale2y od indywidualnych predyspozycji
uczniow. Jednak sam sposob przekazywania rruiedzy,
rozbudzania ciekawo6ci, tak2e nadaje kierunrek roz-

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.
Na czym polegajq zajqcia?
JC: ldeq projektu jest pokazanie nauki niejako
,,od kuchni". Staramy sig wtqcza6 mlodzie2 w anali-

woju zainteresowaft. Program,,Scie2ki Kopernika"
generalnie ma na celu popularyzacjq nauki w6r6d
czionk6w lokalnej spoleczno6ci - gt6wnie wsrod

zy i inne czynnosci badawcze, kt6re sq wykonywane
w instytucie. Naszym zamierzeniem jest pokazanie
uczniom laboratori6w i zapoznanie ich z aparaturq,
z kt6rej na co dzieh korzystamy. Chcemy, 2eby - na
ile to oczywi6cie mozliwe - uczestniczyli w bada-

Jolanta CieSla: Projekt Instytutu Agrofizyki
PAN, kt6rego realizacjq rozpoczqli5my w sierp-

stgpny, dbajqc by jgzyk wyktad6w i 6wicze6 byl moz-

mlodzie2y szkolnej.

niu 2013 r., jest adresowany przede wszystkim do
uczni6w szk6l Srednich z terenu wojew6dztwa lubelskiego, ale takze do student6w i doktorant6w. W ramach projektu organizujemy wykiady otwart.e oraz
6wiczenia. Tematyka zajq6 obejmuje zagarJnienia
zwiEzane gi6wnie z glebq (ksztaitowanie siq, wykorzystanie, ochrona i badania Srodowiska glebowego)
oraz z produktami bran2y rolno-spozywczej.
Spotkania, organizowane pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, odbywajq
sig raz lub dwa razy w miesiqcu i bgdq prowadzone
do pa2dziernika przysztego roku. Projekt jest realizowany ze srodkow finansowych na naukg z projektu

i do6wiadczeniach, nad kt6rymi pracujemy.
Staramy siq przekazywa6 wiedzq w spos6b przyniach

liwie uniwersalny

i

zrozumiaty dla uczni6w, k|6rzy

biorq w nich udziat. Przeprowadzimy m.in. charakterystykq g e o g raf cznq Lub elszczyzny, o m 6w m y p rocesy glebotw6rcze, wta6ciwo6ci fizyczne, chemiczne
i biologiczne gleby, a2 do element6w dotycz4cych
przechowywania, wykorzystywania i zapewnienia
trwalosci ptod6w rolnych.
i

i

A zatem jest to co6 znacznie wiqcej niz tyl-

ko przekazywanie nudnej wiedzy podrqcznikowej, z czym mlodzie2 ma do czynienia
w wigkszo6ci szk6l.
JC: Z jednej strony dbamy o to, by nasze zasystemowego,,Wsparcie systemu zarzqdzaria ba- jgcia byty atrakcyjne dla mtodych ludzi. Dlatego
daniami naukowymi oraz ich wynikami" w ramach zachqcamy, by uczestniczyli w badaniach i eksperymentach naukowych, a niekt6re do6wiadczenia
mogli przeprowadza6 samodzielnie. Oswajamy ich

z

naszym sprzgtem i zapleczem naukowym, zeby
nie bali sig kontaktu z aparalura, i poznali zastosowanle nauki w praktyce. Jednocze6nie zale2y nam, by
mogli to wszystko polqczy6, z wiedzE, kt6rq uzyskujq
w szkole. Prawa, o kt6rych uczq sig na lekcjach, majq przecie2 przeto2enie na praktykq.
JH: Chcemy uzmystowi6 uczestnikom spotkari,
2e my, naukowcy, poslugujemy siq tymi prawami na
co dzieri i dzigki temu uzyskujemy informacje, pozwalajqce nam m.in. opisa6 srodowisko i przeciwdziala6 jego degradacji.

Pokazujemy mlodziezy pewien obszar zainteresowah i tw6rczych
dzialah. Muszq tez powiedziei, 2e po latach festiwali i piknik6w
naukowych, Srodowisko naukowe nauczylo siq dzieli1 swoj4
wiedzq m6wi prof. J6zef Horabik,
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Jednak2e uczniowie rzadko maj4 okazjq
przekonac siq o praktycznym zlastosowaniu naukowej wiedzy. Nie w:;zystkie
szkoly posiadajq zaplecze laboratoryjne,
a je6li nawet, to sporadycznie przeprowadza siq w nich eksperymenty i doswiadczenia. Najczq6ciej szkolom brakuje pIeniqdzy na wyposa2enie i utrzymywanie
pracowni. Zdarza siq te2, ie na do5wiadczenia z tizyki i chemii nie pozwalajq
przepisy BHP.

JC: Zdajemy sobie z tego sprawq. Drugim

elementem naszego projektu jest stworzenie bloku materiat6w dydaktycznych, w oparciu o eksperymenty i do6wiadczenia realizowane w instytucie
z udzialem uczni6w. Bqdq one dostgpne po zatogowaniu siq na stronie internetowej projektu

-

http://ko-

pernik,ipan.lublin,pl. Sq to filmiki edukacyjne, informacje o charakterze popularno-naukowym, proste
6wiczenia, z kl6rych uczniowie i nauczyciele ogoq
mogli skorzysta6 zdalnie w trakcie lekcji. Mamy nadziejq, 2e bqdzie to materiat wspomagajqcy zlqcia
szkolne chociazby tam, gdzie - z r62nych powod6w
- nie ma zaplecza laboratoryjnego, pozwalalqcego
na dzial ania p raktyczn e.

Chyba wa2nym elementem projektu jest jego interaktywnoS6,

JH: Rzeczywi6cie, interaktywno66 projektu ma
te2zaklywizowa6 jego odbiorc6w, m.in. zachqci6 ich
do stawiania sobie pytah isamodzielnego poszukrwania informacji.Zeby czym6 zaciekawi6, nie wystarczy

o tym powiedzie6. Mtodzi ludzie chcq wszystkiego
dotknq6, sprawdzi6 jak dziata. Umozliwienie rm te-

go dodatkowo motywu,je ich do dzialania i wzbudza
zainteresowanie, bo majq poczucie, ze biorq czynny
udziaf w czymS ciekawym i warlo6ciowym.

Uczniowie nie tylko sluchajq wyklad6w
i biernie obserwujq przebieg 6wicze6, ale
sami w nich uczestniczq.
JG: Uczniowie mogq aktywnie uczestniczy6 w zajqciach, prowadzqc do6wiadczenia, opisujqc i analizujqc wyniki pod opiekq wykonawc6w projektu i nauczycieli. Bqdq wsp6lautorami opracowafi, kt6re zosranq

na zakohczenie projektu. Irrzygotujq
i przedstawiq postery dokumentujEce wynil<i ich pra-

opublikowane

je podczers pikniku
Naukowego Polskiego Radia iCentrum Nauki Kopernik
w Warszawie, na Lubelskim Festiwalu Nauki oraz
warsztatach podsumowujqcych projekt. Uczniowie
zysklE tez podstawowe informacje o planowaniu
i prowadzeniu badah naukowych oraz ich prezentacji.
cy. Bqdq mogli zaprezentowa6

Otrzymajq ponadto cerlyfikaty udziatu w projekcie. Dla
n aj bardz ej zaanga2ow anych przewi dz ian o d o d atkowct
jednodniowy udziat w pracach wybranego przez siebie
zespolu badawczego w instytucie.
i

Warto pracowa6 zmlodzie2q? Spotyka6 si9
z niEi przekazywa6 wiedzq naukowq?

JC: Oczywi6cie, ze warto! Ci mlodzi ludzie
w przyszto6ci by6 moze zastqpiq mnie w pracy naukowej. Wbrew temu, co niekt6rzy m6wiq, mlodzie2
jest bardzo ciekawa Swiata, dociekliwa i chionna wredzy. Czasami trzeba to tylko odsioni6, nieco pomoc
w odkryciu zainteresowah i stworzy6 warunki wyboru
przyszlej Scie2ki zawodowej nie w oparciu o strach
ale o wiedzg. Zachqcamy uczni6w do dociekliwo6ci,
do formuiowania pytan, kt6re ich nurtujq i poszukania odpowiedzi na nie.
JH: Pokazujemy mtodzie2y pewien obszar zainteresowaf i tw6rczych dziatah. Muszq te2 powredzie6,, 2e po latach festiwali i piknik6w naukowych,
srodowisko naukowe nauczylo siq dzieli6 swoj4
wiedzq. Najpierw trzeba zaciekawi6 - a sluzy6 temu
moze ladny, atrakcyjny w formie pokaz - a nastqpnie
najbardziej zainteresowanych zachgci6 dalej, stawiaj4c ju2 nowe wyzwania. W ten spos6b ksztattuje siq
nastqpne pokolenia naukowc6w.

Bgdq w5r6d nich odkrywcy?

JH: Nasze do6wiadczenia pracy z mlodzie24
pokazujq, 2e dobrze zaplanowany i umiejgtnie zaprezentowany eksperyment fizyczny lub chemiczny rozbudza ciekawo66,. Zdarza sig, ze niekt6rzy z uczestnik6w pokaz6w zaczynalq drq2y6, temat i zadawal
pytania. Z reguly sq to ci najzdolniejsi, na kt6rych
wyionieniu zale2y nam najbardziej.
JC: Staramy sig rozpali6 ich ciekawo66 i pom6c
w ukierunkowaniu drogi - by6, mo2e juz zawodowej.
Na pewno warto tym ludziom po6wigci6 uwagQ, poniewa2 jest to swego rodzlu inwestycja w przyszto66.

JH: Czy zn8d4 siq w6rod nich orikrywcy lub
wybitni naukowcy? Czas pokaze.
Czy m6wiq pahstwo o inwestycji w przyszto6c, kt6ra wi42e sie z Instytutem

itr-t'

Agrofizyki PAN?
JH: Co2, nie ukrywamy, ze i o tym my6limy.
Mamy nadziejg, 2e niekt6rzy z tych mkldych ludzi,
bqdq kiedy6 naszymi pracownikami. Mamy takie
przypadki. Zdarza siq, ze w6r6d praktykant6w czy
stazystow sq tacy, kt6rzy zna1omo66, z Instytutem
Agrofizyki zawarli w latach nauki szkolnej, kiedy
przychodzili do nas np. na lekcje poglqdowe.
JC: Chcemy r6wnie2 pokaza6 mlodzie2y, 2e

prqek
wl4czai

ldeq
siq

s4 wykonywane w instytucie

-

kuchni,,. Staramy
i badawcze, kt6re
mowi dr Jolanta Cie6la.

Dziqkujq za rozmowe.
Rozmawial: Mariusz Gadomski
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