Młodzi naukowcy

Misją Stowarzyszenia Oświatowego ONUPHRIUS jest szeroko rozumiane wspieranie
edukacji na terenie Gminy Czerniejewo, edukacji jako ważnej wartości oraz aktywności
rozwijającej się przez całe życie. Szczególnie istotnymi adresatami realizowanych przez
Stowarzyszenie działań są dzieci i młodzież, dla których budowanie potencjału swojej wiedzy
i umiejętności może przyczyniać się do dobrych perspektyw w przyszłości. Aby wspierać rozwój
i ciekawość poznawczą uzdolnionej młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie
Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na coroczne poznańskie wydarzenie – Noc Naukowców.
W wydarzeniu wzięło udział 42 uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali świadectwo
z wyróżnieniem. Celem Nocy Naukowców jest zbliżenie naukowców oraz społeczeństwo poprzez
wspólną edukacyjną aktywność, wydarzenie to jednocześnie odbywa się w wielu państwach Europy
pod hasłem „Researcher's Night”.Uczniowie osiągający szczególne wyniki w nauce mogli na
chwilę przeistoczyć się w naukowców akademickich, wysłuchać ciekawych wykładów profesorów
oraz zobaczyć siebie w perspektywie studenta Uniwersytetu, a także przekonać się, że nauka może
być pasjonująca i ciekawa. Dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach poruszających tematykę
ekologii - „S.O.S. dla Ziemi - Planeta Ziemia woła: S.O.S.! Zobacz film o tym, jak działalność
człowieka wpływa na środowisko. Dowiedz się czy możesz coś zrobić, aby uratować ziemię od
katastrofy ekologicznej.”, a także mogli przekonać się, że fizyka może być niezwykła i zaskakująca
w zajęciach: „ Fizyka Musik Show - Pokazy muzyczno-fizyczne: Instrumenty „egzotyczne”.
Z czego można zrobić bęben? Śpiewająca rura. Jak ujrzeć dźwięk?” oraz „ Fizyka Kids - Balony,
wybuchy i fryzjer Van de Graaffa dla rodziców! Zagraj na nietypowym instrumencie, zatańcz
z dźwiękiem i pobaw się z tęczą. Wykład interaktywny z udziałem dzieci.”. Nie zabrakło również
edukacji dla bezpiecznego rozwoju najmłodszych - „Alkogogle – slalom z utrudnieniami - Edukacja
przez zabawę – wykorzystanie okularów symulujących wpływ alkoholu na człowieka.”, „Symulator
zderzeń- czyli zawsze zapinaj pasy - Ćwiczenia w symulatorze zderzeń. Nauka bezpiecznego
zachowania podczas jazdy autem.”. Uczniowie naukowo ale i przez zabawę zgłębiali tajniki nauki
języka obcego: „Język angielski: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - Główne cele prezentacji to
przedstawienie języka angielskiego jako nieustannie zmieniającego się organizmu, na który wpływ
mają inne języki i kultury.”.
Podróż uczniów do świata naukowców był niezwykle inspirującym wydarzeniem. Liczymy, że
zdolna młodzież z Zespołu Szkół Publicznych rozwinie swoje talenty, a być może odnalazła nową
pasję, zarażając tym samym ciekawością poznawczą kolegów ze szkolnej ławki.
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