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of their research and conclusions in a written form, diagnose the 
symptoms of transformation in education very accurately, pointing 
out that the changes are the result of development of information 
and communications technologies and social expectations connect-
ed with them. Thus, they indicate new, and so needful, ways of 
rational and efficient practical action.

[From the review by Prof. Maciej R. Tanaś]

In the publication, there are presented theoretical contexts and 
problems attributed to the teacher and his or her work allowing 
practical application, described in the results of empirical surveys. 
In this regard, I consider the presented publication as a contribu-
tion because of concentrated information are not only of local but 
also of international importance and dimension. This publication is 
written by competent researchers (pedagogues) who rely on their 
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The authors of the contributions 
provide the reader with the multi-
dimensional image of contemporary 
information and communications 
technologies. It presents and explains 
numerous and various aspects of digi-
tal media application in education in 

a very attractive way, both cognitively and methodologically. The 
authors, invited by Eunika Baron-Polańczyk to present the results 
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Biuro Karier UZ zachęca studentów nie tylko do odby-
wania praktyk czy staży, ale także do działalności o cha-
rakterze wolontariackim, czyli bezpłatnego, dobrowolnego 

i świadomego działania na rzecz innych, wykraczającego 
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, mogącego 
wzbogacić doświadczenie społeczno-zawodowe. Wolonta-
riat to nie tylko dobrowolna działalność na rzecz innych, 
ale także wyzwanie, możliwość sprawdzenia się w nietypo-
wych sytuacjach i satysfakcja. Pozwala na spożytkowanie 
energii w sposób niekonwencjonalny i twórczy.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. Z tej okazji Biuro Karier UZ zorganizowa-
ło Giełdę Wolontariacką, która odbyła się w Kampusie B 

w holu budynku A-16. W Giełdzie udział wzięli: Fundacja 
Dr Clown, Caritas Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie 
Damy Radę, Biuro Porad Obywatelskich oraz Akademia 
Przyszłości. Natomiast ci studenci, którzy chcieli poszerzyć 
swoją wiedzę wzięli udział w mini wykładzie nt.: Czym jest 
wolontariat i jak zostać wolontariuszem, który poprowa-

dziła Dorota Kołkowska ze Stowarzyszenie Wspierania Ak-
tywności Obywatelskiej Civis Sum w Zielonej Górze.

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych 
umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Po-
zwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przy-
gotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest począt-
kiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. 
Giełda Wolontariacka to okazja by przekonać tych nie-
przekonanych, że warto pomagać.
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