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Warsztaty te są organizowane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matewydział matematyki, informatyki
matycznego. Miejscem spotkań jest budynek A-29 (ul. prof.
i ekonometrii
Z. Szafrana 4a).
Program spotkania obejmował:
Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół
– wykład dr. hab. Zbigniewa Świtalskiego, prof. UZ
ponadgimnazjalnych
pt. Wiem, że nic nie wiem;
– gry i zabawy matematyczne prowadzone przez dr IzaUczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczest- belę Kurzydło, dr Joannę Skowronek-Kaziów i dr Barbarę
niczyć 25 października 2017 r. od godz. 13.00 w warszta- Mędrek.
tach matematycznych z cyklu Matematyka, która zaskaJoachim Syga
kuje.

Wydział nauk biologicznych
XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków
Przedmiotów Przyrodniczych na
Wydziale Nauk Biologicznych
W dniach 19-21 września 2017 r. na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się XXI Krajowa Konferencja
Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Hasłem przewodnim konferencji było Klasyczne
lekcje przyrody – zmierzch czy świt? Termin
nie był przypadkowy - 19 września 1979 r.
w szwajcarskim Bernie podpisano konwencję
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwaną Konwencją
Berneńską. W dokumencie tym, nawiązując
do problemów ochrony przyrody, położono
duży nacisk na edukację, a w szczególności
na wdrażanie w tym procesie metod wzbudzających aktywność poznawczą. Podczas konferencji zaprezentowano różne rozwiązania
Wspólne zdjęcie podczas wycieczki do Łagowa, fot. S. Pilichowski
w tym zakresie, dotykając kształcenia dzieci
i młodzieży na różnych etapach - od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, średnie i wreszcie szkoły – dr hab. inż. Barbara Gawdzik, dyrektor Instytutu Biologii
UJK – prof. dr hab. Grażyna Świderska–Kołacz i zasłużeni
wyższe jak również dorosłych.
Konferencja została zorganizowana wspólnie z Uniwer- dla dydaktyki przyrody prof. dr hab. Danuta Cichy – Hosytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezento- norowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków
wanym w Komitecie Organizacyjnym przez dr hab. Ilonę Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Żeber-Dzikowską, prof. UJK. Ze strony Wydziału Nauk wraz z prof. dr hab. Wiesławem Stawińskim – Honorowym
Biologicznych UZ konferencję przygotowali mgr Sebastian Przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków BioloPilichowski (przewodniczący KO), dr Piotr Reda (opiekun gii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Podczas konferencji wygłoszono 18 referatów, które ponaukowy konferencji), mgr Radosław Skrobania i mgr inż.
arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka. W Komitecie Na- ruszały zagadnienia z zakresu metod kształcenia, analizy
ukowym zasiadali zaś: wspomniana już prof. Ilona Żeber- efektywności ich stosowania. Prelegenci przedstawiali
-Dzikowska, prof. dr hab. Beata Gabryś (dziekan WNB UZ), wyniki swych badań oraz formy prowadzenia zajęć z zadr hab., prof. nadzw. Katarzyna Potyrała, dr hab., prof. kresu edukacji formalnej i pozaformalnej. Podczas konfenadzw. Alicja Walosik, dr hab., prof. nadzw. Ligia Tuszyń- rencji dydaktycy mieli możliwość zwiedzenia Łagowskoska, dr Elżbieta Roland (prodziekan ds. dydaktyki WNB UZ) -Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. W Łagowie zostali
oraz dr Dorota Morka. Patronat nad konferencją objęli: podjęci przez przewodnika, mgr. Dawida Karzólewskiego,
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. głównego specjalistę w Łagowsko-Sulęcińskim i Gryżyńinż. Tadeusz Kuczyński oraz JM Rektor Uniwersytetu Jana skim Parku Krajobrazowym, z którym zwiedzili dwa reKochanowskiego – prof. dr hab. Jacek Semaniak, a także: zerwaty: „Nad Jeziorem Trześniowskim” i „Pawski Ług”.
dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ – prof. Beata Ga- Zwiedzili również Łagów zapoznając się z historią miejbryś, dziekan Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego UJK scowości. Po powrocie i chwili przerwy nadszedł czas na
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 8 |247|

listopad 2017

48

wi a d o m o ś c i wy d zi a ł owe

Uczestnicy konferencji podczas zajęć terenowych w
Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym,
fot. S. Pilichowski

Obrady dydaktyków podczas trwania konferencji,
fot. S. Pilichowski

wspólną kolację podczas wieczoru integracyjnego zorganizowanego w Hauście.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich
ośrodków jak: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, kilkoro uczestników reprezentowało Ogród Zoologiczny w Cottbus (Niemcy)
oraz dwa licea ogólnokształcące z województwa śląskiego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Arboretum wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Zgodnie z decyzją uczestników
podpisano wspólny list upamiętniający konferencję, który
zostanie złożony w kapsule pamięci w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze pod drzewem pamięci, wybranym
do tego celu.
Efektem XXI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych będzie wydanie monografii poświęconej głównej tematyce wspólnych obrad. Zakończenie
prac związanych z przygotowaniem materiałów i drukiem
publikacji planowane jest na koniec bieżącego roku.
Kameralny charakter i spójność prezentowanych zagadnień dała podwaliny dla rodzinnej atmosfery panującej
podczas obrad i przerw, wyzwalała ciekawe i liczne dyskusje, co umożliwiło zawiązanie kolejnych kontaktów wśród
uczestników.
XXI edycja za nami, XXII już za rok, we Wrocławiu.
Sebastian Pilichowski

wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Wspomnienie o Doktorze Józefie Jerzaku (1931–2017)

fot. z wydziału

W czerwcu 2017 r. pożegnaliśmy śp. Pana Doktora Józefa Jerzaka, cenionego naukowca,
a przede wszystkim - wyjątkowego człowieka. Był jednym z pionierów szkolnictwa wyższego
na Ziemi Lubuskiej. Należał do grona współorganizatorów i pierwszych pracowników naukowych na Wydziale Pedagogicznym, jednym z najstarszych w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, działającym od 1971 r., początkowo w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej,
przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
Doktor Józef Jerzak był nauczycielem, pedagogiem i psychologiem, znakomitym uczonym,
wykładowcą akademickim, Mistrzem dla wielu pokoleń studentów.
Urodził się 23.01.1931 r. w Szalowej. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
i jak wiele osób rozpoczynających pracę w okresie powojennym, podejmował się różnych zajęć
w różnych miejscach. Od 1950 r. był zatrudniony jako kalkulator w PGR Pawłowo koło Kłodzka,
po czym w 1951 r. znalazł pracę w szkole w Raczkowie pod Legnicą i jeszcze w tym samym roku
został przeniesiony do Prochowic. W latach 1952-1954 odbył zasadniczą służbę wojskową w Krośnie Odrzańskim. Następnie wrócił do pracy do Prochowic, a w 1959 r. skierowano go do Rudnej.
W trybie zaocznym ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu w 1959 r. Tytuł magistra pedagogiki uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w 1963 r., a stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia otrzymał na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu w 1970 r.
Od 1964 r. pracował w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze jako wykładowca pedagogiki i psychologii. Po utworzeniu Wyższej
Szkoły Nauczycielskiej, jako jeden z pierwszych adiunktów zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym, kierował własnym Zakładem
Psychologii. Zorganizował profesjonalną pracownię psychologiczną, przeznaczoną do prowadzenia ćwiczeń ze studentami.
W ramach stymulowania rozwoju naukowego pracowników i poszerzania współpracy z innymi ośrodkami w kraju, organizował konferencje poświęcone wychowawczym funkcjom dydaktyki w kształceniu nauczycieli i aktywizacji studentów w procesie wychowania.
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