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Projekt „Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego 

świata” ma na celu rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, 

wiedzy i umiejętności młodzieży w wieku 12 do 16 lat. 

 

Istotą projektu jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania 

nowych obszarów zainteresowań na różne obszary wiedzy – od nauk ścisłych i ich 

zastosowania w medycynie po nauki humanistyczne i społeczne.  

 

Część zajęć odbędzie się nie tylko w szkołach partnerskich ale także w placówkach 

diagnostycznych oraz terapeutycznych związanych z zagadnieniami zdrowia i chorób 

człowieka, gdzie młodzież będzie miała unikalną możliwość bliskiego poznania 

najnowocześniejszych urządzeń medycznych oraz zrozumienia ich działania. W trakcie zajęć 

pt. Co to jest druk 3D i jak go dziś wykorzystujemy uczestniczy samodzielnie spróbują 

zaprojektować obiekty 3D oraz nauczą się podstaw projektowania modeli 3D przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania. Z kolei podczas zajęć pt. Pokonać nowotwór: zajęcia 

terenowe wizyta w jednostce diagnostycznej młodzież będzie mogła zobaczyć różne 

urządzenia i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w niszczeniu nowotworów. Warsztaty 

przybliżają zarówno radioterapię jak i radiodiagnostykę i wykorzystanie praw fizyki w walce z 

rakiem i jej znaczenie dla zdrowia organizmu człowieka a na zajęciach pt. Robotyka – jak 

zbudować swojego robota, spróbujemy sami skonstruować robota… W planach jest też 

wizyta w pracowni rentgenowskiej I zabawa w prześwietlanie różnych przedmiotów. 

 

Z kolei w ramach zajęć z zakresu nauk humanistycznych i społecznych młodzież 

weźmie udział w wykładach i warsztatach psychologicznych, historycznych, politologicznych, 

socjologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych oraz językowych. Będą one stanowiły 

okazję do: poznania swoich słabych i mocnych stron, określenia predyspozycji zawodowych, 

zidentyfikowania tajników wystąpień publicznych i autoprezentacji; zrozumienia związków 

przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy wydarzeniami z przeszłości; odkrycia 

mechanizmów władzy i reguł rządzących światem polityki; poznania podstawowych faktów 

na temat społeczeństwa polskiego i problemów społecznych; zdobycia wiedzy o mediach i 

komunikacji społecznej; zrozumienia różnic kulturowych występujących w Europie i na 

świecie; jak również poszerzenia umiejętności językowych.  

 


