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Uniwersytet Dzieci

Słychać głosy zaniepokojenia, że w
dobie niżu demograficznego ubywa
nam studentów a uczelniom grozi kryzys. Dobra ilustracją jest fotografia
obok.
Jednak chętnych do kształcenia
jest równie wielu, a nawet może więcej. Zmienia się tylko forma.
Powstają różnorodne centra nauki,
eksperymentatoria, popularne są pikniki naukowe, uniwersytety trzeciego
wieku, wykłady otwarte, kawiarnie
naukowe, popularyzatorskie media
hybrydowe. To nie jest tylko rozrywka
lecz formy edukacyjne.
Transfer wiedzy odbywa się na
wiele innych sposobów, z wykorzystaniem e-learningu, m-learningu, grywalizacji, we wspołpracy z nowymi
mediami.
Forma dydaktyki akademickiej
musi nadążać za kontekstem miejsca i słuchacza. Inaczej musimy
motywować do wysiłku edukacyjnego przez całe życie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dokonuje się przewrót kopernikański w
edukacji. Dydaktyka akademicka najwyraźniej nie bardzo za tym procesem nadąża.
Zmienia się rola uniwersytetów w edukacji bo
zmienia się paradygmat kształcenia. Coraz
bardziej wzrasta znaczenie kształcenia
pozaformalnego i nieformalnego czy nawet
ustawicznego. Nie zmienia się misja uniwersytetu, zmieniają się jedynie studenci.
Przekaz edukacyjny musi być dostosowany
do słuchacza, jeśli ma być skuteczny (a nie
tylko pustym rytuałem).
A skoro inny słuchacz to i metody
powinny być inne !

Wykład, studenci biotechnologii, około 50% całego roku...

Coraz częściej szkoła i uniwersytet
przestają być postrzegane jako jedyne
miejsce, w którym się uczymy, gdyż
uczniowie/studenci/słuchacze otrzymują atrakcyjne propozycje edukacyjne spoza tradycyjnych instytucji edukacyjnych.
Trzeba podjąć w dydaktyce akademickiej działalność korespondującą z
edukacją pozaszkolną. Miejsce edukacji może być w każdym „tu i teraz”,
a nie w tylko czterech ścianach uniwersytetu.

Noc Naukowców

Zmiana formy kształcenia nie jest jeszcze dostrzegana w algorytmach finansowych, uczelnie dostają pieniądze na
liczbę tradycyjnych studentów i typowe
publikacje naukowe. Na razie coś ważnego jest gubione i niedostrzegane.
Nie możemy patrzeć tylko na prosty
efekt finansowy i zamykać szkoły, wydziały, kierunki czy katedry w „niżu demograficznym”. W miejsce „tradycyjnej” edukacji powinniśmy rozwijać różnorodne
formy edukacji nieformalnej i pozaformalnej w połaczeniu z kształceniem ustawicznym.

Olsztyńskie Dni Nauki

Wykorzystaj mobilny Internet i zamieszczone
obok QR kody, aby przejść do krótkich artykułów, opisujących dokładniej tematykę, umieszczoną na posterze.
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