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a współczesne nauczanie
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„Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że nie wie wiele
i że ciągle powinienem się uczyć?”
– Cyceron
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Perspektywa naukowa
Badania interdyscyplinarne poszukują nie
tyle zintegrowania wyników, co poznania
uzyskanego z różnych punktów widzenia przy
zastosowaniu metod i pojęć z różnych
dyscyplin,

Badania multidyscyplinarnepolegają
na quasi-niezależnym oglądzie danego
zjawiska, obiektu przez badaczy przy
zachowaniu tożsamości i instrumentarium
własnej dyscypliny naukowej

Badania transdyscyplinarne: zmierzają, z jednej strony,
do identyfikacji powinowactw przedmiotowo-problemowych
idących w poprzek granic dyscyplinowych, z drugiej, nauk;
procesów prowadzących do powolnego wyłaniania się
zarówno zarysów nowych dyscyplin, jak do stopniowej
rekonfiguracji dyscyplinowych podziałów.

Hydrologia jako nauka interdyscyplinarna
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Wymiar godzinowy hydrologii
„Wykształceniu najlepiej pomaga czas.”
– Filoksenos

Lata osiemdziesiąte/dziewięćdziesiąte
• Melioracja/inżynieria środowiska
120 godzin

•
•
•
•
•
•
•

Lata współczesne
I stopień
Inżynieria i gospodarka wodna
60 godzin
Inżynieria środowiska 45 godzin
Ochrona środowiska 30 godzin
II stopień
Inżynieria i gospodarka wodna
45 godzin (hydrologia dynamiczna)

Imperial College London
Program dla Hydrologii i Gospodarki wodnej

•
•
„Prawdziwa wiedza to poznanie
przyczyn.”
– Arystoteles

•
•
•

•
•

Hydrologia zlewni, 18 godzin 5 ECTS,
96 godzin praca studenta
Stochastyczne podejście do zarządzania
zasobami wodnymi, 39 godzin 5 ECTS,
86 godzin praca studenta
Modelowanie opad-odpływ, hydrologia
powodzi, 18 godzin 5 ECTS, 107 godzin praca
studenta
Projektowanie w hydrologii, 18 godzin
5 ECTS, 107 godzin praca studenta
Ekohydrologia, 18 godzin 5 ECTS, 107 godzin
praca studenta
Zrównoważona gospodarka wodna,
22 godzin 5 ECTS, 89 godzin praca studenta
Hydrologia miejska 18 godzin 5 ECTS,
107 godzin praca studenta

Program dla Inżynierii Środowiska

•

Hydrologia miejska 18 godzin 5 ECTS,
107 godzin praca studenta

UPWr
Program dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

•
•

•
•
•

„Prawdziwa wiedza to poznanie
przyczyn.”
– Arystoteles

•
•
•

Hydrologia 60 godzin 5 ECTS,
Ekstremalne zjawiska hydrologiczne,
60 godzin 5 ECTS, wyb., spec.
Zintegrowane gospodarowanie wodą,
60 godzin 5 ECTS,
Hydrologia dynamiczna,
64 godzin 5 ECTS, 107 godzin praca studenta,
Hydrologiczne zjawiska ekstremalne,
64 godzin 5 ECTS, spec
Gospodarka wodna terenów zurbanizowanych,
64 godzin 5 ECTS, spec.
Gospodarowanie wodą w zlewniach rolniczych,
18 godzin 5 ECTS, wyb.
Gospodarowanie wodą w dolinach rzecznych , 60
godzin 5 ECTS, wyb.

Program dla Inżynierii Środowiska

•
•
•

Hydrologia 45 godzin 3 ECTS
Gospodarka wodna i ochrona wód 45 godzin 3 ECTS
Hydrologiczne zjawiska ekstremalne 64 5 ECTS wyb.

Zaangażowanie dydaktyczne
„Nasza wiedza ma początek w tym,
co czujemy.”
– Leonardo da Vinci

•

Emocje

„Mądrość to córka doświadczenia.”
– Leonardo da Vinci

•

Doświadczanie wiedzy

Zaangażowanie dydaktyczne

•
•
•
•
•
„Jest tylko jeden sposób nauki.
Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho

Wspólne działanie czyli praca zespołowa
Konstruktywizm społeczny
Konstruktywizm
Zmiana roli nauczyciela
Podmiotowość studenta

Zaangażowanie dydaktyczne
•
•
•
„Zakochać się w problemie - nie
w rozwiązaniu.”
– Clement Cazalot

Nauczanie problemowe
Nauczanie projektowe
Nauczanie kontekstowe

Cyfrowo-pedagogiczne
kompetencje nauczycieli

•
•
•
•
„Większość nauczycieli traci czas na to,
by dowiedzieć się czego uczniowie nie
wiedzą. Tymczasem prawdziwa sztuka
zadawania pytań polega na tym, by
odkryć co uczeń wie lub jest w stanie
się dowiedzieć .”
– Albert Einstein

Nowoczesne technologie
E-learning
Konstrukcjonizm
By nie stać się narzędziem swoich narzędzi

Zaangażowanie dydaktyczne

„Niemal cudem jest to, że nowoczesne
metody nauczania nie zdusiły jeszcze
zupełnie świętej ciekawości.
Poważnym błędem jest myśleć, że
radość z patrzenia i poszukiwania
można rozwinąć w drodze przymusu
i obowiązku.”
– Albert Einstein

•
•
•
•
•
•
•
•

Emocje i pamięć
Neurony lustrzane
Siła uśmiechu
Ciekawość
Komunikacja
Entuzjazm
Kultura prezentacji
Zaangażowanie to co innego niż narzędzia

Perspektywa studenta – opinia studentów
„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”
– Paulo Coelho

Uzasadnienie nauczania hydrologii na OŚ
Potrzebna informacja o jakości i sposobach ochrony (potrzeba
edukacji hydrologicznej?)
Żywioły (zjawiska ekstremalne)
Nadmiar wody
Racjonalne gospodarowanie
Obieg wody
Zanieczyszczenie wód
Deficyt wody
Konieczność ochrony wód
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Powiązania hydrologii z innymi
przedmiotami
Zoologia
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Co chciałbyś wiedzieć z zakresu hydrologii
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Z jakim wymiarem kojarzy ci się hydrologia?
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Co chcecie umieć robić po ukończonym kursie?

Badać jakość wód/poziom zanieczyszczeń/badać jakość pod względem chemicznym
Brak oczekiwań co do uzyskania umijejętności
Wiedzieć jak zapobiegać zanieczyszczeniom
Wiedzieć jak projektować zbiorniki
Praktyczne, ciekawe i przydatne w przyszłości rzeczy
Stosować nowe technologie i programy
Umieć wyjaśniać i analizować zjawiska

PODSUMOWANIE
1. Wprowadzenie pracy zespołowej jako standardu nauczania w ramach realizacji projektu
w połączeniu z wykładami, literaturą i współpracą z gospodarką, co pozwoli
uzyskać głębszy wgląd w badany temat, niż praca indywidualna (Uniwersytet w AAlborg)
2. Kształcenie przez całe życie i kształcenie spersonalizowane (ZSK)
3. Wspieranie społeczeństwa opartego na wiedzy/cyfrowego/medialnego/obywatelskiego

