
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele,  
        

trwająca na świecie i w Polsce od początku tego roku pandemia, zmieniła całkowicie
dotychczasowe funkcjonowanie systemu nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że zdalna forma
kształcenia stanowi wyzwanie pod wieloma względami, zarówno dla nauczycieli, jak również
uczniów.
Mając na uwadze obecne ograniczenia, pragniemy Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli
zaprosić do udziału w nowym projekcie „Świat Bliżej Uczniów”, który jest inicjatywą
realizowaną przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Laboratorium dla Nauki „Global Trends Lab” funkcjonującego w ramach
Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future Inicjatywy Doskonałości Uczelnia
Badawcza.
W związku z bieżącą sytuacją ograniczeń bezpośrednich form współpracy, bardzo zależy nam
na dotarciu do uczniów w celu realizacji podstawowej misji uniwersytetu – kształcenia oraz
rozwijania wiedzy, zainteresowań i kompetencji przyszłego pokolenia. Fakt ten jest niezwykle
istotny, ponieważ dynamicznie rozwijająca się sytuacja krajowa oraz międzynarodowa wymaga
istotnego zaangażowania w przygotowanie młodzieży do mierzenia się z wyzwaniami
przyszłości. 
W ramach projektu „Świat Bliżej Uczniów” organizowane będą wykłady on-line, prowadzone
przez Pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zaangażowanych naukowo w obszary zainteresowań badawczych Global Trends
Lab. Wykłady te będą prowadzone dla szkół oraz Państwa uczniów bezpłatnie, a tematyka 
w nich zawarta wpisuje się w program realizowany w ramach różnych przedmiotów w zakresie
wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz historii najnowszej.
W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w tym projekcie, serdecznie zachęcamy do
kontaktu i ustalenia szczegółów z Panią Koordynator, którą jest dr hab. Kinga Gajda
(kinga.gajda@uj.edu.pl).
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tym projekcie i liczymy, że mimo bieżącej
sytuacji, będzie on stanowił płaszczyznę rozszerzenia współpracy ze szkołami średnimi oraz da
możliwość prezentacji szerszemu gronu uczniów, wyników badań naukowych prowadzonych
przez Pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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