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Wrocław ma szansę na Europejski Instytut
Technologiczny
"Koncepcja polega na tym, żebyśmy wzorem amerykańskiego MIT (Massachusetts Institute of
Technology), zbudowali wielki ośrodek badawczy o skali europejskiej i żeby on stanowił siłę
napędową w dziedzinie badań naukowych, zwłaszcza w kontekście strategii lisbońskiej. Zakłada ona,

że wzrost gospodarczy i rozwój społeczny będą oparte na społeczeństwie wiedzy, a więc na rozwoju
kształcenia i badań naukowych" - powiedział w środę 29 marca minister edukacji i nauki Michał
Seweryński na konferencji prasowej w Warszawie.
Instytut ma posiadać swoją centralę i ośrodki regionalne, a Wrocław ma szansę stać się siedzibą
centrali. Jak informuje minister, szczegóły tego projektu omawiane były na niedawnym spotkaniu
ministrów edukacji i nauki UE w Wiedniu. MEiN będzie się starał, aby centrala instytutu powstała
w Polsce, ponieważ, jak podkreśla Seweryński, przyniosłoby to nam prestiż i przyczyniło się do
rozwoju badań naukowych w kraju.
Jak dodaje Seweryński, polska współpraca międzynarodowa w dziedzinie nauki rozwija się bardzo
dobrze. Zwiększa się - zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE - zapotrzebowanie na polskie szkoły
w innych krajach.
MEiN stara się także, aby za granicą, zwłaszcza we Francji, Anglii i Niemczech język polski był
nauczany w miejscowych szkołach, aby mogli go poznawać nie tylko polscy uczniowie. "Chcemy,
żeby w tych szkołach była równoległa ścieżka nauczania: języka polskiego, historii, geografii, może
pewnych elementów matematyki, a jeżeli to możliwe, także religii w języku polskim" - mówi minister.
Jak dodaje, w niektórych krajach, np. we Francji, nie można w szkołach publicznych uczyć żadnej
religii, zatem takie lekcje dla polskich dzieci musiałyby być prowadzone przez inne placówki, np.
parafie.
W zamian za to w Polsce powstałyby dwujęzyczne ścieżki nauczania w liceach, aby dzieci
obcokrajowców mogły się uczyć w swoich językach.
Obecnie polskie MEiN, wspólnie z Ministerstwem Spraw zagranicznych, prowadzi 64 polskie szkoły
za granicą. W roku szkolnym 2005/2006 chodzi do nich łącznie 8,5 tys. uczniów. Stale wzrasta
zapotrzebowanie na miejsca w takich placówkach, zwłaszcza w miastach, gdzie mieszka wielu
Polaków - w Londynie, Berlinie i Paryżu.
PAP, Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.

26-11-2020

Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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