"Краще з Польщі – в Україну"
З 26 до 28 вересня 2019 року у Кракові відбувалася
Малопольська ніч науковців – захід для юних дослідників.
Малопольська ніч науковців – щорічний захід у Кракові, який
спрямований на заохочення до праці в царині науки талановитих дітей
та молоді. Уже кілька років поспіль до нього долучається і львівська
делегація завдяки партнерським стосункам організаторів — ГО "Агенція
європейських ініціатив" та Малопольського воєводства. До складу цієї
делегації входять слухачі та члени Львівської обласної Малої академії наук,
учні шкіл області, їхні керівники та методисти.
Під час двох днів учасники "Ночі" мали дружню вечерю з
представниками місцевої польської влади, відвідали археологічний музей,
технологічний парк, обсерваторію, інститут харчових технологій. Побували і
на відкритті заходу в кінотеатрі з символічною назвою "Київ", де їхній увазі
були представлені хімічні досліди та вистава на тему "Чи зможуть
велосипеди літати через 30 років?" До молоді з мотивуючими словами
звернувся віцемаршалек Малопольського воєводства Лукаш Смулка.
Як українська делегація змогла поїхати на цю престижну подію?
Громадська організація "Агенція європейських ініціатив" через цей проєкт
хотіла показати школярам Львівської області, що варто переймати досвід у
західних країн.
Детальніше про проект дізнаємося у президента ГО "Агенція
європейських ініціатив" Івана Кульчицького.
– Розкажіть, будь ласка, докладніше про вашу громадську організацію.
– Наша організація офіційно зареєстрована у 2010 році, вона скерована на
розвиток інноваційної діяльності України за європейськими зразками. Коли
ми бачимо щось краще, пробуємо це реалізувати в Україні. Найперше робимо
це за допомогою різноманітних проєктів за кордоном. А щоб втілити це в
Україні, треба знайти певних людей, що візьмуться за цю справу й відповідно
вплинути на них. Наш плюс як громадської організації – можливість
безпосередньо впливати на владу, навіть якщо ми не є згідні з певними
моментами.
Перші проєкти, спрямовані на євроінтеграцію, ми започаткували у
2006-2007 роках. "Малопольська ніч науковців" – лише один з багатьох. У
ньому основне – заохочення молодих науковців до нових відкриттів через
атракції та ґеймифікацію – сприйняття інформації через своєрідну гру. У

польської сторони ми беремо краще, щоб потім організувати подібне в нас.
Власне, українські університети пробували влаштовувати схожі заходи для
учнів, наприклад, наукові пікніки, але існує суттєва відмінність: у
Малопольському воєводстві цим зацікавлена насамперед влада та дуже
багато навчальних закладів, чого не скажеш про Україну.
– На вашу думку, як можна покращити цю ситуацію з університетами?
– Тут варто дивитися на два аспекти. Перший – це наявність вільних
аудиторій, щоб викладачі мали змогу навчати студентів. Другий – сама
робота викладачів. Мабуть, ні для кого не секрет, що зарплата викладача не є
такою високою, щоб за неї було бажання працювати… Зараз є спроба
змінити ці проблеми. Міністерство освіти запроваджує своєрідну
класифікацію українських університетів за двома критеріями: науковою
діяльністю та рівнем працевлаштування та оплати праці випускників.
Останній, до речі, широко застосовується у Польщі. Таким чином, молода
людина, що вступає у виш, зможе зрозуміти, що її чекатиме через кілька
років після випуску.
– Чи відчуваєте ви, що громадська організація є вашим покликанням,
чи отримуєте задоволення від неї?
– Насправді ця організація – уже як стиль життя. Ціль нашої ГО –змінювати
світ на краще. Причому завжди є вибір: наприклад, якщо ви бачите на вулиці
сміття, викинене сусідом, то ви можете або проігнорувати це, або ж вплинути
на нього відповідним чином, щоб вулиця стала чистою. "Малопольська ніч
науковців" – один з найменших наших проєктів, який, проте, націлений на
виховання свідомої молоді, яка братиме відповідальність за свою державу в
майбутньому.
А якою була подорож для МАНівців? Про враження від пережитого
розповідає Софія Шайда (11 клас, ЛАГ):
"Поїздки бувають різні: в одних ми дізнаємося щось від екскурсоводів,
в інших – розважаємося з друзями, ще в інших створюємо проєкти чи спільно
виконуємо якісь завдання... Кожна людина вибирає ту, яка їй більше до душі
чи настрою. А я люблю поїздки від МАН, адже у них поєднується усе вище
перелічене і навіть більше! Такою була й наша подорож до Кракова на
Малопольську ніч науковців – неймовірно веселою, пізнавальною та багатою
на враження! Перш за все, мені сподобався учнівський та вчительський
склад. Разом ми без найменших конфліктів і в доброму гуморі відвідували
запропоновані організаторами місця. Також я була здивована, що на
офіційній частині події, що відбувалася у кінотеатрі "Київ" і проводилася

польською мовою, я розуміла майже кожне слово! А ще негоже буде не
відзначити відмінні умови проживання, якими нас забезпечили у Кракові. Я
щаслива, що змогла бути частинкою події, про яку могла раніше тільки й
мріяти, гортаючи фотогалерею МАН."
До слова, на "Малопольську ніч науковців" їздили не лише учні. Члени
студентського наукового товариства хімічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка у супроводі декана хімічного
факультету теж приїхали до Кракова, де проживали в кампусі Ягеллонського
університету та працювали на волонтерських засадах, допомагаючи
організовувати заходи для дітей.
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