
Kim jesteśmy?

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci w Klasie

Kierunek Odkrywanie Inspiracje

6-7 lat 8-9 lat

14 zajęć 
(12 warsztatów i 2 wykłady)

21 zajęć 
(13 warsztatów i 8 wykładów)

Wiek

Ilość zajęć

Jesteśmy pierwszym i największym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Organizujemy  

wykłady i warsztaty dla dzieci aż w 5 miastach: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie  

i Poznaniu. Zajęcia odbywają się na uczelniach wyższych, w miejscach kultury, czy nauki i są pro-

wadzone przez naukowców, artystów, przedsiębiorców oraz ekspertów z różnych dziedzin.

Chcemy zainspirować do nauki dzieci w całej Polsce, dlatego od 2013 roku zapraszamy nauczy-

cieli do prowadzenia lekcji w szkołach na wzór Uniwersytetu Dzieci. W naszym serwisie udo-

stępniamy bezpłatne scenariusze lekcji, czyli gotowe i szczegółowo opracowane pomysły na 

lekcje dla uczniów szkół podstawowych. Nasze innowacyjne scenariusze powstają we współ-

pracy z naukowcami i specjalistami Uniwersytetu Dzieci na podstawie autorskiej Metody Pytań  

i Doświadczeń. 

Jesteśmy Fundacją non-profit, która pozytywnie zmienia edukację! Od 2007 roku rozbudzamy 
dziecięcą ciekawość i upowszechniamy nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza 
tradycyjne nauczanie. Działamy w dwóch obszarach: organizujemy sobotnie zajęcia  
z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzujemy w szkołach 
autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). 

Zapraszamy na zajęcia od roku akademickiego 2020/2021. 
Zapisy rozpoczynamy już w maju 2020!

Wielkie otwarcie 
Uniwersytetu Dzieci w Gdańsku!

https://www.linkedin.com/company/fundacja-uniwersytet-dzieci/
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci
https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/
https://www.instagram.com/fundacjauniwersytetdzieci/


W jaki sposób?

Kierunki na Uniwersytecie Dzieci dostosowane są odpowiednio do wieku studentów. Zajęcia 

podzielone są na cztery bloki tematyczne, poruszające tematy z zakresu nauk: 

przyrodniczych,

humanistycznych, 

społecznych, 

technicznych, 

matematycznych. 

 

Warsztaty prowadzone są według naszej autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń, która 

składa się z 5 etapów:

1.  Zaciekawienie studentów danym tematem.

2.  Postawienie pytania badawczego oraz przygotowanie się do przeprowadzenia doświadczenia.

3.  Postawienie hipotezy badawczej oraz jej weryfikacja poprzez przeprowadzenie doświadczenia.

4.  Wyciąganie wniosków i prezentacja wyników badań lub obserwacji.

5.  Podsumowanie.

Nasi studenci samodzielnie przeprowadzają doświadczenia  

w ramach warsztatów pod czujnym okiem eksperta. Dzięki 

temu mają szansę rozwinąć kluczowe kompetencje 

społeczne, jak i umiejętność twórczego myślenia, 

czy rozwiązywania problemów.

 

Inspiracją do zajęć są pytania dzieci! 

Program zajęć na dany rok akademicki 

tworzy koordynator Uniwersytetu 

Dzieci. Naukowiec, artysta, czy ekspert  

w danej dziedzinie, będący prowadzącym 

zajęcia, wspólnie z koordynatorem tworzy 

scenariusz zajęć, uwzględniając autorską 

Metodę Pytań i Doświadczeń. Koordynator 

organizuje niezbędne materiały, zapewnia 

wsparcie wolontariuszy na czas warsztatów oraz 

w porozumieniu z wykładowcą rezerwuje salę na 

czas trwania zajęć.

Nasz partner:

https://www.linkedin.com/company/fundacja-uniwersytet-dzieci/
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci
https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/
https://www.instagram.com/fundacjauniwersytetdzieci/

