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dla DZIECI

I NFORMACJE P RAKTYCZNE
1. Czym jest Polonijny Uniwersytet dla Dzieci?
Polonijny Uniwersytet dla Dzieci to projekt edukacyjny, oferuj¹cy dzieciom 6-13 lat, (w³adaj¹cych jêzykiem polskim w
stopniu dobrym do bardzo dobrego) z polskich rodzin mieszkaj¹cych poza granicami Polski - atrakcyjny program
kszta³cenia, popularyzuj¹cy naukê oraz poszerzaj¹cy wiedzê, w sposób niekonwencjonalny - tak by lepiej zrozumieæ
otaczaj¹cy nas œwiat.
2. O czym bêd¹ wyk³ady?
Na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci ka¿dy wyk³ad jest odpowiedzi¹ na jedno z wa¿nych pytañ zadane przez dzieci.
Bêd¹ to wyk³ady z ró¿nych dziedzin nauki, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii,
biologii, astronomii, geografii, medycyny), matematycznych (matematyki, informatyki), humanistycznych (filozofii,
lingwistyki), spo³ecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii), in¿ynieryjnych (robotyka, elektronika,
architektura, telekomunikacja) i innych. Wyk³ady s¹ prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i
otwartej postawy dzieci. Przed ka¿dym wyk³adem szczegó³y dotycz¹ce treœci, osoby wyk³adowcy oraz inne informacje
organizacyjne s¹ przesy³ane w mailu do rodziców studentów a tak¿e publikowane na naszej stronie.
3. Czy studenci bêd¹ podzieleni na grupy wiekowe?
Nie bêdzie podzia³u na grupy wiekowe, gdy¿ na ka¿dym wyk³adzie bêd¹ dostêpne treœci odpowiednie dla ka¿dej grupy
wiekowej z przedzia³u 6 – 13 lat i reprezentuj¹ce trzy poziomy przekazu: CO, JAK i DLACZEGO? Dla najm³odszych,
zawsze najbardziej oczekiwan¹ czêœci¹ bêdzie warstwa jest CO? np. wybuch wulkanu na wyk³adzie z geologii, chodz¹cy
robot, nietypowy strój wyk³adowcy, czy krótki film animowany. Dla starszych dostêpna bêdzie warstwa JAK – czyli
przepis na w³asny eksperyment, czy mo¿liwoœæ zaprogramowania robota. Natomiast najstarsi studenci skorzystaj¹ z
warstwy DLACZEGO? – dotycz¹cej wyt³umaczenia zjawisk, procesów i bardziej skomplikowanych pojêæ.
4. Jak czêsto bêd¹ odbywaæ siê wyk³ady?
W okresie od paŸdziernika do czerwca zaplanowanych jest szesnaœcie wyk³adów, które bêd¹ publikowane dwa razy w
miesi¹cu. Ka¿dy film bêdzie dostêpny do obejrzenia dla zalogowanych studentów przez 72 godziny, rozpoczynaj¹c od
soboty godz. 11.00 (GMT+2). W sumie w ca³ym roku akademickim takich wyk³adów bêdzie 16. Wyk³ad bêdzie trwa³ 35
- 40 min. Mo¿liwa bêdzie dyskusja z prowadz¹cym w formie pisemnych pytañ i odpowiedzi.
5. Ile kosztuj¹ zajêcia?
Udzia³ w zajêciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest odp³atny. Odp³atnoœæ za semestr, za dziecko wynosi: 50.00
USD/ lub 42.00 EUR/ lub 38.00 GBP/ lub 185.00 PLN. Powy¿sza kwota pokrywa tylko czêœæ kosztów organizacji
zajêæ, pozosta³e koszty pokrywa Fundacja MUdD
6. Co trzeba mieæ ze sob¹ podczas wyk³adu?
Na pewno nie bêd¹ potrzebne zeszyty i d³ugopisy. Aby móc wzi¹æ udzia³ w wyk³adzie trzeba byæ zarejestrowanym
studentem Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, mieæ dostêp do Internetu oraz dysponowaæ otrzymanym linkiem do
wyk³adu.
7. Czy studenci otrzymaj¹ jakieœ certyfikaty uczestnictwa?
Tak, na zakoñczenie roku studenci otrzymuj¹ Dyplomy Ukoñczenia Roku. Najwa¿niejsz¹ jednak nagrod¹ bêdzie radoœæ
ze wspólnie prze¿ytej przygody z nauk¹.
8. Sk¹d bêdzie wiadomo, ¿e dziecko zosta³o przyjête na listê studentów?
Po wys³aniu do nas formularza zg³oszenia studenta, na adres email podany w zg³oszeniu, zostanie wys³any mail
potwierdzaj¹cy wpis na listê studentów wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.
9. Kto przygotowuje program studiów?
Tematy wyk³adów oraz sami wyk³adowcy s¹ starannie wybrani przez cz³onków Rady Naukowej Polonijnego
Uniwersytetu dla Dzieci, czyli grono pracowników naukowych Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Polskiej Akademii
Nauk.
10. Czy to jest „prawdziwy” uniwersytet?
Tak - poniewa¿ jego celem jest kszta³cenie. Nie – poniewa¿ nie bêdzie egzaminów i kolokwiów. Tak – gdy¿ studenci
musz¹ siê zapisaæ na listê studentów. Nie - gdy¿ studenci s¹ du¿o m³odsi ni¿ na prawdziwych uniwersytetach. Na
pewno bêdzie to fascynuj¹ca i wci¹gaj¹ca przygoda, poniewa¿ na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci najwa¿niejsze
s¹: zapa³ w d¹¿eniu do zrozumienia œwiata, zami³owanie do zadawania pytañ i wspólna dobra zabawa.
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