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Zamiast wstępu,
czyli do jakiej szkoły wracamy?
Czy za szkołą można było zatęsknić? Dziś, w dobie pandemii, istnieje
wiele dowodów na to, że brakowało jej i uczniom, i nauczycielom, a nawet
rodzicom. Za czym najbardziej wszyscy tęskniliśmy? Wydaje się, że nie
za sprawdzianami, a za kontaktem z drugim człowiekiem. Truizmem jest
powiedzieć, że człowiek to istota społeczna, która od narodzin przez całe
życie buduje więzi międzyludzkie. Obecnie powrót do funkcjonowanie
w grupie i odbudowa relacji rówieśniczych w wielu szkołach stanowi główny cel lekcji i będzie on
obowiązywał przynajmniej cały miesiąc. Szkoła to miejsce, w którym toczy się życie młodych ludzi.
Jeśli spojrzymy na nią z tej perspektywy, powinniśmy znaleźć w niej przestrzeń na naukę, zabawę,
uczenie się siebie, od siebie, uczenie się procesów społecznych, kształtowanie postaw, trenowanie
wyborów, ale też czas na odpoczynek. W szkole dzieci spędzają często połowę dnia, czasami nawet
więcej. Ważne jest, by nie był to czas stracony w poczuciu, że jest „za karę”. Wydaje się, że jeśli
wrześniowy okres adaptacji wszyscy potraktujemy poważnie, wykorzystamy go najbardziej, jak
potrafimy do budowania relacji — to szkoła, w której się znajdziemy, zacznie nabierać nowego kształtu.
Wszyscy dołożymy cegiełkę do tego, by wprowadzić trwałą zmianę w realizację zadań szkoły.
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Ponad 10 000 dzieci studiowało
w 5 ośrodkach na Uniwersytecie
Dzieci.

Więcej niż 146 000 dzieci
wzięło udział w projektach
Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

3 276 darczyńców wsparło
nasze działania!

118 zajęć online za nami
w ramach Uniwersytetu Dzieci
podczas lockdownu.

Wolontariusze w sumie
przepracowali 15 000 godzin,
a nasz rekordzista Filip
z Wrocławia ma na swoim
koncie aż 103 godziny!

541 naukowców i ekspertów
prowadziło warsztaty
i wykłady.

6 animacji poklatkowych
pokazało, dlaczego ciekawość
jest ważna. #PytanieJestDobre
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Fundacja w obliczu pandemii

„Dziękujemy z możliwość
kreatywnego działania i wspaniałą
zabawę. Przeżyliśmy kolejną wspaniałą
przygodę. Moi uczniowie zawsze
z niecierpliwością czekali na zajęcia
projektu”

Za nami semestr wyzwań i dużych zmian. Szczegóły
o tym, jak nowa rzeczywistość wpłynęła na nasze
funkcjonowanie opublikowaliśmy w aktualności
„Uniwersytet Dzieci w obliczu pandemii” oraz w krótkim
filmie, gdzie Bogusia Łuka, jedna z założycielek Fundacji
i członek Zarządu, odpowiada na najczęściej zadawane
pytania rodziców. To trudny czas dla życia naszej
organizacji, wymagający wiele elastyczności i nagłych
zmian decyzji. Jednak nie przestajemy działać, bo wiemy,
że mamy wpływ na kształt edukacji w Polsce, co często
podkreślają rodzice i nauczyciele w rozmowach z nami.
Dziękujemy, że jesteście i od lat tworzycie z nami świat,
w którym razem możemy rozbudzać dziecięcą ciekawość!

— Nauczycielka realizująca projekt
Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

Razem możemy więcej!
Zmieniamy edukację od podstaw, docierając bezpośrednio
do dzieci i nauczycieli w szkołach w każdym zakątku
Polski. Scenariusze lekcji i udział w projektach jest
całkowicie bezpłatny, ale tworzenie wysokiej jakości
materiałów sporo kosztuje. Dołącz do grona wspierających
program Uniwersytet Dzieci w Klasie!

Co przed nami?
Z rozmachem wchodzimy w nowy rok akademicki!
Już ponad 4 500 nauczycieli zapisało się do naszych
projektów edukacyjnych i wciąż studiuje z nami ponad
6 000 dzieci w ramach sobotnich zajęć w 4 miastach
w Polsce. Uniwersytet Dzieci w tym roku dociera do
mniejszej liczby dzieci niż w latach poprzednich,
ale za to program Uniwersytet Dzieci w Klasie,
z bezpłatnymi scenariuszami lekcji dla nauczycieli,
rośnie w siłę i dynamicznie się rozwija. Mamy już
90 000 zarejestrowanych użytkowników!

Zobacz, jak to zrobić!
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UNIWERSYTET DZIECI
Inauguracje na Uniwersytecie Dzieci

Wykłady online, warsztaty na żywo

Przed nami rozpoczęcia roku w 4 ośrodkach!
W październiku zaczynamy zajęcia nowego roku
akademickiego w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu
i Olsztynie. We wrześniu skupiliśmy się na odrabianiu
zajęć, które nie mogły odbyć się przez zamknięcie szkół i
uczelni. Za nami pierwsze tygodnie zajęć — dobrze było
znów zobaczyć naszych małych studentów!

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19,
postanowiliśmy, że wykłady w nadchodzącym roku
odbędą się w sprawdzonej już przez nas formie zdalnej.
Chcemy, by dawały one możliwość prawdziwego
spotkania z ekspertem, dlatego oprócz nagrań,
pracujemy nad formą interaktywnego zadawania pytań
naukowcom. Będzie ciekawie! Warsztaty w małych
grupach będą realizowane na żywo, z zachowaniem
nowych zasad bezpieczeństwa.

#UDwDomu
Testujemy pierwsze w Polsce studia zdalne dla dzieci!
Uniwersytet Dzieci w Domu to innowacyjny program
studiów do realizacji w bezpiecznych, domowych
warunkach, w każdym zakątku Polski. Dla studentów
Odkrywania (6–7 lat), Inspiracji (8–9 lat) i Tematów
(10–11 lat) przygotowujemy pudełka edukacyjne wraz
z instrukcjami głosowymi i filmami, nagranymi przez
naukowców i ekspertów. Więcej ujawnimy wkrótce!
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UNIWERSYTET DZIECI W KLASIE

odbędzie się ona w wyjątkowym wydaniu online. Celem
naszych konferencji jest pokazanie kompetencji, jakie
warto wzmacniać w uczniach na co dzień i sposobów,
jak to robić. Podczas konferencji przekażemy garść
praktycznych wskazówek do ciekawych ćwiczeń, które
można wykorzystać w swojej klasie. Posłuchamy
wystąpień m. in. dr Danuty Kitowskiej, Oktawii
Gorzeńskiej czy Katarzyny Czekierdy.

Rekrutacja do projektów trwa!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych projektach
edukacyjnych dla szkół podstawowych. Każdy
wychowawca, ma szansę zrealizować fascynujący cykl
lekcji na wybrany przez siebie temat. Korzystając
z gotowych materiałów, które powstały na bazie zajęć
Uniwersytetu Dzieci, nauczyciele mogą rozbudzać
dziecięcą ciekawość i inspirować do nauki. Wystarczy
założyć konto i zgłosić klasę, a my bezpłatnie
udostępnimy komplet narzędzi i materiałów,
potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Rekrutacja
trwa, zachęcamy do dzielenia się tą informacją
z nauczycielami. Dowiedz się więcej.

Zapisy na wydarzenie rozpoczęły się 22 września.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do udziału! Więcej informacji.
Obserwuj stronę
Uniwersytetu Dzieci w Klasie
na Facebooku, by być na
bieżąco z wszystkimi działaniami!

Konferencja „Inspiruję do nauki i rozwoju”
Jak kształtować postawę przedsiębiorczą w szkole? Jak
rozwijać kreatywność uczniów? Jak prowadzić ciekawe
lekcje matematyki? To tylko kilka pytań, na które
odpowiedź poznają uczestnicy konferencji „Inspiruję do
nauki i rozwoju”, która odbędzie się 16 i 17 października
2020. To już kolejna edycja wydarzenia, ale tym razem
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WOLONTARIAT

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Chcesz mieć realny wpływ na zmianę edukacji?
Wspieraj nas w tworzeniu nowych
materiałów!

Zapraszamy
na wolontariat!

Powiedz zaprzyjaźnionym nauczycielom
o rekrutacji do projektów edukacyjnych!

Jak działa wolontariat
w czasie pandemii?
Kim jest wolontariusz?
Jak można się zgłosić?

Obserwuj nasze profile w mediach
społecznościowych:

Wolontariat w Fundacji
to wspaniała przygoda!
Możliwość poznania nowych
osób, miejsc, rozwój zainteresowań
w konkretnych dziedzinach i szansa na zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych.
Redakcja: Justyna Rawińska, Monika Zwierko,
Anna Streczeń, Aleksandra Dobkowska

Więcej informacji
o wolontariacie
i zgłoszeniach na stronie:
https://fundacja.uniwersytet
dzieci.pl/wolontariat

Korekta: Anna Streczeń
Oprawa graficzna: Joanna Sewastynowicz
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