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Od Prezesa
Pracujemy nieprzerwanie! Działamy zdalnie i przygotowujemy dodatkowe
materiały dla naszych studentów, uczniów, rodziców i nauczycieli. Chcemy
wspierać ich w odkrywaniu świata w tych niecodziennych warunkach.

Uniwersytet Dzieci
w Klasie
str. 3

Pomagają nam w tym nasi partnerzy, wykładowcy i darczyńcy. Dziękujemy,
że jesteście z nami. Dziękujemy za elastyczność i zrozumienie. Zawsze
podkreślamy, że łączymy środowiska i cieszymy się, że teraz - w czasie
próby - wciąż jesteśmy Fundacją, która istnieje właśnie dzięki współpracy tak wielu społeczności.
Myślę, że teraz, gdy uczymy zdalnie, mamy ogromną szansę zrobić jeszcze więcej niż zwykle. Wpłynąć
jeszcze bardziej na system, dotrzeć do większej liczby nauczycieli oraz coraz głośniej przypominać, co
w edukacji jest najważniejsze. Dla nas to dziecko, student, uczeń. Jego zainteresowania, jego pasje,
jego talenty, które wymagają odkrycia i starannego, mądrego pielęgnowania.
Zapraszam do przeczytania majowego „UDało się!”, w którym opowiemy, jak w ciągu ostatniego kwartału

#PytanieJestDobre!
Kampania
o ciekawości
str. 4

wspieraliśmy dzieci i młodzież!

Anna Grąbczewska,
Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci
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Wolontariat
str. 5

#MisjaRekrutacja
na Uniwersytecie Dzieci!

„Jesteśmy pod wrażeniem przygotowania
scenariuszy. Są napisane jasno
i precyzyjnie. Pozwalają nie tylko poszerzyć
wiedzę dziecka, ale także rozwijać jego
kreatywność. Są ciekawe i wciągające, ale
przede wszystkim ułatwiają nam – rodzicom
zagospodarowanie czasu dziecku. Dzięki
scenariuszom, mamy pewność że Staś (6 lat)
nauczy się wielu ciekawych i nowych rzeczy”.

Pierwsze wykłady i seminaria on-line!
Czy nauka on-line jest skuteczna? Dobre pytanie!
Uniwersytet Dzieci to miejsce, w którym najważniejsze
są naturalna dziecięca ciekawość i nauka poprzez
doświadczanie. Naszym priorytetem jest utrzymanie
funkcjonowania Fundacji dla rozwijania dziecięcych
talentów, krytycznego myślenia dzieci oraz ich
sprawczości. Dlatego też zorganizowaliśmy wykłady
i seminaria on-line, przy użyciu takich aplikacji jak
Zoom czy Google Classroom.
Podczas warsztatów
w wirtualnej klasie m.in.:
studenci Popkultury, specjalizacji
na kierunku Nauka do kwadratu,
mogli posłuchać i zinterpretować
audiowizualne elementy kultury
masowej, czyli teledyski.
Natomiast młodzież studiująca
Dziennikarstwo radiowe
przeprowadziła wywiad
z Martą Perchuć–Burzyńską,
dziennikarką radia TOK FM.

– mówi Pani Kasia, Mama Stasia,
studenta Uniwersytetu Dzieci.

#UDwDomu
Dla studentów Odkrywania (6–7 lat), Inspiracji (8–9 lat)
i Tematów (10–11 lat) przygotowaliśmy pakiet
materiałów, dzięki którym rodzice wraz ze swoimi
pociechami mogą zamienić dom w prawdziwy
Uniwersytet Dzieci! Proste, domowe doświadczenia
tłumaczone są w instrukcjach oraz filmach z udziałem
naukowców, którzy na co dzień odpowiadają na
dziecięce pytania. Historia, matematyka, przyroda,
edukacja społeczna – Uniwersytet Dzieci stawia na
różnorodność i proste eksperymenty, które można
wykonać z pomocą tego, co posiadamy w domu.
2

Uniwersytet Dzieci
w Klasie

Uniwersytet Dzieci dla rodziców
Jak zmotywować dziecko do nauki? Jak wspierać
dziecko hejtowane w sieci? Jak mieć czas na
przyjemności?

„Chcę podziękować Uniwersytetowi
Dzieci za pomoc w moim codziennym
nauczycielskim życiu. Wasze materiały
mnie ratują i są zawsze na wysokim
poziomie! Dzięki Wam oszczędzam
naprawdę dużo czasu.”

Pamiętamy również o rodzicach, którzy, tak jak nasi
studenci, potrzebują wsparcia w obecnej sytuacji.
Dlatego przygotowaliśmy wykłady on-line z udziałem
psychologów, trenerów rozwoju oraz pedagogów.
Wykłady on-line można porównać do powszechnie
znanych podcastów. Tematy, które są poruszane na
wykładach, obejmują kompetencje wychowawcze
i społeczne.

Pomoc dla nauczyciela

Wystartowała #MisjaRekrutacja na
Uniwersytet Dzieci!

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie także w czasach
kryzysu aktywnie wspiera nauczycieli, ponieważ chcemy
ułatwić im zdalne nauczanie. W projektach bierze udział
aż 8 151 nauczycieli i 153 570 dzieci w klasach. Ponad
4 350 klas zrealizowało jak dotąd 2 lekcje.

Rozpoczęliśmy rekrutację w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Olsztynie, Poznaniu i Gdańsku! Zapisz swoje
dziecko na Uniwersytet Dzieci, a my pokażemy mu
fascynujący świat naukowych doświadczeń.

Z myślą o nauczycielach, przygotowaliśmy materiały
pomocnicze, m.in. playlisty tematyczne z miniwykładami,
które można znaleźć na naszym kanale na YouTube.
Filmiki z instrukcjami do przeprowadzenia domowych
doświadczeń dla najmłodszych uczniów, wskazówki do
pracy zdalnej oraz artykuł psychologa o edukacji
w czasie kryzysu.

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
Od początku istnienia Fundacji Uniwersytet Dzieci,
dzięki Twojej pomocy, wspieramy dzieci z rodzin będące
w trudnej sytuacji finansowej. Twoja darowizna pozwala
rozwijać dziecięce talenty i pasje. #PodarujIndeks.
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#PytanieJestDobre!
Kampania o ciekawości

„Chcę podziękować
Uniwersytetowi Dzieci za
pomoc w moim codziennym
nauczycielskim życiu. Wasze
materiały mnie ratują i są
zawsze na wysokim poziomie!
Dzięki Wam oszczędzam
naprawdę dużo czasu. Teraz,
gdy pracuję zdalnie, cały czas zaglądam do scenariuszy.
Robicie bardzo dużo dla dobra edukacji w Polsce.
Jestem Wam za to bardzo wdzięczna :).” – tłumaczy Pani
Krzysztofa, wychowawca w szkole podstawowej.
Pomagaj uczniom i nauczycielom. Wspieraj tworzenie
fascynujących materiałów edukacyjnych.

Radość pytania,
moc doświadczania!

Dziękujemy, że jesteście z nami!
Od kiedy szkoły działają w trybie nauki zdalnej,
zauważyliśmy, że nasz kanał na YouTube przeżywa
prawdziwy rozkwit – przybyło nam ok. 2000 subskrybentów!

Czy wiecie, że dzieci ciekawe
świata osiągają lepsze wyniki w nauce? Badania pokazują,
że istnieje zależność pomiędzy ilością zadawanych pytań,
a osiągnięciami uczniów. Postanowiliśmy wykorzystać
ten fakt w uruchomionej niedawno kampanii Uniwersytetu
Dzieci #PytanieJestDobre.

Na Facebooku aktywnie działa grupa Uniwersytet Dzieci
w Klasie – relacje z lekcji, w ramach której nauczyciele
dzielą się swoimi realizacjami naszych projektów,
a my inspirujemy ich, udostępniając ciekawe materiały
edukacyjne. Pracujemy także nad nowymi scenariuszami
i projektami na kolejny rok szkolny.
Pozostajemy w kontakcie!

Zapraszam do oglądania i dzielenia się z przyjaciółmi, niech
ciekawość rośnie!
Justyna Rawińska,
Dyrektorka Komunikacji
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Wolontariat

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

„Kwarantanna nas wzmocniła”

Zapisz swoje dziecko na Uniwersytet Dzieci,
a my pokażemy mu fascynujący świat

Mimo że zajęcia na Uniwersytecie Dzieci się nie
odbywają, to Wolontariusze w dalszym ciągu są
z nami! Chociaż nie możemy się z nimi spotkać, to
przestrzeń wirtualna pozwala nam zostać w kontakcie.
Cotygodniowe spotkania na platformie Zoom pozwalają
nam wspierać naszych Wolontariuszy w nowej
rzeczywistości. Wspólne gry, zabawy ale i też rozmowy
utwierdzają nas w przekonaniu że Wolontariusze UD są
wspaniali i razem przetrwamy każdą przeciwność losu.

naukowych doświadczeń!
Obserwuj nasze profile w mediach
społecznościowych:

Kwarantanna wzmocniła też
relacje międzymiastowe –
wolontariusze szukają nowych
sposobów na współpracę.
Jej wyniki już niedługo do
zobaczenia na Instagramach
naszych wolontariuszy –
wrocławskich, warszawskich,
poznańskich, olsztyńskich
i krakowskich.
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