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Nowy projekt w WCK

Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Uniwersytety dziecięce mają już kilkunastoletnią historię. Pierwszy taki  uniwersytet  powstał w

2002 r. w Tybindze (Niemcy). Inicjatorami tego pomysłu okazali się dziennikarze, którzy z wraz

władzami  uczelni  otworzyli  uniwersytet  dla  najmłodszych.  Zorganizowali   cykl  wykładów dla

dzieci  w wieku 7-12 lat.  Pomysł  okazał  się  bardzo trafiony.  Wykładów wysłuchało  ponad 900

młodych studentów. Bardzo szybko idea zajęć akademickich dla  dzieci  została  przeniesiona do

innych uniwersytetów, najpierw w Niemczech, a potem w innych krajach europejskich. Obecnie

uniwersytety  dziecięce  funkcjonują  na  całym  świecie  i  praktycznie  każda  większa  uczelnia

prowadzi taką działalność.

W Polsce pierwszy uniwersytet dziecięcy powstał w 2007 r. w Krakowie, a potem takie

instytucje  uruchomiono  w  Łodzi,  Warszawie  i  Wrocławiu.  W  2008  r.  rozpoczął  działalność

Uniwersytet Dziecięcy w Trzebini, założony i prowadzony przez Fundację Małopolski Uniwersytet

dla Dzieci. Podkreślić należy, że jest to uniwersytet w mieście, które nie posiada własnej wyższej

uczelni.

Obecnie szacuje się, że w Polsce funkcjonuje ponad 100 takich projektów. Ich głównym założeniem

jest rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci, rozbudzanie ich ciekawości i dawanie odpowiedzi

na pytania, które je nurtują. Aby można było odkryć zdolności i talenty dzieci, wykłady i zajęcia

dotyczą wszystkich dziedzin nauki.

Wadowicki  Uniwersytet  Dzieci  (WUD)  powstał  w  2014  r.  z  inicjatywy  Wadowickiego

Centrum  Kultury,  a  patronat  naukowy  nad  nim  objął  Uniwersytet  Pedagogiczny  im.  Komisji

Edukacji Narodowej w Krakowie. Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy miało miejsce

w lipcu  2014 r. w auli krakowskiej uczelni przez prorektora ds. studenckich prof. UP dr. hab. Jana

Suchanicza oraz dyrektora Wadowickiego Centrum Kultury Piotra Wyrobca.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci się miała miejsce

w sobotę 4 października 2014 r. w obecności prof. UP Kingi Łapot-Dzierwy, burmistrz Wadowic

Ewy Filipiak oraz rodziców i przyjaciół 114 młodych studentów w wieku 6-12 lat, którzy złożyli

ślubowanie i otrzymali specjalnie przygotowane indeksy WUD. Nie zabrakło hymnu Gaudeamus

igitur, obowiązkowego podczas ważnych wydarzeń uniwersyteckich. Wykład inauguracyjny Co to

jest uniwersytet? wygłosiła dr Ewa Żmijewska z Uniwersytetu Pedagogicznego.



Wykłady i  ćwiczenia w Wadowickim Uniwersytecie Dzieci odbywają się w soboty,  dwa

razy w miesiącu. W 2014 r. odbyły się trzy spotkania. Pierwsze, 18 października 2014 r., pt. Podróż

przez muzyczny świat zwierząt prowadziła  mgr Joanna Szczyrba z Uniwersytetu Pedagogicznego.

W listopadzie starsi studenci spotkali się z mgr Beatą Golińską z Instytutu Historii Uniwersytetu

Pedagogicznego na ćwiczeniach dotyczących historii Majów i ich pisma, z kolei dla młodszych

grup  studentów  ćwiczenia  dotyczące  historii  Majów  i  masek  majańskich  poprowadziła  mgr

Katarzyna Radnicka, doktorantka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W listopadzie wykład pt.  Księżyc – nasz najbliższy sąsiad we Wszechświecie wygłosił astronom

prof. Jerzy Kreiner, również z podziałem na grupy wiekowe.

Oprócz zajęć w Wadowickim Centrum Kultury dwa razy w roku akademickim mali studenci

mają  zajęcia  w  pracowniach  naukowych  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w Krakowie.  Pierwsze

odbyły się 13 grudnia 2014 r. Młodsze grupy odwiedziły pracownie techniczne, a starsze miały

ćwiczenia w pracowniach biologicznych.

Zakończenie roku akademickiego zaplanowane jest na początek czerwca 2015 r.


