
Uniwersytety dla 
dzieci w  
Collegium  
Polonicum  
w Słubicach  

 

    

 



Kto, co i kiedy? 

                      EKO uniwersytet dla dzieci               
realizowany w latach 2009-2010 przez Fundację na rzecz Collegium 
Polonicum, oraz Collegium Polonicum 

                  

                            Uniwersytet Obywatelski dla dzieci  
        realizowany w latach 2012-2013, przez Fundację Dobro Kultury 
oraz  Fundację na rzecz Collegium Polonicum 

 

  Mini Uniwersytet Obywatelski  
realizowany przez Fundację Alicji z Gronowa, jako kontynuacja uniwersytetu 

obywatelskiego. Czas realizacji od stycznia do lipca 2014.  

 

 



  Kto, co i kiedy? 

     

Nasze uniwersytety były i są realizowane 

przede wszystkim przez organizacje 

pozarządowe, ale przy wykorzystaniu 

potencjału samorządów lokalnych (gmin z 

powiatu słubickiego i krośnieńskiego) oraz 

zaplecza technicznego i merytorycznego 

Collegium Polonicum. 
 



     
 



 
 

EKO UNIWERSYTET BYŁ PROJEKTEM FUNDACJI NA 
RZECZ COLLEGIUM POLONICUM REALIZOWANYM 

PRZY WSPÓŁPRACY Z COLLEGIUM POLONICUM 
ORAZ PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI 

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W 
POZNANIU. 

 

BYŁ TO PIERWSZY W POLSCE DZIECIĘCY 
UNIWERSYTET O PROFILU EKOLOGICZNYM! 

 



Inauguracja 



Olimpiada 



 

Zakończenie   
czerwiec 2010 



 

CO DZIAŁO SIĘ NA  
EKO UNIWERSYTECIE? 

  
 

 
9 WYKŁADÓW TEMATYCZNYCH  
63 WARSZTATY 
108 GODZIN ZAJĘĆ  
7 PROWADZĄCYCH WARSZTATY 
1 REKTOR HONOROWY 
135 WOLONTARIUSZY DO POMOCY 
251 STUDENTÓW ORAZ WYSTAWIONYCH INDEKSÓW 
76 WOLNYCH SŁUCHACZY 
25 ZWYCIĘZCÓW OLIMPIADY I ZESTAWÓW NAGRÓD 



 



  

Wykłady i warsztaty realizowane  
były w ramach trzech wydziałów: 

 Młodego dziennikarstwa obywatelskiego 
 Młodego samorządowca 
 Młodego społecznika 

 

Podczas roku akademickiego dzieci dowiedziały się: 
• jak funkcjonują struktury samorządowe 
• czym zajmują się dziennikarze obywatelscy 
• co to jest i czym polega działalność społeczna 
• jak działają organizacje pozarządowe 

Program nauczania to autorski pomysł kadry naukowej 
prowadzącej zajęcia oraz zespołu realizującego projekt! 



Rozpoczęliśmy tanecznie 



 
UDO stało się najlepsza gazetą uniwersytecką w 

Polsce! I to dlatego, że to właśnie nasi studenci ją 
tworzyli  

 



UDO było czytane  
i komentowane 



Warsztaty 
warsztat dziennikarski                warsztat samorządowy  



22 czerwca 2013 



Najciekawsze wykłady 

 

 Czego Polska może nauczyć się od Reksia? 

 Gdyby Harry Potter nie był czarodziejem, zostałby 

 dziennikarzem 

 Co ja z tego będę miał, czyli kto Ci da więcej niż św. 

 Mikołaj? 

 2+2=5, czyli o tym jak wyzwolić społeczną energię 

 Budżet samorządu a moje marzenia 

 



Co się zadziało na uniwersytecie  
obywatelskim 

 
 

Nasi studenci, w liczbie 150, nauczyli się wielu 
przydatnych rzeczy. Dowiedzieli się jak funkcjonuje 
samorząd, kto uchwala roczny budżet gminy, kim jest 
wolontariusz, ile jest organizacji pozarządowych w 
Polsce, oraz jak odróżnić reportaż od wywiadu. 
Dowiedzieli się także jak powstało miasto  
Słubfurt, co to są media dziennikarskie,  
i co oznacza określenie „mowa ciała” oraz  
to,  że Polska jest republiką.  

 



 



Studia są fajne! 

• W projekcie wzięło udział 70 uczniów szkół 
podstawowych z terenów wiejskich.  

• Wykłady i warsztaty obejmowały tematykę 
obywatelską oraz zaangażowania społecznego 

• Wyjazd na zakończenie „Wybory w lesie” 

• Klip promocyjny „Gmina oczami dzieci”    



         I zaczęło się – w Collegium 
Polonicum znowu zawrzało 



        


