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Organizator:
Organizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu w ścisłej
współpracy z Wójtem Gminy Iwanowice – Panem Robertem Lisowskim, który
inicjatywę objął honorowym patronatem.
Cel projektu:
Celem projektu jest zainspirowanie dzieci do nauki i własnych poszukiwań oraz
pokazanie im różnorodności świata nauki. W ramach inicjatywy młodzi studenci
będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych wykładach,
m. in. z tematyki chemii, fizyki, robotyki, informatyki, geografii, astronomii,
matematyki, logistyki, sztuki, filozofii, historii, biologii czy archeologii.
Nasze doświadczenia w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:
 Wyższa Szkoła Humanitas funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od
25 lat. W tym czasie aktywnie działaliśmy na rzecz rozwijania naukowych
i twórczych pasji dzieci i młodzieży.
 Od 2013 r. realizujemy z powodzeniem Zimową i Letnią Akademię
Humanitas (w formie półkolonii), która ma już ponad 350 absolwentów.
 W ramach wykładów i warsztatów artystycznych Dziecięcej Akademii
Rozmaitości corocznie podejmowaliśmy współpracę z ponad 90 młodymi
słuchaczami.
 Od 2014 r. wspólnie z Urzędem Miejskim w Sosnowcu prowadzimy
Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy, cieszący się ogromnym
zainteresowaniem rodziców i ich pociech. Te doświadczenia inspirują nas
do dalszego rozwoju i ciągłego udoskonalania naszej oferty. W roku
akademickim 2014/2015 mieliśmy ponad 120 zadowolonych studentów.
 Obecnie, wspólnie z władzami miast i gmin (Sosnowiec, Pszczyna, Tychy,
Godów, Krzyżanowice, Poręba, Bytom, Będzin, Piekary Śląskie,
Michałowice, Siewierz) prowadzimy Uniwersytety Dziecięce, cieszące się
ogromnym zainteresowaniem rodziców i ich pociech. Łącznie,
współpracujemy już z grupą ponad 2.500 dzieciaków i ich rodziców
z terenu województwa śląskiego i małopolskiego!

Miejsce odbywania się zajęć:
Zajęcia będą odbywać się Sali Gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i
Bibliotek w Iwanowicach (budynek Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach,
Iwanowice Włościańskie 98 - Mała Sala Gimnastyczna).
Uczestnicy projektu:
Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Iwanowicach oraz
modułu Iwanowicki Przedszkolak na Uczelni skierowane są do dzieci w wieku
3-6 lat oraz 6-12 lat (uczniów szkół podstawowych, zerówek szkolnych i
przedszkolnych, grup przedszkolnych).
Forma zajęć:
 Standardowe zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w formie 60minutowych, interaktywnych wykładów. Wszystkie zagadnienia
prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny. Dzieci mają możliwość
aktywnego, bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach oraz zadawania
prowadzącym pytań.
 Oprócz wykładów jest możliwość organizowania warsztatów naukowych.
Kadra dydaktyczna:
Studenci odbywają zajęcia wykładowe i warsztatowe z profesorami
i pracownikami naukowymi, popularyzatorami nauki, ekspertami,
przedstawicielami nauki, kultury i sztuki.
Koszty:
Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest odpłatne. Rodzice
uiszczają symboliczną opłatę (100 zł za rok akademicki). Dla rodzeństw
przewiduje się zniżki.
Organizacja roku akademickiego:
Projekt rozpoczyna się uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego, w której
uczestniczą władze miasta, partnerzy, sponsorzy oraz władze Wyższej Szkoły
Humanitas. Mali studenci otrzymują swoje własne indeksy. Cykl zajęć kończy
natomiast uroczyste Zakończenie Roku, podczas którego wszyscy Studenci
otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale.

Przykładowe wykłady:
Dziedzina:

Informatyka

Temat:

„Druk 3D – czy można wydrukować przestrzeń?”

Opis wykładu:
O tajnikach pracy grafika komputerowego opowie ekspert w tej dziedzinie. Nasz gość jest
pracownikiem Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego i na
co dzień zajmuje się grafiką przestrzenną, która ma zastosowanie m.in. w medycynie. Prowadzący
zaprezentuje studentom działanie drukarki 3D, skanera 3D oraz innych urządzeń niezbędnych
do planowania i wykonania tzw. inżynierii odwrotnej. Opowie także, do czego może być
wykorzystywany przestrzenny wydruk oraz, jak przebiega proces modelowania.
Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie technologią drukowania przestrzennego sprawia,
iż staje się ono coraz bardziej dostępne i popularne. Obecny rozwój technologiczny tej branży
sprawia, iż pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących zastosowania druku 3D
w codziennym życiu zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Coraz szybszy rozwój tej
nowatorskiej technologii szybkiego prototypowania, wiąże się nieodzownie z potrzebą dostępu
do niezbędnych informacji celem przybliżenia, zastosowania, czy też wykorzystania technologii
drukowania w 3D. Technologia ta stanowi nieodzowna przyszłość naszych najmłodszych pokoleń.
Dlatego też widzimy potrzebę działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych celem
wdrażania ich w tematykę, z którą będą mieli do czynienia w niedalekiej przyszłości.

Dziedzina:

Fizyka

Temat:

„Gazowy zawrót głowy”

Opis wykładu:
Są ściśliwe i rozprężliwe, dzięki czemu są w stanie wypełnić każde naczynie, wypełniają każdą
dostępną objętość, niezależnie od jej wielkości, nie są dobrymi przewodnikami ciepła – ciepło
unosi się jedynie do góry, są niematerialne... to podstawowe właściwości fizyczne gazów. Każdy
gaz posiada też pewne określone cechy chemiczne. Dzięki tym cechom możemy rozróżnić
je między sobą. Jakie istnieją właściwości gazów?
Każdy gaz posiada też pewne określone cechy chemiczne. Dzięki tym cechom możemy rozróżnić
je między sobą. Podczas wykładu uczestnicy poznają najbardziej charakterystyczne właściwości
najpopularniejszych gazów.

Dziedzina:

Botanika

Temat:

„Urodzeni mordercy – świat mięsożernych roślin”

Opis wykładu:
Podczas wykładu nasi studenci zobaczą jakie niezwykłe właściwości posiadają niektóre rośliny.
W jaki sposób wykształciły w sobie umiejętności zdobywania koniecznego do życia pokarmu.
Poznają rośliny które zachowują się jak złożone organizmy, żywe stworzenia umiejące się
doskonale dostosować do otaczającego je świata, przemyślnie konstruujące rozmaite pułapki
i zasadzki – a wszystko w jednym celu – by zapewnić sobie pożywienie konieczne do dalszego
rozwoju. W czasie tego fascynującego wykładu, nasi studenci będą mogli obejrzeć filmy i zdjęcia
pokazujące szczegółowo jak powstają mięsożerne rośliny, a następnie jak wygląda i od czego
zależy efekt ich łowów.

Dziedzina:

Chemia

Temat:

Od suchego lodu do ciekłego azotu – mrożące eksperymenty

Opis wykładu
Wykład jest poświęcony tematyce zimna. Kiedy możemy powiedzieć, że jest zimno? Jaka
temperatura kojarzy się z mroźnymi porankami? Porozmawiamy również o suchym lodzie, a więc
dwutlenku węgla w postaci ciała stałego – jaki ma zapach, właściwości, wygląd oraz
przeprowadzimy ciekawe doświadczenia z nim związane. Na uczestników czeka ogromna mgła
rodem z filmów fantasy, gaszenie świeczek przy użyciu suchego lodu, duże bańki mydlane
i wybuchy. Warto też będzie omówić skład powietrza, a w szczególności jego dwa najistotniejsze
składniki – dwutlenek węgla i azot. Doświadczenia związane z ciekłym azotem będą kolejną
atrakcją, bowiem zamrażać będziemy takie rzeczy jak: kwiatek, wąż gumowy oraz chrupki.
Te i inne atrakcje (wraz z wybuchem kontrolowanym i wielką zadymą) czekają na osoby, które
przyjdą na wykład!

Dziedzina:

Biologia

Temat:

Puchacz, sówka i uszatka - każda z nich to sowia gratka

Opis wykładu
Sowy to ekscentryczne ptaki, natychmiast o osobliwych właściwościach. Chociaż dla nas ludzi są
one symbolem mądrości i wiedzy to w naturalnym środowisku nie ma lepszych niż one
drapieżców. Sowy małe i te duże wykorzystują podczas łowów dosłownie wszystko, w co przez
milionlecia wyposażyła je natura, aby przetrwać. Powiedzieć o sowach, że mają doskonały lub
przewyborny słuch to tak, jak gdyby nic nie powiedzieć. Lornetkowy wzrok, dziób i szpony oraz
inteligencja tych nocnych łowców to kolejne elementy zabójczego miksu atrybutów, który
wywołuje nieudawany postrach ich ofiar. Ile by nie powiedzieć o sowach, to i tak będzie mało.
Poznamy specyficzną mowę ciała sów, ich piski, gwizdy i pohukiwania, zobaczymy jaja tych
ptaków oraz przeurocze pisklaki. Wypluwki płomykówki, szlara puszczyka, migotka syczka, to
tylko niektóre z kolejnych zagadnień prezentowanych podczas spotkania. Dowiedz się jeszcze
więcej o sowach, które żyją być może w pobliżu twojego podwórka!

Dziedzina:

Chemia

Temat:

Ogień

Opis wykładu:
Ogień – niebezpieczny i piękny żywioł natury będzie tematem naszego wykładu. Wspólnie
z naszymi wykładowcami zastanowimy się co jest potrzebne, żeby powstał ogień i czy jest to
żywioł, który człowiek potrafi ujarzmić. Dowiemy się od kiedy człowiek posługuje się ogniem i do
jakich celów go używał. Razem z prowadzącym rozpalimy ogień sposobami naszych przodków
z pradziejów i średniowiecza oraz przeprowadzimy kilka doświadczeń naukowych. Sprawdzimy,
dlaczego niektóre materiały się palą, a inne nie i komu taka informacja jest potrzebna.

Dziedzina:

Nowe technologie

Temat:

Akademia młodego technologa – LEGO ROBOTYKA

Opis wykładu:
LEGO to teraz nie tylko zabawa, ale odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami. Uczy świata
poprzez doświadczenie. Dorośli mogą stworzyć dla dzieciaków atrakcyjne i nietuzinkowe zajęcia
oparte o zabawę i eksperymenty związane z techniką, przyrodą, informatyką, matematyką
i wieloma innymi dziedzinami. Programy LEGO Education oparte są na przykładach z życia
codziennego stanowią doskonały wzorzec pracy urządzeń i maszyn. Dzieci odkrywają nowe
zjawiska i doskonalą nabyte umiejętności. Są to ciekawe, wesołe i inspirujące wykłady rozwijające
kreatywność uczestników. Na zajęciach LEGO można przeżyć wspaniałą przygodę z LEGO
i robotami, równocześnie ciesząc się zabawą w naukowca. Nasi studenci poznają podstawy
mechaniki, nauczą się budować i programować roboty (zbudowane przez siebie konstrukcje).
Lego robotyka to zajęcia nakierowane zazwyczaj na rozwój kluczowych kompetencji
technicznych. Dziecko powinno nauczyć się na nich budować, poznać zasady mechaniki,
programować i dobrze się bawić. My uważamy, że to jeszcze za mało. Postanowiliśmy
wykorzystać pełen potencjał jaki maja w sobie zestawy edukacyjne LEGO. Dzięki nim młodzi
konstruktorzy ćwiczą prawidłowo odwzorowania i wyobraźnię przestrzenną, rozwijają małą
motorykę. Dzieci z nieskrywaną radością uczestniczą w zajęciach i przenoszą zdobyta na nich
wiedzę do domu, gdzie wraz z rodzicami mogą kontynuować przygodę z LEGO robotyką.

Dziedzina:

Historia/Geografia

Temat:

Gdzie mieszka Śpiąca Królewna? Czy zamki i pałace z bajek Disney’a
istnieją naprawdę?

Opis wykładu:
Wykład skierowany do najmłodszych, opiera się na przykładach pochodzących z popularnych
kreskówek Walta Disney’a, których twórcy i rysownicy zainspirowali się autentycznymi
obiektami historycznymi oraz znanymi zespołami krajobrazowymi i architektonicznymi na
świecie. Zamek Neuschwanstein w Bawarii, wyspa Saint Michel w Normandii czy rezerwat Salto
Angel w Wenezueli to tylko niektóre przykłady, z których z powodzeniem skorzystali twórcy
bajek wytwórni Disney’a. Podczas wędrówki po magicznych miejscach, znanych dzieciom z bajek,
prelegent przedstawi, które obiekty i miejsca oprócz tego, że są efektem ciężkiej pracy
i wytworem wyobraźni ich twórców, czerpią ze świata rzeczywistego. Edukacyjna podróż ma
zachęcić najmłodszych do poznawania zabytków, architektonicznych stylów, ciekawych
zakątków. W ten sposób będą mogli dostrzec piękno otaczającego nas, fascynującego świata, który
może stać się artystyczną inspiracją i posiadać swoje bajkowe odsłony. Ważną konkluzją będzie
też pokazanie dzieciom, że niektóre kreskówki są przepełnione wartościowymi treściami,
prowokują, często podświadomie, do myślenia, dbają o intelektualny rozwój i potrafią oprócz
czysto estetycznych i emocjonalnych wrażeń, dostarczyć wiedzy o otaczającym nas świecie.

Dziedzina:

Teriologia

Temat:

"Nietoperze są niesamowite!"

Opis wykładu:
Nietoperze są niesamowite! To dziwaczne, małe zwierzętami i jedyne ssaki, które potrafią
aktywnie latać. Są one bardziej spokrewnione z ludźmi niż z myszami. Trochę trudno je podglądać,
ponieważ uaktywniają się, kiedy śpimy, nocą. Jednak bogato ilustrowany wykład jest pełen
nietoperzowych faktów, animacji i unikatowych ujęć foto. Dowiesz się, co ciekawego można robić
i w jaki sposób to czynić, by zaangażować się w pomoc tym pożytecznym i chronionym w całej
Polsce zwierzakom. Będzie o echolokacji (pokaz urządzeń do nagrywania ultradźwięków
nietoperzy – batcoreder @ baton), budowie ciała nietoperzy (doskonałe eksponaty nietoperzy
z Indonezji i Borneo), szkielecie (preparat epoksydowy), połowach (mgliste siatki łowne).
Przystąp do klubu batworkera! Dowiedz się więcej o nietoperzach z Twojego podwórka!
Zainstaluj z tatą batbox’a obok Twojego domu – nietoperze już tam na niego czekają!

KONTAKT:
Kierownik Uniwersytetu Międzypokoleniowego
mgr Ewa Marek
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: ewa.marek@humanitas.edu.pl
kom. 607 614 123

Strona internetowa: www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl

