Пропозиція безкоштовних занять
для дітей з України
Програма
Вік дитини
Місце проведення занять
Тривалість програми
Дні проведення занять
Кількість занять
Тип занять
Додаткова інформація

Кінцевий термін реєстрації
Кількість місць

Дитячий Університет в Терені
6–13 років
Варшава, Вроцлава, Краків
IX 2022–XII 2022
Субота (до обіду)
5 майстер-класів, 2 лекції
Майстер-класи наживо, лекціі онлайн
За бажанням, заняття можна продовжити після
підтвердження до 10.11.2022 та отримати фінансування. Заняття проводитимуться польською
мовою за участі україномовних асистентів.
30.07.2022
168

Детальні вимоги

Список осіб, які бажають взяти участь у заняттях
повинен містити наступну інформацію: Ім’я та
призвіще дитини, Вік дитини, Ім’я та призвіще
одного з батьків, e-mail адрес одного з батьків,
Контактний телефон одного з батьків, Місто

Короткий опис програми
для батьків

Усі заняття проводять справжні ентузіасти:
науковці та експерти. Під час занять діти будуть
проводити досліди, експериментувати та спостерігати за світом. Заняття проводяться
в різних частинах міста та в університетах.
Дати та години занять буде оголошено у вересні.
Також дітей буде запрошено нa онлайн-лекції,
які відбуватимуться на платформі Clickmeeting
і триватимуть 35 хвилин.

Контакт:
dziekanat@ud.edu.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

Програма
Вік дитини
Місце проведення занять
Тривалість програми
Дні проведення занять
Кількість занять
Тип занять
Додаткова інформація

Кінцевий термін реєстрації
Кількість місць
Детальні вимоги

Короткий опис програми
для батьків

Контакт:
dziekanat@ud.edu.pl

Дитячий Університет вдома
6–13 років
Онлайн
IX 2022-III 2023
Субота ( до обіду )
6–11 років — 10 майстер-класів, 4 лекціі
12–13 років — 5 майстер-класів, 2 лекціі
Майстер-класи онлайн + навчальні матеріали
для використання під час проведення дослідів
За бажанням, заняття можна продовжити після
підтвердження до 30.09.2022 та отримати фінансування. Заняття проводитимуться польською
мовою.
30.07.2022
100
Список осіб, які бажають взяти участь у заняттях
повинен містити наступну інформацію: Ім’я та
призвіще дитини, Вік дитини, Ім’я та призвіще
одного з батьків, e-mail адрес одного з батьків,
Контактний телефон одного з батьків, Адреса в
Польщі куди будуть вислалі додаткові матеріали
для навчання
Діти отримають 2 навчальні коробки з матеріалами, необхідними для проведення майстер-класів вдома. Крім того, діти будуть брати
участь в онлайн-зустрічах з науковцями, які
відбуватимуться в суботу вранці.
Під час курсу студенти проводитимуть експерименти та будуть отримувати досвід вдома.
Також дітей буде запрошено на онлайн-лекції,
які відбуватимуться на платформі Clickmeeting і
триватимуть 35 хвилин.
www.uniwersytetdzieci.pl

Програма
Вік дитини
Місце проведення занять
Тривалість програми
Дні проведення занять
Кількість занять
Тип занять
Додаткова інформація

Кінцевий термін реєстрації
Кількість місць

Курс з фізики та хіміїї
7 і 8 клас
Онлайн
IX 2022-XII 2022
Понеділок — пятниця ( після обіду)
22 зустрічі онлайн
Майстер-класи онлайн + навчальні матеріали
для використання під час проведення дослідів
За бажанням, заняття можна продовжити після
підтвердження до 10.11.2022 та отримання фінансування. Заняття проводитимуться українською
мовою.
30.07.2022
32

Детальні вимоги

Список осіб, які бажають взяти участь у заняттях
повинен містити наступну інформацію: Ім’я та
призвіще дитини, Вік дитини, Ім’я та призвіще
одного з батьків, e-mail адрес одного з батьків,
Контактний телефон одного з батьків, Вибраний
предмет: хімія або фізика

Короткий опис програми
для батьків

Заняття допоможуть розібратися в питаннях, які
обговорюються в школі. Крім-того уроки дадуть
можливість експериментувати, обчислювати
та вирішувати завдання. Спеціальні матеріали,
необхідні для проведення експериментів, яких
учасники курсу не знайдуть вдома, будуть доставлені до початку занять. Заняття проводитимуться онлайн українською мовою в додатку MS
Teams, у групах по 8 осіб, триватимуть 60 хвилин.

Контакт:
dziekanat@ud.edu.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

