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Trwa nabór na Uniwersytet Obywatelski dla dzieci  
 
Do 27 września trwają zapisy na Uniwersytet Obywatelski dla dzieci w Słubicach. Udział 
w bezpłatnych zajęciach poświęconych edukacji obywatelskiej mogą wziąć uczniowie 
klas IV, V i VI szkół podstawowych terenu powiatu słubickiego. 
 
W roku akademickim 2012/2013 dzieci wezmą udział w 9 wykładach i warsztatach 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z danej dziedziny. 
Zajęcia prowadzone będą w sobotnie przedpołudnia w Collegium Polonicum w Słubicach. 
 
Nauka rozpocznie się w październiku 2012 r. i potrwa do czerwca 2013 r. Każdy student 
otrzyma indeks oraz zestaw gadżetów: koszulkę, segregator, notes, smycz i torbę. W 
trakcie zajęć uczniowie poznają atmosferę studiowania na prawdziwej uczelni wyższej. 
Każdy student przejdzie edukację na trzech wydziałach Młodego Samorządowca, 
Młodego Społecznika i Młodego Dziennikarza Obywatelskiego. Dzięki temu dzieci będą 
mogły poznać zasady funkcjonowania samorządu lokalnego, dowiedzą się czym są 
organizacje pozarządowe i czemu służą, oraz jak wygląda praca dziennikarza 
obywatelskiego. 
 
Regularne uczestnictwo w wykładach gwarantuje dyplom ukończenia studiów. 
Umiejętności młodych studentów sprawdzi Olimpiada wiedzy obywatelskiej. Warto w 
niej uczestniczyć, ponieważ nagrodą jest atrakcyjny wyjazd dla 24 studentów oraz 24 
rodziców. 
 
Zgłoszenia na „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci” przyjmowane są przez do 27 
września. Indywidualne zgłoszenia są dokonywane przez rodziców. W tym celu powinni 
oni wypełnić deklaracje uczestnictwa oraz dostarczyć je w oryginale do biura 
organizatora. Możliwe są również zgłoszenia grupowe, które będą przygotowywały szkoły 
podstawowe w całym powiecie. 
 
Wszystkie informacje, regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe, dostępne 
są pod adresem www.dobrokultury.org/uni.  
 
Organizatorem „Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci” jest Fundacja Dobro Kultury w 
Słubicach, we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum i 
Freiwilligenzentrum z Frankfurtu nad Odrą. 
 
Przedsięwzięciu patronują: Lubuskie Kuratorium Oświaty oraz włodarze wszystkich gmin 
powiatu słubickiego: burmistrz Cybinki Roman Siemiński, Wójt Górzycy Robert Stolarski, 
burmistrz Ośna Lubuskie Stanisław Kozłowski, burmistrz Rzepin Andrzej Skałuba i 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
 
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 


