PROGRAM WOLONTARIATU
Uniwersytetu Dzieci
(rok akademicki 2014/2015)
Uniwersytet Dzieci jest najstarszym i największym w Polsce dziecięcym uniwersytetem, który oferuje
dzieciom w wieku 6-13 lat edukację wzorowaną na wykładach i warsztatach akademickich.
Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą dzieci odnajdywały własne pasje, rozumiały świat, w
którym żyją i potrafiły w nim działać. Dzieci od najmłodszych lat zadają pytania, pokazując co je
najbardziej ciekawi. Traktujemy poważnie ich pytania i na ich podstawie tworzymy program zajęć.
Program Wolontariatu w Uniwersytecie Dzieci kierowany jest do osób, które chciałyby poznać
nowoczesną edukację dzieci i młodzieży. Czekamy na zgłoszenia od osób samodzielnych,
komunikatywnych i otwartych na wyzwania, które chcą się rozwijać i wzbogacić swoje kompetencje
pedagogiczne, animacyjne i organizacyjne.
W ramach wolontariatu uczestnicy poznają metody prowadzenia interaktywnych zajęć dla dzieci oraz
sprawdzą, jak działa duży projekt edukacyjny.
Zakres obowiązków wolontariusza:
 obecność na min. 9 warsztatach lub wykładach dla dzieci w soboty,
 udział w szkoleniu organizacyjnym oraz szkoleniach dodatkowych,
 pomoc w bieżących działaniach UD – prace organizacyjne/biurowe/redakcyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia pod adres
wolontariat_wroclaw@ud.edu.pl

Szczegółowy opis zakresu obowiązków wolontariusza
1. Opieka nad warsztatami/wykładami – min. 9 razy w semestrze
Wolontariusz minimum 9 razy jest obecny na zajęciach UD. W ramach obecności na zajęciach
wolontariusz wypełnia zadania omawiane szczegółowo na pierwszym szkoleniu organizacyjnym
i zawarte w podpisanym przez obie strony porozumieniu o udziale w programie wolontariatu
Uniwersytetu Dzieci.
2. Udział szkoleniu organizacyjnym oraz szkoleniach dodatkowych
Wolontariusz uczestniczy w szkoleniu organizacyjnym. Dodatkowo w czasie semestru może
uczestniczyć w otwartych szkoleniach, których tematyka zostanie podana w czasie trwania
semestru.
3. Pomoc w bieżących działaniach UD
Wsparcie w zleconych pracach biurowych, organizacyjnych, redakcyjnych itp. w indywidualnie
ustalonym z koordynatorem wymiarze czasu. Wolontariusz może również zaangażować się w
dodatkowe działania Uniwersytetu Dzieci, np. warsztaty otwarte czy pikniki naukowe.

Zakończenie programu udokumentowane będzie otrzymaniem zaświadczenia o udziale w
programie wolontariatu z referencjami. Warunkiem otrzymania zaświadczenia oraz referencji
jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z programu Wolontariatu.

