Dzień Rektorski we Wrocławiu 23.05.2015

Kolejny raz we Wrocławiu odbędzie się Dzień Rektorski, na który zapraszamy nie tylko naszych
studentów, ale wszystkie dzieci, wraz z rodzicami i opiekunami. W tym roku 23 maja Rektorzy
trzech wrocławskich uczelni JM Rektor Uniwersytetu Wroc ławskiego prof. Marek Bojarski, JM
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Roman Ko łacz oraz JM Rektor Akademii Wychowania
Fizycznego prof. Juliusz Migasiewicz zaprosz ą dzieci do swoich gabinetów.
Dzień Rektorski to wyjątkowa okazja dla dzieci, aby spotka ć się z przedstawicielami władz
prestiżowych uczelni, zobaczyć stroje wizytowe i insygnia w ładzy rektorskiej, a także żeby
porozmawiać o tym, co dzieci ciekawi najbardziej. Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie
możliwość zwiedzenia ciekawych i niedostępnych na co dzień miejsc na uczelniach. W czasie
wizyty dzieci wezmą również udział w warsztatach naukowych i będą mogły przez chwilę poczuć
się jak prawdziwi studenci.
Zakończeniem tego obfitującego w niespodzianki dnia b ędzie piknik sportowo-rekreacyjny od
godziny 13:00 do 15:00 na stadionie AWF-u przy ul. Witelona 25 . W programie festynu
zaplanowane są zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców na świeżym powietrzu, a wszystko pod
hasłem „Bystry umysł, sprawne ciało – oj będzie się działo!” Każde dziecko wraz opiekunem
otrzyma indeks, w którym sędziowie będą zapisywać wyniki z poszczególnych stacji. Dobra
zabawa i spora dawka ruchu gwarantowana!
Aby wziąć udział w bezpłatnym Dniu Rektorskim we Wrocławiu, w związku z ograniczoną
liczbą miejsc, bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy.
Wszelkie pytania odno śnie zapisów na Dzień Rektorski prosimy kierowa ć na adres e-mail:
monika.zwierko@ud.edu.pl
Jakie wydarzenia edukacyjne organizuje Uniwersytet Dzieci we Wroc ławiu? Zapraszamy na stronę
rekrutacja Wrocław, na której znajduje się kalendarz nadchodz ących wydarzeń.

Poniżej przedstawiamy szczegó łowy plan wydarze ń Dnia Rektorskiego zależnie od wybranej
uczelni. Zapraszamy do udzia łu!

Uniwersytet Wrocławski
Na Uniwersytecie Wrocławskim JM Rektor prof. Marek Bojarski spotka się z dziećmi w swoim
gabinecie i odpowie na ich pytania. Uczestnicy wezm ą również udział w warsztatach
poprowadzonych przez Studenckie Ko ło Naukowe Nauczycieli „Sowa”.
Na dzieci w wieku 12-14 lat czekają zajęcia, podczas których naucz ą się, jak oznaczać liście i
rozpoznawać po igłach drzewa szpilkowe. Młodszych uczestników (9-11 lat) zapraszamy na
warsztaty z fizjologii o działaniu naszych zmysłów. Na koniec zaplanowano zwiedzanie murów
Gmachu Głównego UWr – dzieci będą mogły zobaczyć unikatową Aulę Leopoldina i Oratorium
Marianum oraz wspiąć się na Wieżę Matematyczną, będącą dawnym obserwatorium
astronomicznym.
Miejsce spotkania: Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1
Godziny zależnie od wieku uczestników:
Grupa I (11-14 lat)
8:50 – zbiórka przy wej ściu cesarskim do gmachu głównego UWr oznaczonym banerem
Uniwersytetu Dzieci
9:00-9:30 – spotkanie z Panem Rektorem
9:35-10:20 – warsztaty
10:25-11:25 – zwiedzanie Gmachu G łównego
11.25 – zako ńczenie
Grupa II (8-10 lat)
9.30 - zbiórka przy wejściu carskim do gmachu głównego UWr oznaczonym banerem Uniwersytetu
Dzieci
9.40 - spotkanie z Panem Rektorem
10.30-11.20 – warsztaty
11.30-12.30 – zwiedzanie Gmachu G łównego
12.30 - zakończenie

Uniwersytet Przyrodniczy
Na Uniwersytecie Przyrodniczym dzieci spotkaj ą się z JM Rektorem prof. Romanem Kołaczem.
Podczas spotkania Rektor uczelni opowie o tym, jak wygl ąda jego praca oraz jak powstał
uniwersytet, a także udzieli odpowiedzi na pytania dzieci. W trakcie spotkania dzieci z Panem
Rektorem, rodziców zapraszamy na warsztaty nt. odnawialnych źródeł energii poprowadzone przez
SKN Odnawialnych Źródeł Energii “Bioenergia”. Dodatkowo na dzieci i rodziców czekaj ą zajęcia,
w czasie których wspólnie ze SKN Biotechnologów odkryj ą tajemnice biotechnologii.
Miejsce spotkania: ul. C.K Norwida 25

Godziny spotkań:
Grupa I
10.45 - zbiórka w Rektoracie oznaczonym banerem Uniwersytetu Dzieci
11.00-11.30 spotkanie dzieci z Panem Rektorem oraz sesja fotograficzna // warsztaty dla rodziców
11.30-12.00 warsztaty dla dzieci i rodziców
12.00 - zakończenie
Grupa II
11.45 - zbiórka w Rektoracie oznaczonym banerem Uniwersytetu Dzieci
12.00-12.30 spotkanie dzieci z Panem Rektorem oraz sesja fotograficzna // warsztaty dla rodziców
12.30-13.00 warsztaty dla dzieci i rodziców
13.00 - zakończenie

Akademia Wychowania Fizycznego
Spotkanie z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Juliuszem Migasiewiczem
wypełnione będzie otwartą rozmową, podczas której Pan Rektor odpowie na pytania dzieci - na
pewno znajdzie się też chwila na oglądanie gabinetu, w którym pracuje Pan Rektor oraz stroju
wizytowego i insygniów w ładzy rektorskiej.
Miejsce spotkania: ul. Banacha 11
Godziny:
Grupa I
11.45 - zbiórka w Rektoracie oznaczonym banerem Uniwersytetu Dzieci
12.00-12.30 spotkanie dzieci z Panem Rektorem
12.30 - zakończenie
Grupa II
12.25 - zbiórka w Rektoracie oznaczonym banerem Uniwersytetu Dzieci
12.40-13.10 spotkanie dzieci z Panem Rektorem
13.10 - zakończenie

Bystry umysł, sprawne ciało - oj będzie się działo! - piknik sportowo-rekreacyjny dla rodzin
Wchodząc na stadion każde dziecko wraz z opiekunem otrzymują numery startowe, które
przyklejają sobie na koszulki w widocznym miejscu. Dodatkowo w recepcji odbieraj ą indeks, w
którym sędziowie z Akademii Wychowania Fizycznego z poszczególnych stacji b ędą zapisywać
wyniki łączone - osiągnięte przez dziecko i opiekuna. Na uczestników czeka ć będzie 10 stacji,
każda z nich inaczej zatytuowana, wszystkie w konwencji akademickiej. Imprezie towarzyszy ć
będzie kącik z Labirynetem Wiedzy. Nad całością czuwać będzie animatorka z Uniwersytetu
Dzieci. Emocji i ruchu nie zabraknie.
Dla uczestników przygotowane b ędą szatnie.

Impreza rozpoczyna się o 13.00 i potrwa do godz. 15.00. Do zobaczenia!
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