
PROGRAM STAŻOWY 
DLA STUDENTÓW  KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH 

ORAZ  
NAUCZYCIELI - STAŻYSTÓW 

 

Uniwersytet Dzieci to organizacja non profit, która kreuje lepszą przyszłość dla dzieci. Na sobotnich zajęciach dzieci i 

młodzież w wieku 6-16 lat eksperymentują i poznają świat pod okiem naukowców. W szkołach upowszechniamy 

scenariusze lekcji, przygotowane przez naukowców i przetestowane na zajęciach. Od ponad dekady rozwijamy 

ciekawość dzieci i przywracamy ją dorosłym. Działamy we współpracy z uczelniami wyższymi w całej Polsce. 

Kogo zapraszamy: 

● studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych 

● nauczycieli stażystów  

Czego się od nas nauczysz: 

● jak korzystać z nowoczesnych metod nauczania, w szczególności z naszej autorskiej Metody Pytań  

i Doświadczeń 

● jak funkcjonują organizacje pozarządowe 

● jak w praktyce wygląda współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi 

● jak koordynować projektami edukacyjnymi (i nie tylko).   

Co będziesz robić w trakcie stażu: 
 

● weźmiesz udział w szkoleniu, dzięki któremu dowiesz się jak pracować z uczniami w oparciu  

o Metodę Pytań i Doświadczeń  

● weźmiesz udział w  szkoleniach z prawidłowego stawiania celów, poznasz narzędzia ewaluacyjne Fundacji  

● skorzystasz z wypracowanych przez nas narzędzi i zestawów edukacyjnych dla nauczycieli 

● weźmiesz udział w sobotnich zajęciach Uniwersytetu Dzieci 8 razy w czasie trwania stażu  

● będziesz uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych dla nauczycieli, które prowadzą naukowcy 

Uniwersytetu Dzieci (co najmniej 1 wykład) 

● wspólnie przygotujemy koncepcję warsztatów dla dzieci, zgodnych ze standardami Metody Pytań  

i Doświadczeń 

Harmonogram obowiązkowych terminów szkoleń w ramach stażu: 

sobota 30.03.2019 r.  
10:00-12:30 - szkolenie z Metody Pytań i Doświadczeń 
12:30-13:30  - przerwa obiadowa 
13:30-16:00 - szkolenie z ewaluacji 
 
wtorek 04.06.2019 r. - termin nadsyłania zadania stażowego 
 
czwartek 13.06.2019 r. ,  
godz. 17:30- 20:00 - szkolenie z produktów i narzędzi + podsumowanie stażu 

 

Co dzięki temu zyskasz: 

● zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, niezbędne do pracy w zawodzie 

● rozwiniesz swoje kompetencje społeczne 

● otrzymasz potrzebne zaświadczenia i referencje 



 

 

Zakładany czas realizacji stażu: 

marzec 2019 r. – czerwiec 2019 r. 

 

Rekrutacja trwa: do 22.03.2019 r. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
wolontariat_krakow@ud.edu.pl     W tytule wiadomości wpisz: „staż metodyczny”. 
 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie 
w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
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