W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła, we współpracy z Przedszkolem
nr 20 w Mysłowicach, wzięła udział w zajęciach Śląskiego Uniwersytetu
Dziecięcego „Gaudeamus” zorganizowanych przez Śląską Wyższą Szkołą
Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
Dwadzieścioro troje dzieci świetlicowych oraz jedenaścioro dzieci
przedszkolnych wzięło udział w czterech spotkaniach „Gaudeamus’a”
Pierwszy wykład odbył się 28 kwietnia 2014r. w naszej szkole. Prowadzącą
była doktor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania pani Anna Watoła. Wykład
pt. „W wiosce Masajów” był relacją wykładowczyni z podróży do Kenii. Dzięki
opowieściom i slajdom, którymi dysponowała pani Anna dzieci mogły poznać

codzienne życie Masajów. Dowiedziały się, w jaki sposób Masajowie budują swoje
domy, jakie noszą ubrania, biżuterię, jakie zwierzęta żyją w ich otoczeniu.
Wysłuchały także afrykańskich rytmów i piosenek oraz nauczyły się jednej
z popularnych piosenek afrykańskich. Dodatkowo wykładowczyni opowiedziała
o wizytach w szkole na wyspie Wasini w Kenii oraz w szkole u podnóża
Kilimandżaro, w wiosce Amboseli. Wykłady były zorganizowane w formie
interesującej, edukacyjnej zabawy z wykorzystaniem przedmiotów, których
na co dzień używają mieszkańcy wioski.

D
rugie spotkanie, pod hasłem „Prawa dziecka”, miało miejsce 22 maja 2014r.

i

również odbyło się w naszej szkole. Osobą prowadzącą zajęcia był wykładowca
uczelni mgr Andrzej Pucher. Opowiadał o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
oraz o prawach Dziecka zawartych w Konwencji Praw Dziecka. Dzieci dowiedziały
się, że konwencja określa przede wszystkim prawa dziecka i tworzy niezbędne

warunki jego prawidłowego rozwoju. Uczestnicy spotkania zapoznali się
z wybranymi aspektami prawa m. in.:
 swobodnych wypowiedzi,
 życia bez przemocy i poniżania,
 wychowania w rodzinie,
 swobody myśli, sumienia i religii,
 własnej tożsamości,
 prywatności,
 nauki,
 stowarzyszenia się,
 informacji, dostępu do różnych źródeł wiedzy.
Wykładowca wyjaśnił, że wszystkie dzieci, na całym świecie mają te same
prawa, bez względu na narodowość, kolor skóry, czy też stan zdrowia. Podkreślił,
że świadomość własnych praw ma bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju
każdego dziecka. Poznając swoje prawa młody człowiek uczy się zasad
komunikowania w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy,
szacunku i tolerancji dla innych, a także zdaje sobie sprawę z własnych
ograniczeń, konieczności i obowiązków.
Zajęcia odbywały się w radosnej atmosferze. Dzieci miały mnóstwo pytań,
na które pan Andrzej chętnie i cierpliwie odpowiadał.

Trzecie i czwarte spotkanie Dziecięcego Uniwersytetu „Gaudeamus”
odbyły się 18 czerwca 2014r. w murach Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im.
Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Na miejsce dzieci przyjechały autokarem,
co pozwoliło zapewnić im większe bezpieczeństwo i komfort. Tematyka zajęć pod
hasłem „Cyfrowy Pędzel” związana była z edukacyjnym wykorzystaniem
komputera. Prowadzącym był wykładowca uczelni pan mgr Bartosz Pleban.
Natomiast zajęcia pt. „Światem pod mikroskopem” przeprowadzone zostały przez
panią mgr Katarzynę Wytyczak również związaną z uczelnią. Dzieci podzielone
zostały na dwie mniejsze grupy, co pozwoliło na swobodniejsze korzystanie z
komputerów w pracowni komputerowej uczelni oraz mikroskopów w sali
doświadczeń uczelni.
W pracowni komputerowej dzieci tworzyły własne bajki za pomocą
programu Power Point, co sprawiło im ogromną frajdę. Natomiast w sali
doświadczeń pani Katarzyna za pomocą mikroskopów odkryła, przed uczestnikami
spotkania, zaskakujący świat istot żywych niewidzialnych gołym okiem.
Uśmiechnięte buzie oraz otwarte ze zdumienia oczy dzieci biorących udział
w zajęciach były najlepszym dowodem na powodzenie przeprowadzonych zajęć.
Na zakończenie każdy z uczestników „Gaudeamus” otrzymał
Dyplom – Certyfikat wzięcia udziału w zajęciach.
Celem uczestniczenia dzieci w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu
„Gaudeamus” było pokazanie jak bardzo ciekawy i bogaty jest otaczający nas
świat oraz w jaki sposób można go poznać. Wykształcenie naukowego myślenia,

potrzebę szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Umożliwienie
przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz formułowanie na ich
podstawie wniosków. Rozwijanie wyobraźni dzieci, rozbudzanie chęci poznawania
magicznego świata nauki.
Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować postawiony sobie cel.
W imieniu Dyrekcji, uczniów biorących udział w zajęciach oraz swoim
kieruję na ręce pani Katarzyny Wytyczak serdeczne podziękowania za współpracę
i możliwość wzięcia udziału w zajęciach Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego
„Gaudeamus”. Żywimy nadzieję na współpracę w przyszłym roku szkolnym.
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