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Wstęp

Swoje rozważania chcę skupić 
na zagadnieniach idei i funkcji 
edukacji całożyciowej w jej 
otwartym, pozaformalnym 
nurcie. 



Wstęp

Główna idea:

tworzenie społeczeństwa 
opartego na wiedzy, 
społeczeństwa, w którym każdy 
będzie chciał i każdy będzie 
mógł się kształcić.



UDiR i UTW

Idea ta jest realizowana 
poprzez działalność dwóch 
uniwersytetów powszechnych, 
działających w nurcie oświaty 
pozaszkolnej w Uniwersytecie 
Pedagogicznym 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. 



UDiR i UTW

Współpraca obu form 
przyczynia się do zbudowania 
platformy dla 
międzypokoleniowego dialogu, 
pokolenia dzieci, ich rodziców 
oraz seniorów. 



Dialog

Nasi studenci (bez wzglądu na wiek) 
przybywają do Uniwersytetu 
Pedagogicznego, by aktywnie 
poznawać świat, by tworzyć warunki 
dla transferu najcenniejszych 
wartości, by wzbogacać zasoby 
osobistych kompetencji. 



Uniwersytet Dzieci 
i Rodziców

Uniwersytet Dzieci i Rodziców 
w Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie 
działa od 2011 roku. 
Jego działalność wpisuje się 
w globalną ideę społeczeństwa 
wiedzy. 



UDiR

UDiR 
łączy sobie koncepcję 
Uniwersytetu dla dzieci 
i ich rodziców/opiekunów 
z włączeniem
wolontariatu.



UDiR

W ten sposób realizuje misję 
pedagogizacji rodziców, której 
celem jest bezpośrednia 
i pośrednia pomoc w rozumieniu 
i realizacji zadań wychowawczych 
i edukacyjnych. 

To również wzbogacanie 
świadomości pedagogicznej 
rodziców oraz kształcenie ich 
świadomości pedagogicznej.



UDiR

To działalność zmierzająca do 
stałego wzbogacania 
posiadanej przez rodziców, 
potocznej wiedzy 
pedagogicznej o elementy 
naukowej wiedzy 
o wychowaniu dzieci.



UDiR

Podstawowe zało0żenia:
1. pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci i 

rodziców,
2. Propagowanie myśli naukowej i kulturalnej
3. inspirowanie do twórczego myślenia i 

działania, 
4. zapoznawanie ze środowiskiem 

akademickim 

ale przede wszystkim 
integracja społeczna poprzez zaangażowanie 

następujących grup:  nauczyciel akademicki 
– dziecko – rodzic – dziadek -
wolontariusz/student.



Dialog

W taki sposób, proponujemy 
dzieciom wędrówkę  
w różne obszary nauki, 
rodzicom/opiekunom w 
problematykę wychowania 
a wolontariuszom możliwość 
doskonalenia zawodowego.



Dialog

Zajęcia odbywają się dwa razy 
w miesiącu, w dwóch grupach 
wiekowych 
(dzieci młodsze i dzieci starsze).



Dialog

Jednocześnie z zajęciami dla 
dzieci, rodzice/opiekunowie 
uczestniczą 
w specjalnie dla nich 
przygotowanym wykładzie. 
Tematy wykładów są 
przygotowywane zgodnie 
z sugestiami interesariuszy.
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