Z przyjemnością prezentujemy
nowy projekt Fundacji Dziecięcy
Uniwersytet Ciekawej Historii.
Rok szkolny 2019/2020 będzie
rokiem przełomowym. Nareszcie w
naszej ofercie znajdą się zajęcia dla
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Rozpoczynamy projekt
„Uniwersytet Warszawski dla
Juniorów i Seniorów”.
Projekt ten jest realizowany w
partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Instytut Nauk o Polityce i Domem
Kultury „Praga”.
W ramach projektu w latach 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 będziemy prowadzić
następujące kursy dla młodzieży:
•

Olimpiada na medal! (zawsze w I semestrze roku szkolnego)
- powtórzenie materiału do Olimpiady Historycznej
- powtórzenie materiału do Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
oraz Olimpiady Wiedzy O Bezpieczeństwie i Obronności

•

Matura bez stresu! (zawsze w II semestrze roku szkolnego)
- powtórzenie materiału do matury z historii (poziom rozszerzony)
- powtórzenie materiału do matury z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

Każdy cykl to:
o
o
o
o
o
o
o

dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
małe grupy
specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach UW
Przerwa kawowa i obiadowa
Wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska
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Kogo zapraszamy?
Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają
udział w konkursie kuratoryjnym lub zdawanie matury z historii lub WOSu.

Nie trzeba być w
ostatniej klasie szkoły
ponadpodstawowej,
żeby wziąć udział w
naszym kursie. Do
udziału w zajęciach
zapraszamy uczniów
liceów oraz techników z
dowolnej klasy.

Zajęcia są bezpłatne. Rekrutację na rok szkolny 2019/2020
rozpoczynamy w maju 2019, a zajęcia startują od września 2019.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty
(formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie
www.duch.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI DLA JUNIORÓW I SENIORÓW to także kursy dla dorosłych:
dla uczestników Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku:
• Zarys prawa spadkowego
• Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi
• Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela
rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
• Problemy etyczne we współczesnym świecie
• Fundament życia społecznego zasada wzajemności
• Film jako źródło wiedzy historycznej
• Prawo pracy
• Europa a najważniejsze rynki wschodzące
• Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza

Szczegóły dotyczące kursów dla dorosłych na stronie: https://www.ce.uw.edu.pl/20999-2/

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii KRS 0000445074
www.duch.edu.pl

