Wrocław, 15.10.2018 r.
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Programu Edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”,
skierowanego do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone będą przez
nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowników wrocławskiego Zoo,
którzy przygotowali dla uczestników interesującą ofertę zajęć laboratoryjnych, terenowych, warsztatów i wykładów.
Zachęcam do zapoznania się z wykazem tematów zajęć.

Celem projektu jest pogłębienie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej uczniów, przybliżenie zagadnień, którymi
współcześnie zajmują się naukowcy oraz pracownicy wrocławskiego ogrodu zoologicznego.
Projekt ma także na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania szkoły wyższej.

Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za cykl zajęć (71 godz. dydaktycznych) wynosi 400 zł/osobę i obejmuje
uczestnictwo, pobyt w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej (1 nocleg i 1 obiad, dojazd we własnym zakresie). Zajęcia
(poza wykładami) będą odbywać się głównie w grupach 10-12 osobowych.

Zasady udziału są następujące:
1. Jednostka zainteresowana (szkoła, gmina, fundacja, firma etc.) wybiera koordynatora i zgłasza uczestników
(uzupełniony formularzu) na adres: mpu@biol.uni.wroc.pl.
Termin zgłoszeń upływa 24.10.2018r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!)
Do zadań koordynatora (nie wynikających bezpośrednio z umowy) należy:
- regularne i terminowe przekazywanie informacji uczestnikom
- kontaktowanie się z koordynatorem MPU ze strony UWr w imieniu uczestników
- pozytywne motywowanie uczestników do udziału w zajęciach
2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia strona zgłaszająca otrzyma umowę, którą następnie podpisaną odsyła wraz
z podpisanymi zgodami
na adres:
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
z dopiskiem „Mój Pierwszy Uniwersytet”
Umowy i zgody niespójne z drukami nie będą akceptowane!
3. Szczegółowy program zajęć zostanie przygotowany po zakończonym naborze, zależny od liczby zgłoszonych osób,
Przewidujemy zajęcia 1 raz w miesiącu w zakresie podanych terminów (załącznik).
4. Płatnik dokonuje opłaty za udział uczniów w programie po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych
harmonogramem (w czerwcu 2018r, po otrzymaniu faktury z UWr).
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