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KIM JESTEŚMY? 

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową Uniwersytet prowadzony przez 

dzieci, gdzie Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12. lat prowadzą wykłady na 

temat lewitacji magnetycznej, brakujących ogniw ewolucji kręgowców lub psów, 

kotów i patyczaków. Dzieci same decydują o tym czym chcą się zając a my, dorośli 

jedynie pomagamy im od strony technicznej i wskazujemy wiarogodne źródła 

naukowe. Chcemy też dać dzieciom możliwość z najlepszymi naukowcami z całego 

świata. Wszystkie zajęcia PAD są darmowe a wszyscy zaangażowani w projekt 

współpracują bezpłatnie. 

NA CZYM POLEGA NASZA DZIAŁALNOŚĆ? 

 Na organizacji comiesięcznych wykładów i warsztatów naukowych 

dla 6000 dzieci w 22 ośrodkach naukowych w Polsce, Czechach i 

Holandii (w tym Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, 

Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny…). 

 Rozbudzamy w dzieciach chęć do realizowania własnych pomysłów 

naukowych, projektowania eksperymentów; sprawiamy, że nauka staje 

się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. 

 Umożliwiamy dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i 

naukowcami (również NASA, UNESCO) o wiele wcześniej, niż na 

studiach. 

 Organizujemy również Międzynarodowe Konferencje Naukowe dla 

Dzieci corocznie na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Udało się nam również 

zorganizować łączność na żywo z Międzynarodową Stacją Kosmiczną 

(ISS) – dzieci zadawały pytania astronautom na orbicie. 

 



  

Wykład na Politechnice Gdańskiej 



 

HISTORIA 

 Pierwsza tego typu inicjatywa odbyła się na Uniwersytecie 

Gdańskim 1 czerwca 2009 roku pod nazwą Pierwszy Ogólnopolski 

Zjazd Młodych Naukowców, podczas której uczestniczyło ponad 350 

młodych słuchaczy z całego Trójmiasta i okolic. 

 Druga konferencja odbyła się na Politechnice Gdańskiej dnia 1 czerwca 

2010r., której gościem honorowym był dr Scott Parazynski, który 

opowiadał dzieciom o swoich podróżach w kosmos w ramach pracy w 

NASA. 

 Trzecia konferencja odbyła się dnia 1 czerwca 2011 roku w Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W II 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Dzieci, Dniu Młodego 

Naukowca, uczestniczyło blisko 900 dzieci. 

 

I Kosmiczny Gdańsk: Łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną 



 W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2012, w murach Politechniki Gdańskiej 

pojawiło się ponad 600 nietypowych naukowców. Znakomita 

większość z nich to fascynacji robotyki, chemii, biologii oraz kosmologii 

w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci na konferencję przyjechały z całej Polski; 

z Żyrardowa, Bydgoszczy, Warszawy, Nowego Sącza, Kartuz, 

Starogardu Gdańskiego a także z Litwy oraz Białorusi.  

 Było to historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy na tak wielką 

skalę Dużi i Mali Naukowci zastanawiali się nad tym czym jest symetria, 

od nano do makro skali. 

 

 W roku akademickim 2012/2013 w ponad 500 bezpłatnych wykładach 

w ramach Polskiej Akademii Dzieci młodych i dużych naukowców 

wzięlo udział 6000 dzieci w 10 miastach Polski.  

 

II Kosmiczny Gdańsk: Smartlab "Chemia na wesoło" 



PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi w 

Polsce jak i za granicą. Od października rozpoczęliśmy realizację projektu w 

Holandii.  

 

Więcej informacji na temat projektu Polska Akademia Dzieci znajdą Państwo na 

stronie akademiadzieci.edu.pl 

  

 

III Absolwenci Polskiej Akademie Dzieci 



KONTAKT 

Autor projektu: dr Agata Hofman 

Prezes Stowarzyszenia PAD: dr Henryka Szumilewicz 
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PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM 

 

 

 

 

                             

  

  


