
Drodzy Eksperci i Rodzice, 
 
Uniwersytet Śląski Dzieci od dawna współpracuje z zaprzyjaźnionym Wiedeńskim Uniwersytetem 
Dzieci. 
Prowadziliśmy już wspólne działania w ramach programu "What we recommend ", w którym nasi 
studenci przygotowali i przesłali do publikacji na stronach europejskich film o problemie 
narkotyków w szkołach. Także nasi wykładowcy prowadzili w Wiedniu warsztaty dla dzieci 
polskojęzycznych. 
 
Nasi wiedeńscy Partnerzy ponownie zwrócili się do nas o pomoc. 
 
Wiedeński Uniwersytet Dzieci prowadzi stronę  www.demokratiewebstatt.at, której celem jest 
edukacja polityczna. Każdego roku poruszanych jest na niej sześć ważnych społecznie tematów. W 
ramach każdego z nich Uczniowie biorą czynny udział w warsztatach i konferencjach z politykami. 
Jednym z realizowanych obecnie tematów jest projekt "My, dzieci tego świata" i o pomoc w jego 
realizacji proszą m.in. naszych Ekspertów. Prośba dotyczy wypełnienia i przesłania krótkiej ankiety. 
Dzięki zebraniu ankiet z całej Europy, będzie można zobaczyć w jak różnych warunkach żyją 
rówieśnicy w przedziale wieku 12 - 15 lat z różnych stron świata.  
  
Bardzo prosimy o włączenie się do projektu. 
 
Osoby chętne proszone są o wypełnienie po angielsku krótkiego formularza (bez podawania 
nazwiska!) i dołączenie zdjęcia (np. legitymacyjnego lub przy uprawianiu ulubionego hobby, ze 
swoją rodziną itp.). 
Odpowiedzi na pytania powinny być krótkie (nie więcej niż kilka słów). 
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania z kwestionariusza (na adres email Uniwersytetu 
Śląskiego Dzieci) nie później niż do 20 kwietnia!  
 
Pytania są następujące: 
1. Name: 
2. Age: 
3. Country: 
4. Where and with whom do you live? 
5. What does school mean to you? 
6. What would you like to be when you grow up? 
7. Who is a special person for you? 
8. What do you like about your home country / what do you dislike? 
9. What are your three greatest wishes? 
10. (Your photograph) 
 
Pozdrawiamy, 
Dziekanat Uniwersytetu Śląskiego Dzieci 
--- 
Dziekanat Uniwersytetu Śląskiego Dzieci 
ul. Uniwersytecka 4 
40-007 Katowice 
www.dzieci.us.edu.pl 

http://www.demokratiewebstatt.at/
http://www.dzieci.us.edu.pl/

