W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna uczniowie naszej szkoły mają możliwość
uczestniczenia w letnich warsztatach naukowych, które odbędą się 23 – 28 czerwca 2019 r..
Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni wyższych. Uczeń
może wybrać dowolny obszar tematyczny, z zastrzeżeniem, że uczniowie którzy brali już
udział w warsztatach weekendowych mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w
tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama.
Rekrutacja: 13 - 17 maja 2019r.

OBSZARY:
1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:
informatyka – dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie:
chemia (NOWA TEMATYKA)
język angielski (KONTYNUACJA – NOWA)
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA)
matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA)
4. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
język angielski (NOWA TEMATYKA)
język niemiecki (NOWA TEMATYKA)
język francuski (NOWA TEMATYKA)
5. Uniwersytet Jagielloński:
matematyka (NOWA TEMATYKA)
biologia - dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze
geografia (NOWA TEMATYKA)
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA
TEMATYKA)
6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
informatyka - dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze
fizyka - dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze
7. Politechnika Krakowska:

chemia – dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze
Dodatkowych informacji na temat kryteriów uczestnictwa i harmonogramie warsztatów
udziela sekretariat szkoły.

Harmonogram naukowych warsztatów letnich
Plan dnia NIEDZIELA 23.06.2019

Czas trwania

Miejsce

przyjazd uczestników

15.30 – 18.00

kolacja

19.00- 20.00

Przejazd uczestników z miejsc zbiórek szkół zgodnie z pkt 1d) SOPZ do
Krakowa/ Tarnowa / Suchej Beskidzkiej
teren miasta Kraków/ Tarnów/ Sucha
Beskidzka

Plan
dnia
PONIEDZIAŁEKCZWARTEK (24.06.2019- 27.06.2019)

Czas trwania

Miejsce

śniadanie w miejscu zakwaterowania

07.00 - 8.00

przejazd uczestników warsztatów letnich na
zajęcia na poszczególne uczelnie:
1) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej
•
informatyka
2) Uniwersytet
Ekonomiczny
w
Krakowie:
 przedsiębiorczość
 matematyka z elementami
rachunkowości
3) Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie:
 chemia
 język angielski
4) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie:
 język francuski
 język angielski
 język niemiecki
5) Uniwersytet Jagielloński :
 biologia
 matematyka
 geografia
 rozwijanie umiejętności pracy
zespołowej
w
kontekście
środowiska pracy
6) Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie:
 informatyka
 fizyka

8.00 – 9.00

miejsce zakwaterowaniaKraków/Tarnów/Sucha Beskidzka
przejazd z miejsca zakwaterowania na
uczelnie w Krakowie/Tarnowie/Suchej
Beskidzkiej

7) Politechnika Krakowska
 chemia

W przypadku obszaru geografia UJzajęcia będą odbywały po części na
Kampusie 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego,w
Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Instytucie Nauk
Geologicznych oraz w terenie- okolicach
kampusu (Zakrzówek, Skałki
Twardowskiego, Kamieniołom Liban,
Kopiec Krakusa, Kazimierz)

W przypadku WSTiE w Suchej
Beskidzkiej – obszar Informatyka:
I grupa będzie miała zajęcia na uczelni
na ul. Zamkowej a II grupa na ul.
Spółdzielców

zajęcia realizowane na uczelniach

9.00- 14.00

przejazd uczestników warsztatów na obiad

14.00-14.30

obiad

14.30-15.30

przejazd i realizacja programu naukowego

15.30-18.30

przejazd uczestników na kolację i kolacja

18.30 – 19.30

Plan dnia PIĄTEK 28.06.2019

uczelnie wyższe
Beskidzka
teren miasta
Beskidzka
teren miasta
Beskidzka
teren miasta
Beskidzka
teren miasta
Beskidzka

Kraków/Tarnów/ Sucha
Kraków/Tarnów/Sucha
Kraków/Tarnów/Sucha
Kraków/Tarnów/Sucha
Kraków/Tarnów/Sucha

Czas trwania

Miejsce

śniadanie w miejscu zakwaterowania

07.00 - 8.00

Przejazd uczestników warsztatów na zajęcia
na poszczególne uczelnie:
1) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej
•
informatyka
2) Uniwersytet
Ekonomiczny
w
Krakowie:
 przedsiębiorczość
 matematyka z elementami
rachunkowości
3) Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie:
 chemia
 język angielski
4) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie:
 język francuski
 język angielski
 język niemiecki
5) Uniwersytet Jagielloński :
 biologia
 matematyka
 geografia
 rozwijanie umiejętności pracy
zespołowej
w
kontekście
środowiska pracy
6) Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie:
 informatyka
 fizyka

8.00 – 9.00

miejsce zakwaterowaniaKraków/Tarnów/Sucha Beskidzka
przejazd z miejsca zakwaterowania na
uczelnie w Krakowie/Tarnowie/Suchej
Beskidzkiej
W przypadku obszaru Geografia UJzajęcia będą odbywały po części na
Kampusie 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego,w
Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Instytucie Nauk
Geologicznych oraz w terenie- okolicach
kampusu (Zakrzówek, Skałki
Twardowskiego, Kamieniołom Liban,
Kopiec Krakusa, Kazimierz)

W przypadku obszaru InformatykaWSTiE w Suchej Beskidzkiej:
I grupa będzie miała zajęcia na uczelni
na ul. Zamkowej a II grupa na ul.
Spółdzielców

7) Politechnika Krakowska
 chemia
zajęcia realizowane na uczelniach

9.00- 14.00

przejazd uczestników warsztatów na obiad

14.00-14.30

obiad

14.30-15.30

uczelnie wyższe Kraków/Tarnów/ Sucha
Beskidzka
teren miasta Kraków/Tarnów/Sucha
Beskidzka
teren miasta Kraków/Tarnów/Sucha
Beskidzka

wyjazd uczestników warsztatów letnich

15.30-16.00

przejazd uczestników warsztatów z
Krakowa/Tarnowa/Suchej Beskidzkiej do
szkół zgodnie z pkt 1d) SOPZ

