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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Akademia gimnazjalisty
Plan pracy Akademii Gimnazjalisty
2015/2016
Semestr wiosenny
27 luty 2016
9.00-10.30 – dr Jolanta Lipińska- Lokś – wykład ,, By chciało się chcieć – czyli sztuka
motywacji do działania ’’ ( zajęcia odbyły się ).
19 marca 2016
9.00- 10.30 – Mgr Piotr Kohlman – wykład – ,, Doświadczenie nie tylko fizyczne z
tego co można znaleźć w supermarkecie ”.
9 kwietnia 2016
10.00 – 11.30 – dr Małgorzata Maćkowiak – wykład – ,, Matematyka w kompozycjach
plastycznych ”.
Maj – miesiąc na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pokazowych.
4 czerwca 2016
10.00 – 11.30 – mgr Janina Płaskonka – Fietkowska ( PWSZ w Legnicy ) – ,, Od liczb
naturalnych do zespolonych ” .
11 czerwca 2016
Uroczyste zakończenie Akademii Gimnazjalisty
Organizatorzy zastrzegają zmianę treści zajęć.
*Godziny zajęć zostaną podane w terminie późniejszym.
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DYREKTOR
GŁOGOWSKIEJ
FUNDACJI AKADEMICKIEJ
dr
Ewa Czaińska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Głogowska
Fundacja Akademicka zapraszają gimnazjalistów do udziału w IV
edycji Akademii Gimnazjalisty.

,, ODWAŻNIE MYŚLĄCY – ROZUMIEM I ROZWIJAM SIĘ ”
Akademia Gimnazjalisty to projekt edukacyjny przewidziany dla gimnazjalistów
pragnących rozwijać postawy twórcze i zainteresowania naukowe. Zajęcia w Akademii
będą odbywać się bezpłatnie w systemie rocznym, na który przypadają 2 semestry. Na
każdy semestr składają się cztery lub pięć spotkań. Zajęcia będą prowadzone przez
nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie a w tym wydaniu, również wykładowców
PWSZ w Legnicy i ekspertów zewnętrznych. Kolejna edycja Akademii Gimnazjalisty
nietypowo łączy nauki ścisłe oraz artystyczne. Student AG otrzyma indeks oraz dyplom
potwierdzający ukończenie Akademii.
Zapisy pod adresem e-mile akademiagimnazjalisty@pwsz.glogow.pl do 6 listopada.
Zapraszamy

Plan pracy Akademii Gimnazjalisty
2015/2016
Semestr jesień/ zima
1. 7 listopada 2015
10.30 – Rejestracja uczestników projektu Akademia Gimnazjalisty
11.00 – uroczyste rozpoczęcie i wręczenie indeksów słuchaczom AG.
11.30-12.15 – wykład inauguracyjny mgr Wojciech Janisio ( dyr. Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Głogowie) – ,, Jak nazwać, zrozumieć i zmienić rzeczywistość w
biegu…czyli odpowiednie dać rzeczy słowo… ’’.
2. 21 listopada 2015
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Mgr inż. Zofia Rogalska – Sykała (PWSZ w Głogowie ) – wykład – ,, Fizyka wokół NAS ”.
*
3. 5 grudnia 2015
10.00 – mgr inż. Lucyna Kukła ( PWSZ w Głogowie ) – wykład – ,, Kryptografia ”.
4. 16 stycznia 2016
10.00 – mgr Dorota Drozd ( MOK w Głogowie ) – ,, Muzyka rozrywkowa kiedyś i dziś ”

Organizatorzy zastrzegają zmianę treści zajęć.
*Godziny zajęć zostaną podane w terminie późniejszym.
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