XI GŁOGOWSKIE DNI NAUKI I SZTUKI
8-9 marca 2018 r.
Na wszystkie ujęte w programie propozycje prowadzone są zapisy.
Zgłoszenia grup przyjmowane są drogą mailową na adres a.wlodarczyk@pwsz.glogow.pl
w terminie do 5 marca 2018 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę szkoły
- liczbę uczestników
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
- telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej Wymagane!
Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 884 886 100.

PROGRAM

8 marca 2018 r. (czwartek)
POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
10.00 – 7 kl. Szkoły podstawowe, 2 i 3 kl. Gimnazjum, 12.00 - szkoły średnie
Zapisy dyktando@pwsz.glogow.pl
Termin upływa 28 lutego 2018 r.

9 marca 2018 r. (piątek)
10.00-14.00
Turniej League of Legends
Zapisy grup 5-osobowych plus 1 gracz rezerwowy – turniej@pwsz.glogow.pl

- szkoły średnie
termin upływa 16 lutego 2018 r.

INSTYTUT MEDYCZNY
10.00-14.00

Pielęgniarstwo – zawód na przyszłość - prezentacja pracowni umiejętności pielęgniarskich

mgr E. Todorov
mgr M. Undro, studenci

10.00-14.00

Pierwsza pomoc

mgr E. Todorov

mgr. M. Undro, studenci

INSTYTUT POLITECHNICZNY
9.00-15.00
12.00
10.00-14.00

Klementyna – laboratorium na kółkach – pokazy i ćwiczenia w laboratorium mobilnym firmy
WAGO (aparatura łączeniowa, zabezpieczająca, sterowniki PLC) – grupy 10-os. – 45 min., szkoły
techniczne
Światłowody – teoria i praktyka – pokaz i warsztaty – ok. 1,5 godz. , gr. do 30 os.,
Pokazy w pracowni robotyki – gr. max 15 os. czas 30 min.

Firma WAGO
mgr inż. Bartłomiej Żołubak
Koło AiR
dr inż. M. Luzar
mgr inż.
M. Urbanowicz
mgr inż. Z. Rogalska

10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00

Energia w reakcjach chemicznych - warsztaty chemiczne – 7 klasa szkół podstawowych, gimnazja,
szkoły średnie, 2x po 12 osób
Doświadczenia fizyczne - warsztaty, 7 klasa szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie, 2x po 12
osób
Co to są decybele – warsztaty pomiarowe – 2gr. x10-15 os.

9.00
10.00

Tworzenie brył 3D z zastosowaniem programu INVENTOR – warsztaty, 15 os. , ok. 45 min.
Jak chronić własne pomysły- własność intelektualna/ Historia ciekawych patentów – wykład,
max. 30 os. 45 min.
Pokaz prac dyplomowych studentów PWSZ w Głogowie gr. 15 os., 40 min. (możliwe 3 grupy)

dr inż. P. Modzel
dr inż. P. Modzel

Warhammer – własna cynowa armia – warsztaty dla szkół średnich, max. 3 grupy po 6 os., czas
trwania 3x45 min.

dr inż. Sz. Biernat

Praca zespołowa – warsztaty dla szkół średnich, 2 gr. po 15 os., czas trwania 45 min.

mgr inż. G. Lewandowski

10.00-14.00
11.00
12.00
13.00
10.00
11.00

dr inż. S. Chmielewski

dr inż. P. Modzel
dyplomanci

INSTYTUT HUMANISTYCZNY
11.00
10.00
11.00
12.00

Narkotyki i dopalacze w środowisku szkolnym młodzieży – profilaktyka i przeciwdziałanie – mgr Ł. Rachwalski, Nacz.
szkoły średnie i gimnazja
Wydz. Prewencji KPP
w Polkowicach.
Kim jestem? – warsztat z antropologii filozoficznej – szkoły średnie – 2 grupy bez większych Prof. dr hab.
ograniczeń
M. Krasnodębski
Dziedzictwo kulturowe Dziadoszan – warsztaty, wszystkie grupy wiekowe, gr. bez ograniczeń, czas dr K. Czapla

13.00

trwania – ok. 45 min.

10.00

Psychologiczne i socjologiczne mechanizmy wpływu na ludzi. Analiza przykładów filmowych – dr R. Kawczyński
szkoły średnie, gr. 15-20 os. ok. 1,5 godz. – forma wykładowo-warsztatowa

10.00-14.00

Reklama to ściema - prezentacja dla uczniów szkół średnich

mgr M. Marciniak

INSTYTUT EKONOMICZNY
13.00
13.00
11.00
12.00
10.00
12.00
13.00
12.00

Obrazy gospodarcze w świetle sprawozdań finansowych – wykład dla ZSE - ok. 1 godz. zegarowa
Sprawiedliwy podział i większościowe zasady wyborcze – wykład, gimnazja, szkoły średnie
Komunikacja interpersonalna – poznaj mowę swojego ciała – zajęcia dla gimnazjów i szkół
średnich
2 x do 20 os.
Bitcoin – fenomen naszych czasów? – dla szkół średnich, czas trwania ok. 1 godz.
Wyzwania i dylematy etyczne współczesnych księgowych – wykład dla uczniów ZSE
Dopasowanie do stanowiska pracy – na co zwrócić uwagę w procesie rekrutacji? – wykład - dla
szkół średnich, gr. bez ograniczeń
Jaka to danina? – zabawa dla uczniów realizujących zajęcia z przedsiębiorczości, gr. 15 os. czas ok.
1 godz.

dr hab. W. Dotkuś
prof. dr hab. J. Łyko
mgr E. Pastor

Prof. S. Czaja
dr P. Żuraw
dr J. Hermaszewski
dr I. Cech

INNE DZIAŁANIA
9.00
10.30
11.30
10.00-14.00

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
7 klasy szkół podstawowych,
2 i 3 kl. gimnazjów,
szkoły średnie
Kiermasz „Książka za złotówkę”

mgr A. Akielaszek-Witczak

11.00
13.00

„U-kierunkuj się” - uczelniana gra tematyczna - gra dla gimnazjów i szkół średnich, 2 gr. 16-32 osób,
czas ok. 1,5 godz.

Biblioteka PWSZ

Biblioteka PWSZ

Zapraszamy!

