NAZWA SZKOŁY

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Pszowie

SZKOLNY
KOORDYNATOR

PROPONOWANE
DZIAŁANIA

DATA

GODZINY

20.10.2021

13.00-13.45
14.00-14.45

Warsztaty
mechaniczne
"Nowoczesne
systemy oświetleń
pojazdów"

20.10.2021

Warsztaty graficzne
"Temperatura barw
w projektowaniu
graficznym. Projekt
kolażu zdjęć w
programie Canva."

20.10.2021

Warsztaty fryzjerskie
Tomasz Kurant
"Pielęgnacja
663 378 113
włosów"
tomek.kurant@op.pl

MAKSYMALNA
LICZEBNOŚĆ
GRUPY,
PRZEDZIAŁ
WIEKOWY

UWAGI
(MIEJSCE,
WYMAGANE
MATERIAŁY,
STRÓJ ITP.)

8 uczniów
8 uczniów
Klasy 8 SP

Warsztaty
stacjonarne
w szkole

13.00-13.45
14.00-14.45

8 uczniów
8 uczniów
Klasy 8 SP

Warsztaty
stacjonarne
w szkole

14.00-14.45

Bez ograniczeń
Klasy 8 SP

Warsztaty online.
Wymagania:
dostęp do
internetu
Platforma: Meet,
link do spotkania
wygenerowany na
konkretną godzinę
warsztatów, po
otrzymaniu linka,
uczestnicy dołączą
do spotkania na
wspólnej
platformie.
Wymagane
1

materiały: arkusz
papieru A4 gładki
(papier ksero)
i zestaw kolorów
(farby, kredki lub
flamastry)

Branżowa Szkoła
I stopnia
w Radlinie

I Liceum
Ogólnokształcące im. 14
Pułku Powstańców
Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

Małgorzata
Brzezinka – pedagog
324558304
502404749

Patrycja Gabor
(32) 455 31 64
wew. 25
664 938 842
patrycja.gabor.net@
gmail.com

Warsztaty z druku 3D
Warsztaty ślusarskie

20.10.2021

13.00 -14.00

16

----

18.10.2021

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00

12

----

Jaką szkołę średnią
wybrać
i jak zrobić to
mądrze? – zajęcia
z doradcą
zawodowym.

18.10.2021

9.00 - 9.45

30 osób
klasy VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

Tajemnicza liczb „Pi”

18.10.2021

9.45 – 10.30

60 osób
klasy VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

„ Wspaniała
przygoda i okno na
świat”, czyli
programy
stypendialne
amerykańskich
uczelni.
Jaką szkołę średnią
wybrać
i jak zrobić to
mądrze? – zajęcia

18.10.2021

12.15-13.00

30 osób
klasy VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

20.10.2021

9.00 - 9.45

30 osób
klasy VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.
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z doradcą
zawodowym.
Sofizmaty, czyli jak
„wykręcić kota
ogonem?”
Złudzenia optycznejak działa ludzkie
oko.
Higiena i choroby
serca.
Budowa i zasada
działania układu
oddechowego u
zwierząt i człowieka

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl.

22.10.2021

10.45 -11.30.

60 osób

Zajęcia online na
platformie Teams.

19.10.2021
20.10.2021

11.35 –12.20
12.30 –13.15

30 osób
klasy VII/ VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

21.10.2021

10.45 –11.30

30 osób
klasy VII/ VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

19.10.2021

8.00 – 8.45

30 osób
klasy VII/ VIII

Zajęcia online na
platformie Teams.

Film + prezentacja
multimedialna
z Quizem [zgadnij
z jakiego
państwa to danie]

Izabela Durczok
tel.: 600 326 351
mail:
izabeladurczok@op.
pl

„Kuchnie świata
w Ekonomiku”
i
„Świat Minecrafta
w pracowni
gastronomicznej”
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
żywienia i usług
gastronomicznych]

20.10.2021

12:40-13:10

18.10.2021

12:30-13:15

Klasa 8

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
żywienia
i usług
gastronomicznych]
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„Cały świat hotelu,
czyli
savoir-vivre
w kontaktach
z obcokrajowcami”
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
hotelarstwa]
„Poznaj z nami
atrakcje UNESCO
na świecie”
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
organizacji turystyki]

20.10

Prezentacja,

13:25-14:10
Klasa 8

21.10.2021

9:45-10:35
15:00-15:50

18.10.2021

10:45-11:30

20.10.2021

9:45-10:30

Klasa 8

„Reklama w event
marketing"
19.10.2021
20.10.2021

1 spotkanie
= około 45
minut

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
obsługi
turystycznej]

Prezentacja,

od 8 – 13
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
reklamy]

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
hotelarstwa]

Klasa 8

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
reklamy]
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„Specyfika pracy
w handlu”
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
handlowiec]
„Zainwestuj
w przyszłość Wyprawa na 3 K
w ekonomii i
finansach”
[ Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
ekonomista, t.
rachunkowości]

18.10.2021

11:35-13:15

21.10.2021

11:35-13:15

18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021

Webminar
„Jak przygotować
prosty kalkulator na
swój telefon”
18.10.2021
[Kariera,
Kompetencje
i Kreatywność
w zawodzie technik
informatyk]

Prezentacja
multimedialna
z QUIZEM
Klasa 8

Prezentacja
multimedialna
z QUIZEM

10:45-11:30
10:45-11:30
13:00-14:00

Klasa 8

9:45-10:30
10:45-11:30
12:30-13:15

11:45-12:45
[warsztaty
60 min]

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
handlowiec]

Klasa 8

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
ekonomista i
technik
rachunkowości
Warunki
uczestnictwa:
Zajęcia w pracowni
komputerowej
[w SP]
Założone konto na
Gmailu
Zainstalowana na
telefonie aplikacja
MIT A12
Companion

5

Dla osób
zainteresowanych
zawodem technik
informatyk]

Małgorzata WarzechaStaniczek
324579090 wew. 36
malgorzata.staniczek
@zsprydultowy.pl

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Rydułtowach

Warsztaty
w pracowni
gastronomicznej pt.
„ABC blogerki
kulinarnej – zdrowe
przekąski”

18.10.2021

8.00-10.00
10.00-12.00

19.10.2021

9.00 – 11.00
11.00-13.00

14 osób

Warsztaty są
inspirowane
aktywnością
w mediach
społecznościowych
osób
„zakręconych” na
punkcie zdrowego
stylu życia.
W czasie
wszechobecnego
„fit” nie musimy
rezygnować
z siebie i podążając
za modą katować
się dietami lub
intensywnie
uprawiać sport.
Jemy zdrowo,
regularnie,
wykazujemy się
kreatywnością
w doborze dań
i składników.
Na naszych
warsztatach
dowiecie się, że
słodkie przekąski
też mogą być fit.
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Zapraszamy do
tworzenia i
degustacji.

Warsztaty
w pracowni
fotograficznej
„Kariera fotografa w
branży FASHION and
BEAUTY”, temat
„Lata 20-te, lata 30te”

19.10.2021
20.10.2021
20.10.2021

8.00-10.15
8.00-10.15
10.30-12.45

14 osób

Wymagany czysty
T-shirt lub
fartuszek, obuwie
antypoślizgowe
(np. trampki).
Organizator prosi
o przywiezienie
surowców wg listy
podanej po
zgłoszeniu szkoły.
Uczestnicy
warsztatów będą
brać udział
w profesjonalnej
sesji modowej
stylizowanej na
lata 20-te XX
wieku. Wykonane
zdjęcia w naszym
studio
fotograficznym
zostaną poddane
obróbce
w programie
Photoshop,
a efektem pracy
będzie okładka
czasopisma VOQUE
ze zdjęciem grupy
lub pojedynczego
uczestnika
warsztatów.
7

„Zaplanuj swoją
karierę zawodową” spotkanie online
uczniów szkół
podstawowych
z kierownikiem
szkolenia
praktycznego szkoły
ponadpodstawowej

18.10.2021 –
22.10.2021

Spotkanie
trwa około
30 minut,
możliwe jest
zaplanowani
e go
w godzinach
8.00-14.00

7-8 klasa SP,
spotkanie online

Celem warsztatów
jest poznanie
tajników
wykonania zdjęcia
studyjnego,
technik
wywoływania
i obróbki materiału
analogowego
i cyfrowego oraz
ich wpływ na
kreatywność
i rozwój kariery
fotografa.
Zapewniamy
elementy strojów
do stylizacji oraz
wykonanie
profesjonalnego
makijażu. Prosimy
o przyniesienie na
warsztaty
własnych
kosmetyków.
Tematyka
spotkania jest
związana z
doradztwem
zawodowym.
Celem spotkania
jest zapoznanie
uczniów szkół
podstawowych
z zasadami
kształcenia
w technikum
8

i szkole branżowej,
omówienie
aktualnej sytuacji
na rynku pracy,
wpływu
kompetencji
zawodowych na
perspektywy
zawodowe
pracownika, zasad
zawierania umów
dla pracowników
młodocianych,
zasad organizacji
i przeprowadzania
praktyk
zawodowych
w technikum.

II Liceum
Ogólnokształcące z
Oddziałami
Dwujęzycznymi i
Integracyjnymi im. ks.
prof. J. Tischnera w
Wodzisławiu Śląskim

Ewa Olejniczak
605 247 677

I Ty możesz zostać
inżynieremwarsztaty fizyczne

Przez dziennikarza
do gwiazd-ścieżka
kariery dziennikarza

Eksperymenty
i obserwacja drogą
od badacza do
naukowca-warsztaty

19.10.2021
lub
20.10.2021

12.30-13.15
13.25-14.10
8.55-9.40
9.45-10.30
11.35-12.20

VII-VIII klasa

18.10.2021

12.30-13.15
13.25-14.10

VII-VIII klasa
25 osób

10.45-11.30
12.30-13.15

VII-VIII klasa

19.10.2021
lub
20.10.2021

10.45-11.30
11.35-12.20

------

------

------
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biologiczne

Miasto zawodów spotkanie z doradcą
zawodowym

Diagnoza
psychologiczna
predyspozycji
zawodowych

Malowanie światłem
- warsztaty
fotograficzne
A może
architektura?Skalowanie i
wymiarowanie w
rysunku.

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl.

Alina Wójcik
Tel. 32 456 27 20
668 479 495

Energetyka
odnawialna
w praktyce

19.10.2021

9.00-12.00

VII-VIII klasa
------

18.10.2021

9.00-12.00

15 osób
------

18.10.2021

9.45-10.30
10.45-11.30

10 osób
VII-VIII klasa

sala fotograficzna

18.10.2021

11.35-12.20
12.30-13.15

8 osób
VII-VIII klasa

sala artystyczna

18.10.2021
20.10.2021

8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
8.00-8.45
8.50-9.35

15 osób

ZST – sale lekcyjne
wg planu

21.10.2021
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9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
Projektowanie
w budownictwie

Nowoczesne
budowle

18.10.2021

8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
12.25-13.10

20.10.2021

8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
12.25-13.10

18.10.2021

21.10.2021

Monitoring –
zakładanie alarmów

20.10.2021

30 osób

ZST – sale lekcyjne
wg planu

30 osób

ZST – sale lekcyjne
wg planu

15 osób

ZST – sale lekcyjne
wg planu

8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
12.25-13.10
8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
12.25-13.10

11

Instalowanie
elektroniki
użytkowej

„Z pamiętnika
młodego analityka”

Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śl.

Anna Kajzerek
Tel.:604-074-206
e-mail:
a.kajzerek@epckziu.wodzislaw.pl

„Co może zrobić
powietrze?”

„Co to jest CNC?”

18.10.2021
21.10.2021

18-22.10
2021

18-22.10
2021

18-22.10
2021

8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.35-12.20
12.25-13.10

Filmik
(15-20 min.)

15 osób

Uczniowie od 6
klasy SP

Filmik
(5-10 min.)
Uczniowie od 4
klasy SP

Filmik
(5-10 min.)

Uczniowie od 4
klasy SP

ZST – sale lekcyjne
wg planu

Film przedstawia
doświadczenia
przedstawiające
metody
analityczne
wykorzystywane
w analizie
środowiska,
żywności i leków.
(technik analityk)
Film przedstawia
warsztaty
z montażu
układów
pneumatycznych.
(technik
automatyk
i technik
mechatronik)
Film
programowanie na
maszynach CNC
(operator
obrabiarek CNC,
12

„Jak mierzy
mechanik?”

18-22.10
2021

Filmik
(5-10 min.)

Uczniowie od 6
klasy SP

technik
mechatronik)
Film warsztaty
z pomiaru części
mechanicznych.
(technik mechanik)
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