
  



 

Słowo wstępne 

Drodzy Gimnazjaliści,  

W związku z dużą popularnością, jaką cieszyły się poprzednie 

edycje Festiwalu Edukacji Zawodowej, mam przyjemnośd zaprosid 

gimnazjalistów na siódmą edycję tego projektu. W tym roku czekają Was 

atrakcyjne zajęcia prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1. Celem 

tego projektu edukacyjnego jest promocja szkolnictwa zawodowego 

wśród młodzieży. 

Pracownie w szkole i warsztaty szkolne, a także sala gimnastyczna  

i strzelnica sportowa to miejsca, w których przeżyjecie niesamowite 

przygody, poznacie nowe zjawiska i nauczycie się czegoś nowego  

o otaczającym świecie.  

Idea Festiwalu Edukacji Zawodowej zrodziła się wśród ludzi, dla 

których nauczanie to pasja, dlatego wiem, że udział w nim dostarczy Wam 

wiele radości i rozwinie nowe zainteresowania.  

Jestem pewien, że w bogatej ofercie zajęd 7 Festiwalu Edukacji 

Zawodowej, każdy znajdzie coś dla siebie, a przygotowane dwiczenia  

i prezentacje poszerzą Wasze zainteresowania oraz pomogą podjąd trudną 

decyzję wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

 

Dariusz Tomaszewski 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie 
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Oferta i charakterystyka zajęd 
festiwalowych  

PIKNIK NA „ZAKRĘCIE” 

Warsztaty Szkolne 
przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 

29-30.05.2018 

Tradycyjny bigos z kuchni polowej, kiełbaska z rożna, pajda chleba ze smalcem  
i ogórkiem, napoje. 

Prezentacja zakładów pracy 
– partnerów Szkoły  

w obszarze szkolenia 
praktycznego: 

 
KGHM Polska Miedź S.A. 

 
KGHM ZANAM S.A. 

 
Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna  
 

Ford Re-Wo Lubin 
 

Centrum Edukacji Przyrodniczej 
 

Warsztaty Szkolne 
przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 

29-30.05.2018 

  



 

Zajęcia w budynku dydaktycznym przy ul. Kościuszki 9 

S1 
Programowanie robotów 
edukacyjnych 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
217 

Prowadzący: Krzysztof Matysiak,  
Marcin Szymaoski, Paweł Domin 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwośd zaprogramowania w pracowni mechatroniki 
robotów edukacyjnych firmy Makeblock z użyciem oprogramowania mBlock opartego  
na graficznym języku programowania Scratch. Podczas zajęd powstaną m.in. roboty 
jeżdżące po linii, roboty walczące typu sumo, roboty na podwoziu gąsienicowym  
z chwytakiem. 

S2 
Mechatroniczne układy sterowania 
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
217 

Prowadzący: Krzysztof Matysiak,  
Marcin Szymaoski 

Prowadzący zajęcia zapozna uczestników warsztatów z budową i zasadą działania 
elektropneumatycznych układów sterowania. Uczniowie będą mieli możliwośd symulacji 
mechatronicznych układów sterowania w programie FluidSim oraz samodzielnego montażu  
i uruchomienia prostych układów sterowania, złożonych m.in. z zaworów, siłowników 
 i czujników. 

Przekonanie, że każdy może stworzyd grę komputerową bez dodatkowych umiejętności, było 
kiedyś zupełnie szalone. Jeszcze nic straconego i zawsze można byd twórcą, a nie tylko 
biernym odbiorcą treści. Nie potrzeba nawet żadnych szczególnych talentów 
programistycznych. Wystarczy do tego jedynie znany program z pakietu Microsoft Office - 
PowerPoint. 

S4 
Szybki jak błyskawica  
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
16 

Prowadzący: Tomasz Zbylski 

Zajęcia mają na celu prezentację budowy komputera klasy PC. Uczestnicy warsztatów 
będą składali komputery na czas. Dla najlepszych są przewidziane nagrody. 

 

 

 

 

S3 
Czy każdy może zrobid grę 
komputerową? 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
15 

Prowadząca: Agnieszka Kruk 



 

Zajęcia w budynku dydaktycznym przy ul. Kościuszki 9 

S5 
Świat multimediów  
– warsztaty gier komputerowych 

Liczba miejsc 
15 + 15 

Czas  
50 min 

Sala 5, 
Aula 

Prowadzący: Roman Otfinowski  

Zabawa edukacyjna przy dużych ekranach z najnowszą odsłoną gier konsolowych. 

S6 
Nie taka fizyka straszna  
– zajęcia laboratoryjne 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
113 

Prowadzący: Monika Mijal, 
Grzegorz Wach 

Na zajęciach będą prezentowane proste i jednocześnie ciekawe doświadczenia, mające 
na celu przedstawienie fizyki, w sposób łatwy i przystępny dla ucznia. Każdy  
z uczestników, biorąc w zajęciach czynny udział, będzie mógł się przekonad, że fizyka 
wcale nie jest taka straszna… . Przy sprzyjających warunkach pogodowych – 
obserwacje astronomiczne!!! 

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów wraz z rodzicami  

i nauczycielami na nocną obserwację astronomiczną, która odbędzie 

się w piątek 18 maja, w świetlicy wiejskiej w Oborze. Zaczynamy  

po zachodzie Słońca czyli od 20:30.  

S7 
Fizyka jest ciekawa – wiem  
z doświadczenia – 
 warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala 
111 

Prowadzący: Robert Kędzia 

Uczniowie klas gimnazjalnych będą mieli okazję zapoznad się z elementami elektryczności 
i magnetyzmu, a także akustyki, optyki oraz termodynamiki poprzez samodzielnie 
wykonywane doświadczenia i pomiary wielkości fizycznych. Wszystkie dwiczenia 
wykonywane będą na elektronicznych zestawach SONDa  wykorzystywanych podczas 
zajęd fizyki w naszej szkole. 

S8 

 

„Każdy może mierzyd 
– pomiary warsztatowe  

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
040 

Prowadząca: Edyta Serafin-
Wiciak 

Uczniowie nauczą się mierzyd suwmiarkami, mikrometrami  i innymi przyrządami  
warsztatowymi. 

 

 



 

Zajęcia w budynku dydaktycznym przy ul. Kościuszki 9 

S9 
Znajdź trzeci rzut  
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala 
311 

Prowadząca: Anna Watral 

Dorysuj brakujący trzeci rzutu prostokątny. Osoby chętne otrzymają 5 przykładów rzutów  
i w każdym będzie brakowad zawsze jeden rzut. Najciekawsze rozwiązania i najszybciej 
wykonane zadania zostaną nagrodzone upominkiem. 

S10 

 

„Silny czy twardy?”  

– pomiary warsztatowe  

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
040 

Prowadząca:  
Aleksandra Dąbrowa 

Uczniowie zapoznają się z pomiarami warsztatowymi na twardościomierzach  
i nowoczesnych mikroskopach warsztatowych. 

S11 
Mechanika na wesoło – nic na siłę, 
czyli lekko młotkiem 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
110 

Prowadzący: Michał Cierniak  
Zygmunt Nieora 

Pokaz humorystycznego i praktycznego zastosowania tajników wiedzy i tricków z różnych 
dziedzin mechaniki przy użyciu najprostszych narzędzi, projekcja filmu i pogawędka  
na temat starej motoryzacji. 

S12 
Podłącz instalację oświetleniową  
w swoim domu 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
038 

Prowadzący: Marek Jasioski 

Łączenie układów oświetleniowych z łącznikami jednobiegunowymi, świecznikowymi, 
schodowymi, krzyżowymi, przekaźnikami bistabilnymi. 

S13 
Podstawowe przeszkolenie 
strzeleckie 
 – pokaz i dwiczenia 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
301 

Prowadzący: Damian Zima 

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat sportów 
strzeleckich, obsługi broni palnej i amunicji, połączone z dwiczeniami praktycznymi i wystawą 
broni. 

 

 

 

 



 

Zajęcia w budynku dydaktycznym przy ul. Kościuszki 9 

S14 
Strzelamy z łuku  
– zajęcia łucznicze na strzelnicy  

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
301 

Prowadzący: Mariusz Grzelak 

Uczestnicy zajęd otrzymają podstawowe informacje na temat dyscypliny, jaką jest 
łucznictwo, zapoznają się z obsługą łuku i teorią strzału. Po krótkim przeszkoleniu 
przyjdzie czas na strzelanie. 

S15 
Łamigłówki matematyczne  
z GeoGebrą 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
109 

Prowadząca:  
Małgorzata Bużdygan 

Trzy aplety wykonane w programie GeoGebra: Aplety zawierają testy. Fajna zabawa, 
która łączy w sobie matematykę i informatykę. Liczby pierwsze – „kolorowanka”. 
Procenty – test z „kółkami”. Symetria środkowa. 

S16 
Game Show 
 – zabawa edukacyjna 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
116 

Prowadzący: Irmina 
Ziemianowicz-Śmigielska, 
Sławomir Winiarski 

Zgadywanki dla gimnazjalistów z zakresu wiedzy na temat krajów anglojęzycznych  
w kategoriach: geografia, historia, muzyka, kultura i tradycje. 

S17 
Matematyka w obiektywie 
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Tereny 
zielone 

Prowadząca: Elżbieta Jasioska 

Umiejętnośd patrzenia na otaczający świat to powszechnośd, ale patrzenie na świat 
oczami matematyka czy nazywanie tego świata językiem matematyki to wyjątkowośd. 
Tym większa zabawa i nauka płynąca z tego, gdy tę matematykę zamkniemy w fotografii 
nazwanej również matematycznie. 

Uczestnicy warsztatów sprawdzą i uzupełnią swoją wiedzę na temat krajów 

niemieckojęzycznych. 

 

S18 
 „Kraje niemieckojęzyczne  
w pigułce” –  quiz 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
317 

Prowadzące: Anna Kirchner, 
Ewelina Potocka 
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Uczestnicy warsztatów sprawdzą i uzupełnią swoją wiedzę na temat krajów 
anglojęzycznych. 

S20 

 

„Siekierka i kijek” – kultura polska 
zawarta w przysłowiach  
- quiz językowy 
 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
209 

Prowadzące:  
Dorota Lenart, Halina Piksa 

Uczestnicy warsztatów sprawdzą i uzupełnią swoją wiedzę na temat przysłów polskich  
i frazeologizmów funkcjonujących w naszym języku (nawet w reklamach). 

S21 

Czy nowa szkoła jest jaskinią 
potwora 
 – warsztaty 
 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
127 

Prowadzące: Monika Marszałek, 
Barbara Czekajło 

Głównym celem zajęd jest poznanie strategii radzenia sobie ze stresem w różnych 
sytuacjach życiowych. Młodzież poprzez gry integracyjne doskonali umiejętności 
komunikacyjne, interpersonalne oraz wypracowuje skuteczne sposoby radzenia sobie  
z lękiem. Uczestnicy zajęd poznają również elementy treningu relaksacyjnego. 

S22 
Orkiestra szkolna 
 – warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
120 

Prowadzący:  
Krzysztof Augustyniak 

Warsztaty dla chętnych obejmowad będą następującą tematykę: 
- podział instrumentów dętych, 
- wpływ gry na życie człowieka, 
- wykorzystanie instrumentów dętych w różnych gatunkach muzyki, 
- pokaz gry na kilku instrumentach, 
- zapoznanie się z instrumentami i próby „gry” przez uczestników. 

 

 

 

S19 
 „Kraje anglojęzyczne w pigułce”  
–  quiz 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
101 

Prowadząca: Barbara Sikorska 
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S23 
Pierwsza pomoc z zaskoczenia 
 – pokaz i warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
35 

Prowadzące: Agnieszka Łasicka, 
Agnieszka Bober 

Drużyna ratownicza zaprezentuje pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Przedstawimy zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bandażowania, układania 
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, symulacja wypadków oraz quiz z pierwszej 
pomocy. 

S24 
Zawody przyszłości  
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala  
118 

Prowadząca: Bożena Pahuta 

Nauczyciel – doradca zawodowy przekaże młodzieży informacje dotyczące możliwości 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, pod kątem możliwości 
kształtowania ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie dowiedzą się, jakie kierunki  
są preferowane przez pracodawców i jaką szkołę skooczyd, aby znaleźd swoje miejsce  
na rynku pracy. 

S25 STREFA CHILLOUT 

Czas  
cały dzieo 

Tereny 
zielone 

Prowadzące: Anita Wiśniewska, 
Dorota Cierniak, Joanna Kochan 

W ramach festiwalu bibliotekarze będą propagowad czytelnictwo wśród uczestników 
festiwalu w plenerze. Organizujemy strefę relaksu połączoną z kącikiem czytelniczym 
oraz kolorowankami antystresowymi. 
 

S26 
MOTORSHOW w miniaturze  
–  wystawa 

Czas  
cały dzieo 

Hol 
 I piętra 

Prowadząca: Barbara 
Herudzioska-Młynarz 

Wystawa ręcznie składanych modeli starych samochodów. 

 
 

  



 

Zajęcia w hali sportowej przy ul. Składowej 1 

Zajęcia w formie treningu bezkontaktowej odmiany rugby. Po krótkiej rozgrzewce 
przejdziemy do treningu stacyjnego w grupach. Na poszczególnych stacjach osoby 
uczestniczące w zajęciach poznają podstawowe elementy gry takie jak: rzut piłką, łapanie, a 
całośd zakooczymy meczem. 

H2 
Zawodowcy na sportowo  
– zabawa edukacyjna 

Liczba 
miejsc 30 

Czas  
50 min 

Hala 
sportowa 

Prowadzący: Dobrosława Gembuś,  
Ewa Kułakowska, Stanisław Augustyniak 

Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako przyjaznego miejsca do zdobycia zawodu  
i poprawy kondycji fizycznej. W programie zajęd m.in.: tenis stołowy, drużynowe rzuty do 
kosza, rzuty karne do małych bramek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
Rugby – mini camp  
– zajęcia sportowe 

Liczba 
miejsc 30 

Czas  
50 min 

Hala 
sportowa 

Prowadzący: Tomasz Nimczyk 



 

Zajęcia na „Zakręcie” przy Al. KEN 6 

Z1 
Kierunek kopalnia  
– pomiary geodezyjne 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Tereny 
zielone  

Prowadzący: Marcin Broniarz 

Zajęcia z miernictwa górniczego. Uczniowie będą mogli dokonad pomiaru odległości 
dalmierzem laserowym, wysokości niwelatorem oraz kątów poziomych teodolitem. 

Z2 
Miningpedia 
– zajęcia w sztolniach 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
50 min 

Sala 
33 

Prowadząca: Magdalena 
Jankowska-Groch 

Na zajęciach uczniowie będą mieli możliwośd poznad praktyczną częśd pracy górnika.   
Montaż obudowy, kontrola kotew a także pomiar parametrów warunków klimatycznych. 

Z3 
Zabawa toczy się ze STOŻKA  
– dwiczenia praktyczne 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
100 min 

Sala 
13 

Prowadzący: Stanisław Stankiewicz 

Jedyny Majster któremu można zaufad to Pan Stanisław, który pomoże wam wykonad na 
nowoczesnej tokarce stożek do domu. 

Z4 
Rzud kostką do gry  
– dwiczenia praktyczne 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
100 min 

Sala 
23 

Prowadzący: Dariusz Lis 

Jeśli Twoim ulubionym zajęciem jest gra w kości i masz wrażenie, że kostki są znaczone –
zapomnij o tym i stwórz swoją własną kostkę do gry z drewna. 

Z5 
Lutowanie rur miedzianych 
– dwiczenia praktyczne 

Liczba miejsc 
8 

Czas  
100 min 

Sala 
17 

Prowadzący: Czesław Fuławka 

Uczestnicy wykonają złącza lutowane rur miedzianych /lutowanie miękkie i twarde. 

Z6 
Kupując auto nie dam się oszukad  
– warsztaty 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
50 min 

Sala 
5a 

Prowadzący: Bogdan Kudełka 

Uczestnicy dokonają analizy numeru VIN, ocenią stan nadwozia przez pomiar grubości 
lakieru, przeanalizują informacje zakodowane na szybach samochodowych. 

Z7 
"Kuję nie tylko w szkole” 
– warsztaty 

Liczba miejsc 
8 

Czas  
50 min 

Sala 
dziedziniec 

Prowadzący: Krzysztof 
Wojciechowicz 

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami kowalskimi. 



 

Zajęcia na „Zakręcie” przy Al. KEN 6 

Z8 
Odpalamy silniki  
– dwiczenia praktyczne 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
50 min 

Sala 
8 

Prowadzący: Maciej Marchewka 

Uczniowie będą zarabiad koocówki przewodów elektrycznych, zmontują wtyczkę 
trójfazową oraz zbudują układ sterowania silnika „załącz – wyłącz”. 

Z9 
Elektryka dawniej, a dziś  
– dwiczenia praktyczne 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
50 min 

Sala 
6 

Prowadzący: Józef Skoczylas 

Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie będą mogli zapoznad się nowoczesnymi 
technologiami oszczędzania energii elektrycznej w domu, instalacją elektrycznych 
urządzeo odbiorczych. Potwierdzeniem tego będą dwiczenia z pomiarem energii 
elektrycznej. 

Z10 
Ursus 2018  
– dwiczenia pokazowe 

Liczba miejsc 
10 

Czas  
50 min 

Tereny 
zielone 

Prowadzący: Zbigniew Abramowski 

Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie będą mogli zapoznad się z wykonywaniem OC 
ciągnika Ursus z przyczepą, uruchomieniem ciągnika, kiprowaniem przyczepy i innymi 
zastosowaniami pojazdu. 

Z11 
Zaprojektuj i zbuduj ogród  
– dwiczenia terenowe 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
100 min 

Sala 
3 

Prowadzące: Małgorzata 
Kurzawska, Krystyna 
Marcinkiewicz 

Zajęcia z pracowni projektowej i pracowni praktycznej nauki zawodu. Uczniowie będą 
mieli okazję zapoznad się z podstawami  planowania przestrzeni i wykonad samodzielnie 
zaprojektowaną przez siebie aranżację niewielkiej powierzchni. 

Z12 
Technologie przyszłości 
– warsztaty 

Liczba miejsc 
15 

Czas  
100 min 

Sala 
31 

Prowadzący: Grzegorz Stożek 

Uczestnicy będą mieli okazje zapoznad się z najnowocześniejszymi technikami 
projektowania 3D, programowania obrabiarek CNC wraz z wydrukiem 3D. 


