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X Głogowskie Dni Nauki i Sztuki – podsumowanie
PWSZ · 13 marca 2017

Za nami kolejna, dziesiąta już edycja Głogowskich Dni Nauki i Sztuki. W czwartek, 9
marca uczniowie z całego regionu wzięli udział w Powiatowym Dyktandzie z Języka
Angielskiego pod patronatem Starosty Głogowskiego, a w piątek, 10 marca odbyły się
liczne zajęcia z różnorodnych dziedzin nauki i sztuki oraz konkursy, w tym konkurs
z języka niemieckiego. O tym, że nasze propozycje były ciekawe z pewnością świadczą
liczby oraz opinie uczestników. W warsztatach, laboratoriach, pokazach i wykładach
wzięło udział 708, a w konkursach językowych ok. 250 osób. Uczniowie oraz
opiekunowie podkreślali, że zajęcia w których uczestniczyli były bardzo ciekawe,
twórcze, odkrywcze i inspirujące.
Po raz pierwszy pokazaliśmy nasz najnowszy nabytek – pracownie umiejętności
pielęgniarskich, a w nich najnowocześniejszy sprzęt. Od października będą się w nich
kształcić przyszłe pielęgniarki. Warsztaty z teatroterapii pn. „W lustrze wody
zobaczyłem… maskę? Czyli o tym jakie gramy role w życiu”, które poprowadziła dr
Anita Stefańska, niejednej osobie pozwoliły zajrzeć w głąb siebie i wzbogacić swoją
osobowość. Studenci kierunku Nowe Media wraz z dr Sławomirą Lisewską
zaprezentowali to, czym zajmują się w trakcie realizacji studiów, co wzbudziło duże
zainteresowanie i pobudziło kreatywność uczestników prezentacji. Wykładowcy
Instytutu Politechnicznego pokazali „ludzką twarz” chemii, fizyki, matematyki czy
informatyki, dając uczestnikom laboratoriów możliwość samodzielnego
eksperymentowania, a studenci Koła Robotyków pokazali, jak stworzyć pojazd
sterowany i zaprezentowali możliwości robotów. Wielu uczniów miało okazję
przekonać się, że ekonomia wcale nie jest nudna, inni poznali zasady biznesowego
savoir vivre obowiązujące w różnych stronach świata, a lektorzy pokazali, że języków
obcych można skutecznie uczyć się przy wykorzystaniu gier planszowych.
Kolorytu i pewnej dozy tajemniczości dodawały przemykające w pośpiechu
uczelnianymi korytarzami postacie z powieści J.K. Rowling. Byli to uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w konkursie pn. „Harry
Potter i biblioteka tajemnic”.
Ważnym punktem programu DNiSz był zorganizowany po raz pierwszy Międzyszkolny
Turniej „League of Legends”. Uczestniczyło w nim osiem drużyn, a walka była bardzo
zacięta i emocjonująca. Zwycięzcami turnieju zostały ex aequo drużyny z I LO oraz
Zespół Szkół im J. Wyżykowskiego
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Dni Nauki i Sztuki, to każdorazowo duże przedsięwzięcie, wymagające przemyślanej
organizacji i logistyki. W sprawnym przebiegu wydarzenia pomagali studenci trzeciego
roku Ekonomii, pierwszego roku Pedagogiki i drugiego roku Nowych Mediów, którzy
opiekowali się każdą grupą uczniów odwiedzający uczelnię.
X Głogowskie Dni Nauki i Sztuki przechodzą już do historii. Przed nami jeszcze tylko
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursów językowych, które
odbędzie się 24 marca.
Zapraszamy do obejrzenia Galerii.

Ten wpis został utworzony 13 marca 2017 o godz. 09:58 w kategorii Aktualności.
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