„Stayin’ Alive, czyli pierwsza pomoc dla każdego” – 24-25 września 2018 r. –
warsztaty z pierwszej pomocy (20)
Prowadzący: Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR
W trakcie warsztatów z pierwszej pomocy uczestnicy nauczą się podstaw jej udzielania oraz
będą ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz
algorytmu BLS AED. Będzie również możliwość zobaczenia wyposażenia karetki pogotowia
ratunkowego.
Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji związanych z wykształceniem
odpowiedzialności społecznej postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia
ludzkiego, ale także w drobnych sytuacjach.

„Pokaż, na co Cię stać!” – 24-25 września 2018 r. – warsztaty z parkour (4)
Prowadzący: Klub Sportowy MOVEMENT
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli obejrzeć profesjonalny występ grupy parkour
oraz pod ich okiem nauczyć się kilku figur. Wskazane jest wzięcie ze sobą wygodnych ubrań
oraz butów na zmianę.
Kompetencje rozwijane w trakcie warsztatu to: nauka pracy w grupie, wzrost pewności
siebie, koordynacji ruchowej i znajomości swojego ciała.

Strefa gier planszowych - 24-25 września 2018 r. (2 trenerów, 2 nauczycielki)
Prowadzący: Szkolne Koła Planszówek
W ramach strefy uczniowie będą mogli w praktyce poznać nowoczesne gry planszowe, które
będą prezentowane przez uczestników Szkolnych Kół Planszówek.

„Wgraj się” – 24-25 września 2018 r. – warsztaty tworzenia gier planszowych
(4)
Prowadzący: Szkolne Koła Planszówek
W trakcie warsztatu uczniowie zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania gier
planszowych oraz będą mieli możliwość wykorzystać swoją kreatywność w trakcie
rozmaitych ćwiczeń rozwijających właśnie tę umiejętność.
Kompetencje rozwijane w trakcie warsztatów to: ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia,
umiejętności manualne i koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenie pracy w grupie.

„Układanka Europy” lub „Zatańczmy z Europą” – 24 września 2018 r.
Prowadzący: European Voluntary Service
Układanka Europy: Uczestnicy warsztatu dowiedzą się więcej o kulturze innych krajów, będą
mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie podstawowych informacji o innych europejskich
Państwach w trakcie ciekawej zabawy - układania puzzli (flagi Państw, typowe potrawy
europejskie; uczestnicy będą mieli za zadanie m.in. odgadnąć właściwe składniki typowych
potraw europejskich Państw). Warsztat będą prowadzili: koordynator wolontariatu z
Portugalii oraz wolontariusze międzynarodowi ze wsparciem polskojęzycznej osoby.
Kompetencje i umiejętności: uczestnicy w ciekawy i łatwy sposób zdobędą wiedzę o innych
krajach (Hiszpanii, Francji, Turcji itd.), nauczą się jak pracować w małych mieszanych
grupach, pogłębią wiedzę z języka obcego (j. angielski); umiejętności międzykulturowe:
świadomość i ekspresja kulturowa.
Zatańczmy z Europą: Uczestnicy warsztatu dowiedzą się więcej o kulturze innych krajów, a
także nauczą się tańczyć portugalskie Rancho oraz ukraińską Kowyrialoczkę. Warsztat będą
prowadzili koordynatorzy wolontariatu z Portugalii i Ukrainy razem z wolontariuszami
europejskimi - częściowo w języku polskim, częściowo angielskim ze wsparciem
polskojęzycznej osoby. Podczas warsztatu wolontariusze poproszą uczestników, aby ci
pokazali jeden z polskich tańców, na przykład Polonez 
Kompetencje i umiejętności: poprzez muzykę i taniec uczestnicy pogłębią swoją wiedzę
odnośnie kultury portugalskiej i ukraińskiej, zdobędą kompetencje w pracy indywidualnej i
grupowej, podwyższą umiejętności języka obcego (j. angielski), pogłębią kompetencje
uczenia się, będą mieli możliwość własnej ekspresji kulturalnej i samoświadomości.

„Okno na Europę” lub „Co Ty wiesz o Europie?” – 25 września 2018 r.
Prowadzący: European Voluntary Service
Okno na Europę: Koordynatorzy projektów EVS oraz wolontariusze opowiedzą o jednej z
najbardziej ciekawych możliwości dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+: o
wolontariacie międzynarodowym oraz o swoich doświadczeniach związanych z realizacją ich
projektu i życiu w Polsce.
Kompetencje i umiejętności, które zwiększą się podczas warsztatu: uczestnicy dowiedzą się o
możliwościach wyjazdów zagranicznych dla młodzieży, pogłębią wiedzę języka obcego
(wolontariusze mówią po angielsku); świadomość i ekspresję kulturalną.
Co Ty wiesz o Europie?: Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę
dotyczącą państw: Francji, Hiszpanii, Turcji i Ukrainy podczas interaktywnego Quizu oraz
spróbują nawiązać dialog międzykulturowy z wolontariuszami międzynarodowymi.
Kompetencje i umiejętności, które zwiększą się podczas warsztatu: uczestnicy w ciekawy i
łatwy sposób mogą zdobyć wiedzę co do innych krajów (Hiszpanii, Francji, Turcji i Ukrainy),
zdobędą kompetencje w pracy w małych mieszanych grupach, pogłębią wiedzę języka
obcego (wolontariusze mówią po angielsku); edukacja międzykulturowa; świadomość i
ekspresja kulturalną, pogłębią kompetencje uczenia się.

„Czy jestem przedsiębiorczy? Kończy się szkoła i co dalej?” – 24-25 września
2018 r.
Prowadzący: Trener
W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się co to znaczy być przedsiębiorczym oraz czy, żeby być
przedsiębiorczym trzeba mieć firmę. Wykonując test i ćwiczenia dowiedzą się czy należą do osób
przedsiębiorczych oraz jakie posiadają predyspozycje ukierunkowujące ich na wybór przyszłej szkoły
i zawodu. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą realizować siebie jako osobę

przedsiębiorczą w swojej klasie.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – 25 września 2018 r. – warsztaty z mowy ciała
(1)
Prowadzący: Szkolne Koło Media Cube z IX LO
Uczniowie klasy dziennikarskiej przekażą uczestnikom wiedzę z zakresu zachowań w
sytuacjach stresowych i tego, jak radzić sobie z nadmiarem emocji. Wskażą rolę komunikacji
niewerbalnej w relacjach międzyludzkich, w sytuacjach codziennych i nietypowych, dzięki

czemu uczestnicy zyskają świadomość znaczenia mowy ciała, jako podstawowego warunek
porozumienia między ludźmi. Warsztaty będą połączone z prezentacją działalności koła i
możliwościami, jakie stwarzają szkolne koła Media Cube.
Uczestnicy warsztatu zwiększą swoje zdolności interpersonalne oraz wiedzę z zakresu
komunikacji międzyludzkiej i pracy w grupie.

„Bajkowa podróż po świecie" – 24 września 2018 r. – warsztaty europejskie
(1)
Prowadzący: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
„Bajkowa podróż po świecie” to oferta adresowana jest do dzieci na poziomie klas 1 – 3
szkoły podstawowej i ma na celu zapoznanie młodych uczestników z wiedzą o wybranych
krajach. W trakcie warsztatów najmłodsi poprzez interaktywną prezentację oraz zabawy
plastyczne poznają nowe kultury.

„Jak ryba w wodzie – poznaj swoje morze!” – 24-25 września 2018 r. –
warsztaty z anatomii Morza Bałtyckiego (1)
Prowadzący: Szkolne Koła Edukacji Morskiej
W trakcie warsztatów uczniowie poznają tajemnice flory i fauny Morza Bałtyckiego oraz jego
widok z lotu ptaka. Sami będą mogli sprawdzić zasolenie Bałtyku w stosunku do innych mórz,
zobaczyć jak dobrze pamiętają linię brzegową oraz czy potrafią rozpoznać ryby żyjące w
Bałtyku.
Warsztat rozwija kompetencje pracy w małej grupie, logicznego myślenia.

„Złap wiatr w żagle” – 24-25 września 2018 r. – Edukacja Morska (2)
Prowadzący: EDUKACJA MORSKA
Warsztaty będą prowadzone w małych grupach. Zajęcia będą podzielone na dwie części:
„Z węzłami za pan brat” – w czasie tej części uczniowie nauczą się kilku podstawowych
węzłów żeglarskich.
„Być inżynierem” – w czasie tej części uczniowie będą wykonywać własne modele statków z
różnych materiałów. Następnie, gdy cała grupa skończy, modele przejdą chrzest w basenie.
Warsztat rozwija umiejętności: logicznego myślenia, manualne, koordynację wzrokoworuchową oraz ćwiczenia pamięci.

„Zostań mówcą” – 24-25 września 2018 r. –warsztat z debaty oksfordzkiej (1)
Prowadzący: Szkolne Koła Europejskie
Warsztat ma na celu przybliżenie zakresu tematycznego debat oksfordzkich. Uczestnicy
zostaną wprowadzeni do tematu debat, poznają jej główne zasady, a następnie sami będą
mogli spróbować swoich sił w debacie pod okiem doświadczonych osób.
Uwaga! Warsztaty z debat oksfordzkich drugiego dnia będą trwały 2 godziny.

„Z Unią Europejską na Ty” – 24-25 września 2018 r. – warsztaty w formie lekcji
rówieśniczej (1)
Prowadzący: Szkolne Koła Europejskie
Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w lekcji rówieśniczej, dzięki czemu poznają sposób
funkcjonowania Szkolnych Kół Europejskich oraz wzbogacić swoją wiedzę.
Kompetencje kształtowane podczas warsztatów to: praca w grupie, umiejętność publicznego
przemawiania, znajomość tematyki Debat Oksfordzkich, umiejętność debatowania,
znajomość krajów Europy oraz specyfiki unijnej.

„Jak zarobić pierwszy milion?” – 25 września 2018 r. – Turniej
Przedsiębiorczości (1)
Prowadzący: Wojewódzki Urząd Pracy
Turniej będzie oparty na grze interaktywnej. Uczestnicy w utworzonych drużynach, czyli
spółkach, wcielą się w przedsiębiorców. Rozgrywka oparta będzie na zasadach wolnego
rynku – handlu wytworzonymi produktami oraz wyruszaniu na wyprawy handlowe do
wybranych miast Europy.
Nasza gra:
 uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie,
umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu,
 rozwija kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania inicjatyw,
 kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy.
Turniej zostanie przeprowadzony przez doradców zawodowych.

Poza wymienionymi warsztatami odbędą się też inne, które przedstawimy Państwu w
późniejszym terminie. Niemniej jednak informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość do
zmiany warsztatów bądź prowadzących z przyczyn od nas niezależnych.
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