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Szanowni Wychowawcy, Drodzy Gimnazjaliści 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem organizuje 

warsztaty dla gimnazjalistów pod tytułem „ I Ty potrafisz…”. 

GIMNAZJALISTO! 

• I Ty potrafisz projektować – poznasz stosowanie programu komputerowego do 

projektowania przedmiotów i urządzeń Solid Edge. Pod kierunkiem prowadzącego 

samodzielnie wykonasz zadanie projektowe. 

o Zajęcia poprowadzi mgr inŜ. Marek Wojtaś. 

• I Ty potrafisz stosować czas Present Continuous – warsztaty tematyczne  

z języka angielskiego. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami dydaktycznymi 

podczas prezentacji multimedialnej oraz wykonają samodzielnie zadania ćwiczeniowe 

róŜnego typu. 

o Zajęcia poprowadzi mgr Liudmyla Prowoziuk. 

• I Ty potrafisz uzyskać niesamowite efekty fotograficzne – będziesz miał moŜliwość 

rozwinięcia zainteresowań fotografią. Pod kierunkiem prowadzącego poznasz techniki 

poprawiania i doskonalenia zdjęć oraz tajniki efektów specjalnych w fotografii 

cyfrowej. 

o Zajęcia poprowadzi mgr Ewa Grochowska. 

• I Ty potrafisz stworzyć gazetkę lub broszurę – poznasz podstawy programu 

Microsoft Office Publisher. Przy pomocy prowadzącego stworzysz własną publikację. 

o Zajęcia poprowadzi mgr Grzegorz Sekulski. 

Mamy nadzieję, Ŝe udział w warsztatach pozwoli Wam rozbudzić i rozwinąć 

zainteresowania, podejść refleksyjnie do własnych preferencji zawodowych, wspomoŜe 

planowanie kariery zawodowej oraz wybór kierunku dalszego kształcenia. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

Czas trwania warsztatów: 120 minut (w tym przerwa 10 min.). 

 

Ze względów organizacyjnych liczebność grupy nie powinna przekraczać 15 osób. 

Szanowni Wychowawcy, Drodzy Gimnazjaliści serdecznie zapraszamy  

do skorzystania z naszej oferty. 

 
Istnieje moŜliwość uczestniczenia tej samej grupy, kolejno w dwu lub trzech 

wybranych warsztatach. 

Oferujemy terminy i czas dogodny dla Uczniów gimnazjów i ich Opiekunów. Prosimy 

o wybranie tematu warsztatów, terminu i godziny, na którą chcielibyście Państwo przybyć  

i telefoniczne zgłoszenie do sekretariatu naszej szkoły. 


