
 

 

 

Warsztaty dla uczniów 

1. Jak zostać twórcą gier komputerowych?  

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się na czym polega tworzenie gier oraz jakie umiejętności 

trzeba zdobyć, by pracować w branży gamingowej. Na zajęciach prowadzący podejmie temat 

prężnie rozwijającego się rynku gier komputerowych, przedstawi perspektywy oraz możliwości 

rozwoju dla młodej osoby.  

 

Prowadzący: Maciej Prosiński, twórca gier komputerowych 

Limit uczestników: 30 osób 

2. Od Pashy do Izaka, czyli czym jest e-sport i jak można na tym  zarobić?  

Sport przed komputerem? Na tym też można zarobić! Zajęcia mają na celu przybliżenie 

uczestnikom tematyki e-sportu, wytłumaczenie tego kim jest e-sportowiec oraz wskazanie drogi 

jaką trzeba przejść, by zostać profesjonalnym graczem. 

 

Prowadzący: Filip Mozol, e-sportowiec, student informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły 

Biznesu w Szczecinie 

Limit uczestników: 30 osób 

 

3. Jak cię widzą, tak Cię… zapamiętują!  

To jak widzimy siebie często nie idzie w parze z tym, jak widzą nas inni. Myślimy o sobie 

krytycznie, a jesteśmy odbierani zupełnie inaczej. Wydaje nam się, że jesteśmy mili, ale inni 

mogą nas odebrać negatywnie. Skąd wiedzieć, kiedy jesteśmy odbierani właściwie przez 

otoczenie? Jak się skutecznie komunikować z drugą osobą? Jak dobrze zaprezentować się na 

egzaminie, spotkaniu, rozmowie, podczas publicznego wystąpienia? Na te pytania uczestnicy 

poszukają odpowiedzi w trakcie warsztatu z kreowania wizerunku. 

 

Prowadzący: Beata Dobińska, psycholog, nauczyciel Technikum Kreatywnego 

Limit uczestników: 30 osób 

 

4. Jak się uczyć do egzaminów, żeby zapamiętać?  

Już po godzinie zapominamy 25% wiedzy, którą przyswoiliśmy. Mnemotechniki pozwalają 

zachować w pamięci o wiele więcej informacji przez dłuższy czas. Jedną z nich jest metoda 

rzymskiego pokoju działająca zgodnie z zasadą, że jeden obraz jest więcej wart niż 1000 słów.  

Na czym polega ta i inne obrazowe metody szybkiej nauki uczniowie dowiedzą się w trakcie 

warsztatu  szybkiego uczenia się. 

 

Prowadzący: Barbara Głowacz, menedżer Zespołu Szkół Kreatywnych 

Limit uczestników: 30 osób 

 



 

 

 

5. Bezpieczeństwo w sieci. Co wie o Tobie internet?  

Jak chronić swoją prywatność w sieci? Blisko 70% użytkowników Internetu słyszało 

o internetowych „cookies”, ale 60% z nich nie wie czym tak naprawdę są „ciasteczka”. 

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jakie informacje zbiera o nas Google i jak zacierać 

„internetowe ślady” oraz chronić swoją prywatność.  

 

Prowadzący: dr Monika Stankiewicz, Informatyk, nauczyciel Technikum Kreatywnego 

Limit uczestników: 26 osób 

 

6. Twórz prototypy witryn www i aplikacji BEZ KODOWANIA!  

Ten praktyczny warsztat nauczy uczniów, jak programować bez znajomości specjalistycznych 

kodów. Uczestnicy poznają aplikację  Axure RP 7, która umożliwia szybkie tworzenie interfejsu 

użytkownika i stron www, bez konieczności pisania kodu.  

 

Prowadzący: dr Anna Kaczmarek, Informatyk, nauczyciel Technikum Kreatywnego 

Limit uczestników: 16 osób 

7. Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym  

Wybór dalszej ścieżki kształcenia może okazać się trudnym wyborem dla gimnazjalisty. Młode 

osoby niejednokrotnie kierują się opinią swoich znajomych, rodziców, zamiast zastanowić się 

nad własnymi preferencjami. Warsztaty z doradcą zawodowym pomogą uczniom w odkryciu 

własnej osobowości oraz predyspozycji zawodowych. 

 

Prowadzący:  Maja Mazurkiewicz-Obst, psycholog, doradca zawodowy 

Limit uczestników: 30 osób 

 

8. Idzie wiosna - czas na kleszcze  

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się na czym polega zawód technik weterynarii, do czego 

przygotowywany jest uczeń danego zawodu oraz jakie kwalifikacje może zdobyć. 

 

Prowadzący: przedstawiciel TEB Edukacja 

Limit uczestników: 30 osób 

 

9. Fryzjer - zawód przyszłości  

Do fryzjera chodzi każdy, jednak nie każdy wie co wiążę się z nauka takiego zawodu. Na zajęciach 

uczniowie będą mieli okazję dostrzec perspektywy rozwoju w branży fryzjerskiej oraz poznać 

zawód technika usług fryzjerskich od podszewki.  

 

Prowadzący: przedstawicie TEB Edukacja 

Limit uczestników: 30 osób 

 



 

 

 

10. Siła reklamy  

Tworzenie przekazów reklamowych i telewizyjnych, sloganów reklamowych to zaledwie kilka 

z czynności, które mogą nauczyć się uczniowie w zawodzie technik organizacji reklamy. Na 

zajęciach uczniowie dowiedzą się więcej na temat zawodu. 

 

Prowadzący: przedstawiciel TEB Edukacja 

Limit uczestników: 30 osób 

 

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli 

 
W ramach Dnia Technika zorganizowane zostaną także zajęcia dla nauczycieli i rodziców. Zajęcia dla 

nauczycieli dotyczyć będą technik antystresowych oraz sposobów wykorzystania gier w nauce. 

Natomiast rodzice na zajęciach poznają sposoby motywacji nastolatka oraz dowiedzą się w jaki sposób 

hobby jakim są gry komputerowe można przerodzić w profesjonalną, dobrze płatną pracę. Zapisy na 

warsztaty prosimy składać za pośrednictwem strony internetowej www.szkolykreatywne.pl. 

 
 

1. Wykorzystanie gier w nauce 

Uczestniczący w warsztatach nauczyciele poznają kilka przykładów gier wspomagających rozwój 

rozmaitych umiejętności uczniów, a także dowiedzą się, co czyni gry tak bardzo wciągającymi 

dla młodzieży i w jaki sposób można to wykorzystać, by zaangażować uczniów na lekcji.  

 

Prowadzący: Maciej Prósiński, projektant i twórca gier 

 

2. Gry – strata czasu czy okazja do rozwoju? 

W trakcie warsztatów rodzice dowiedzą się dlaczego twierdzenie "Moje dziecko siedzi cały dzień 

przed komputerem" jest twierdzeniem z założenia błędnym. Można sprawdzić czy syn lub córka 

marnotrawi czas i życie grając w gry,  czy może nabywa umiejętności bezcennych dla rozwoju i 

przyszłej kariery. Rodzicu! Zanim przyjdziesz, koniecznie zanotuj tytuły gier w jakie gra Twoje 

dziecko.  

 

Prowadzący: Maciej Prósiński, projektant i twórca gier 

 

 

3. Trening antystresowy 

Jak sobie radzić ze stresem wynikającym z  kontaktów z młodzieżą, rodzicami 

i współpracownikami. W trakcie warsztatów zostaną pokazane sposoby i techniki radzenia sobie 

z napięciem, frustracją i sytuacjami stresowymi. 

 

Prowadzący: Maja Mazurkiewicz-Obst, psycholog i doradca zawodowy 

 

 

http://www.szkolykreatywne.pl/


 

 

 

4. Jak zmotywować nastolatka? 

Budowanie relacji z nastolatkiem nie jest proste. Jak rozmawiać  w sposób motywujący go do 

nauki, rozwoju i zmiany zachowań? Jakich argumentów użyć? – Odpowiedź na te pytania będzie 

przedmiotem warsztatu. 

 

Prowadzący: Maja Mazurkiewicz-Obst, psycholog, doradca zawodowy 

 

Ważne informacje 
 

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona! Zajęcia przewidziane są dla maksymalnie 30 osób z 

wyjątkiem warsztatów: Bezpieczeństwo w sieci – Co wie o Tobie Internet? (max 26 osób) oraz Twórz 

prototypy witryn www i aplikacji bez kodowania (max 16 osób). 

 

Podczas wydarzenia możliwe będą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem 

szkolnym. Od godziny 15:00-17:00 co pół godziny będą odbywać się takowe spotkania. Chęć należy 

wyrazić wcześniejszym zapisem.  

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Zachodniopomorskie Szkoły Kreatywne  
 


