Harmonogram "Dzień otwarty w ZSE"
"Moc atrakcji w nowatorskiej formie"

13 maja 2017 w godzinach: 900 - 1300

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
25-317 Kielce
Czego się możesz dowiedzieć i z jakich dziedzin?
Elektronika, elektryka i energetyka:
1.

Kontrolery AVR -pokaz przyrządów pomiarowych oraz układów wykonanych przez uczniów - sala 12 W - Zbigniew
Zimierski.

2.

"Ośla łączka" - budowa prostych układów elektronicznych - sala 12W- Zbigniew Zimierski.

3.

Sterowniki PLC- sala 15W- Tomasz Scendo.

4.

Jak działa robot omijający przeszkody? - sala 103 - Marek Katra.

5.

Telekomunikacja wczoraj i dziś... - sala 13W - Zbigniew Jaszczyk.

6.

Jak działa prądnica elektryczna oraz silnik elektryczny - sala 309- Zbigniew Gawęcki.

7.

Obróbka mechaniczna metali - sala 21W - Zdzisław Kotwica.

8.

Z czego można uzyskać energię elektryczną- prezentacja modeli alternatywnych źródeł energii (wykorzystanie wiatru
i słońca oraz ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej)- sala 25W –Marek Katra, Krzysztof Chrzan, Michał
Cedro.

9.

"Jak uczynić naukę atrakcyjniejszą? - prezentacja możliwości wykorzystania telefonu komórkowego do współpracy ze
szkolną platformą moodle" - sala 25W – Marek Katra, Krzysztof Chrzan, Michał Cedro.

Informatyka:
1.

„Jak działa sieć komputerowa?” Pokaz sprzętu i zasad działania sieci - sala 214 - Andrzej Miszczyk, Daniel
Mierzejewski.

2.

„Dlaczego kierunek informatyka? Jakich przedmiotów będę się uczył/a, jakie umiejętności zdobędę?” - sala 213Elżbieta Miszczyk.

3.

Warsztaty z grafiki komputerowej. Zastosowanie tabletów graficznych w projektowaniu - sala 306 - Ewa Mirecka.

4.

Jak zdiagnozować i naprawić swój komputer? Diagnostyka i naprawa niesprawnego komputera - sala 312 - Gustaw
Gromek.

Ogólne:
1. Sportowe zmagania:
- turniej piłki koszykowej - Bartłomiej Krawczyński;
- mecze towarzyskie w tenisie stołowym – Jerzy Wieczorek;
- mecze towarzyskie w badmintonie - Maciej Makuła;
- prezentacja sprzętu wspinaczkowego - Andrzej Mroczek;
-rozgrywki szachowe ze szkolnym mistrzem - Pawłem Bartkiewiczem- szachy.
2. Jak bezpiecznie jeździć gokartem? - 11:00 - 12:00 boisko szkolne - Dariusz Szumielewicz. Uwaga: Wymagana zgoda
rodzica/ prawnego opiekuna!!!!
3. Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka'' – biblioteka szkolna - Anna Durlik.
4. Test predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru szkoły średniej- sala 201 –Agnieszka Jachym.
5. „Zabawy badawcze” - „Jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach żywnościowych?”- sala 112Maja Dymińska- Czyż.
6. Matematyka przyjemna i pożyteczna- „Czy Ludolfina jest nam potrzebna?”- sala 206 - Izabela Kubicz , Michał
Pałczyński.
7. Prezentacja Sali Patrona. Projekcja filmów z życia szkoły.

Internat:
Jak wygląda życie i nauka w internacie ZSE? -budynek internatu, wychowawcy internatu.

Z życia szkoły:
Projekty unijne - relacje z udziału uczniów w projektach realizowanych w Anglii, Niemczech i Hiszpanii-sala 308 Martyna Patyńska, Ewelina Rosińska- sala 304- Ewa Kowalczyk.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

