PROGRAM DRZWI OTWARTYCH
PWSZ W CHEŁMIE
PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, OCEŃ
OFICJALNE ROZPOCZĘCIE GODZ. 9.00
ul. Pocztowa 54 Budynek „C”

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI
MATEMATYKA, PEDAGOGIKA

ul. Pocztowa 54, Budynek C

PRZYJDŹ I ZOBACZ, JAK SIĘ U NAS STUDIUJE.
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH!
SPRAWDŹ, JAKIE MAMY SPECJALNOŚCI NA KIERUNKACH MATEMATYKA ORAZ PEDAGOGIKA.
ZOBACZ SALE, W KTÓRYCH PROWADZIMY ZAJĘCIA.
Odbierz Indeks Kandydata
Zbierz do Indeksu zaliczenia-pieczątki za udział w konkursach, pokazach, warsztatach
i zwiedzaniu pracowni. Wymień Indeks z kompletem pieczątek na gadżety i weź udział
w losowaniu cennych nagród!

Kierunek: MATEMATYKA
godz. 09:00-14:00
1. Turniej gier komputerowych: Master of League of Legends PWSZ w Chełmie
(LoL) – sala 305

Zapisy (limit: 8 drużyn pięcioosobowych) w godzinach: 08:30 – 09:00
Turniej (rozgrywki): 09:15 – 14:30
2. „Wąż, pudło i … malina – tworzenie świata Minecraft z wykorzystaniem języka
Python na Raspberry PI” – warsztat – sala 311

3. Matematyka w sztuce – konkurs prac plastycznych.
4. Analiza danych statystycznych i finansowych:
- Oblicz ile zgromadzisz pieniędzy, czyli oszczędzanie z głową.
- Sprawdź przewidywaną długość Twojego życia!
- Koszty palenia papierosów, czyli ile zaoszczędzisz rzucając palenie?
- Masz powiększajace się zakola, przerzedzają Ci się włosy? Sprawdź kiedy
wyłysiejesz.
- Sprawdź opłacalność swoich inwestycji.
„Być studentem Matematyki w PWSZ w Chełmie” – informacja u źródła –
studenci odpowiadają na pytania.

Kierunek: PEDAGOGIKA
godz. 09:00-14:00
prezentacje, warsztaty – sala 108
1) godz. 9.00 - 10.00 – Ważne sprawy część I: Subkultury młodzieżowe – prezentacja
multimedialna i panel dyskusyjny prowadzony przez studentki pedagogiki.
2) godz. 10.00 - 10.30 – Uczą i bawią - prezentacja pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych w pracy z dziećmi.
3) godz. 10.30 - 11.00 – Kaligrafia na desce (ćwiczenia kaligraficzne, propozycje
ćwiczeń usprawniających pracę dłoni, przykłady pomocy dydaktycznych) .
4) godz. 11.00 - 11.30 – Ważne sprawy część II: Przemoc w rodzinie – prezentacja
multimedialna z dyskusją (dr Halina Bejger).
5) godz. 11.30 - 12.15 - Ważne sprawy cz. III: Siła perswazji – panel dyskusyjny na
podstawie filmu (dr Aneta Paszkiewicz).
6) godz. 12.15 - 13.00– Jak uczyć się efektywnie? Wykorzystanie technik pamięciowych
w praktyce - warsztat (dr Beata Kucharska).
7) godz. 13.00 - 13.45 - Ważne sprawy cz. IV: Dom rodzinny - panel dyskusyjny na
podstawie filmu (dr Aneta Paszkiewicz).
„Być studentem Pedagogiki w PWSZ w Chełmie” – informacja u źródła – studenci
odpowiadają na pytania.

