REKRUTACJA DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW
Małopolskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
rozpoczyna
do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy
w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie.

rekrutację
uczestniczą

LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się
w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych
(25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin
dydaktycznych) - każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Celem LSMT jest pogłębianie wiedzy
i umiejętności, zdobywanych w ramach zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).
Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program
kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie,
zaświadczenie o ukończeniu LSMT. Termin wyjazdu: od 24 czerwca do 30 czerwca 2018 r.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 21 maja 2018 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny
z załączonym wzorem. Na podstawie złożonych formularzy zostanie przeprowadzona
kwalifikacja, według kryteriów określonych w
Regulaminie wsparcia
uczniów
w ramach projektu Małopolskie Talenty, tj:
a) frekwencja na zajęciach CWUZ,
b) aktywność podczas zajęć w CWUZ,
c) sukcesy w olimpiadach przedmiotowych o zakresie adekwatnym do zakresu zajęć
przedmiotowych w ramach LSMT, w dwóch latach szkolnych poprzedzających
LSMT: laureaci i finaliści, uczestnicy etapu okręgowego,
d) sukcesy w konkursach przedmiotowych o zakresie adekwatnym do zakresu zajęć
przedmiotowych w ramach LSMT, w dwóch latach szkolnych poprzedzających LSMT:
laureaci konkursów przedmiotowych na etapie wojewódzkim,
e) rekomendacja macierzystej szkoły ucznia,
f) kolejność zgłoszenia.
Wymienione kryteria nie będą stosowane łączne, lecz w podanej wyżej kolejności,
tj jako pierwsi będą kwalifikowani uczniowie z najwyższą frekwencją na zajęciach, potem
uczniowie
o
najwyższej
aktywności
itd.
Przewiduje
się
zakwalifikowanie:
po 40 uczniów do grup z języka angielskiego i matematyki oraz po 24 uczniów
do
grup
z
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
i
przedsiębiorczości.
W przypadku równej ilości uczniów do zakwalifikowania według podanych wyżej kryteriów
i zasad organizator zastrzega możliwość wprowadzenia limitów miejsc na powiat i etap,
proporcjonalnie do ilości grup objętych zajęciami w CWUZ.
Formularze
zgłoszeniowe,
zgodne
z
załączonym
wzorem,
należy
składać
w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty
po stronie MCDN, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, w nieprzekraczalnym terminie do
21.05.2018 r. ( decyduje data wpływu). Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione
do 8 czerwca drogą mailową.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie
to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników
o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia
wakacyjnego czasu. Organizatorów CWUZ i Państwa nauczycieli CWUZ prosimy o zachęcenie
młodzieży do skorzystania w nowych możliwości, jakie daje uczniom udział w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16
lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

INFORMACJE MERYTORYCZNE WS LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW
LSMT zostanie przeprowadzona według programów opracowanych przez ekspertów,
posiadających doświadczenie w projektowaniu zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych.
W przypadku zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych uczniowie będą
zgłębiać wiedzę i nabywać zaawansowane umiejętności z poszczególnych dyscyplin,
w podanych niżej obszarach tematycznych:
1. Język angielski, etap II: The Power of Social Media, czyli jak skutecznie komunikować się
w dzisiejszym świecie social media
2. Język angielski, etap III: Passport to an international career, czyli jak zrobić światową
karierę poprzez pracę w środowisku międzynarodowym / studia za granicą
3. Nauki matematyczno-przyrodnicze, etap II, etap III: Zostań naukowcem – doświadczenia,
eksperymenty, projekty, prezentacje (zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie).
4. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
- programowanie i konstruowanie.

etap II:

Robotyka w

świecie klocków

5. Technologie informacyjno-komunikacyjne, etap III: Inteligentny samochód – warsztaty
z Pythonem
6. Przedsiębiorczość, II etap: „ABC Biznesu” – warsztaty z podstaw przedsiębiorczości
7. Przedsiębiorczość,
przedsiębiorczości

III etap

„Bliżej własnego biznesu” – warsztaty

z podstaw

Zajęcia przeprowadzą doświadczeni nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy,
legitymujący się nie tylko wiedzą specjalistyczną, ale również doświadczeniem w pracy
z uczniami zdolnymi.
W przypadku zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych
uczestnicy poszerzą umiejętności związane z pracą zespołową, szczególnie w zakresie
niezbędnym do efektywnej realizacji zajęć z zakresu kluczowych kompetencji
przedmiotowych.
1. Etap II: Razem jest łatwiej
2. Etap III: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Zajęcia zostaną zrealizowane przez psychologów, pedagogów i nauczycieli posiadających
uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE WS LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW
Termin : 24.06.2018 - 30.06.2018
Miejsce: Kraków
Zakwaterowanie: pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z łazienką
Harmonogram:
Plan dnia 24 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Odbiór uczniów z miejsc zbiórek, transport i przyjazd do miejsca zapewnienia noclegu

16.00 - 19.00

Miejscowości wyjazdu: Brzesko, Bukowina Tatrzańska, Gorlice, Poronin, Nowy Sącz,
Kolacja

19.15 - 20.00

Integracja

20.00 - 21.00

Plan dnia 25 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.00- 7.45

Zajęcia z kompetencji społecznych w tym:

9.00 - 15.30

II śniadanie

10.30 - 10.45

Obiad

13.00 - 14.00

Podwieczorek

15.30 – 15.45

Zwiedzanie

15.45 – 19.00

Kolacja

20.00 – 20.30

Integracja

20.30 – 21.30

Plan dnia 26 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.00 - 7.45

Zajęcia z kompetencji społecznych, w tym:

9.00 – 16.15

II śniadanie

10.30 – 10.45

Obiad

13.00 – 14.00

Podwieczorek

16.15 – 16.30

Kolacja

20.00 – 20.30

Integracja

20.30 – 21.30

Plan dnia 27 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.00- 7.45

Zajęcia z kompetencji przedmiotowych, w tym:

9.00 – 17.00

II śniadanie

10.30 – 10.45

Obiad

13.00 – 14.00

Podwieczorek

17.00 – 17.15

Kolacja

20.00 – 20.30

Integracja

20.30 – 21.30

Plan dnia 28 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.00 – 7.45

Zajęcia z kompetencji przedmiotowych, w tym:

9.00 – 16.15

II śniadanie

10.30 – 10.45

Obiad

13.00 – 14.00

Podwieczorek

16.15 – 16.30

Kolacja

20.00 – 20.30

Integracja

20.30 – 21.30

Plan dnia 29 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.00 - 7.45

Zajęcia z kompetencji przedmiotowych, w tym:

9.00 – 16.15

II śniadanie

10.30 – 10.45

Obiad

13.00 – 14.00

Podwieczorek

16.15 – 16.30

Zwiedzanie

16.30 – 19.00

Kolacja

20.00 – 21.00

Integracja

21.00 – 21.30

Plan dnia 30 czerwca 2018 r.

Czas trwania

Śniadanie

7.30 – 8.00

Rozdanie uczniom zaświadczeń uczestnictwa w warsztatach

8.00 – 9.00

Transport uczestników do miejsc wyjazdu

9.00 – 12.00

