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CEL I ADRESACI
• Celem projektu jest nabycie i podniesienie przez niestandardowe 

grupy odbiorców tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych oraz 
seniorów kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych, 
kognitywnych, technicznych i zawodowych.

• Program kształcenia skierowany jest do osób we wszystkich 
grupach wiekowych obejmujący różnego rodzaju zajęcia związane 
z naukami ścisłymi i techniką: matematyką, fizyką, chemią, 
elektrotechniką, okrętownictwem, programowaniem oraz z 
naukami społeczno-ekonomicznymi.



FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia wykładowe, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne: 
warsztatowe, laboratoryjne, mocno angażujące uczestników, 
podczas których będą musieli coś stworzyć, przeprowadzić 
doświadczenie, rozwiązać problem w grupie



TYPY ZAJĘĆ
1) zajęcia standardowe – zajęcia na które prowadzona jest 

otwarta rekrutacja i o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
2) zajęcia wielopokoleniowe – zajęcia w których mogą 

uczestniczyć rodzice z dzieckiem, dziadkowie z wnukami 
lub dziecko z upoważnionym opiekunem. Jeden opiekun 
sprawuje opiekę maksymalnie nad dwójką dzieci. Zajęcia 
mają na celu min. poprawę relacji i komunikacji 
międzypokoleniowej oraz umożliwiają udział dzieci, które 
mają problemy z nawiązywaniem relacji z osobami 
obcymi.

3) zajęcia specjalne



ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ
• zajęcia prowadzone są w cyklu semestralnym – zimowym i 

letnim, pokrywającym się z organizacją roku akademickiego 
na Politechnice Gdańskiej

• zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 
Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści wskazani przez 
partnerów projektu

• zajęcia odbywać się będą przede wszystkim na Politechnice 
Gdańskiejuczestnik zobowiązany jest do regularnego 
uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo 
podpisem na liście obecności (80% frekwencja)



REKRUTACJA
• Rekrutacja na zajęcia PWP prowadzona jest przez Biuro 

Politechniki Otwartej za pomocą formularza elektronicznego 
umieszczonego na stronie PWP www.pg.edu.pl/pwp

• Zapisy na pierwszą edycję zajęć (semestr zimowy: 
październik 2019 - luty 2020) odbędą się w dniach 
1-6 października. Dnia 1 października uruchomione zostaną 
elektroniczne formularze zapisu.

https://pg.edu.pl/pwp/zapisy

http://www.pg.edu.pl/pwp
https://pg.edu.pl/pwp/zapisy


OFERTA ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

• Cząsteczki, które zmieniły świat

• Kontakty z instytucjami finansowymi

• Prawo w praktyce

• Świat internetu

• Zajęcia komputerowe dla osób w średnim i starszym 
wieku

https://pg.edu.pl/pwp/oferta

https://pg.edu.pl/pwp/oferta


OFERTA ZAJĘĆ WIELOPOKOLENIOWYCH
• Czy rynek to czarodziejski młynek (skąd się biorą 

pieniądze)?

• Fizyka dla dziadków i wnuków

• Komunikacja i manipulacja

• Produkcja żywności – fakty i mity

• Projektowanie twórcze dla dużych i małych

• Warto myśleć kreatywnie (design thinking)

• Wyścig zbrojeń, czyli który sposób ułożenia prętów 
zbrojeniowych w belce żelbetowej jest lepszy

https://pg.edu.pl/pwp/
oferta/zajecia-
wielopokoleniowe

https://pg.edu.pl/pwp/oferta/zajecia-wielopokoleniowe


ZAPRASZAMY NA 
POLITECHNIKĘ

SAMEMU, W GRUPIE, Z WNUKAMI

https://pg.edu.pl/pwp

https://pg.edu.pl/pwp

