INFORMACJE DLA
NAUCZYCIELI
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa wraz z uczniami do udziału w Śląskim Festiwalu Nauki
KATOWICE 2017, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 r.
O FESTIWALU
Wydarzenie organizowane jest przez śląskie uczelnie i Miasto Katowice. Naukowcy oraz
popularyzatorzy nauki podzielą się innowacyjnymi wynikami badań, a także ich zastosowaniem
w przemyśle i gospodarce. W programie znajdują się pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje
i wykłady z 6 obszarów nauk: humanistyczno- społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych,
technicznych oraz sztuki. W edycji 2017 zaplanowano także atrakcje dodatkowe (esport, strefa dziecka,
wynalazcy, centra nauki, teatry naukowe, bicie rekordu Guinnessa).
Wydarzenie kierowane jest m.in. do szkół i przedszkoli oraz do mieszkańców regionu w każdym
wieku. Zaplanowano możliwość indywidualnego uczestnictwa w Festiwalu (nie wymaga rejestracji)
oraz uczestnictwa grup zorganizowanych (zalecana rejestracja).
Dodatkowo podczas Festiwalu trzydzieści jeden katowickich szkół: licea ogólnokształcące,
technika i szkoły branżowe I stopnia zaprezentują swoją ofertę w ramach II Katowickiego Festiwalu
Szkół Ponadpodstawowych "Sięgnij po zawód”, a pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
pomogą w wyborze kierunku dalszego kształcenia zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia.
Harmonogram wejść grupowych do strefy Festiwalu Szkół w dniu 1 grudnia (piątek) klas
siódmych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych katowickich szkół samorządowych
zostanie przekazany dyrektorom szkół przez Wydział Edukacji i Sportu. Pozostali zainteresowani
wejściem grupowym powinni zarejestrować się wg informacji podanych w dziale: ZAPISY DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
ORGANIZATORZY
·
·
·
·
·

PATRONAT HONOROWY
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Śląska
Śląski Uniwersytet Medyczny
Akademia Sztuk Pięknych
Miasto Katowice
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Marszałka woj. śląskiego
Prezydenta Miasta Katowice
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Miasta Chorzów
Prezydenta Miasta Gliwice
Prezydenta Miasta Sosnowiec
Burmistrza Miasta Cieszyna

DATA

1 GRUDNIA 2017

2 GRUDNIA 2017

Teatr Śląski
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

SCIENCE ON STAGE:
10:00-13:00 cz.1 Dziecięce Teatry
Naukowe (wymagana rejestracja - dla
młodszych grup)
13:30-16.15 cz.2 Młodzieżowe Teatry
Naukowe (wymagana rejestracja - dla
młodzieży)
18:30 – debata naukowa „Czy nauka
może nas uratować?” (dla
mieszkańców - wejściówki do odbioru
w Teatrze)
20:30 – spektakl muzyczny
„Obertaniec-Oberwaniec” (dla
mieszkańców - wejściówki do odbioru
w Teatrze)

1)
ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ NAUKI
·
6 obszarów wiedzy
(przyroda, technika, nauki ścisłe,
nauki humanistyczno-społeczne,
medycyna, sztuka)
·
Wykłady (ponad 100)
·
Warsztaty (ponad 100)
·
Eksperymenty, pokazy,
wystawy, stanowiska (ponad 200)
2)
OFF SCIENCE – Przegląd
Garażowych Wynalazków
3)
ESPORT POINT – rozgrywki
e-sportowe dla młodzieży
4)
PRZYSTANEK NAUKA –
indywidualne spotkania z
naukowcami i osobistościami
świata kultury i mediów
5)
PRZYSTANEK
PORADNICTWO – poradnictwo
zawodowe dla uczniów klas
siódmych szkół podstawowych i
trzecich klas gimnazjalnych
6)
KATOWICKI FESTIWAL
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH –
prezentacja 31 szkół
7)
STREFA CENTRÓW NAUKI
(min. Centrum Nauki Kopernik)
8)
STREFA DZIECKA
9)
STREFA SPORTU
10) BICIE REKORDU GUINESSA
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·
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OFF SCIENCE – Przegląd
Garażowych Wynalazków
3)
ESPORT POINT –
rozgrywki e-sportowe dla
młodzieży
4)
PRZYSTANEK NAUKA –
indywidualne spotkania z
naukowcami i osobistościami
świata kultury i mediów
11) PRZYSTANEK
PORADNICTWO – poradnictwo
zawodowe dla uczniów klas
siódmych szkół podstawowych i
trzecich klas gimnazjalnych
5)
KATOWICKI FESTIWAL
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
– prezentacja 31 szkół
6)
KATOWICKIE TARGI
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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7)
STREFA CENTRÓW NAUKI
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STREFA SPORTU

REJESTRACJA

RAMOWY PROGRAM

30 LISTOPADA 2017

MIEJSCE

RAMOWY PROGRAM ŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI KATOWICE 2017
Pełny program festiwalu dostępny będzie w pierwszej połowie listopada.

Wymagana rejestracja:
- Dziecięce i Młodzieżowe Teatry
Naukowe (2 odrębne części)
Wymagana rejestracja w terminie 1526.11, limit miejsc – decyduje
kolejność zgłoszeń.
Ogólnodostępne:
- Debata naukowa
- Spektakl muzyczny
Limit miejsc, wejściówki do odbioru w
kasie Teatru.

Wymagana rejestracja:
- grupy zorganizowane (szkoły,
przedszkola)
- warsztaty (wymagane zapisy na
poszczególne warsztaty, będzie
możliwość zapisania grupy przez
opiekuna)
- Esport Point (zgłoszenie grupy do
rozgrywek, wstęp do strefy jest
ogólnodostępny dla wszystkich)
-Rekord Guinessa (rejestracja na
miejscu)
Rejestracja w terminie 15-26.11
Ogólnodostępne:
Wszystkie pozostałe strefy nie
wymagają wcześniejszej rejestracji.
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Ogólnodostępne:
Wszystkie pozostałe strefy nie
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Odpowiedzi na pilne pytania udziela Biuro Organizacyjne ŚFN pod adresem e-mail:
slaskifestiwalnauki@us.edu.pl lub telefonicznie: (032) 359 1998/ 359 2180
Informacji dotyczących Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadpodstawowych udziela pracownik
Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice: Katarzyna Stawska-Dudziak, telefon: 32 705 41 68
Katarzyna.Stawska-Dudziak@katowice.eu

ZAPISY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Otwarcie rejestracji planowane jest na 15 listopada. Przewidywany czas rejestracji to 2
tygodnie (do 26 listopada). Po tym terminie konieczny będzie kontakt indywidualny z Biurem
Organizacyjnym ŚFN2017 w celu zapisania grupy. Rejestracja prowadzona będzie za pośrednictwem
formularza internetowego dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl w zakładce „Dla
odwiedzających”. W formularzu pojawi się prośba o wskazanie nazwiska opiekuna oraz liczebności
grup, a także daty i godziny, na którą planowane jest wejście na teren Festiwalu. Każda grupa powinna
zostać zgłoszona odrębnie (nie ma limitu osób dla grup, jednak każda grupa powinna mieć wskazanego
opiekuna lub opiekunów).
Poza rejestracją grup zorganizowanych prowadzone będą również zapisy na warsztaty
(opiekun będzie mógł zgłosić grupę uczniów lub dzieci).

UDOGODNIENIA
·
Dla zarejestrowanych grup zorganizowanych dostępny będzie przewodnik festiwalowy, który
będzie służył informacjami szczegółowymi, a także oprowadzi grupę po terenie Festiwalu.
·
W punktach informacyjnych na terenie Festiwalu dzieci i młodzież otrzymają specjalne opaski
na rękę z miejscem na wpisanie nr telefonu opiekuna.
·
Grupy zorganizowane będą przyjmowane na teren Festiwalu przy wejściu od strony NOSPR (od
ulicy Olimpijskiej).

Jesteśmy pewni, że udział w Festiwalu jest doskonałą okazją do inspirowania
i poszerzania wiedzy uczniów oraz zachęcania ich do rozwijania swoich zainteresowań. Wierzymy też,
że uczestnictwo w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych.
Wszelkie informacje dotyczące programu Festiwalu, w tym również program warsztatów, będą
na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.slaskifestiwalnauki.pl. (w razie braku
informacji na stronie prosimy o cierpliwość lub kontakt z Biurem).

Z wyrazami szacunku,
Zespół Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017
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