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Oferta 
warsztatów 
dla szkół
w Collegium Da Vinci  
w Poznaniu



Szanowni Państwo,

W imieniu Władz Uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu  
zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w warsztatach, 
jakie organizujemy dla uczniów Państwa szkoły.

Warsztaty skierowane są  do uczniów publicznych oraz 
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (liceum, techni-
kum, szkoła branżowa).

Warsztaty prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę 
dydaktyczną, wykładowców praktyków Collegium Da Vinci  
w Poznaniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Proszę o zgłoszenie zainteresowania wybranymi warszta-
tami na adres e-mail: 

karolina.bobko@cdv.pl
697 690 588



WARSZTAT 1

„Podstawy  
produkcji filmowej”

OPIS WARSZTATU

Omówienie podstawowych zasad produkcji filmu w odniesieniu do doświadczeń 
prowadzącego. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu produkcji filmowej 
takich jak scenariopisarstwo, reżyseria, sztuka operatorska, czy montaż. Uczestnicy 
poznają podstawy procesu produkcji filmowej, w tym promocji i dystrybucji filmu, 
techniki realizacji filmów oraz zawody branży filmowej. Dodatkowym segmentem 
tej części jest przedstawienie podstawowych gatunków filmowych wraz z ich cha-
rakterystyką oraz podstawy analizy filmu. Ponadto część teoretyczna powinna 
zawierać analizę aktualnych trendów w komunikacji audiowizualnej oraz omówie-
nie wykorzystania video w social mediach, w tym odniesienie się do popularnych 
aplikacji: instagram, facebook, tiktok.

Część praktyczna warsztatów.
Uczestnicy w pierwszej kolejności mają za zadanie wymyślenie i zaprezen-
towanie swojej koncepcji na film. Drugim etapem części praktycznej jest 
napisanie scenariusza i przedstawienie go grupie. Uczestnicy prezen-
tują swoje scenariusze grupie, przed prezentacją słowo wstępu od każdego  
z twórców.

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
90 minut

PROWADZĄCA
dr Agata Karaśkiewicz
wykładowczyni  
Collegium Da Vinci



OPIS WARSZTATU

Zapraszamy uczniów do przygody z rysowaniem. Temat wydaje się być banalny – 
MÓJ PORTRET, ale to nie jest zwyczajny portret tylko PORTRET wyobrażony. Mogę 
być KOTEM, albo INDIANINEM, albo AWATAREM albo SKOCZKIEM NARCIARSKIM, 
albo LEKARZEM albo…

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

PROWADZĄCA
prof. Izabella Gustowska
wykładowczyni  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 3

„Mój portret”

OPIS WARSZTATU

Podczas warsztatów przyjrzymy się rzeczywistości wokół nas. Za pomocą prostych 
narzędzi badawczych zbierzemy materiały z naszej codzienności, które poddamy 
analizie. Celem jest przyjrzenie się naszym relacjom ze środowiskiem społecznym 
i odpowiedź na pytania:  W jakim stopniu środowisko, w którym żyję jest dla mnie 
rozwojowe? Co mogę zmienić, aby takim się stało?  Jak mogę lepiej korzystać  
z jego zasobów? Jak współtworzyć środowisko mojego rozwoju?

TERMINY
Czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
90 minut

PROWADZĄCA
dr Beata Zamorska
wykładowczyni  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 2

„Kiedy środowisko staje 
się źródłem mojego 
rozwoju?”



OPIS WARSZTATU

1. Stres to naturalna sprawa
2. Łatwy trening panowania nad stresem
3. Panowanie nad oceanem informacji
4. Zapanuj nad stresem i wydobądź wiedzę metodą mistrzów pamięci

Uczeń uzyska wiedzę w obszarze wpływu stresu na procesy przyswajania, zapamię-
tywania i wydobywania informacji oraz zarządzania stresem. Pozna i nauczy się 
wykonywać wybrane techniki panowania nad stresem. Będzie rozumiał znaczenie 
panowania nad stresem podczas nauki i wydobywania zapamiętanej treści.

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

PROWADZĄCY
mgr inż. Kinga Zinkowska 
oraz dr Andrzej Ranke
wykładowcy  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 5

„Oswoić stres  
przed klasówką  

i egzaminem”

OPIS WARSZTATU

1. Systemy i procesy tworzenia gier
2. Profile i opisy stanowisk pracy 

w branży gier
3. Wybór specjalizacji

4. Portfolio
5. Możliwości zatrudnienia
6. Studiowanie gier w Collegium 

Da Vinci

TERMINY
Czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
90 minut

PROWADZĄCY
Jarosław Kowalczyk
wykładowca  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 4

„Tworzenie gier”



OPIS WARSZTATU

Czy naukowcy są jak żony i też nigdy się nie mylą, a więc na wesoło o metodzie 
naukowej, jej złym bracie bliźniaku, tj. o dowodzie anegdotycznym i o wpadkach 
naukowców. Uczeń w trakcie zajęć dowie się na czym polega metoda naukowa 
prowadzenia badań, dlaczego nie należy ufać dowodom anegdotycznym i ile 
pracy miałaby naukowa policja, gdyby istniała. Ponadto dowie się, ile trzeba zjeść 
czekolady, żeby dostać Nobla i czy owce na ulicy rozpoznałyby Marylę Rodowicz?

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
2 godziny 30 minut

PROWADZĄCY
dr Jakub Wierzbicki
wykładowca  
Collegium Da Vinci

OPIS WARSZTATU

W trakcie warsztatu uczniowie poznają wybrane eksperymenty społeczne, które 
z powodów etycznych, nie mogłyby zostać przeprowadzone obecnie. Dowiedzą 
się, co motywowało badaczy do ich przeprowadzenia i czego dowiedzieliśmy 
się z nich o człowieku. W trakcie warsztatów uczniowie będą mogli wziąć udział  
w zmodyfikowanej replikacji jednego z eksperymentów.

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
2 godziny 30 minut

PROWADZĄCY
dr Jakub Wierzbicki
wykładowca  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 7

„Czy naukowcy są jak żony  
i też nigdy się nie mylą?”

WARSZTAT 6

„Dlaczego psychologowie 
rażą ludzi prądem?”
Subiektywna lista »mocnych« 
eksperymentów społecznych.



OPIS WARSZTATU

Wprowadzenie do grafiki 3D jako dziedziny sztuki oraz jej zastosowanie, prezentacja 
profesjonalnych programów do grafiki 3D, modelowania, rzeźbienia, teksturowania 
i animacji. Uczniowie dowiedzą się jak wygląda proces tworzenia animacji, gier lub 
efektów specjalnych i jakich programów używa się w profesjonalnych studiach.

TERMINY
Wtorki i czwartki, 
Maj – czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
90 minut

PROWADZĄCY
mgr Przemysław Matejko
wykładowca  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 9

„Grafika 3D  
w reklamie, animacji  

i grach komputerowych”

OPIS WARSZTATU

Przygotowanie absolwentów Technikum Informatycznego klas czwartych do egza-
minu z kwalifikacji EE.09 „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych”.

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r.  

CZAS TRWANIA
90 minut

PROWADZĄCY
mgr inż. Mirosław Szyper
wykładowca  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 8

„Przygotowanie  
do kwalifikacji EE.09”



OPIS WARSZTATU

1. Etapy projektu MATURA 
2. Moja rola w projekcie MATURA 
3. Możliwości zawodowe dla absolwentów kierunku IT Project Management

TERMINY
Maj – czerwiec 2021 r. 

CZAS TRWANIA
2 godziny 45 minut

PROWADZĄCY
Przemysław Starosta 
oraz  
Magdalena Pawłowska
wykładowcy  
Collegium Da Vinci

WARSZTAT 10

„Matura –  
najważniejszy  
projekt roku.”
Przedstawienie kierunku IT 
Project Management.

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań, Poland

cdv.pl61 271 10 10
info@cdv.pl


