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OlimpUŚ – Akademia Olimpijczyków

We wrześniu 2012 r. ruszy OlimpUŚ – Akademia Olimpijczyków,
projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego, adresowany do laureatów oraz finalistów
olimpiad i konkursów przedmiotowych z klas pierwszych oraz drugich szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Do udziału w OlimpUŚ, na podstawie rozmowy, zakwalifikowanych zostanie 30–40 osób. Zajęcia
odbywać się będą w Cieszynie. W ramach jednej edycji Akademii Olimpijczyków odbędą się cztery
trzydniowe zjazdy (jesienny, zimowy, wiosenny i letni), podczas których uczestnicy wezmą udział
w warsztatach prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego, spotkaniach
z absolwentami oraz zajęciach rozwijających umiejętności interpersonalne (obejmujących m.in.:
autoprezentację, public relations, odporność na stres i strategie walki ze stresem, komunikację
społeczną, kreatywne i twórcze myślenie, pracę w grupie). Akademia Olimpijczyków zakończy się
wręczeniem certyfikatów.
Dodatkowo dla wyróżniających się uczestników Uniwersytet Śląski przewidział tutora naukowego,
który będzie ich wspierał w dalszej edukacji. Ponadto słuchacze OlimpUŚ, dzięki rekomendacji
Uniwersytetu Śląskiego, będą mogli odbywać praktyki w wybranych instytucjach życia kulturalnego
i gospodarczego.
Źródło: www.us.edu.pl
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.

06-12-2021

Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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