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Studia dla najmłodszych - Akademia AGH
Junior

21 sierpnia ruszą zapisy do Akademii AGH Junior - nowej inicjatywy edukacyjnej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie skierowanej do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych.
Zajęcia dla juniorów obejmować będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria i prowadzone będą
przez kadrę naukową AGH.
Celem Akademii AGH Junior jest przede wszystkim zaszczepienie wśród dzieci ciekawości świata
oraz przedstawienie im nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań
oraz rozwijania pasji. Fascynująca naukowa przygoda rozpoczęta w Akademii AGH Junior umożliwi
młodym studentom poznanie środowiska akademickiego uczelni i być może stanie się inspiracją przy
wyborze ich ścieżki naukowej lub zawodowej.
Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6. Program
opracowuje specjalnie powołana Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich
uczelnianych jednostek. Spotkania odbywać się będą raz na miesiąc w formie kilkugodzinnego bloku
tematycznego. Na jeden semestr przypadnie pięć zjazdów, podczas których najmłodsi poznają
zagadnienia związane między innymi z jakością powietrza, ze sposobami odczytywania map,
metodami rozpoznawania minerałów i skał, analizą obrazu cyfrowego czy programowaniem robotów
z klocków LEGO.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie
www.junior.agh.edu.pl/akademia-agh-junior, na której również 21 sierpnia zostanie uruchomiony
formularz rejestracyjny. Planowana liczba miejsc to 30 osób dla każdej grupy wiekowej. Zajęcia
edukacyjne, prowadzone w salach i laboratoriach AGH, są odpłatne i ich koszt wynosi 250 zł za
semestr. Akademia AGH Junior zainauguruje swoją działalność 30 września. Tego dnia każdy
najmłodszy adept nauki otrzyma podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego indeks i tym
samym wejdzie w szeregi studenckiej społeczności AGH.
http://laboratoria.net/aktualnosci/27536.html
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Naukowe oblicze futbolu
Czym jest mecz dla matematyka? „Pojedynczym podziałem przedziału jednostkowego na zbiory
równej miary”.
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Polacy stworzyli prototyp drukarki 3D ze
skanerem 3D
Studenci Politechniki Wrocławskiej opracowują drukarkę 3D z wbudowanym, trójwymiarowym
skanerem.
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Rower przyszłości
Dane statystyczne pokazują, że aż 54% ludzi na świecie mieszka w miastach, a około połowa z nich
jeździ do pracy samochodem.
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W Polsce powstaje bioniczna nerka
Grupa polskich naukowców pracuje nad stworzeniem bionicznej trzustki, której wykorzystanie
zastąpi kiedyś konieczność przewlekłej insulinoterapii.
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Białka iRhom2 kluczem do walki z chorobą

Alzheimera
Celem projektu iRhom2 in AD było nie tylko opracowanie skutecznego leczenia, ale także znalezienie
rozwiązań profilaktycznych.
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Naukowcy odkryli nowe wirusy
Nieznane dotychczas gatunki wirusów występujące u małych ssaków odkryli naukowcy z Polski i
USA w ramach międzynarodowego projektu.
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Małe tętnice w chorobach
sercowo-naczyniowych
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zachorowalności i umieralności w
Europie.
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Znany od dawna lek cofnął objawy demencji
Stosowany od dawna lek przeciw astmie - zileuton, cofnął uszkodzenia pamięci u myszy z
zaburzeniem przypominającym chorobę Alzheimera.
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