
 

 

 
Tarnów, 12 września 2022 r. 

 

 
Szanowne Dyrektorki i Dyrektorzy oraz Nauczycielki i Nauczyciele, 

 

w nawiązaniu do spotkania inaugurującego nowy rok szkolny, które odbyło się 26 sierpnia br.  
w Sali Lustrzanej, przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat inicjatywy 
realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Wydziałem Edukacji  
Urzędu Miasta Tarnowa, adresowanej do uczennic, uczniów, nauczycielek, nauczycieli, a także 
dyrektorek i dyrektorów tarnowskich szkół. 

Końcem 2022 roku, w Tarnowie uruchomiona zostanie Pracownia Kreatywnego Wykorzystania 
Nowoczesnych Technologii - tzw. PAKT - pierwsze tego typu miejsce na edukacyjnej mapie 
Tarnowa, a jedno z czterech laboratoriów edukacyjnych w Polsce, które poza Tarnowem 
zlokalizowane będą również w Olsztynie, Łodzi i Wrocławiu. Tarnowski PAKT znajdować się będzie 
przy ul. Krakowskiej 11A, na drugim piętrze budynku. 

PAKT zaprasza wszystkie ww. grupy na darmowe warsztaty dające możliwość rozwoju 
umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania podczas lekcji, aktywizujących metod 
dydaktycznych. Spotkania w pracowni będą realizowane w modelu warsztatowym, a dominować 
będzie praca w zespołach, w modelu projektowym. 

Główne pola aktywności PAKT będą ukierunkowane na zagadnienia takie, jak:  

• praca w modelu STEAM  (zadania problemowe, miniprojekty interdyscyplinarne) 
• robotyka i programowanie  (projektowanie łazika księżycowego, modelowanie 3D) 
• multimedia oraz wirtualna rzeczywistość (tworzenie spotu reklamowego, tworzenie 

filmów 360 stopni, wirtualny spacer kosmiczny) 

Wsparcie które oferujemy będzie realizowane w ramach trzech formatów: 

• warsztatowe zajęcia aktywizujące dla uczennic i uczniów – zajęcia przedpołudniowe 
zaplanowane w wymiarze 4 godzin dydaktycznych prowadzone w grupach nie większych 
niż 12 os. (klasy będą korzystać z 3 ścieżek tematycznych w 3 osobnych przestrzeniach 
dydaktycznych) 

• warsztatowe zajęcia dla grona pedagogicznego (rad pedagogicznych) oraz osób 
indywidualnych – zajęcia popołudniowe z ofertą bazową PAKT, jak również będące 
odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony nauczycielek i nauczycieli. 

• indywidualne zajęcia kreatywne dla pasjonatów technologii, druku 3D i zastosowania 
narzędzi i technologii cyfrowej w procesie wytwórczym, projektowania graficznego i wielu 
innych – zajęcia popołudniowe. 

 

 



 

 

 

 

 

Pracownia PAKT, będzie pierwszym w Tarnowie miejscem w którym wykorzystywać będziemy do 
celów dydaktycznych laserowy ploter tnący, który w połączeniu z aplikacją do modelowania 3D 
pozwoli uczestnikom zajęć zetknąć się z nowoczesną technologią wykorzystywaną w 
przedsiębiorstwach 4.0. Wizyta w naszym laboratorium będzie okazją do skorzystania z takich 
pomocy dydaktycznych jak cyfrowe kamery 360 stopni, drukarki 3D, roboty edukacyjne, gogle do 
wirtualnej rzeczywistości (VR), studio audio/video oraz wiele innych.  

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania pracowni do przyjęcia pierwszych uczestników zajęć, 
które według planu powinny odbyć się końcem 2022 roku. Już dziś zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych udziałem w warsztatach dla uczniów oraz nauczycieli do kontaktu w celu 
ustalenia dogodnego terminu spotkania. Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora 
Pracowni PAKT Grzegorza Foltaka: e-mail: g.foltak@mwi.pl tel. 14 628 43 11 wew. 24 
 

Do zobaczenia w nowej przestrzeni edukacyjnej PAKT! 

 

 

Artur Krawczyk 

Dyrektor projektów cyfrowych  

Członek Zarządu  Stowarzyszenia „Miasta w Internecie ”  
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