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Rzeczenica, 08.06.2022 

 

Zaproszenie do współpracy 

 

 Serdecznie zapraszamy do współpracy studentki i studentów kierunków technicznych, 

posiadających wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w pracy z ARDUINO UNO oraz  

w programowaniu układów elektronicznych. 

 

 Zarząd Fundacji Zakątek Sztuki wraz z pasjonatami nauki podjął decyzję o rozpoczęciu 

pilotażowego projektu „ORŁY NAUKI” wspierającego rozwój kompetencji przyszłości  

u młodych ludzi z terenów wiejskich w województwie pomorskim.  

 Rozpoczynamy tworzenie Szkolnych Kół Robotroniki, pilotażowo  projekt 

rozpoczynamy Letnią Szkołą Robotroniki w lipcu i sierpniu 2022 roku. 

Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły pod opieką nauczyciela oraz dwóch 

opiekunów merytorycznych, prowadzących warsztaty. 

Planujemy zorganizowanie warsztatów z robotroniki w oparciu o platformę Arduino  

i realizację wspólnego projektu jakim będzie budowa „Stacji pogodowej” wypisującej się   

w idee „Smart Villages”. 

Wystąpiliśmy o patronaty Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Liczymy, że te kilka słów o naszej inicjatywie naukowej zachęcą Państwa do dołączenia  do 

projektu i bycie jego naukowym wsparciem w ramach, którego podzielicie się wiedzą z 

młodym pokoleniem.  
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Letnia Szkoła Robotroniki będzie odbywała się w pilotażowym projekcie: 

1.  w szkołach w Swornychgaciach oraz w Charzykowych (powiat chojnicki, województwo 

pomorskie) 

2. W okresie 27.06 do 01.07.2022 lub 04.07-08.07.2022 

3. W ciągu dnia będzie realizowanych 5 godzin warsztatów 

4. W ramach projektu zostanie przygotowana – „Stacja Pogodowa” 

5. Projekty będą przygotowywane w oparciu o platformę ARDUINO 

6. Zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz dojazd. 

7. Podpiszemy umowę cywilno-prawną – 80,00 zł/h (22 godz. zajęć) 

8. Warsztaty dla grupy będą prowadzone przez 2 trenerów  

9. Wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk. 

 

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

Z poważaniem, 

Bartłomiej Ożański T: + 48 539 621 477 

Prezes Zarządu  

 

Ewelina Ławecka T: + 48 692 460 008  

Wiceprezes Zarządu  

E: zakateksztuki@gmail.com 
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