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zapisz siĘ na warsztaty i
zobacz, czego bĘdziesz uczyĆ siĘ w

naszej szkole 
kliknij w tytuł i zapisz siĘ!

Nie taka informatyka straszna 
by Wiktor Popiołek - aby siĘ zapisać kliknij TUTAJ

Zapraszamy na warsztat z programowania z
Wiktorem - uczniem klasy 1AL o profilu
programowanie. Opowiemy Ci o podstawach
informatyki i stawianiu swoich pierwszych
kroków w naszej dziedzinie. PomoŻemy Ci
oswoić rozmaito ści które oferuje webdev,
pokaŻemy moŻliwoŚci rozwoju w branŻy i
rozjaŚnimy dlaczego React jest aŻ tak
Świetnym wyborem. 
NiezaleŻnie od doŚwiadczenia, ten
warsztat jest dla Ciebie! 

Blender i modelowanie 3D 
by Stanisław Gazda i Maciej Musiał - aby siĘ zapisać kliknij tutaj

Jedno z waŻniejszych narzĘdzi jakich
potrzebujecie do tworzenia gier to
Blender. Być moŻe czĘŚć z Was juŻ to
narzĘdzie zna. JeŻeli zechcecie poznać je
bliŻej, i przy okazji poznać nowych
przyjaciół z tĄ samĄ pasjĄ, to zapraszamy
do Stasia i Maćka na warsztat. Na swoich
warsztatach, wspólnie z przyjaciółmi z
klasy, chłopcy zapoznajĄ Was z
modelowaniem 3D. Czy bĘdĄ pĄczki? O to
musicie ich zapytać sami

https://calendly.com/25marca-informatyka/nie-taka-informatyka-straszna
https://calendly.com/25marca-blender/blender-paczki-i-modelowanie-3d
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Robotom prof. Czapli nic nie stoi na
przeszkodzie! 
by Roman Czapla - aby siĘ zapisaĆ kliknij tutaj

Prof. Czapla jest w naszej szkole znany
jako nauczyciel informatyki, ale wyzwanie
jakie postawi przed Wami na warsztatach
wiĄzać siĘ bĘdzie ze sportem! ‘Jak to?’ -
zapytacie. OtóŻ, wspólnie z Waszymi
starszymi kolegami wprowadzi Was w Świat
robotów które pokonywać bĘdĄ tory
przeszkód. MoŻe nawet uda Wam siĘ tego
robota zaprosić do partyjki w noŻnĄ? Albo
ukochanĄ w naszej szkole siatkóweczkĘ? 

Otwórz siĘ na nowych przyjaciół - Czyli co
robić, Żeby poznawać nowych ludzi w szkole 
by Łukasz PajĄk - aby siĘ zapisać kliknij tutaj

Zmiana szkoły wiĄŻe siĘ z olbrzymim
stresem, głównie dlatego, Że wchodzimy w
nowe środowisko w którym nikogo nie
znamy. Ale nasz dyrektor, Łukasz PajĄk ma
na to znakomity sposób. DziĘki
prowadzonym przez niego warsztatom
dowiecie siĘ, jak łatwo poznać nowych
przyjaciół a w bonusie juŻ takich
zdobĘdziecie! Bo na warsztatach
współpracować bĘdĄ z Wami uczniowie z
klas starszych, w śród których bĘdĄ Wasi
przyszli znajomi. A przy okazji,
znajdziecie przyjaciela w najwaŻniejszej
osobie w szkole czyli dyrektorze! 

Unreal Engine 5 - czy jest siĘ czego baĆ?
by Filip Wykurz - aby siĘ zapisać kliknij Tutaj

Filip jest uczniem klasy 2BL o profilu
gamedev, i ma juŻ za sobĄ udział w
KrakJamie i wiele godzin spĘdzonych w
silniku Unreal Engine 5. Opowie Wam jak
działa UE5, co moŻna stworzyć (a zapewne
wiecie, Że wiele!) ale przede wszystkim,
oswoi Was z tym niesamowitym narzĘdziem.
Zapraszamy!

https://calendly.com/25marca-roboty/nic-robotom-prof-czapli-nie-stoi-na-przeszkodzie
https://calendly.com/25marca-poznajprzyjaciol/otworz-sie-na-nowych-przyjaciol
https://calendly.com/25marca-unrealengine/unreal-engine-5-czy-jest-sie-czego-bac
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Krótko o 31 Liceum
 

Liceum jest nietypowe pod
względem profili

(programowanie, gamedev),
patronów i partnerów oraz

wielko ści.
 

W naszym liceum uczy siĘ ok
220 uczniów (8 klas) co

sprawia, Że mamy moŻliwoŚć
indywidualnego podejŚcia i
poznania uczniów bliŻej.
KaŻdego roku rekrutujemy
jedynie 2 klasy pierwsze.

DziĘki temu moŻemy wszystkim
Wam oferować szerokie

moŻliwoŚci rozwoju, słuchać
Waszych pomysłów i poznawać

Wasz potencjał. 
 

KaŻdy uczeŃ otrzymuje
indywidualnĄ pomoc

merytorycznĄ jak i pomoc
pedagogicznĄ 

i psychologicznĄ. 
 



PatronAT uczelni
 

Patronat nad naszĄ szkołĄ
sprawujĄ: 

Wydział Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej -
zakład technologii gier

Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz 

Krakowski Park Technologiczny. 
 

Jednym z wydarzeŃ jakie
oferujĄ uczniom sĄ cykliczne

zajĘcia Digital Dragons
Academy na których eksperci ze

świata tworzenia gier
komputerowych dzielą siĘ swojĄ

wiedzĄ i do świadczeniem. 
 

ponadto
 

współpracujemy z wydziałem sztuki
Uniwrsytetu pedagogicznego

oraz
kierunkiem Game design 

WyŻszej szkoły europejskiej.



Firmy partnerskie
 

Współpracujemy z firmami z
bran ży IT, software

development i gamedev i to
pracownicy tych firm,

praktycy, prowadzĄ warsztaty
z najwaŻniejszych umiejĘtnoŚci

praktycznych na kaŻdym
profilu. 

 
DziĘki temu nabywasz

umiejĘtnoŚci twarde z BranŻY,
poznajesz jĘzyki

programowania, narzĘdzia,
metody i programy realnie

uŻywane w pracy.
 

Skupiamy siĘ na rozwijaniu
waszych kompetencji

przyszłoŚci.
 



warsztaty z grafiki 3d
warsztaty z projektowania
gier
warsztaty z programowania
zajĘcia z tworzenia gier -
digital dragons academy
turnieje e-sport
warsztaty z
przedsiĘbiorczoŚci
warsztaty artystyczne
Wykłady o Narracji w Grach
koła zainteresowaŃ (foto,
video, film)
zajĘcia wyrównawcze
zajĘcia dodatkowe
przygotowujĘce do matur

Oferujemy warsztaty i zajĘcia
pozalekcyjne

 

 

FB @31LOKrakow
INST @31lokrakow

YT @31liceum
bit.ly/discord-31lo

 


