Konkurs Fundacji EduFun
„Eksperymentuj na wiosnę – wygraj piknik edukacyjny dla Twojej szkoły”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY EKSPERYMENT.
Założeniem konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku, prezentującego eksperyment,
który można samemu wykonać w klasie, poświęconego zawodom związanym z naukami
przyrodniczymi, mianowicie z pracą: fizyka, geofizyka, ekologa, chemika.
Dodatkowo punktowanym działaniem będzie wyjscie poza mury szkoły i przeprowadzenie
wywiadu z lokalnym przedsiębiorcą, podczas ktorego uczniowie dowiedzą się kim dana osoba jest
z zawodu, jak wygląda jego praca, oraz co musiała zrobic, aby taką pracę podjąc. Efekty wywiadu
uczniowie powinni zaprezentowac podczas filmiku krotko dzieląc się wrazeniami z
przeprowadzonego wywiadu.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w Województwie Pomorskim,
Do konkursu może przystąpić dowolna ilość grup z jednej szkoły, przy czym dana szkoła
może zająć tylko jedno miejsce, a dana grupa złożyć tylko jeden filmik. Wysyłając więc kilka prac,
szkoła zwiększy swoje szanse na wygraną. Każda grupa musi mieć opiekuna projektu –
wychowawca klasy lub nauczyciel pasjonat z tej samej szkoły.
Szkoły biorące udział w konkursie mają za zadanie przesłac do 31.10.2017r:
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy
• Krotki filmik ze wspolnego eksperymentowania (max 10min.)
Celem projektu jest zarówno przełamanie stereotypu, że nauki przyrodnicze są trudne i nie
dla każdego, jak również zaktywizowanie uczniów, w tym w dużej mierze osób
niepełnosprawnych. W związku z powyzszym, jest mozliwosc uzyskania dodatkowych punktow
dla klas integracyjnych, szkoł specjalnych lub za ujęcie w filmie kwestii uczestnictwa w
eksperymentach osob niepełnosprawnych.
W konkursie zostanie wyłoniona jedna zwycięska szkoła oraz przyznane zostaną dwie dodatkowe
nagrody za II i III miejsce. Nagrodą główną jest PIKNIK EDUKACYJNY. Ten wyjątkowy dzien
rozpocznie się widowiskowym pokazem specjalnym prowadzonym przez postac FIZYKA, ktory w
zabawny i humorystyczny sposob zapozna dzieci ze zjawiskiem cisnienia. Wskaze im, m.in., czym
jest pompa prozniowa, oraz co to jest implozja. Następnie uczestnicy w mniejszych grupach
odwiedzą cztery stacje badawcze, a na nich będą mogli przeprowadzic ciekawe eksperymenty i
doswiadczenia, ktore przyblizą im tematy związane z pracą:
•
FIZYKA prowadzącego stację pod nazwą FANTASTYCZNE OBWODY ELEKTRYCZNE
•
EKOLOGA na stacji FABRYKA PRĄDU – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
•
GEOFIZYKA prowadzącego zagadkowe warsztaty WYBUCHAJĄCE WULKANY
•
CHEMIKA, który przybliży dzieciom czym są ELIKSIRY ALCHEMIKA
Placówki, które zajęły II i III miejsce odwiedzi natomiast Gosc Specjalny, ktory przeprowadzi
naukowy pokaz pt. „Sciskające cisnienie”.
Nauka z EduFun to przede wszystkim dobra zabawa, więc niech też Wasze eksperymentowanie
sprawia samą przyjemność.
Regulamin konkursu dostępny w załączniku.
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