Duża część postępu w nauce była możliwa
dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.
Chris Darimont

Łowcy supergłów, czyli... co ma jabłko do Newtona?
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Kreatywności

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 31
z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego
ul. Karłowicza 2 85-092
Bydgoszcz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85- 094 Bydgoszcz

1. Cele:
- samodzielne docieranie do źródeł informacji,
- poznawanie sylwetek wybitnych naukowców wszech czasów, twórcze przedstawienie ich życia i dokonań.
2. Co należy zrobić?
uczniowie wybierają ciekawą, intrygującą postać ze świata nauki – Einsteina, Darwina,
Tapputi itp. (bez ograniczeń czasu i miejsca),
przygotowują twórczą prezentację jej życia i dokonań (forma dowolna: komiks
rysunkowy w formie książeczki, komiks złożony z autorskich zdjęć, animacja, film fabularny
itp.); film nie powinien przekroczyć 6 minut,
można wprowadzić wątki fikcyjne, choć zasadnicza prezentacja postaci musi opierać się
na faktach z jej życia.
3. Co będzie oceniane?
- merytoryka, estetyka prac, oryginalność ujęcia tematu, kreatywność
4. Kto może wziąć udział w konkursie?
- uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, którzy tworzą maksymalnie 3-osobowe zespoły
5. Przebieg konkursu:
zainteresowanych nauczycieli i uczniów 01.02.2019 r. zapraszamy na spotkanie
połączone z prezentacją ciekawych postaci odkrywców i wynalazców (pomysły będzie można
wykorzystać we własnej pracy) – chętnych opiekunów prosimy o przesłanie do 29.01.2019 r.
zgłoszenia (podanie liczny uczniów) na adres e-mail: lewalskaewa@gmail.com. Uwaga – ilość
miejsc ograniczona!

w wyznaczonym terminie (do 15 marca 2019 roku) zespoły przesyłają na adres
organizatora (Szkoły Podstawowej nr 31) prace plastyczne lub publikują na YouTube
przygotowany przez siebie film, wysyłając na adres: lewalskaewa@gmail.com link do
materiału. Filmy można także przekazać na pendrivie.
6. Nauczycieli prosimy o dopilnowanie, by uczniowie biorący udział w konkursie dostarczyli do
nich zgodę na udział w konkursie podpisaną przez prawnych opiekunów (załącznik nr 1).
7. Prace i filmy przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich
publikacji i wykorzystywania w celach edukacyjnych.
8. Kontakt
Wszelkich informacji udziela p. Ewa Lewalska (nauczyciel matematyki) – tel. 503-197-096

Organizatorki:
Katarzyna Jarzembowska
Ewa Lewalska

