
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelniai na komputerze.
2.Pnedwypelnieniem wniosku nale|y zapoznaf sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bl9d6w formalnych dyskwalihkuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanra konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt moLna opisad kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie mrsz4byd realistyczne.Brdlet opr6cz kwot musi zawreral spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek I(onkursowy rrP rryiarzna dzielni ca')
Tvtul wniosku: JESTEM ODKRYWCA - EKSPERYMENTUTE!

Termin rozpoczgcia: Listopad 201-7

Termin zakofrczenia: 31 maia 2018

Partner L - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Kamienna G6ra

Partner 2 * Fundacja EduFun

Partner 3 * Gimnazjum nr 11 im Polskich Noblist6w (od wze5nia SP nr 51w
Gdvni z Oddziafami Gimnazjalnymi)

o rnoZe byc wigksza liczba partnerow,

OPNPRZEDST4L

Diagrroza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsiqwziEcia.

Gimnazjum nr 11 im Polskich Noblist6w (o

Gimnazjalnymi) jest szkolq mieszczqcq siq na

400 uczni6w. Nauczyciele, mimo zaanga2owa

nie sq w stanie przeprowadzai interaktywn

naukowego dla wszystkich. Szkoia posiad

odpowiednich sprzqt6w, pomocy, odczynni

zajqcia rozbudzajqce pasjq do nauk przyrodniczych. Brakuje tych pomocy r6wnie2 dla

uczni6w, kt6rym przyswajanie tego rodzaju wiedzy przychodzi trudniej.

po przeprowadzeniu wstqpnych konsultacji z nauczycielami i dyrekcjq szkoly mo2na

zauwalyc ogromne zainteresowanie naukami przyrodniczymi w6r6d dzieci i mlodzie2y

uczqszczajqcej do tej szkoty. Od wrze6nia w szkole ma powstai klasa naukowa - gdzie

uczniowie uczyi bqdq siq poprzez do(wiadczanie. Przeprowadzenie Dni Nauki w tej

plac6wce i praktyczne przekazanie wiedzy mo2e przyczynii siq do rozbudzenia

odpowiedniej pasji i motywacji do dalszego ksztalcenia w tym kierunku w6r6d wiekszej

ifoSci uczni6w. Dodatkowo pomo2e realizowai cele kt6re szkola iu2teraz sobie stawia'

Szkola funkcjonuje pod patronatem Polskich Noblist6w. PrzemySlana koncepcja Dnia z

naukq pomo2e zachqcii uczni6w do samodzielnego poglqbiania wiedzy odnoSnie tego, kim

byli i czym siq zajmowali wybrani naukowcy, m.in. Maria Sklodowska curie, a takze

zainspirowania ich osiqgniqciami i 2yciorysem.

Grupa
odbiorc6w.

5 drugich klas gimnazjum, 5 trzecich klas gimnazjum, 1 zer6wka, 1 klasa pierwsza, 2 klasy

czwarte, 2 klasy si6dme



Lqcznie: 303 gimnazjalist6w, 125 uczni6w nowejszkoly podstawowej.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ETAP I

DZ|EN Z NAUKA PN. JESTEM ODKRYWCA-EKSPERYMENTUTE!

W wybranej szkole z dzielnicy Kamienna G6ra, przy pomocy Fundacji EduFun

zorganizowane zostanie niecodzienne, naukowe 6wiqto: 2-dniowy Dziert z naukq
polqczony z interoktywnq wystowq.

Podczas realizacji uczniowie bqdq mogli wziq6 udziaf w eksperymentach i warsztatach,
prowadzonych przez animator6w, kt6rzy wcielq siq w postaci znanych naukowc6w i

odkrywc6w.

Lokalizacja wszystkich stanowisk przystosowana zostanie do mo2liwoSci i potrzeb uczni6w
Gimnazjum nr 11, w tym r6wnie2, w razie potrzeby, dla os6b niepelnosprawnych.

Odpowiednio przeszkoleni Animatorzy, zaanga|uiq uczestnik6w we wszystkie

podejmowane podczas Dnia dziafania.

Tto

Szkolq ,,wehikulem czasu" odwiedza gru

Fahrenheit, Blaise Pascal, Maria Sklodo

Pary2a: custave Eiffel. Ka2dy z nich jako

widowiskowe eksperymenty, oraz niecod
okazjq nie tylko dowiedzie6 sig wiqcej o
ich sekrety, ale r6wnie2 zgiqbi6 tajniki il
fizyki.

PRZEBIEG

1. Dziefi rozpoczyna siq widowiskowym Science SHOW pt' Chemia ognia,

prowadzonym przez Fahrenheita - specjalisty w temacie temperatury. w
programie m.in. kolorowe ognie, plonqca rqka oraz inne ogniste niespodzianki.

sHow ma interaktywnq formq, uczestniczq wybrane osoby z publicznoSci.

2. Nastqpnie uczniowie podzieleni na mniejsze grupy odwiedzajq kolejno ka2dego

z naukowc6w. Zaplanowano 5 stref:

a) Gabriel Fahrenheit - Zimno ieszcze wiqksze nil no Antarktydziel

zamra2ane kwiaty, lewitujqce przedmioty, uciekajqce powietrze, to tylko

n ie kt6 re niespodzia n ki, kt6re przygotowal d la uczestn ik6w Fa h ren heit.

b/ Daniel Gralath - Elektrostatyka ciekawo nie tylko dlo fizyko!

Burzowe fryzury, elektryczne 26lwiki, zagadkowy prqd a tak2e tajemniczy,

ogromny generator Daniel Gralath zajmowal siq fascynujqcymi

zjawiskami!

c) Maria Sklodowska-Curie - Alchemia i iei toiemnice

Male kontrolowane wybuchy, tajemnicze mikstury oraz pierwiastki

o2ywajqce w naszych prob6wkach - jesteimy pewni, i2 uczniowie nie

zapomnq spotkania z Mariq Sklodowskq-Curie.

d) Blaise Pascal - Toiemnice Pr62ni

Pascal przy pomocy pompy pr62niowej przedstawi nam czym jest pr62nia,

jak dziala ciSnienie atmosferyczne i czym r62ni siq ol !yqI9!!9E91!999L



Harmonogram
rcalizacji
projektu.

oraz jakie sE sposobY, abY je P

e) Gustave Eiffel - interaktywna

Nasz 9o56 sPecjalnY Prz
niespodziankq. Bedq mogli wkroczy( do jego konstruktorskiego 6wiata i

zaobserwowai najnowsze wynalazki w dziedzinie matematyki i iluzji.

Wystawa sklada siq lqcznie z L5 stanowisk, sq to m.in.:

. Dyski ze zludzeniem

o KolYska newtona

o Krzywe zwierciadla

o Wielka dmuchawa

o Starodawny telefon

o Strefa plazmy

o Most Leonarda

o LabirynV

. TRESCI DYDAKTYCZNE

Spos6b prowadzenia poszczeg6lnych warsztat6w dostosowany jest do grupy

wiekowej uczestnik6w. Podczas dnia uczniowie zapoznajq siq i zrozumiejq m.in. z

takie pojqcia jak: wla6ciwoici temperatury, lewitacja, nadprzewodnik, odczynniki

chemiczne, plazma, przewodnik, izolator, prqd, zludzenie optyczne, pr62nia'

ciSnienie.

o SPRZQTORAZPOMOCE DYDAKTYCZNE

Aby dziefi byf jak najciekawszy dla obiorc6w Fundacja EduFun we wsp6fpracq z

Firmq Inter_Edu zapewni nastqpujqce elementy: stroje naukowc6w, sprzqt

laboratoryjny, fartuchy, odczynniki, ciekly azot, dewar, tor do nadprzewodzenia,

generator, kule i talerze plazmowe, pompe pr62niowq, p6fkule magdeburskie, oraz

15 stanowisk bqdqcych elementami wystawy. Ponadto Fundacja zapewnia

techniczne zabezpieczenie realizacji w postaci: namiot6w ekspresowych,

naglo6nienia, designu oraz innej niezbqdnej infrastruktury'

o TECHNIKI DYDAKTYCZNE

Podczas realizacji zastosowane zostanE nastqpujqce metody: pokaz sceniczny,

metoda interaktywnej edukacji, eksperyment, interaktywny pokaz, warsztat,

laboratoria, praca w grupie, burza m6zg6w, elementy dramy'

Projekt realizowany bqdzie zgodnie z trybem dzialania szkoly: w roku szkolnym

2Ot7l2OL8.

Listopad - grudzieri 2OL7 - ustalenie harmonogramu Dni z naukq. Potwierdzenie dat oraz

wszystkich szczeg6l6w tech nicznych.

Luty - maj 2OL7 - Realizacja projektu

Projekt zostanie zrealizowany w dw6ch kolejnych dniach, ustalonych miqdzy partnerami'

Harmonogram dnia przygotowuje Fundacja, wyglqda on nastqpujqco:

o llo6i uczniow/dzieri: ok 21-5



niezbqdnej do
przeprowadzenia

dnia: namiot6w
typu ekspres,

nagtoSnienia

6. Wypo2yczenie
specja listycznego
sprzetu
edu kacyjnego
wskazanego w
projekcie

7. Wypo2yczenie
stroj6w
naukowc6w, a

tak2e fartuch6w
chemicznych

B. Wypo2yczenie i

obstuga mobilnej
wystawy
edu kacyj nej

wlasnego
projektu

9. Obstuga biurowa

Stap ll

1.. Bilety do Parku

Naukowego w
Redzie 80x1bilet.
1- bilet: 37,50 zl

2. Transport: 2

tra nsporty
autokarowe spod

szkoly

3000 zl

1000 z{

1700 zl

500 zf

80x37,50=3
000 zl

2x1000
zl=200O zl

6. 3000 zf

7. 1000 zf

8. t7O0zt

9. 500 zf

3000 zf1.

2. 2OO0 zt

Razem 17 500 zl 0zl 17 500 zN

)) Nie tigcej ni: lalota w)nikajqca z $ J ust. 2 zasad
przeprol, adzani a konkursu.
2) Nip iesl ohliqotorlinr

Inne uwagi
maj4ce
znaczeme
prry ocenie
bud2etu.

OSwiadczam. iLe iako nartner wniosku konkursoweso JBSTEM ODKRYWCA



EKSPERYMENTUJE! jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej zadrfi z calq
starannoSci4 i zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wierfl publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poiytku publicznego i o

Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
iczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzielni

Tadeusz Kurecki - PrzewodniczEcy Rady Dzielnicy Kamienna G6ra

i wniosek z mmimia Partnera 2

I 4, fe,,i

Dawid Kubacki- Prezes Fundacji EduFun

mgr Danuta Maliszewska - Dyrektor Gimnazjum nr l-1im
Polskich Noblist6w (od wrze6nia SP nr 51w Gdyniz Oddziatami
Gimnazjalnymi)

81-392 G

Ht zt, o zolt

Potwierdzenie zlozenia wniosku:

O bowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokosd musi byi okreSlona w uchwale.


