Zapraszamy nauczycieli przyrody do udziału
w VI Międzyszkolnym Konkursie
„DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE ROKU 2016/2017”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI
w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN KONKURSU
1.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej

2.

Cele konkursu:
 Popularyzacja nauk przyrodniczych poprzez prezentację ciekawych doświadczeń
przyrodniczych.
 Rozbudzanie zainteresowania i dociekliwości poznawczej ucznia oraz kształtowanie
umiejętności obserwacji, opisu a także projektowania, przeprowadzania doświadczeń
chemicznych i biologicznych i prezentowania wyników własnej pracy.
 Kształtowanie takiej postawy ucznia, aby jego praca eksperymentalno - badawcza
prowadziła do poznania praw przyrody oraz dawała mu radość i satysfakcję.

3.

Adresat: uczniowie i nauczyciele przyrody szkół podstawowych.

4.

Organizacja konkursu:
a)

b)
5.

Konkurs przeprowadzają: mgr Bernarda Szewczyk – nauczyciel biologii i przyrody,
mgr inż. Dorotę Knap – nauczyciel chemii, mgr Wioletta Antosiewicz - Gacek –
nauczyciel biologii.
Konkurs odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 1 im Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej 65 w dniu 14 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00

Warunki uczestnictwa:
a) Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – nauczyciele przyrody z zainteresowanych
Szkół Podstawowych przesyłają do 5 grudnia 2016 r /listownie, fax- em, e-mail- em
lub bezpośrednio do organizatorów/ wypełniając formularz zgłoszeniowy pod adres:
Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Raba Wyżna 65; 34- 721 Raba Wyżna
tel./fax (0-18) 267-12-82
e – mail gimraba.konkurs@o2.pl
z dopiskiem: „Doświadczenie przyrodnicze roku 2016/2017”
b)

Szkoły Podstawowe zgłaszają do udziału w konkursie od 1 do 2 doświadczenia.
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6.

Przebieg konkursu

d)

a) Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10.00 w budynku Gimnazjum nr 1
b) Prezentacja doświadczeń -treści przyrodnicze przez uczniów Szkoły Podstawowej.
c)
Pokaz nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.
Zakończenie konkursu: rozdanie nagród oraz podsumowanie konkursu.

7.

Kryteria oceniania:
a)
b)
c)

8.

cel i opis doświadczenia: 0 – 5 punktów;
przebieg i wykonanie doświadczenia: 0 – 10 punktów;
końcowe wnioski:
wyjaśnienie zjawiska
0 – 5 punktów
zastosowanie zjawiska
0 – 5 punktów

Uwagi końcowe
a)
b)
c)
d)

e)

Każde doświadczenie powinno być dokładnie i zwięźle opisane - zawierać: cel, opis
pomocy i przebieg czynności oraz wyjaśnienie prezentowanego zjawiska.
Jeżeli doświadczenie wymaga specjalnych warunków np. zaciemnienia, komputera
itp. – prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami
Jedno doświadczenie prezentuje jedna osoba.
Szczegółowe pytania związane z konkursem kierować bezpośrednio do organizatorów
/osobiście, telefonicznie, faxem z dopiskiem „Doświadczenie przyrodnicze roku
2016/2017” lub na adres e – mail: gimraba.konkurs@o2.pl
Regulamin i wzór karty zgłoszenia: http://www.gim1.rabawyzna.pl/

Organizatorzy:
Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej
mgr Bernarda Szewczyk
mgr inż. Dorota Knap
mgr Wioletta Antosiewicz – Gacek
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