Zaproszenie do udziału w konkursach i projektach, w których uczniowie mogą
poszerzać wiedzę ,zdobywać nagrody i rozwijać swoje zainteresowania.
Znajdziecie tu informacje o:
- Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży,
- Konkursie przemówień dla uczniów z całego świata- „Jak języki otwierają dla Was świat?” i
cenne nagrody do zdobycia- 22 zwycięzców zostanie zaproszenych na Youth Leadership
Forum do Nowego Yorku, dodatkowo 5 uczniów wygra dwutygodniowy kurs językowy za
granicą,
- konkursie Langloo CUP Mistrzostw Uczniów w Nauce Języka Angielskiego on-line,
- konkursie wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy
prostym tak lub nie”.
- II edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-filmowego „Młodzi o łupkach”. Konkurs
polega na przygotowaniu krótkiej historii na scenariusz filmowy, w którym będą
zaprezentowane różne aspekty poszukiwania i wydobywania gazu z łupków,
- konkursie astronomicznym Astrolabium (http://www.astrolabium.edu.pl/node/23)
1.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stradnickiej w Radomiu
zaprasza chętnych ze wszystkich szkół do udziału III Ogólnopolskim
Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia
Wyobraźni”.
Celem konkursu jest popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród
dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego. Konkurs
zakłada również konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz
wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia.
Uczestnik może zgłosić na biennale dowolną ilość prac wykonanych w czasie ostatnich
dwóch lat. Tematyka prac konkursowych jest dowolna, a tytuł konkursu może jedynie
inspirować młodych artystów w czasie pracy twórczej. Praca nadesłana na biennale nie może
jednak być kopią dzieła znanego artysty.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 marca 2015 r.
więcej na: http://mdk.radom.pl/
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EF Education First – światowy lider w organizacji międzynarodowych programów
edukacyjnych, ogłosił kolejna edycję EF Challenge dla szkół średnich, czyli konkurs
przemówień publicznych dla uczniów z całego świata. Młodzi ludzie rywalizują w nim z
rówieśnikami, przygotowując przemówienie na temat „Jak języki otwierają dla Was
świat?”. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na Youth Leadership Forum w Nowym Jorku. Pięciu
najlepszych uczniów wygra dodatkowo dwutygodniowy kurs językowy za granicą a
dziesięciu nauczycieli tygodniowy kurs nauczycielski w wybranej szkole Education First.
Przemowa
Każda przemowa powinna zostać napisana i przedstawiona w języku angielskim, zawierać
pomysły i idee, które zainspirują jej odbiorców oraz udowodnią, że języki obce i świetne

umiejętności komunikacyjne potrafią zmienić świat.
Inspiruj młodych ludzi
„Umiejętność bycia dobrym mówcą może przydać się w każdej sytuacji – czy to w szkole czy
później, w trakcie kariery zawodowej. Dlatego jesteśmy dumni i podekscytowani z faktu, że
możemy zaoferować uczniom możliwość doskonalenia umiejętności przemawiania z tym
ekscytującym, globalnym akcentem” – mówi Piotr Majdan, Country Manager Education First
w Polsce.
Nagrody światowej klasy
22 zwycięzców zostanie ogłoszonych 31 maja bieżącego roku a w sierpniu zostaną oni
zaproszeni na Youth Leadership Forum w Nowym Jorku. 5 uczniów wygra dwutygodniowy
kurs językowy za granicą a dziesięciu nauczycieli tygodniowy kurs nauczycielski w wybranej
szkole Education First.
Jak dołączyć?
Nauczyciele mogą zacząć rejestrować swoje klasy i uczniów na globalnej stronie programu.
Jury sędziowskie wybierze zwycięzców w każdym z krajowych finałów, a filmy ze
zwycięskimi prezentacjami zostaną wysłane i zaprezentowane na międzynarodowym finale,
gdzie wyłonionych zostanie 22 zwycięzców nagrody głównej. Przemowę trwającą od 3 do 5
minut należy przygotować i zarejestrować do 31 marca 2015 r.
więcej na: http://www.ef.pl/campaign/highschoolchallenge/

3.
Trwa druga edycja Langloo CUP Mistrzostw Uczniów w Nauce Języka Angielskiego online. Konkurs na szeroką skalę propaguje naukę języka angielskiego, wspiera i motywuje
uczniów oraz stara się wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży na terenie całego
kraju. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, a wziąć udział może każdy, komu nieobca
jest nauka poprzez zabawę.
Ogólnopolskie Mistrzostwa Langloo Cup kierowane są do uczniów szkół podstawowych
(klasy 4-6), gimnazjów i wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Rejestrować mogą się osoby
indywidualne, zespoły uczniów i grupy rodzinne. Po zapisaniu się do konkursu uczestnicy
dostają dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, gdzie przez miesiąc ćwiczą swój
angielski. Na samym końcu zabawy wypełniają test sprawdzający, gdzie mogą również
zobaczyć ranking innych uczestników.
Nauka języka online to nowatorska, ale też coraz popularniejsza metoda zdobywania wiedzy.
Uczący się sami określają kiedy jest dla nich najlepszy czas na ćwiczenia. Samodzielnie
podejmują decyzję, nie czują się zmuszeni do nauki, dzięki czemu osiągają lepsze wyniki, a
same zdobywanie wiedzy traktują jak grę, w której trzeba przejść na wyższy poziom.
Darmowy dostęp do zasobów platformy przez cały semestr roku szkolnego przyda się nie
tylko podczas konkursu. Nauka będzie procentować podczas egzaminów gimnazjalnych,
maturalnych czy też zwykłych sprawdzianów.
Wzięcie udziału w konkursie nic nie kosztuje, a sama nauka jest prosta i przyjemna.
Organizatorzy zwracają uwagę na pracowitość i systematyczność. Laureaci Langloo Cup
otrzymają tablety, nowoczesną konsolę do gier, dostępy do treningów pamięci, a zespół

reprezentujący klasę bądź szkołę pojedzie do Londynu. Dla I miejsca w grupie rodzinnej
zaplanowano wspaniały wyjazd wspólnie z najbliższych. Nagrodą od organizatorów
mistrzostw jest również bezpłatny, pełny dostęp do zasobów Langloo do końca pierwszego
semestru roku szkolnego 2015/2016.
Rejestracja i wypełnianie testu poziomującego jest możliwe do 28 lutego 2015 r.
więcej na: http://langloo.com/

4.
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie
wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym
tak lub nie”. Nagrodą główną jest atrakcyjny wyjazd zagraniczny w ramach jednego z
projektów wakacyjnych.
Konkurs organizowany jest corocznie i składa się z trzech etapów przeprowadzanych w
okresie od października do kwietnia danego roku szkolnego. W konkursie mogą uczestniczyć
uczniowie szkół średnich z całej Polski oraz absolwenci tych szkół, którzy zakończyli
edukację ponadgimnazjalną w roku kalendarzowym rozpoczynającym daną edycję Konkursu.
Uczestnicy I etapu piszą pracę na jeden z tematów proponowanych w bieżącej edycji
konkursu:
- Czerwony autobus i białe plamy – Jacka Kaczmarskiego gra kolorem.
- „Łyżka więcej – knebel przed snem” – symbole władzy totalitarnej w twórczości Jacka
Kaczmarskiego.
- „Coś się na pewno wydarzy…” – Jacka Kaczmarskiego poetycka kreacja proroków,
przypowieści i przepowiedni.
- Pana-Jackowe dialogi z tradycją sarmacką.
Przysyłanie pisemnych prac konkursowych może trwać do 28 lutego 2015 r.
więcej na: http://cmjordan.krakow.pl/
5.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają okazję sprawdzić
się w roli młodych geologów i scenarzystów filmowych biorąc udział w II edycji
ogólnopolskiego konkursu geologiczno-filmowego „Młodzi o łupkach”. Konkurs polega na
przygotowaniu krótkiej historii na scenariusz filmowy, w którym będą zaprezentowane różne
aspekty poszukiwania i wydobywania gazu z łupków.
Autorzy 15 najciekawszych historii filmowych zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty
geologiczno-filmowe z udziałem aktorów. Podczas warsztatów młodzież szkolna zapozna się
z technikami przygotowywania scenariuszy filmowych, a także pozna kulisy pracy aktorów,
reżyserów i scenarzystów. Uczniowie także sami będą mogli wcielić się w poszczególne role,
nagrywając krótkie sceny filmowe pod okiem doświadczonych aktorów. Po zakończeniu
warsztatów uczestnicy będą mogli uzupełnić swoje wcześniejsze prace konkursowe o wiedzę
geologiczną i warsztatową, a najciekawszy scenariusz zostanie zrealizowany przez
profesjonalną ekipę filmową. Finałem konkursu będzie uroczysta premiera filmu podczas

jednego z festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnej procesami związanymi
z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków, rozwój umiejętności kreatywnych oraz
promocja młodych talentów.
Organizatorem konkursu „Młodzi o łupkach” jest Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Fundacją Instytut Innowacji. Patronat medialny
nad wydarzeniem sprawują czasopisma Victor Junior i Victor Gimnazjalista oraz portale
internetowe Qlturka.pl, Czasdzieci.pl, Dzieckowwarszawie.pl, Ekologia.pl,
Infolupki.pgi.gov.pl.
Konkurs geologiczno-filmowy jest częścią ogólnopolskiego projektu informacyjnoedukacyjnego pn. „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt.
węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i
ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji”
realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uczniowie mają dowolność w doborze konwencji i gatunku filmu, może być to zarówno film
obyczajowy, przyrodniczy jak i komedia, kryminał czy science-fiction. Prace konkursowe
można zgłaszać indywidualnie lub w grupach dwu- i trzyosobowych do 31 marca 2015 roku.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje o konkursie są dostępne na stronie
http://www.ii.org.pl.

