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Gratulujemy i cieszymy się, że zgłosiliście swój udział do projektu Szkoła Małego Inżyniera. 
Przed Wami szansa na zdobycie cennych nagród. Przypomnijmy, że każda ze zwycięskich szkół otrzyma niepowtarzalny zestaw 
nagród, który dostarczy wiedzy, narzędzi oraz pomysłów do promocji nauk ścisłych w swoich placówkach. Dzięki nim nawet 
młodsze dzieci pokochają robotykę i automatykę – to pewnie! Praktyczna wiedza przekazana w atrakcyjny sposób to klucz do 
umysłów i serc przyszłych (małych jeszcze) inżynierów. Przypominamy, co możecie zyskać!

PORADNIK, JAK ZDOBYĆ 
DODATKOWE GLOSY.   

LEGO MINDSTORMS
Zestawy klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3 
o wartości 6000 złotych! 

To niesamowicie uniwersalny oraz zaawansowany technologicznie zestaw 
klocków LEGO, który pozwala na samodzielne konstruowanie i programowanie 
robotów z wykorzystaniem łatwego i przyjaznego oprogramowania. Tylko od 
kreatywności uczniów zależy, czy ich robot będzie chodził, pełzał czy jeździł. 
Mogą stworzyć robota, który potrafi strzelać, uderzać czy chwytać przedmioty. 
Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Zestawy będą służyć przez wiele lat i pobudzać 
kreatywność kolejnych pokoleń młodych inżynierów. 

Festiwal technologiczny, który odbywa się 
w zwycięskiej szkole to seria niezwykłych 
stanowisk edukacyjnych oraz warsztatów 
z zakresu robotyki oraz programowania dla 
wszystkich uczniów szkoły. 

Myślisz, że sterowanie przedmiotami za pomocą myśli 
możliwe jest tylko w filmach science fiction? Mylisz się! 
Z nami to również jest możliwe! A co powiecie na 
eksperymenty z ciekłym azotem lub dla kontrastu 
z ogniem? Wolisz komputery? Mamy tez coś dla Was – 
podczas Festiwalu przekonacie się, jak można sterować 
komputerem za pomocą… owoców. 

Mamy też propozycję dla fanów sportowej rywalizacji 
– zawody robotów sumo, w których uczestnicy sterując 
robotami starają się wypchnąć przeciwnika poza ring. 
Dodatkowo pokaz możliwości drukarek 3D, wystawa 
nowoczesnych technologii i wiele innych. Podczas 
warsztatów z robotyki uczniowie dowiedzą się z czego 
składa się robot, jak jest zbudowany oraz samodzielnie 
zaprogramują robota podążającego za czarnobiałą linią. 

Do przeprowadzenia zajęć z zakresu programowania 
zostanie wykorzystane innowacyjne środowisko 
programistyczne - SCRATCH. Daje ono możliwość stworzenia 
przez ucznia ciekawych aplikacje z grafiką, dźwiękiem 
i możliwością interakcji. Na zajęciach uczniowie wykonają 
z pomocą instruktorów wykonają samodzielnie prostą grę 
związaną z samochodami.

Certyfikowane szkolenie z prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3 
dla dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

W czasie szkolenia nauczyciele poznają zasady działania klocków, podstawy 
programowania oraz samodzielnie zbudują i zaprogramują pierwszego robota. 
Podczas szkolenia prowadzący przedstawią również propozycje i możliwości 
wykorzystania zestawów do robotyki w codziennej pracy z uczniami. Na koniec 
dla chętnych będzie możliwość zwiedzenia fabryki Volkswagen Poznań.

JEDNODNIOWY FESTIWAL NAUKI 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE 
DLA NAUCZYCIELI

JAK TO DZIAŁA? NA CZYM TO POLEGA

Zgłoszenie

01.10.2016- 14.11.2016 Dyrektor, nauczyciele 
lub po prostu rodzice zgłaszają udział Szkoły 
na podstawie prostego formularza on-line.

    

Głosowanie

15.11.2016- 18.12.2016: Po przyjęciu wniosku oraz 
spełnieniu wymogów formalnych rozpoczyna się 
głosowanie za pośrednictwem strony 
www.szkolamalegoinzyniera.pl Zachęcajcie uczniów, 
rodziców, nauczycieli przyjaciół szkoły do głosowania 
na Waszą Placówkę.

Wyniki

Do 23.12.2016 13 szkół z największą liczbą głosów 
otrzyma niepowtarzalny zestaw nagród - skrojony 
doskonale pod promocję nauk ścisłych, a zwłaszcza 
robotyki i automatyki.
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Przed Wami najtrudniejszy czas – zdobycie jak największej liczby głosów. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie, 
ale wierzymy w Wasze pomysły, zaangażowanie i kreatywność. Chcemy Wam trochę pomóc, dlatego przygotowaliśmy 
dla Was zbiór kilku prostych działań, które pomogą promować Waszą kandydaturę. Dla ułatwienia podzieliliśmy je
na cztery części: działania w szkole, w internecie, w media lokalnych oraz pozostałe.

JAK W SZKOLE MOŻNA PROMOWAĆ UCZESTNICTWO PLACÓWKI W PROGRAMIE? 

W każdej szkole funkcjonuje wiele różnych narzędzi komunikacji z uczniami oraz ich rodzicami. Przesyłamy listę, tych, które wydają nam się 
niezwykle przydatne do zdobywania głosów :)

- Rozwieszenie plakatów, które każda ze szkół otrzyma tradycyjna pocztą
- Wykorzystanie szkolnych tablic informacyjnych
- Przekazanie informacji podczas spotkań z rodzicami
- Publikacja artykułu w szkolnej gazetce
- Wklejenie informacji do dzienniczków uczniów
- Wywieszenie informacji w pokoju nauczycielskim
- Informacja w szkolnym radio- węźle
- Wysyłka informacji do rodziców za pomocą dzienniczka elektronicznego
- Przekazanie informacji podczas rady pedagogicznej
… i wiele, wiele innych! 

DZIAŁANIA W INTERNECIE ORAZ MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dzięki wykorzystaniu Internetu mamy możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Im więcej osób dowie się o Państwa udziale 
w projekcie, tym większa szansa na dodatkowe głosy. Jak można pozyskiwać głosy w internecie? 

- Publikacja informacji na stronie internetowej szkoły
- Wykorzystanie szkolnego fan page na portalu Facebook
- Utworzenie dedykowanego profilu lub wydarzenia w związku z udziałem szkoły w głosowaniu
- Wysłanie informacji mailowej do przyjaciół, partnerów i innych instytucji związanych z funkcjonowaniem szkoły 
- Udostępnienie postu wprost ze strony internetowej www.szkolamalegoinzyniera.pl 
   Każdy głosujący, zaraz pod oddaniu głosu będzie mógł udostępnić post na Facebook’u z informacją o udziale szkoły w głosowaniu

KONTAKT Z PRASĄ LOKALNĄ 

Media często bywają nazywane czwartą władzą. Warto o tym pamiętać i wykorzystać to. Media lokalne dają nam szanse dotarcia do dużej 
grupy odbiorców. Każdy z uczestników projektu otrzyma od nas gotowy szkic informacji prasowej, który po uzupełnieniu danych może 
rozesłać do lokalnych mediów. Oczywiście sami również możecie stworzyć własny komunikat, lub zmodyfikować ten przesłany przez nas. 
Warto do mediów przesłać komunikat przynajmniej dwa razy – raz na początku głosowania, drugi raz w jego trakcie, gdy już będziecie mogli 
odnieść się do Waszej obecnej pozycji na liście. 

INNE
Ta kategoria zawiera zbiór luźnych pomysłów, które trudno było przypisać do wcześniejszych kategorii, co nie oznacza, że są mniej skuteczne :)

- Codzienne przypomnienie w komórce – jeden użytkownik może oddać jeden glos dziennie, tak więc warto o tym pamiętać i nie stracić szansy
- Głosowanie codziennie o tej samej porze – po głównym wydaniu serwisu informacyjnego. Taki rytuał sprawi, że każdego dnia będziemy  
   pamiętać o oddaniu głosu
- Kontakt np. z Radą Osiedla, UMIG, Wydziałem Oświaty , Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy lub inną jednostką, która mogłaby wesprzeć  
   promocje konkursu

To oczywiście tylko przykłady działań. Ich lista jest dużo dłuższa, pewnie pomysłów na zdobycie głosów  
jest tyle, ile zgłoszeń do udziału w programie. Liczymy na Was i mocno trzymamy kciuki. Powodzenia!

ZDOBYĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW
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Volkswagen Poznań
ul. Warszawska 349
61-060 Poznań

+48 883 398 255 
kontakt@szkolamalegoinzyniera.pl 
www.facebook.com/VolkswagenPoznan

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
Zagrodnicza 8a
61-654 Poznań

+48 789 493 821
kontakt@szkolamalegoinzyniera.pl 
www.facebook.com/fundacja-malego-inzyniera

DANE KONTAKTOWE


