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Ogłoszenie
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Toruńska
informuje, że jest organizatorem V edycji konkursu wiedzy technicznej dla
uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu p.n.
„Technika użytkowa w szkole i w domu”
Konkurs dla młodzieży szkolnej jest zadaniem publicznym Gminy Miasta
Toruń na 2015 r pod nazwą: „Działalność wspomagająca rozwój techniki ,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” i stanowi z jedną z form
procesu politechnizacji wychowania młodzieży.
Konkurs ma na celu pobudzenie zainteresowania młodzieży szkolnej problemami technicznymi, których nie obejmuje program nauczania w szkole, a z którymi będzie miała do czynienia w przyszłości.
Kolejnym celem konkursu jest popularyzacja podstawowych zagadnień praktycznej wiedzy użytkowej o urządzeniach technicznych oraz popularyzacja
wiedzy o działalności technicznej firm regionu toruńskiego.
Zadanie jest realizowane przez Radę Toruńskiej FSNT NOT przy współpracy
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz środowisk szkolnych
Zakładane główne rezultaty udziału w konkursie to:
- zainspirowanie nauczycieli do wprowadzania w procesie nauczania
podstawowych zagadnień praktycznej wiedzy użytkowej o urządzeniach
technicznych
- zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem zdobytej w szkole
wiedzy
- zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą kontynuowania nauki w średnich
szkołach technicznych
- promocja miasta i szkół uczestniczących w tym przedsięwzięciu,.
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W roku 2015 konkurs będzie obejmował następujące dziedziny :
- budowle Torunia – charakterystyczne elementy różnych epok w architekturze
Torunia
- budownictwo
materiały ceramiczne i spoiwa
urządzenia i narzędzia w budownictwie
etapy procesu budowy
elementy konstrukcyjne budynku
energooszczędność budynku
- oszczędne gospodarowanie energią i wodą w gospodarstwie domowym
- bezpieczna eksploatacja narzędzi i urządzeń w domu energii w domu
Uczestnicy finałów otrzymają stosowne zaświadczenia oraz dyplomy i nagrody
rzeczowe. Serdecznie zapraszamy uczniów toruńskich szkół gimnazjalnych do
udziału w tym konkursie.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- pisemne potwierdzenie przystąpienia Szkoły do konkursu.
- nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela, z którym członkowie Komisji
Konkursowej będą mogli się kontaktować w sprawie organizacji i przebiegu
konkursu
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z:
P. Stefanem Oborskim 605 623 601 lub e-mail: s.oborski@op.pl
p. Witoldem Anusiakiem 535 422 778 lub e-mail anusiak.cku@wp.pl
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