




Nauka nie wszystkim kojarzy 
się dobrze. Ostatnie lata 
pokazały jednak, jak ważną 
rolę odgrywa w naszym 
codziennym życiu.



Dlaczego tak trudno wzbudzić fascynację 
matematyką wśród uczniów?

• Matematyka jest najczęściej 

oblewanym przedmiotem maturalnym.

• W 2022 roku egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu nie zdało łącznie 18% uczniów.



Brak zainteresowania 
matematyką i wiary w jej 
praktyczne zastosowanie 
w codziennym życiu jest 
jednym z powodów tak 
słabych wyników.



Jeden z najprostszych przykładów ciągów, tzw. ciąg geometryczny.



Potęga ciągu geometrycznego

Trudno wyobrazić sobie jak wielkie znaczenie 

może mieć taki ciąg i jak szybko może przyrastać. 

Ten problem obrazuje prosty eksperyment



Oto potęga ciągu geometrycznego!

W 2012 roku studenci z St. Mark’s School 

w Southborough w stanie Massachusetts złożyli papier 

toaletowy aż 13 razy, wykorzystując do tego słynny 

„niekończący się” korytarz na prestiżowym 

Massachusetts Institute of Technology. Uzyskali tym 

sposobem blok szeroki na 1,5 metra i wysoki na 76 cm, 

który zawierał aż 8192 warstwy papieru. Osiągnęli więc 

praktyczne granice składania papieru na pół.

Złożona 103 razy miałaby grubość 93 mld lat świetlnych 

- byłaby więc większa od całego widzialnego 

wszechświata.



Proste problemy są najlepszym 
punktem wyjścia do 
zorganizowania projektów 
popularnonaukowych



Dlaczego projekty popularnonaukowe są ważne?

• upowszechnianie nauki,

• lepsze zrozumienie zagadnień naukowych,

• namacalność problemu,

• interdyscyplinarność,

• nauka współpracy,

• odkrywanie nowych obszarów,

• integracja grupy



Skąd można czerpać inspirację dla projektów popularnonaukowych?

Najlepsze są tematy wzięte z życia - oddajmy uczniom 

inicjatywę

Dwa projekty popularnonaukowe z pogranicza astronomii:

• Earth CAM

• Odbiór obrazów z satelity NOAA



Skąd można czerpać inspirację 
dla projektów 
popularnonaukowych?

Baza projektów zgłoszonych do poprzednich edycji 

konkursu Projektanci Edukacji dostępna na 

www.projektanciedukacji.pl



Przykładowe inspirujące projekty, 
zgłoszone do 12. edycji konkursu 
Projektanci Edukacji

„Pomocny Wnuczek 2022” - wózek na zakupy dla 

seniorów, napędzany energią słoneczną.



Przykładowe inspirujące 
projekty, zgłoszone do 12. edycji 
konkursu Projektanci Edukacji

„Kryminalnie na chemii” - uczniowie poznawali 

tajniki chemii, rozwiązując zagadkę kryminalną.



Przykładowe inspirujące 
projekty, zgłoszone do 12. edycji 
konkursu Projektanci Edukacji

„Zielona szkoła” - uczniowie zaprojektowali 

stację do ładowania tabletów i smartfonów, 

zasilaną panelami słonecznymi.



Jak nowe technologie wspierają 
realizację projektów popularno-
naukowych?

• W dzisiejszych czasach naukowcy rzadko 

pracują sami, częściej łączą się duże 

międzynarodowe zespoły, z łatwością 

komunikujące się na odległość.

• Pandemia spopularyzowała wiele platform 

zdalnej współpracy, tj. jak zoom, google itp.

• To otwiera wiele możliwości dla projektów, 

dla których barierą mogłoby być położenie 

geograficzne jego uczestników.



Jak nowe technologie wspierają 
realizację projektów popularno-
naukowych?

• Eksperyment - Pomiar promienia Ziemi 

metodą Erastotenesa

• Wykorzystanie zdalnych obserwatoriów na 

drugiej półkuli (wschód-zachód) do obserwacji 

nocnego nieba za dnia w Polsce.



Co sprawia, że projekt możemy 
uznać za udany?

• liczy się droga, nie samo osiągnięcie 

założonego celu

• nie ma nieudanych eksperymentów



Jak radzić sobie, gdy coś nie idzie?

• dobry harmonogram,

• prawidłowo rozpisane role,

• udział koordynatora,

• dobrze skomponowany budżet,

• unikanie myślenia „jakoś to będzie”.



13. edycja konkursu „Projektanci edukacji”

Największy w Polsce konkurs dla nauczycieli 

i uczniów szkół podstawowych oraz średnich, 

którzy chcą realizować ciekawe projekty 

edukacyjne i szukają dla nich wsparcia 

finansowego oraz merytorycznego.

Za nami już 12 edycji konkursu:

• ponad 110 tysięcy uczestników,

• prawie 6 tysięcy zgłoszonych pomysłów,

• 454 przyznanych grantów na realizację

• łączna suma przyznanych grantów to 

prawie 680.000 zł!



Konkurs: „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”

• Adresaci konkursu: szkoły podstawowe (klasy 1-3 i 4-8) oraz 

ponadpodstawowe.

• Przedmiot konkursu: projekt edukacyjny, dowolna tematyka

• Etap pierwszy: oceniany jest sam pomysł na projekt

• Etap drugi: oceniana jest realizacja projektu

• Nagrody I etapu: 39 grantów, w tym 9 grantów przyznawanych 

przez internautów.

• Nagrody II etapu: 5 Złotych Grantów po 3000 zł.



Konkurs: „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”

Jest pomysł, co dalej?

• formularz zgłoszeniowy: prosty, ułatwiający opracowanie pomysłu

• materiały wspierające: artykuły, e-booki, przykładowe projekty

• webinaria: możliwość spotkań z ekspertami

• grupa na FB: „Projektanci edukacji. Miejsce dla nauczycieli 
z pomysłem”: https://www.facebook.com/groups/projektanciedukacji/

• galeria zgłoszonych pomysłów oraz projekty minionych edycji: inspiracja do działania



Dziękujemy za uwagę!
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