
 

 

Szanowni Państwo  

Dyrektorzy Szkół Podstawowych  

z terenu Powiatu Rzeszowskiego i Powiatu Strzyżowskiego 

 

Stowarzyszenie EKOSKOP ogłasza nabór szkół do projektu „W drodze do 

Podkarpackiego Centrum Nauki” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu 

dwóch powiatów, a realizowanego w ramach zadania publicznego Województwa 

Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. „Organizacja wydarzeń popularyzujących 

naukę”. 

 

W ramach projektu, w wybranych 6 szkołach, zostanie zorganizowany „Dzień 

Młodego Odkrywcy”. Przez kolejne trzy godziny lekcyjne, grupa 50 uczniów (podzielona na 

trzy zespoły ćwiczeniowe po ok. 17 osób pod opieką nauczycieli), będzie uczestniczyć 

kolejno w trzech różnych, jednogodzinnych warsztatach tematycznych. Grupy kolejno 

odwiedzać będą trzy stanowiska warsztatowe (sale) prowadzone przez trenerów EKOSKOP. 

Zajęcia opierać się będą o metody aktywizujące, doświadczenie i eksperyment, obserwacje, 

aktywny udział w szukaniu rozwiązań, współpracę małych grup badawczych.    

Planujemy warsztaty i pokazy eksperymentów fizyko-chemicznych rozbudzających 

zaciekawienie świata, badanie tajemnic nauki (m.in. fizyka niskich temperatur, 

nadprzewodnictwo, elektromagnetyczność, gazy przyszłości), samodzielnie obserwacje 

przyrodnicze i rozwiązywanie problemów techniczno-badawczych. Uczestnikom projektu 

zostaną przekazane informacje o powstającym Podkarpackim Centrum Nauki w Jasionce 

wraz z plakatami i ulotkami. 

Szkoła musi zapewnić osobę szkolnego koordynatora (opiekuna warsztatów) do 

uzgodnienia szczegółów logistycznych, miejsce do odbywania warsztatów, np. trzy sale 

mieszczące po ok. 17 dzieci, wyznaczyć 50 uczniów podzielonych na trzy grupy badawcze, 

wyznaczyć opiekunów poszczególnych grup (trenerzy EKOSKOP nie zapewniają opieki 

wychowawczej, a jedynie merytoryczne prowadzenie warsztatów), wysłać do dnia 29 

października 2021 roku e-mailowe zgłoszenie na adres ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl na 

karcie zgłoszenia wg wzoru w zał., a opieczętowane oryginały pocztą zwykłą (nie 

poleconym) na adres korespondencyjny: Mirosław Ruszała koordynator Stowarzyszenia 

EKOSKOP 35-103 Rzeszów ul Strzelnicza 15/9.    

 

Po zakończonej akcji zgłoszeń szkół (do dnia 29 października 2021 roku) Zarząd 

EKOSKOP ogłosi wyniki naboru do projektu, w pierwszej kolejności wybierając szkoły z 

najmniejszych miejscowości znajdujących się na terenie powiatu rzeszowskiego i powiatu 

strzyżowskiego, przy czym każdy powiat będzie reprezentowany przez co najmniej jedną 

szkołę. Wybrane do projektu szkoły zostaną poinformowane drogą e-mailową oraz 

telefonicznie do dnia 5.11.2021. 

W projekcie planowane jest prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Jeśli nie 

pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne COVID19, zajęcia odbędą się przez 

Internet w trybie zdalnym z wykorzystaniem platform edukacyjnych szkoły lub platformy 

edukacyjnej ZOOM.  

 

                                 Z poważaniem. 

Kasia Ruszała 

Prezeska Zarządu  

Stowarzyszenia EKOSKOP 
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