Ogólnopolski Konkurs Artystyczny
Graj o nagrody dla Twojej szkoły
Wartość nagród ponad 40.000 zł!

Patronat honorowy

Organizator konkursu
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Wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby nauka w szkole, gdyby pojawiły się w niej roboty:
gdyby pomagały w prowadzeniu lekcji, albo dźwigały plecaki z podręcznikami.
A może wcale nie byłoby książek, bo zostałyby zastąpione przez automatyczne
„wczytywacze wiedzy”? Użyjcie swojej wyobraźni i pokażcie nam robota szkolnego,
model „KzS 8.0”!

KOnkurs plastyczny
krok 2 krok 1

Liczą się marzenia!

Rejestracja

Zarejestruj szkołę online na www.klasazesnow.pl w terminie od
18 września do 15 marca 2018 roku
Rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik szkoły – dyrektor lub
wytypowany przez niego nauczyciel.
Podczas rejestracji konieczne jest podanie m.in. danych teleadresowych
szkoły. Ostateczny termin rejestracji: 15 marca 2018 roku

ZGŁOSZENIE PRAC

Poproś uczniów klas I-III szkoły podstawowej o wykonanie prac plastycznych na temat „Mój robot ze snów”. Wybierz JEDNĄ pracę i zgłoś ją do
konkursu na stronie: www.klasazesnow.pl (zakładka Mój profil).
Bardzo ważne jest spełnianie wymagań formalnych:

a) praca powinna zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3,

b) praca powinna zostać wykonana przez jednego ucznia klas I-III
szkoły podstawowej i powinna zostać opatrzona krótkim komentarzem autora dotyczącym tematu konkursu, będący dosłownym
zapisem wypowiedzi autora pracy,

c) praca powinna być zapisana w formacie .jpg (maksymalny rozmiar
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Z wielką przyjemnością ogłaszamy 8. edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Artystycznego „Klasa ze Snów”. Konkurs ma na celu kształcenie kompetencji
cyfrowych uczniów i nauczycieli, podniesienie jakości edukacji informatycznej oraz
popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii
w procesie uczenia się i nauczania.
Nasze interdyscyplinarne przedsięwzięcie wspiera ideę uczenia się przez tworzenie,
sprzyja zdobywaniu ważnych umiejętności i jest doskonałym sposobem na
wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu.
Konkurs popularyzuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, promuje metody nauczania
z wykorzystaniem TIK i zachęca do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w metodyce
nauczania.
Celem towarzyszącym jest zachęcenie rodziców uczniów do współuczestnictwa w życiu
szkoły przez aktywne włączenie się w realizację konkursu w szkole.

pliku: 2 MB),
Ostateczny termin nadsyłania prac plastycznych upływa 16 kwietnia
2018 roku.

szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.klasazesnow.pl

krok 3

dla uczniów klas i-iii szkół podstawowych
WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematyką konkursu,
b) wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu,
c) kreatywność,
d) kompozycję,
e) walory artystyczne,
f) umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście

krok 4

tematyki konkursu.

PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa nagrodzi dziesięć najwyżej ocenionych prac oraz
przyzna dziesięć wyróżnień.
Dodatkowo szkoła, która wysłała najlepszą pracę otrzyma nagrodę
główną.
Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone 23 maja 2018 roku.

zobacz nagrody - str. 8-9

3

Rejestracja

Zarejestruj szkołę online na www.klasazesnow.pl w terminie od
18 września do 15 marca 2018 roku
Rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik szkoły – dyrektor lub
wytypowany przez niego nauczyciel.
Podczas rejestracji konieczne jest podanie m.in. danych teleadresowych
szkoły. Ostateczny termin rejestracji: 15 marca 2018 roku

krok 2

krok 1

KOnkurs FILMOWY
ZGŁOSZENIE PRAC

Poproś uczniów o nakręcenie filmów reklamowych na temat „Szkoła,
robot i my!”. Wybierz JEDEN film i zgłoś go do konkursu na stronie:
www.klasazesnow.pl (zakładka Mój profil).
Bardzo ważne jest spełnianie wymagań formalnych:

a) film powinien zaczynać się dwusekundową planszą z nazwą
szkoły,

b) film powinien posiadać cechy reklamy, w tym hasło reklamowe
stworzone przez uczestników i nie obciążone prawami osób
trzecich,

c) film powinien trwać maksymalnie 45 sekund,
d) film powinien być nakręcony w minimalnej rozdzielczości 720p,
e) film powinien przedstawiać wizerunek robota stworzonego na

potrzeby konkursu.
Ostateczny termin nadsyłania prac filmowych upływa 16 kwietnia
2018 roku.
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szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.klasazesnow.pl

krok 3

dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych
I wszystkich uczniów szkół PONADpodstawowych
WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematyką konkursu,
b) kreatywność w tworzeniu robota,
c) sposób prezentacji robota,
d) przekaz komunikatu reklamowego (w tym: hasło reklamowe,
przedstawienie zalet oraz charakterystycznych cech wymyślonego przez uczniów robota),

krok 4

e) oryginalność,
f) wrażenie artystyczno-estetyczne.
PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa przyzna:

a) w kategorii szkół podstawowych: trzy nagrody za najlepsze filmy
oraz pięć wyróżnień

b) w kategorii szkół ponadpodstawowych: trzy nagrody za najlep-

sze filmy oraz pięć wyróżnień.
Wyniki konkursu filmowego zostaną ogłoszone 23 maja 2018 roku.

zobacz nagrody - str. 8-9
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Rejestracja

Zarejestruj szkołę online na www.klasazesnow.pl w terminie od
18 września do 15 marca 2018 roku
Rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik szkoły – dyrektor lub
wytypowany przez niego nauczyciel.
Podczas rejestracji konieczne jest podanie m.in. danych teleadresowych
szkoły. Ostateczny termin rejestracji: 15 marca 2018 roku

krok 2

krok 1

KOnkurs METODYCZNY
ZGŁOSZENIE PRAC

Przygotuj sam lub z innym nauczycielem konspekt zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), na obowiązkowych lub pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych, przeprowadź lekcję
wg opracowanego konspektu i podziel się z nami swoimi wrażeniami
z przeprowadzonych zajęć.
Pracę zgłoś do konkursu na stronie www.klasazesnow.pl (zakładka Mój
profil).
Pamiętaj, że:

a) praca powinna zawierać konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK,
b) praca powinna uwzględniać sprzężenie zwrotne (maksymalnie
2500 znaków),

c) praca powinna być opatrzona 1-4 zdjęciami z przeprowadzo-

nych zajęć.
Ostateczny termin nadsyłania prac metodycznych upływa 16 kwietnia
2018 roku.
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szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.klasazesnow.pl

krok 3
krok 4

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) sformułowanie celów zajęć/lekcji,
b) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
c) wybór metod nauczania pozwalających na realizację celów
zajęć/lekcji,

d) wybór środków dydaktycznych,
e) zaplanowanie struktury lekcji,
f) nowatorskie podejście,
g) wnioski nauczyciela/nauczycieli z przeprowadzonej lekcji.
PRZYZNANIE NAGRÓD

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wybierze dziesięć wyróżnionych.

zobacz nagrody - str. 8-9
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NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM
NAGRODA GŁÓWNA
Dla zwycięskiej szkoły

NAGRODY W KONKURSIE FILMOWYM
szkoły podstawowe

pierwsze miejsce

Zestaw tablica interaktywna
Avtek 80 Pro z projektorem
ViewSonic PJD5353LS

Projektor ViewSonic
z ekranem tripod 180 Pro

Wartość nagrody 6000 PLN
Wartość nagrody 1700 PLN

drugie MIEJSCE

Nagrody dla autorów prac
10 NAGRÓD
Robot jimu mini

10 WYRÓŻNIEŃ

Głośnik bezprzewodowy
Defenzo Soundfit

projektor
Casio XJ-F100W

trzecie
MIEJSCE

Wartość nagrody
4600 PLN

wizualizer
Lumens DC170

TRZY WYRÓŻNIENIA

Robot jimu tankbot
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Wartość nagrody 500 PLN

Wartość nagrody 130 PLN

Wartość nagrody
2200 PLN

Wartość nagrody
700 PLN

NAGRODY W KONKURSIE FILMOWYM
szkoły PONADpodstawowe

NAGRODY W KONKURSIE METODYCZNYM
pierwsze
miejsce

Mega zestaw
klocków
ELEKTRONICZNYCH*
Wartość nagrody
6300 PLN

trzy NAGRODY główne
dla nauczycieli
zestaw akcesoriów JOY
Wartość nagrody 1000 PLN

*w skład zestawu wchodzą:
Arduino Coding Kit,
cloudBit Starter Kit, Code
Kit, Gizmos & Gadgets Kit,
Rule Your Room,
STEAM Student Set.

10 WYRÓŻNIEŃ
dla nauczycieli

drugie MIEJSCE

projektor Casio XJ-F100W

Głośnik bezprzewodowy
Defenzo Soundfit + książka*
Wartość nagrody 170 PLN

Wartość nagrody
4600 PLN

trzecie MIEJSCE
przenośne laboratorium cyfrowe
Einstein tablet2

Wartość nagrody 2600 PLN

TRZY WYRÓŻNIENIA

*nagrody książkowe wybierane losowo

Zestaw Rule Your Room
LittleBits

Wartość nagrody 550 PLN
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GALA W BIBLIOTECE NARODOWEJ
Uroczystość wręczenia nagród w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów”
odbyła się 21 czerwca w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Już po raz kolejny mieliśmy przyjemność nagradzać wspaniałe efekty współpracy dzieci i młodzieży,
które wykazują się kreatywnością, wiedzą i umiejętnościami godnie reprezentując swoją szkołę. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!
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serdeczne gratulacje

Harmonogram

:

Rejestracja Uczestników:
OD
DO
2017

WRZESIEŃ

18
OD

Nadsyłanie prac:

2017

LISTOPAD

1

Ogłoszenie wyników konkursu:
2018

MAJ

23

2018

MARZEC

15

Wręczenie nagród:
2018

DO

I POŁOWA
CZERWCA

2018

KWIECIEŃ

16

Obrady Komisji Konkursowej:
OD
DO
2018

KWIECIEŃ

17

2018

MAJ

17

11

szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.klasazesnow.pl

PATRONI HONOROWI

partnerzy konkursu

patroni medialni

NHE
konkurs poleca
12

Nowe
Horyzonty
Edukacji

