
WSZYSTKICH UCZNIÓW ZAPRASZAMY  

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

„JESTM SMART”  

http://www.smart.tikwedukacji.pl 

Dlaczego SMART? 

SMART, czyli: 
 Sprytny 
 Mobilny 
 Aktywny 
 Rozsądny 

 Technologicznie Zakręcony 
- taki właśnie powinien być uczeń 

nowoczesnej szkoły! 

 
  
Bądź SMART - udowodnij, że smartfon, tablet, laptop i 
internet nie służą tylko do zabawy i komunikacji z 
najbliższymi. 
 
Pokaż, jak dzięki tym narzędziom możesz: 

 dowiedzieć się, co oznacza trudne słowo 
 zaplanować wycieczkę 
 zrobić zdjęcie pięknego krajobrazu, obrobić je w 

aplikacji i podzielić się nim z innymi 
 nauczyć się języka obcego 
 przygotować fotoalbum online z wakacji 



 dowiedzieć się, ile kilometrów przejechałeś na 
rowerze lub nartach 

 sprawdzić, które produkty żywnościowe są 
zdrowe, a które warto ograniczyć 

 nauczyć się grać na pianinie 
 nagrać piosenkę dla babci z okazji jej święta 
 przygotować listę prezentów, które chciałbyś 

dostać na urodziny 
 dowiedzieć się, jak przyrządzić pyszną kolację 

dla rodziny 
 stworzyć bloga i podzielić się z innymi swoimi 

pasjami 
 przygotować się do każdej lekcji 
 wezwać pomoc w niebezpiecznych sytuacjach 

  

 
  
Chcemy poprzez konkurs propagować mądre korzystanie 
z tabletów, smartfonów i internetu, bo możliwości 
wykorzystania nowoczesnej technologii w celach 
dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. 
Warto wiedzieć, jak wykorzystywać je w rozsądny 
sposób – nie tylko do zabawy. 
  
Udział szkoły w konkursie może być nie tylko ciekawym 
doświadczeniem, ale również punktem wyjścia do 
rozmów z uczniami na temat korzystania z 
nowoczesnych form komunikacji, bezpieczeństwa w sieci 
czy też okazją do poszukiwania ciekawych stron i 
aplikacji adresowanych do uczniów 
  
 



 

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW 
  
  

Wystarczy SMART grupa – od jednego do 4 
uczniów, kamera i dobry pomysł na to, jak 
mądrze wykorzystywać tablety, smartfony i 
internet! Nagrajcie filmik, w który pokażecie i 
opowiecie o tym, jak na co dzień, w szkole i po 
lekcjach korzystacie z internetu i smartfonów. 
Ogranicza Was tylko wyobraźnia! 

  
  

Aby wziąć udział w konkursie: 
1. Sprawdz czy Twoja szkoła bierze udział w konkursie 

"Jestem SMART" - jeżeli nie, niech dyrektor szkoły jak 
najszybciej wypełni formularz zgłoszeniowy 

2. Film trwający nie dłużej niż 3 min, należy wykonać w 
grupach max. 5 osobowych (w tym nauczyciel) i 
zapisać w formacie .mov lub MPEG-4 

3. Pracę do organizatora wysyła szkoła, a każdy z 
członków grupy może wygrać  tablet, smartfon lub 
powerbank! 

 

 
 



 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW 
  
  

Jesteś uczniem SMART? Wiesz, jak można 
wykorzystywać tablety, smartfony i internet 
na tysiąc mądrych sposobów: do nauki, 
rozwoju, zabawy? Pokaż to na rysunku lub 
fotografii! 

  
  

Aby wziąć udział w konkursie: 
1. Zapytaj swojego wychowawcę, czy Twoja szkoła bierze 

udział w konkursie "Jestem SMART" - jeżeli nie, niech 
dyrektor szkoły jak najszybciej wypełni formularz 
zgłoszeniowy 

2. Wykonaj grafikę w programie komputerowym lub 
zdjęcie,  zapisz w formacie .jpg oraz oddaj na dysku 
wskazanej przez wychowawcę osobie (np. 
nauczycielowi informatyki) 

3. Szkoła wyśle pracę do organizatora, a Ty będziesz miał 
szansę wygrać tablet, smartfon lub powerbank! 

 

Informacje  znajdziecie na stronie 

www.smart.tikwedukacji.pl 

WAŻNE 

Kategorie  konkursu: 

http://www.smart.tikwedukacji.pl/


 Kategoria plastyczna – rysunek lub 
zdjęcie w formacie jpg 

 Kategoria filmowa – film  trwający  
nie dłużej niż 3 minuty w formacie 

 .mov lub .MEPG-4 

Prace przesyłamy do końca października  
do 31.10.2016 r. na adres P. E. Reniszak 

ela.re201@gmail.com 

 

mailto:ela.re201@gmail.com

