
Klub Młodych Naukowców LO Sulechów 

 

1) Link do ogólnodostępnej strony na Facebook’u: 

https://www.facebook.com/kmnlosulechow  

 

2) Regulamin Klubu: 

 

Klub Młodych Naukowców – „Naukowy Zawrót Głowy” 

Działa w ramach „Niezależnego Programu Uczenia się”- „Independent Learning Programme” 

 

Misja Klubu: Nieustannie rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności 

Regulamin: 

1) Klub stanowi jedną całość, na którą składają się 4 sekcje tematyczne: 

a) Prawniczo-ekonomiczna (historia, WOS, PP, matematyka) 

b) Medyczna (biologia, chemia) 

c) E=mc
2 
(matematyka, fizyka, informatyka) 

d) Ściśle geograficzna (matematyka, geografia) 

2) Współpracujemy przy tworzeniu projektów naukowych. 

3) Jesteśmy kreatywni i przedstawiamy własne pomysły pracy. 

4) Pracujemy indywidualnie, zbiorowo i zawsze dzielimy się wiedzą. 

5) Jesteśmy systematyczni, solidni i godni zaufania. 

6) Wspólnie poszukujemy mentorów i opiekunów naukowych. (nauczyciele LO Sulechów, 

nauczyciele z partnerskiej Brytyjskiej szkoły SFC Farnborough 

7) Wspieramy się i pozytywnie motywujemy. 

8) Cytujemy źródła naszej wiedzy i nie dokonujemy plagiatów. 

9) Zawsze szczerze wyrażamy swoje zdanie, w sposób taktowny i z poszanowaniem każdego 

członka klubu. 

Zasady pracy Klubu: 

1) Opracowujemy projekt naukowo-badawczy. 

2) Ustalamy listę książek, czasopism, źródeł internetowych, przydzielamy sobie zadania, 

określamy czas ich realizacji, formę opracowania, którą można podzielić się z innymi. 

https://www.facebook.com/kmnlosulechow


3) Założymy własny profil na Facebook’u, przez który będziemy się komunikować i gromadzić 

materiały do wspólnego użytku. 

4) Organizujemy prezentacje multimedialne dla zaproszonych gości. (przynajmniej 1w ciągu 

roku). Zorganizowanie konferencji naukowej dla uczniów LO Sulechów i gimnazjów 

sulechowskich. 

5) Piszemy artykuły naukowe i publikujemy je. (przynajmniej jeden w ciągu roku). 

 

 

3) Członkowie Klubu Młodych Naukowców LO Sulechów: 

 

a) Aleksandra Brażycka 

b) Stanisław Chomiak 

c) Agata Cogiel 

d) Anna Kuśnierczak 

e) Miłosz Rozynek 

f) Marcel Rzepka 

g) Mateusz Walczak 

h) Aleksandra Wojewoda 

i) Oraz 3 osoby z klasy 3m 

 

 

4) Lista ekspertów/recenzentów: 

 

1) Dr Margaret Guy 

2) Dr John Guy 

3) Dr Izabela Wojewoda 

4) Mgr Piotr Szponer 

5) Mgr Robert Biliński 

6) Mgr Romuald Cogiel 

7) Mgr Anna Celmer 

8) Mgr Aleksandra Domejko-Drzyzga 

 

5) Kalendarium wydarzeń i działań: 

 

a) Założenie ogólnodostępnej i klubowej strony na Facebook 

b) 19.11.2014r. Seminarium szkoleniowe na temat przygotowywania i wygłaszania prezentacji 

pt. “Efektywne i efektowne prezentacje”. Prowadzenie dr Izabela Wojewoda. 

c) Szkolenie wewnętrzne na klubowej stronie Facebook na temat przygotowywania 

i wygłaszania prezentacji. Każdy z członków Klubu umieszcza przydatne informacje do końca 

listopada 2014r. 

d) Wybranie tematu własnej prezentacji – do 5 grudnia 2014r. – konsultacje z ekspertami. 

e) Przygotowanie prezentacji. 


