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Zagraj w grę i wygraj udział w innowacyjnym obozie naukowym
ADAMED SmartUP

Wycieczka szkolna do Instytutu Badań Jądrowych, tunel czasoprzestrzenny w nieczynnym reaktorze, spotkanie
ze Stanisławem Lemem i naukowcami z różnych epok, wciągające zadania, łamigłówki oraz wymagające analizy
to  wszystko  czeka  na  uczestników  gry  rekrutacyjnej  będącej  pierwszym  etapem  nowej  edycji  programu
ADAMED SmartUP. Rozgrywka startuje 1 października i potrwa do 15 stycznia. Nadal można się rejestrować,
aby wziąć w niej udział.

Gra  to początek  procesu rekrutacyjnego w 8.  edycji  programu ADAMED SmartUP.  Za  poprawnie  rozwiązane
zadania jej uczestnicy otrzymują punkty, a ci z najlepszymi wynikami zostaną poproszeni o wypełnienie formularzy
aplikacyjnych. Na ich podstawie Rada Naukowa programu zaprosi wybranych uczniów na rozmowy kwalifikacyjne.

50  osób  z  najlepszymi  wynikami  osiągniętymi  w  grze  i  podczas  rozmów  weźmie  udział  w  dwutygodniowym
innowacyjnym obozie naukowym, który odbędzie się w lecie przyszłego roku. Następnie 10 uczestników obozu
zdobędzie  nagrodę  główną,  czyli  indywidualny  program  konsultacji  edukacyjnych.  Po  roku  3  z  nich  otrzyma
stypendium naukowe.

Poznaj fascynujący świat nauki

– Do udziału w programie ADAMED SmartUP zachęcamy wszystkich uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi
i  przyrodniczymi.  Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  gra  rekrutacyjna  weryfikuje  umiejętności  krytycznego
myślenia i łączenia faktów. Nie jest typowym sprawdzianem wiedzy książkowej  – mówi Martyna Strupczewska
z Fundacji Adamed.

Autorzy  gry  zadbali  również  o  wciągającą  fabułę  i  atrakcyjne  efekty  audiowizualne.  Gracz  bierze  udział
w wycieczce szkolnej do Instytutu Badań Jądrowych, podczas której odkrywa, że w nieczynnym od 1995 roku
reaktorze  powstał  tunel  czasoprzestrzenny.  Dzięki  niemu  najpierw  kontaktuje  się  ze  Stanisławem  Lemem,
a później rozmawia z 5 naukowcami, którzy żyli w różnych epokach.

– Przygotowana przez nas gra nie jest tylko wyzwaniem intelektualnym. Zależy nam też na tym, aby była dobrą
rozrywką. To innowacyjna nauka przez zabawę – dodaje Martyna Strupczewska.

W programie ADAMED SmartUP mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski mający od 14 do 19 lat. Formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie adamedsmartup.pl.

***

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół  ponadpodstawowych.  Jego celem jest
popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży.
Podstawą  inicjatywy  jest  platforma  internetowa  adamedsmartup.pl     oraz  program  stypendialny  przeznaczony  dla  osób
w  wieku  14-19  lat.  Dotychczas  program  objęli  patronatem  honorowym:  Minister  Edukacji  Narodowej,  Minister  Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych,
Narodowe  Centrum  Nauki,  Politechnika  Warszawska,  Politechnika  Śląska,  Polska  Akademia  Nauk,  Szkoła  Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski,  Warszawski
Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest  Fundacja  Adamed,  której  celem jest  wspieranie  działalności  badawczo-
rozwojowej, naukowej i oświatowej, a także popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

https://gra.adamedsmartup.pl/zaloguj.html?redirect=%2F
https://adamedsmartup.pl/gra-rekrutacyjna/

