Szkolne laboratoria marzeń – rejestracja do
„Koloratorium” przedłużona do 13 stycznia

Już ponad 60 szkół podstawowych z całej Polski dołączyło do II edycji
programu społecznego „Koloratorium”. Przygotowana przez FFiL Śnieżka SA
akcja zachęca młodych ludzi do poznawania otaczającego ich środowiska i
inspiruje do dalszych eksperymentów poprzez zapewnienie lepszych warunków
do zdobywania wiedzy z zakresu chemii czy biologii. Placówki szkolne, które
nie przystąpiły jeszcze do programu wciąż mogą to zrobić – rejestracja została
przedłużona do 13 stycznia 2019 roku.

Każdy uczeń ma w sobie potencjał do odkrywania fascynującego świata nauki. Do tego właśnie
zachęca młodych ludzi ogólnopolski program społeczny „Koloratorium”, zorganizowany przez
Śnieżkę. Główna nagroda w ramach projektu to 11 kolorowych, profesjonalnie wyposażonych
laboratoriów. Takie nowoczesne narzędzia wspierają edukację i pomagają najmłodszym uczyć się
poprzez kreatywną zabawę.
Do uczestnictwa w „Koloratorium” zgłosiło się już ponad 60 szkół z całej Polski. Duże
zainteresowanie programem sprawiło, że rejestracja została przedłużona do 13 stycznia 2019 roku.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy założyć profil placówki na stronie „Koloratorium”. Projekt,
skierowany do publicznych szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, podzielony
został na dwa etapy. W pierwszym z nich uczniowie i nauczyciele będą zdobywać dla swojej placówki
punkty, realizując wskazane działania. Konto punktowe zasilić można np. rozwiązując quizy czy też
biorąc udział w konkursach. Następnie 30 szkół z najwyższą ilością punktów przejdzie do drugiego
etapu, a zwyciężą te, które najlepiej wykonają zadanie finałowe. Wyniki poznamy w maju 2019
roku.

Zwycięskie szkoły, poza profesjonalnym wyposażeniem mini laboratoriów, otrzymają także produkty
Śnieżki na remont pracowni. Na tym jednak nie kończy się lista nagród – w konkursach
indywidualnych uczniowie powalczą m.in. o nowoczesne tablety.
„Koloratorium” to kolejny program społeczny FFiL Śnieżka SA. Pierwsza, pilotażowa edycja projektu
odbyła się w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego. W ścisłym finale
znalazło się wówczas 13 szkół z regionu, z których wybrano trzy zwycięskie placówki, gdzie powstały
mini laboratoria.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej „Koloratorium”, gdzie dostępny jest panel
rejestracyjny: https://koloratorium.pl/koloratorium/
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