”Leveranstiden på en ingenjör är 25 år”
Peter Larsson, Samhällsdirektör, Sveriges Ingenjörer, Ordförande i BUNT

”Det gäller att starta tidigt om man ska väcka barns
intresse för naturvetenskap och teknik”
Ingrid Pramling Samuelsson, professor,
Göteborgs Universitet, styrelseledamot i BUNT

”Teknik och naturvetenskap i förskolan är viktigt
för Sveriges framtida kompetensförsörjning”
Tobias Krantz, chef utbildning,
forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

”Pilotprojekten visar vilken kraft det finns hos engagerade elever”
Marianne Fogelberg, f d rektor för Teknikprogrammet i
Uddevallas Gymnasieskola, BUNT’s projektledare
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Gymnasiearbetet Science Kids

tävling för
för dig
dig som
som går
går på
på Teknikprogrammet!
Teknikprogrammet!
–– tävling

Mål för gymnasiearbetet i Teknikprogrammet
”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det
tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt
planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden
inom programmet.”

Vinn 55 000
000 kronor!
kronor!
Vinn

För dig som är Teknikelev – tävla om Gymnasiearbetet Science Kids
Dela med dig av dina kunskaper inom teknik och naturvetenskap och gör ditt gymnasiearbete tillsamman med barn på en förskola.
Fritt fram för kreativa idéer men du måste förstås ha med en förskola eller förskoleavdelning på noterna. Du måste givetvis också
uppfylla de mål som gäller för gymnasiearbetet.
Tävlingen arrangeras av föreningen BUNT* som vill utveckla intresset för naturvetenskap och teknik på svenska förskolor.
På www.sciencekids.se får du massor av tips och idéer hur du kan jobba. Du kan också läsa hur andra gymnasieelever jobbat
med Science Kids och där anmäler du dig om du vill vara med i tävlingen.
Sista anmälningsdag är 1 oktober.
Under arbetets gång har du som vanligt en handledare på din skola men kan också får stöd och hjälp av föreningen BUNT.
Senast 1 maj nästa år skickar du in en beskrivning av hur ni jobbat (max 2 A4). Bifoga gärna bilder eller filmer som visat hur ni jobbat
Juryn består av styrelsen i föreningen BUNT och bedömer: Frågeställning - Genomförande - Dokumentation
Vinnande grupper får besked senast 1 juni 2019

Källa: Förskoletidningen

*Föreningen Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, BUNT,
har bildats av Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer,
och Stiftelsen Företagsam i samarbete med flera universitet och
högskolor. Föreningen verkar för lekfullt lärande i förskolor och
hem och öka intresset för spännande framtidsyrken inom
naturvetenskap och teknik.
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Välkommen med din ansökan!

”Härligt att möte alla nyfikna
förskolebarn. Ett jättespännande
gymnasiearbete!”
Karim Gerges, Mohammed Riyad ,
Trollhättan

”Lika roligt, lärorikt och utvecklande
för oss som för barnen!”
Thea Widdgård, Silje Pettersen,
Lina Mattson, Uddevalla

