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Promocja wynalazczości 
w szkołach  przed zmianami w 2004 roku

* Prace dyplomowe w technikach

* Obrona prac dyplomowych, egzaminy dyplomowe 

* Efekty prac dyplomowych dla szkół

* Konkursy plac dyplomowych NOT

* Turniej Młodych Mistrzów Techniki



Egzaminy zawodowe w zreformowanej szkole 
zawodowej a promowanie wynalazczości 

Egzaminy zewnętrzne 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wygasające) -
- etap pisemny,
- etap praktyczny (w przypadku części zawodów bez 
praktycznego wykonania)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (od 2013 roku) 
- częśd pisemna 
- częśd praktyczna (z wykonaniem)

Obydwa egzaminy sprawdzają umiejętności opisane w podstawie 
programowej, nie sprawdzają innowacyjności zdających.

Proces przygotowania do egzaminów zawodowych  nie sprzyja 
kształtowaniu  innowacyjności  uczniów



Promocja wynalazczości i innowacyjności 
w zreformowanej szkole 

„W procesie kształcenia ogólnego szkoła na II i IV etapie edukacyjnym
kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwośd, …. ciekawośd
poznawcza, kreatywnośd, przedsiębiorczośd … „

Z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

„ System oświaty zapewnia w szczególności: …. warunki do rozwoju 
zainteresowao i uzdolnieo uczniów przez organizowanie zajęd pozalekcyjnych    
i pozaszkolnych…”

Z ustawy o systemie oświaty (art. 1 pkt 15)

„Podstawowymi formami działalności szkoły są …. zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia…” 

Z ustawy o systemie oświaty (art. 64 pkt 2)

„System oświaty obejmuje … placówki oświatowo – wychowawcze … 
umożliwiające rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo …”

Z ustawy o systemie oświaty (art. 2 pkt 3)



Promocja wynalazczości  i innowacyjności 
w zreformowanej szkole 

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w 
drodze rozporządzenia:
…
8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olim-
piad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyd 
odkrywaniu  i rozwijaniu uzdolnieo uczniów, pobudzaniu twórczego myśle-
nia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 
działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach 
wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

Z ustawy o systemie oświaty 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Organizator: Polski Związek Stowarzyszeo Wynalazców i Racjonalizatorów 

Honorowy patronat: 
* Ministerstwo Gospodarki
* Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
* Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Organizacja Olimpiady jest finansowana ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, środków własnych Polskiego Związku Stowarzy-
szeo Wynalazców i Racjonalizatorów, środków pozyskanych od 
sponsorów.

Kontynuacja Turnieju Młodych Mistrzów Techniki



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką 
innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych 
umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów 
wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charak-
terze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź techno-
logicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
Efektem takich działao jest zachęcenie uczestników Olimpiady do 
podejmowania samodzielnych działao o charakterze proinnowacyj-
nym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem
i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykracza-
jących ponad podstawę programową nauczania w szkole.



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Informacje z Regulaminu Olimpiady:

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

Blok A - Innowacje Techniczne 
(ocenia się projekty techniczne uczniów)

Blok B - Wynalazczośd (dawniej Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości)
(ocenia się wiedzę o wynalazczości)



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Blok A - Innowacje Techniczne 
Olimpiada obejmuje 4 kategorie: 

P – pomoc dydaktyczna - stanowi wykonanie modelu fizycznego lub 
cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej 
podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; 
filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub 
zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyd 
opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im 
przez nauczycieli.

E – pomysł ekologiczny - dotyczy opracowao o charakterze badawczym 
i powinien byd poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyd zagadnieo przyrody, 
medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej 
ochrony środowiska



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Blok A - Innowacje Techniczne: 

R – pomysł techniczny – obejmuje prace, w których wprowadzono istotne 
zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązao technicznych, 
w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz 
sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie 
powinno wnosid oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki m.in. 
poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, 
istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. 

Może ono np.: umożliwiad wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotych-
czas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosid efekty dotyczące 
poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. 

Wskazane jest aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona 
projektu racjonalizatorskiego.



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Blok A - Innowacje Techniczne 

* U – usprawnienie softwarowo – techniczne - obejmuje ono przede 
wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, 
które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi 
nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub 
średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do 
udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie 
przez ucznia/-ów z jego/-ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna 
naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same 
programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub 
tylko hardware. 



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Blok A - Innowacje Techniczne 

Olimpiada ma charakter indywidualny i jest organizowana jako zawody 
trójstopniowe. 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne - organizowane są przez Komitet 
Szkolny. Udział w nich może zgłosid każdy uczeo danej szkoły – liczba 
uczestników jest nieograniczona.

Prace oceniane są przez Komisję Szkolną. Do udziału w zawodach II 
stopnia zostaną zakwalifikowane – na podstawie oceny i analizy wyników 
zawodów I stopnia – najlepsze prace w każdej z kategorii. Wyniki muszą 
zostad ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2015r.



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015
Blok A - Innowacje Techniczne 

* Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - organizowane są przez 
Komitet Okręgowy. Prace oceniane są przez Komisję Okręgową. Do 
udziału w zawodach III stopnia zostaną zakwalifikowane – na podstawie 
oceny i analizy wyników zawodów II stopnia – po dwie najlepsze prace w 
każdej z kategorii. Wyniki muszą zostad ogłoszone do dnia 25 kwietnia 
2015 r.
* Zawody III stopnia – finał ogólnopolski - organizowany jest przez 
Komitet Główny i oceniane przez Komisję Główną. Do każdej pracy 
uczestnik winien dołączyd stosowne sprawozdanie. Wyniki muszą zostad 
ogłoszone do dnia 30 maja 2015r., zaś uroczyste wręczenie dyplomów i 
zaświadczeo laureatom i finalistom winno nastąpid w pierwszej dekadzie 
czerwca 2015 r.



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Blok A - Innowacje Techniczne

Autorami prac biorących udział w Olimpiadzie mogą byd indywidualni 
uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie. W przypadkach 
wyjątkowych, dopuszcza się zespół 3 osobowy. 

Praca przewidziana do udziału w zawodach powinna się charakteryzowad 
nowym i oryginalnym spojrzeniem na temat, młodzieoczą fantazją i 
dociekliwością, których rezultatem koocowym jest dokonane rozwiązanie 
(usprawnienie).



Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

rok 2014/2015

Uprawnienia finalistów i laureatów

* Uzyskanie tytułu: Młody Innowator

* Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie  - zawody wskazane w komunikacie Dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej



Inne konkursy związane z wynalazczością

* Konkurs „Młody wynalazca” 
Organizator: Eurobusiness – Haller
Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nagrodą prezentacja na Targach Wynalazczości „BRUSSELS 
INNOVA”

* Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory
Organizator: Fundacja Zaawansowanych Technologii

* Konkurs „Elektryzująca Pasja” 
Organizator: ELEKTROTIM SA
Patronat: Urząd Patentowy RP 

* Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej

* Międzynarodowa Olimpiada Młodych Wynalazców 
(International Young Inventors Project Olympiad)



Inne konkursy związane z wynalazczością

* Energia przyszłości  (Politechnika Gdaoska)

* Festiwal Mikroelektra w Toruniu (organizowany przez uczniów ZSMEiE
w Toruniu)

* Konkurs Sumo Robotów (Uniwerystet Technologiczno – Przyrodniczy   
w Bydgoszczy

* ……………………………………………..

* Konkursy dla gimnazjalistów

Nowe konkursy  

*   ………………………………………….



Czy stwarzamy wystarczające warunki dla rozwoju 
wynalazczości i innowacyjności młodzieży?

Czy wystarczająco promujemy  innowacyjnośd wśród 
uczniów?

Czy wykorzystujemy właściwie innowacyjne otoczenie: 
firmy, uczelnie, stowarzyszenia zawodowe?

Czy warto organizowad wojewódzkie konkursy 
sprzyjające  rozwojowi innowacyjności uczniów? 



Dziękuję za uwagę !


