60ste Wedstrijd voor wetenschappelijke uiteenzettingen
2de en 3de graad SO
DOEL VAN DE WEDSTRIJD

Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De
uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere van
het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysica,
geologie als de technologie, de archeologie, … kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt
gegeven aan opzoekingswerk. Tijdens de uiteenzetting, van minimum 12 tot maximum 15
minuten per onderwerp, mag gebruik gemaakt worden van allerhande didactische en visuele
hulpmiddelen.
DE KANDIDATEN

Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de vier laatste jaren van het secundair onderwijs.
De inschrijvingen dienen ten laatste op 30 januari 2021 toe te komen bij Natuur en
Wetenschap vzw, Baalsebaan 287, 3128 Baal (Tremelo).
Mail: secretariaat@natuurenwetenschap.be
Website: www.natuurenwetenschap.be
Meer info: 011/401354
Ook groepen van maximaal 5 personen kunnen tot de schriftelijke wedstrijd worden
toegelaten. De voordracht zelf gebeurt door maximum 3 kandidaten.
DE WEDSTRIJD

Wordt in twee fasen georganiseerd:
1. Provinciale schiftingsproeven
Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van uw provincie. De provinciale
schiftingen gebeuren in de maanden maart, april 2021.
2. Nationale finale
De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd
op de finale die zal plaatsvinden op een woensdagnamiddag in mei. De beste 3de jaars en
de beste 4de jaars, die niet tot de finalisten behoren, krijgen daarenboven een
bijzondere prijs. Zowel tijdens de schiftingen als tijdens de finale zullen de kandidaten
door de jury ondervraagd worden in verband met hun kennis van het onderwerp.

Natuur en Wetenschap VZW • Baalsebaan 287 • 3128 Baal • Tel / fax: 016 53 73 75 •
secretariaat@natuurenwetenschap.be • www.natuurenwetenschap.be

Wedstrijd voor wetenschappelijke uiteenzettingen 1ste graad SO
DOEL VAN DE WEDSTRIJD

Een geschreven wetenschappelijk werk maken over een onderwerp naar keuze. Dit werk
dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor jongeren van de eerste graad van het secundair
onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysica, technologie,
geologie als archeologie, … kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt gegeven aan
opzoekingswerk. Het gebruik van ICT wordt aangemoedigd maar het werk mag geen kopie
zijn van internetsites.
Uit de ingezonden werken kiest een jury vijf finalisten. Deze geven, tijdens de finale op
een woensdagnamiddag in mei, een levendige uiteenzetting van minimum 10 en maximum 15
minuten. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van allerhande hulpmiddelen (dia’s, foto’s,
video, film, powerpoint, ….).
DE KANDIDATEN

Zijn jongeren uit alle studieniveaus die overeenkomen met de eerste graad secundair
onderwijs. Zij werken alleen of vormen een onderzoeksgroep van 2 tot maximum 5
personen.
De inschrijving dient voor 15 maart 2021 toe te komen bij Natuur en Wetenschap vzw,
Baalsebaan 287, 3128 Baal (Tremelo).
Mail: secretariaat@natuurenwetenschap.be
Website: www.natuurenwetenschap.be
Meer info: 011/401354
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