
Конкурс MINT 

Конкурс STEM от Futurespace

MINT включает в себя 

математику

информатику

естественные науки 

технику

Кто может участвовать?
Дети мигрантов и беженцев возрастом от 12 лет, 
а также интернациональные команды, которые 
включают немецких детей и подростков.
К участию допускаются индивидуальные и 
групповые работы. В группе может быть до 4 
человек.

MINT это также 

смелость 

новаторство 

любознательность 

жажда деятельности

Сдача работ: 
Не познее среды, 14 июня по адресу 
wettbewerb@futurespace.org или в центре FutureSpace 
 
Церемония 
награждения в среду, 12 июля в 15:00

Когда?
Начало и регистрация:  
Среда, 25 января с 15:00 до 18:00 в центре Future-
Space
Консультации и помощь можно получить по средам 
во время Интернациональных встреч в  
центре FutureSpace 

Что? 
Представление какой-либо темы из сферы MINT //
Доклад о собственных наблюдениях // Описание 
эксперимента или проекта в центре FutureSpace или 
SFN // Сочинение на тему «Школа и обучение в моей 
родной стране»

Призы
на сумму 1500 евро

1-й приз. Над облаками: полет на самолете для 
тебя и твоей команды

2-й приз. Вся вселенная для тебя: VIP-шоу, 
мороженое и экскурсия по планетарию для тебя, 
твоей команды и 50 ваших друзей

3-й приз. 2-часовый курс скалолазания  

4-й приз. Ознакомительный курс по сапсерфингу 
для вашей команды

Множество купонов на книги

Вот несколько примеров:
• Работа с 3D-принтером
• Собственные изображения, полученные с 

помощью электронного микроскопа
• Написание кода и программирование
• Можно ли извлекать корни из отрицательных 

чисел?
• Моя жизнь в Германии
• Школа на моей родине по сравнению с 

Германией
• Фотографии звезд
• Почему органные трубы издают разные звуки?
• Что такое дифференциальное уравнение?
• Что такое черные дыры?
• Какие дрозофилы летят на свет?
• Какие животные и/или растения есть в твоей 

окружающей среде?
• Как работают солнечные батареи?
• Как живут гигантские улитки?
• Откуда берется вода?
• Почему некоторые люди не переносят молоко?
• Как работает ПЦР-машина? 
• Что придает растениям их цвет?
• Какое мясо содержит колбаса?

...У тебя наверняка есть и свои интересные идеи!

Как?
Текст // Презентация (плакат) // Видео (до 6 минут) //
Серия фотографий/изображений // Подкаст (до 10 
минут)

Сдавать работы можно на любом языке.

О чем?
Ты можешь подготовить работу на любую тему, 
которая тебя интересует.  
Мы готовы помочь тебе с выбором.

www.futurespace.org



MINT برنامج
 Futurespace's MINT ةقباسم

 MINT يشري االختصار

إىل كل من الرياضيات وتكنولوجيا املعلومات والعلوم الطبيعية 

والهندسة

من مُُيكنه املشاركة؟

الشباب بدًءا من سن 12 سنوات من ذوي الخلفية املهاجرة ومن الالجئني، وكذلك 

الفرق الدولية التي بها شباب أملان

ميكن تقديم األعامل الفردية وأعامل الفريق الذي يضم عدد يصل إىل 4 أشخاص.

MINT كام يشري االختصار

 أيًضا إىل الشجاعة واالبتكار وحب االستطالع والحيوية

التسليم: 

 wettbewerb@futurespace.orgبحد أقىص األربعاء 14 يونيو إىل الربيد اإللكرتوين

 FutureSpace أو يف

توزيع الجوائز يف يوم األربعاء املوافق 12 يوليو، يف متام الساعة 15.00

مُيتى؟

البدء والتسجيل:  

FutureSpace األربعاء املوافق 25 يناير، من الساعة 18-15 يف

FutureSpace تُقدم املشورة واملساعدة يف أيام األربعاء يف األمسية الدولية يف

ماذا؟ 

 MINT عرض ملوضوع من مجاالت برنامج

 تقرير خربة حول املالحظات الخاصة

SFN أو FutureSpace وصف لتجربة أو مرشوع يف 

 مقال حول املدرسة والتعلم يف وطن
ألسعار

بقيمة 1500 يورو

1. السعر: عرب السحاب…أنت وفريقك يف الطائرة

2. السعر: مناخ مخصص لك ولفريقك ولعدد 50 صديًقا فحسب

عرض للشخصيات الهامة، وجولة إرشادية يف القبة الساموية، مع تناول اآليس 

كريم

3. سعر دورة التسلق ملدة ساعتني

  

4. السعر: دورة لتجربة التجديف لفريقكم

قسائم كتب متعددة

ستجد هنا بعض األمثلة:

العمل مع الطابعة ثالثية األبعاد	 

صور خاصة باملجهر اإللكرتوين	 

التكويد والربمجة	 

هل ميكن حساب الجذور من األعداد السالبة؟	 

حيايت يف أملانيا	 

املدرسة يف موطني مقارنة بأملانيا	 

تصوير النجوم	 

ملاذا تختلف أصوات نغامت أنابيب األرغن؟	 

ما املعادلة التفاضلية؟	 

ما الثقوب السوداء؟	 

ما أنواع ذباب الفاكهة الذي يطري باتجاه الضوء؟	 

ما الحيوانات و/أو النباتات املوجودة يف منطقتك؟	 

كيف تعمل الخلية الشمسية؟	 

كيف يعيش الحلزون العمالق؟	 

من أين يأيت املاء الذي نستخدمه؟	 

ملاذا ال يستطيع البعض تحمل الحليب؟	 

كيف تعمل ماكينة PCR؟	 

 مام تتكون األلوان والنباتات؟	 

ما اللحوم التي توجد يف النقانق؟	 

…لديك بالطبع العديد من األفكار الخاصة بك!

كيف؟

نص // عرض تقدميي )الفتة( // مقطع فيديو )بحد أقىص 6 دقائق( // سلسلة صور 

بث صويت )بحد أقىص 10 دقائق(

لتسليم متاح بجميع اللغات

عالَم يدور األمر؟

ميكنك عرض أطروحتك حول أي موضوع يشغلك.  

ويرسّنا مساعدتك يف االختيار.

www.futurespace.org


