Konkurs ekologiczny – „Moja Eko Szkoła” - uczniowie mogą wziąć udział w
konkursie, który wyłoni najlepszą pracę o tematyce proekologicznej

• Cele tworzenia prac konkursowych to:
o Przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska.
o Kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej wśród młodzieży.
o Zapoznanie ze stanem zanieczyszczeń naszego środowiska.
o Bliższe poznanie pojęć: ekologia, recykling, utylizacja, odpady.
o Przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych.
o Zgłoszenie do konkursu -zgłaszamy chęć udziału w konkursie do końca
grudnia2020 r, poprzez dziennik elektroniczny do Pani Karoliny Jonik.
Zostanie założony na Teams zespół "Konkurs ekologiczny" i tam będziecie
mogli przesyłać wykonane przez Was prace.

• Termin nadsyłania prac - do 17 stycznia 2021 r
•

Forma pracy – prace mogą być wykonane jako:
o prezentacja multimedialna (16-20 slajdów)
o fotoreportaż czas około ok. 10 min
o fotografie -10 sztuk
o -- film – czas trwania ok. 10 min

•

Tematyka oczywiście związana z tematami ekologii i ochrony środowiska np.
Recykling, Segregacja śmieci, Alternatywne źródła energii, Ekologiai pszczoły,
Ekologiczne zakątki w Warszawie, Smog i jak mu w Warszawie przeciwdziałamy,
Zmiany klimatu, Składowisko odpadów jako czynnik zagrożenia środowiska.
Selektywna zbiórka odpadów i recykling – problemy i korzyści. Myśliwości
ograniczenia zużycia wody na przykładzie mojego domu. Ekologia na Woli.
Oczywiście powyższe przykłady zagadnień / tematów to tylko propozycje,
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możesz wybrać dla siebie temat, który odpowiada Ci
o najbardziej, oczywiście musi być związany z ekologią i ochroną
środowiska

• Termin ogłoszenia wyników do końca stycznia 2021
o Prace będą oceniane przez komisję w składzie: p. Karolina Jonik, p.
Katarzyna Sarnacka, p. Sylwia Skowrońska, p. Dorota Wójcik-Wełpa

• Najlepsze Prace Konkursowe będą publikowane na stronie
internetowej szkoły.
Wasza aktywność będzie brana pod uwagę przy wystawieniu oceny z zachowania,
możecie pozyskać też wysoką ocenę cząstkową z biologii i przyrody, a prace wybrane
jako najlepsze będą nagrodzone (nagroda niespodzianka).

Zachęcam! Weźcie udział w tym projekcie – pokażcie, że wam też zależy natym,
aby żyło nam się lepiej i zdrowiej w Warszawie.
Pokażcie, że każdy może mieć wpływ na swoje środowisko i może sam je chronić.
Nie oglądajmy się na innych, sami rozpocznijmy proekologiczne działania!
Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej
planecie, a w szczególności mieszkańców miast, których liczba stale wzrasta, także w
Polsce. Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka
poprzez m.in. emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturęprzestrzeni
zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu.
Z drugiej strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywnepodejście
do korzystania z zasobów środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości
łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.
To może być inspiracją do Twojego udziału w konkursie!
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