Organizatorzy projektu: III L.O. Mistrzostwa Sportowego im. B. PRUSA

PROJEKT EKOLOGICZNY
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
i GIMNAZJALNYCH

„Przyroda Zagłębia – wdzięcznym obiektem
poznania”
„Widoki przyrody są różne
w różnych miejscach,
prawdy przyrody
są wszędzie takie same.”
(Tadeusz Kotarbiński)
III LO im B. Prusa zaprasza uczniów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych do udziału w dwudziestej piątej edycji miejskiego konkursu na pracę o
tematyce ekologicznej .
Celem konkursu jest:
Promocja chemii, biologii ,geografii jako nauk o charakterze badawczym,
poszukującym, zapewniającym młodemu człowiekowi zdobywanie wiedzy w sposób
bezpośredni i czynny;
Rozbudzenie zainteresowania uczniów środowiskiem przyrodniczym z
wykorzystaniem ich pasji i zdolności aktorskich, plastycznych, muzycznych,
technicznych…

Popularyzowanie tematyki ekologicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych poprzez wykorzystanie różnych technik artystycznych (wystawa
plakatu, zdjęcia, instalacji przestrzennych, scenki teatralne, wiersze…)
Stymulowanie rozwoju artystycznego młodzieży ukierunkowane na kształtowanie
właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody;
Rozumienie potrzeby racjonalnej gospodarki zasobami przyrody oraz ochrony
środowiska;
Wyzwalanie inicjatywy i twórczej aktywności uczniów.

Regulamin konkursu:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich sosnowieckich szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
2.Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac w każdej zaproponowanej przez
organizatorów kategorii.
3. Udział w konkursie polega na samodzielnym opracowaniu projektu ekologicznego z
dowolnego przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia, j. angielski...)
4. Aby wziąć udział w Projekcie należy przesłać na adres III LO pracę wykonaną
wybranej przez siebie kategorii.
5. Prace mogą być przygotowane przez jednego ucznia lub zespół uczniów z jednej
szkoły. Nie przewiduje się zespołów mieszanych z różnych szkół.
6. Do prac należy dołączyć zgodę na wykorzystanie zdjęć z konkursu w celu
zamieszczenia ich na stronie organizatorów.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – nadesłanie zgłoszenia do konkursu do dnia 05 kwietnia 2017 roku na adres
organizatora (III LO) oraz nadesłanie gotowych projektów.

Opracowanie projektu polega na wykonaniu pracy, której tematyka jest
zgodna z hasłem konkursu „Przyroda Zagłębia – wdzięcznym obiektem
poznania”
Proponowane techniki wykonania prac:
- plakat
- instalacja przestrzenna
- wywiad, reportaż, wiersz
- fotografie – wersja wydrukowana

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatorów
Prosimy o opisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora (autorów), nazwą szkoły,
adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
II etap – prezentacja nadesłanych prac z okazji Dni Ziemi w III LO.

Prezentacja prac odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu
o godzinie 10: dnia 07.04.2017r.
Informacji udziela sekretariat III LO im. B. Prusa Tel. (032) 299-93-78

