REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
1 EDYCJA
ROK SZKOLNY 2015/2016
I.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Przy udziale
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - patrona honorowego

II.

Cele konkursu:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej,
- Podniesienie świadomości ekologicznej,
- Pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
- Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
- Uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z segregacją śmieci,
- Wpojenie młodym ludziom, że wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób
przetworzyć,
- Wdrożenie do twórczego myślenia,
- Propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi

III.

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
białobrzeskiego i grójeckiego.

IV.

Zakres tematyczny konkursu
Konkurs wiedzy ekologicznej obejmuje następujące zagadnienia:
- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
- wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz organizmy roślinne
- właściwości fizykochemiczne wody i jej zanieczyszczenie
- rośliny i zwierzęta wskaźnikowe środowiska
- segregacja odpadów - zagrożenie i ochrona środowiska

V.

Terminy i miejsce konkursu:
18-19 kwietnia 2016r.- etap szkolny według ustaleń międzyszkolnych ( zadania testowe będą
przesłane mailem po zgłoszeniu zainteresowania szkół udziałem do 15 kwietnia 2016r.)
20 kwietnia 2016r. godz. 1150– etap międzyszkolny odbędzie się w budynku ZSP w Grójcu, ul.
Piotra Skargi 12.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu około 14.30.

VI.

Przebieg konkursu
Pierwsza część konkursu jest jednocześnie etapem szkolnym. Należy rozwiązać indywidualnie
45 zadań testowych w ciągu 30 minut. Do kolejnego etapu przechodzą tylko
cztery osoby z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, którzy uzyskali najwyższe wyniki
w pierwszym etapie. Imienne zgłoszenia czterech uczestników do etapu międzyszkolnego
należy przesłać mailowo do organizatorów do dnia 19 kwietnia 2016r.
Drugi etap międzyszkolny to praca zespołowa. Uczniowie będą pracować w parach nad
rozwiązaniem pewnego problemu dotyczącego gospodarki odpadami (projektowanie
doświadczenia, rozwiązanie zagadnienia problemowego - część pisemna) oraz formą
warsztatową - będą wykonywać przedmioty z materiałów przeznaczonych do wyrzucenia
(mogą to być: worki na śmieci, puszki, butelki, papier, plastikowe opakowania - wszystko
zależy od inwencji twórczej uczestników). Część z nich należy już wcześniej przygotować
indywidualnie, a w czasie warsztatów mogą być łączone, ulepszane i ozdabiane.
Przedmioty i ozdoby przygotowane oraz wykonane na warsztatach zostaną również
zaprezentowane podczas inicjatyw podejmowanych w przyszłości przez Związek
Międzygminny pod nazwą Natura.

VII.

Jury
W skład jury wejdą przedstawiciele powołani przez organizatorów.

VIII. Kryteria oceny
Część pisemna według punktacji przypisanej do zadania.
Część warsztatowa oceniana będzie za każde kryterium skalą: 0 -5 punktów
- estetyka
- pomysłowość
- funkcjonalność
- ilość materiałów, które można poddać recyklingowi

IX.

Nagrody
Za I, II i III miejsce w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek
Międzygminny Natura - za część warsztatową, za pracę zespołową - drugą część pisemną nagrody książkowe( miejsca na podium).
Mogą być także przydzielone wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

X.

Zgoda na umieszczenie zdjęć i przekazanie materiałów organizatorom
Uczestnicy drugiego etapu podpisują zgodę na umieszczenie ich zdjęć na stronach
internetowych podmiotów organizujących konkurs i w celach marketingowych np. w prasie
lokalnej. Przedmioty i ozdoby przygotowane oraz wykonane na warsztatach zostaną również
zaprezentowane podczas inicjatyw podejmowanych przez Związek Międzygminny pod nazwą
Natura.

XI.

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe inicjatorów konkursu:
alina.stanczak@gmail.com Alina Stańczak
sarahat3512@wp.pl
Wiesława Płatek

Harmonogram konkursu w dniu 20 kwietnia 2016 roku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu

1. Powitanie uczestników konkursu - godzina 11.50
2. Część pisemna konkursu - godzina 11.55 - 12.25
3. Prelekcja przygotowana przez ZM Natura nt. Zasady selektywnej zbiórki
odpadów - godzina 12.30 - 13.15
4. Część warsztatowa - godzina 13.20 - 14.00
5. Narada Jury - do godz. 14.20
6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród godz. 14.30.

Odpowiedzialność organizacyjna:
Wiesława Płatek i Alina Stańczak

