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

PROJEKT EKOLOGICZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
W SOSNOWCU

„Przyroda Polski –źródłem symboli narodowych ”
“Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.”
Aleksander Świętochowski

III LO im B. Prusa zaprasza uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu do udziału w dwudziestej szóstej edycji szkolnego 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 naszej szkoły (SP 48, G18,
III LO) poprzez wykorzystanie różnych technik artystycznych (wystawa plakatu,
zdjęcia, instalacji przestrzennych, scenki teatralne, wiersze…)
Stymulowanie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży ukierunkowane na
kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody;
Rozumienie potrzeby racjonalnej gospodarki zasobami przyrody oraz ochrony
środowiska;
Rozbudzanie patriotyzmu i promowanie symboli narodowych w związku ze
100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości;
Wyzwalanie inicjatywy i twórczej aktywności uczniów.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ZSO nr 3 w Sosnowcu.
2.Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę w każdej zaproponowanej przez
organizatorów kategorii.
3. Udział w konkursie polega na samodzielnymopracowaniu projektu ekologicznego
z dowolnego przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia)
4. Aby wziąć udział w Projekcie należy dostarczyć pracę do sali 63 lub do 64 lub
przesłać
na
adres
beata.przybyla@prus.sosnowiec.pl
lub
bozena.aleksiewicz@prus.sosnowiec.pl.
5. Prace mogą być przygotowane przez jednego ucznia lub zespół uczniów z jednej klasy.
Nie przewiduje się zespołów mieszanych z różnych klas.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – przesłanie lub dostarczenie prac konkursowych
2018 roku.

do dnia 20 kwietnia

Opracowanie projektu polega na wykonaniu pracy, której tematyka jest zgodna z
hasłem konkursu „Przyroda Polski –źródłem symboli narodowych ”.
Proponowane techniki wykonania prac:
- plakat
- instalacja przestrzenna
- wywiad, reportaż, wiersz
- fotografie – wersja wydrukowana
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatorów. Przekazanie
pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na szkolnej stronie
internetowej.
Prosimy o opisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora (autorów), nazwą szkoły (SP
48, G18, III LO), oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
II etap – prezentacja przygotowanych prac podczas XXVI Dni Ziemi w ZSO nr 3.

Prezentacja prac odbędzie się w na terenie korytarzy szkolnych, stronie
internetowej i facebooku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu.
Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu w dniu 30.04.2018 r. Nagrodą będzie
również ocena z przyrody/ biologii.
Wszelkich informacji udzielają organizatorki: Beata Przybyła, Bożena
Aleksiewicz.

