Zachęcamy nauczycieli i uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym Klimapolka! Młodzież
będzie miała okazję zmienić się na chwilę w fotoreportera, filmowca, redaktora gazety, grafika,
plastyka, poetę – wystarczy, że weźmie udział w naszym konkursie!
Prosimy o umieszczenie informacji o naszym konkursie na Państwa stronie internetowej oraz
rozesłanie jej do publicznych szkół gimnazjalnych, z którymi Państwo współpracują. Konkurs daje
możliwość promocji szkoły, rozwoju uczniów, a także wygrania nagród - tabletów dla uczniów i
urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kserokopiarka) dla szkoły. Dlatego warto, żeby jak
najwięcej szkół dowiedziało się o naszym konkursie i miało szansę wziąć w nim udział.
Jakie korzyści dla szkoły wynikną z udziału w projekcie?









Udział w projekcie edukacyjnym zgodnie z rozporządzeniem MEN;
Promocja szkoły;
Dostęp do materiałów merytorycznych;
Ułatwienie pracy nauczycieli;
Gotowy pomysł na projekt edukacyjny;
Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez nauczycieli i uczniów;
ATRAKCYJNE NAGRODY – dla szkoły m.in. wielofunkcyjna kserokopiarka, a dla
członków zwycięskiego zespołu i nauczyciela prowadzącego – tablety!
A przede wszystkim – wspaniała zabawa!

Na czym dokładnie polega zadanie?
W ramach konkursu należy w niedalekiej okolicy szkoły, miejsca zamieszkania zlokalizować przykład
działań na rzecz ochrony klimatu. Może ono dotyczyć oszczędzania i poprawy efektywności
użytkowania energii (w transporcie, budownictwie, przemyśle, w firmach i w prywatnych
gospodarstwach domowych) lub wykorzystania odnawialnych źródeł – np. siły wiatru, słońca, wody.
Przygotowujemy atrakcyjną dokumentację wybranego dobrego przykładu i rejestrujemy ją na portalu
chronmyklimat.pl.
Forma oddania pracy?
Przede wszystkim ciekawa, oryginalna, zabawna, atrakcyjna, pomysłowa – jednym słowem –
wyróżniająca się. Mogą być zdjęcia, fotoreportaże, grafiki, filmiki, albumy, plakaty, eseje,
opowiadania, wiersze. Jedyny warunek – prace będą składane poprzez portal internetowy, więc w
ostatecznej wersji muszą być w pliku elektronicznym.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Do udziału w konkursie zapraszamy kilkuosobowe zespoły uczniów publicznych szkół gimnazjalnych
wraz z nauczycielem-opiekunem z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i
lubelskiego.
Atrakcyjne nagrody zarówno dla członków zwycięskiego zespołu, jak i szkoły, z której pochodzi.
Przeczytaj regulamin i prześlij nam wypełnioną Deklarację udziału w konkursie!
Na wypełnione deklaracje czekamy do 15 kwietnia, a na prace konkursowe – do 4 maja!
Szczegółowy regulamin i harmonogram konkursu dostępny
http://chronmyklimat.pl/projekty/klimapolka/konkurs/regulamin
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