
IX Międzyszkolny Turniej Ekologiczny

1. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” w Lędzinach.

2. Cele konkursu:
Międzyszkolny Turniej Ekologiczny ma na celu:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród dzieci szkół lędzińskich,
- dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem,
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- wskazanie rzeczy istotnych i najważniejszych w środowisku naturalnym.

3.Przebieg konkursu
I etap  – wewnątrzszkolny –  wyłonienie  na  terenie  szkoły macierzystej  trzyosobowej
grupy „znawców ekologii” spośród uczniów klas IV – VII, oraz uczniów gimnazjalnych II
i III.
II  etap –  międzyszkolny  –  (finał)  odbędzie  się  na  „Placu  farskim”  w  Lędzinach.
Wyłonione trzyosobowe grupy walczą w  kategoriach: I Szkoły Podstawowe- klasy IV-VI
II  Klasy  gimnazjalne.  Drużyny  będą  rozwiązywały  indywidualne  testy  o  tematyce
ekologicznej, oraz rozwiążą zagadki „eco”.
a) Każda z drużyn  do II etapu napisze „Eco- bajkę”, w tematyce „Poszanowania wody”

Praca powinna być wykonana wspólnie przez wszystkich członków reprezentujących
daną szkołę. Bajka zostanie odczytana, w trakcie II etapu, przez przedstawiciela danej
drużyny

b) W konkursie zwycięży ten zespół uczniów, który uzyska największą liczbę punktów.
Jeśli zespoły uczniów uzyskają jednakową liczbę punktów, wezmą udział w dogrywce
(otrzymają zadanie dodatkowe).

c) Odpowiedzi i wykonanie zadania ocenia jury; jednocześnie zdobyte punkty zapisane
są   w tabeli przez sekretarza konkursu. (pracownika MOK)

4. Czas trwania i tematyka konkursu
II etap konkursu trwa 90 minut i ma na celu wyłonienie laureatów, czyli trzyosobowej

grupy  uczniów  szkoły  podstawowej  i  klas  gimnazjalnych  II  i  III,  która  najlepiej
opanowała  wiadomości  przyrodnicze  objęte  programem nauczania  z  zakresu  ekologii,
które  są  dobrymi  obserwatorami  otaczającego  najbliższego  środowiska  i  potrafią
w oparciu o te obserwacje wysnuwać konkretne wnioski (samodzielne myślenie, czytanie
ze zrozumieniem).

5. Komisja konkursowa i ocena wyników
-     komisję konkursową powołuje organizator,
 w skład komisji wchodzą przedstawiciele organizatorów i przyrodnicy, 
 komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu każdego zadania,
 ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 
6. Zgłoszenie do konkursu i warunki uczestnictwa

 w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII lędzińskich szkół podstawowych
( SP z O.I. Nr 1, SP nr 2,  SP nr 3, SP nr 4, oraz uczniów klas gimnazjalnych II i III).



 Szkoła reprezentowana jest przez 3 – osobową grupę uczniów wyłonionych w czasie
      szkolnego etapu,
 Zgłoszenia  od  szkół  przyjmowane  będą  do  2  października  2017  (poniedziałek)
w Miejskim Ośrodku Kultury, lub emailem: mokledziny@o2.pl
 zgłaszając drużynę prosimy podać imiona i nazwiska uczniów oraz opiekunów,
 II etap konkursu odbędzie się 06 października 2017 roku (piątek) o godz. 9.30 w sali
audiowizualnej na Placu farskim w Lędzinach,
 rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najlepszej grupy nastąpi tego samego dnia po
zakończonym konkursie.
 Uczestnicy  konkursu  walczą  o  nagrodę  główną  dla  swojej  szkoły,  oraz  otrzymują
indywidualne gadżety ufundowane przez sponsorów.

7. Sponsorzy nagród:
-  Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
-  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” w Lędzinach.
-  Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.
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