Konkurs: Segregujesz edukujesz
2018-10-25

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII)
województwa łódzkiego do udziału w międzyszkolnym konkursie Segregujesz edukujesz. Konkurs objęty został
honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i doﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży to ważne zadanie, które stoi przed rodzicami oraz nauczycielami i
wychowawcami. Kształtowanie świadomości ekologicznej nie powinno odbywać się tylko za sprawą
przekazywanej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprzez istotne działania w środowisku i dla
środowiska. Niezwykle istotne jest, by od najmłodszych lat dbać o świadomość i wrażliwość młodego
pokolenia oraz wpajać właściwe nawyki i wiedzę związaną z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wychodząc na
przeciw tym potrzebom, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, już od paru lat aktywnie włącza się
w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
Głównym celem konkursu jest pogłębienie świadomości ekologicznej młodzieży w związku z promocją
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin i miast województwa łódzkiego.
Uczestnicy konkursu powinni zaproponować trzy akcje/kampanie promujące selektywną zbiórkę odpadów na terenie swojej szkoły/gminy/miasta. Jedną z nich powinni zrealizować, a
przebieg udokumentować pisemnie oraz w postaci prezentacji multimedialnej czy ﬁlmu.
Przedłożone przez uczniów pomysły swoim charakterem powinny zachęcać mieszkańców gmin/miast do bliższego zapoznania się z korzyściami jakie płyną z segregacji odpadów, m.in.
poprzez wtórne ich wykorzystanie, co wiąże się wprost z ograniczeniem ilości odpadów, jakie traﬁają na składowiska.
Wszystkie opisane przez uczniów projekty zostaną przesłane do odpowiednich terytorialnie jednostek samorządu, celem wykorzystania w gminnych/miejskich kampaniach promocyjno informacyjnych.
Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie powinna wybrać nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole. Jeden nauczyciel może koordynować kilka grup w danej
szkole.
Jury spośród nadesłanych prac wybierze trzy najlepiej przeprowadzone i graﬁcznie przedstawione akcje/kampanie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
Przewidziano także nagrody dla szkół oraz nauczycieli koordynujących.
Termin nadsyłania prac mija 20 listopada 2018 r.
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Karta opisująca zrealizowaną akcję/kampanię
Oświadczenia dla opiekuna / ucznia
Oświadczenie dla nauczyciela koordynującego
Więcej informacji – Aleksandra Kudlińska
Tel.: 42 665-06-92
e-mail: aleksandra.kudlinska.lodz@rdos.gov.pl

