Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” – edycja 2020

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”
Kategoria dla szkół podstawowych, klasy 1-3
Temat: Dzieci chronią środowisko i klimat

Partner i sponsor kategorii: Kino Helios w Bielsku-Białej

Praca konkursowa: plakat filmowy promujący ochronę środowiska i klimatu
Uczestnicy: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
Wymagania:
 praca plastyczna płaska, orientacja pionowa, format A3, technika dowolna
 pracę konkursową przygotowuje uczeń indywidualnie

 uczeń może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę
 prace należy dostarczyć w wersji papierowej do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w Urzędzie Miejskim
do dnia 31.03.2020
 komisja konkursowa oceni i wybierze 30 najlepszych prac, które następnie zostaną zaprezentowane podczas
finalnej gali konkursowej w Kinie Helios 22.04.2020 w Dniu Ziemi; 3 najlepsze prace z każdego poziomu edukacji,
czyli 9, zostaną nagrodzone
 zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe

Propozycje zajęć edukacyjnych
poprzedzających wykonanie pracy konkursowej
Kino Helios
 film przyrodniczy „Mali giganci”, którego tematyka bezpośrednio wiąże się z treścią nowej podstawy
programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia i geografia.
chętne do udziału w seansie filmowym szkoły zgłaszają wytypowane klasy poziomu 1-3 i umawiają się na termin
wyświetlenia filmu z Kinem Helios
 opłata za wejście 1 ucznia to 13 zł; nauczyciele-opiekunowie klas mają darmowe wejście na film
 termin wyświetlania: grudzień 2019 – marzec 2020
Informacje dodatkowe: ze strony www.edukacja.bestfilm.pl można pobrać następujące scenariusze lekcji:
„Pory roku a przystosowania organizmów do zmieniających się warunków życia” (przyroda; 45 minut)
„Niezwykłe gryzonie” (przyroda, biologia; 45 minut)
„Wielkie przygody małych bohaterów” (edukacja wczesnoszkolna; 3 x 45 minut)
Kontakt w sprawie zapisów na seans:
Kino Helios , Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, el. 33 498 70 12

Propozycje zajęć edukacyjnych
poprzedzających wykonanie pracy konkursowej
Nadleśnictwo Bielsko
 zajęcia edukacyjne bezpłatne przy wykorzystaniu metodyki projektu „Las dla nas. My dla lasu”, za który
Nadleśnictwo Bielsko otrzymało nagrodę Ekolaury 2019 Polskiej Izby Ekologii
 czas realizacji zajęć: tylko w piątki.
Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia realizowane w siedzibie Nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Bielsko, ul. Kopytko 13, Irena Polok , el. 33/818 31 69 w. 673

Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” – edycja 2020

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”
Kategoria dla szkół ponadpodstawowych
Temat: Młodzież chroni środowisko i klimat

Partner i sponsor kategorii: Kino Helios w Bielsku-Białej

Praca konkursowa: krótki film promocyjny pt.: „Mój wkład w lepsze jutro”
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Wymagania:
 przygotowanie krótkiego filmu (czas trwania max 2 minuty) promującego zrównoważony rozwój:
ochronę klimatu i środowiska, oszczędzanie energii i wody, elektromobilność, smart city, recykling, gospodarkę
cyrkularną itp.
 pracę konkursową przygotowuje uczeń indywidualnie lub grupowo zespół uczniowski (max 3 osób)
 uczeń / zespół uczniów może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę
 film promocyjny - plik w formacie .mp4 lub .wmv - należy dostarczyć na płycie CD/DVD do Wydziału Ochrony
Środowiska i Energii w Urzędzie Miejskim do dnia 31.03.2020

 komisja konkursowa oceni i wybierze 3 najlepsze prace, które następnie zostaną nagrodzone i zaprezentowane
podczas finalnej gali konkursowej w Kinie Helios 22.04.2020 w Dniu Ziemi

