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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za otaczające nas środowisko  

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublin to działanie o 

charakterze cyklicznym. Organizowany jest on przez nauczycieli naszej szkoły od pierwszej 

edycji, czyli od 2000 roku, corocznie pod innym hasłem przewodnim. Idea i formuła konkursu to 

nasz oryginalny pomysł. 

Składa się on z trzech etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu 40 zadań testowych, drugi na 

rozwiązaniu krzyżówki z hasłem, a trzeci etap wymaga odpowiedzi na trzy pytania wylosowane 

w zestawie. Konkursowi zawsze towarzyszą prelekcje i pogadanki tematycznie związane z 

hasłem danej edycji. Są one prezentowane przez zaproszonych gości, którymi są pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej. Prelegentami są także działacze 

Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo – Wschodni w Lublinie. 

Początkowo konkurs miał charakter kameralny, ponieważ uczestniczyli w nim uczniowie 

najbliżej położonych szkół technicznych. Z czasem jednak poszerzyło się grono szkół 

zainteresowanych udziałem we współzawodnictwie i dołączyła młodzież z lubelskich liceów 

ogólnokształcących. Obecnie bierze w nim udział od 13 do 15 szkół, a idea tego przedsięwzięcia 

cieszy się dużym uznaniem w środowisku lokalnym. Jej prestiż podnoszą współpracujące ze 

szkoła lubelskie uczelnie wyższe oraz zaangażowani sponsorzy wspierający zaproponowaną 

przez nas koncepcję konkursu. Wspomagają nas w organizacji i przeprowadzeniu konkursu, 

fundują nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych, a dla wszystkich uczestników drobne 

upominki. Wspomagają nas także merytorycznie prezentując tematyczne prelekcje. Do stałych 

sponsorów należą: Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin i Polski Klub Ekologiczny Okręg 

Środkowo-Wschodni. 

Koncepcja przedsięwzięcia, jakim jest Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny bardzo wpisuje się 

w aktualną sytuację geopolityczną. Lubelszczyzna to region o szczególnych walorach 



przyrodniczych, dynamicznie rozwijającej się agroturystyce oraz upraw i produkcji zdrowej 

żywności. Zainteresowanie uczniów problemami środowiska naturalnego, podnoszenie 

świadomości potrzeby jego ochrony, a także wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za jego stan 

stwarza możliwości jego rozwoju zgodnie z ideą ekorozwoju. 

5. EFEKTY 

Korzyści wynikające organizacji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego: 

 integracja ze środowiskiem lokalnym (inne szkoły, instytucje),  

 rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, 

 rozwijanie wśród uczniów umiejętności: 

 komunikacji interpersonalnej, 

 poszukiwania informacji (gromadzenie materiałów, rozmowy i wywiady prezentacja 

projektów przed klasą, szkołą),  

 prezentowania swoich dobrych stron (autoprezentacja),  

 planowania i organizowania imprezy okolicznościowej (określenie miejsca,  

planu prezentacji i kosztów), 

 radzenia sobie ze stresem, 

 pracy w zespole. 

 utrwalanie właściwych nawyków prośrodowiskowych – np. zwracanie uwagi na to gdzie i 

jakie odpady wyrzucamy, wyłączanie czuwającego sprzętu, dokręcanie kapiących kranów. 
 

6. RADY I PRZESTROGI 

 skuteczność w/w przedsięwzięcia wymaga: 

 systematyczności i cykliczności prowadzonych działań,  

 dokładnego przemyślenia i długich przygotowań, 

 zaangażowania nauczyciela prowadzącego, nauczycieli wspomagających  

i uczniów, 

 widocznych efektów podjętych działań, 

 stosowania metodyki działania budzącej zaciekawienie a tym samym aktywizującej 

młodzież,  

 współpracy z organizacjami wspierającymi edukację pro środowiskową, 

 popularyzacji idei konkursu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej i nauczycieli 

lubelskich szkół. 
 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 strona internetowa szkoły, 

 biuletyn wydawany przez LOP, 

 strona internetowa PKE. 

 

 

 


