Dzień Ziemi 2021

Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku obchodzony jest w czwartek, 22. kwietnia.
Motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.
Obchody tego Święta są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też
uświadamiania o problemach, które wiążą się ze zmianą środowiska przyrodniczego.
Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu,
wieku czy innych kategorii różnicujących. Każdego roku do świętowania Dnia Ziemi przyłącza
się wiele placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych na całym świecie.
Warto, również w tym roku, pomimo trudnych warunków, w których znajdujemy się obecnie
z powodu pandemii COVD-19, pamiętać o święcie Ziemi i włączyć się do obchodów.
Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych uczących w naszej szkole, proponuje
społeczności szkolnej konkurs na najciekawszy film promujący ekologię w życiu codziennym
pt. „Ekologia w moim domu”
Regulamin konkursu:
I.

Organizatorami konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ZSP
w Chojnie

II. Cel konkursu:
- włączenie społeczności szkolnej do obchodów Światowego Dnia Ziemi,
- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
- rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko życia,
- krzewienie wrażliwości w postrzeganiu środowiska naturalnego.
III . Temat konkursu: „Ekologia w moim domu”
IV. Warunki uczestnictwa

1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń ZSP w Chojnie.
Autorem filmu może być uczeń lub zespół uczniów, składający się z nie więcej niż trzech
osób.
Jeden uczestnik konkursu/jeden zespół, może przesłać jeden film.
Konwencja filmu jest dowolna, reżyser jest jednocześnie scenarzystą.
Maksymalny czas trwania filmu, to 5 minut.

V. Termin:
Film należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres edytadaszkiewiczzspzn@gmail.com lub
anetazurawskazspzn@gmail.com .
Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową, do 10 maja 2021 r.
Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność filmu z tematem, samodzielność wykonania
pracy, pomysłowość oraz oryginalne ujęcie tematu.
Autor/ autorzy najlepiej ocenionej pracy otrzymają nagrodę i dyplom.
Uwaga !
Nadesłane filmy muszą być autorskie, nie mogą być kopiowane z Internetu.
Życzymy miłej zabawy

