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Program edukacyjny pt. „ Z EKOLOGIĄ NA TY ” skierowany do szkół
podstawowych, klasy IV z terenu miasta Tomaszów Mazowiecki. Celem
programu jest właściwe przedstawienie odbiorcom znaczenia słowa ekologia,
pokazanie na czym polega ekologiczny styl życia oraz uzmysłowienie, że
jesteśmy nierozerwalnie związani z przyrodą. Program powinien zachęcić do
obserwacji przyrody wokół nas i poznania zasad jej funkcjonowania oraz
przekonać, że ekologiczny styl życia to jest konieczność. Realizacja działania
edukacyjnego polega na przeprowadzeniu warsztatów i lekcji w Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego. Ramowy plan zajęć :
- we wrześniu prezentacja multimedialna pt. „Zabytki przyrody powiatu
tomaszowskiego” oraz zapoznanie ze stałą wystawą przyrodniczą -1,5 godz.
- w październiku lekcja muzealna połączona z prezentacją multimedialną pt.
„Podstawy ekologii” -1 godz.
- w listopadzie warsztaty „Las fabryką życia” -1,5-2 godz.
- w grudniu warsztaty pt. „Tropy” połączone z projekcją filmu „Wycieczka
do lasu, zaprasza Nadleśnictwo Spalskie” -1,5 godz.
- w styczniu warsztaty „Ekologiczny styl życia. Moda czy konieczność?” -1,5
do 2 godz.
Każde zajęcia będą zakończone testem.
-w lutym konkurs plastyczny pt. „Ekologia w domu” dla chętnych
uczestników programu.
- w marcu konkurs z wiedzy ekologicznej dla wyłonionych uczestników .
-w kwietniu uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego połączone
z wystawą prac dziecięcych.
- w maju uroczyste podsumowanie konkursu wiedzy ekologicznej.
-w maju wycieczka dla uczestników konkursu do Przedborskiego
Parku Krajobrazowego
Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Ekologia w domu” do programu
edukacyjnego pt. „Z ekologią na ty” realizowanego przez Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego w okresie
wrzesień 2012 maj 2013 r.
I. ORGANIZATOREM konkursu jest Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
im. Antoniego hr. Ostrowskiego przy współudziale Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenie Amatorów
Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim.
II. CEL KONKURSU :

- pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii
- kształtowanie proekologicznych zachowań

-promowanie ekologicznego stylu życia
-rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w plastycznych formach
wypowiedzi.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, szkół podstawowych
w Tomaszowie Mazowieckim.
III. PRZEDMIOT KONKURSU:

Zainteresowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ekologicznego
stylu życia i zachowań proekologicznych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE :

W konkursie mogą brać udział dzieci klas IV szkól podstawowych
z Tomaszowa Maz., które zgłoszą akces udziału w realizowanym przez
Muzeum Programie edukacyjnym pt. „Z ekologią na ty” . Uczestnik
konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną tematycznie związaną
z ekologicznym stylem życia. Technika wykonanej pracy jest dowolna.
Prace o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać
następujące informacje : pełne imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy,
nazwę i adres szkoły, pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

Prace należy dostarczyć do Muzeum w terminie od 15 lutego do 20 marca
2013 r.
Prace dostarcza opiekun grupy wraz z wykazem zbiorczym uczestników.
O rozdziale nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Muzeum.
Organizator przewiduje pokazanie prac na wystawie czasowej
w sali odczytowej Muzeum, dyplomy, nagrody rzeczowe i udział w wycieczce
do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
VI. SPONSOREM NAGRÓD BĘDĄ:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego
- Wydział Kultury UM w Tomaszowie Maz.
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY do programu edukacyjnego pt.

„Z EKOLOGIĄ NA TY” realizowanego przez Muzeum w Tomaszowie
Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego w okresie wrzesień 2012 - maj 2013 r.
I. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenie Amatorów Plastyków
w Tomaszowie Mazowieckim, Zespół Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych w Moszczenicy.

II.Cel konkursu :
- pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii
- zapoznanie z wystawą stałą przyrodniczą
- kształtowanie proekologicznych zachowań
- promowanie ekologicznego stylu życia
III.Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych
w Tomaszowie Mazowieckim.
IV. Przedmiot konkursu:
Zainteresowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii , ekologicznego
stylu życia i zachowań.
V. Warunki udziału w konkursie :
W konkursie mogą brać udział dzieci klas IV szkól podstawowych
z Tomaszowa Maz., które zgłoszą akces udziału w realizowanym przez
Muzeum Programie edukacyjnym pt. „Z ekologią na ty” i na podstawie
zdobytej podczas lekcji i warsztatów muzealnych wiedzy rozwiążą testy
w I i II etapie konkursu.
VI. Organizacja i przebieg konkursu ma charakter dwuetapowy. W I etapie
po przeprowadzonych lekcjach i warsztatach dzieci będą każdorazowo
rozwiązywać test wiedzy. Wyłonionych zostanie 50 uczestników o najwyższej
ilości zdobytych punktów, którzy przejdą do II etapu konkursu.W II etapie
wyłonieni uczestnicy rozwiązywać będą test wiedzy z podstaw ekologii
zdobytej podczas realizacji Programu edukacyjnego „Z ekologią na ty”.
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od września 2012 r. do kwietnia
2013r.
VII. Organizator przewiduje dyplomy, nagrody rzeczowe i udział
w wycieczce do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
O rozdziale nagród zdecyduje komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
VIII. Sponsorem nagród będą:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- Muzeum
- Wydział Kultury
Zapraszamy nauczycieli przyrody w IV klasach do wzięcia udziału
w programie. Każdy uczestnik programu otrzyma gadżety.
Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy.

