
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, TECHNOLOGIA 

INFORMACYJNA 
 

Nr formy: 40 

Rodzaj  formy  i  tytuł: Konferencja „Edukacja  ekologiczna - Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami 

Puszczy Bolimowskiej” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakres tematyczny: 

- Poszerzenie  wiadomości  z zakresu  edukacji  przyrodniczo- leśnej. 

- Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

- Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. 

- Propagowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży  zdrowego i aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

- Popularyzacja turystyki pieszej. 

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów humanistycznych 

WODN w Skierniewicach we współpracy z ZO LOP 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz - nauczyciel biologii, ekspert komisji 

kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2020 roku  

Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19; nr 

tel. 881233088 oraz WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 

wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

Uwaga: W rajdzie udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie Szkolnych Kół LOP) 

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
 

Nr formy: 41 

Rodzaj  formy  i  tytuł: Konferencja „Edukacja  ekologiczna – Turniej Wiedzy 

Przyrodniczej” 

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w szkołach 

podstawowych  

Zakres tematyczny: 

- Kształtowanie  świadomości  ekologicznej  i  właściwych  postaw  w  zakresie dbałości   

o środowisko naturalne. 

Kwalifikacja uczniów przeprowadzona zostanie w trzech etapach: 

I. ETAP SZKOLNY  

- do końca marca 2019 roku. 

Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora szkoły.  

Komisja kopiuje odpowiednią ilość testów i dokonuje ich oceny według załączonego w tym 

samym dniu klucza. Czas pisania testu 40 minut.  

II. ETAP MIEJSKO- GMINNY 

(uczniowie zakwalifikowani z I etapu): 

Test wiedzy i sprawdzian umiejętności odbędzie się w kwietniu 2020 r.  



Dla dokonania oceny prac powołana zostanie Komisja Konkursowa w składzie:  

przedstawiciel miasta lub gminy oraz chętni opiekunowie Szkolnych Kół LOP.  

Koordynator kopiuje odpowiednią ilość testów, organizuje czas i poczęstunek dla uczniów  

w trakcie oczekiwania na wyniki turnieju, a wyniki przesyła do ZO LOP w Skierniewicach 

do 30 kwietnia 2020 r. 

III. ETAP OKRĘGOWY  

Finał Turnieju zaplanowano na czerwiec 2020 r. w formie zabaw i gier terenowych 

sprawdzających umiejętności i wiadomości uczniów. Zakwalifikowani uczniowie z etapu 

miejsko - gminnego (finaliści) przyjeżdżają z opiekunem SK LOP do Nadleśnictwa Maków 

w Uroczysku Zwierzyniec. Nad wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie Komisja 

Konkursowa. 

Kierownik formy: Elżbieta  Masny nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz - nauczyciel  biologii, ekspert 

komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie  

Termin i miejsce rozpoczęcia: czerwiec 2020 roku, siedziba Nadleśnictwa Maków 

Zgłoszenia do: Krystyna Zbierska w siedzibie LOP w Skierniewicach, ul. Rybickiego 19; nr 

tel. 881233088  oraz WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 

wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

Uwaga: W Turnieju Wiedzy Przyrodniczej udział biorą uczniowie i nauczyciele (członkowie 

Szkolnych Kół LOP) szkół podstawowych. 

 
 


