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Projekt ECHO
Zapraszamy szko?y podstawowe (klasy IV-VI) do udzia?u w projekcie edukacji ekologicznej pn. "Echo".
Do?wiadczenie ze wspó?pracy pokazuj?, i? szko?y oczekuj? na ró?norodno?? tematyczn? prowadzonych przez
nas dzia?a?. W zw. z tym przygotowali?my siedem zagadnie?, których szczegó?owy opis po klikni?ciu na temat.
1. Odpady [1]
2. Woda i ?cieki [2]
3. Ha?as [3]
4. Powietrze [4]
5. Energetyka [5]
6. Surowce mineralne [6]
7. Natura 2000 [7]
?redni czas na realizacj? zagadnienia to 2h lekcyjne.
W miar? zapotrzebowania na bardzo konkretne tematy, istnieje mo?liwo?? ich przedstawienia, w miar? posiadanej
wiedzy w?ród kadry, któr? dysponujemy. Zaj?cia mog? by? prowadzone równolegle w trzech grupach nie
wi?kszych ni? liczebno?? klasy.
Ponadto zapraszamy do udzia?u w konkursie, którego regulamin w za??czniku.
Zaj?cia mog? odbywa? si? w poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 17.02.2014 do 30.03.2014.
Wi?cej o projekcie: Projekt ECHO [8]
Regulamin konkursu Echo II [9]
Ankieta konkursu Echo II [10]
Zagadnienie 1. Odpady [1]
Zagadnienie 2. Woda i ?cieki [2]
Zagadnienie 3. Ha?as [3]
Zagadnienie 4. Powietrze [4]
Zagadnienie 5. Energetyka [5]
Zagadnienie 6. Surowce mineralne [6]
Zagadnienie 7. Natura 2000 [7]
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