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Echo II - edukacja ekologiczna
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz z partnerami zako?czy?o kolejny projekt edukacji ekologicznej.
Wykorzystuj?c do?wiadczenie z poprzednich lat szko?om zaproponowano udzia? w jednym z siedmiu
przygotowanych paneli tematycznych dotycz?cych szeroko poj?tego ?rodowiska. Materia?y edukacyjne
opracowane przez Grup? Naukow? Pro Futuro pos?u?y?y blisko 2000 uczniów z klas 4-6 szkó? podstawowych i IIII gimnazjów. Uczniowie wzi?li udzia? w dwóch konkursach, których rezultaty obejrze? mo?na w za??czonej
prezentacji (w dole strony) i pod poni?szymi linkami.

Sprawozdania:
1. Gimnazjum im. ?wi?tej Jadwigi Królowej w Luborzycy
Klasa : 2 e, 1r
LINK: http://gimwlub.edu.pl/ [1]
2. Szko?a Podstawowa w B?dkowicach
Klasa: 6
LINK: http://spbedkowice.edupage.org/news/#293 [2]
fb: https://www.facebook.com/pages/SP-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Ziemi-B%C4%99dkowickiejSokolica-w-B%C4%99dkowicach/729104127118536?hc_location=timeline [3]
3. Publiczna Szko?a Podstawowa w Brzoskwini
Klasy: IV i VI - jedna grupa
LINK: www.spbrzoskwinia.edupage.org [4]
4. Szko?a Podstawowa w Morawicy
Klasa: 5
LINK: http://szkolawmorawicy.pl/projekt-edukacji-ekologicznej/ [5]
nie przys?ali zdj?? z ekogazetki
5. Szkola Podstawowa w Igo?omi
Klasa: 5
LINK: http://szpigolomia.republika.pl/strony2014/warsztatyohalasie.html [6]
6. Gimnazjum w Igo?omi
Klasa: 1a, 1b
LINK: http://szpigolomia.republika.pl/gimnazjum/strony2014/warsztaty.html [7]
7. Zespó? Szkó? w Liszkach
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 1 of 2
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.
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LINK: http://www.zsliszki.pl/viewpage.php?page_id=317 [8]
Wi?cej o projekcie: Projekt ECHO [9]
Sprawozdanie z konkursu [10]
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