OFERTA EDUKACYJNA FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA UCZNIÓW
KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Czym jest "Postaw na Słońce"?
Postaw na Słońce to darmowy projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku
Ochrony Środowiska. W nieszablonowy sposób przekazujemy wiedzę o Odnawialnych
Źródłach Energii, ucząc poprzez zabawę, wyzwania i rywalizację. Projekt składa się z dwóch
konkursów: badawczego oraz filmowego. W konkursie badawczym uczniowie będą mieli
okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i wykorzystać ją podczas projektowania instalacji czy
przygotowania raportu energetycznego. W konkursie filmowym zaprezentują zdobytą wiedzę
przygotowując materiał filmowy.

Konkurs badawczy
• dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
i uczniów szkół ponadpodstawowych
• maksymalnie 10 uczniów i jeden nauczyciel
• jeden zespół ze szkoły
• konkurs składa się z dwóch etapów,
z których pierwszy kończy się w marcu,
a drugi w maju 2022 r.
• w każdym z etapów przewidziane są
3 zadania
• uczniowie tworzą raporty, które są wysyłane przez nauczyciela
• praca zespołów jest oceniana na podstawie raportów
• pula nagród 30 000 złotych, przyznawanych dla trzech pierwszych miejsc
w dwóch kategoriach wiekowych,
za każdy etap konkursu, a także za
sumaryczny wynik

www.postawnaslonce.pl

Konkurs ﬁlmowy
• dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
i uczniów szkół ponadpodstawowych
• maksymalnie 5 uczniów i jeden nauczyciel
• dowolna liczba zespołów ze szkoły
• konkurs składa się z jednego etapu
kończącego się w maju 2022 r.
• na etap składa się 6 zadań
• uczniowie tworzą raporty, które są wysyłane przez nauczyciela
• praca zespołów jest oceniana na podstawie raportów
• pula nagród 5 000 złotych, przyznawanych dla trzech pierwszych miejsc

www.ﬁlmeko.pl

Rejestracja
Rejestracja do obu konkursów jest oddzielna, ale można wziąć udział w każdym z nich.
Termin rejestracji upływa 7 grudnia 2022 r. i można dokonać jej tylko poprzez podane powyżej
strony konkursów.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na nie pod adresami:
postawnaslonce@fundacjabos.pl
filmeko@fundacjabos.pl

Patronat honorowy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

