KONKURS DLA PRZEDSZKOLI
na projekt „W królestwie jesieni”
Regulamin
I. ORGANIZATORZY:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie
Centrum Edukacji Ekologicznej.
II. CELE KONKURSU:
•
•
•
•
•
•

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji cyklicznych zmian
w przyrodzie.
Wdrażanie metody projektu w edukacji przedszkolnej.
Czerpanie inspiracji twórczej ze świata przyrody.
Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości
i zaspakajania potrzeby ekspresji.

III. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przeprowadzenie projektu zatytułowanego
„Jesień w przyrodzie”, którego finalnym efektem jest złożenie jednej pracy
plastycznej z Przedszkola wykonanej przez zespół dzieci pod kierunkiem
nauczyciela.
2. Praca powinna być zwieńczeniem jesiennych obserwacji w przyrodzie
poczynionych podczas zajęć warsztatowych z przedszkolakami.
3. Ocenie podlegają wyłącznie prace zbiorowe, regulamin nie przewiduje prac
indywidualnych.

4. Prace konkursowe należy wykonać techniką kolażu z wykorzystaniem dostępnych
naturalnych, wysuszonych materiałów przyrodniczych (np. liście, owoce, nasiona,
trawa, itd.).
5. Praca powinna być tak wykonana, aby można ją było wyeksponować w formie
wiszącej.
6. Obowiązujący format pracy A2.
7. Do pracy plastycznej nauczyciel dołącza:
a) dane adresowe przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
projektu,
b) opis realizacji projektu (wersja drukowana) zawierający następujące
informacje:
 temat i forma zajęć – mających na celu poszukiwanie inspiracji
w przyrodzie,
 etapy wykonywania pracy konkursowej (od projektu do efektu),
 użyte materiały
8. Zainteresowane przedszkola, prosimy o przysłanie zgłoszenia swojego
uczestnictwa w konkursie do dnia 27.09.2019 r. na adres:
w.kaminska@wmodn.elblag.pl
V. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki
do dnia 21.10.2019 r. na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli –
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
VI. OCENA PRAC:
Oceny nadesłanych prac dokona komisja wyłoniona przez organizatorów.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wmodn.elblag.pl
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Przedszkola wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, które zostaną wręczone podczas
konferencji podsumowującej.
DODATKOWE INFORMACJE:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac konkursowych
we własnych zbiorach oraz prawo do publikowania i reprodukowania prac.
Zachęcamy do prowadzenia z dziećmi wnikliwej obserwacji zmian zachodzących
w przyrodzie.
Organizatorzy
konsultanci W-MODN w Elblągu
W. Kamińska, J. Meller

