
 

KONKURS "MISTRZOWIE ENERGII"

L.p. Nazwa aktywności w konkursie Realizator Miejsce realizacji

1

Lekcja o tematyce związanej ze sposobami oszczędzania 

energii elektrycznej. Dokumentacja fotograficzna z lekcji 

wysłana na adres: 

samorzad_uczniowski@africamail.com

Nauczyciele: fizyka, chemia, 

elektronika, elektrotechnika, 

informatyka, mechatronika, 

robotyka, obróbka mechaniczna, 

bhp i inne przedmioty 

Lekcje przedmiotowe lub wychowawcze 

o tematyce związanej ze sposobami 

oszczędzania energii elektrycznej

2

Wykonanie plakatu o tematyce związanej ze sposobami 

oszczędzania energii elektrycznej. Galeria plakatów w 

ZSM 1.

Nauczyciel plastyki lub inne 

chętne osoby do realizacji tematu 

w formie plakatu

Lekcje przedmiotowe plastyki lub 

wychowawcze w czasie których 

wykonywane są plakaty o tematyce 

związanej ze sposobami oszczędzania 

energii elektrycznej. Galeria prac na 

terenie ZSM 1.

3

Wykonanie zdjęć(cia) z własnego mieszkania lub  z 

domu, na którym widać tylko sposób (sposoby) 

oszczędzania energii elektrycznej. Wysłanie zdjęcia na 

adres : samorzad_uczniowski@africamail.com

Uczniowie i nauczyciele ZSM 1
Mieszkanie, dom lub inne miejsce 

przebywania autorów zdjęć

4

Akcja dla osób ( uczniów i nauczycieli) zamieszkujących 

w bloku, polegająca na zachęceniu współmieszkańców do 

zgaszenia oświetlenia pomieszczeń o wyznaczonej 

godzinie, np. 21.00 na 15 minut i zrobienie zdjęcia 

"zgaszonego bloku" . Wystarczy krótka notatka 

zachęcająca mieszkańców do akcji powieszona w 

miejscu ogłoszeń w bloku.

Uczniowie i nauczyciele ZSM 1 Bloki mieszkalne Krakowa i okolic

5

Akcja "wymyśl jak można oszczędzić energię 

elektryczną". Opis lub rysunek pomysłu wyślij na adres:  

samorzad_uczniowski@africamail.com

Uczniowie i nauczyciele ZSM 1 ZSM 1 Kraków

6

Seminarium  z przedstawicielami firmy TAURON 

dotyczące sposobów oszczędzania energii. 

Dokumentacja fotograficzna ze spotkania.

Uczniowie i nauczyciele ZSM 1 ZSM 1 Kraków

7

Wycieczka zawodoznawcza do zakładu 

energetycznego. Tematyka spotkania - sposoby 

oszczędzania energii elektrycznej. Dokumentacja 

fotograficzna ze spotkania.

Uczniowie i nauczyciele ZSM 1 Zakład energetyczny

8

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z różnych branż i 

uczniów ZSM 1 o tematyce związanej z oszczędzaniem 

energii w poszczególnych dziedzinach. Dokumentacja 

fotograficzna ze spotkania.

Eksperci, czniowie i nauczyciele 

ZSM 1
ZSM 1 Kraków

Najbardziej aktywni uczestnicy akcji mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, dyplomy i inne szkolne plusy dydaktyczne

Pytania i materiały fotograficzne prosimy kierować 

na adres:  samorzad_uczniowski@africamail.com 


