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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA TCZEWA - 
KONKURS DLA NAUCZYCIELI ROZSTRZYGNIĘTY 

 

Zgodnie z protokołem komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2016r., większość prac, jakie 

wpłynęły do UM w Tczewie w związku z konkursem dla nauczycieli / edukatorów na najciekawszy 

scenariusz zajęć edukacyjnych popularyzujący działania związane z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej było adresowanych do uczestników ze szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu 

wykazali się umiejętnością pisania scenariuszy lekcyjnych, znajomością aktywnych metod edukacji 

ekologicznej oraz znajomością specyfiki problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza lub 

zmian klimatu. Największa liczba prac uwzględniała zrównoważone korzystanie z energii 

elektrycznej.   

Konkurs był w całości organizowany przez Urząd Miejski w Tczewie, a nad jego zawartością 

merytoryczną  czuwała Pracownia Edukacji Ekologicznej przy współpracy z Wydziałem Spraw 

Komunalnych i Inwestycji oraz Wydziałem Rozwoju Miasta. Działanie to stanowi pierwszy etap 

akcji edukacyjnej, w której wezmą również udział niektórzy laureaci konkursu. 

Konkurs stanowi element  realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Tczewa. 

 

Decyzją Komisji Konkursowej nagrody przyznano następującym uczestnikom:  
 
I MIEJSCE:  
pani Iwona Irzyk - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie – za scenariusz dla uczniów 
klasy 2 pt. „Włączyć czy wyłączyć- jak zdobyć tytuł ENERGORODZINY?” 
 
pani Agnieszka Huzarek  - nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie – za scenariusz dla 
uczniów klas  4 – 6  pt. „Jak możemy oszczędzać energię? ” 
 
II MIEJSCE:  
pani Małgorzata Piotrowicz  - edukator  z  firmy „EduBio” w Gdańsku  – za scenariusz dla uczniów 
klas  4 – 6  pt. „Dżdżownica- bohater w głębi Ziemi ”. 
 
III MIEJSCE: 
pani Joanna Wierzbicka  -  nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie – za scenariusz dla 
uczniów klas  4 – 6  pt. „Wykresami opisujemy świat ”. 
 
pani Barbara Pawłuszewicz  - nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie – za scenariusz 
dla uczniów klas  4 – 6  pt. „Sprawdź czym oddychasz!”. 
 
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 1 lutego 2016 r. z udziałem Prezydenta 
Miasta Tczewa.  


