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Program edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych „Moje Bieszczady” 

 Opis i harmonogram XXIV edycji, rok szkolny: 2022/2023 

 

Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN)  

Adres do korespondencji:  

Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE) BdPN, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne  

Osoba prowadząca: Beata Szary, tel. (13) 461 10 91, e-mail: bszary@bdpn.pl, edukacja@bdpn.pl  

Adresat: Uczniowie klas IV i V szkół podstawowych (w szczególności powiat bieszczadzki, leski i 
sanocki) o zainteresowaniach przyrodniczych (grupy do 25 osób, można zgłosić 2 grupy z jednej 
szkoły). 

Cele programu: 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych dotyczących 
regionu,  

 uwrażliwianie na piękno przyrody i wyrabianie właściwego do niej stosunku,  

 kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno–kulturowym, 
poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska. 

Termin realizacji: od września 2022 roku, do sierpnia 2023 roku. Podsumowanie programu w 
czerwcu 2023 r. 

Przebieg i harmonogram programu:  

 Zgłoszenie udziału w programie (wg wzoru BdPN) (wrzesień - październik) 

 Odebranie pakietów zadań w OEE BdPN w Ustrzykach Dolnych (wrzesień-październik) 

 Praca uczniów w najbliższym otoczeniu szkoły i domu z wykorzystaniem pakietów zadań. 
Uczniowie otrzymują pakiety z zadaniami na jesień, zimę i wiosnę oraz pakiet letni z 
prostymi zadaniami na czas wakacji (październik - sierpień) 

 Zorganizowanie trzech wystaw plastycznych jesienią, zimą i wiosną w oparciu o wybrane 
zadania w pakietach. Wysłanie fotografii lub skanów 1-3 wybranych prac lub zdjęć 
prezentujących wystawę na adres: edukacja@bdpn.pl. Tematy i terminy wysłania zdjęć:  

 „Zabawki z kasztanów i żołędzi” - np. zwierzęta, korale, postaci z bajek wykonane z 
wykorzystaniem jesiennych nasion i owoców (kasztanów, żołędzi, szyszek 
orzechów i in.) – do 15 grudnia 2022 r. 

 „Pocztówka z Bieszczadzkiego Parku Narodowego” - wykonanie projektu kartki 
pocztowej z okazji 50 rocznicy utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego – 
do 15 marca 2023 r. 

 „Dom marzeń” - wykonanie rysunku (projektu) wymarzonego domu z 
uwzględnieniem rozwiązań, które zostaną zastosowane, żeby dom był przyjazny 
środowisku – do 30 maja 2023 r. 

Zdjęcia prac plastycznych będą prezentowane na stronie internetowej BdPN oraz Facebooku i 
będą podpisane nazwą szkoły. Jeśli prace mają być podpisane imiennie, prosimy o 
uregulowanie z rodzicami/opiekunami spraw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych uczniów (zgoda i klauzula znajdują się na stronie www.bdpn.pl w zakładce 
Edukacja/Moje Bieszczady. 
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 Możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum Przyrodniczego BdPN w Ustrzykach Dolnych, 
dla grup uczestniczących w programie - po wcześniejszym umówieniu terminu (wrzesień-
czerwiec). 

 Możliwość udziału opiekunów w warsztatach dla nauczycieli organizowanych przez BdPN. 
Szczegółowe informacje na temat warsztatów zostaną zamieszczone na stronie Parku: 
www.bdpn.pl.  

 Zakończenie programu:  

 Wystawienie i przekazanie zaświadczeń upoważniających do bezpłatnego wstępu 
na wybraną ścieżkę przyrodniczą w BdPN. 

 Przekazanie wydawnictw BdPN wszystkim uczestnikom programu. Warunkiem 
odebrania nagród jest udokumentowanie zdjęciami (skanami) zorganizowanych 
konkursów/wystaw (jw.) (czerwiec) 

Materiały bezpłatne: pakiety zadań na cztery pory roku (4 czarno-białe zeszyty formatu A4, 
opakowane w kolorową kartonową teczkę) dla każdego uczestnika oraz wydawnictwa BdPN. 
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