
PROGRAM I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

„Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”  

- XXIV edycja programu edukacji ekologicznej i konkursu dla uczniów gimnazjów  

 

ORGANIZATOR: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 

Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 7, tel. (013) 461 1091, fax. (013) 461 3062, e-mail: 

ond@bdpn.pl 

UCZESTNICY: Uczniowie gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego (w 

szczególności Bieszczadów) zainteresowani problematyką przyrodniczą (grupy do 20 osób). 

CEL PROGRAMU I KONKURSU: Popularyzacja i pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw 

ekologii oraz wiedzy o zasobach przyrodniczych Bieszczadów i strategii ich ochrony oraz 

kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem oraz postaw proekologicznych.  

Treści poznawcze programu wykraczają poza program szkolny, utrwalają i uzupełniają 

wiedzę uczniów z ekologii, biologii, geografii i ochrony środowiska oraz historii i kultury 

regionu. 

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: marzec – październik 2016 r. 

TERMIN REALIZACJI KONKURSU: listopad - grudzień 2015 r. 

CZĘŚĆ I. PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 

 Zaproszenie szkół do udziału w programie (drogą pocztowa, mailowa oraz zamieszczenie 

informacji na stronie www.bdpn.pl) (luty/marzec) 

 Zgłoszenie pisemne udziału w programie - lista imienna uczestników podpisana przez 

dyrektora szkoły zawierająca imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz dane kontaktowe 

(luty/marzec). 

 Udział nauczycieli – opiekunów w konferencji inaugurującej program w Ośrodku 

Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych (luty/marzec). 

 Udział nauczycieli w warsztatach terenowych dla nauczycieli gimnazjów, 

organizowanych przez BdPN, informacja na stronie www.bdpn.pl  (wiosna lub jesień). 

 3 etapy zajęć z uczniami: 

Etap I. Zintegrowane zajęcia kameralne (2 bloki zajęć po 5 godz.) w Ośrodku Edukacji 

Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych; z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 

pomocy multimedialnych, ekspozycji muzealnych oraz innych pomocy dydaktycznych; w 

formie wykładów, gier, zabaw, układanek itp. (marzec - kwiecień).Tematy zajęć: 

1. Wybrane zagadnienia z ekologii (blok I) 

2. Środowisko abiotyczne Bieszczadów - ocena zagrożeń i ochrona (blok I) 

3. Szata roślinna Bieszczadów - jej walory i ochrona (blok I) 

4. Fauna Bieszczadów - jej walory i ochrona (blok II) 

5. System ochrony przyrody w Bieszczadach (blok II) 

Etap II. Wiosenne warsztaty terenowe (dwudniowe) w Terenowej Stacji Edukacji 

Ekologicznej w oparciu o ścieżki przyrodnicze (maj – czerwiec). 

Etap III. Jesienne warsztaty terenowe w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej 

(dwudniowe) lub jednodniowe na wybranej ścieżce przyrodniczej na terenie Parku (wrzesień 

– październik). 

 

http://www.bdpn.pl/
http://www.bdpn.pl/


CZĘŚĆ II. KONKURS 

Konkurs odbywa się w 3 etapach: 

Etap I. Eliminacje szkolne i przekazanie organizatorowi protokołu zawierającego imienny 

skład trzyosobowego zespołu reprezentującego szkołę (3 osoby) oraz nazwiska uczestników 

w konkurencji indywidualnej (do 6 osób) (listopad).  

Etap II. Część pisemna konkursu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach 

Dolnych (listopad). 

 Rozwiązywanie testów przez uczestników konkursu wyłonionych w eliminacjach 

szkolnych. 

 Ogłoszenie wyników na stronie www.bdpn.pl  

Etap III. Część ustna oraz finał konkursu i programu w sali widowiskowej Ustrzyckiego 

Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych (grudzień). 

 Pisemne zaproszenie wszystkich uczestników konkursu i programu do udziału w 

finale (widownia). 

 Powołanie komisji konkursowej przez dyrektora Parku. 

 Losowanie pytań i ocena wypowiedzi trzech najlepszych zespołów i 5u najlepszych 

uczestników konkursu przez komisję konkursową. Pytania są ilustrowane za pomocą 

środków audiowizualnych i eksponatów muzealnych.  

 Część artystyczna podczas obrad komisji konkursowej. 

 Wręczenie nagród finalistom konkursu. Nagrody otrzymują: 3 szkoły, 9 uczniów 

(członkowie 3-osobowych zespołów reprezentujących szkoły), 5 uczniów w 

konkurencji indywidualnej, 3 nauczycieli. Fundatorzy nagród rzeczowych: 

Bieszczadzki Park Narodowy i WFOŚiGW w Rzeszowie (planowane). 

 Wręczanie zaświadczeń i wydawnictw BdPN dla wszystkich uczestników programu i 

konkursu. 

 

Sprawozdanie z przebiegu programu oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Parku: www.bdpn.pl. 


