X edycja programu „Moje Bieszczady”
Rok szkolny 2008/09
Organizator: Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
Ustrzykach Dolnych. (kontakt: Beata Szary, tel.013 461 10 91)
Adresat: Uczniowie klas IV – VI bieszczadzkich szkół podstawowych o zainteresowaniach
przyrodniczych (grupy do 20 osób).
Cele programu:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych dotyczących
regionu,
• uwraŜliwianie 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 2008 roku, do sierpnia 2009 roku. Podsumowanie programu
w czerwcu 2009 r.
Przebieg programu:
• Wysłanie zgłoszenia (imienna lista uczestników, imię i nazwisko opiekuna,
potwierdzenie dyrektora szkoły, adres do korespondencji). (wrzesień)
• Przekazanie pakietów zadań drogą pocztową, moŜna odebrać osobiście. (wrzesień)
• Udział opiekunów w warsztatach dla nauczycieli organizowanych przez Ośrodek
Naukowo – Dydaktyczny BdPN (październik )
• Praca uczniów w najbliŜszym otoczeniu szkoły i domu z wykorzystaniem materiałów
przysłanych przez Ośrodek N-D BdPN. Uczniowie otrzymują pakiety z zadaniami na
jesień, zimę i wiosnę oraz pakiet letni z prostymi zadaniami na czas wakacji. (wrzesień sierpień)
• Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym BdPN w
Ustrzykach Dolnych (bezpłatnie) w dowolnie wybranym terminie, w ciągu roku
szkolnego – termin naleŜy ustalić telefonicznie. (wrzesień - czerwiec)
• Sporządzanie sprawozdań po zakończeniu realizacji poszczególnych pakietów (jesień,
zima, wiosna) wg wzoru dołączonego do pakietu zimowego. Wysłanie sprawozdań do
Ośrodka N-D w czerwcu. W sprawozdaniu wspólnie redagowanym i wykonanym przez
uczniów z pomocą nauczyciela moŜna zamieścić: opisy ciekawych obserwacji,
śmiesznych sytuacji, wiersze, przysłowia, hasła, dowcipy, rysunki autorstwa uczniów,
dokumentację zdjęciową itp. (grudzień, marzec, czerwiec)
• Zakończenie programu (czerwiec):
− Bezpłatny wstęp dla całej grupy na wybraną ścieŜkę przyrodniczą w Bieszczadzkim Parku
Narodowym.
− Przekazanie wydawnictw BdPN wszystkim uczestnikom programu. Z okazji 10-lecia
programu oprócz wydawnictw uczniowie otrzymają znaczki typu BUTTON propagujące
ochronę przyrody.

