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Program Konkursu Ekologicznego „Wielkopolska – kraina pełna krajobrazów”. 

1. Idea konkursu 

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie wiedzy na temat ekologii wśród dzieci i młodzieży, a 

poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie, także rodziców. Podstawowym instrumentem jest 

edukacja i wychowanie poprzez zabawę i współzawodnictwo zwieńczone atrakcyjnymi 

nagrodami, co dodatkowo zmotywuje uczestników. Aspekt edukacyjny zostanie wzmocniony 

dzięki zajęciom terenowym na obszarach chronionych, tj. Park Narodowy, Rezerwat 

Przyrody, Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000. 

 

2. Harmonogram konkursu 

2.1.  Przygotowanie logistyczne i promocja konkursu 

2.2.  Kategorie 

2.2.1. Przedszkola 

2.2.2. Szkoły Podstawowe 

2.2.3. Gimnazja 

 

2.3.  Etapy 

2.3.1. Etap gminny – jesień 

Uczestnicy mają za zadanie przygotować i przedstawić pracę konkursową: program 

artystyczny, pracę plastyczną, prezentację multimedialną na wskazany temat (np. 

dokumentacja fotograficzna lub filmowa akcji „sprzątanie świata’, plakat promujący tę 

lub podobne akcje, rzeźba z zebranych odpadów, np. butelek PET) oraz zbiórka surowców 

wtórnych. 

2.3.2. Etap powiatowy – zima 

Test wiedzy ekologicznej, odbywający się w sieci internetowej (on-line) 

2.3.3. Etap międzypowiatowy – wiosna (kwiecień lub maj) 

W pięciu regionach województwa organizujemy turnieje sportowo – rekreacyjne z 

programem konkurencji sprawnościowych, np. rzut baterią do celu, zgniatanie butelek 

PET na czas, kręgle i inne. 

2.3.4. Etap wojewódzki (połowa czerwca) 

Finał organizujemy w wylosowanym powiecie. W kolejnych etapach organizatorem może 

zostać zwycięzca poprzedniego konkursu lub kolejne powiaty rotacyjnie. 

W ostatnim etapie uczestnicy przedstawią pracę konkursową, przejdą test teoretyczny, 

np. w formie quizu, jak w teleturnieju, oraz wystąpią w konkurencjach sprawnościowych. 

 

3. Nagrody – przyznawane będą na każdym etapie konkursu i w każdej kategorii. 

3.1. Etap gminny – nagrody fundowane przez gminy, organizatora i sponsorów 

3.2. Etap powiatowy – nagrody fundowane przez starostwa, organizatora i sponsorów 

3.3. Etap międzypowiatowy – nagrody funduje WFOŚiGW 

3.4. Etap wojewódzki – nagrody funduje WFOŚiGW – Zielona Szkoła 

Nagrodami winny być pomoce dydaktyczne w postaci książek, komputerowych programów 

edukacyjnych, sprzętu multimedialnego, np. dofinansowanie do szkolnej tablicy multimedialnej 

(interaktywnej). 


